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 بهنامرفیقرهگشا

هایی است کـه توسـط هـدی     هشت فراز، هزار نیاز عنوان سلسله آموزش
« های تاریخی و تسطیح معبری به سـمت حـال   به گذشتهنقبی »صابر با هدف 
هـای او   در حسینیه ارشاد برگزار شـد  دغدغـه   9375تا  آبان  9377از آذرماه 
نشسـت جوانـانی    57او را به ایـن سـمت سـوق داد کـه در     فردا  برای ایرانِ

آمــوزی از تــاریخ گــرد هــم آورد تــا  اندیشــی و درس عالقمنــد را بــرای هــم
ــر  ــاریخ  ب ــای ت ــدهه ــه قصــد   ی س ــر را ب ــته»اخی ــارروبی از گذش ــا،  غب ه
 با هم ورق زنند  « ها آموزی ها و عبرت اندوزی ها، تجربه سازی شفاف

-76جنـبش  »انتشار یافتـه و  « جنبش تنباکو»، «پیش از آغاز»دفتر  تا کنون
منـدان قـرار گرفتـه    به صورت اینترنتی در دسترس عالقه« 75انقالب »و « 76

ـ به صورت اینت« دوره اصالحات»دفتر  هیاول شیرایویز هم اکنون ن است   یرنت
   ردیگ یمندان قرار م عالقه اریدر اخت
گذشـته تـالش شـده تـا حفـ        انتشـاریافته  دفتر همچـون دفـاتر   نیدر ا 
منسجم و روان ارائه شود و مـتن   یمتن که نیضمن ا رد،یصورت گ یدار امانت

لذا هر شود   یتربندیارائه شده ت دهایکه در اسال یبا استفاده از مطالب آموزش
 هـا  یمتن است  در پاورق شگرانیرایآمده است از و یو پاورق هآنچه در کروش

بوده است که ضمن رفع هرگونه ابهام  متن، خوانندگان به هدف  نیبر ا یسع
 ی نسـخه  نیـ ذکـر اسـت در ا   انی  شـا ابنـد ی ها دست سلسله نشست یآموزش

 یکه بـه زود  ییو در نسخه نها امر تا حد امکان انجام شده است نیا ینترنتیا
ــه ــترس عالق ــ  در دس ــرار م ــدان ق ــگ یمن ــتکم رد،ی ــا لی ــد  یینه ــد ش خواه



 

 

 

 « اصالحات دوره یخ ی اتر تی اهم » 
 یب هلل سحا ا مهندس عزت

 « دوم خرداد هب مثاهب یک جنبش»
 دکتر هاشم آقاجری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شصت و دوم نشست
 9375 تیر 97 شنبه سه





 

 

 
 
 
 

خیر خدمت دوستان، خواهران، بـرادران و بـا کسـب اجـازه از      با عصر به
سال به  997موسپیدان مجلس خصوصا آقای مهندس سحابی  در طول حدود 

روی فرزنـدان مـا باشـد را     که درآینده چند فراز پیشفراز هشتم رسیدیم  این
داند و پروردگار که در حقیقت ناظر و مشرف بر  دانند، تاریخ می خودشان می

برنده کل نظام هستی  با بر  زدن هشت فراز،  تاریخ است و سازمانده و پیش
 75و انقـالب   76ز دهه خجسـته  سر گذاشتیم  هفته قبل، ا هفت فراز را پشت

رسـیم کـه در    که حرکت حامل حقیقتی بود عبور کـردیم  بـه سرفصـلی مـی    
جلسـه   09ی ایران به فراز اصالحات موسوم شد  بر  هشتم هسـتیم،  جامعه

 کنیم  از میآغرا طبق سنت همیشه با مهمانان  01ی ایم و جلسهرا با هم بوده
کنند و اصـل بحـث    ی مطرح میمطلع بحث را همیشه آقای مهندس سحاب

را مهمان محترم جلسه که قبال هفت بار تجربه کردیم، امروز بار هشتم است  
انـد و بـه برگزارکننـدگان و مـا     آقای مهندس همیشه در جلسه حضور داشـته 

ها بـه حـال خـود رهـا نباشـند و      اند  خیلی خوب است که نسلدلگرمی داده
  همـین کـه در ایـن جلسـات آقـای      بتوانیم یک سیستم نظـارتی تعبیـه کنـیم   

انـد، بـه تنـاوب آقـای     اند، آقای دکتر ملکـی بـوده  مهندس تقریبا همیشه بوده
اند، خیلی خوب بوده است  خوب اسـت  حسینی و آقای دکتر پیمان آمده شاه

که اظهـارات نسـل مـا کـه در حقیقـت فرزنـدان فکـری دوسـتان محسـوب          
عیـب دارد کـه فاصـله رعایـت     شویم، در حضور خودشان باشد  البته یک  می
شود، ]چرا که[ وقتی دوستان اینجا باشند جای تیپـی مثـل مـن ایـن بـاال       نمی

 گیرد   نیست  ولی ]وجه[ مثبتش هم این است که باالخره نظارتی صورت می
مهمان دوم جلسـه از نسـل بعـد از آقـای مهنـدس سـحابی، آقـای دکتـر         
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متن هم بودند  ]هـم[ رشـته   آقاجری هستند  در دوران اصالحات بودند و در 
اند و تاریخی هستند و هـم عضـوی از جریـان     شان را خوب خوانده تحصیلی
دقیقه در خدمت آقـای مهنـدس سـحابی هسـتیم کـه       16تا  97طلب   اصالح

دقیقـه تریبـون در    76تا  57دهند و بعد به مدت  مطلع را خدمتتان توضیح می
تـوانیم پرسـش و    صتی بود میاختیار مهمان اصلی جلسه خواهد بود و اگر فر

پاسخ را هم با آقای آقاجری داشته باشـیم  از آقـای مهنـدس سـحابی تقاضـا      
 شان تشریف بیاورند ی بحثکنیم برای ارئه می
 



 

 

 

 

 

 

 ی اصالحات اهمیت تاریخی دوره

 «تُحِب  ال  مِمّا  وجَنَّبنا رَبَّنا وَفِّقنا لِما تُحِبُّ وَ تَرضی»
با سالم خدمت برادران و خواهران؛ حسب امر، جناب آقای صابر ایـن را  

ی بنـده گذاشـتند و اال بنـده جایگـاهی نـدارم  زحمـات را ایشـان        به عهـده 
ر کشند و شما با شرکت در این جلسات و حضور جدی و فعالتـان، در هـ   می

نگاری را به عهده دارید  ولـی همـان    حال بخش دیگری از زحمت این تاریخ
ای عـر    طوری که گفتند طبق سنت ایـن هشـت مـورد، بنـده هـم مقدمـه      

ی ایـران  سـاله  976کنم  همان طوری که گفتند، این فراز هشـتم از تـاریخ    می
ی آخـرش، جنـبش اصـالحات    است که از جنبش تنباکو شروع شد و مرحله

و با کاندیداتوری آقـای   9350بروز و ظهور جنبش اصالحات در سال است  
ای کـه ایشـان    سـابقه  جمهـور و رای بـی   به عنـوان ریـیس   سید محمد خاتمی

آوردند ]بود[  یعنی در واقع رأیی که به ایشان داده شد، مثل یک رفراندم بود، 
أی نسبت به آنچه کـه در  از این ]نظر[ که مردم نارضایتی خودشان را با این ر

تا آن موقع، گذشته بود ابـراز کردنـد  یـک تعبیـر در آن      75تاریخ انقالب، از 
موقع این بود که با وجود اینکه تمام مقدمات اداری و اجرایـی و در و دیـوار   

طلـب یـا    بود تا رقیب ایشان که کاندیـدای جنـاح قـدرت   مملکت بسیج شده
ذلـک   دشان هم خیلی مطمئن بودند، معجناح راست بود، ]پیروز[ بشود و خو

ی بزرگی بود که جامعـه  "نه"رأیی که به آقای  خاتمی داده شد، درست مثل 
 به آن دستگاه گفت 

دقیقه(، در مـورد مقـدمات ایـن مرحلـه      16بنده در حدودی که فرمودند)
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ی تاریخی نیست که بدون مقدمات، بدون گویم[؛ چون هیچ حادثه ]سخن می
افکنی بعضی از عوامل آن در جهان بشری تحقـق پیـدا    و پی گذار از مراحلی

ای داشـته اسـت  بـه    کند  این حادثه هم فقط یک حادثه اتفاقی نبوده و سابقه
دو مرحله یـا   50تا سال  75طوری که مسبوق هستید، جریان انقالب از سال 

د بود که جامعه در حال انجماای رسیده بلکه سه مرحله را گذراند و به مرحله
کنم  انجماد به این معنـا کـه مـردم از    بود  من رئوس این انجماد را عر  می

یک طرف از نظام حاکم، از رفتارهـای سیاسـی و اقتصـادی و اجتمـاعی و از     
زنند  یک  ها بسته است و حرف نمی فرهنگ حاکم، نارضایتی دارند ولی دهان

ترس است و  است، حاال بعضا اززدگی بر فضای اجتماعی حاکم شده نوع یخ
بعضا هم تحیر، که چه کنند  باالخره این نظام کـه انقالبـش را بـا جـان و دل     

بودند، این طور خراب شده و این طور به یـاس بـدل شـده، دلشـان     پرورانده
اش کنند و از یک طرف هم  آید که این نظام را به کل واژگون کنند و نفی نمی
 بینند که شرایط موجود قابل تحمل نیست   می

، مرحـوم امـام   9307کـنم؛ در سـال    بنده از سوابق این حرکت عـر  مـی  
تـوان گفـت کـه     که در واقع بنیانگذار جمهوری اسـالمی بودنـد و مـی    خمینی

را ایشان رهبری کردنـد، درگذشـتند و متعاقـب فـوت ایشـان،       75انقالب سال 
مجلس تجدیدنظر در بـازنگری قـانون اساسـی تشـکیل شـد  اوال بـا سـرعت        

 فقیه برای ایشان تعیین شد و بعد هـم در  جانشینی به عنوان رهبر انقالب یا ولی
آن مجلسِ بازنگری، تغییرات مهمی در قانون اساسی وارد شد  این تغییـرات در  

رسـید]در ابهـام بـود[     ابتدا چون مذاکرات علنی نبود و مرتبا به اطالع مردم نمی
شد تا اینکه باالخره ]تحـت   ولی بسیار بحث و شایعه از گوشه و کنار شنیده می
شد کـه در ایـن قـانون اساسـی     عنوان[ قانون اساسی جدید اعالم شد  مشاهده 

کلـی، وجـه   اسـت  یعنـی بـه   جدید، تغییرات خیلـی مهـم و اساسـی داده شـده    
اسـالمی تحـت الشـعاع وجـه اسـالمیت و آن هـم       جمهوریت نظام جمهـوری 
ای رقـم  است  یک قـانون اساسـی  فقیه قرار گرفتهمطلقهاسالمیت با تلقی والیت
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حد و حساب و بدون  نهایت و بیی، اختیارات ب996شد که در واقع با اصل زده
بود که این تمام اصل و اسـاس انقـالب   پاسخگویی برای یک نفر در نظر گرفته

بـرد[  مـردم    بودند، ]زیر سوال مـی را که مردم برضد رژیم شاهنشاهی قیام کرده
-صدایی است و در همه زند و مملکت تک دیدند که فقط یک نفر حرف می می

کنـد،   دهـد، تعقیـب مـی    کند، دسـتور مـی   د، اجرا میگیر ی کارها او تصمیم می
جدیـد احسـاس    996شوند  با این اصل  کند و مردم هیچ شمرده می دخالت می

ــ دارد عملـی   شد که دو مرتبه آن شرایط ـ منتها این دفعه تحـت لـوای قـانون    
شود  لذا یک حالت واخوردگی در مردم ]پیـدا شـد[  در همـین دوره تغییـر      می

وزیر حذف شد و فقـط   قانون اساسی دادند ]این بود که[ نخستدیگری که در 
جمهور ماند  انتخابـات ریاسـت جمهـوری هـم ]برگـزار[ شـد و آقـای         رییس
 جمهور شد  رییس رفسنجانیهاشمی

تحــوالتی در کشــور اتفــاق افتــاد   ی آقــای هاشــمی رفســنجانیدر دوره
]درست است که[ زیربنای جامعه تغییر نکرد و قانون اساسی هم حاکم بود و 

نهـایتی داشـت و  هـر کـاری     شخص رهبر هم در واقع اختیارات مطلقه و بی
توانست بکند؛ ولکن در دوره آقای هاشمی اتفاقی که افتـاد ایـن بـود کـه      می

اجتمـاعی را  ـی اقتصادیساله توسعه رنامه پنجبرای اولین بار در انقالب یک ب
معروف شد  این برنامـه از  « برنامه اول جمهوری اسالمی»تدوین کردند که به 

جهات مختلفی مورد نقد قرار گرفت  البته آن موقع جامعـه نسـبت بـه اصـل     
هـای کارشناسـی هـم     برنامه چنان واکنشی نشان نداد ولی آنهایی کـه دیـدگاه  

هـای  این برنامه را دریافتند  محتوا در واقع پاسخی به خواسته داشتند محتوای
ی المللی پول و بانک جهـانی  عمـده   المللی بود؛ یعنی صندوق بین محافل بین

خواست آنها این بود که کشورهای جهان سوم یا جهان جنوب آن روز، برای 
عـی  یابی به یک برنامه توسعه واق شان و در واقع دست حل مشکالت اقتصادی

بایستی کارهایی کنند، که این کارها در واقـع دیکتـه شـده از طـرف محافـل      
خارجی بود  بدون اینکه در آن برنامه علنا و صریحا گفته شـده باشـد، عمـال    
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همان برنامه و دستورات را که شش مورد بود رعایت کردند؛ بـازکردن کامـل   
تولیـدات  تجارت خارجی، بازگذاشتن مرزها و حمایـت نکـردن از صـنایع و    

ترین آنها بود  ]دستورات دیگر[ هـم اینکـه روابـط اقتصـادی بـه      داخلی مهم
روابط آزاد و بازار آزاد تبدیل شود، پول ملی تنزل کند و حقـوق کارمنـدان و   
کارکنان فریز شود، ثابت باشد و زیاد تغییر نکند و از این موارد  در آن موقـع  

ای مخـدوش بـود،    ین برنامه برنامـه از دید کارشناسی ملی و تابع منافع ملی، ا
یعنی هم به نفع و به سود منافع ملی کشور نبود و هم اینکه برخالف اهـداف  

تـرین  بود و مهمبود  اهدافی که در مورد آن تاکید بسیار شده 75انقالب سال 
آن دستیابی به استقالل اقتصادی کامل بود  ایـن برنامـه، ایـران را کـامال زیـر      

ذلک نقدی هم آن موقع صورت گرفت  برد  مع مهمیز اقتصاد مسلط جهانی می
 ولی به آن توجه نشد و برنامه اجرا شد   

روی برنامـه ایشـان بـه    در کنار این عیبـی کـه    آمدن آقای هاشمی رفسنجانی
نظـری   تر یا گشـاده  عر  رسید، حسنی هم داشت که ایشان مقداری با نظر وسیع

بیشتر به مسایل سیاسی جامعه نگـاه کـرد و انـدکی فضـای مطبوعـاتی، حزبـی و       
های سیاسی آزاد شد  در این دوره که هشت سال طول کشید چند نشـریه  فعالیت

( و انصـافا  مـورد   9یک موردش دست داشتم در ایران پاگرفتند )بنده خودم هم در
های امنیتی یـا وزارت   حمایت دولت آقای هاشمی در مقابل هجوم متقابل دستگاه

اطالعات یا قوه قضائیه قرارگرفتند  حضور این چند نشریه سبب شد کـه در طـی   
این هشت سال فرهنگ دموکراسی و فرهنگ جامعه مدنی منعکس بشود و مـردم  

ا شدند؛ مثال روابط آزاد سیاسی، حقوق مردم، حقوق بشر، ایـن  با این فرهنگ آشن
مطالب در این نشریات مطـرح شـد  البتـه تـاثیری در رفتـار دولـت و حاکمیـت        
نداشت ولیکن از این جهت که موجب رشد فکری مردم و آشنایی بیشترشـان بـا   

 حقوق خودشان شد، موثر بود 

                                                      
 انتتشار یافت   9351تا  9359  نشریه ایران فردا به مدیر مسئولی عزت اهلل سحابی از سال  9
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جامعه ملتهب بـود، شـرایط   واقعا  9350این بود که در مقطع انتخابات سال 
فعالیت کنند، انتقاد کننـد یـا    آزادتوانستند  امنیتی هم به طوری بود که مردم نمی

مسایل دولت و حاکمیت را زیر نظر بگیرند  نه قانون اساسی به آنها این اجـازه  
های اطالعاتی و امنیتی و سیاسی و غیره اجازه  را داده بود و نه در اجرا، دستگاه

تـری را در زنـدگی    های وسـیع  از یک طرف بینش مردم باز شده، افق دادند  می
بینند و آرزویش را دارنـد ولـی از یـک طـرف احسـاس       اجتماعی خودشان می

های قبل هـم بـود ولـی وقتـی کـه آگـاهی       کنند  این خفقان در سال خفقان می
شود  این بـود کـه در آن موقـع حالـت      آید، احساس خفقان خیلی بیشتر می می
ابی بود  بسیاری از مـردم آن روز در ایـن تحیـر بودنـد کـه بـا وجـود ایـن         الته

سـال کـه تـا آن     91یا  97گردهایی که در طول آن  ها و فشارها و عقبانحراف
بود، در انقالب  اتفاق افتـاده آیـا بایسـتی بـه برانـدازی نظـام       زمان طول کشیده

در رژیـم   76لهای بیاندیشند و این خط را دنبال کنند، همـان راهـی کـه در سـا    
 سابق در ایران اتفاق افتاد یا اینکه نه، امیدی به اصالح نظام از درونش هست؟  

، «ایـران بـرای همـه ایرانیـان    »با طرح شعارهایی مثل  حرکت آقای خاتمی
در واقـع پاسـخی بـود بـه آن     « جانبـه  توسعه متوازن و همـه »، «حقوق مدنی»

مطرح شد معنـایش ایـن   « توسعه متوازن»  وقتی های مردمها و آرمانخواست
بود که در واقع آن نوع توسعه اقتصادی که در دوره آقای هاشـمی در هشـت   
سال اتفاق افتاده بود مورد نظر مردم نیست  وقتی آقای خاتمی این را مطـرح  

در واقـع آن  « ایران برای همـه ایرانیـان  »کرد بسیار از آن استقبال شد  ]شعار[ 
ای که از اول انقالب بر حاکمیت ایران حاکم بود، را نفـی   ارطلبانهبینش انحص

کرد؛ دو دسـته خـودی و    کرد  ]بینشی که[ به شدت جامعه را دو دسته می می
بیگانه  لذا این شعارهایی که آقای خاتمی در انتخابات ریاسـت جمهـوری از   

شـد و  نظر برنامه آینده خودش مطرح کرد، بسیار مورد اسـتقبال مـردم واقـع    
وجـه   ای داد کـه بـه هـیچ    سابقه اش این شد که انتخابات نتیجه خیلی بی نتیجه

گـذاری   مورد انتظار و عالقه جناح راست نبود  به ایـن جهـت از همـان پایـه    
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یعنی شروع حکومت آقای خاتمی، جریان راست ابتدا یکی دو ماهی را دچار 
نکــه بــاالخره ســرگردانی و ضــربه ناشــی از آن انتخابــات شــده بودنــد تــا ای

فکرهاشان را یکدست کردند و مصـمم شـدند کـه بـه هـر قیمـت کـه شـده         
نگذارند که این دولت خاتمی موفق شود  ابتدا نه از طریق خشونت ]بلکه[ از 

هـا و بعـد هـم اگـر الزم شـد از طریـق        هـا و کارشـکنی   انـدازی  طریق سنگ
 خشونت  

فراز هشتم اسـت،   بندی آقای صابر این دوران جدید که در واقع در تقسیم
دورانی است که از یک طرف مردم با حقـوق خودشـان بیشـتر آشـنا شـدند،      

ها باز شده ]هسـتند[  دولتـی    توقعات و انتظاراتشان خیلی بیشتر شده و بینش
دهد یا الاقل در شعار به این انتظارات مردم پاسـخ   ]هم هست[ که پاسخی می

د  از طـرف دیگـر جنـاح    دهـ  دهد و تالش خود و کار خود را انجـام مـی   می
که انتخابـات   9376کند  به طوری که در سال  اندازی می مقابلی که مرتبا سنگ

گفـت کـه    مجدد دوره هشتم ریاست جمهوری صورت گرفت، آقای خاتمی
سـابقه بـود، کمتـر دولتـی در      دولت ما هر نُه روز با یک بحران طرف بود  بی

  نُه روز یـک بحـران بـرایش ایجـاد کننـد،     جهان شده که در طول عمرش هر 
 کارشکنی در این مورد بسیار بود  

هـم کـه    تا اینکـه بـاالخره در انتخابـات دوره نهـم دیگـر آقـای خـاتمی       
توانست انتخاب شود، تمهیدات جدیدی شد که خـواهم گفـت  بـه هـر      نمی

هـا   وزیهـا و پیـر  صورت این دوره از یک طرف ما شاهد یک نوع پیشـرفت 
ها و عقب رفـتن کـه منجـر بـه      هستیم، از یک طرف هم در مقابلش شکست

[ شد  به هر صورت ایـن دوره هـم از   نژادروی کار آمدن دولت نهم ]احمدی
ها و وجوه مثبتی بوده قابل مطالعه اسـت و هـم    این جهت که واجد روشنایی
چگونه هر نـوع اصـالحی ولـو    ی حاکمه ایران که شناخت جامعه و آن طبقه

ضرری مثل اصالحات آقـای خـاتمی ]را بـر     اصالحات بسیار بسیار نرم و بی
شـد   کرد و اگر موفـق مـی   تابد[  در واقع آقای خاتمی نظام را تضمین می نمی
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شد  منافع جنـاح راسـت هـم کـه در      بقای نظام جمهوری اسالمی تضمین می
ی این را هـم حاکمیـت تحمـل    شد ول بود، تضمین می بقای جمهوری اسالمی

نکرد  باالخره این دوره تفصیالتی هم دارد که آقای صابر در طـول جلسـات   
گر هستم نـه  خواهند گفت و این دیدگاه بنده است  البته بنده نه خیلی تحلیل

دان هستم، جناب آقای آقاجری هم استاد تاریخ هستند، هم سابقه خیلی تاریخ
و خودشان هم مقداری مشمول صدماتی کـه  بررسی این موضوعات را دارند 

شـد، بودنـد     هـایی کـه مـی    اندازی در این دوره از طرف جناح راست و سنگ
توانند این دوره را توصیف و  بنابراین به نظر من ایشان خیلی کامل و بهتر می

 بعد هم تفسیر کنند 

 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 دوم خرداد به مثابه یک جنبش

تیر است و یـادآور یکـی    97آقایان  امروز ها و  با عر  سالم خدمت خانم
  اسـت  هـا نشسـت  یاز نقاط عطف در فرازی است که موضوع بحث این دوره

، ولی حـداقل در حـد و   31آذر  90 یواقعه از تربزر  نه اگر قطعا که ای واقعه
ـ   هـای  بشاندازه آن هست  سرکوب جنبش دانشجویی بود به عنوان یکی از جن

سلسله واکنشهایی که در قبـال   یخُرد در جنبش عمومی دوم خرداد و در ادامه
 آن از پـس  و گرفـت  مـی  و بودجنبش مردم ایران در دوم خرداد صورت گرفته

 یکی البته و است همین بار یک روز نُه هر هایبحران همان از یکی  گرفت هم
قدری شوم و تلخ و ننگین بـود   هب حادثه  هابحران این ترینمهم و ترینبزر  از

صدا آن را محکوم کردند حتی کسانی که به نحـوی خودشـان جـزو     که همه یک
ربط در این حادثه بودند  البته سـرکوب قیـام    کارگردانان و کارگزاران و عوامل ذی

در کوی دانشگاه تهران در چنـین روزی   57تیر و فجایعی که سال  97دانشجویی 
   ما برجاگذاشت  یحرکت جامعه یخود آثاری نیز بر ادامه یهاتفاق افتاد، به نوب

اتفـاق   50بدهید بحث را از اینجا شروع کنم کـه آیـا آنچـه در سـال      اجازه
افتاد، یک انتخابات بود از نوع انتخابات معمولی کـه در ایـران صـورت گرفتـه     

شـود آن را ذیـل    ای کـه مـی   گیرد یا اینکه یـک پدیـده بـود؛ پدیـده     است و می
این هسـت کـه    دهبن ادعای کرد؟ بندی طبقه اجتماعی هایای به نام جنبش مقوله
بایسـت آن   دوم خرداد یک جنبش بود؛ یک جنبش اجتماعی و لذا مـی  یواقعه

 مهنـدس  آقـای   داد قـرار  مطالعـه  مورد ایران اجتماعی هایجنبش یرا در زمره
داشـتند  دوم   مـروری  شد، رخداد آن به منجر که سوابقی و مقدمات بر سحابی



 یاصالحاتفرازدوره22

 

 یو بیـان مجموعـه   اصـل خرداد و رأیی که آقـای خـاتمی گرفـت در واقـع ح    
انتخابـات دوم خـرداد یـک     فرآیندهایی بود که در ایرانِ آن روز جریان داشـت  

فرصت بود، فرصتی که مردم ایران بنابه دالیل و عواملی پیـدا کردنـد و توانسـتند    
ن بیان کنند  شخص آقای خاتمی به عنـوان  خودشان را با آ یمانده مطالبات معوق

مطالبات بود  در واقع خاتمی نـه علـت    نیبیان ا دوره،نامزد ریاست جمهوری آن 
 آن جنبش بود، معلول آن جنبش بود    ی جنبش دوم خرداد بلکه نشانه

شود تحلیل کرد؟ از منظـر مخالفـان دوم خـرداد،     جنبش را چگونه می این
کـه   ایگذرا و حتی نوعی توطئه بـود  توطئـه   یجنبش دوم خرداد یک حادثه

در آن سوی مرزها طراحی و تدوین شده برای آنکه نظام جمهـوری اسـالمی   
  اندرا با همان مدلی که اتحاد جماهیر شوروی را از هم پاشـاند، از هـم بپاشـ   

کردنــد کــه در ایــن ســناریوی  بســیاری از مخالفــان دوم خــرداد تحلیــل مــی
گورباچفی را دارد که شعارهایش یـادآور شـعارهای    آمیز، خاتمی حکم توطئه

 یپروسترویکا  و گالسنوست  اسـت  گالسـنوز و پروسـترویکایی کـه دوره    
طـرح   اموقتی و گذاری است که باید از درون آن یلتسینی  در بیایـد و نهایتـ  

فروپاشی نظام جمهوری اسالمی عملی شود  تقریبا بر اسـاس همـین تحلیـل    
ماتی کـه بعـد از دوم خـرداد علیـه آن جنـبش صـورت       تمام تحرکات و اقدا

گرفت، طراحی و اجرا شد  در میان برخی از طرفـداران جنـبش، گـاهی دوم    
ای کـه حاصـل عمـل چنـد فـرد خـاي، بـازیگران و         خرداد به عنوان پدیده

ــای    گرانکنشــ ــای خــاتمی، شــخص آق ــد شــخص خــود آق مشــخص مانن
اندرکار ماننـد   ی دستسیاس های گروه و احزاب از برخی یا رفسنجانی هاشمی
 بـه   شـود  مـی  تحلیـل  شـدند،  موسوم خرداددومهایی که بعدها به جبهه گروه
 انسـانی،  کارگزار عامل اساس بر صرفا خرداد دوم جنبش تحلیل دیگر عبارت
هـای نخبـه    سیاسی و به خصوي کارگزاران و عامل  هایóجنتای و ها عامل

 شود   در رأس هرم سیاسی تحلیل می
دوم خرداد نه تنها بـرای مخالفـان    یتوان دریافت که پدیده سادگی می به اما
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 ایغیرمنتظـره بـود بلکـه حتـی بـرای موافقـان آن نیـز پدیـده         یآن یک پدیده
غیرمنتظره بود  دوم خرداد یک جنبش طراحی شده و آماده و سازماندهی شـده  

 و صمشـخ  یفـرم و برنامـه   تشـکیالت مشـخص، پـالت     با رهبری مشـخص، 
استراتژی و راهبرد عملیاتی مشخص نبود  به همین دلیل هم هست که همـه را  

 یگیر کـرد و هـم جبهـه    طلبان را غافل گیر کرد، هم آقای خاتمی و اصالح غافل
 یطلبـان پـیش از انتخابـات و برنامـه     بینی آقای خاتمی و اصالح مقابل را  پیش

شـوند و بتواننـد در رقـابتی بـا     ب تمورد انتظار آنها این بود که وارد این انتخابا
کاندیدای طرف مقابل که در واقع کاندیدای حاکمیت بود و حاکمیت همه توان 
و نیروی خودش را بسیج کرده بود برای اینکـه آقـای نـاطق نـوری را در راس     

گفتنـد   طلبـان مـی   مجریه قرار بدهد، ]وارد شوند[  نهایتا  خاتمی و اصالح یقوه
کنیم برای اینکه چنـد میلیـون رای بیـاوریم و     شرکت می باتکه ما در این انتخا

یک پایگاه نسبی اجتماعی پیدا کنیم تا بتـوانیم بـا تکیـه بـه ایـن پایگـاه نسـبی        
 ایـن  واقـع  در  بـدهیم  ادامه خودمان محدود و سیاسی هایاجتماعی به فعالیت

نـه   و نطلبا اصالح و خاتمی دیدگاه از جناح یک بقای برای بود راهی انتخابات
 به عنوان انتخاباتی که قرار است یک تحول ایجاد کند   

دهـد دوم   بودن دوم خرداد عامل بسیار مهمی است که نشان مـی  غیرمنتظره
سیاسـی تحلیـل    هـای جنتیها و ا توان صرفا بر اساس عمل عامل خرداد را نمی

کرد  در تحلیل هر فرآیند اجتماعی و سیاسـی، هـر جنـبش، بـه طـور کلـی دو       
گرایانـه اسـت کـه     یک دیـدگاه همـین دیـدگاه اراده   دیدگاه افراطی  وجود دارد  

انـدازها و   ی چشـم  ترین شکل آن تئوری توطئه است  تئوری توطئه از زمره منحط
هـای اجتمـاعی و تـاریخی     تحلیل پدیده گرایانه و ولنتاریستی  در های اراده تئوری

گـرا و بـه خصـوي     است  همچنان که در تاریخ معاصر ایـران ایـن دیـدگاه اراده   
تحـوالت جامعـه ایـران را از انقـالب      یهتوطئه همـ  یگرایی مبتنی بر نظریه اراده

ها مورد بحث قـرار   مشروطیت گرفته و قبل از آن جنبش تنباکو که در این نشست
ضت ملی ایران و بعد انقالب اسالمی و باالخره جنبش دوم خـرداد را  گرفته، تا نه
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کننـد؛ گـویی کـه مـردم ایـران، اقشـار و طبقـات         بر اساس آن تئوری تحلیل مـی 
 اند    گوناگون این جامعه هیچ نقشی، مثبت یا منفی، در این تحوالت نداشته

گرا هـای سـاختار   هـا، تئـوری   هـا و تئـوری   نقطه مقابل این دسته نظریه در
هـای سـاختارگرا،    تـرین شـکل نظریـه    وجود دارد کـه شـدیدترین و افراطـی   

ها جبری و دترمینیستی اسـت  در گذشـته در دوران پیشـامدرن نظریـه      نظریه
  ودغالب ب یجبرگراست منتهی جبر الهی، نظریه یفاتالیستی  که نوعی نظریه

اسـاس جبـر    یعنی بسیاری از مردم، مورخان و آدمیان تحوالت تاریخی را بر
کردنـد  در دوره جدیـد نظریـه     الهی و نوعی تقدیرگرایی مشیتی تحلیـل مـی  

 همـین  واقـع  در شناسی،پردازان گوناگون در علوم انسانی از جمله در جامعه
کردند  مـثال در   اقتصادی جبر و اجتماعی جبر  تاریخی، جبر به تبدیل را جبر

رتـدوکس، مارکسیسـم   های مارکس و در سنت مارکسیسـم ا  بخشی از اندیشه
اکونومیک و مارکسیسم ساختارگرا تحوالت جامعه با عامل ساختار، با عامـل  

بـازیگران و آدمیـان تحلیـل     یهـای خـارج از اراده   تقدیرها و جبرها و تعـین 
کنش کنشـگران تـاثیری    وها  گیری شود  گویی که در این تحوالت، تصمیم می

بینـی،   ندارد  گویی که گفتمـان، ایـدئولوژی، فرهنـگ، نظـام ارزشـی، جهـان      
های آدمیان یا تاثیری ندارد یا اگر هم تاثیری دارد، تـاثیر   ها و طرزتلقی نگرش

بینـی و گفتمـان نهایتـا      ایـدئولوژی، جهـان    ثانوی و تبعی دارد  یعنی فرهنگ،
شـود  بـه خصـوي در     اقتصادی مـی  ختاراخودش تبدیل به یک معلول از س

الملل]انترناسـیونال[ دوم، نـزد کسـانی مثـل برنشـتاین  و       میان متفکـران بـین  
گرایـان و   بینیـد  دیـدگاهی کـه در مقابـل اراده     کائوتسکی  این دیدگاه را مـی 

داری بـه دلیـل    کـرد کـه نظـام سـرمایه     گرایانی همچون لنین استدالل می عمل
یک حرکت خود به خودی و تدریجی و جبـری از   راش و دتضادهای درونی

افتـد،   آید و اتفاق می ای است که به وجود می بین خواهد رفت  انقالب پدیده
هـا بـه وجـود آمـدنی      آوریم، انقالب این ما نیستیم که انقالب را به وجود می

است نه ساخته شدنی  به همین دلیل است که معتقد بودند هـیچ عمـل ارادی   
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فایده اسـت و بایـد منتظـر     داری نباید کرد زیرا بی نظام سرمایه یبرای سرنگون
خـودش از درون بـر    یداری در یک سیر تاریخی تـدریج  بود که نظام سرمایه

به بن بست برسد و بعد انقـالب بـه صـورت جبـری و      یدرون یاثر تضادها
ها و به خصوي لنین  خود به خودی متولد شود  اختالف اساسی که بلشویک

 مثل کائوتسکی و برنشتاین داشتند، روی همین ماجرا بود   یبا کسان
شـود   های اجتمـاعی را نـه مـی    ها و جنبش واقعیت این است که انقالب اما

بـازیگران تحلیـل    ییکسره معلول ساختارهای متعین و جبری و خارج از اراده
توان یکسره آنها را محصول اراده و عمـل آدمیـان تلقـی کـرد  بـه       کرد و نه می

یـک   یپاسخگو و مکفـی بـرای تحلیـل جنبشـهای اجتمـاع      یمان من نظریهگ
دیالکتیکی و دو وجهـی اسـت  دیالکتیـک سـاختار و عامـل انسـانی؛        ینظریه

دیالکتیک شرایط و روندها و فرآیندهای عمومی و کلی که در جامعـه و تـاریخ   
تصـمیم و   ها و باالخره جریان دارد با گفتمان، ایدئولوژی، فرهنگ، تولید دیدگاه

دیالکتیک اتفـاق افتـاد  نـه     ینکنم که دوم خرداد بر بستر ا عمل انسانی  فکر می
مشخص بـود )تصـمیم چنـد     یمحصول کار چند گروه مشخص و چند نشریه

نفر خاي( و نه اینکه یکسره حاصل فرآیند تحوالتی بود که در واقع از حـدود  
 سال پیش )بعد از جنگ( در ایران اتفاق افتاد  7-1

 در 50 از بعـد  هـای را که بعدها ما به صورت بسیار واضـح در سـال   هایی نشانه
اینجـا و آنجـا در حـال بـروز و      50ایران، قبل از دوم خرداد و قبل از سال  یجامعه

 یرودخانـه  در بعـدها  که خُردی های  شما ببینید یکی از جنبشمینبییظهور بود، م
جنبش اجتماعی دوم خرداد به جریان افتاد و تا به امـروز هـم جریـان دارد، جنـبش     
زنان است  جنبش زنان )جنبش برابرخواهی و رفع ستم و نابرابری جنسی( درسـت  

تر و نیرومندتر رشـد کـرد و تـا امـروز      تر، گسترده است که بعد از دوم خرداد وسیع
ولیـه آن را شـما قبـل از دوم خـرداد     هـای ا  هم ادامه دارد امـا در عـین حـال نشـانه    

ایـران در حـال    یهایی که حاکی از فرآیندهایی است کـه در جامعـه   نشانه ید؛بین می
بینیـد   گیری بود  در انتخابات مجلس پنجم برای نخستین بار شـهرهایی را مـی   شکل
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تواننـد روحانیـان    شوند و در انتخابات مجلس می که در آن شهرها زنانی کاندیدا می
 و حتی قم  بایجانب خودشان را شکست بدهند، شهرهایی از آذررقی

شود با تغییر قـانون اساسـی،    است که البته همراه می یعطف جنگ نقطه پایان
موسـوم بـه    کـه  سـالی  هشت و رفسنجانیشود با دولت آقای هاشمی همراه می
پایـان جنـگ و     شود با فروپاشی بلوک شرق  سازندگی شد و همراه می یدوره
  چـون فرصـت   دآور ای را در ایران به وجود می والت بعد از آن شرایط تازهتح

کـنم کـه در هشـت سـال قبـل از دوم       نیست به صورت خیلی گذرا عر  می
در ایران اتفاق افتاد که شـرایط را بـرای جنـبش     ایخرداد فرآیندهای ساختاری

دوم خرداد فراهم کرد  در این دوره برخالف دوره جنگ، با تحوالت اقتصـادی  
 یطبقـاتی در ایـران افـزایش پیـدا کـرد  در دوره      یو تعدیل ساختاری، فاصله

هشت ساله جنگ علل گوناگون ]مثل[ اقتصاد جنگی، درآمـد بـه شـدت پـایین     
 یزیسـتی موجـود در سـالهای اولیـه     گـری و سـاده   تمان انقالبینفت، تداوم گف

توزیـع باعـث    یدولت آقای مهندس موسوی و نوع نگاه او بـه مسـاله    انقالب،
و به طور کلی از نظـر درآمـدهای    تیطبقا یشده بود که از نظر توزیع و فاصله

ت کشور وضع نسبتا  پایین و نزدیک به هم و متعـادلی داشـته باشـیم  امـا هشـ     
آقای رفسنجانی که هم گشایشی در درآمدهای نفتی ایجـاد شـد    یدوره یساله

و هم طرح تعدیل ساختاری که اسمش را سازندگی گذاشتند، منجر بـه تشـدید   
هـای پـایین هـرم     طبقـاتی، افـزایش دهـک    یاصـله نشینی شد  ف حاشیه یمساله

از آن را در هـایی   ها و جرقـه  آورد[  به خصوي نشانه دیدرآمدی کشور ]را پد
بینیم؛ شورشهای شهری که  همان دوره آقای رفسنجانی در شهرهای مختلف می

در همان دوره اتفاق افتاد و البته به شدت سرکوب شـد  همچنـین در آن دوره،   
شد و در واقـع   پیدا کرد، مهاجرت از روستا به شهر تشدید  رششهرنشینی گست

کند  به مـوازات   ل رشد میشهرنشینی و شهری شدن در این هشت سا یپروسه
[، گسترش تحصیالت و از جملـه تحصـیالت عـالی،    یاین، فرآیند سواد ]آموز

قابل توجه و مهـم بایـد مـورد     یدانشگاه آزاد )که به عنوان یک پدیده یپدیده
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ـ     مطالعه گسـترده در   یقرار بگیرد(، افزایش قشر دانشجو بـه عنـوان یـک نیروی
نشگاه آزاد اتفـاق  دا طریق از چه دولتی، های دانشگاه طریق از چهسراسر کشورـ

ــت و       ــبی)هنوز در آن دوره اینترن ــور نس ــه ط ــاطی ب ــدهای ارتب ــاد  فرآین افت
ای که امـروز وجـود دارد بـه ایـران راه      های ارتباطی بسیار پیش رفته تکنولوژی

پیدا نکرده بود( چه در داخل ایران، ارتباطات درون ملی، و چه ارتباطات بـرون  
 ما که[ بودند] هم هاییجنگ رشد پیدا کرد  خرده جنبش یبه دوره ملی نسبت
 خـرداد  دوم  کننـد  مـی  پیدا حضور خرداد دوم عمومی جنبش در بینیم می بعدها
بـود  نقطـه ثقـل و فصـل مشـترک       راگیـر ف گفتمـان  یک با عمومی جنبش یک

مختلـف در جنـبش عمـومی و     هـای ها و جنبش موجود در میان خرده گفتمان
مرکـزی و سـخت بـود کـه      یگفتمان عمـومی دوم خـرداد نهایتـا  یـک هسـته     

 خواهی بود    دموکراسی
اگر ما جنبش دوم خرداد را اساسا  یک جنبش دموکراتیک، یـک جنـبش    لذا

ها و در واقع پیامدهای آن تلقی کنیم، جنبشـی   با تمام ویژگی یخواه دموکراسی
 ــ اول دمـوکراتیزه کـردن سـاختار سیاسـی     یدر درجـه ـ  دنکربرای دموکراتیزه

آرام در حـال در   آرام خـرداد  دوم از قبل که گوناگونی هایجنبش خرده[  بود]
 نشـینان گیری بود ]مثـل[ خـرده جنـبش محرومـان و حاشـیه      جامعه ایران شکل

 زنـدگی  سـبک  هایجنبش خرده جوانان، هایجنبش زنان، جنبشخرده شهری،
خواســت یــک الگــوی اســتاندارد را آنهــم توســل بــه  می کــه مــینظــا در کــه

امنیتـی و   هـای  گاهآمیز حاکم کند، با توسل به پلـیس و دسـت   های اجبار مکانیسم
های گوناگون در سطح شهر، سبک لباس پوشـیدن و آرایـش و بـه طـور      گشت

 کلی سبک زندگی را تحمیل کند، ]به وجود آمد[   
 رشد) بودکه در ایران اتفاق افتاده یجوانانی به خاطر انفجار جمعیت تیجمع
 بـه  توجـه  بـا  انقـالب  اول هـای سال همان از ایران در درصدی چهار جمعیت
 لشـگر  تـدارک  و «گـو  اهلل الّـا  اله ال» ازدیاد و جمعیت افزایش برای که تبلیغاتی
]صــورت  شــد مــی داده قبیــل ایـن  از شــعارهایی و قــدس آزادی بــرای عظـیم 
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حدود دو برابر شد  کسانی که  75گرفت [( در دوم خرداد تقریبا نسبت به سال 
 57 و 53 هـای بسته شده بود، حاال در سال 01و  09و  06شان در سالهای  نطفه
 جوانـان  ایـن  و بودنـد  شـده  تبدیل ساله97 و ساله90 ساله،97 جوانانی به 50 و

پدران و مادرانشان زنـدگی کننـد     ندگیز هایسبک همان با توانستند نمی دیگر
 جنـبش  خـرده  یـک  واقـع  در که بودیعنی یک شکاف نسلی هم به وجود آمده

ایـران بـه    یجامعـه  در که گوناگونی هایجنبش خرده   بودانداخته راه را نسلی
 هـای صورت کمونی قبل از دوم خرداد وجود داشـت کـه البتـه حـول شـکاف     

جنسی، شکاف طبقاتی، شـکاف فرهنگـی،    فشکا نسلی، شکاف بود؛ گوناگون
 قـومی  هـای جنـبش  خـرده   و طلـب  هویـت  هـای جنـبش  و شکاف قومی، خرده

 معنـی  خیلـی   بلوچسـتان  در و کردسـتان  در ایران، اطراف مناطق در مخصوصا
 کردسـتان،  در شـد  داده خـاتمی  آقـای  بـه  کـه  آرایـی  از عظیمی بخش که دارد

ایـران بـود  یعنـی در واقـع آن      ای یهحاشـ  هـای استان و مناطق در و بلوچستان
 در قـومیتی  هـای طلب نیز حول شـکاف  جنبش قومی و فرهنگی و هویت خرده
 فصـل  نهایتـا   هـا جنـبش  خرده و هااین شکاف یهمه  بود آمده وجود به ایران

 و مطالبـات  بـه  رسـیدن  بـرای  کـه  رسـیدند  نتیجه این به و کردند پیدا مشترکی
یک وفاق و اجماع جمعی به   عمومی، یمطالبه کی باید ابتدا خودشان خواست

  سیاسی ساختار کردنوجود بیاید  بر سر چه؟ بر سر دموکراتیزه
 یشود  همـه  ایران همه چیز به سیاست ختم می یجوامعی مثل جامعه در
های گوناگون در  ها و افتراق شود و هنوز آن انفکاک ها به سیاست ختم می راه

 یحـوزه   خصوصـی،  یحوزه ی، اجتماعی، سیاسی، های مختلف اقتصاد حوزه
ـ     عمومی و دولت به وجـود نیامـده اسـت  از فـردی      اتـرین مسـایل گرفتـه ت

ترین، از مسایل هنری و فرهنگی گرفته تا مسایل اقتصاد و اجتماعی به  جمعی
اصلی و فصـل مشـترکی کـه تـا آن فصـل       ی  لذا مسالهشودیختم م استیس

آیـد، اصـالح    مشترک حل نشود راه برای تامین مطالبات دیگر به وجود نمـی 
 سـیون ساختار سیاسی است و اصالح ساختار سیاسی یعنی پـروژه دموکراتیزا 
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 حاکمیـت » مثـل  شـعارهایی  بـود قدرت  تمام شعارهایی که آقای خاتمی داده
 در ،«مـدارا  و تسـامح » و «سـاالری  مـردم » ،«آزادی» ،«مـدنی  جامعـه »  ،«قانون
تسـامح و مـدارا،     اصـلی  و اولـی  مخاطب یعنی  شود می خالصه عنوان همین

قدرت بود  چون اگر قدرت اهل تسامح و مدارا نباشـد و بخواهـد در مقابـل    
 مقابـل  در دارد، وجـود  جامعـه  در کـه  هـایی مطالبات مردم، در مقابل تفاوت

 و خـودی  بکشـد،  خـط  شـود،  قایـل  بعـیض ت مختلـف  اجتمـاعی  هـای  گروه
 هـا ترین تفاوتکوچک برابر در و ها غیرخودی برابر در بعد و کند غیرخودی
 انگفتمـ  کـه  اینجاسـت  بدهـد،  نشـان  را خشـن  های العمل عکس ترینبزر 

قدرت است  تمام آن شعارها برای ایـن   یتسامح و مدارا گفتمان کنترل کننده
بود که در واقع ساختار سیاسی دموکراتیزه بشود  البته در کنار ایـن فرآینـدها،   
یعنی فرآیند جمعیتی، مهاجرت، شهرنشـینی، ارتباطـات، سـواد و تحصـیالت     

   دبایستی به موازاتش به تولید گفتمانی هم توجه کر می
 ای توسـعه  مـدل  کردنـد، حابی اشارهکه به درستی آقای مهندس س طورهمان

آمرانـه بـود، منتهـا مـدل      یتوسعه مدل یک بود،کرده اتخاذ رفسنجانی آقای که
فاشیسـتی  بـه    ینزدیک به مدل کره جنوبی، نـه مـدل آمرانـه    یآمرانه یتوسعه

برخـی از   بـه همین دلیل آقای رفسنجانی تا حدودی بـه برخـی از نشـریات و    
داد  اما مشکل اینجاست که آقـای رفسـنجانی در آن    فعالیت می یها اجازه گروه

تـدریج از آغـاز ریاسـت جمهـوری      نهایی نبود  بـه  یگیرنده هشت سال تصمیم
آقای رفسنجانی تا پایان آن دوره، حاکمیت در درون دچار تحول شـده بـود  از   

هـای قـدرت ایـران بـه      گیری اصلی در جنـاح  دو جبهه 07دوران جنگ تا سال 
جناح چپ  جنـاح چـپ در واقـع     یگریود آمده بود: یکی جناح راست، دوج

 روحـانیون  مجمـع  انقالب،مجاهدینهای گوناگونی از جمله سازمان شامل گروه
 ایـن  از هـایی  گـروه  و معلمـان گری مثل انجمندی گوناگون های انجمن و مبارز
 موتلفـه، جنـاح راسـت هـم حـزب     رطرف ]بودنـد[؛ د  کی در و شدند می قبیل
 حـوزه  مدرسـین جامعـه  تجـار،  بازاریان، اسالمی،جمهوریحزب از هاییبخش
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 آن در رفسـنجانی  آقـای   بودند دیگر سمت در مبارزروحانیتجامعه و قمعلمیه
 و رفسـنجانی  آقـای  بـود،  گرفته قرار راستجناح یعهمجمو در واقع در مقطع

به بعد در انتخابـات مجلـس    07از سال  ودندجناح راست توانسته ب یمجموعه
قـدرت دور و   یصـحنه  از و کننـد  نشـین چهارم جناح چـپ را عمـال حاشـیه   

    کنند کوتاه را شاندست
بندی  به تدریج به خصوي در دولت دوم آقای هاشمی رفسنجانی جناح اما

دیگری شکل گرفت که در واقع منجر به جداشدن آقـای رفسـنجانی از جنـاح    
 آقـای  کـه  گرفـت  شکل سازندگیروهی که به نام گروه کارگزارانراست شد  گ
گروه تضـاد موجـود در جنـاح راسـت را      نای  بود آنها معنوی رهبر رفسنجانی

اش بر بـورژوازی سـنتی    راست سنتی تکیه نکهی]آشکار کرد[ که عبارت بود از ا
 [ راست صنعتی و مدرن و بوروکرات و تکنـوکرات بـود  یو بازار سنتی بود ]ول

که در واقع حزب کارگزاران سازندگی و کسانی که دور و بر آقـای رفسـنجانی   
دوم  یدر دوره ابودند نماینده آنها بودند  چالش بـین ایـن دو گـروه مخصوصـ    

آقای رفسنجانی باال گرفت و در واقع درگیری میان اینها حتی کار را بـه جـایی   
حنه شد و دسـت بـه   رساند که جناح راست سنتی علیه آقای رفسنجانی وارد ص

 افشاگری، تظاهرات و عملیاتی از این قبیل زد 
رفسنجانی برای اینکه یک تعادلی ایجاد کند، در واقع با جناح چـپ و   آقای

ایـران فـردا،    یمجلـه  مثـل  هـایی  جریـان  یـا  روشنفکری هاینشریات و جریان
کـرد   کرد و سـعی مـی   مدارا می تلویحی نحوی به ها، مذهبیملی و آزادینهضت

که در واقع امکان برای حیات آنها به وجود بیاید  امـا مسـاله اینجاسـت کـه در     
جمهـور   جانی ریـیس رفسـن  آقـای  کـه  ــ دوره همان در کنید توجههمان دوره ـ 

ها، تهدید روشنفکران و هنرمندان، مـاجرای   کند، قتل است، ترورها ادامه پیدا می
 نویسـندگان، اتوبوس هنرمندان و برخی از اعضـای کـانون  طرح به دره انداختن 

ماجرا این بود که در واقع آقای رفسنجانی  علت  افتد می اتفاق دوره آن در همه
 توجـه  و بـود کار واگـذار کـرده   امور امنیتی و اطالعاتی کشور را در یک تقسیم
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 آقـای  دولـت  یعنـی   بـود کـرده  معطـوف  اقتصـادی  امـور  بـه  اساسا  را خودش
 بـار  چندین رفسنجانی آقای  بود بوروکرات و تکنوکرات دولت یک سنجانیرف
  گفت که دولت من یک دولـت سیاسـی نیسـت،    می هایش مصاحبه در موقع آن

وزرای من همه وزرای کاری هستند، من خـودم سیاسـی هسـتم و دیگـر بـس      
است، احتیاجی به وزیر سیاسی ندارم  در واقع در یک تقسیم کار مسایل امنیتی 

واگذار شـد  لـذا آقـای     یاسیقدرت در ساختار س ینهادها گریو اطالعاتی به د
ار و کوشـش و تـالش خـودش و اطرافیـانش مصـروف      کـ  یرفسنجانی عمده

  بودمسایل اقتصادی و تعدیل اقتصادی کرده
هر حال ما در قبل از دوم خرداد فضایی ر ا داریم کـه محـافلی در آن    در

گیرد، به خصوي محافلی که یا در نظام هستند یا بـر نظـام نیسـتند     شکل می
 مثـل  هـایی  گـروه   دارنـد  قبـول  را اسـالمی بلکه منتقدینی هستند که انقـالب 

 نفکریلی مذهبی و محافل روشم نیروهای اسالمی، انقالب مجاهدین سازمان
کـه  « عصـر مـا  » یآورنـد )نشـریه   ای کـه اینهـا در مـی    مذهبی و چند نشـریه 

 ینشـریه  یـک  کـه  «کیـان » نشـریه  کردنـد،  می منتشر اسالمیانقالبمجاهدین
ای از روشـنفکران مـذهبی آن را منتشـر     روشنفکری بود کـه در واقـع حلقـه   

ـ  درمی مذهبیکه نیروهای ملی« ایران فردا»کردند، نشریه  می و روزنامـه   دآورن
که در اواخر دوره آقای رفسنجانی بـه عرصـه آمـده بـود و بـه طـور       « سالم»

به یک شد( در شکل دادن  مشخص از طرف مجمع روحانیون مبارز منتشر می
گفتمان جدید ]مـوثر بودنـد[؛ گفتمـان مشـروط و محـدود و پاسـخگوکردن       

راجع  هالهایی که در آن سا بحث   دموکراتیک و بشریقدرت، گفتمان حقوق
 نظریـه  بـر  کـه  نقـدهایی  و گرفـت  مـی  صورت نشریات آن در فقیهبه والیت
 وجـه  آن همـه  و همـه  شـد،  مـی  انجـام  تئوریک صورت به فقیهمطلقهوالیت
  ساخت می را فرآیند ایدئولوژیکی و گفتمانی
هـای   پروسـه  کنار در یعنی  کنید توجه هم هادر عین حال باید به فرصت 

ای که قبل از دوم خرداد به وجـود آمـده بـود،     عینی و تولید گفتمان و اندیشه
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 و هـا انقـالب  شدن پدیدار در هافرصت این که گرفت شکل هم هاییفرصت
را  اهـ فرصـت  ایـن  اسـالمی انقـالب  خـود  در شما  است ممه بسیار ها جنبش
کراسی  و طرح  توانید مطالعه کنید، مثال تضاد شرق و غرب و بحث جیمی می

 کرده مطرح شوروی و شرق بلوک با مقابله برای کارترجیمی که بشریحقوق
 انقـالب  رهبـری  و خمینـی  امـام  و بـود  آورده وجود به که هاییفرصت بود،

ـ   مدو در  کرداستفاده آن از داهیانه خیلی و موقع به اسالمی  نیخرداد هـم چن
یدی بود که ایران بـا آن  تهد هابه وجود آمد  یکی از این فرصت هاییفرصت

ای کـه در رأسـش    مواجه بود  ساختار سیاسی ایران بـه دلیـل والیـت مطلقـه    
 و موافقـت  تـا  کننـده  تعیـین  و اساسی مسایل که استای هست عمال به گونه

افتـد،   نگیرد بـه جریـان نمـی    باال از را فقیه ولی یعنی کشور اول شخص تایید
مسایلی که مربوط به خود سیستم و حکومـت اسـت  آقـای خـاتمی قبـل از      

 رهبــر و رفتنـد  اســالمیاینکـه کاندیـدا بشــوند بـه حضــور رهبـر جمهـوری     
اقع از را[ تایید کردند و در و یداتوریکاند نای] دادند، اجازه اسالمیجمهوری

  یادمان باشد کـه آقـای خـاتمی    داین بابت خیال آقای خاتمی را راحت کردن
 و راسـت  هـای همان کسی بود که چند سال قبـل در یـک چـالش بـا جنـاح     

 اسـتعفا  ارشاد وزارت از اعتراضی صورت به بودشده مجبور آزادی با مخالف
 در نشـین حاشـیه  فـرد  یک 50 خرداد تا خاتمی آقای عمال  برود کنار و بدهد
 در اساسا  ملیبود اما کتابخانه ملیهکتابخان رییس که است درست  بود سیستم
  نبـود مردم شناخته شده یفرهنگی کشور جایی نداشت و برای توده یعرصه
 سیاسـی،  و نخبـه  خواي و روشنفکری محدود های گروه بجز خرداد دوم در
 کـه  بـود  ایـن  مـردم  تلقی آمد خاتمی وقتی لذا  شناختند نمی را خاتمی مردم
 تصـوری  گرفته،که آمده در مقابل متن قرار ستا ای حاشیه عنصر یک خاتمی
د تصویر حاشیه در مقابل متن بود  ولی خاتمی بـا توجـه   داشتن او از مردم که

خواست در این سیستم کار کند الزم دید که قبـل از اینکـه اعـالم     به اینکه می
یا حداقل عدم مخالف شـخص رهبـری را    کاندیداتوری کند برود نظر موافق
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بگیرد و همین کار را هم کرد و شخص رهبری موافقت کرد  چرا؟ عالوه بـر  
آورد  هم مخالفین  بینی وجود داشت که آقای خاتمی رأی نمی اینکه این پیش

ایشان و هم موافقین ایشـان امیـد و دورنمـایی از اینکـه خـاتمی بتوانـد رای       
شناخت و امکـان رأی آوردنـش نـاچیز     را کسی نمیبیاورد، نداشتند  خاتمی 
کرد  عالوه بـر ایـن عامـل، شـرایط      کسی خطور نمی یبود و اساسا  به مخیله

 تهدیدی هم که ایران در آن وضعیت در آن قرار داشت ]موثر بود[  
در آن شرایط نیازمند بود کـه از خـودش یـک تصـویر متفـاوت بـه        ایران

دوم خـرداد ایـران در معـر  خطـر مسـتقیم       یهجهانیان ارائه کند  در آستان
ماجرای انفجارهایی که در کشورهای مختلف بـه   لینظامی بود، به دل یحمله

 ورهـای تر و( آمریکـایی  تفنگدارهای) لبنان در که ماجراهایی  بودوجود آمده
 در و بـود که در عربستان و در آرژانتین صورت گرفتـه  یمختلف و انفجارهای

جمهوری اسالمی مطرح بـود   یپرونده اروپایی کشورهای مختلف های دادگاه
و آمریکا را به این نتیجه رسانده بود که باید ایران را مورد حملـه قـرار دهـد     

شد، خبرهـایی   تلقی جدی خیلی اسالمیاین خطر در درون سیستم جمهوری
گیـری   های خودشان را به طرف ایـران هـدف   ها موشک رسید که آمریکایی می
اگر سیستم همچنان به سمت انسداد بیشـتر حرکـت    درسییاند  به نظر م هکرد
 گیرنـدگان تصـمیم  رونیگرفت  از ا کرد خطر حمله نظامی به ایران باال می می

تازه، یـک   یاست یک چهره مالز که کردند احساس اسالمیجمهوری سیستم
دموکراتیک و یک انتخابات آزاد از خود به جهانیـان نشـان بدهنـد و     یچهره

کرد کـه خـاتمی بـا آن رأی     بینی نمی کس پیش آقای خاتمی وارد شد  اما هیچ
 انگیز ]انتخاب شود[   شگفت
خرداد یک جنبش بود، چرا؟ به دلیل اینکه فقط یک انتخابـات نبـود     دوم

  بـود در جامعـه ایجـاد شـده   قبل از دوم خرداد یک فضـای گفتمـانی وسـیع    
 اختیارشـان  در تلویزیـونی  و رادیـو  اینکه بدون خواهان تحول و طلبان اصالح
باشد، از  ناختیارشا در ای رسانه رسمی ابزارهای و ها رسانه اینکه بدون باشد،
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از طریق فضای گفتمانی که خـود بـه خـود شـکل      غیررسمی،  یطریق شبکه
 یرسـانه  که اسالمیند[  ببینید! مانند انقالبکرد گرفته بود]تبادل اطالعات می

های غیررسـمی بـود کـه خـود      رسمی نبود، رسانه یارتباطی بین مردم رسانه
ای کــه هــر  غیرمتمرکــز و پراکنــده یرســانه  کردنــد  مــردم آن را منتقــل مــی

 شهروندی، هر فردی خودش یک عامل تبلیغی بود  
بنویسـید  »انـد:   گشت کـه گفتـه   مردم شایع شده بود و دهان به دهان می بین
 طـور همـان  و بودمقاومتی در جامعه شکل گرفته«  بخوانید ناطق نوری خاتمی، 

 اینکـه  بـرای  کردنـد اسـتفاده  فضـا  ایـن  از و فرصـت  ایـن  از مـردم  شدگفته که
تا آن زمان بـه وجـود    هک آنچه به بگویند نه  بگویند نه اینکه برای کنند،اعترا 
 ید یک جنبش اجتماعی بود کـه عمـدتا  حـول یـک شـبکه     خردا دوم  بودآمده

 بـدون  بـود، گرفته شکل عمومی گفتمان یک حول و کشور کل در نیافتهسازمان
 از خـاتمی  آقـای  خـرداد  دوم از بعـد  حتی  باشد داشته مشخصی رهبری اینکه
پذیرفت  یـک جنـبش    و نمی اشتد ابا هستم، جنبش یک لیدر من بگوید اینکه

هـای   بدون رهبر، یک جنبش بدون تشکیالت و بدون سازمان  هرچند که گروه
رسمی و احزاب سازمان داشتند اما آن احزاب به لحاظ تشکیالتی و بـه لحـاظ   

ــدازه آن جنــبش عظــیم و وســیع ملــی و  یوزن و انــدازه، اصــال  در حــد و ان
 هـم  دلیل همین به  کنندرا سازماندهی توانستند آن دموکراتیک نبودند و لذا نمی

هست که این جنبش به صورت خودجوش شروع شـد و حـدود هشـت سـال     
    کردهم ادامه پیدا

یک اتفاق نبود، یک تصادف نبود  چیـزی نبـود کـه     50دوم خرداد  یدهیپد
مردم از سر ناآگاهی و کورکورانه انتخاب کرده باشند، بلکه آگاهانه بود بـه ایـن   

رویـی   داد که مردم به دنبـال افـق پـیش    دلیل که بارها و بارها تکرار شد و نشان 
 انتخابـات مجلـس  در  ها،دوم خرداد در انتخابات شـورا  یهستند  منطق مضمون

 تمـام  رغـم  علـی  بعـد  سـال  چهار که جمهوریریاست دوم انتخابات در ششم،
 بـه  و بود قوی جنبش این اجتماعی های ریشه[  شد تکرار] افتاد اتفاق ها ناکامی
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 استیک خواست عمیق تاریخی است، خواستی یعنی   هست هم هنوز من نظر
به دنبالش هست و هنوز به طور کامل  زامرو به تا مشروطیت از ایران جامعه که

رغـم   های عمیقی دارد  بـه همـین دلیـل اسـت کـه علـی       به آن نرسیده، و ریشه
تیر صورت گرفـت و آن فاجعـه و    97در  57سرکوبی که دو سال بعد در سال 
 و هـا  ناکـامی  رغـم  علـی  ای، زنجیـره  هایرغم قتل جنایت ننگین ]رخ داد[، علی

روزنامـه و   76)یک شـب بـا یـک دسـتور      مطبوعات شبه یک تعطیلی  فشارها،
بینیـد بعـد بـاز     نشریه تعطیل شد(، تهدیدها و اقدامات تخریبی،  چهار سال مـی 

دهند  این حکایت از چه داشت جز اینکـه مـردم    مردم به آقای خاتمی رأی می
 دیدند؟ بست را در بیان دموکراسی و آزادی می راه خروج از این بن

 اسـالمی جمهـوری دوم خرداد در چـارچوب نظـام   یهخاتمی و واقع البته
 انقـالب  از بخواهـد  که نبود گفتمانی رسمی، گفتمان آن یعنی بود،افتاده اتفاق
 خـرداد  دوم طلبـی  اصـالح  جنـبش  و طلبـان  اصالح مدعای  کند عبور اسالمی
سـال   رشت به گفتمان انقالب اسالمی بود  واقعیت این است که آنچـه د بازگ
در این کشور اتفاق افتاد به لحاظ ایدئولوژیک مبتنی بر یک گفتمان دینـی   75

-با تکیه 75و اسالمی بود  منتها کدام اسالم؟ اسالمی که نسل ما و مردم سال 
خواه بود  اسالمی بود کـه بـا    بر آن انقالب کردند یک اسالم نوگرا و ترقی ی

و توسعه تضاد نداشت  بلکـه   یپیشرفت، ترق دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، 
اصـلی و   یتوانـد پشـتوانه   برعکس ما معتقد بودیم که این اسـالم نـوگرا مـی   

 مطمئن مطالبات تاریخی مردم باشد 
ـ       و هـا  اعوجـاج  از نظـر  صـرف  مخصوصـا اما واقعیت ایـن اسـت کـه 

 یـک  جنـگ  از بعـد  ــ به بعد اتفاق افتـاد  09و  06ل سا از که هایی انحراف
-جمهـوری  رسـمی  گفتمـان  تولیـد  گیـری  جهت و افتاد دیگر عجیب اتفاق
 75 سال اسالمیانقالب تئوریسین و ایدئولو  اگر یعنی  شد عو  اسالمی

مرحوم مطهری  71و  77اسالمی سال ایدئولو  جمهوری د،بو دکترشریعتی
 و بـود  اسـالمی بود، چـون بـه نظـر مـن دکترشـریعتی ایـدئولو  انقـالب       
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 و اسـالمی  انقـالب  بـین  مـن   اسـالمی  جمهـوری  ایـدئولو   شهیدمطهری
  نیسـت [ آن دربـاره ] بحث فرصت فعال که قائلم تمایزی اسالمی جمهوری

آقای مطهری بود، به خصـوي   اسالمیریجمهو ایدئولو  حال هر به ولی
قیـد و شـرطی کـه رهبـر انقـالب، بنیانگـذار        با تایید محکـم و تقریبـا  بـی   

 از بعـد  امـا   کـرد  ایشـان  از مطهری یآقا شهادت از بعد اسالمی،جمهوری
 در گفتمـانی  شـیفت  یـک  اسالمیدومین رهبر جمهوری یدوره در و جنگ
که این شیفت گفتمـانی را شـما    تاداف اتفاق اسالمیجمهوری رسمی گفتمان

 آقـای  جای به یزدیتوانید در جایگزینی آقای مصباح به صورت نمادین می
  شدآورده متن به حاشیه از تدریج به یزدی مصباح آقای یعنی  ببینید مطهری
 و بـود کـرده  شیفت یک خودش خرداد دوم از قبل اسالمیجمهوری سیستم
 بـه  تـدریج  بـه  را اسـالمی انقـالب  های تنم که بود این از عبارت شیفت آن

-انقالب در یزدیورد  آقای مصباحآ می متن به را ها حاشیه و راند می حاشیه
 بـود،  حاشیه خمینیامام حیات زمان تا اسالمی جمهوری در حتی و اسالمی
 از قبل یزدیمصباح آقای گفتمان چون بود، متن ضد که گفت شود می حتی
حجتیـه بـود  البتـه مـن معتقـد نیسـتم االن        انجمن شبه گفتمان یک انقالب

ژاد ]مطابق با[ انجمن حجتیه است؛ به ن احمدی و یزدیگفتمان آقای مصباح
 انجمـن [ گفتمـان ] یـزدی قبل از انقالب گفتمان آقای مصباح هیچ وجه! اما

 بـرای  سیاسـی  کنش زمان،امام ظهور از قبل که بود معتقد یعنی  بود، حجتیه
 دقیقـا  یـزدی مجاز نیست  اما امـروز آقـای مصـباح    قدرت و دولت تشکیل
گویـد دیـن بـدون قـدرت سیاسـی بـاقی        می و زند می را حرف این عکس
 گفتمـان  یـک  بلکـه  نیسـت،  حجتیـه گفتمان، گفتمان انجمـن ماند  این  نمی

 از حـال  هـر  بـه  اما  نیست و نبود بنیادگرا حجتیه انجمن  است بنیادگرایانه
 کـه  هـایی حمایـت  بـا  یـزدی تدریج آقـای مصـباح   هب بعد به 01 و 07 سال

 بـه  اسـالمی و تئوریسـین جمهـوری   ایـدئولو   عنوان به کرد، او از سیستم
 نسـل  برای 50 سال در تنها نه که کرد گفتمانی تولید به شروع و آمد میدان
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 مـا  نسـل  بـرای  هـم  70 سـال  در حتـی  بلکـه  نبود، قبول قابل ایرانی جدید
   نبود قبول قابل

هــا و تولیــد  ایــران، پروســه یدو حرکــت معکــوس بــود  جامعــه یعنــی
کـرد، در   هایی که در متن آن در جریان بود در یک مسیر حرکـت مـی   گفتمان

حالی که سیستم و گفتمان رسمی حاکم بر سیسـتم دقیقـا  در مسـیر دیگـری     
هـای واقعـی از نظـر     گفتمـانی و هـم فاصـله    یکرد  لذا هم فاصله حرکت می
 گسـل  روی که کرد جنبشی به یلتبد را خردادمردم، دوم های زادیحقوق و آ

هایی که عـر  کـردم،    د شد  یعنی تمام آن شکافمتول دولتـملت شکاف و
جنسـیتی، طبقـاتی نهایتـا  خـودش را بـه صـورت         های نسلی، قـومی،  شکاف

 یـک  سیسـتم  کـل  و  دولت طرف، یک ملت ؛[داد نشان] ملتـشکاف دولت
 آقـای  ملـت  کاندیـدای  بـود،  نـوری سیستم آقای ناطق دیدایکان  دیگر طرف
دولت برای آنکه ملت بتواند بر سرنوشـت   و ملت تقابل واقع در  شد خاتمی

 خـرداد، خودش حاکم بشود  و صـاحب واقعـی کشـور بشـود  گفتمـان دوم     
 جنـاح  کـه  تفکری برخالف یعنی چی؟ یعنی بود، «ایرانیانبرایایران» گفتمان
هاسـت، فقـط    که این کشور فقط متعلق به حزب اللهی اشتد مسلط و حاکم

 مریـدان  و شـدگان ذوب و فقیـه متعلق به مومنین است، فقط متعلق به والیـت 
 کشـور  ایـن  اسـت،  روحانیون و خاي گروه یک به متعلق فقط  است، ایشان
 حـق  کشـور  این در رهبر که ای اندازه همان به ایرانی هر  است همه به متعلق
ایرانیـان   ی  این سرزمین ملـک مشـاع اسـت و مـالکش همـه     اردد حق دارد،

ایرانیان، صرف نظر از جنس و مذهب و نژاد و قوم و قبیلـه و   یهستند  همه
زبان و هر چیزی  این گفتمان یک گفتمان کـامال  ملـی و دموکراتیـک بـود و     

 چتر این که کردند می احساس ها جنبشخرده و ها گفتمانطبیعتا تمام آن خرده
توانند زیر این چتر مطالبات بخشی، قشری و گروهی و  اگیری است که میفر

 طبقاتی خودشان را دنبال کنند   
کردنـد کـه    طلبان و خاتمی انتظار داشتند و تصـور مـی   عین حال اصالح در
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 و 75 سـال  در اسـالمی توانند این گفتمان را بر اساس گفتمان اصلی انقـالب  می
 مـا  کـه  بـود  این شعارشان  ببخشند تحقق سیاساقانون چارچوب در طورهمین
را بـه   اساسـی قـانون  یق نیافتهتحق هایظرفیت و مغفول های بخش خواهیم می

فعلیت در بیاوریم  قانون اساسی یک ظرفیت اسمی دارد و یک ظرفیـت فعلـی   
بسیار زیادی هست  در ظرفیـت   یکه بین ظرفیت اسمی و ظریفت فعلی فاصله

اش آن بخشی که مربوط به حقوق حاکمان اسـت بـه خـوبی تحقـق پیـدا       فعلی
بسـیار گسـترده    میطلبان یک ظرفیت اسـ  کرده، اما قانون اساسی از نظر اصالح
 مـا  کـه  گفـت  مـی  خـرداد دوم جنـبش   استداشت و دارد که تحقق پیدا نکرده

هـای ملـت    حقوق ملـت و آزادی  ملت، حاکمیت بخش تحقق برای خواهیم می
 بـا  اساسـی تـوان در چـارچوب ایـن قـانون     کردند که مـی  تالش بکنیم  فکر می

مـردم ایـران پاسـخ     دموکراتیـک  و ملی مطالبات به سیستمیدرون های مکانیسم
 صـاحبان  قبول نبـود    گفت  البته برای صاحبان قدرت انحصاری این سخن قابل

قدرت را تقسیم کنند  ولی به هر حال در مقابـل  سادگی  قدرت حاضر نیستند به
 جمهور شد  نشینی کردند و خاتمی رییس انگیز مردم عقب رأی عظیم و شگفت

برای اینکه مطالبات مردم را تحقـق ببخشـد و در همـان چـارچوب      خاتمی
 قـانون  یمانـده نبـرزمی  و خـالی  هـای گفتمانی و استراتژیک خـودش ظرفیـت  

 مختلـف  اصول در که هاییداشت [ ظرفیت یتشکالم] ببخشد، تحقق را اساسی
 آزادی اجتماعـات،  و هـا  جمعیـت  و احـزاب  آزادی مثـل  بود آمده اساسیقانون
 یرابطـه  در عـدالت  و انصـاف  قضائیه،حاکمیت قانون، استقالل قوه  طبوعات،م

شناختن حقوق فـرد بـه    ترسمی به شوندگان،حکومت و کنندگانمیان حکومت
فـرد و هـم حقـوق     بشـری  حقـوق  هم دو، هربشر و حقوق شهروند ـ  یمثابه
 انـی شهروند  حقوق شهروند به معنی این که هـر ایر  یو اجتماع یاسیس ،یمدن

عضو دولت است و حقوق فرد یعنی اینکـه هـر فـردی کـه در ایـران زنـدگی       
و تجاوزناپـذیر   رناپـذی کند خواه ایرانی و خواه غیرایرانی یک حقوق تخطـی  می
خواسـتند در   د که قانون آن را تضمین کرده است  اصالحات و خـاتمی مـی  دار
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های درون سیستمی ایـن مطالبـات را    چارچوب این قانون اساسی و با مکانیسم
کـنم از انقـالب    تامین کنند اما یک مشکل اساسی وجود داشت که من فکر مـی 
شروطیت هم مشروطیت تا امروز این مشکل در ایران وجود دارد، البته قبل از م
هـای سیاسـی    به نوع دیگری وجود داشت  قبل از مشروطیت هرچند کـه نظـام  

 از جـدا  کلـی  بـه  ایحـوزه  نحاکمـا  اساسا  و بودندوجه دموکراتیک پیدا نکرده
 تضـاد  نـوع  یک هم مشروطیت از قبل اما دادند می تشکیل را رعایا و محکومان

بـین   تضـاد  داشـت؛  وجود ایران حکومتی های سیستم در ساختاری دوگانگی و
درگاه و دیوان، تضاد بین درگاه یا دربار و نهاد سلطنت و دستگاه شاه بـا دسـتگاه   

 شـاه   همان تضادی که مثال در زمان ناصـرالدین یروز دستگاه نخست ایصدراعظم 
 معنـی  انتخابـات  و دموکراسـی  هنوز موقع آن افتاد، اتفاق امیرکبیر خانمیرزاتقی و

خـان   ن تضـاد وجـود داشـت  میـرزا تقـی     ایـ  سیاسی سیستم خود در اما نداشت
 ینماینـده  شـاه عقل و پیشرفت و استقالل کشور و ناصـرالدین  یامیرکبیر نماینده

و بوالهوسی و خودکامگی بود  بعد از مشروطیت این دوگانگی سـاختاری   قدرت
 نهـاد  بـین  سـاختاری  دوگـانگی  یعنی شد وارد اساسیبه صورت نهادینه در قانون

وزیـری و دولـت منبعـث از مجلـس و      لس کـه نهـاد نخسـت   مج نهاد و سلطنت
گیرد  تضاد بین نهاد سلطنت، یـک نهـاد غیرمنتخـب     پارلمان هم جزو آن قرار می

 از بعـد  یعنـی  مشـروطیت انقـالب  لیبا نهاد مجلس،یک نهاد منتخب  در همان اوا
 چـه  بـه  را خود تضاد این رسید شاهمحمدعلی به نوبت وقتی شاهمظفرالدین مر 
آرایی نظامی و به توپ بستن مجلـس توسـط    رتی نشان داد؟ به صورت صفصو

لیاخوف روسی  این تضـاد   فرماندهی به و روسی هایتوپ توسط شاه،محمدعلی
هـای   در نهضت ملی هم خود را نشان داد  شگفت ایـن اسـت کـه در ایـن برهـه     

وزیـر   اختاری)نخسـت تضاد بین دو وجه و تضاد این دایکـاتومی  و دوگـانگی س  
ملـت بـه عنـوان نماینـده ملـت و وجـه اسـتقالل،         نـدگان یمنتخب پارلمان و نما

اسـتبداد و اسـتعمار    ینماینـده  لطنت،خواهی، آزادی و دموکراسی و نهاد سـ  ترقی
علیـه پارلمـان،     هر دو( استعمار پشت سلطنت آمده و از نهاد استبداد علیـه مـردم،  
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ک ملت ایران دفاع کرده است  این تضاد سـاختاری  علیه مطالبات ملی و دموکراتی 
    داشت وجود مشروطیت اساسیدر قانون
 ینقطـه  بـا  و جمهـوری  گفتمـان  بـا  که کردیم می فکر اسالمیدر انقالب ما

کنیم اما  پایان گذاشتن بر نظام سلطنت از این دوگانگی ساختاری رهایی پیدا می
والیت و نهاد والیت دوباره گرفتار این تضـاد   یبه نوع دیگری بر اساس نظریه
وجود داشت کـه   ایفرعی تضادهای اول اساسیساختاری شدیم  البته در قانون
وزیـر، تضـادی کـه در دوره آقـای      جمهور و نخسـت  حل شد  مثل تضاد رییس

ــی ــی در دوره     بن ــد و حت ــمکش ش ــه کش ــر ب ــهیدرجایی منج ــدر و ش  یص
ی هـم  ا خامنـه آقـای  جمهـوری ریاست دوران و موسویوزیری مهندس نخست

زمـانی کـه    ردانیـد کـه د   منتها مدیریت و کنترل شد  شما می  منجر به تنش شد،
 آقـای  کـرد،  مـی  دفـاع  ایشـان  از خمینیامام و بود وزیر نخست موسویمهندس
 و بـود  مخـالف  موسویمهندس آقای با بود جمهور رییس موقع آن که ای خامنه
 خمینـی ی رعایت امـام ا خامنهآقای منتها داشت، وجود پنهان کشمکش نوع یک
صـدر کـه ایـن     بنـی  یدوره بـرخالف  نگرفـت،  باال کشمکش و تضاد و کرد را

منجر شد  به هـر حـال    صدریکشمکش باال گرفت و باالخره به حذف آقای بن
این تضادهای فرعی موجود در قانون اساسی اول حل شد اما یک تضاد اساسی 

اصـالحات خـود را    یدر قانون اساسی دوم به وجود آمد که این تضاد در دوره
غیرانتخابی سـاختار سیاسـی و    اینشان داد؛ تضاد بین وجه غیرمنتخب و نهاده

تخابی و آن نهادهای غیرمنتخـب دسـت   وجه منتخب  از آنجایی که وجهه غیران
های تصمیم گیری آن داشت لذا عمال  آن وجـه   باال را در سیستم و در مکانیسم

مردم و با انتخابات سـر   یبست رسید  دولت و مجلس که با اراده انتخابی به بن
در این سیستم در مجلس، الیحه تصویب کنند و بـه   واستندخ می بودندکار آمده
ببرند و از آنجا دولت این الیحه را اجرا کند و حقوق و مطالبات  نگهبانشورای
بسـت برخـورد    های مختلف استیفا کنـد، امـا بـه بـن     مردم را در زمینه یمعوقه
 حی]لـوا  نگهبـان شـورای  و بودندنکرده انتخاب مردم را نگهبانکردند  شورای می
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 مـردم  هـم  را یهقضـای که رییس قـوه  شدیکرد  دستگاه قضایی وارد م را[ رد می
    بودندنکرده انتخاب
طلبان به مردم گفتند که مراقب باشـید   های اول برخی از اصالح همان ماه در

توانـد بکنـد چـرا کـه ابـزارش را       و بدانید که آقای خاتمی خیلی کارها را نمـی 
 کارهـای  و سـاز  و اساسیخواهد در چارچوب قانون جمهوری می رییس ندارد  

اجتماعی را تـامین   یتامن خواهد می  ندارد را ابزارش اما کند عمل بوروکراتیک
 انتظـامی نیـروی  گاهی  نیست اختیارش در انتظامینیروی پلیس و نیروی  کند اما
 مـاجرای   شـد  مـی  گرفتـه  خدمت به اصالحات مخالفان توسط پلیس نیروی و
 اطالعـاتی  هـای سازمان موازی، تشکیالت ؟[شد اجرا] نیرویی چه توسط تیر97

بخشی از نیروی نظـامی   57در سال  اروزه همین در  ها شخصی لباس  و موازی
همه حاکی از ایـن اسـت    هانیای به آقای خاتمی نوشتند و تهدید کردند، ا نامه 

داد که با آن ابزارها و اختیاراتی کـه داشـت قابـل     که آقای خاتمی شعارهایی می
 یالیحـه  دوقلـو را بـه مجلـس بـرد،      یتحقق نبود  وقتی هم که آن دو الیحـه 

نگهبان[، دیدیم که  یشورا ی]و حذف نظارت استصواب جمهور اختیارات رییس
باز با همین سد و مانع روبرو بود  در واقع آن بخش غیرمنتخب سیستم، بخـش  

 منتخب را متوقف و فلج کرد   
های تاریخی در هشت  بررسی اینکه چرا مطالبات مردم و خواست یبرا
ــال  ــبش    یدورهس ــداف جن ــرد و چــرا اه ــدا نک ــق پی ــاتمی تحق ــای خ آق
 نـه  و بـود  کار محافظه نه که جنبشیـ خردادطلبانه و دموکراتیک دوم اصالح
بـه   دبای]نشد محقق ـباشد سیستم براندازی دنبال به که معنی این به انقالبی
اگـر   نبنـابرای  نبـود،  سیستم براندازی دنبال به خرداددوم توجه کرد[   یاتنک

طلبـان   کـه آقـای خـاتمی و اصـالح     کردندیکسانی انتظار داشتند و تصور م
اند که نظام جمهوری اسالمی را براندازند، در اشتباه محض بودند  آنها  آمده

نظـام را   یـن خـواهیم ا  گفتند که مـا مـی   گفتند و صریح هم می خودشان می
یعنـی روانشناسـی    خواستند،  اصالح کنیم  مردم هم واقعا اصالح نظام را می
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خواسـتند ایـن سیسـتم از     عمومی مردم هم دنبال براندازی نبود  مـردم مـی  
طلبـان آن نیرویـی    کردند که خاتمی و اصالح درون، اصالح شود و فکر می

 یپـروژه  ک  موتـور محـر  برنـد یهستند که این اصـالحات را بـه پـیش مـ    
اصالحات یک پروسه بود اما در سطح پروژه با موانـع جـدی روبـرو شـد       
طلبـان و نیروهـای    جبهـه اصـالح   یخصوي که آقای خاتمی و مجموعه به

ــرای عقــب رانــدن تهاجمــات   ــه نیــروی مردمــی ب دوم خــرداد در تکیــه ب
 یرا که مصـدق بـرا   یطلبانه متزلزل بودند  اشتباه ضداصالح یاقتدارگرایانه
 مرتکـب  سـال هشـت  مـدت  در طلبـان و اصـالح  خاتمی کرد، وزرمدت سه
ش یـک  ا وزیـری  نخسـت  آخـر  روزهـای  در مصدق دکتر من نظر به  شدند

ورق ای  اشتباه بزر  کرد و آن اشتباه بزر  موجب شد که تاریخ ما به گونه
 امثـال  دولـت  بعـد  و ــ مـرداد  17 کودتایـ بخورد که با یک کودتای ننگین

سـاواک، وابسـتگی و مسـایل بعـدی روبـرو شـد  دکتـر         رکوب،س زاهدی،
 یمصدقی که تا قبل از آن در مقابل دربار و عوامل خودفروختـه و وابسـته  

گفت اینجا مجلس است  ایستاد و می [ مجلس بهارستان، مییدربار در ]جلو
هر جا که مردم هستند، مجلس است و همیشـه بـرای خنثـی کـردن      و نه آنجا؛
 17 بـین  فاصـله در روزهـای آخـر ـ    گرفـت،   مردم کمک مـی  نیرویها از  توطئه
ـ  مقابلـه  بـرای  نخواسـت  و داد نشان تزلزل ـمرداد 17 و مرداد ا کودتاچیـان از  ب

نیروی مردم استفاده کند  به همین دلیل است که کودتاچیان خیلی راحـت کـاخ   
وزیری و رادیو و مراکـز دولتـی را گرفتنـد و بـر شـهر مسـلط شـدند          نخست
ترسـیدند از نیـروی    خواستند از نیروی مردم استفاده کنند، مـی  نمی طلبان اصالح

انتخابـات   یکـ یهاشان  طلبان و آقای خاتمی مکانیسم مردم استفاده کنند  اصالح
ــه  ــود و دوم نهادهــای رســمی یعنــی مجلــس و دولــت و وزارتخان هــا  هــر  ب

بـود، حـداقل تـا     خاتمیالبته تا زمانی که آقای  کنترل بود  دو]مکانیسم[ هم قابل
قبل از انتخاباتی که برگزار شد و منجر به دولت نهم و مجلس هفتم شد آن جـا  

ها حتی تضمینی برای انتخابات هـم نیسـت     معلوم شد که در واقع آن مکانیسم
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شما دیدید که به هر حال انتخابات این مجلس و این دولت در زمـانی برگـزار   
 یآقـای خـاتمی برگزارکننـده    کشـور شد کـه دولـت آقـای خـاتمی و وزارت     

انتخابات بود  ولی بـه هـر حـال انتخابـات مجلـس ششـم، انتخابـات دور اول        
طلبان  ریاست جمهوری، انتخابات دور دوم ریاست جمهوری با پیروزی اصالح

توانستند هیچ قدم موثری بـرای تحقـق    طلبانی که عمال نمی تمام شد، اما اصالح
نبود  قدرت رسمی در جـای   کنندهنییزارها تعاب آنمطالبات مردم بردارند چون 

 دیگر بود؛ زور و قدرت و تصمیم گیری نهایی ]در جای دیگر بود[  
خواست بیاید، رفت اجـازه گرفـت    خاتمی همانطورکه روز اول که می آقای

و تایید و موافقت رهبری نظام را گرفـت، بعـد هـم مـا دیـدیم کـه در مسـایل        
 قـدرت ــ  قـدرت  و بـود  هـا  موافقـت  و هـا اساسی، ایشان پایبند به این تحلیف

شت   البته در آن مقداری که آقای خاتمی قدرت دابود دیگری جای در ـنظامی
 هـای قتـل  کـرد؛  اسـتفاده  هـم  شـجاعانه  و کرد استفاده [آن از] اول هایدر سال
ــره ــا را ای زنجی ــرد افش ــ و ک ــه  ای ــرات نصــفه و نیم ای در  اصــالحات و تغیی
های مختلف به وجود آورد  اما نهایتـا  بسـیاری از شـعارها، ناتمـام و      وزارتخانه
از آن شـوک حاصـل از   باقی ماند  نیروی مقابل هرچه کـه گذشـت    فتهنیا تحقق

آمد، خودش را پیدا کرد و سازماندهی کـرد  نهادهـای    رونبی خردادجنبش دوم
قدرت، در دست جریان اقتدارگرا و بنیادگرا بسیج شد و قدم به قدم جلو آمـد   

جنبش دوم خرداد که مطبوعـات بودنـد،   وهای روشنفکری و دانشجویی، الیت نیر
طلبـان )دولـت و    سرکوب شد و اصـالح  روشنفکران و جنبش دانشجویی بودند، 

جز اظهار گله و شکوه و نارضـایتی   جز صدور بیانیه،  مجلس( جز اعترا  لفظی، 
خواستند از نیروی مـردم اسـتفاده    طلبان نمی توانستند کنند  اصالح کار دیگری نمی

مراحل آغازین، اگر بـه آنهـا تکیـه     نکنند  نیروی عظیم مردم که به خصوي در آ
طلبان بـه   شد]موثربود[  اصالح و به طور موثر و مستمر ازشان استفاده میشده بود 
تـا در زمـان انتخابـات بیاییـد رای بدهیـد  امـا در        دیگفتند که منتظر باش مردم می
بین دو انتخابات برای اینکـه بـا تهـاجم اقتدارگرایانـه و ضـددموکراتیک       یفاصله
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شـود کـرد؟    ایـن نیـروی مـردم مـی     ای  از مقابل، مقابله بشود، چه استفاده روینی
   اش را هم نداشتند  ای برای این نداشتند و اراده برنامه

هرچند که جنبش دوم خرداد نتایجی در ایران برجای گذاشـت امـا    نیبنابرا
  باید اهداف و نتایج را از هم جدا بکنیم  اهـدافی  دیبه اهداف مورد نظرش نرس

د  شاهدش تحوالتی است که بعـد  که جنبش دوم خرداد داشت، تحقق پیدا نکر
گذاشت ]مثل[  ینتایجی برجا یبینیم و امروز شاهدش هستیم  ول در سیستم می

عمــومی کــردن فرهنــگ دموکراتیــک، آشــناکردن مــردم بــا حقــوق خودشــان، 
هـای از پـایین در جامعـه،     و حرکـت  هـا  اوجـی ان یگیر سازی برای شکل  زمینه

مـومی  اینهـا نتـایجی بـود کـه بـه       ع یبازکردن نسبی فضای عمومی و عرصـه 
اعـالم شـده،    ایهـ هرحال باقی ماند و تا به امـروز هـم ادامـه دارد امـا هـدف     

پاسخگو کردن قدرت، ایران برای ایرانیـان، حقـوق بشـر و دموکراسـی ]بـود[       
جـدی   خـال  یـک  اصـالحات،  دولت عمل و خردادضمن اینکه در گفتمان دوم

وجود داشت که نیروهای اقتدارگرا از همین خال جدی استفاده کردند  آن خـال  
دوم  یگران جبهـه  تحلیل یلتحل اساس بر خرداداین بود که متاسفانه جنبش دوم

اول بـرای   یدرجه در که شدطلبان، صرفا در شعارهایی خالصه خرداد و اصالح
ــود؛ آزادی،   ــوس ب ــنفکران ملم ــان و روش ــی، دموک  نخبگ ــدنی    راس ــه م جامع

نشـین، محرومـان در ایـن     زحمتکشان و فرودستان این جامعه، طبقـات حاشـیه  
از جامعــه مــدنی، آزادی و  دنــدجامعــه کــه آنهــا هــم بــه خــاتمی رای داده بو
 دموکراسی چیزهای دیگری را انتظار داشتند   

کـردم در ایـن زمینـه     همان موقـع بـا بعضـی از دوسـتان کـه بحـث مـی        من
گفتند که آقای خـاتمی شـعار اقتصـادی نـداده، پـس       ر داشتیم  آنها مینظ اختالف

گفتم کـه درسـت اسـت     مردم هم از آقای خاتمی انتظار اقتصادی ندارند و من می
که آقای خاتمی شعار اقتصادی نداده ولی به موقعیت و شرایطی که آقای خـاتمی  

شـود، یـک وجـه     آمد و شعارهایش را مطرح کرد، توجه بکنیم  آنچه که گفته می
 یرمزگـذار  انیم دیشود است  با قضیه است، وجه دیگر قضیه، آنچه که شنیده می
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قائل شد  آیا واقعـا همـه    کیشنونده و مخاطب تفک ییو رسانه با رمزگشا ندهیگو
جامعـه مـدنی    ،یجامعه مدنی و دموکراس  زمردمی که به آقای خاتمی رای دادند، ا

یا بخشـهایی از مـردم از جامعـه مـدنی و دموکراسـی، نـان        دندیو دموکراسی شن
 فکـر  مـن  شنیدند؟ را شانحل معضالت معیشتی و اقتصادی کار شنیدند،  شنیدند، 

 نیسـت،  تهـران  اش همـه   جامعـه  گویـد،  می ما به ایران جامعه هایواقعیت کنم می
ت کـه  ای اسـ  تهران از خیابان انقالب به بـاال نیسـت  ایـن جامعـه     لشما اش همه

لرستان هم دارد، بلوچستان هم دارد، کهکیلویه و منـاطق محـروم دارد  در همـین    
 ایـن  برای  دارد هم اطراف های شهرک و اسالمشهر در نشینتهران، مناطق حاشیه

نبـود فقـر     یعنـی   کـار،  یعنـی  مـدنی  جامعه نان، یعنی دموکراسی جامعه از بخش
دولت قبلی بود  یعنـی   یطلب به نحوی ادامه متاسفانه از این جهت دولت اصالح

بـا اسـتراتژی    ایاقتصادی آقای خاتمی تفاوت اساسی و جدی یاستراتژی توسعه
دولت قبل نداشت وگفتمان عـدالت طلبـی کمرنـگ بـود  دموکراسـی صـرفا بـه        

شـد    سیاسی محـدود مـی   سیوکراصورت محدود و در یک رویکرد لیبرالی به دم
در حالی که دموکراسی به معنای حقیقی کلمه دموکراسی است که عالوه بر ابعـاد  

  طبقاتی را کم کنـد،  یفاصله رد،یسیاسی، ابعاد اقتصادی و اجتماعی را هم در بربگ
ای باشـد کـه همـه از نعمـت دموکراسـی       برنامه و استراتژی اقتصـادی بـه گونـه   

نگـارن، هـم    شنفکران و نخبگان، دانشـجویان و روزنامـه  رو مبرخوردار بشوند، ه
اقشار فرودست، کارگران، زحمت کشان و محرومـان  خـوب ایـن وجـه، وجـه      

هایی کـه   خالی بود  ضمن اینکه اقتدارگرایان آن وجه را هم با سرکوب و با بحران
 آفریدند، عمال نگذاشتند که پیش برود 

 خـرداد کـنم کـه جنـبش دوم    یاگر بخواهم خالصه کـنم، عـر  مـ    رونیا از
ایـران اسـت و تـا ایـن      یهای اساسی و عمیـق در جامعـه   وجود شکاف ینشانه
ها پر نشود و تا این مسایل حـل نشـود، بایـد منتظـر بـود کـه در شـرایط         شکاف

 دداای که ممکن است در آینـده دوبـاره مجـ    دست آمده های به مناسب، در فرصت
های مختلف خود را نشان بدهـد  سـرکوب    ها به صورت تکرار بشود، این جنبش
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 مسـاله  حـل  معنـی  به خردادسرکوب مطبوعات، سرکوب جنبش دوم دانشجویان، 
    است مساله صورت کردن پاک معنی به نیست،

 عوامـل  طرف، یک از خورد؛ ضربه عوامل سلسله دو از خرداددوم جنبش
به نیروها  مقابل، به نهادهای غیرانتخابی،  یجبهه به شود می مربوط که بیرونی

و قوای اطالعاتی و امنیتی و قهریه که طرف مقابل در اختیار داشت، سرکوب 
ای کـه   گیرنـده  تصـمیم  نهادهای کرد، ایجاد که هاییشدیدی که کرد و بحران

در اختیار داشت و سد راه اصالحات و تحقق مطالبات مردم بودند  از طـرف  
اصـالحات،   یاصـالحات داشـت  جبهـه    یدرونی که جبهههای  دیگر ضعف

اسـتراتژی مشـخص    سـازمان مشـخص نداشـت،     رهبری مشـخص نداشـت،   
  بـودیم  شـاهدش  هم اسالمیهایی که ما در انقالب نداشت  بسیاری از ضعف
 75 سـال  در یعنـی  بود، غیرمنتظره انقالب یک اسالمیبه این دلیل که انقالب

 فاقـد  انقالبـی  شـود،  سـرنگون  شاهنشـاهی  رژیم که نداشت انتظار کس هیچ
رهبـری داشـت، یـک     البتـه    بـود  ــ کلمه متعارف معنای به سازمانـ سازمان

فاکتورهای  کنار در خمینیناپذیر امام قطعا رهبری قاطع و تزلزل رهبری قاطع، 
 اصـالحی  جنبش  بود مهم بسیار فاکتور یک اسالمی، دیگر در پیروزی انقالب

 هم را الزم سازمان اینکه ضمن بود قاطع رهبری این فاقد متاسفانه خرداددوم
 خـوبی  به و داشت سازماندهی و سازمان  داشت، رهبری مقابل طرف  نداشت
بیاورد  به خصـوي از بعـد از    صحنه به و کند متشکل را نیروها توانست می
نیـروی اقتـدارگرا و ضـد اصـالحات از نهادهـای رسـمی        یتیر که تکیه 97
 که نیروهایی   آورد میدان به را تری ول، وسعت پیدا کرد و نیروهای وسیعمعم
تیر به آنها آموخت که اگـر بخواهنـد در مقابـل جنـبش      97سرکوب  یتجربه

تواننـد   در ایران بایستند، نمـی  تیزایسونطلبی و دموکرا مردمی و وسیع اصالح
باید یک نهاد عمومی شبه مردمی هـم بـه    صرفا به نهادهای رسمی تکیه کنند  

را که وجود دارد به خدمت گرفت و یـک نهـاد    ایوجود آورد یا نهاد مردمی
 بـا  مقابلـه  بـرای  مـردم،  مختلف قشرهای با مقابله برای مردمی شبهـنظامی شبه
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 [  وجودآوردهای پویا و متحرک جامعه ]به نان و بخشجوا  ان،زن دانشجویان،
 
وقت من تمام هست اما بحث قطعا تمام نیست و انشا اهلل در جلساتی کـه   

ها و کمبودها  در پیش هست، جناب آقای صابر ادامه خواهند داد و حتما ناگفته
 را خواهند گفت و جبران خواهندکرد  والسالم علیکم و رحمه اهلل 

 
*** 
 

نفس صـحبت کردنـد و اصـول را منتقـل      کی قهی  صد دقمیمتشکر یلیخ
ـ بییهم نم یفیک قهیکه ده دق یدوران نیکردند  در ا بـود    مـت یغن یلـ یخ م،ین

و مهمـان جلسـه در    میربع تنفس خدمتتان هسـت  کی  بعد از میمتشکر یلیخ
 شما خواهند بود  یکه ارائه کردند، پاسخگو یکادر بحث

 





 

 

 پرسش و پاسخ

 
 ی بحث و مسـتمعین کـه حوصـله بـه    خسته نباشید مجدد به آورنده صابر:

فرصـت داریـم    دقیقهکنم[  سی خرج دادند و بحث را گوش کردند ]عر  می
هـا عمومـا شـفاهی اسـت امـا      ها اختصاي بـدهیم  پرسـش  که به طرح پرسش

باشند غیرشـفاهی مطـرح   اند که شاید تمایل داشتهدوستی یک پرسش کتبی داده
ی اصالحات اند که نگاه غرب )آمریکا( به جریان دورهبشود  ایشان عنوان کرده

کـه چـه در آن مقطـع و چـه اکنـون نگـاه و       آیـد  است؟ به نظر میچگونه بوده
نمـایی  ی غرب از این جنبش مردمی استفاده در فروپاشی نظام و بـزر  خواسته

است بوده طلبنیروهای سلطنت

هرحال مثل هر قـدرت دیگـری وقتـی بـا یـک      ها بهببینید آمریکائی آقاجری:
 باشـد، صـرف  نظام درگیرند از هر حرکتی که در جهت به چالش کشیدن آن نظام 

ی بینـیم در دوره کننـد  بنـابراین اگـر مـی    نظر از ماهیت آن حرکت، اسـتقبال مـی  
طلبـان  تصـریحا از اصـالح   ها تلویحـا و یـا گـاهی   نحوی آمریکاییاصالحات به
کردنـد کـه جنـبش    کنند ]به این دلیـل اسـت کـه[ آنهـا تصـور مـی      حمایت می
می را دسـتخوش  اسـال تواند جنبشـی باشـد کـه نظـام جمهـوری     اصالحات می

بـا اتحـاد شـوروی چنـین      طور که مثال حرکت گورباچففروپاشی بکند  همان
طلبان و اقتدارگرایان بر سر همین مساله بـود کـه   اما بحث بین اصالحکاری کرد  
توانیم کشور را، نظـام را و انقـالب را نجـات بـدهیم  سـخن آقـای       ما چگونه می

اسـالمی و دفـاع از   این بود کـه راه بقـای نظـام جمهـوری    طلبان خاتمی و اصالح
هـای اقتـدارگرا، سـاختارهای    طلبی است  یعنی اینکه با گفتمـان کشور، راه اصالح

شود از انقالب و نظام دفـاع کـرد و   استبدادی و با نقض حقوق اساسی ملت، نمی
نـدازد   ابرعکس، این گفتمان اقتدارگرا و استبدگرا است که کشور را به خطـر مـی  

صـورت اسـت کـه    چون اگر بین دولت و ملت فاصله و شکاف بیفتد، در این 
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توانند فشار وارد کنند و مصالح و منافع ملی مـا را بـه   های خارجی میقدرت
خطر بیاندازند  واقعیت این است که ما باید این پرسش را از خودمـان بکنـیم   

ف  استقالل کشور و تواند حاکه در چه صورتی یک نظام سیاسی در ایران می
هـای آمریکـا و یـا    خـواهی هـا و زیـاده  طلبیملی باشد و در مقابل سلطهمنافع
طور تاکتیکی از اصالحات دفـاع  ها بههای بزر  بایستد؟ اگر آمریکاییقدرت

کردن سیستم سیاسـی  کردند، آیا این بدان معناست که اصالحات و دموکراتیزه
هـای  صـرف حمایـت  شـود بـه  ت  نمیبه نفع آمریکاست؟ پاسخ من منفی اس

تاکتیکی یک قدرت از یک جنبش، راجـع بـه ماهیـت و سرشـت آن جنـبش      
، تا قبـل  بینیم که در نهضت ملیهابود که ما میداوری کرد  همین نوع داوری

هـا دسـت دوسـتی و اتحـاد بدهنـد و علیـه       ها با انگلیسـی از اینکه آمریکایی
هـای ضـد   و جریـان  تـوده د، یکی از اتهاماتی که حـزب دکترمصدق کودتا کنن
دلیـل  بهکردند، اتهام آمریکایی بودن بود  چرا؟ وارد می مصدقی به دکترمصدق

صورت تاکتیکی و براساس محاسـباتی از دولـت   اینکه آمریکا در یک مقطعی و به
کـرد  حمایـت   لت دکترمصدق حمایت مـی داشت و تلویحا  از دو انگلستان فاصله

وجـه دلیـل بـر    هـیچ آمریکا از یک حرکتی یا مخالفت آمریکا با یـک حرکتـی بـه   
کند اصـالت را  چنین قضاوتی میحقانیت یا بطالن آن نیست  درواقع کسی که این

شـود آن  دهد  اگر آمریکا با حرکتـی مخـالف بـود پـس معلـوم مـی      به بیرون می
ایـن منطـق بـه نظـر      شود باطل بود موافق بود معلوم میحرکت حق است و اگر 

هـای  من منطق بسیار خطرناک و نادرستی است زیراکه ممکن است گاه قـدرت 
کنند  ما بایـد  کردن از یک حرکتی حمایت صورت تاکتیکی برای ردگمبزر  به

ببینیم آن جنبش و آن حرکت اهدافش چیست و بـه دنبـال چیسـت و اگـر آن     
 بار خواهد آورد یدا کند چه آثار و نتایجی بهاهداف تحقق پ

هم اگر قرار باشد مـا بـا آن روش و منطـق     اسالمیدر مورد خود انقالب 
 هرحـال بـه  دانـیم بـه  داوری کنیم در اصالت آن شک خواهیم کرد  زیرا ما می

 دلیـل مشـکالت و   سرد وجـود داشـت و بـه   دلیل تضادی که در دوران جنگ
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توانسـت سـرکوب   یی که غرب با آن مواجه بود، رژیم شاه نمـی هامحدودیت
صورت کامل و صددرصد عملـی کنـد  ایـران    حرکت انقالبی ملت ایران را به

کشوری بود در کنار شوروی با مرزهایی طوالنی با یکـی از دو ابرقـدرت آن   
د که در ها برایشان خیلی خطرناک بود، دست به حرکتی بزننزمان و آمریکایی

سـمت شـوروی بغلطـد و خطـر      ایران بهایران شرایطی فراهم شود که انقالب
های کمونیستی را باعث شـود   سقوط ایران در دامن کمونیسم و رشد اندیشه

ها داشـتند،  دانید براساس محاسباتی که غربیدلیل است که درواقع میهمینبه
همان نظام سـلطتنتی بـود   که نمیتوانند صددرصد را که این فکر را کردند حال

باشند و آن شصـت هفتـاد   حف  کنند الاقل مثال شصت هفتاد درصد را داشته
آمـد   اسالمی و نظامی بود که به دنبال این انقالب سـرکار مـی  درصد، انقالب
بـه پیـروزی رسـید و     75اسالمی که در سـال کردند که انقالبآنها تصور نمی
کـرد، روزی  ی دنیا صادر میدر پاریس آنرا به همه خمینیاهللگفتمانی که آیت

گیری بکشد کارش به دشمنی آنتاگونیستی با آمریکا بکشد، کارش به گروگان
ی ضـد  ی ضد استبدادی بـه یـک مبـارزه   ی مردم ایران از یک مبارزهو مبارزه

ضد استبدادی گسترش پیـدا کنـد  اصـالحات را هـم بـه همـین       ـامپریالیستی
  ]باید تحلیل کرد[ ترتیب 
 هرحـال بودند کـه بـه  کردهکردند و محاسبهها فکر میطور تاکتیکی آمریکاییبه

اسالمی را از هم بپاشاند و یـا موجـب   این جنبش ممکن است نظام جمهوری
تضعیف آن بشود، این یک طرف ماجراست؛ طرف دیگر ماجرا این است کـه  

بمانـد و رژیـم ایـران بخواهـد     اسـالمی بخواهـد   آیا اگر واقعا نظام جمهوری
ملی را تامین کند باید در سمت و سوی کدام نظریـه و  استقالل کشور و منافع

ای که اکثریت مردم آیا دیدگاه بنیادگرایانه و استبدادیکدام پروژه حرکت کند؟ 
بـر   خواهـد داند و صـرفا  مـی  داند و آنها را صاحب حق نمیایران را نامحرم می

-نهادهای رسمی و نیروهای نظامی تکیه کند را انتخـاب مـی  گروه خاي و  یک 
کـنم یـک رژیـم واقعـا دموکراتیـک، یـک       کند یا راه اصالحات را؟ من فکر مـی 
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های ملی مشـارکت  گیریی ملت را در تصمیمحاکمیتی که ازآن ملت باشد و همه
توانـد  تواند از منافع کشـور حمایـت کنـد، خیلـی بهتـر مـی      بدهد، خیلی بهتر می

هـای بـزر    هـای قـدرت  خـواهی تقالل ایران را حف  کند و در مقابـل زیـاده  اس
هـای سیاسـی در ایـران،    است که هرچه رژیـم ی تاریخی نشان دادهبایستد  تجربه
چـه    فروشـند شان محدودتر بشود برای حف  خودشان کشور را میپایگاه داخلی
ی تاریخی ماسـت  بعـد   این تجربه ی پهلوی، چه در دورهی قاجاریهدر دوره

تـر  سال هرجاکه پایگاه اجتماعی نظام سیاسـی قـوی  از انقالب هم در این سی
کـه ضـعیف بـوده    بوده، توانسته است جلوی قدرت خارجی بایستد و آنجایی

را در جنـگ قبـول    717ی نامـه است امتیاز بدهد  چرا ایران قطـع مجبور شده
اش، افت مستمر حمایـت مـردم   بود که یکی از عوامل مهمکرد؟ مگر جز این 

ها بود؟ این عامل خیلی مهمی بود  و نیروهای داوطلب برای حضور در جبهه
ی جنـگ افـزایش   تر شد، تردیـد در ادامـه  تدریج هرچه جنگ طوالنییعنی به

از ها کم شد  پیدا کرد  قدرت بسیج و فراخوانی نیروها برای حضور در جبهه
به بعد یکی از مشکالت مهم غیـر از مشـکالت لجسـتیکی و نداشـتن      07سال 

مهمات و امکانـات و ارز الزم بـرای واردکـردن نیازهـای نظـامی، بحـث نیـرو        
ها به علت اینکه نیروی داوطلب کـافی بـرای   ها بسیاری از عملیاتبود در جبهه

ست بـود  ی جنگ درنظراز اینکه ادامهشد  صرفانجام عملیات نبود، انجام نمی
 گیرندگان نظام جمهـوری یا نبود )این بحث دیگری است(، اگر سران و تصمیم

پایـان  ، بـه 05ی جنگ نگرانی داخلی نداشتند، جنگ در سـال اسالمی برای ادامه
این جهت عـر    شد  این نمونه را بهپذیرفته نمی 717ی نامهرسید و قطعنمی
توانـد  ی و داخلی داشته باشد مـی ی مردمکنم که در واقع اگر نظامی پشتوانهمی

ای نیستیم کـه بشـود بـا    در برابر فشارهای خارجی مقاومت کند  دیگر در دوره
ی ایـران  ی مردمی ایجاد کرد، مخصوصا  در جامعهشعارهای پوپولیستی پشتوانه

های شهروندی، ارتباطات و بلوغ زمان ما  زمانی که مطالعات گوناگون و آگاهی
ای که در نسل جدید ایـران  تلف مردم، بلوغ قکری و فرهنگیقشرها و طبقات مخ
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 طلبـی وجود آمدن است، آگـاه شـدن بـه حقـوق خودشـان، مشـارکت      در حال به
ی جامعـه و دولـت   رعیت در رابطه -ی راعیخودشان و دور شدن از آن رابطه

 دهد که دموکراسی و البته در کنارش عدالت ]نیاز واقعی است[ و ایـن نشان می
ضامن حف  استقالل کشور است   دو 

دهـد، آزادی  در کشورهایی مثل ایران دموکراسی بدون عدالت جـواب نمـی  
نیافته، نیازمند توسعه دهد  کشور توسعهعدالت و برابری جواب نمی هم بدون

ی توسـعه نیـز آزادی   ی حف  استقالل ایران است و الزمهاست  توسعه، الزمه
خواست از مان من گفتمان اصالحات که میگو عدالت است  اینجاست که به

طریق آزادی و دموکراسی بین ملت و دولت پیوند برقرار کند و حقوق ملـت  
اسالمی مطالبـه کنـد، راز و رمـز بقـا و تـداوم      را در چارچوب نظام جمهوری

نظام جمهوری اسالمی بود  متاسفانه جناح مقابل )صاحبان قدرت( یا متوجـه  
ملی و حتی منافع نافع فردی و گروهی خود را به منافعاین نکته نشدند و یا م

سـاله تردیـدی   7ی رژیم ترجیح دادند  امـروز بعـد از سـپری کـردن آن دوره    
اسالمی از درون قابـل اصـالح   است که آیا نظام جمهوریوجود آمدهجدی به

ی هست یا نیست؟ به میزانی که مردم از اصالح این نظام ناامید بشوند، آینـده 
 است  به میزانی که بین ملت ایران بـا نظـام جمهـوری   ظام به خطر افتادهاین ن

های بزر  اسالمی در مقابل قدرتاسالمی فاصله ایجاد بشود، نظام جمهوری
زدایـی  خواست آسیبطلبی میجنبش اصالحشود  پذیر میپذیر و ضربهآسیب

گمـان مـن   روز بـه بکند ولی متاسفانه نتوانست این پروژه را به انجام برساند  امـ 
ی اصـالحات  سـال دوره مراتب بیشتر از هشتاسالمی بهی نظام جمهوریآینده

شـوند  موضوع سوال و نگرانی است  یعنی هرچه که مردم از اصالح ناامیدتر می
سال، نگاه مردم به خـارج نبـود   شود  در آن هشتشان به خارج بیشتر مینگاه

طلبـان داخلـی، از   از درون، از اصـالح که مردم ناامیدتر از اصـالح  ولی هرچه
شـان  شـود  نگـاه  شان بیشتر متوجه خارج میامکان رفرم در این سیستم، نگاه

شود که از آن سوی دنیا بیاید و دست آنها را بگیرد و آنها ای میمتوجه منجی
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کنم حتی اگر ما بخـواهیم در  را از این وضع نجات بدهد  بنابراین من فکر می
واقـع  طلبـی بـه  اسالمی هم بیندیشیم، گفتمان اصالحجمهوریچارچوب نظام 

اسـالمی اسـت و گفتمـان و حرکـت     ی بقـای نظـام جمهـوری   کننـده تضمین
انـدازد  اینکـه آیـا    خطر مـی ی این نظام را بهاقتدارطلبی و استبداگرایانه، آینده

ها دنبال دموکراسی هستند یا نه، به نظـر مـن مشـروط اسـت      واقعا آمریکایی
ای هستند کـه حاصـل آن دموکراسـی    ها به دنبال آن نوع دموکراسیریکاییآم

هـا را  ی منافع آنها باشد  هرجا دموکراسی واقعی، منافع آمریکاییکنندهتضمین
هـا بـا آن دموکراسـی مخالفنـد  آمریکـا در      به خطر بیاندازد، قطعـا آمریکـایی  

اصـل اول و  بشر و دموکراسی نیست  اش ،اصل اولش حقوقسیاست خارجی
ملی اسـت  حـاال اگـر در    خارجی، حف  منافعراهنما برای آمریکا در سیاست

ملـی آمریکـا و دموکراتیزاسـیون بـا هـم اتطبـاق داشـت،        ای منافعیک منطقه
کننـد و هرجـا انطبـاق نداشـت،     هـا از آن دموکراسـی حمایـت مـی    آمریکایی

ل دموکراسـی و  کنند؛ کما اینکه در گذشته نکردند  هرجاکه حاصحمایت نمی
ی پیروزی یک رقابت دموکراتیک، کسانی بودند که حاضـر بـه تمکـین    نتیجه

اسـت  امـروز   درمقابل آمریکا نبودند، آمریکا با آن دموکراسی مخالفـت کـرده  
ی مهـم تحـت عنـوان تروریسـم بنیـادگرا روبـرو اسـت         آمریکا با یک مساله

بار های سنگینی بهون هزینهی خاورمیانه تاکنتروریسم بنیادگرایانه برای منطقه
ی خاورمیانـه اگـر   ها منافع سرشـاری  در منطقـه  است و برای آمریکاییآورده

امنیت باشد، اگر صلح باشد و اگر دموکراسی باشد نیازی بـه حضـور آمریکـا    
 های هنگفت نظامی نیست  گاهی سی تا چهـل نیست  نیازی به صرف بودجه

های نظـامی و  مخارج نظامی و پیمانی کشورها صرف ی ساالنهدرصد بودجه
ی امـن و  ی دمـوکرات، یـک خاورمیانـه   شود  قطعا یک خاورمیانـه امنیتی می

صلحی که قطعا بایـد مبتنـی بـر    ی صلح ـ عاری از تروریسم و زیست درسایه
صـورت صـلحی    آزادی، دموکراسی، برابری و عدالت باشـد واال در غیـراین  

های منطقه است و ممکن است به نفع ی ملتـ  به نفع منافع همهنخواهد بود
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هـای تروریسـتی   خـدمتی کـه القاعـده و طالبـان و جریـان     ها نباشد  آمریکایی
کنند را اگر محاسـبه کنـیم و   داری جهانی و آمریکا میبنیادگرا، امروز به سرمایه

هـای  حاصلش را در یک طرف قرار دهیم و در طرف دیگر نتایجی را که رژیـم 
آورند، آن موقع خواهیم دید کـه  بار میراتیک برای مردم منطقه بهمردمی و دموک

کند، دموکراسـی،  های منطقه را تامین میمنافع مردم ایران و منافع کل ملت آنچه
های حـاکم بـر   بشر و آزادی است  البته منافع هزارفامیل، منافع الیگارشیحقوق

اگر در ایران مطبوعـات  افتد  این خیلی روشن است که این کشورها به خطر می
کننـدگان  آزاد باشند، احزاب آزاد باشند، آزادی بیان وجود داشته باشد و انتخاب

ی قضاییه، واقعا مستقل باشد، واقعا مردم باشند، مجلس، واقعا مستقل باشد، قوه
ها شکل نگیرد و رشـد نکنـد،   خانهمافیاها و باندهای ثروت و قدرت در تاریک

شود و عرصه بر الیگارشـی تنـگ   منافع ملت تامین می در این صورت است که
فسادهای سیاسی و فسادهای مالی در این کشورها بـه شـدت مسـتعد     شود می

هـای  المللی است و در اقتصاد و سیاسـت بـا شـبکه   پیوند خوردن با محافل بین
خورد  اگر مردم بـر سرنوشـت خودشـان حـاکم باشـند، اگـر       میالمللی گرهبین

ی عمـومی بتابـد،   مردمی و دموکراتیک در انتخابـات و در عرصـه   هاینورافکن
شـود   ی از قدرت کم میها، فسادها و سوءاستفادهالمال، دزدیغارت اموال بیت

اسـالمی، منـافع نظـام    این است که به گمان من اگر واقعا  مسـووالن جمهـوری  
شـان  شـان و گـروه  شـان، صـنف  اسالمی را بر منافع خودشان، خانوادهجمهوری

دانند که تنها راه بقای این نظام، اصالحات اسـت  اگـر در آن   ترجیح بدهند، می
شـدند، امـروز وضـع    ساله، نهادهای غیرمنتخب با مردم همراه میی هشتدوره

ی ایـران  هـا در جامعـه  اسالمی به مراتب بهتر بود  این ضـرورت نظام جمهوری
بـه موقـع بـه ایـن      اگـر صـاحبان قـدرت در ایـران     هست و باید حل بشـود  

شان را خواهدگرفت   ها باالخره گریبانها پاسخ ندهند، این ضرورتضرورت
اسـت  واقعـا   زمانی ممکن است با مردم همـراه بشـوند کـه دیگـر دیـر شـده      

 75، صدای مـردم ایـران را در سـال    75جای سالاگر به محمدرضاشاه پهلوی
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بود  منتها این بود، سلطنتش امروز ادامه پیدا کردهشنیده 76بود، در سال شنیده
صدا را دیر شنید  زمانی شنید که مردم به خیابان ریختـه بودنـد و بـه چیـزی     

طلبـان،  ی اصالحکمتر از سرنگونی رژیم قانع نبودند  در آن شرایط دیگر همه
پذیرفتنـد   را هم دیگر نمـی  رو ایزوله شدند  مردم بختیاری نیروهای میانههمه
را هـم در   و سـنجابی  بازرگـان پذیرفتند  حتی مهندسرا نمی و شایگان امینی

دنبـال اصـالح آن   بازرگان بهتوانستند بپذیرند  مهندسچارچوب آن نظام نمی
طلبانه و درون سیستمی بود  یعنی در چـارچوب  اش اصالحسیستم بود  مشی

خواست آن نظام را اصالح کند، شاه باشـد امـا در   می اساسی مشروطیتقانون
چارچوب قانون، مجلس مستقل باشد، مطبوعـات و احـزاب آزاد باشـند  امـا     

چیز در اختیـار  خواست همهشاه و نهاد سلطنت به حق خودش قانع نبود  می
ش باشد  از ارتـش، نفـت، دسـتگاه امنیتـی، دسـتگاه قضـایی، مجلـس،        خود

چیـز در اختیـار خـودش باشـد  خـب وقتـی قـانع نبـود و         هـا، همـه  دانشگاه
خواست، مردم هم صددرصد در مقابل او قـرار گرفتنـد و او را   صددرصد می

ایـن   شـان ایـن بـود کـه    ، سخنی آقای خاتمیطلبان دورهنفی کردند  اصالح
شود روی آن سرپوش گذاشت و بایـد آنـرا بـه    ها وجود دارد و نمیضرورت

اسالمی را با بمب اتـم  ی نظام جمهوریموقع شنید که متاسفانه نشنیدند  آینده
توان تضمین کـرد   ای و سالح اتمی نمیشود تضمین کرد، با انرژی هستهنمی

در ایـن مـورد هـم     شاید در یک برخورد خارجی بتوان چیزی را پیش برد کـه 
تردید وجود دارد  آیا تبدیل شدن به یک قدرت اتمی و داشـتن سـالح اتمـی،    

های بزر  توازن و باالنس برقرار کنـد؟ نهایتـا  سـالح اتمـی     تواند با قدرتمی
های خارجی را از داخل کم کند یا از بین ببرد ولی مگر رژیـم  تواند حمایتمی

ها علیه به سرنگونی آن رژیم شد را خارجیمنجر   75شاه و انقالبی که در سال
داننـد و بیشـتر از هـرکس    انداختند؟ خود آقایان بیشـتر از هـرکس مـی   شاه راه 
های ی قدرترغم خواست همهرخ داد علی 75اند که انقالبی که در سالمدعی

ایـران  ایـن ملـت    بزر  انجام شد  انقالب را چه کسی به انجام رسـاند؟ ملـت  
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کـه از ایـن   وقتـی  تواند دست به یـک انقـالب دیگـر بزنـد     هم میایران دوباره 
ی حقــوق اش، همــهی حقــوق انســانیسیســتم ناامیــد بشــود و ببینــد کــه همــه

شود و هیچ امیدی به آینـده وجـود نـدارد و اقتصـادش،     اش پایمال میشهروندی
زنـد و آن  هـا را بـاال مـی   اش در معر  خطر قرار دارد، آستینفرهنگش، خانواده
گفتند یک نسل دوبـار انقـالب   کند  یک زمانی میبار دیگر تکرار میتجربه را یک

کند، ما در ایران با دگرگونی و تحول نسلی روبرو هستیم  ممکن است نسـل  نمی
ما دوباره انقالب نکند اما نسل بعد از ما، ممکن است انقالب خـاي خـودش را   

خـرداد بـه   از ما، هر سـه در دوم  انجام بدهد  نسل بعد از ما و نسل ما و نسل قبل
 خـواهیم در چـارچوب نظـام جمهـوری    ی مشترک رسیدند که مـا مـی  یک نقطه

آقای خـاتمی  اساسی حقوق خودمان را استیفا کنیم  اسالمی و در چارچوب قانون
فقیـه باشـد امـا در    گفتند والیتفقیه نباشد، میگفتند والیتطلبان نمیو اصالح

فقیه  فقیه نپذیرند که والیتفقیه و طرفداران والیتیتچارچوب قانون  اگر وال
ی ایران در آینـده بـه ایـن نتیجـه     در چارچوب قانون باشد، ممکن است جامعه

فقیه نباید باشد، همانطور کـه در مـورد سـلطنت بـه ایـن      برسد که اصال والیت
ــاد ســلطنت را در    ــداران ســلطنت، شــاه و نه نتیجــه رســیدند اگر شــاه و طرف

شد  امـا چـون شـاه    بودند، اصل نهاد سلطنت حف  میقانون پذیرفتهچارچوب 
خواست فراتر از قانون و برخالف قانون اساسی عمـل کنـد، سـاواک را بـه     می

اراده در دسـت  بود، سازمان برنامه و بودجه را به یک ابزار بیجان مردم انداخته
ا در اختیـار  بود  ارتش، نیروهای پلـیس و انتظـامی همـه ر   خودش، تبدیل کرده

حضـرت  دستور اعلـی بود، انتخابات مجلس فرمایشی و همه بنا بهخود درآورده
طلبـان  خواست مطلقه باشد نه مشروطه ]در نتیجه[ سرنگون شد  اصالحبود  می
مطلقـه اگـر حاضـر نشـود در     خواسـتند والیـت را مشـروطه کننـد  والیـت     می

شـود  و مردم از اینکه میاساسی به والیت مشروطه تبدیل بشود چاچوب قانون
این نظام والیتی را اصالح کرد، نامید بشـوند، در آینـده ممکـن اسـت بـه ایـن       

بندی برسند که تنها راه اصالح، امحای نهاد والیت و یگانه کـردن سیسـتم   جمع
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دموکراتیـک یـا   ــ است  ساختار دوگانه در تاریخ ایران اعم از سـاختار سـلطنتی  
در ساختار دوگانـه  زا است  است که تنشک نشان دادهدموکراتی ـساختار والیتی

بلعد، وجه باالیی شود و آن وجه دیگر را میزا نهایتا آن وجهی که مسلط میتنش
اساسـی را بایـد بـه    گفتنـد ایـن قـانون   طلبان حتی نمیو غیرانتخابی است  اصالح
-ینکـه مـی  فقیه با رأی مستقیم مردم انتخاب بشود  بـا ا نحوی اصالح کرد که ولی
فقیـه بـا رأی   متاخر این نظر را دارند که ولـی  اهلل منتظریدانید برخی ازجمله آیت

ساله انتخـاب بشـود و   ساله یا دهی مشخص مثال پنجمستقیم مردم و آنهم در دوره
گفتنـد  گفتنـد  مـی  حتی اینرا هم نمی طلبان و آقای خاتمینامحدود نباشد  اصالح
اساسـی اجـرا   فقیه منتهی کل قـانون اساسی، همین والیتهمین نظام، همین قانون

اساسی  چرا فقط آن بخشی که مربـوط اسـت   بشود و نه  فقط یک بخش از قاون
نگهبان و حقوق نهادهـای غیرمنتخـب اجـرا    فقیه، حقوق شورایبه حقوق والیت

م حقوق نهادهـای منتخـب، حقـوق ملـت،     گفتند[ بیاییطلبان میشود  ]اصالحمی
حقوق مجلس و اینها را هم در واقع استیفا کنیم 

تـرین هزینـه را   کنم که راه تحول در ایران راهی است که کـم من فکر می
ریزی ، با حف  تمامیت ارضی و اسـتقالل  داشته باشد، بدون خشونت و خون

هـای اصـلی ملـت ایـران باشـد       کشور و اصالحات تدریجی اما حول آرمـان 
اسـت؟ ملـت ایـران، یـک     سال اخیر چه بوده976های اصلی ملت ایران در آرمان

خواهـد  کند  مـی خواهد توسعه پیدا نیافته در قرن نوزدهم شد که میکشور توسعه
و پیرامـونی   9پریفـرال سومی یا جنـوبی یـا   ی فقیرجهانماندهاز یک کشور عقب

 خواهند شهروند باشند نـه رعیـت  دوران رعیتـی   یخارج بشود  مردم ایران م
اش، قـانون حـاکم   خواهد بر نظـم سیاسـی  است  ملت ایران میپایان رسیدهبه

خواهد ثروتی که ایـن  ی شخصی صاحبان قدرت  ملت ایران مینه اراده  باشد
ی بزر  ایرانـی تقسـیم بشـود     ی اعضای خانوادهعادالنه بین همهکشور دارد، 

                                                      
9   peripheral 
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خواهد در صلح، آرامش و امنیت زندگی کند  ملت ایران، اسـالم  میملت ایران 
 -تـاریخی  ، بخشـی از هویـت    اسـالم خواهد؛ ملتـی اسـت مسـلمان   را هم می
ای گونـه است که اسالم را بهسال اخیر نشان داده976اما در  اش است فرهنگی
آزادی  باشد؛ بـا حقـوق مـردم و بـا    فهمد که با کرامت انسان تضاد نداشته می

شـما    مردم تضاد نداشته باشد  با پیشرفت، با عقل، با خرد تضاد نداشته باشد
در طول تاریخ، از زمانی که اسالم وارد این سرزمین شـد، اسـالمی کـه    ببینید 

هـای  بنـدی مردم ایران به دنبالش رفتند در میان انشعابات، اختالفـات و فرقـه  
گرفتنـد، بـه کـدام اسـالم     مـی  هایی کـه قـرار  گوناگون، مرتب بر سر دوراهی

است  امـروز  های گوناگونی از اسالم بودهکردند؟ چون قرائتگرایش پیدا می
هایی که ی ما سه قرائت از اسالم وجود دارد؛ )مخصوصا  قرائتهم در جامعه

گرا، قرائت بنیادگرا و قرائـت  با سیاست و حکومت نسبتی دارد( قرائت سنت
خواهد و بـه گمـان   نی، قرائت نوگرا از اسالم را میی امروز ایرانوگرا  جامعه

مانـد و اال بـه عنـوان یـک گفتمـان      خواه میمن اسالم با قرائت نوگرا و ترقی
هـای  ماند و تبدیل  به یک مشـت مناسـک و سـنت   عمومی و اجتماعی، نمی

شـود  بنـابراین درواقـع گفتمـان     ها میفردی در کنج زوایای مساجد و خانقاه
طلبی دینی هم بود و در واقع تکیه بـر ایـن   نوعی گفتمان اصالحطلبی اصالح
طلبی هـم داشـت  تـاریخ هشـت فـرازی کـه شـما در ایـن جلسـات          اصالح
طلبـی در  دینی است  تاریخ اصالحاید، اصوال  بخشی از آن تاریخ گفتمانداشته
رداد، خــتــا امــروز اســت  در اصــالحات دوم ی دینــی از ســیدجمالاندیشــه
 طلبی دینی بـود  اصـالح  حرکت، اصالحی تئوریک و بستر نظری این پشتوانه

ــیط ــی دین ــی لب ــه ایســتگاه بالفصــل قبل ــه  اش دکترشــریعتیای ک ــود  البت ب
رو کنـیم  ازایـن  دکترشریعتی را ما امروز باید با شرایط خودمان بازسـازی مـی  

اسالمی بلکه با بقای اسـالم  نظام جمهوری طلبی نه تنها با بقایگفتمان اصالح
اسـت و واقعیـت ایـن اسـت کـه      به عنوان یک دیـن اجتمـاعی گـره خـورده    

بـار  توانـد بـه  سرخوردگی از اصالحات به نوعی سرخوردگی از دین هم مـی 
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هـای سـکوالر و الئیـک و    های اخیر جریـان بینیم در سالبیاورد؛ کمااینکه می
انـد   انس بیشتری بـرای رشـد پیـدا کـرده    های چپ غیرمذهبی شحتی جریان
ــان ــیگفتم ــای دین ــام تخــم ه ــامال تم ــه ک ــرغای ک ــایم ــبد ه شــان را در س
هـایی  اسالمی بگذارند با این خطر روبرو هستند  یعنی تمام گفتمـان  جمهوری

که دین را به سیاست و قدرت تقلیل بدهند و آنرا در دولت و سیستم سیاسی 
ــن  ــد و ای ــور کنن ــود نظــام   گمتجســد و متبل ــود و نب ــه ب ــد ک ــن کنن ــه تبلی ون

اسالمی، بود و نبود اسالم است] با خطـر حـذف شـدن از اجتمـاع      جمهوری
های سیاسـی  روبرو هستند[  البته من چنین فکری و تصوری ندارم چون نظام

مانند  نهایت اینکه باید بـا  ها و مذاهب میروند اما ادیان، فرهنگآیند و میمی
نظام سیاسی مقابله کرد  از تقلیـل اسـالم در یـک صـنف     تقلیل اسالم به یک 

اگـر روحانیـت   »ایـد کـه   )صنف روحانیت( باید جلوگیری کرد  گاهی شنیده
است    انگار قبل از اینکه اسالم باشد، روحانیت بوده«نباشد، اسالم هم نیست
وجـود آمـد    ها نبود اما اسالم بود و روحانیـت بعـدها بـه   خیر؛ روحانیت قرن

گویند اگر این نظام نباشد، اسالم هم نیست  اما این نظـام، تنهـا   هم میبرخی 
اسـت  تقلیـل   اما قبلش اسالم بـوده  وجود آمدهسال است در این کشور بهسی

دادن اسالم به یک نظام سیاسی، به یک قشر و صنف و حتی به یک فرد، البته 
ا رفتن آن فـرد، آن  این خطر را دارد که با رفتن آن صنف، با رفتن آن نظام و ب

 دین هم برود  
ـای   صابر: یک پرسش و سی و پنج دقیق پاسخ، فرصت تمام است  ما به شما و آق

ـان  گوییم  درحقیقت پاسخی که ایشان دادند تکملـه آقاجری خسته نباشید می ی بحثش
 کنیم شان را کامل کرد  از ایشان و از همه تشکر میبود و بحث
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 شصت و سومنشست 
9375 تیر ماه 17سه شنبه   

  





 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 شرایط یسه پرده

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

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

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

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

 سرفصل دورانی که عنوان اصالحات را به خود اختصاي داد  

 75 – 06اول شرایط؛  یپرده

 الملليمنظر بين

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

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

ها عبور کنـیم، انقـالب    ی ویتنامیساله 36انقالب کوبا و الجزایر و موج دفاع 
، انقالب پر بُردی بود  چندماه بعد از انقالب ایـران، انقـالب   75ایران در سال
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ای  نیکاراگوئه هم انقالب پر بُردی بود که هر دو انقالب، پایگاه جدید منطقـه 
-ر از آن را متــاثر کردنــد  بعــد از انقــالبشــدند و منــاطق خودشــان و فراتــ

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

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

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

 امپرياليستي دفضاي ض

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

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

 فليپين، اتيوپي، نيکاراگوئهها: پاشاني سنتيازهم

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

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

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

  1، سرنگون شدساندینیست

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

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

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

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

 وحدت شيوخ

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

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

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

 خليج فارس؛ انبار تسليحات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  منظر داخلي

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

 انقالب مرکزي 

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

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

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

 ، انقالب پُرتشعشع و پُر پژواکی بود 75
 غريزيـراديکاليسم طبيعي

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

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

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

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

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

 دهد 
 فروپاشي نظم و ساختار پيشين 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 فرار تاریخی و انتقال سرمایه صورت گرفت   
 هاي ضد انقالبتشکل

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

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

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

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

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

 [سازمان هاي درون حاکميت]

حاکمیتدوپایه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 .Veto 
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 نهاد دولت تمام متعهد 

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

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

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

 تکنوکراتـدولت بورکرات

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

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

 دولت اصالحيـي: شرايط انقالبيپارادوکس تاريخ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کـرد درحقیقـت اقـدامات اصـالحی بـود تـا اقـداماتی کـه         مـی  مهندس بازرگان
                                                      

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

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

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

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

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

 گويي گي، کالنبي برنامه

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

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

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

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

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

 گویی گذشت   نداشتند  لذا آن دوران به کالن
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 موضع عام ضدنفت

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

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

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

 گرايي عاطفيمحروم

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

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

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

 ديدگاه روستا شهري

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

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

 خورد  روستاشهری بود به آن دوران نمی
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 خودبسندگيـگرايش فالحتي

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

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

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

 صدور انقالب 

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

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

 روحانيت به سمت مديريت

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

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

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

                                                      
1 .package 

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

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

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

 حزب حکومتي

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

 داشت و سعی کرد کادرهایش را تبدیل به مدیران انقالب کند   

 تشکيالت رهبري 

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

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

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

 [ي جامعهعرصه]

 ميل مشارکت فوراني

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

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

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

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

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

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

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

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

 يافتگي سياسي نوسازمان

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

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

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

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

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

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

 مدار مطبوعاتي 

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

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

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

 جايي شورا هاي همه

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

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

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

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

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

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

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

 تعطیل شد    71باالخره دانشگاه در تیر
 ي سنتيي دوندهشبکه

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

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

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

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

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

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

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

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

 دار بود سمت دبیرکلی این تشکل را عهده



 33شناسیشرایط

 

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

 ی امور صنفی بازرگانی و یکی کمیته
 تشکيالت کارگري 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ملت ـهمدلي عمومي دولت

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

 سادگي زيست

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 دولت اصالحیـفاز انقالب اشغال سفارت
 حس تملکـگرایش ضد امپریالیستی

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

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

 حذف بنی صدر
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ترورها: تفکر مکانيستي، مواجهه با ضد شريعتي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ، صدور انقالب5791جنگ: قراداد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 06 – 06ی دوم شرایط؛ پرده

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

  الملليمنظر بين 

 سرد واپسين مراحل جنگ

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

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

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

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

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

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

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

 مقتدر دوران دولت

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

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

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

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

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

مرکزی انگلسـتان از قـدرت شـگرفی برخـوردار شـدند  دولـت کنتـرل        بانک

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

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

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

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

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

 خيز توسعه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 شوک منفي قيمتي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  هابحران بدهي

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

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

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

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

 باقی بود  
 این فضای جهان بود  

  منظر داخلي 

 پايه حاکميت تک

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

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

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

 کردند   ذیل روحانیت تعریف می ی غیرروحانیونی که خودشان رامجموعه

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

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

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

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

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

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

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

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

 دست و مرعوبروشنفکري پائين

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تخصصتعهدـ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 جنگ و اقتصاد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 مشارکتی اتفاق افتاد   

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

 گرفته است  
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 ي خدماتديدگاه تجاري، سلطه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 هژموني پارلماني 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تشکيالت روحانيت 

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

 فقیه   نهادهای وابسته به والیت
 شبکه تشکيالتي راست

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

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

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

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

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

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

 هافتح دانشگاه

ـ  کـه دانشـگاه مـی    01دانشگاه هم فـتح شـد  سـال    ی ک دانشـکده رفتـی از ی
دهـم اخـراج و   دهم خیلی بود؛ یـک نفر روی دیوار بود  یک 916نفره اسم 9166
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شـد  گذاشتند جلوی افراد تا امضا کنند  نفس دانشگاه گرفتـه نامه میتسویه! یا توبه
کردنـد  احساس فتح می و تحکیم های اسالمیهای انجمنو دانشگاه فتح شد  بچه

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

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

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

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

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

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

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

 مهار عرصه عمومي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 حجاب 

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

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

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

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

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

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

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

 انحالل هاي تشکيالتي 

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

 توضیح سیرش را نداریم   
 بر آمدن مؤتلفه 

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

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

 سه روزنامه 

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

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

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

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

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

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

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

 گازرسانيـبرق رساني

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

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

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

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

 زنجيره صنعتي 

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

 ي جنگ جنگ و جامعه / تجربه

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

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

 این اتفاقات مثبت بود 

 پرده: سه اتفاقِ نه ساده:ميان

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

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

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

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

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

 06 – 50ی سوم شرایط؛پرده

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

 الملليمنظر بين

 فروپاشي يک نظام، فرو ريزي يک ديوار

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

 جهان صورت گرفت  
 سرآمد جنگ سرد 

 جنگ سرد هم طبیعتا پایان پیدا کرد 
 پايان عصر انقالب 

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

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

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

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

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

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

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

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

  تنبيه ايدئولوژيک 

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

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

 شمول تغییرساختاری هم آوردند  یک تئوری جهان
 کار نوين تقسيم

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

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

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

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

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

 سر ريزهاي پست مدرن  

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

  منظر داخلي

 پايان يک گفتمان 

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

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

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

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

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

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

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

  دولت شبه فئودالي

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

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

 ای بود  فئودالیولت شبهد
 تمکين تئوريک 

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

 برنامه پس از تکمين

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

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

                                                      
1 . take off 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ادغام هاي سازماني 

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

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

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

  شهرداري وزين

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

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

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

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

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

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

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

 مانور نامحدود اطالعاتي امنيتي

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

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

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

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

 سردارسازی صورت گرفت   روی هاشمی و کرباسچی 
 زير بنا سازي

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

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

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

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

 رایگان توزیع شد  این اتفاق بسیار مثبت بود  
 گسترش آموزش 

 آموزش هم زیردانشگاهی و هم دانشگاهی گسترش پیدا کرد  
 تکثير رسانه 

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

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

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

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

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

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

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

 ها انزوا و الک دفاعي خط امامي

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

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

 باز بر آمد و نو بر آمد تشکيالتي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ميل مدني نوين 

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

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

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

 مهاجرت هاي تازه 

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

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

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

 اقليت ها ـمطالبات اقوام

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  پيش پرده شرايط نو؛

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

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

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

 اجتماعی وجود داشت   ـاقتصادی
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 اکنوني ـتاريخيذهنيت 

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

 تأثير جهاني 

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

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

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

 ميل رهايي 

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

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

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

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





 

 

 

 پرسش و پاسخ

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

که آن موقع روحـانیونی بودنـد   گفتگویی داشتند درحالیچمران با برژنیسکی 

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

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

 این درست است؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 کنم ی این کالس هم شک میشده

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فدائیان اسالم بودند  من نمی خواهم ترور را تایید کنم و درست است کـه مکـانیکی   
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انـد ولـی مجاهـدین از    اول همین بـوده بیند آنها از برخورد کردن بد است اما آدم می

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اسـت  آقـای   وقت یک جریـان فکـری راه نینداختـه   کن بوده ولی هیچ ترغیب
ی سـنتی نیسـت    ی حـوزه هم که جریان فکری راه انداخت، نماینـده  طالقانی

ی ی حـوزه راه انـداخت خیلـی نماینـده    [جریان فکری]هم که  آقای مطهری
ی پـژوهش  و   در حـوزه  و آقـای ایـازی   سنتی نیست  االن هم آقای کـدیور 

گشـا اسـت امـا    ن هم خیلی قابل تامل و راههایشااند و برخی از پژوهشفعال
ی سنتی و جایگاه پیشین خودشان مرزبندی دارند  عناصـری  آنها هم با حوزه

انـد  حتـی   کنند از بستر آن فاصله گرفتهاز روحانیت که نقش تاریخی ایفا می
مانـد     آن موقـع جـز    اگر خود آقای خمینی هم در بستر سنتی خـودش مـی  

دادنـد  او  امضـایی مـی   1هـای  ر هم بودند کـه بیانیـه  ایشان هشت مرجع دیگ
برخالف آن هشت نفر که جلوتر نیامدند، جلوتر آمد  جلوتر آمـد بـه مفهـوم    

عنـوان   06ی فاصله با بستر سنتی خودش است  خودش هم چندبار در دهـه 
ها زیـاد  کرد که ما از دست روحانیت سنتی بالها کشیدیم  ایشان از این جمله

اسـت  ایـن   ی ایران خیلی نقش نداشتهیت در تحول فکری جامعهدارد  روحان
انـد   نهـاد داشـته  ی سنتی نیستند  اما عناصـر پـاک  ی حوزهتک عناصر نماینده

نهاد است  اتفاقـا ببـین آقـای    پاک نهاد بوده است  آقای منتظریپاک طباطبایی
و یکـی هـم سـر     06ی کرد  یکی در دهه منتظری در دومرحله، کار آموزشی

ها کمک ی خانوادهو بعد آن  به این ترتیب که به همه 76 -51های دستگیری
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انـد تفـاوت   که دستگیر شـده  [از افرادی]دانستند هم بخش زیادی کرد  میمی
گیـریِ مـذهبی   فکری زیادی با ایشان دارند یک مردانگیِ ایرانی و یک دسـت 

بفهمـد  نهـادش، پـاک اسـت  نقـش اجتمـاعی و        داشت بدون اینکـه کسـی  
است  تا آنجایی هم کـه مـا   است اما نقش فکری نداشتهاعتراضی جدی داشته
خـواهیم  شان کم گفتیم عـذر مـی  ی کسانی که دربارهکم گفتیم در مقابل همه

ی دوم هـم کـه شـما    ی بعد جبرانش کنیم  در نکتـه کنیم در مرحلهوسعی می
کار بردید که ممکن است بار داشته باشـد؛گفتید عالقـه   های بگفتید، شما واژه

به مجاهدین! ببین ما که تعارف که نداریم  به بانیان مـا عالقـه داریـم و اسـم     
فرزندانمان اسم آنهاست  روش و منشی که آنها آوردنـد کسـی نیـاورد  روی    

و زندان رفت  توان ایستادمی نژادهای شخص حنیفمنش و روش و پرنیسپ
کنی  درحقیقت این کلی و جان هم داد  بی تعارف! ولی شما کلی صحبت می

هـای بعـد از   صحبت کردن بار دارد  بارِ تشکیالتی و امنیتـی دارد  بـا جریـان   
ی دوم ایـن  ای وجود ندارد  نکتهها خیلی جدی است و علقهانقالب مرزبندی
و طبیعتـا بایـد پاسـخگوی     لحاظ اسـتراتژیک اشـتباه کـرد   است که جریان به

های اخالقی بنیانگـذاران را  اشتباهات خودش باشد  کارهایی کرد که پرنسیپ
ای باشد کـه  مخدوش کرد  در بحث گفتم که اگر روزی شرایط ایران به گونه

طرفین درگیری بتوانند مساوی توضـیح بدهنـد، امکـان نقـد جانـدار هـر دو       
در  "مـن "نه اینکه وزنی دارم، امـا  هست ولی تا آن موقع من به مفهوم ضمیر 

 روم  یعنی عادالنه نیست  این حوزه نمی
یک جریان فکری کوچک بود که اصال قابل مقایسـه بـا مجاهـدین     فرقان

  شـما فـر    [قابل مقایسه نبـود ]دهی نبودند  سابقه و پیشینه و توان سازمان
ی دوره 55شـد  در سـال   بهمـن پـر   90کنید که کل دانشگاه تهران سـخنرانی  

اصالحات، سالگرد دوم خرداد که آقای خاتمی آمد صحبت کرد زمین چمـن  
ی زمین چمن  اگر زمـین دانشـگاه تهـران را کـه     پر بود و نیمی از دو حاشیه

اسـت( و   16در  916ها )البته بزرگترین زمین چمن درنطر بگیریم 56در  996
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هـزار نفـر بـه همـراه آن پهلوهـا      16خیلی فشرده و کتابی بایستند،  [جمعیت]
هزار 366آورد  یا در رشت هزار آدم می966توانند بایستند  ولی آن جریان  می

یک جریانی اجتماعی نبود   آورد  ولی فرقاناش مینفر را به میتینگ انتخاباتی
های ناهمسطح را با هم مقایسه کنیم  فرقان یـک جریـان   توانیم جریانما نمی
ماندنـد و ادبیاتشـان را در    لحـاظ فکـری در شـریعتی   ادقی بودند منتهی بهص

شریعتی پیچیده کردنـد  برخودشـان بـا شـریعتی و فکـر شـریعتی، برخـورد        
تـرور کـرد و تضـاد فکـری را مکـانیکی       آلودی بود  همانطور که نواب شرک

قابـل تـرور بـود؟! او     گـر مطهـری  جواب داد، اینها هم همین کار را کردند  م
ساله بود  76که یک پیرمرد  فکری بود و نقد هم داشت  یا شیخ قاسم اسالمی

ای را حـل کـرد؟!   آید ترور کند؟! ترور سپهبد قرنی چه مسالهرا چه کسی می
تـرین  بـود کـه کیفـی   ؟! هاشـمی آن موقـع روحـانی مبـارزی     یا ترور هاشمی

روحانی مبـارز ضـد رژیـم شـاه بـود  آن وقـت بایـد او را تـرور کنـی؟! یـا           
مهـدی را تـرور کنـی!    های ملی بـود  بیـایی حـاج   از بازاری عراقیمهدی حاج
هـا هـم   تضاد را عوضی گرفت  ترورها کودکانه بود و انتخاب [فرقان]اصوال 

توانسـتد تـرور شـوند،    گویم که دیگرانی بودند که مینمیبسیار کودکانه بود  
نه! اصوال به نظر من ترور اشتباه است  ما از انقالب گذشتیم، چرا دیگـر بایـد   

سـنگ  ترور کنیم؟! اینکه جایگاه فرقان، جایگاه اجتماعی مجاهدین نبود و هم
ـ   ری نیستند  یک جریان مکانیستی بود  مهم این است که بعد ازآن هم هـیچ اث

از آثارشان باقی نماند  اگر جریانی ضرورتی داشته باشد بروز و ظهورش و از 
مانـد  ولـی فرقـان    ای برخوردار باشد، آثارش باالخره مـی یک حقانیت نسبی
اش جمع شد  اینکه اصال بحث علقه وجود نـدارد   سفره 77تمام شد و همان 
و برد اجتمـاعی و  ها وزن جریان هایی هست که آن مؤلفهاما یک سری مؤلفه

ی سـال شصـت   ی در نمازجمعـه رفسـنجان تریبون و امکانتش است  هاشـمی 
هـزار تیـراژ، هـر     766هزار تیراژ داشـت    766ی مجاهدین گفت که روزنامه
میلیـونی   36ی در جامعـه  نفر خواننـده میلیون 1نفر بخوانند، 7روزنامه را هم 
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تـا   766 -366ی فرقـان بـا پسـت،    است  اما نشـریه خیلی زیاد  71 -77سال 
 766-366توانستند که چاپش کننـد(   رفت )بیرون هم نمیور میور و آناین
هزارتا اصال قابل مقایسه نیسـت  لـذا فـارغ از اینکـه مـا چـه        766-366تا با 

هـا  هـا وسـنجه  کهـا و مـال  هـا داریـم از شـاخص   موضعی نسبت به جریـان 
گرا بود که بیاییم  فرقان یک جریان اجتماعی، کوچک، درونتوانیم کوتاه  نمی
توانست اجتماعی باشد ولی آن جریان، جریانی بود که بعد از انقـالب در  نمی

سـنگ نیسـتند   تهران و شهرستان باز شد و در روستا هم رفت  لذا این دو هم
شان کنیم  ببین بحث هم خیلی فشرده است و من خیلـی چیزهـای   که مقایسه

رسم بگویم  مثال امروز که شما گفتید االن، مـن بایـد حتمـا روی    ز را نمیری
کــردم  ایــن قصــوری بــود کــه تیتــری بــاز مــی  06ی آقــای منتظــری دهــه

 06ی ناخودخواسته است  این نظر من است کـه اتفاقـا ایشـان بایـد در دهـه     
ی ظریـه شد  اما به نظر من ایشان بحث فکری ندارد  البته ایشان از نمیعنوان 
فقیه رسیده است و در کارد خودشان تحـولی اسـت امـا    فقیه به نظارتوالیت

ی ایران از نظریـه عبـور کـرده، نظـارت، جانشـین      االن که نسل شما و جامعه
ی ایران نیسـت  شـاید بیسـت سـال     ی جامعهوالیت بشود دیگر خیلی مساله

ای طـور جـدی  عبور بهای بود اما االن چیز نویی نیست  زیراکه پیش چیز تازه
هـای کـالن بـه همـه بـا وزن      بنـدی از تئوری صورت گرفته است  در جمـع 

  همه که جیوه نیستند که وزن مخصوصـی  [پردازیممی]مخصوصی که داشتند
هـا و  باشند  به ایشان هم باید در کنار بقیـه قطـب  در مقابل دیگر عناصر داشته

ویید قابل قبول است و گدر وزن مخصوي خودشان پرداخت  اینکه شما می
 کنیم جبرانش کنیم خواهم و سعی میخاطر عذر میمن از جمع به این
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کنیم  نشسـت شصـت و   خیر خدمت دوستان بحث را آغاز میبا عصر به 
شاءاهلل امروز این دور تـاریخ  ی سوم فراز اصالحات است  انچهارم و شماره

شود  بعد هم یک ماه تعطیالت تابستانی حسینیه است  ما این دوسـال  میتمام
کننـد کـار اصـلی    حسینیه زحمت زیادی دادیم  همـه تصـور مـی   به کارکنان 
طور نیست و کار دهد، اما اساسا اینرا ارائه میی کسی است که بحثبرعهده

هـایی اسـت کـه زحمـت جلسـه و      مشاع است و بیشتر بار  روی دوش بچه
بنـدی فـراز اصـالحات    این جلسه، جمـع  [بحث]کشند  زحمت حسینه را می
که میزان وقتی را که به ادوار گذشته اختصاي دادیم بـه   است با این توضیح

چند دلیل به این فراز آخر اختصاي ندادیم  قبـل از جلسـه دوسـتانی انتقـاد     
اختصـاي دادیـد    06یکردند که چرا تعداد جلساتی که به اصالحات و دهـه 

سـر میبـریم هنـوز تمـام     بود  علت ایـن اسـت کـه فـرازی کـه در آن بـه       کم
اسـت  ادوار  اریخی نیست و بُعـد زمـانیِ تـاریخی پیـدا نکـرده     است و ت نشده

گذرد، دوسـال قبـل   سال می997بودند  از تنباکو بیش از گذشته، تاریخی شده
ی ی فرازها هم که آخرینش انقالب بود یک دورهی مشروطه بود، با بقیهسده

 ی مـواد و مصـالح بـرای تحلیـل آن آمـاده     ساله فاصله داریم و همهکامل سی
است  ولی برای اصالحات که هنوز فرازش به انتها نرسـیده، فرصـت وجـود    

تـوانیم سـراغ   های کالن بـاز مـی  بندیی بعد این است که در جمعدارد  نکته
شـد؛ اگـر   ای است که قـبال توضـیح داده  ی دیگر هم نکتهفراز برویم  نکتهاین

نیاز به فضای  را بررسی کنیم، 06های خردادهای درگیریعطفبخواهیم نقطه
هایشـان را  تـری هسـت تـا دوطـرف بتواننـد اسـتدالل      تر و فضای سالمجدی

هـای آنهـا قضـاوت کنـیم      ی ایران بتوانیم روی استداللبگویند و ما و جامعه
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تـوان مـرورش کـرد  پرشـی     ولی هنوز چنین فضایی آماده نشده و فقـط مـی  
-بریم و تجربـه می سری اصالحات بهاست  زیرا هنوز در دورهصورت نگرفته

را هم که قابل مرور بود، مـرور کـردیم و آن    06یکنیم  بخشی از دههاش می
تری از آن فرو برویم و تدقیق بیشتری بخشی را که نیاز است به اعماق جدی

کار را کرد و بخشـی  این [بندی()جمع]ی بعدتوان در دورهکنیم، بخشی را می
ایران به یک سرفصل دموکراتیک و سـالمی   یشاءاهلل وقتی جامعهرا هم که ان

 کنیم   رسید  با این توضیح بحث را آغاز می

 (50وم خرداد د) سر فصل نو؛

هـا،  ناکامیـهاها، کاستیها، مواجههها، ویژگیی پایانی مطالبهدراین جلسه
هـا و  کنیم  قبل از اینکه سراغ مطالبهبندی را مرور میدستاوردها و نهایتا جمع

گیـری سرفصـل   ها برویم مانند موارد پیشین، ببینیم که بسترهای شکلویژگی
 سازها در عمل به چه شکل عمل کردند چه بود و زمینه

 بستر هاي تکوين سرفصل 

سه بستر قابل بررسی است  یکی بستر دورانی، یکی بستر عمومی و یکی 
 هم بستر فکری است    

 بستر دوراني سرفصل نو 

 فصل نو )يک و نيم ويژه دهه(بستر دوراني سر

تـا   06ی ی ویژه بود  از ابتـدی دهـه  بستر دوارنی فصل نو یک و نیم دهه
ی پیش مرور کردیم  بخشـی را هـم بـا      بخشی از محتوایش را جلسه57سال

 گذرانیم   فراست و دقت و وقت بیشتری از مقابل ذهن و دیده می
 انفراد بين المللي

ی ویژه را نگاه کنیم، ایران دههرایط یک ونیماز بیرون که شروع کنیم و ش
المللی قرار داشـت  در ابتـدای ایـن دهـه یـک      بودن بیندر یک تفرد و ایزوله
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-وجود آمد کـه بیشـتر جمهـوری   ی پایداری بهی کاذبی موسوم به جبههجبهه
ای که مرکب بود از ایران، الجزایر، لیبـی و  کرد  جبههاسالمی رویش تاکید می

ه اوایل بخشی از ساف هم در آن بود اما بعدها همین چهـار کشـور   سوریه ک
های ایران با کشـورهای موسـوم بـه کشـورهای     آرام اختالفماندند  بعد آرام

مقدار بـا لیبـی و در   ی پایداری شروع شد  اول با الجزایر، بعد هم با یکجبهه
م داشـت هـ  نهایت سوریه ماند  سوریه متحدی بود که دو لـب بـود و چشـم   

کـرد و از رابطـه بـا ایـران،     نفت مجانی دریافت می 06یداشت  تا اواخر دهه
ی خصـوي در دو دهـه  شد  نقش سوریه همیشه در خاورمیانـه بـه  متنفع می

اسـت(  اخیر )چه اسد پدر که از بین ر فت و چه اسد پسر( که جانشینش شده
یـران و  است و همیشه یک نقش دو پهلو را بـین ا گی مدرن بودهنقش واسطه

-به 01ی پایداری از سال است  جبههکردهجریان چپ و راست عرب ایفا می
ی خودش و چه بیـرون  بعد اصوال وجود خارجی نداشت  ایران چه در منطقه

پا کند، لذا سیاسـت خـارجی ،بـه    وای دستتوانست متحد ویژهاز منطقه نمی
داشـت  البتـه   ی جنـگ، در تفـرد کامـل قـرار     سالهخصوي در دوران هشت

ـ شرایط بهبود پیدا کـرد ولـی ویژگـی    50تا  07ی هاشمی ـ سالهدوران هشت
 انفراد کماکان به قوت خودش باقی بود  

 کشور دولتي 

ی ویژه یک کشور دولتی بود  به هرحال دههکشور ایران در این یک و نیم
 ی عمـومی، گیرد؛ دولت، ملت، عرصـه هر کشوری عناصر مختلفی را دربر می

اساسـا بـه    [ی دولـت درمقابـل عرصـه  ]هـا  ی خصوصی  اما این عرصهعرصه
جـز  وجـود نداشـت البته بـه    ملتـشدند و مفهوم دولترسمیت شناخته نمی
( که  بین مـردم و  09تا  71( و ابتدای جنگ)71تا  75شرایط ابتدای انقالب )

ه و ای برقرار بود و مردم در بسـیج امکانـات جنـگ خـودویژ    حاکمیت رابطه
آرام این رابطـه  آرام 09خوداتکا و خودجوش و خودانگیخته بودند  اما بعد از 

ی خشک و کالسیک شد و بعـد هـم محـو شـد  بعـد از      تبدیل به یک رابطه
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طـرف  ای وجـود نداشـت  دولـت یـک    دیگر رابطه 56ی جنگ و ابتدای دهه
نظـام  قضیه بود و ملت هم طرف دیگر معادله  لذا در این مدت کشور تحویل 

اسالمی بود  کشور، کشوری دولتی بود و جـای بـازی بـرای ملـت     جمهوری
 وجود نداشت، یا کمتر وجود داشت  

 ي حکومتي ايران شمولي يک نظريه

ی حکـومتی  ی ویژه ایران مشمول یـک نظریـه  نیم دههودر این یک
که قبال عنوان شـد ایـن نظریـه در کـل دوران     چنانشد  هم فقیه والیت
فقیه را مراتب تشکیالتی والیتشمول بود  سلسلهکامال ایران 06یدهه

-ی عمومی هـم بارقـه  دیدیم، در جبهه و حتی در عرصهدر ادارات می
قدر افـراط  بود  آنهایش قابل مشاهده بود و نظریه کامال رسوب کرده

عنـوان کـرد کـه ملـت      71شد که یکی از مسئولین درجه اول در سـال 
فقیه بـود   اش والیتپای درختی ریخت که ثمرهایران خون خود را به 

هـای فکـری   در کادر بحـث  75طور نبود  تا سال که اساسا ایندرحالی
اساسـی اولیـه   هم در قـانون  77فقیه نبود  در سالانقالب، بحث والیت

-فقیـه آقـای   کتاب والیت 70فقیه وجود نداشت  فقط سالاصل والیت
بود و در آن دوره فقـط بـه   همنتشر شد 77خمینی که چاپ اولش سال 

شـد،  دست میبهبود و دستهای خاي سیاسی رسیدهها و طیفحوزه
دوباره تجدید چاپ شد و به عنوان یک منبـع دورانـی و نـه پلتفـورم     
انقالب وجود داشت  اساسا ایـن یـک دروغ بـزر  تـاریخی بـود کـه       

یـه  فقاش والیتایران خون خود را به پای درختی ریخت که ثمرهملت
رسـوب   06ی طور نبود  ولی این تثوری در فضای دههبود  اساسا این

ای هـایش فضـای حسـی   جنگ و شکست [به دلیل]کرد  از یک طرف 
هژمونی روحانیت هم بود؛ هم هژمونی تاریخی،  [از طرف دیگر]بود، 

ــکیالتی  ــم تش ــری و ه ــم فک ــه  ه ــن نظری ــرایطی ای ــین ش اش  در چن
 شمول شد    ایران
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 روحانيت حاکميت 

ی ویژه، حاکمیت روحانیت بـود  رهبـری   ونیم دههوجه دیگر در این یک
ی وجود نگهبانبود که یک روحانی بود  یک شورای خمینیصدر انقالب آقای
-دانی دومش هـم حقـوق  ی اولش تمام روحانی بودند و پردهداشت که پرده

قط از روحانیت لباسش را نداشـتند و تفکـر فقهـی و    هایی بودند که بخشی ف
-ای داشـتند  بعـد از شـورای   ی صرف و تفکر کمتـر تـاریخی  تفکر متشرعانه
هم آقـای   50روحانی بود  )البته بعد از 50تا  06از سال  جمهورنگهبان رئیس

د  در صدر بیشتر مناصـب  روحانی بو مجلسخاتمی هم روحانی بود(  رئیس
های ویژه، روحانیـت  رئیسه و برخی از کمیسیونکلیدی مجلس ازجمله هیئت

فقیه و نقش ی والیتای نقش نمایندهها نمایندهی دستگاهقرار داشت  در همه
کرد  درمجموع درست اسـت کـه برخـی از روشـنفکران قبـل از      ناظر ایفا می
خصوي بعـد از  هژمونی روحانیت را بهلحاظ فکری وا دادند و انقالب که به

ای نبودنـد و  کننـده پذیرفتند، در نظام حضور داشتند، اما جریان تعیین 06سال
ی یـک  اسـالم کلیدها دست جریان روحانیـت بـود  لـذا حاکمیـت جمهـوری     

 حاکمیت روحانی بود 
 ي عمومي تسخير عرصه

) البتـه در   57حتـی تـا سـال     و 06یی عمومی هم در تمامی دهـه عرصه
تـر(،  کمـی لطیـف   50تـا   07هـای  تـر و در سـال  صورت افراطیبه 06یدهه
است که محـل بـازی   ایی عمومی عرصهی عمومی تسخیر شد  عرصهعرصه

دولت نیست  دولت خودش محل بازی دارد؛ بخش عمومی، کلیدهای اقتصاد 
ارد، نفـت را دارد، یـک سـپاه    برنامـه و    را د مرکزی و سازمانایران مثل بانک

ها اعم از ی عرصههای متعدد دارد  اما بقیهچندمیلیونی از کارمندان در دستگاه
ی کشـورها  هـا و    در بقیـه  اوهـا، پـاتوق  جیاحزاب غیردولتی، مطبوعات، ان
ی عرصـه ]خصوصـی اسـت  ولـی در ایـران     دست مردم و یا همان نیروهـای 

اسالمی بود دست پزشکان درون جمهوری تسخیر شد؛ نظام پزشکی [عمومی



 یاصالحاتفرازدوره323

 

انتصابی بـود )انتخابـاتی    که حتی بعضی از آنها وزیر هم بودند، نظام مهندسی
هـای  شـوند(، باشـگاه  شد ولی مشخص بود چه کسانی انتخاب میبرگزار می

بـود  قـبال    اسـالمی ورزشی خصوصی نداشتیم و همه دست جریان جمهوری
و  9بود، بخشی هم در دسـت سـوره   اشاره شد که سینما در دست بنیادفارابی

-ی عمومی وجود نداشت  اگر در عرصـه بود  عرصه اسالمیسازمان تبلیغات
ا هم منظور کنیم )کـه البتـه   عمومی نهادهای سنتی مثل مسجد و بازار و    ری

نمازهـا کـه   دولتی شدند  پیش 06یباید منظور کنیم( اکثر مساجد هم در دهه
بگیر شدند آمدند، در این دوره دولتی و حقوقاز داخل محل بیرون می [قبال]

که مسجد یک نهـاد جـدی   های نظام شد  درحالیو مسجد هم یکی از پایگاه
شـد،  چندمنظوره بـود؛ نمـازی برگـزار مـی     ی عمومی بود که در ایرانعرصه
شد، پاتوق معتمدین محل بود، یک بنگـاه غیررسـمی   وفتق امور انجام میرتق

ریـزان بـرای   کاریابی، یک محل غیررسمی برای دستگیری از افتادگـان و گُـل  
دادنـد و      حتـی   شـدند و امکانـات از دسـت مـی    کسانی که ورشکست می

تـوان گفـت زورخانـه یکـی از     ی شـدند  مـی  ها هـم دولتـ  بخشی از زورخانه
ی عمـومی در ایـران اسـت امـا بخشـی از      تـرین نهادهـای عرصـه   خصوصی
قـرار   بـدنی ها هم دولتی شدند و دست طیف دولتی سـازمان تربیـت  زورخانه

 ی عمومی فتح و تسخیر شد توان گفت عرصهگرفتند  لذا می
 مداخله در حريم خصوصي 

ی ایران رسـیدیم، االن بـه   آرام به متن جامعهاز جهان شروع کردیم و آرام
ای رسیم  در حقیقت در این دوره چندان حریم خصوصیحریم خصوصی می

گرفـت  از  ها دخول و ورود صـورت مـی  ی حریمهم وجود نداشت  به همه
هـا سـلطنت مطلقـه    که جنـگ برقـرار بـود، گـزینش     01-07تا سال  71سال 
آموزان )البتـه  طور بود  در آن دهه غیر از دانشها هم همینسازید  پاکداشتن

                                                      
 شود   مایی سازمان تبلیغات اسالمی اداره می  سازمان هنرهای تصویری سوره زیر نظر معاونت سین 9
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شـدند( آحـادِ   خواستند در مدارس خاصی بروند، گزینش مـی آنها هم اگر می
گونه گـزینش سـر کنکـور و     بار گزینش شدند  یکی ایران حداقل یکجامعه
ه کـه  گونه گزینش سر استخدام بود  در مقاطعی حتی سر رفـتن بـه جبهـ   یک

اش را ببرد و ازخاک دفاع کنـد، گـزینش صـورت    مایهخواست جانطرف می
های خصوصی وارد شدند  حتی مثال فـر  کنیـد   ی حریمگرفت  در همهمی

کنـد  ماه یک وزنی را حمل می1گذاری دیگر آزاد است و یک مادری که اسم
اش این است که آخرسر اسم فرزنـدش را خـودش بگـذارد ولـی     و دلخوشی

ای را که خالص ایرانی بودند )با اسـامی خـارجی   احوال بخشی از اسامیثبت
-بود  در ریزترین موارد و غیرقابل تصـورترین حـوزه  کار نداریم( ممنوع شده

های خصوصی مثل حجـاب، آسـتین کوتـاه بـرای مـردان، رنـگ لبـاس و           
گرفت   ای صورت میهای جدیمداخله
 استراتژيک غير خوديِ هم ايدئولوژيک همـخودي

غیرخودی هم ایدئولوژیک و هم استراتژیک بـود   ـدرچنین شرایطی خودی
ی شـهروندان  پلـه از بقیـه  اسالمی باور داشت که یکبه این مفهوم که جمهوری

ترتیـب  اینهـا و طیفـی کـه بـه عنـوان       همینباالتر است و مدار پیرامونش هم به
گرفتنـد  در ایوان ایران قرار می پرورانده شدند، مجموعا 56و  06حامیان در دهه

بینــی بودنــد  یــک و بقیــه زیرایــوان بودنــد و موجــودات میکروســکوپی و ذره
ــودی ــال    _خ ــه از س ــود ک ــک ب ــودی ایئولوژی ــدئولوژی   71غیرخ ــد  ای آم
ای پشتش بود و دیدگاه استراتژیک هـم  ای بود و ساختار تشکیالتی شده حساب

 73چنان که شاه سـال مال ماست  هم داشت  دیگاه استراتژیک این بود که ایران
خواهـد عضـو حـزب    رستاخیز را اعالم کرد که هرکس نمیحزب [تاسیس]که 

دهیم دستش که برود، نه با این گویش امـا در عمـل در   اش را میشود شناسنامه
موقـع  همین اتفاق صورت گرفت  منتهی امکان رفـتن همـه نبـود! آن    06یدهه

 [جزو]غیرخودی کامال آگاهانه بود و ـو      خودیجنگ بود و مرزها بسته بود 
 اش هم شد   اسالمی بود که استراتژیایدئولوژی حاکمیت جمهوری
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 سازي تواب

کننـد  سـازی بـود  همـه تصـور مـی     ، سـیر تـواب  06یسیر دیگر در دهـه 
طور نیسـت و  صورت گرفت اما این 06یهای دههسازی فقط در زندان تواب

  از ادارات تـا دانشـگاه، بـه نـوعی یـک سـاختار       بیرون هم صـورت گرفـت  
از  06یسـازی بعـد از دهـه   وجود داشت  ساختار تواب [جاهمه]سازی  تواب
گرفتنـد و در تلویزیـون   سـاله را مـی   90 -97ی ها شروع شد  یک بچهزندان

کـرد  مگـر یـک    ی خودش ابراز بیـزاری مـی  دادند که او از گذشتهنمایش می
اسـت تبـری   ای دارد که از آنچه که انجـام داده گذشته ساله چه 90-97جوان 

بجوید؟! اوج پاکی و اوج بکری اوسـت  اوج زیسـت فطـری اوسـت  در آن     
دانشگاه که باز شد هرکسی از  09ها شروع شد  سالسازی زندانشرایط تواب

فروشـی گروهـی رد   ی روزنامـه جلو هر حزبـی رد شـده بـود، از جلـو دکـه     
هـا و  ای داشت یا اگر سایه گـروه بود و یا سمپاتیخواندهای بود، روزنامه شده

داد  بعـد از  بایسـت تعهـد مـی   بـود، مـی  با او تماس برقـرار کـرده   06احزاب 
ها آمد  یکی که کامال فرد را خـورد  سطح تعهد در دانشگاهفرهنگی سهانقالب
گذشـت و یـک جـوان    ی گذشته و فکر و اعتقادش باید مـی کرد و از همهمی
ی آنچـه داشـت ابـراز    ساله برای اینکه لیسانس بگیـرد، بایـد از همـه    19-11

-تر بـود بـه  مقدار مالیم و سطح سوم هم مالیمکرد  سطح دوم یکندامت می
دادنـد   بایسـت تعهـد مـی   درصد می 97-96ای که در هر یک دانشکدهطوری

 [میـان ]هـا کـه آمـد، در دانشـکده هـا  همـدر       سـازی در دانشـگاه  سیر تواب
سازی نبود  استادی هم کـه از تیـن   نشجوها و در اساتید آمد  یعنی فقط پاکدا
بود، امـا در کـالس بایـد بـا بخشـی از      سازی، جان و مخ سالم به در بردهپاک

-آمـد  در ادارات هـم بـه   اش مـی وجود و شخصیت خودش و حتی پوشـش 
 ترتیب بود همین

د  من یادم است بوها شروع شدهاز درون مدرسه دو شخصیتی شدن انسان
ای داشتیم که یک دختر داشت که اسمش مرواریـد و کـالس اول   که همسایه
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ساله در خـانواده  گفتند آنتن  یک دختر هفتدبستان بود  کل خانواده به او می
موقـع مـذهبی   هـا آن رفـت و مدرسـه  گرفت چرا که مدرسه مـی لقب آنتن می

انه ویدئو دارید؟ مـادرت  گرفت که در خبودند  آن مدرسه از بچه گزارش می
خوری؟ نفـاق   خوری،  نمیرود؟ چه میآید، میکسی میشکلی است؟ چهچه

ایدئولوژیک این است  نفاق ایدئولوژیک فقط این نیست که یک فرد یـا یـک   
باشد که آن باور را برمال نکند  بله این نفاق است اما ایـن  جریان باوری داشته

ها و نظام امورتربیتی داخلش بود  بخشی از معلمجا نفاق سیستماتیک بود که 
سازیِ سیستماتیک بود کـه  برش در آن دخیل بودند  لذا این تواوپروآموزش

دو هم در زندان بود، هم در دانشگاه و هم در مدرسـه و حتـی در ایـن یکـی    
آمد  تیپ روشنفکران تعریف شده در درون ای که بیرون میی رسمیروزنامه
 یـا آقـای   رفیـع شد )مثل آقای جـالل ی که دفعه قبل هم اشارهاسالمجمهوری
ها شالق دستشـان  و   ( در مطبوعات ستون داشتند  در این ستون حبیبیحسن
کرد و روحانیـت را تقـدیر و تقـدیس!    بودند و روشنفکران را تحقیر میگرفته
اش از گرفتن اعتبارنامه [موقع]حبیبی برای بار هم عنوان شد که حسنحتی آن

لوشـاتو نـان   اش برپا شد  افتخارش این بـود کـه در نوفـل   مجلس جوی علیه
را اینقدر تخفیـف داد کـه    آزادیخریده و عضویتش در نهضتوکره وپنیر می

 شود که نجاستی زیرپایش قـرار ها از مسیرهایی رد میآری انسان بعضی وقت
حبیبـی بـاالخره قبـل از    شود  آقـای گیرد و اشکالی ندارد و باالخره رد میمی

های متین خارج از کشـور  ای بود، از چهرهانقالب شخصیتی بود، مترجم ویژه
ای بود  بعد از انقالب هم که به ایران آمد قابـل  و مبارز هم ملی و هم مذهبی
آزادی در انتخابـات  هضـت فرهنگی و نـامزد ن احترام بود و در شورای انقالب

-گونـه خـودش را خانـه   در مجلس این 01جمهوری بود ولی در سالریاست
-های سنی مختلـف و کسـوت  مرحله در ردهبهسازی مرحلهتکانی کرد  تواب

 شد   های مختلف انجام می
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 انسداد سياسي شبه

ی احـزاب تعطیـل شـد     شبه انسداد سیاسی هم وجود داشت  دفاتر همـه 
خواسـتند در کـادر قـانون    بودند و مـی دست نگرفتههم که سالح بهنیروهایی 

شان منجر به خودتعطیلی فعالیت کنند، عمال فضایی برایشان نبود و سرنوشت
اش را خودش بست و بعد هـم  که اول نشریه مبارز  مثل جنبش مسلمانان شد

های سیاسی رتیب  بخشی از کرکرههمین تتشکیالتش تعطیل شد، جاما هم به
شد چراکه اصال شرایطی برای تحرک تشکیالتی توسط خودشان پایین کشیده

 آزادیوجود نداشت  جریانی هم که خودش دفترش را تعطیل نکـرد نهضـت  
-بود که به آن هم چندبار حمله کردند، چندبار پلمپ کردنـد، بـرای مهنـدس   

مزاحمت ایجاد کردند، بـه بیابـان بردندشـان و اعـدام      سحابیو دکتر بازرگان
باشـد، نشـریه وجـود    و      وقتی ارگـان وجـود نداشـته    9نمایشی اجرا کردند

ای و    ی تعلیمـاتی، امکـان عضـوگیری   باشد، دفتـری، حزبـی، حـوزه   نداشته
ای امضـا  یل شـدند  یعنـی یـک بیانیـه    ، نیروها به مدار زیـراکس تبـد  [نباشد]
-شد و در محافـل و خـانواده  کردند، این بیانیه صد تا دویست تا تکثیر می می

موقع هم که  نه سایتی بـود  کرد، آنای چاپ میشد  نه روزنامهشان توزیع می
حالـت  06یخصوي در دههای  نیروهای سیاسی بهو نه اینترنتی و نه ماهواره

کشیدنی پیـدا  نفس  [امکان]یک 56های ند  البته بعد از سالغارنشین پیدا کرد
 ای وجود داشت یک شبه انسداد سیاسی [درکل]شد  اما 

 زندان و قضا 

ای بـود  معـدل سـنی    ها شرایط، شرایطِ ویـژه قبال اشاره شد که در زندان
سـاله تـا    90 -97آمـوز  سال بود  از دانـش 11زندان مثل معدل سنی دانشگاه 

                                                      
را خطـاب بـه    "هشـدار "ای موسـوم بـه   آزادی ایران نامـه نهضت 9305  در اردیبهشت سال  9

ی نظر خود برای اتمام جنگ پـس  کنند که در آن ضمن تشریح دوبارهاهلل خمینی منتشر می آیت
کنند  پس از نابودی کشور تاکید میتر جنگ پیش از از فتح خرمشهر، بر لزوم اتمام هرچه سریع

 شوند شود و تعدادی از اعضا دستگیر و ارعاب میآزادی حمله میاین نامه به دفاتر نهضت
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 17تـا   11و موسپید در زنـدان بودنـد و یـک معـدل سـنی حـدودا        سالمیان
 05هـای سـال  ها هم که بود  اعـدام سازی هم که بود  اعدامداشتند  سیر تواب

بودنـد  کِشی می کردند  یعنی حکمشان را هم کشیده  بحشی که ملی[هم بود]
بـود    06یبودند  نظام قضایی چسـب شـرایط دهـه   [زندان مانده]و زیادتر در 

ی مرکـب  نظام قضایی مستقلی وجود نداشت  لذا زنـدان وقضـا یـک پدیـده    
هـایی  را ببینید اتهام 09-06های سالبودند، زندان و قضا با هم بودند  روزنامه

آوردند، ادبیات محض فقهی داشت و هـیچ روکشـی از   ها میکه برای اعدامی
که اعـدام   کرد  کسانینظام قضایی کشوری مثل ایران را با خودش حمل نمی

بودنـد( یـا طـاغی بودنـد )طغیـان      بر نظام کـرده  9شدند یا باغی بودند)بُغیمی
هـای  بودند( و یا یاغی بودند  لذا با یاغی و باغی و طـاغی کـه اصـطالح   کرده

 شد   فکری برخورد میـهای فقهی است با شرایط سیاسیخانهمحض صندوق
 مهار صنفي 

ی هـای مبـارزه  ب )بـه دوردسـت  هرحـال در انقـال  صنوف مهار شدند  به
ـ که صنوف آمدنـد و حتـی در   ملیو نهضت تنباکو و مشروطهـ  صنفی درایران

انداختند و یلـی بـرای خودشـان بودنـد، کـاری نـداریم( از       حرکت راه تنباکو
پیداکرد و صنوف در سـطح  ی ایران سازمان صنفی ، جامعه06تا  75های  سال

، بخشـی از  06عالی صـاحب سـندیکا و اتحادیـه شـدند  ولـی بعـد از سـال       
های صنوف دستگیر شدند، بخشی هم فرار کردند و یا اعدام شدند، سرشناس
  بخشـی  1انانیمو حاج 9چیو شانه 3چیو آقای لباس 1چی دستمالمانند آقای 

                                                      
   بغی به معنای تجاوزگری است که در معنای فقهی آن تجاوز بر حدود حاکم شرع را گویند  9
خرداد ماه  17همکاری در تظاهرات  ی ملی بود و به جرم چی  تاجر  از اعضای جبههدستمالکریم   1

ی ملـی و در   که در سالروز تولد دکتر مصدق)به تاریخ شمسی( به منظور اعالم مواضـع جبهـه   9306
   شد اعدام 9306صدر( انجام شد، دستگیر در تیر جمهوری وقت)بنیحمایت از ریاست

خردادمـاه   17هرات ی ملی بود و پـس از تظـا    قاسم لباسچی  تاجر  از اعضای مرکزی جبهه 3
مدتی زندگی مخفی داشت و سپس به فرانسه رفت و بـه حمایـت از پناهنـدگان ایرانـی      9306

 پرداخت  او در اواخر عمر به آمریکا رفت و در آنجا درگذشت  
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نشـین  خانـه  ی ملـی های بازاری منتسب به جبههو یا طیف انوریهم مثل حاج تقی
ی تـر اصـناف زیرچنبـره   شدند  آنها هم کـه ماندنـد دو مـدار شـدند  مـدار مـدرن      

تر مؤتلفه بودند و بخشی از صنوف هـم  که جناح پیشرفته و اتاق بازرگانی خاموشی
هزار واحدصـنفی خیلـی عظـیم    566هزار واحد صنفی وجود داشت  566موقع )آن

تـر و  ترین تشکیالت ایران است( دست جنـاح سـاده  شود گفت که بزر است  می
 و تیم پیرامونش بودند    امانیو سعید تر مؤتلفهقشری

 مطبوعات حداقلي 

ی در دولت مصـدق، جامعـه   31تا  36مطبوعات هم حداقلی بود  در سالهای 
خیلی محدودتر بود و جهـان هـم کمتـر پیچیـده      06ی سالایران نسبت به جامعه
، شـما  06یی اول دهـه نشریه وجود داشت ولی در نیمه 9966بود، در آن شرایط 

، رسالت هم بـه  00اسری) کیهان و اطالعات( می بینید که در سالی سر دونشریه
آنها اضافه شد  نشریات کامال دولتی بودنـد  هـم کیهـان و هـم اطالعـات کـامال       

 کرد   ای اعمال میفقیه در آنجا نظات ویژهی ولیدولتی بودند و نماینده
 اي دانشگاه مدرسه

دانشـگاه   76یو دهـه  76ینبـود  دهـه   06دانشگاه هم دانشگاه ماقبل سال
درون خودش فرهنگی را مندرج داشت  اساتید صاحب فرهنگ و فرهیخته و 
ی صاحب کرسی بودند، نمایان بودند و برای خودشـان کسـی بودنـد  رابطـه    

معلمی و شاگردی برقرار بود و دانشجو مورد احترام جامعه بود  دانشجو هـم  

                                                                                                              
، 36ی (  از اعضای کانون نشر عقاید اسالمی مشهد در دهـه 9369-9375چی)شانهمحمد مدیر   9

هایش بارها به زنـدان افتـاد  او از پشـتیبانان    ی ملی بود که به دلیل فعالیتههبازار جب مسئول کمیته
اهلل خمینی در اریس بود  بعد از انقالب پس از تـرور  های انقالبی و دوران اقامت آیتمالی فعالیت

 به تهران بازگشت و بعد چندماه درگذشت  75سه فرزندش به فرانسه رفت و در سال 
ی  اعضـای جبهـه   9306های  ی ملی بود  او پس از دستگیری از اعضای جبهه  محمود مانیان   1

کهریزک بود،  ارشاد و آسایشگاه معلوالن ملی مدتی زندگی مخفی داشت  او که از بانیان حسینیه
 های خیریه مشغول بود  تا پایان عمرش به فعالیت
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و هـم علـم را تعقیـب     از آرمان اجتماعی و هـم آرمـان سیاسـی حاملـه بـود     
گونه نبـود  دانشـگاه تبـدیل بـه یـک مدرسـه شـد         این [06یاما دهه]کرد  می

را ضـرب در ضـریب    [تعطیلی]فرهنگی صورت گرفت  این سه سال انقالب
آیـد   عمر اساتید و کارکنان و دانشجویان کنید و ببینید که چـه رقمـی در مـی   

سال چه اتفاقی افتـاد؟ درب  سه  بعد از [شودمی]ای رقم نجومی و غیرمحاسبه
سرویس کشیده بودند که دختر وپسر سـوا  دانشگاه باز شد  یک تین در سلف

ی ی چـپ دخترهـا و شـانه   هـا شـانه  ها جدا شدند  کـالس ، کتابخانه[باشند]
قدر افراط صورت گرفت کـه بـین دخترهـا و    راست پسرها، بعضی جاها این

ید اسـالمی اضـافه شـد و یـک     پسرها پرده کشیدند  یک سری واحدهای جد
سال تعطیل کردند که این اتفاقـات صـورت   سری واحدها هم حذف شد  سه

ی ما انقالب ای از جامعهبگیرد! شما حساب کنید که اگر بخواهد در هرحوزه
ی ی آموزشی بخواهند انقالب ایجاد کنند و بگویند که همـه بشود، مثال حوزه

هایشان بروند تا مـا درغیـاب آنهـا    خانه سال بهآموزان در سه مقطع، سهدانش
تـر از  زنـیم  مکـانیکی  انقالب کنیم و وقتی که انقالب کردیم، صدایشـان مـی  

وجود نداشت  مثـل اینکـه در کشـوری بخواهـد انقـالب بشـود        [روش]این
ی مردمش را به کشورهای همسایه مهاجرت بدهند و بگوینـد مـا اینجـا     همه

نجام دادیم شـما برگردیـد، در جامعـه انقـالب     ا [وقتی]کنیم و کارهایی را می
ی هـدف  ی محلی و خود جامعـه است  انقالبی که خود جامعهصورت گرفته

ای شـد و  باشند، چیزی جز کودتا نیست  دانشگاه مدرسهدر آن شرکت نداشته
کـه داشـنگاه بـاز شـد اسـتادها       01هـای  داد  سالآمد یک درسی می استاد می

طور که پشت شما باد خورده، پشـت  گفتند همانمی آمدند و خیلی صریح می
است  درحقیقت نه ارتقاء علمـی،   71ما هم بادخورده و ما مفروضاتمان ماقبل

 ای و نه چیز دیگری در دانشگاه باقی نماند   نه کسوتی و نه معلمی
 ي ديني مدرسه

االن موجـود   [زمـان ]ی آن هامدارس هم تقریبا مدارس دینی شدند  کتاب
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را و حتـی   06یهـای دبسـتان و راهنمـایی و دبیرسـتان دهـه     اگـر کتـاب   است
تعلیمات دینی که وجود داشت که قبل از  [بینید کهمی]را تحلیل کنید  56ی دهه

انقالب هم بود  قرآن و تعلیمات دینی که سرجایشان باقی ماندند  تاریخ اسـالم  
داشـت  تـاریخ جهـان    دادند ماهیت دینی هم آمد، تاریخ ایران هم که درس می

هم ازجهان مذهبی شروع می کردند  جغرافـی، جغرافیـای جهـان اسـالم بـود       
اسالمی بود  فقـط علـوم پایـه    اجتماعیات هم با دیدگاه مذهبی از نوع جمهوری
کردند و این جریان در فیزیک و که توانش نبود جوهر مذهبی به آن تزریق نمی
توانسـت در آن دخـل و تصـرفی    میشیمی و   به لحاظ فکری کم می آورد و ن

   ی دینی شد بکند  فارسی هم به نوعی دینی بود  لذا مدرسه، یک مدرسه
  “گذراني” اقتصادِ

تـالش   01 -09هـای  اقتصاد هم یک اقتصاد گذرانی شد  درست است که سال
ای بشود منتهی آن برنامـه نـه تصـویب و نـه اجـرا      شد که اقتصاد ایران دارای برنامه

صاد گذرانی یعنی ما یک سری منابع محدودی داریم که با بخشی آن جنـگ  شد  اقت
 [بگذرد ]بگذرد و با بخشی هم اقتصاد معیشتیِ حداقلی و حد وسطی 

 دهه بود ای از شرایط یک و نیماین جلوه

 بستر دورانيِ سرفصل نو: )تحوالت نيمه دومي(

است، تحـوالتی در سـاختاری کـه بحـثش را      50تا  07ی دوم که اما نیمه
 کردیم صورت گرفت  

 محو فضاها 

ای محو شد؟ تا زمـانی  یک سری از فضاها محو شد  فضاها از چه نواحی
ای در درون حاکمیت بـود و پرتـو   خمینی بود یک وزن و هیمنهکه خود آقای

فضـا  کـرد  آن حمل می ای داشت و فضایی را در درون نظام با خودشافشانی
 06هـای  در نبود ایشان وجود نداشت  پرچم بخشی از فضا را هم دولتِ سال

موسـوی اسـتعفا داد ولـی اسـتعفایش     مهنـدس  05کـرد  سـال  حمل می 07تا 
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ــک  ــه نشــد و حــدود ی ــت   پذیرفت ــه فعالی ــد ک ــور ش ــم مجب ــر ه ســال دیگ
کنـار   07سال هم های جنگ را ادامه بدهد که آناداری دولت سالـ  تشکیالتی

جنگی بود که  05تا  71هاشمی سرِ کار آمد  وجه بعد هم اینکه رفت و دولت
مـرور  خصوي اوایلش( یک فضای حسیِ ملی را با خود داشت که البته به)به

را هم فضـای جنـگ و جبهـه     05تا  71هرحال بخشی از فضای کم شد اما به
یسـتی و الگـوی   زیـک فضـای عمـومی سـاده     [06یدر دهـه ]کرد  احاطه می

 محو شد  07مصرفی هم وجود داشت  این فضاهای چهارگانه همه از سال کم
 افت ايدئولوژيک حاکميت 

خأل ناشی از محو این فضاها طبیعتا برای حاکمیت یک افت ایـدئولوژیک  
 05ی افت ایدئولوژیک هم پذیرش قطعنامه در سـال پایهوجود آورد  یکرا به

شـود  مـثال در جنـگ    ی میهنـی مـی  پدیـده  یـک جا جنگ تبدیل به بود  همه
میهنـی گرفـت  جنـگ    کبیـر دوم در جاهایی )فرانسه( جنگ لقب جنگجهانی
خاک و جزء نوامیس ملی است  اما در ایـران، جنـگ عمیقـا     [بر سر]باالخره 

ی پـذیرش  ایدئولوژیک و تاریخی شد لذا وقتی قطعنامه پذیرفته شد، از ناحیه
 لوژیک و هم ریزش ایدئولوژیک پیدا شد قطعنامه هم افت ایدئو

 “کشتي باني دگر آمد”اقتصاد و سياست را 

اتفاقی که افتاد و دولت جدید سر کار آمد  عمال و بدون اینکه مثـل   07سال
سیاسـت را  "بعـد از اسـتعفای مصـدق اعـالم کـرد کـه        31تیر  15قوام که در 

را بـه لفـ  نگفـت    این   هاشمی[همین کار را کرد]بگوید،  "کشتیبانی دیگر آمد
ولی باالخره وقتی هاشمی آمد هم اقتصاد و هم سیاست را کشتیبانی دیگر آمـد   

 شد تحوالتی اساسی پیداکرد   ی قبل اشارهها همانطور که جلسهگیریجهت
 ساختار شبه فئودالي دولت 

فئودالی بود  یک سانترالیسم محـض  ساختار دولت هاشمی، ساختاری شبه
 ی اعضای کابینه حالت کارگزار را داشتند   هاشمی بود و بقیهپیرامون شخص 
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 آفرين بُرشِ شکاف

آفـرین  یک برش شـکاف  اسالمیدر داخل حاکمیت جمهوری 05اول سال
منتظری یک حذف بود  حذف آقای منتظریپدیدار شد  این برش حذف آقای

اسالمی عنوان تشکیالتی داشـت  در جمهوری [او]فهوم که این مساده نبود  به
فقیه بـود  هـم عنـوان تشـکیالتی داشـت و هـم       بعد نایب ولیبه 71و از سال
ی جهاد، خبرگان بود  بارِتشکیالتی هم داشت  باالخره بدنهرئیس مجلسنایب
ده صـدور انقـالب   گر و سازمانی سپاه، دفتر سیاسی سپاه که دفتر تحلیلبدنه

نفـره همـه از طیـف طرفـدار     هـای هفـت  ی هیئـت در سپاه بود و تمامی بدنه
شـان  هـای ذاتـی  منتظری بودند  بخشی از روحانیت با توجه به خصـلت  آقای

خصـوي اول انقـالب   ی تقسـیم زمـین بـه   نفـره هـای هفـت  مقابل کار هیئت
ی زمـین  پرده به سمت مصـادره خصوي بند الف و ج و دکه پردهایستادند)به

مـورد   [ایـن کـار را  ]ولی دو روحانی مـدافع تقسـیم زمـین بودنـد و     رفت( می
خصـوي آقـای منتظـری  بـه ایـن      حمایت ویژه قرار دادند؛ آقای مشکینی و به

آقـای   06یمعنی که پشتیبان ایدئولوژیک تقسیم اراضی در ابتدای انقالب و دهه
  درحقیقت آقـای منتظـری دارای   بودند منتظری و تا حدودی هم آقای مشکینی

نـه  اسـالمی ـ  یک یال و کوپال تشکیالتی و سمپاتیک در درون نظـام جمهـوری  
ـ بود  لـذا وقتـی ایـن عـزل صـورت      اسالمیدرون نیروها ولی درون جمهوری

ای در های خاي خودش را هم داشت  روز عزل روزی تـاریخی گرفت ریزش
شده پاک بشود  مـثال تصـویر عظـیم    فرد عزلتهران بود  بنا بود هر اثری از آثار 

متری از آقای منتظـری روی دیـوار سـاختمان جهـاد در خیابـان       16-97شاید 
پـاک   1و  7روز پاکش کردند  اول طلوع آفتاب تـا سـاعت   فاطمی بود که همان

زدایی راه افتاد اما یـک  شد  هیچ اثری از او باقی نماند  در چین یک جنبش مائو
سالی طول کشید تا آثار مائو پاک شود ولی اینجا تشکیالت عالی! یعنـی از   7-7

توانـد در  ترین نیروی تاریخ است کـه مـی  اسالمی تشکیالتی این منظر جمهوری
هـا یـا   ی کتابخانـه ها را آنی نرده بکشـی یـا همـه   ی خیابانروز همهعر  یک
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ی   یـک تـوان ویـژه   ها را دو سه روزه قبل از بازگشایی آنی تیغـه بکشـی  سلف
ی کشـورها در  خواهد  منتهی این توان تشـکیالتیِ ویـژه در همـه   تشکیالتی می

های فیزیکال! لـذا آن  ولی اینجا روی مرزبندی [رودمی]انسانیتوسعه و آموزش
آفرین هم در محتوا و هم در فـرم، یکـی دو روزه حـل شـد  ایـن      برش شکاف

ای در ه است و یک ریزش جـدی برش قاچی زد که آن قاِ هنوز هم پاک نشد
   اسالمی برپاکرد و آثار زخمش هنوز باقی است تشکیالت جمهوری

 تصفيه هاي چپ زدايانه 

ی درون حاکمیـت هـم از زمـان روی کـار آمـدن      زدایانههای چپتصفیه
 شروع شد که قبال عنوان شد  دولت هاشمی

 موضع داري رانده شدگان 

رانـده شـدند، صـاحب موضـع شـدند و هـم روی        ی کسانی کهمجموعه
 و هم روی شرایط موضع پیدا کردند  هاشمی

 اطالعات همه جا حاضر 

جا حاضر بـود؛  اطالعات یک اطالعات ساده نبود  اطالعات همه [وزارت]
کرد و هم کار تشکیالتی و بیرون از کشور، داخل کشور، هم کار اقتصادی می

 به بعد شد    55ای سال های سلسلهنهایتا منجر به قتل هم کار سیاسی که
 فرهنگيـي بسته سياسي، روزنه هاي اجتماعيعرصه

 [50تـا   07]ی سیاسی بسته بود ولی در دوران جدیـد قبال اشاره شد که عرصه
هـا و   های اجتماعی و فرهنگی باز شـد  بخشـی از مجـرای شـهرداری    یک روزنه

او کـه بـاز   جیفردا که آمدند و یا چند انل ایرانبخشی هم از نشریات جدیدی مث
آرام تحرکی پیدا کردند و فیلم مولف آمد و اتفاقـاتی از ایـن دسـت    شد  زنان آرام

 ی ایران رخ داد در جامعه 56های بعد از که مهم بودند در سال
 آرايش جديد درون حاکميتي 

-بیـرون آمدنـد، ری   حاکمیت صاحب یک آرایش تـازه شـد؛ کـارگزاران   
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، مؤتلفه خـودش را  1صاحب یک پاتوق حزبی شد که البته موقت بود 9شهری
بازسازی و نوسازی کرد، مجاهدین انقالب دوباره ظهور و بروز پیـدا کردنـد    

انقـالب و حـزب   مجاهـدین کـه سـازمان    06یی اصـلی دهـه  جای دوتِکـه به
اسـالمی  کُپـه و تِکـه در درون نظـام جمهـوری     7-7د، اسالمی بودنجمهوری

 وجود آمد   به
 مدرنيسم از معبر شهرداري 

هـا بـود و   مـروج نـوعی مدرنیسـم از مجـرای شـهرداری      دولت هاشـمی 
 داد  تاحدودی از خودش میل ضد اقشارسنتی در ایران را هم بروز می

 مستحيَل در اقتصاد جهان 

حل شدن در اقتصـاد جهـان و پـذیرش تعـدیل بـود کـه در        میل هاشمی
 بودیم ی پیش عنوان شد و قبال هم به آن گریز زدهجلسه

 اجتماعي  –انتخاب هاي اقتصادي 

-ــ هـای اقتصـادی  اجتماعی دولت جدید از انتخابـهای اقتصادیانتخاب
 متفاوت بود   06یاسالمی در دههاجتماعی جمهوری

 ي اجتماعي(سرفصل نو: )عرصه بستر دوراني

دادن بسـتردورانی سرفصـل نـو را هسـتیم  یعنـی دوران را      در حال ادامـه 
خرداد درآمد  یعنـی  خوب بشناسیم و بفهمیم که چگونه از دل این دوران دوم

ای نگاه نکنیم و بطن را وارسی کنیم و ببینیم که مولود تحت چه خیلی پوسته
 شرایطی متولد شد 

                                                      
 9303هـای  ر اطالعات سـال های انقالب، وزی(  حاکم شرع دادگاه9317شهری )ری  محمدمحمدی 9
بـود  همچنـین در سـازمان حـج و زیـارت و دادسـتانی ویـژه         9356و دادستان کشور تا سال  07تا 

 عبدالعظیم دارای مصادر مدیریتی بوده و هست زاده شاهروحانیت، مجلس خبرگان و آستان امام
راجنـاحی بـودن،   بـا شـعار ف   9357شهری در سـال  ها با دبیرکلی ری  جمعیت دفاع از ارزش 1

با انتشار  9355، این جمعیت در سال 9357شهری در انتخابات تاسیس شد  پس از شکست ری
 های خود را تعطیل اعالم کرد ای فعالیتبیانیه
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هـا  ها وجود داشت؛ خط ممتدی از کنشچینی از بغضن نقطهدر این دورا
هـای چـرکین   اقتصـادی سـاختار تعـدیل، دُمَـل     ــ ها  خط اجتماعیو واکنش

ی ایـران کاشـت  جـدال دو مـذهب در پـس      خودش را بر بدن و سر جامعه
ی تاریخی ایران جای گرفت و نهایتا یک حـس زیسـت کـامال    پیشانی حافظه

 دهیم که خدمتتان توضیح می [وجود آمدبه]باز 
 ها: چينها و نقطهبغض

 یاعتراضدانشجوییرسمیهایشهری/رگه/شورش22،22،22امجدیه

گـاه  بـه جا و گـاه هرحال جا بهای بود اما بهی ویژهدهه 06یگفتیم که دهه
گذاشتند  ها را در استادیوم آزادی نمیموقع بازیشد  آنهایی ترکیده میبغض
بـار دز امجدیـه بغـض    ها امجدیه بـود  هـر دو سـال یـک    در بازی 05سال تا
زد کـه البتـه زود   آورد و بـه بیـرون مـی   وجود میآمد و انفجار بهوجود می به

  هربـار هـم   05و یکـی سـال   07، یکـی سـال  03کردند  یکی سالجمعش می
اینقـدر   05خصـوي سـال   شد  بهپرسپولیس بازی داشت و جمعیت انبوه می

هـا و  هـا و تیرهـا و فـنس   ی نـرده انبوه شد که فشار جمعیـت همـه   جمعیت
کردند که جمعیت تا لـب  خاردارها را کند و در شرایطی دو تیم بازی می سیم

نفـری کـه در    11بود و خیلی خطرناک بود  بیش از همه جـان آن خط نشسته
بار هـم کـه در امجدیـه    کردند تحت مخاطره بود  هر سهداخل زمین بازی می

که میانگین پا شد و جمعیت بیرون آمد، شعارها سیاسی شد  درحالیفجار بهان
رو، میانگینِ پایینی اسـت و میـانگین سـنی    فرهنگی و فکری جمعیت استادیم

هزار دانشـجو و معلـم و اسـتادِ    طور نبود که سیهم میانگین پایینی است  این
آیند شـعار  رون میناراضی و مترجم و مؤلف را به امجدیه بیاوری که وقتی بی

ای بودنـد کـه از مدرسـه    ساله 97 -95های طور نبود  بچهدهند  نه! اصال این
آمدند و یا فـر   شدند و به امجدیه میشدند یا از مدرسه جیم میتعطیل می
فـروش و  ی تاکسـی و دسـت  ی کامیون و رانندهی اتوبوس، رانندهکنید راننده



 یاصالحاتفرازدوره320

 

ها هستند  نه اینکه همـه اینهـا   بیشتر اینهای استادیومی   تیپ[بودند ]کاسب 
باشند اما بیشتر اینها هستند  با این وجـود از دلشـان شـعار سیاسـی و شـعار      

هـای  چـین بـود  یـک سـری شـورش     آمد  امجدیه سه نقطهطبقاتی بیرون می
کـریم تهـران   شهر و رباطی هاشمی از اسالمشهری هم بود که بیشتر در دوره

-ها  یک رگهنشینهای حاشیههد و     بود و یا شورشتا قزوین و اراک و مش
دسـت دسـتِ نظـام و    ی اعترا  دانشجویی حداقلی هم بود  دانشـگاه خُـل  

ی در کـادر نظـام   کردههای اسالمی کامال خودتعریفوحدت و انجمنتحکیم
و متعـر    [به حکومت]معتر   56اسالمی بود اما آنها هم از سالجمهوری

ای بودند کـه خودشـان را در   های اجتماعیبه دولت هاشمی شدند اینها بغض
 دادند های شهری و اعترا  دانشجوییِ حداقلی نشان میامجدیه، شورش

 کنش و واکنش ها: 

 /نوروز/چهارشنبهسوری20/ماهواره23حجاب/ویدئو

 56یدر دهـه ویـژه  اما یک کنش و واکنشی هم بین جامعه و حاکمیت بـه 
طور نبود که هیچ واکنشی وجود نداشته باشد  واکنشِ اول سر برقرار بود  این

حجاب بود  البته از همان سالی که حجاب اجباری شد تظاهرات حجـاب در  
حجاب بود اما دیگر بروز و ظهور اجتماعی نداشـت   06تا بهارسال 71تابستان

مـوج از   0-7متعـدد در   [هـا بـروز و ظهـور  ]و بروز و ظهور انفـرادی داشـت    
قـرن وجـود دارد    که حجاب اجباری شد تا همین االن یعنی حدود ربع 06سال

ها بـود  یـک سـریال ژاپنـی     های کیمونموج روپوش 03-07موج اول در سال 
هـا گرفتـه شـدند؛    ها از کیمونـو دادند  مدل روپوشبود که آن موقع نمایش می

هـا چنـد   مد و کوتاه بودند و یا روسـری آهای خیلی گشاد که تا اینجا میآستین
ی زنـان مخـالف   توان گفت که جامعهموج کوچک و بزر  شد  درحقیقت می

فنی کردند ی حجاب ضربهاسالمی را سر مسالهحجاب در چند نوبت جمهوری
اسـت  حجـاب، واکـنش    و االن هم که به حد کـامال حـداقلی خـودش رسـیده    
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 خالف حجاب بودند را در بر داشت ی ایران که مبخشی از نیمی از جامعه
وجـود آمـد  ویـدئو آمـد و بعـد      یک کنش و واکنش هم سـر ویـدئو بـه   

هـا هـم عمومـا    باز شدند و مجوز هم داشـتند و فـیلم   09ها سالویدئوکلوپ
های مجازی بودند و مثل االن نبود که مرز باز باشد یا از اینترنـت بتـوان   فیلم

زمان ایران یک فضای چیز بسته بود  آنهمهطور نبود و فیلم گرفت  اصال این
هجـوم آوردنـد و اول همـان     01بـاره سـال   یـک مغولستانی داشت  اما بهشبه

-ها جمع مـی بود، تعطیل شدند  فیلمها که خودِ ارشاد مجوز دادهویدئوکلوپ
ها هـم حتـی فـیلم ویـدئو را     بردند و در خانهشد و به برخی مراکز هجوم می

کردند   ویدئو درحقیقت تبدیل به یک قاچاق اجتماعی می گرفتند و ضبطمی
شد و جدال و جنگ وگریز بود  البته سر ویدئو باالخره جامعه برنده شد  بعد 

-راهها باز شدند و ویدئو کامال رسمی شـد  سـه  از یک مدت باز ویدئوکلوپ
آوردند و خرید و فـروش پنهـانی   جمهوری و بازار هم یک مدتی ویدئو نمی

سال بعد سر مـاهواره افتـاد  در   96ولی باز علنی شد  همین اتفاق حدودا بود 
تکرار کردنـد    [این هجوم را]ها هجوم بردند و چند نوبت بامبه پشت 51سال

مـاهواره   [دهـد نشان مـی ]کنند که ها را جمع میاالن هم دوباره دارند ماهواره
 است تسخیر کرده است و مغلوب کرده  [اسالمی راجمهوری]هم 

تبلیغـات رادیووتلویزیـونی    09اتفاق دیگر نوروز بود  یعنی از همان سـال 
تر گردد و فرودستاسالمی این بود که نوروز به خرافات ملی بر میجمهوری

از مناسک و مراسم و اعیاد مذهبی است و خط جدی داشتند که نوروز محـو  
دم و بـه د و نـوروز دم قد مقابل این تحمیل ایستای ایران تمامبشود  اما جامعه

اسالمی به نوروز هم وا داد  یعنی از تر شد تا اینکه جمهوریسال جدیبهسال
تـر از زمـان شـاه    اسالمی در تلویزیون نوروز را حتی قـوی جمهوری 59-51

 است   های اخیر هم کشیده شدهکند که تا سالبرگزار می
سـاله پـیش    11- 19 هـای سوری! اینقدر تینیجرها و بچـه نهایتا چهارشنبه

( هـم  79-76هـای اخیـر)  کـه در سـال  ها تسخیر شدند تا جاییآمدند و محله
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ی دولتـی هـم سـر    سوری رسمیت پیـدا کـرد و حتـی تیـر و ترقـه     چهارشنبه
جـا  طور نبود که همهها فروختند  این موارد را هم باید دقت کرد  اینچهارراه

ها سر حجاب، ویدئو، ماهواره، حاکمیت دستِ باال را داشته باشد  این واکنش
 شوند   سوری باید دیدهنوروز و چهارشنبه

 هاي اجتماعي:تعديل و زخم

  آیندگیها/حسبییشکافطبقاتی/چندپیشگیدرماراتنمعیشت/آسیبتجربه

های اجتماعی خاي خودش بـود  در  تعدیل و زخم [سیاست]بخش بعدی 
توزیـع شـود و از محـل توزیـع آن     زمان جنگ منبع چندانی نبود کـه بخواهـد   

وجود بیایـد  همـه مشـمول نظـام کـوپنی و نظـام       شکاف طبقاتی و اجتماعی به
شد خیلـی کـم بـود،    می بندی بودند  ارزی که به واردات اختصاي دادهسهمیه

ارز مسافرتی و ارز پزشکی خیلی کم بود  مثال هر کس مشکل پزشـکی داشـت   
  [کـرد تاییـد مـی  ]رود باید شورای پزشکی خواست برای مداوا به خارج بو می

ای نبود که تقسیم شود  البته از دل همان منابع هـم مؤتلفـه بـاد شـد،     چیز ویژه
هـیچ   [06یدر دهـه ]ها شکل گرفتند  نه اینکـه ها باد شدند و رانتدوسترفیق

بعد نبود  در دوران تعدیل شکاف به 07های رانتی نبود ولی قابل مقایسه با سال
تر شد  چندپیشگی مال این دوره اسـت   اعی و شکاف طبقاتی خیلی جدیاجتم

گذشـت ولـی   ها میکار باالخره زندگیدر دوران جنگ با یک کار و یک کمک
( که تازیانـه امـواج تـورمی بـه سـر و کـول همـه        56-01در دوران تعدیل )از 

خورد، چندپیشگی باب شد  فر  کنید عصرها مسافرکشی، یا معلـم صـبح    می
مدرسه و عصر یک مدرسه و شب هم شاگرد خصوصی  چند پیشـگی در   یک

هـای اجتمـاعی مثـل طـالق و خودکشـی و      ماراتن ِمعیشت بـاب شـد  آسـیب   
هایش موجود است و قبال اشـاره    نُرم[بروز پیدا کرد]افسردگی و مصرف دارو 

زیـاد شـد  مجموعـا     57تـا   56هـای  شد که به خصـوي در حدفاصـل سـال   
 ی ایران دست داد اجتماعیِ عمومی به جامعهـیِ اقتصادیآیندگاحساس بی
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 دومذهب در پس پيشاني 

زار 1ی ویژه که از آن صحبت کردیم تفاوت تـومنی  دههدر این یک و نیم
ی ایـران کـامال   زار دو مذهبِ پسِ پیشـانیِ جامعـه   96و برخی اوقات تومنی 

مـذهبی کـه بعـد از    شکل گرفت  آن مذهبی که با خودش انقـالب را آورد و  
 ی ایران معرفی شد   استقرار نظام به جامعه

  Openاحساس زيست 

ی اجتماعی یـک احسـاس زیسـت اوپنـی بـه همـه       نهایتا اینکه در عرصه
دست داد  یعنی هیچ حریم خصوصی برای کسی باقی نبـود  اتفاقـا از همـین    

-نمـی  ی مـا های اوپن باب شد که اصال به جامعهآشپزخانه 00-07های سال
چیـزِ  کرد  یعنی هیچ حریمی نـداریم و همـه  خورد  جامعه هم حس اوپن می

دانـد،  دانـد، گـزینش مدرسـه مـی    را همه می دانند؛ گزینش اداره مـی [انسان]
شـود، سـینما بخـواهی بـروی آزاد     داند  تلفن شـنود مـی  گزینش دانشگاه می

بین هسـتی  ذره جا زیرنیستی، با خانواده و      یک حس اوپنینگی بود که همه
نـه  « چهـاردیواری، اختیـاری  » انـد و در چهاردیواری هـم کـه از قـدیم گفتـه    

 توانی ویدئو داشته باشی و      توانی ماهواره داشته باشی، نه می می
هایی بود که به نظـر مـن خیلـی جـدی و     از منظر اجتماعی چنین ویژگی

هـیچ واکنشـی    طـور نیسـت کـه جامعـه    یابی است  اینقابل تحلیل و قابل ره
اسالمی بود که نداشته باشد  واکنش وجود داشت و در جاهایی این جمهوری

 عقب رفت و این جامعه بود که جلو آمد  

 بستر عمومي سرفصل نو

آییم سر بستر عمومی  ایـن بسـتر   سر گذاشتیم و میبستر دورانی را پشت
نداشته باشـد( و  عمومی نه خیلی ربطی به حاکمیت دارد )نه اینکه هیچ ربطی 

ی ایـران بـر     از درون جامعـه [دارد]سیاسیـنه خیلی ربطی به نیروهای فکری
 تراود  می
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 ي بيشتر شهرنشين جامعه

وجه اول اینکه سیر شهرنشینی خیلی جـدی شـد و غلظـت گرفـت  اگـر در      
بـه   57و قبل از اصالحات ارضی االکلنـگ و بـاالنس جمعیـت     76یابتدای دهه

 ، 07-06نسـبت  کنـیم ها بود، در این دورانی که از آن صحبت مـی به نفع روستا17
بود  اقتصاد ایران دیگر اقتصاد فالحتی نبود کـه  بود  اتفاق مهمی افتادهشده 37 -76

ی متراکمی را روی زمین و پیرامون زمین سازمان بدهـد  در ایـن دوران   یک توده
هـای  هـا و ترازنامـه  گزارشبخشِ خدمات اقتصاد ایران را فتح کرد  االن اگر شما 

را بـاز کنـی، بخـش خـدمات      06یمرکـزی را در دهـه  ی بانـک اقتصادی سـاالنه 
است، در کنارش هـم نفـت   درصد اقتصاد ایران را تسخیر کرده 77-76جاهایی تا 

است و یک کشاورزی رو بـه محـو شـدن و یـک صـنایع ماقبـل دوران صـنعت        
چ کسـی جلـودارش نیسـت و هـیچ     ای است که هیپیشرفته  اینها روندهای بطئی

هـا ایـن اتفاقـات    تواند جلویش را بگیرد  اینکه مستقل از حاکمیـت حاکمیتی نمی
های شهرپسند بود و دعـوت  های قبل از انقالب سیاستدهد  البته سیاسترخ می
موج مهـاجرتی داشـتیم    3-1کردند که همه به شهر بیایند و بعد از انقالب هم می

هـای  زد و جاذبـه های روستایی را دامـن مـی  ای بود که دافعهگونهها بهو سیاست
کرد  دو سه مـوج جـدی مهـاجرتی    تر میشهری و پولک زرق و برقش را نمایان

ی ی ایران داشتیم  جامعـه در جامعه 56یو یکی هم دهه 06ی، یکی دهه77یکی 
 ی بیشتر شهرنشین شد   ایران یک جامعه

 جمعيت بسْ جوان 

جوان خـودش را درسرشـماری   جوان شد  جمعیتِ بس جمعیت هم بسْ
نظیـر بـود  در آمـار یـک     سال در جهان بی11نشان داد  میانگین سنی  57سال

ی متراکمـی کـه نگـاه      یعنی شما به یک توده"نما"بحث  [به نام]بحثی است
کند  فـر  کنیـد   جا جلب توجه میکنی، بیشترین تراکمش زودتر از همهمی

تـر اسـت، زودتـر از    مقدار برجسـته   سطحی از زمین که یکبینیددشتی را می
ی ایران در سرفصل کند  نمای جامعههمه چشم و دیده را متوجه خودش می
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بود که خیلـی نمـای پـایینی اسـت  یعنـی بیشـترین تـراکم         91، 57ی جامعه
ی ایران را وار جامعهها بود  یعنی اگر کسی از باال عقابساله91 [جمعیتی در]
ی تـاریخی   جوان نه حافظهشد  این جمعیت بسها خیره میساله91دید به می

بود  جمعیتی که از آن صحبت اول انقالب را داشت و نه خیلی جنگ را دیده
 های آخر جنگ خردسال بود کنیم در سالمی

 ها جدال با شيرازه

ها برخاسـت   به جدال با شیرازه 56یی دهههمین جمعیت جوان در میانه
های درون خانواده، درون مدرسـه، درون دانشـگاه و درون جامعـه    به شیرازه

ها اکنون هم ادامه دارد و به وجـه افراطـی و   شورید که این شورش بر شیرازه
 است   رسیده خودیخودبه

 دوان عاليِ ريشهآموزش

ی "آزاددانشـگاه "این مفهوم که یـک  بود  بهآموزش عالی هم ریشه دوانده
هایش بـا  آمد که یکی از شوخیی توفیق در میمجله 76و  76ی دههآمد! در 
بسـیار تکثیـر شـد      76و  76ی صـادرات در دهـه  صـادرات بـود  بانـک   بانک

ــد کشــیده  ــاتوری روی جل ــتایی دســتش را روی  کاریک ــک روس ــه ی ــود ک ب
هایـت  بود که چـرا دسـتت را روی شـانه   بود  یکی پرسیدههایش گذاشته شانه

ی مـن هـم   صادرات بیاید روی شانهترسم بانکبود میجواب دادهای گذاشته
همین ترتیب بوذ  یک وجه آن سیاسـی بـود   آزاد هم بهشعبه باز کند  دانشگاه

خواسـت و  که جریـان پیرامـون هاشـمی تشـکیالت خـاي خـودش را مـی       
ـ   آزاد پیش میو دانشگاه ساخت و با جاسبی می ادی برد، منفعـت اقتصـادی زی

آزاد بـا  هم برایش داشت و بیرون از نظارت دولتی هم بـود  جـدال دانشـگاه   
جدی وجود داشـت و   [طوربه]علوم حتی در دولت خود هاشمی هم وزارت
داد و تعـدادی از  علـوم بـاج نمـی   هم به وزارت هاشمیآزاد در دولتدانشگاه

ــت ــگاه  وزرای دول ــرای دانش ــوال راه را ب ــمی اص ــی هاش ــاز م ــد  آزاد ب کردن
دواندن خـود  عالی هم دولتی و هم آزاد ریشه دواند  باالخره این ریشه آموزش
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دهنـدگان  کـرد و نـه سـازمان   منجر به اتفاقاتی شد که نه حاکمیـت فکـر مـی   
هــم کــه بنیانگــذار دانشــگاه و نظــام   کــه رضــاخانچنــانآزاد  هــمدانشــگاه
کرد از درون دانشگاه بخشـی از  وقت فکر نمیهیچعالی در ایران بود،  آموزش
سـه بـا   دو ودرجـه آزاد در روسـتا و شهرسـتان درجـه   دربیاید  دانشگاه نفر73

 خودش آگاهی برد  
 ي فرهنگي بسط طبقه

ی فرهنگـی گسـترده از   ی فرهنگی بود  یـک طبقـه  وجه دیگر بسط طبقه
شـدن گرفـت و خـودش را    متشکلشروع به شکل گرفتن و  06یانتهای دهه

 برمال ساخت    56یی شرایط دههوزن در میانهقد و تمامتمام
 اميال صنفي 

های صنفی چه درصنوف سنتی و چه آرام گرایشآرام 51-59های از سال
اوهای صـنفی  جیسری اندر صنوف صنعتی و مدرن خود را نشان دادند  یک

ی نعتی  در ایـن دوره )نیمـه  خصوي صنوف صدر این دوره شکل گرفت  به
 دهی شدند   ( سازمان56یاول دهه

 حقوق آشنايي 

 های مختلف اجتماعی با حقوق خودشان آشنا شدند آرام طیفآرام
 راه به جهان 

هـا  یک راهی هم به جهان باز شده بود  باالخره فـیلم ایـران بـه فسـتیوال    
خبرهـا نبـود     اصـال ایـن   06یرفت  سینمای مؤلف در ایـران آمـد  دهـه    می

ایران بعد تیم فوتبال 01بار در سالهمین ترتیب  برای اولموسیقی ایران هم به
به جهان باز شد  بعد هم که تکنولوژی آمد، راه  از مدتها در آسیا اول شد  راه

 های اطالعاتی آمدند   به جهان را بازتر کرد؛ اینترنت و شاهراه
 گي “خواننده”

ی خصـوي همـان طبقـه   شـد  بـه  گذشته خواننـده ی ایران بیش از جامعه
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 56یی دهـه توان گفـت کـه در نیمـه   وجود آمد، میای که بهمتوسط فرهنگی
دو [فقــط]چیــزی بــرای خوانــدن نبــود   06یخــوان شــدند  در دهــهخــوبْ
تـوانی بخـوانی؟!   ی کیهان و اطالعات بودند  مگر آنهـا را چقـدر مـی    روزنامه
ان چهار زار بود و بعدا پـنج زار شـد  کیهـان    کیه 76ی و حتی دهه 76ی دهه
ها بودنـد  دو بود  بعضی دکه [ساعت]آمد  اداره هم تا یک و نیم می [ساعت]

آمـد  شـان اداره بـود(  کـه کارمنـد مـی     هایی کـه در جلـوی  خصوي دکه ) به
خوانـد و بعـد بـه    اش مـی گرفـت و در اداره یک و نیم کیهان را می [ساعت]

-بـا دو زار و در نـیم   76یگرداند  یعنی در دهـه ر برمیروزنامه فروش دو زا
ای نبـود کـه دو زار   انگیـزه  06یشد کیهان را خوانـد  امـا در دهـه    ساعت می

چیزی از اطالعات را چیزی از کیهان را بخوانی؟! چهبدهی کیهان بخوانی  چه
ای هم نبود  بازار کتـابی هـم   ی سراسری کیفیمجله [06یدر دهه]بخوانی؟! 

نبود  تلویزیون هم که دو شبکه بـود و امکـان خوانـدن دیـداری هـم وجـود       
ی دو وجـود نداشـت    نداشت  در بخشی از کشور اصوال امکان گرفتن شبکه

ها آمدند، اینترنت آمد، بازار کتاب آمد و نشریات و روزنامه 56یولی در دهه
 د   ها خواننده شدنی ترجمه راه افتاد و خیلییک نهضت نصف و نیمه

 گريز از ايدئولوژي 

در بستر عمومی یک گریز از مذهب  [این بود که]وجه دیگر در این دوره 
 56یی اول دهـه و گریز از ایدئولوژی شکل گرفت کـه خـودش را در نیمـه   

 داد  خیلی جدی نشان می
  ميل زيست مستقل

-نهایتا یک میل زیست مستقل از ایـدئولوژی و نظـام ارزشـی جمهـوری    
   [وجود آمدبه]اسالمی 
ی ِ نو بودند  بستر فکری تحوالت و بقیـه ها بسترهای عمومی سرفصلاین

گذاریم  از ابتدای جلسه تا االن بسترشناسی شـد؛ بسـتر   موارد را برای بعد می
 دورانی، بستر عمومی و بستر فکری 
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 بستر فکري سر فصل نو

صـورت   57تا  07ی سالههایی که در هفتدر بستکر فکری روی انباشت
یعنـی همـان    06یکنـیم  در آخـر دهـه   شویم و تدقیق مـی گرفت متمرکز می

آرام سـیر تحـول و تطـور درونـی را طـی      ی ایـران آرام هایی کـه جامعـه   سال
تـرین  که دینامیسم خاي خـودش را دارد و یکـی از زنـده   کرد، فکر هم ـ  می

بسـیار   ــ بسـیار  کنـد اجزاء ارگانیسم بدن که مغز است را با خودش حمل می
ی ایـن هیجـان و خلجـان    خلجان و هیجان داشت  حـال ببینـیم کـه کارنامـه    

 ی فکری ایران چه بود  جامعه
 ي هفتادي دههي شصت تا ميانههاي انتهاي دههانباشت

ای صـورت گرفـت  یـک حـوزه     های نسبتا جـدی در چند حوزه انباشت
وزه هـم  درون حاکمیت بود که امکانات خاي خودشان را داشـتند  یـک حـ   

هـای  پیوند با دادهی عمومیِ همبیرون از حاکمیت بود و یک حوزه هم حوزه
هنری دوره بـود  حـال   ـاینترنتی بود و یک حوزه هم محصول تکاپوهای ادبی

یک را مقداری باز کنیم و ببینیم که نقـش و سـهم هرکـدام در انباشـت     بهیک
 عمومی دوره چیست  

 هاي درون حاکميتي انباشت

مفهوم کـه بخشـی   اینبه حاکمیتی بود های درونهای اول، انباشتشتانبا
حاکمیتی که از های درونشدند در بعضی پاتوقبعد راندهبه 07از کسانی که از
ای هم برخوردار بود، به کار فکری متمرکـز شـدند  یکـی از آن    امکانات ویژه

اسـتراتژیک بـود    ی مطالعات هایی که از آن انباشت بیرون آمد، موسسهپاتوق
ای داشت  هـم امکـان   ی مطالعات استراتژیک تفریبا امکانات ویژهاین موسسه

ــره     ــردن از چه ــوت ک ــان دع ــم امک ــت و ه ــارج را داش ــه خ ــفر ب ــای س ه
توانستند سفر بروند و هـم  فرهنگیِ اروپایی را داشت  خودشان هم میـ  فکری

سیاسـی بیـرون از نظـام    ـی فکریهرحال اگر یک هستهیک امنیتی داشتند  به
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های خاي خـودش  ها و تکانخواست تشکیل بشود طبیعتا هول و هراسمی
را داشت  اما برای این هسته، امنیت وجود داشت  امکانات هم وجود داشت؛ 
دفتر و محل استقرار وجـود داشـت  ضـمنا ذهـن خودشـان هـم فعـال بـود          

 ِ اسـتراتژیک ی مطالعـات در مؤسسـه  ای که بیشتر حول آقای حجاریـان  هسته
ی هایی که آنجا مطرح بود بیشتر حول چگونگی توسـعه تشکیل شد که بحث

ی نامـه خصـوي کـه پایـان   اسالمی بـود  بـه  حاکمیتی جمهوریسیاسیِ درون
کار  سال امکان 7-7ی سیاسی بود  یعنی حجاریان، بحث توسعهدکترای آقای

ی انباشـت در درون  و تحقیق فکری روی این بحث وجود داشت  یک حوزه
مطالعات استراتژیک )که هنوز هـم هسـت منتهـی دسـت جریانـات دیگـری       
است( شکل گرفت  یک وجه هم انباشتی بود که بـاز درون حاکمیـت حـول    

رد کـه ایـن انباشـت، انباشـت     تحقق پیدا کـ  ی کیانو مجله آقای دکترسروش
هـای اسـتراتژیک و تشـکیالتی    تری بود  اگر انباشت اولـی بیشـتر مایـه   جدی

سـروش از درون  های فلسفی و فکری داشـت  آقـای  داشت، اینجا بیشتر مایه
این مفهـوم کـه   اش را شروع کرد  بهاسالمی فعالیت فکریحاکمیت جمهوری

اسـالمی  را درون نظام جمهوریاز جمله روشنفکرانی بود که خودش  77-71
 06و ابتـدای  71ای هم بهره برد  در همان سالتعریف کرد و از امکانات ویژه

هـای  هایی در تلویزیون گذاشـتند کـه یـک وجهـش بحـث     بحث یک ساسله
  بحـث  9های فکری با حضـور احـزاب بـود   سیاسی و یک وجهش هم بحث

استقبال نکردند  یکی اینکـه  ها فکری که گذاشتند از چند منظر خیلی از گروه
اسـالمی  مجری باید جمعی انتخاب شود و مـا بـه مجـری رسـمی جمهـوری     

ــی ــاد نم ــیم و اعتم ــه بحــث [او]کن ــی را ب ــری م ــوی دیگ ــه س ــرد  خالص ب

                                                      
ها دعوت شد بـه  هایی در تلوزیون ترتیب داده شد که در آن از نماینده گروهمناظره 9306  در فروردین  9

ها که با اختالف نظـر در ترکیـب   فکری، سیاسی و اقتصادی بپردازند  این مناظرهمناظره در مورد مباحث 
-کنندگان روبرو بود با نزدیک شدن به التهـاب نفرات و مباحث و همچنین تردید در تامین امنیت شرکت

 ها هرگز پخش نشد نیمه کاره رها شد و بخشی از آن 06های خرداد 
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هایی برای بحث فکری گاشتند که قابل تحقـق نبـود و تحقـق هـم      شرط پیش
 و احسان طبـری  پیدا نکرد  یکی دو بحث فکری گذاشتند که در آن کیانوری

ی های ایدئولوژیک یک جلسـه بود  در بحثها آمدهتوده هم به بحثاز حزب
و دکتـر   توده و آقـای مصـباح  ی حزبسه نفره بیشتر تشکیل نشد که نماینده

فی و بخش فلس 71-77های ها در سالهای دینی مدرسهسروش بودند  کتاب
شـد  فرهنگی توسط ایشان نوشته میبعد از انقالب [هادانشگاه]اسالمی معارف

که خیلی از روشنفکران حاضر به این کار نبودند  خیلی از مدرسـین مـدارس   
معلم  06-71هایی که بعد از ساله 17-13های نسل انقالب بودند، هم که بچه

بـود،  تـدوین کـرده  هـایی کـه ایشـان    شدند، آنها هم حاضر به تدریس بخـش 
فرهنگی هـم بـود و تعریـف کـامال     نبودند  ایشان عضو اصلی شورای انقالب

هـا و  گـزاری کـرد  در سیاسـت  ها هـم برخـورد مـی   حکومتی داشت  با گروه
فرهنگـی هـم تـا حـدودی مشـارکت داشـت        هـای دوران انقـالب  سازی پاک

ـ نیمه مخلبافهمانطور که آقای ری خـودش را کـامال در کـادر    اول فعالیت هن
کرد و با امکانات ویژه فیلم سـاخت و بعـد   اسالمی تعریف مینظام جمهوری

 05مستقل شـد، در حقیقـت ایشـان هـم همـین سـیر را طـی کـرد  در سـال         
هـای  ای را ایشـان در مسجداقدسـیه گذاشـت کـه دیـدگاه     هـای جـدی   بحث

تریبــون مــوازی بــا  ی کیــانکــرد  بعــد هــم مجلــهجدیــدش را منتشــر مــی
ی روشنفکری بود که هم بارِ فلسفی و هـم  مسجداقدسیه شد  کیان یک مجله

ی انباشـت جدیـد   بار فرهنگی و هم بار فرهنگِ سیاسی داشـت  یـک حـوزه   
هـای  توسط آقای دکترسروش و خـط کیـان صـورت گرفـت  اینهـا انباشـت      

 یم کنحاکمیتی بود که مضمونش را جلوتر باز می درون
 انباشت هاي بيرون حاکميتي 

مذهبی/الئیکها/چپها/نیمهنهضتترجمهـملی

هـایی صـورت گرفـت  سـه جریـان      آرام انباشـت بیرون از حاکمیت هـم آرام 
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هـا، دوم  مـذهبی ــ فکری بودند که در این انباشـت مشـارکت داشـتند؛ یـک ملـی     
نیمـه نهضـتِ ترجمـه    ها یـک  ها و چپها  بخشی از الئیکها و سوم چپالئیک

مـذهبی، بخشـی از   ـکنیم  در درون جریان ملیهم راه انداختند که به آن اشاره می
مساعی که از آن انباشت دورانی بیرون آمد، مساعی فکریِ فردی بود  فر  کنیـد  

های فلسفی سروش کـه  در نقد بحث های نسبتا محدودی توسط دکترپیمانبحث
هـم انباشـتی روی    شناسانه بود، صورت گرفـت  آقـای میثمـی   های معرفتبحث

و  71-31و جنــبش  گیــری مجاهــدین ی تــاریخی، جریــان شــکل  حافظــه
هـم روی   سـحابی صورت دادند  آقـای مهنـدس   76-76ی ی دههمسلحانه جنبش
مصدقی انباشـتی را  ـهای ملیلی و پرنسیبگرا و متوازن، اخالق می دورنتوسعه

ی ایران نوشـت و نقـد برنامـه   ملیای را که روی کتاب جنبشفراهم کردند؛ مقدمه
صورت گرفـت، سـه یـا چهـار جـزوه تحـت        07-05تعدیل هاشمی که در سال

فـردا منتشـر بشـود بـا کمـک      ملی که قبل از اینکـه ایـران  های بنیادینعنوان بحث
ی بـه عنـوان یـک نشـریه     فـردا منتشـر کردنـد و بعـد هـم ایـران     دوستان جـوان  

سیاسی منتشر شد  این تکاپوهایی بـود کـه فـردی انجـام شـد  در ایـن       ـ  اقتصادی
لحـاظ فـردی افـراد شاخصـی از     وقت کار جمعی صورت نگرفت  بهجریان هیچ
 شتند   مشارکت دا 57تا  07مذهبی در انباشت سالهای ـجریان ملی
بودنـد  هـم فضـای    بیـرون آمـده   06یها هم از زیر ضرب و زور دهـه الئیک

بود و هم فضـای ایـران برایشـان بهتـر از قبـل بـود        جهان برایشان مساعدتر شده
هایی توانستند منتشر کنند  تحرکی پیـدا کردنـد و چنـد    نشریاتی داشتند و فصلنامه

خاي خودشان را داشتند که بـا نـا   های فروشی در تهران دایر کردند  پاتوقکتاب
    06ی امنی مواجه بود ولی نه به مانند دهه

آرام از دل شــرایط ســر برآوردنــد  بیشــترین آســیب را در هــا هــم آرامچــپ
اسالمی یک تفکر سـنتی داشـت   ها دیدند  نظام جمهوریدر ایران چپ  06ی دهه

نهـا حـامی   های مارکسیسـت سـر عنـاد و سـتیز داشـت  آ     و بیش از همه با چپ
اجتماعی هم نداشتند  حاال فر  کنید نیروهای مذهبی رادیکال که زیر ضـرب و  
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ی نظـام هـم   ای داشـتند و دربدنـه  های حـامی اجتمـاعی  زور بودند باالخره طیف
هـا هـیچ   کردنـد امـا چـپ    شد، انتقاد مـی برخی نسبت به برخوردی که با آنها می

بود  اینکه به نظرمن برآمـدن  دست رفتهی امکاناتشان هم از ای نداشتند  همهحامی
هرحـال  تر از برآمدن مجـدد نیروهـای مـذهبی اسـت  بـه     اینها جوهردارتر و مهم

هـایی دارنـد و در حـد خودشـان از      ی ایـران چفـت  نیروهای مذهبی در جامعـه 
ــی چــپ   ــتند ول ــوده و هس ــوردار ب ــاتی برخ ــتند   امکان ــانی نداش ــیچ امک ــا ه ه

گفتگو بین تفکر الئیک و چپ درحـال   ی متعلق به آنها بود  نشریه 9گفتگو ی نشریه
هـم   3و آدینـه  1سـخن نوسان و پاندول بود و از نشریات دوران جدید بود  دنیـای 

هـای  هـایی پیـدا کردنـد و بحـث    نشریات چپ بودند  آنهـا در ایـن دوره پـاتوق   
انباشـتی را صـورت    زدنـد و در حـد خودشـان   ای را دامن میاجتماعیـاقتصادی

چـپ در جهـان خیـز مجـددی پیـدا       17-13های  دادند  با توجه به اینکه از سال
های چـپ بـازخیز پیـدا کـرده بـه خصـوي در       از انباشت [های ایرانچپ]کرد،

ی یـک جبهـه   9111بردنـد  در سـال   جنوبی، بهـره مـی   التین و امریکایامریکای
مرکـزی  جنـوبی و امریکـای  امریکـای ی های جدیـد در منطقـه   ای از چپگسترده

گاه اصلی و منزل مادرشان در برزیل بود  یک چپ جدیـد  تشکیل شدند که منزل
متشکل در برزیل تشکیل شد که بعدا با جریان مترقی کلیسـا کـه پـرچم الهیـات     

ای در کـادر  کرد پیوند خورد و یـک مـوج جـدی تـوده    بخش را حمل می رهایی
صلی و مادرش در برزیل بود، در منطقـه راه افتـاد    گاه ازحمتکشان که منزلحزب

هـا هـم بـه    ها و الئیکرسید  لذا چپدرحقیقت دستاوردهای آنها به ایران هم می

                                                      
 شود  منتشر می و سردبیری مرادثقفی مدیرمسئولی رضا ثقفی با 9351ی گفتگو از سال   فصلنامه 9
از  فرهنگی بود که به مدیر مسئولی شاهرخ تویسـرکانی ـای ادبیسخن نشریهی دنیای  ماهنامه 1

 منتشر شد  9376تا  9307سال 
با مدیر مسئولی غالمحسین ذاکـری و همکـاری افـرادی     9355 تا 9357  مجله آدینه از سال  3

نژاد و   انتشار یافت  موضـوعات آدینـه بیشـتر    سرکوهی، مسعود بهنود، سیروس علیچون فرج
 با حکم دادگاه توقیف شد   9355فرهنگی و فکری بود و در سال 
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های دیگری هم مثـل آفـای   -سهم خودشان در این انباشت مشارکت داشتند  تیپ
 56یبتـدای دهـه  ی او دیگران هم در برپایی نیمه نهضـت ترجمـه   9احمدیبابک

 صاحب سهم بودند 
 سرريزهاي اينترنتي 

هـای   پـاتوق  57-57هـای  ی ایران وارد شـد  در سـال  آرام به جامعهاینترنت آرام
ی اینترنتی در شهرهای اصلی ایران تاسـیس  های اولیهاینترنتی هم شکل گرفت  کافه

انفجـار  هـای ریـز و درشـت    هـا و تـرکش  شد  سرریزهای اینترنتی هم آمد  شـعاع 
اطالعاتی که در جهان صورت گرفت و محصول روند تکنولوژیک و فرهنگی آنهـا  

 بود و نه ما، به ایران هم آمد و سرریزهای خاي خودش را داشت 
 هنري ـمجاري ادبي

طور جدی فعال بـود  نشـریات و   هنری هم در این دوره بهـی ادبیجامعه
و در دوران  06نـری در دهـه  هــ ی ادبـی ای آمـد  جامعـه  های جـدی فصلنامه

انقالب یک تاندانس عمومی و میل و گرایش چپ داشتند و درحد خودشـان  
نویسـندگان  آرام طلـوع مجـدد داشـتند  کـانون    اینجا آرام [اما]زیرضرب بودند

در این ] 1های مؤلف مال این دوره است، مثال کیارستمیدوباره احیا شد  فیلم
                                                      

ی فلسـفه  آموختـه انـش ( فیلسوف، نویسنده، مترجم و منتقد هنری  احمدی د9315  بابک احمدی ) 9
زبانـان  گـرای قـدیم و جدیـد را بـه فارسـی     های متعددی از فیلسوفان چپدر آمریکا است و تئوری

ی ایرانی است  از جمله کتاب او سـاختار  معرفی کرده است  او همچنین از منتقدان فعال روند مدرنیته
عمای مدرنیته، هایـدگر و تـاریخ   ی انتقادی، ممدرن، مدرنتیه و اندیشهو هرمنوتیک، مارکس و سیاست

 هستی، کار روشنفکری، خاطرات ظلمت، حقیت و زیبایی و    است   
نویس و عکاس  او بیش از چهل فیلم سـاخته  نامه(  کارگردان، فیلم9391  عباس کیارستمی ) 1

 المللی متعددی را از آن خـود ها مورد تحسین منتقدان بوده و جوایز بیناست که بسیاری از آن
سازی کیارستمی که حاوی موضوعات خالقانه و عمیق امـا سـاده   کرده است  سبک خاي فیلم

تـرین آثـار او   المللی سـاخته اسـت  از مهـم   سازی صاحب سبک در سطح بیناست  از او فیلم
(، زیـر درختـان   9111(، زنـدگی و دیگـر هـیچ)   9175ی دوسـت کجاسـت)  توان بـه خانـه   می

( 1696(، کپی برابر اصل)9111، باد ما را با خود خواهد برد)(9115(، طعم گیالس)9117زیتون)
 ( اشاره کرد  1691و ده )
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پیدا کـرد   56یای از اول دههای ایفا کرد  تئاتر حیات دوبارههنقش ویژ [دوره
هنری هـم در  ـبود  مجاری ادبی 55-50-57های و دوران بلوغ جدیدش سال
توان گفت این انباشت از یک وجه مشاع است این انباشت شرکت کردند  می

حـاکمیتی، مـدرن مـذهبی، چـپ، الئیـک و      حـاکمیتی، بیـرون  و همه ) درون
توان هنری و فرهنگی(در آن شرکت داشتند  اما ضمن اینکه میـی ادبیجامعه

تـوان بـا یـک    برآن عنوان همگانی، مشاع و مشترک را بر آن اطالق کرد، مـی 
طـور نسـبی مشـخص کـرد  ایـن      ها را هم بـه تر سهمواررسی و تدقیق جدی

ی فلسـفی بـود و مایـه   ــ ای بود؛ هـم فکـری  های چندگانهها، انباشتانباشت
ی محض داشت، هم اقتصادِ سیاسی و هم سیاسـی بـود و هـم بعضـا     اندیشه

ای کــه هـای تشــکیالتی هــای تشـکیالتی بــود از جملـه تئــوری  روی تئـوری 
 [نیـز ]بودند  عوامل دیگر ها شکل گرفتهاوهای جدیدِ آن دوره حول آن جی ان

 کردند   در درون انباشت خودنمایانی می
 ها منشاء انباشت

یگیدنزی/پولورالیسماروپاییپوپری/اندیشهیانگاره

ای ها را بررسی کنیم، انباشـت درون حـاکمیتی  اگر بخواهیم منشاء انباشت
و  و همچنـین از مجـرای دکترسـروش    ی مطالعات اسـتراتژیک که در موسسه

شکل گرفت، حول سه عنصر و سه جوهر نشو  جریان فکری و فرهنگی کیان
کننده، در ایران ترجمه بود که دکترسروش 9ی پوپریو نما داشت؛ یکی انگاره

ی ی آن بــود  یــک اندیشــهدهنــده و بازکننــدهبرگرداننــده، شــارح و توضــیح
اش شناختیِ چپ انگلـیس هـم بـود کـه نماینـده     اقتصادی و جامعهـاجتماعی

                                                      
پذیری (  فیلسوف انگلیسی  صاحب تئوری ابطال9117-9161  )Karl Popper    کارل پوپر 9

سیاسـی  ی ی فلسفهی علم و از بنیانگذارن مکتب خرد انتقادی بود  همچنین در حوزهدر فلسفه
باز و دشمنان آن)(، شـناخت عینـی و    یهای جامعهی لیبرال دموکراسی بود  کتابمروج فلسفه

ــا و ابطــال(، حــدس9377(، منطــق اکتشــاف علمــی)9357برداشــت تکــاملی) ــا)ه (، 9307ه
 اند شده( و     به فارسی ترجمه9351های دانایی و نادانی) سرچشمه
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ی مطالعـات  بود و این اندیشه بیشتر توسط افرادی کـه درون موسسـه   9گیدنز
آمــد  مشــترک ایــن دو کردنــد، بیــرون مــیتکــاپوی فکــری مــی اســتراتژیک
ــوزه ــوزه  ـ  ح ــترک ح ــه  مش ــا موسس ــان ب ــروش و کی ــات ی دکترس ی مطالع

تنوع و تکثر از نوع تنوع و تکثری کـه در   پلورالیسم اروپایی بود ـ  استراتژیک
سیاسی اروپـا تحقـق پیـدا    ـی فکریبه بعد در جامعه 9156ی سالهای جامعه
 کرد  

 گراي درونتفکر مصدقي / مذهب مستقل از حکومت / توسعه

شد، سه عنصر داشت  که به افرادش اشاره مذهبیـمنشا فکری جریان ملی
یکی تفکر مصدقی، دیگری مذهبِ بیرون و مستقل از جکومـت و یکـی هـم    

تـوان گفـت در دوران مـورد بحثمـان     گرا بود  درحقیقت مـی ی درونتوسعه
سعی کـرده بـود    شاه( فکر دکترمصدق بازتوضیح شد  رژیم57تا  56)حدودا 

را هـم  های دکترمصدقی فکر مصدقی، منش مصدقی، مرام مصدقی و پرنسیب
طور کامـل دسـتش   نفی کند و هم بزداید  امکانات ارتباطی و رسانه ای هم به

ایـن   77هم از همـان سـال   اسالمیبود و این امکان را پیدا کرد  در جمهوری
اتفاق خیلی مهمی افتاد  یـک   75و در اسفند  77مساعی شکل گرفت  قبل از 

نفـر از  میلیـون حمدآباد صـورت گرفـت و یـک   ی عاشقانه در ابارهتجمع یک
نیروها آمدند  هم مردم در آن بودند، هم دانشجو، هم معلم و هـم درحقیقـت   

هـای روشـنفکری    ی جریانو هم همه 76-76یی دههمسلحانهجریان جنبش
شـکل گرفـت و    اتفاقِ نظری ناگفته و نانوشته روی مصـدق  75اسفند 97در 

                                                      
شـناس انگلیسـی  صـاحب تئـوری     (  جامعـه 9137)Anthony Giddens.   آنتونی گیـدنز  9

های او از منابع دانشگاهی سرتاسر جهان است و تعداد زیادی از ساختار و عاملیت است  کتاب
(، سیاسـت و اندیشـه   9355شناسـی) انـد: جامعـه  ها به فارسی ترجمه شده است  از آن جملهآن

(، سیاسـت، جامعـه   9355(، پیامـدهای مدرنیتـه)  9357)ی مـاکس وبـر  شناسی در اندیشهجامعه
(، راه سـوم؛ بازسـازی سوسـیال    9357(،  تجدد و تشخص)9357ی اجتماعی )شناسی و نظریه
(، فراســوی چــپ و 9376(، پیامــدهای مدرنیتــه )9351(، جهــان رهاشــده)9357دموکراســی)

 (9377اندازهای جهانی)(، چشم9371راست)
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ش مصدق را برجسته کرد  نه اینکه برجسـته نبـود امـا اتفـاقی     انقالب با خود
سـال   97-95اسالمی هـم  اش مجددا نمایان شد  جمهوریافتاد که برجستگی

ی از گرفتـه ، تاروپود شـکل 75تا  31وقت صرف کرد که مثل سی و پنج سالِ 
را در تشــت اسیدســولفوریک بینــدازد  امــا ایــن  مــنش و روش دکترمصــدق

پوسـید و   75تاروپود اصالتی داشت که نه در اسیدسـولفوریک دوران قبـل از  
ی ایـدئولوژیک مـذهبیِ خـاي    ازیبن رفت و نـه در اسیدسـولفوریک ویـژه   

  اصالتی داشت و اصالتش برمال شد  تفکـر مصـدقی   71 -77های بعد از  سال
ــهآرام ــدای ده ــه    56یآرام از ابت ــر ک ــن تفک ــر ای ــت  وجــه دیگ شــکل گرف
کـه یـک    57تـا   06ی سـاله 97ی حـداقل  ها با توجـه بـه تجربـه   ذهبیمـ  ملی

بر مستقل بـودن   [این بود که]حکومت دینی درایران مستقرشد حاملش بودند 
هـا  ساز و کار و پرنسـیب  [تاکیدکردند مذهب]مذهب از حکومت ایستادند و 

و مجرای اجتماعی و بستر خاي و مستقل خودش را دارد  عنصر سـوم هـم   
ی بـود، توسـعه  آورده ای کـه هاشـمی  گـرا بـود  توسـعه   ی دورنتوسـعه یک 
خواسـت بـه   کـرد و مـی  نگر بود و خیلی به امکانات ملـی دقـت نمـی    بیرون

ی خاي به صندوق و بانـک پیونـد   دورهالمللی وصل شود و آنامکانات بین
ی هـم  روی توسعه [جریان]مشارکتی هم نبود  این [ی هاشمیتوسعه]خورد  
 کرد گرا و هم مشارکتی تاکید میدرون

مدنیتنو/مدرنیت

حـول   57تـا   07ها در حدفاصل های جدید والئیکاما منشا انباشت چپ
ــه   ــوب ب ــو کــه در جهــانِ جن ــدنیتِ ن ــود؛ یکــی م خصــوي در دوعنصــر ب

 بود و دیگری مدرنیت   مرکزی و امریکای جنوبی نشت پیدا کرده امریکای
شـان  هـا مشـارکت داشـتند طبیعتـا انباشـت     جریانی که در انباشتاین سه

منشاءهای گوناگونی داشت که درحد فرصت به آنها اشاره شد 
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 ي مشترکشيرابه

ی یک شیرابه 57تا  07ی سالهایِ هشتاندیشهـهای فکریمجموعه تالش
 محور تجزیه کرد  توان در هفتی مشترک را میمشترک داشت  این شیرابه

دموکراسی

ی نیروهـایی کـه در انباشـت شـرکت     وجه اول دموکراسی بود  یعنی همه
نوعی و با ادبیات خودشان، روی ضرورت دموکراسـی در  داشتند،  هرکدام به
هــا، دموکراســی را در درونِ حکــومتیکردنــد  منتهــی درونایــران تاکیــد مــی

ـ  -کردنـد ولـی بیـرون   ف مـی حاکمیت و برای نیروهای درون حاکمیت تعری
 تر   شمولتر و ایرانتر و عامها اجتماعیحاکمیتی

مشروطیت

این مفهوم کـه قـدرت   همچنین همه به مشروطیت رسیدند  مشروطیت به
-ها باشد  همان مشروط به شـروطه باید مشروط به شروطهمستقر در ایران می

کان بـرآن اِبـرام و   هایی که پدران در عصر مشروطه پایش ایستادند و تاحد ام
پایداری ورزیدند  اینجا بـاز مشـروطیت مطـرح شـد  مشـروطیتی در مقابـل       

ی فقیـه تبـدیل شـد و    مطلقـه بعـد بـه والیـت   بـه  05فقیهی که از سال والیت
 تر شد   تر و وزینپیچیده

 پاسخگوییقدرت

وجه بعدی این بود که نیروها هرکدام با زبان و ادبیات خودشان خواهـان  
بودند که قدرت مستقر در ایران در ازای امکانات و اختیاراتی که در سب این 

 دارد، پاسخگو بشود 

 جداییدینازحکومت

 شد وجه بعدی که تقریبا مشترک بود جدایی دین از حکومت بود که اشاره
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مدنیت/مشارکت/توسعه

 همچنین مدنیت و مشارکت و توسعه بود 
هـای  روی هم بگذاریم مثل این ساندیس ها رای این انباشتاگر مجموعه
هاسـت  ایـن   ی اینآب درحقیقت قاطیِ همهمیوه است  این ششکه آب شش

هایی است که درحد فاصـل  ی انباشتآب مجموعهی مشترک هم شششیرابه
ی مورد بحث شکل گرفت و ایـن شـیرابه در هفـت عنصـری کـه      سالههشت

 خدمتتان ارائه شد قابل تجزیه است 

 شعارهاـباتطالم 

 ازداواج مطالبات تاريخي با مطالبات دوراني 

همچنان که قبال دیدیم و یک قاعده بود، انباشـت المحالـه مطالبـه ایجـاد     
زمان در ایران )ما به جهـان کـاری نـداریم و مـن خـودم نـه       کند  یعنی هرمی

سـالی کـه   997ام و نـه بـه تـاریخش مشـرف هسـتم( در ایـن       جایی را دیده
مـرور کـردیم، انباشـتی صـورت گرفـت، روی آن مطالبـه سـوار         تاریخش را

ی سوارشـده و انباشـت مـورد ر یـت همگـان قـرار       شود و هرگاه مطالبه می
شود  این قاعده اسـت و هـیچ حـاکمیتی بـا هـیچ      می گرفت، حرکتی تشکیل

شـود و  تواند جلوی این را بگیرد  انباشـت منجـر بـه مطالبـه مـی     ابزاری نمی
هـا  شود  حال یـک زمـان هسـت کـه انباشـت     به حرکت می مطالبه هم منجر

ی بیسـت در  ای کـه دهـه  های فردی و جمعـی تر است )از نوع انباشتجدی
ایران تشکیل شـد و از دل آن نهضـت ملـی شـدن نفـت بیـرون آمـد( و یـا         

ی مسـلحانه که از دل آن جنـبش  76یتر دههتر و جدیهای تشکیالتی انباشت
بیرون آمد که هرکدام بـه سـهم خودشـان و در دوران     75و انقالب 76ی دهه

تـر و  کـم  57تـا   07خودشان قابل بررسی هستند  انباشـتی کـه درحدفاصـل    
های دوران قبلی تاریخی بود ولی در حد و سهم خـودش  تر از انباشتارج کم

منجر به مطالبات تاریخی شد  باالخره آثاری که  )چه در سطح گفتاری و چه 
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( منتشر شد و معلم خواند، دانشجو خواند، اسـتاد خوانـد،   در سطح نوشتاری
-ها و شنیدندار خواند، جوان خواند، کهن خواند و      از آن خواندنخانهزن

در ایـران رخ   50-57ی مطالباتی بیرون آمد  اتفـاقی کـه در سـال    ها مجموعه
 داد، ازدواج پر سروصدای مطالبات تاریخی با مطالبات دورانی بود 

 بات تاريخيمطال

ای هـر دوره مرحله جلو آمدیم ـ بهای که بررسی کردیم ومرحلهما هر دوره
ــ مـردم در مقابـل لگـدکوب شـدن      ای برپـا شـد  که در ایران حرکت عمومی

 نفی  ملقیتیت  انـد   خواسته 1کرامت شان در دوران ماقبل حرکت نوکرامت
ش مطلقیـت  ااش مطلقیت قاجاری بود، یک وجهخواستند  مطلقیت یک وجه

دوم و یــک وجــه هــم مطلقیــت دوران ماقبــل اول، بعــد هــم پهلــویپهلــوی
 بود   امنتت [و دیگری]پاسخگوی  قدرت اصالحات  وجه دیگر 

 مطالبات دوراني

کـامال  ـ  76تا 57های در سالـبود  یعنی اینجا  دگر مذهبتتبود   مدنتت
ی بـود  ایرانتتی ایران مشاهده کرد  شد آن جدال دو مذهب را در جامعهمی

    [بود]شد و نهایتا مشارکتمصرانه انکار می 57تا  06که در حدفاصل 
دسـت مطالبـات   کرامت، نفی مطلقیت، پاسـخگویی قـدرت و امنیـت، خُـل    

)بـا   و در نهضـت جنگـل   بوده، در نهضت ملی است که در مشروطهایتاریخی
ملـی، در  اسـت  در نهضـت  ای بوده( تعـین داشـته  اینکه سراسری نبوده و منطقه

چهـار مطالبـه در حقیقـت چهـار     است  اینهم بوده 76-76یو در دهه 31-71
شان کنـد  ایـن   کس نتوانسته است باال و پایینعنصر صدر جدول است که هیچ

مذهبیتی که انقالب بـر سـرش    چهارعنصر پایینی عناصر روزآمد بودند  مدنیت،
اسـالمی، ایرانیـت از نـوع حامـلِ شـرافت      شکل گرفت و نه مذهبیتِ جمهوری

                                                      
اند اما ظاهرا به دلیل کمبود وقـت   ها به عنوان سرتیتر آمده شده در اسالیدهای کالس   موارد پررنگ 9

 ها گذر شده است    از آن
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ه  اییرا  ریراه ه ی     هـم آمـد:   کقتد شعارمصدقی و نهایتا مشارکت  یـک  

ی این هفت هشت عنصر درونش بود  ایـن شـعار هـم    که طبیعتا همه ایرانتا 
هـا و    لذا همچنـان کـه در دوره  ایدئولوژیک بود، هم استراتژیک و هم تاریخی

  با مشروطه این قاعـده یـا بهتـر    [آوردانباشت، مطالبه می]فرازهای قبل دیدیم، 
 97شـود   بگوییم پدیده ثیت شد  اگر پدیده تکرار بشود، تبدیل بـه قاعـده مـی   

هایی صورت گرفت که منجر به مشروطه شد  ایـن  سال قبل از مشروطه انباشت
شش موج در ایـران تکـرار   د و باز هم تکرار شد، در پنجتکرار ش 16ی در دهه

شد و تبدیل به یک قاعده شد  از دل این قاعده هم یک شعاری بیرون آمـد کـه   
 ساله بود و هم امید به آینده و هم مهر به ایران بود  97هم داخلش بغض 

 کار سرفصل جهان، کمک

ی جهـانِ دهـه  کارِ این سرفصل جدید شد  اگر جهان این دوران هم کمک
شـد،   75و انقـالب  76-76ی ی دهـه  مسلحانهکارِ جنبشکمک 9156و  9106
ی شـده شده و در بعضی مناطق جمهوریتر برویم جهانِ مدرنِ مشروطهعقب

چینـی در  اروپای غربی و مرکـزی و حتـی اروپـای جنـوبی، منجـر بـه نقطـه       
و بـاالخره   ی عثمـانی هـم سـرایت کـرد    ی ما شد و به روسیه و ترکیـه  منطقه
ی ایران هم شد یا در دوران دکترمصدق که جنـبش  کار جنبش مشروطهکمک

احقاق حق نیورهای ملی در جهان با گاندی شروع شده بود و به مصدق هـم  
کـار  کار شد  لذا فضای جهـان کمـک  رسید، آن دوران هم فضای جهان کمک

 کار است است  البته مبنا نیست، کمک
 انکسار قدرت 

سال قبل( که از آن صـحبت   97-96در جهانی )جهان حدودا از  این دوره
 ها شکسته شدند کنیم، درحقیقت قدرت دچار شکست شد  قدرتمی

 تر قدرت توزيع ريز پردازنده

بعد از انکسار قـدرت، توزیـع مجـددی صـورت گرفـت  ایـن       
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تر از قبل بود  اتفاق خیلی مهمی بود که توزیع مجدد ریزپردازنده
جنوبی نه با ، رژیم آپارتاید وحشی افریقای9116و  9171در سال 

هـزار  36ی یـک حـزب آهنـین بلکـه بـا مسـاعی       اقتدار و اتوریته
او ساقط شد  بسیار اتفاق مهمی بود  این ضریبِ مشـارکتِ  جی ان

ی فرهیخته و نخبـه اسـت کـه    تر است از یک هستهباال خیلی مهم
یبا فرسنگ ای را تغییر کال جامعهها فاصله از جامعه بخواهند مکان

تر قدرت در این دوره بدهند  انکسار قدرت و توزیع ریزپردازنده
 صورت گرفت  

 عقلِ جمعي 

های فکر و شوراها بیشتر در این   اتاق[آمد ]جمعیدر کنار این موارد عقل
جمهـور امریکـا بـود کـه یـک       رئیس زمان کلینتوندوره شکل گرفتند  مثال آن

بـود،   نفر داشت  قبل از کلینتون هم که بوش پدر 16تا  76ی مشاورین حلقه
مشاور با خودش بـرد   91به کنفرانس زمین در برزیل رفت،  9111وقتی سال 
  جهان به سمت عقـل جمعـی و   9مشاور، پنج تا نوبلیست بودند 91که از آن 

 های مشورتی رفت  این یک وجه جهان بود اتاق
  حقوق بشرِ معطوف به فرد

بشر جمعی مدنظر بـود  وجه دیگر جهان این بود که اگر در گذشته حقوق
اوهـایی شـکل گرفتنـد، در ایـن دوره     جـی و دیدبانی رویش تشکیل شد و ان

بشر ِمعطوف به فرد )حقـوق فـردی( کـامال شـکوفان شـد کـه درحـد        حقوق
 کار ایران بود  خودش کمک

                                                      
9   Earth Summitجهانی محیط زیست و توسعه  اولین کنفرانس این مجمع در سال   مجمع

اشـتند و بـر سـر    او در آن حضـور د جیان 1766کشور و  951در برزیل تشکیل شد که  9111
های جایگزین سوخت فسیلی و کمبود آب مباحثی چون استاندارهای تولید مواد سمی، سوخت

 در جهان تبادل نظر کردند 
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 ها ديده باني

زیسـت  یـا دیـدبانِ محـیط    9بشـر هایی از جمله دیدبانِ حقوقدیدبان [درجهان]
 شکل گرفت   

 مدنيت نو 

 بود جمعیِ جدید رسیدهجهان به یک سرفصل مدنیت نو و زیست
 مشارکت پر دامنه 

های پردامنه بـود  مـثال همـان کنفـرانس زمـین در      جهان، جهان مشارکت
ملل اتفاق مهمی بود که سازمانبودند، ها ترتیب دادهبرزیل ک ه محیط زیستی

اوی کــامال جــدی و جــیان 1766تعریــف کــرد خــودش را در جــوف آنهــا 
ی سران جهان را گرد هم آوردند  ی زیست محیطی جهان و همهیافتهسازمان

ی ها ارباب جهـان بودنـد و بقیـه   ، قدرت76و  56های تا این زمان یعنی دهه
زمـین   [کنفـرانس ]اتفاقی کـه در   9111جهان رعیت بودند، ولی اینجا در سال

محـیط  اوهـای زیسـت  جـی تا از توانمنـدترین ان  976[این بود که]برزیل افتاد
 ی سران جهان را گرد آوردند  اتفاق مهمی بود همه

کاربسـتن عقـل جمعـی، تاکیـد بـر      لذا انکسارِ قدرت، بازتوزیع قدرت، به
بشـر، مـدنیت و   و حقـوق  زیسـت هـا روی محـیط  بشر فردی، دیدبانیحقوق

ســاختارهای زیســتِ اجتمــاعی جدیــد و نهایتــا مشــارکت پردامنــه، همگــی 
گـو  کار ایران شد  یک وجه مطالبات را که قبال بررسـی کـردیم، پاسـخ    کمک

خـوان بـود  درنتیجـه جهـان     شدنِ قدرت و مشارکت بود کـه بـا دوران هـم   
 کار سرفصل جدید شد  کمک

                                                      
9 Human Rights Watch با هدف نظـارت بـر    9157  سازمان دیدبان حقوق بشر در سال

در سـال   بشر در کشورهای بلوک شرق تاسیس شده بود  ایـن سـازمان  وضعیت رعایت حقوق
 رسما فعالیت خود را در سرتاسر جهان گسترش داد   9177
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 چگونگيِ مواجهه با سر فصل

ی اصالحات در ایران با سرفصـل جدیـد   برندهکننده و پیشریجریان رهب
 ویژگی برایش قائل شد  1توانچطور روبرو شد و چطور مواجه شد؟ می

 ي “پيشامد”تلقي 

یک تصـادف اسـت! یـک     50آمدی بود  گویی خردادِ پیشاش تلقیتلقی 
م ای در ایـران بـود، یـک و نـی    06یطور نبود  دهـه حادثه است! اما اصال این

ای در ایـران مسـتقر بودنـد کـه     هـای فکـری  ای رخ داد، جریـان ی ویـژه  دهه
 50-57محصول نهایی اجتماعی و فکری آنها در حد خودش منجر به اتفـاق  

هایی داشت، نیروها ی ایران مقاومتآمد نبود  در آن دوره جامعهشد  لذا پیش
شـورش  هایی صـورت گرفـت  وقتـی    و شورش هایی کردند، اعترا مبارزه
ی قـانوی و  ی مجـاری مبـارزه  ی ایـن اسـت کـه همـه    دهنـده شود نشـان می

شـود؟ اگـر در سـوئد    است  چـرا در سـوئد شـورش نمـی    آمیز بستهمسالمت
کننـد  چـه دلیـل دارد کـه     کننـدگان شـک مـی   شورش شود، به روان شورش

گوینـد کـه   مـی ]انداند سوئد و آمدهشورشی صورت بگیرد؟ دوستانی که رفته
ی رادیویی بگیرنـد   توانند یک شبکهنفری مشترک بشوند میاگر هر سه [آنجا
ی امکانات شهرداری برای انـواع تجمعـات در اختیارشـان اسـت  وقتـی      همه
ی مجاری قانونی و عقلی باز است، به چه مناسبت کسی شـورش کنـد؟!   همه

شـود کـه آن   وقتی مجاری عقلی و قانونی باز نیست طبیعتا بغضی ایجـاد مـی  
هـا،  ها، بعضا شـورش کند  لذا مقاوتغض مجاری خاي خودش را پیدا میب

ی اسـتادهای  ی ایـران خیلـی مهـم بـود  همـه     هایی از جامعـه ندادن طیفباج
سـازی  ی آنهایی هم که پاکفرهنگی باج ندادند  همهی ایران به انقالبجامعه

مذمت باشند  نشینان قابل طور نیست که خانهشدند، خارج نرفتند  همیشه این
نشـینان بخشـی   شود که خانههایی از تاریخ ایران پیدا میدر مواردی در دوران

انـد  بـه فرهنـگ    از جریان کیفی جامعه هستند که به قدرت مسلط باج نـداده 
ی سالهای بعـد  اند  حاضر نشدند بروند کتاب نونوشتهمبتذل جاری باج نداده
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ش دانـش دارد و بـه خـودش    را در دانشگاه درس بدهند  کسـی خـود   06از 
رود و پـژوهش  نفسـی دارد و از دانشـگاه بیـرون مـی    دهد، اعتمادبهبهایی می

سـاله باشـد  ایـن    طـور نیسـت کـه سیرترشـیِ هفـت     کند  پژوهش هم این می
های فشار و ضرب و زور و   باالخره موقت هستند  باید توجه داشـت   دوران

 [50دوم خـرداد ]شود  هلک میآید، خودش هم مستکه جریانی که پُرفشار می
مقاومـت در  ]هـا و محصـول   ها، حمل آرمـان آمد نبود  محصول مقاومتپیش
ی بـود  محصـول مشـترک همـه     57تـا   06عملکرد نظام در حدفاصل  [برابر

شـده و نـه تـاریخ    آمد  نه هستی برحسب تصادف سـاخته روندها بود نه پیش
چهارراه نیست که بـارانی   آمد و احتمال است  مثل سرمحصول صُدفه و پیش

آمده، ماشینی ترمز نگرفته، یکی هم بـا موبایـل درحـال صـحبت بـوده، ایـن       
در ایران تصادف نبود  محصول منطقی رونـدها   50-57شود تصادف  ولی  می

اش کـرد  بـه همـین    آمد تلقـی برنده بیشتر پیشبود ولی متاسفانه جریان پیش
 دلیل هم خیلی موقت بود و فرار شد  

 غير مشارکتي ـر تشکيالتي/ بي برنامه/ کلي گويانه/ غير اجتماعيغي
-ـگویانه و غیراجتماعیبرنامه، کلیغیر تشکیالتی، بی [جریان دوم خرداد]

 غیرمشارکتی بود 
 “درون نظامي”انگاره اصالح 

کـه جامعـه   ی اصالح درونِ نظام را داشتند، درحالیها انگارهمهم اینکه آن
-برنـدگان اصـالحات کـه درون   خواسـت  پـیش  یران را مـی تحول اجتماعی ا
دار خواستند درون نظام اصالح شـود و درونِ نظـام آینـده   حاکمیتی بودند می

 داری درون نظام؟  تر است یا آیندهداری ایران مهمبشود  آینده
 تصفيه حسابانه 

 50-57حسابانه بود  یعنی جریانی که وجه بعدیِ مواجهه، متاسفانه تسویه
در ایران دولت تشکیل داد و دو سال بعـد هـم مجلـس را گرفـت، مجموعـا      
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بودند  باالخره هر جریانی که به قدرت دسترسـی پیـدا    50تا  07شدگان رانده
هایش نیست، مهم روش و منش است  ، سیاستکند، مهم ساختار، سازمانمی

یـدی  پسـت کل  9766نظامِ دولتـی در ایـران   خودش هم آمد تسویه کند یا نه؟ 
که هـر دولتـی    اسالمی سنت این بودهدر نظام جمهوری 06دارد که بعد از سال

خواسته تشکیل بشود، باید توسط وزارت اطالعات تایید بشـوند  اتفـاقی   که می
نفـر کنـار    9766در تشکیل دولت جدید افتاد، ایـن بـود کـه     50که در سرفصل

کـه هاشـمی کـرد،     کـاری نفر جدید آمدند  یعنـی همـان   9766شدند و گذاشته
ی ایرانیـان یـک   کرد؛ ممیزه چه بود؟ ایران برای همه نژادکاری که احمدیهمان

ی بـا همـه   میثمـی اهللایرانـی نبـود؟ آقـای لطـف     تعارف بود  مهنـدس سـحابی  
اش ایرانی الک بیرونی و درونیها و تکاپوهای پراستهکندنها و جانمحدودیت

توانستند در دوران جدید نقش دولتی که نه، نقش اجتماعی ایفـا  نبود؟ اینان نمی
اند، نـه  ها در ایران با شرافت زندگی کردهها و مارکسیستکنند؟! خیلی از چپ

اسالمی باج دادند  با آرمـان خودشـان   در کمپ شوروی رفتند و نه به جمهوری
ی بگیـریم ایـران بـرای همـه     [اگـر فـر   ]ینها ایرانی نبودنـد؟  زندگی کردند  ا

اش را داشته باشد و اینها اصـال شـهروند   حکومتیی درونایرانیان همان ترجمه
دو باشند، در دولت جدید یک راسـت معتـدل و یـک تیپـی مثـل همـین       درجه
قدر افتاد، اینباشد؟ اگر این اتفاقات می توانست شرکت داشتهنمی نبویمرتضی

ایـن  ]ی شد  انگـاره ریز نمیشد و خوندار نمیراست در ایران جریحه [جریان]
وقتـی دولـت    50حسـابانه بـود  در سـال   نظامی و تسـویه اصالحِ درون [جریان

ی بحـث ایـن بـود)    جـا همـه  همـه  50خردادتشکیل شد تا شش ماه بعد از دوم
تواننـد برونـد ببیننـد( کـه راسـت      عداد آن روزها را دوستان میهای پرتروزنامه

شکست خورد، راست را ضربه فنی کردیم، جریان راست در ایـران اصـالحات   
 برانگیز بود  حسابانه و حساسیترا درک نکرد و      تسویه

 برانگيزانه حساسيت

هـای درون حکومـت   نه فقط اینکه حساسیت راست [اما]برانگیز حساسیت
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ا برانگیزد  ایران یک مرکزی مرکب از قم و یزد و کاشان و کرمـان و اصـفهان   ر
اند  ساکنان ی ایران را در خودشان جای دادههای سنتی جامعهها طیفدارد  این

ی گـیالن و مازنـدران کـه شـیعه هسـتند، سـنی       تمامی مرز ایران غیر از منطقـه 
طـرف   کرمانشـاه و از آن  هستند  از آذربایجان غربی شروع کنیـد و کردسـتان و  

هـا  ها که بخشی سنی هسـتند  ایـن  سیستان و بلوچستان و     و حتی خوزستانی
کنند  آیـا ایـن   های مرکزنشین فکر مینشینتر از شیعههایی هستند که سنتیسنی
های سنتی که بخش مهمـی از رای خـاتمی از اینهـا درآمـد، قابـل عنایـت       توده

هـا اصـوال فکـری    که طراحـی شـد بـرای ایـن     ایی سیاسینبودند؟ در توسعه
کرد؟ باید به هـر کـدام از   ها را تارومار میی اینبود؟ آیا مدرنیسم باید همه شده

حاکمیـت  شـد؟ جـدا از اینکـه درونِ   ی سنتی ایران ترکش وارد میآحاد جامعه
ی ایـران هـم حساسـیت برانگیزاننـده بـود  تفـاوت       طلبانه بود، در جامعه تسویه
 9مرداد که شاه فـرار کـرد، آقـای خـازنی    17شود  گونه مشخص میاینها منش
نبـود و   )خـواهر شـاه( کـه مثـل اشـرف      گوید که شمسمی دفتر مصدقرئیس

ها نبود به مصدق نامه داد کـه بـرادر مـن    وپاشمتانتی داشت و خیلی در ریخت
ی سـلطنتی هسـتم و       تقریبـا یـک حالـت      فرار کرده و من هم جزو خانواده

که مشمول مصـادره نشـود  مصـدق چـه پاسـخی بـه او       خواهی بود و اینامان
هـای  توانسـت طوفـان کنـد و بـا رادیکـال     دهد؟ مصدق آنجا به راحتی مـی  می

توانسـت سـلطنت را   گرداندند، مـی که واقعا صحنه را می پیرامونش مثل فاطمی
واقع شدنی بـود، سـخت بـود ولـی     بهط ببرد و جمهوری اعالم کند  رو به سقو

دهد شاهی کـه فـرار کـرده اسـت را     شدنی بود  ولی در پاسخی که به شمس می
گوید نظر من این نبود که بـرادر شـما   کند و می کند  به شاه اهانت نمیتحقیر نمی

م کرد کـه مـن   از ایران فرار کند و حداکثر امنیت را هم به شمس داد و تصریح ه
بنا نیست سلطنت را سرنگون کنم  این یک مـنش و روش اسـت! مـنش و روش    

                                                      
ی حقوق  مسئول دفتر شخصی مصـدق در  آموخته(  دانش9171-9375اهلل خازنی  )  نصرت 9

 ی ملی بود وزیری و از فعاالن جبههدوران نخست
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شود  همـین آقـای خـازنی    ی خرد معلوم میی کالن و هم درعرصههم درعرصه
اش کم وضـع مـالی  وزیری بود که یککند که یک کارمندی در نخستتعریف می
آیـد و   مصـدق مـی  بـود  خـانمش پـیش    بود زن دوم گرفتهبود و رفتهخوب شده

اسـت   آید و من فکر کنم که زن گرفتـه آید و دیر میها خانه نمیگوید که شب می
زنـد کـه تنبانـت دو تـا     تشر مـی  36-16خواهد و به او با ادبیات  مصدق او را می

اش را ی زنـدگی کنـد ولـی شـیرازه   شده رفتی زن گرفتی؟ حقوقش را قطـع مـی  
دهد  یعنی پرنیسـپ و مـنش و روش از   میاش را به خانمش پاشاند و حقوق نمی
ترین سطوح تا باالترین سطوح در مواجهه با شاهی که اصـال فـرار کـرده و    پایین

ایـن چیزهـا را    [اصـالحات ]  اما ما در این دوره[استوجود داشته]است  پناه برده
ــدیم  تســویه ــد صــورت مــی ی درونندی ــت و حکــومتی در آن ســطح نبای گرف
 شد    تی هم نباید برانگیخته میهای سنحساسیت گروه

 هاناکامیـهاکاستی

 هایی داشت   ها و ناکامیجریان اصالحات در ایران چه کاستی [ببینیم]حال 

 بي کارْ توضيح

دهـه کـار   بدون کارتوضیح بود  این خیلـی مهـم اسـت کـه مصـدق یـک      
ی ایران که مدیریت ملی بـر منـابع   کند برای مجاب کردن جامعهتوضیحی می

نفت ما باید تحقق پیداکند  این کارتوضیح اسـت  بـاالخره یـک نفـر بـرایش      
نفر که پیرامونش و بخشی از مجلس هم سال وقت گذاشت، نه فقط آن یک ده

 ای صورت نگرفت   وقت گذاشت  اما در این دوره کارتوضیح اجتماعی جدی
 هندسه بي

 هندسه بود  برنده بیجریان پیش
 نهاد بي

سال بیایی که فقـط یـک   شود که هشتنهاد بود  نمینده بیبرجریان پیش
ی جامعـه  ملـی زنـان درسـت کنـی  بقیـه     جوانان و یـک سـازمان  ملیسازمان
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 خواست؟  دهی نمیخواستند؟ خود اصالحات سازماندهی نمیسازمان
 اي بدون تلقيِ توده

آن بـه یـک    [تکیـه بـر  ]بـا   [بتوانـد ]ای بود کـه  ایی تودهاصالحات بدون طبقه
 رنگ بود   ای وجود نداشت و یا بسیار کمی تودهاجتماعی تبدیل بشود  بدنهجنبش

 بي عنايت به سنت 

عنایت به سنت بود  باالخره این جریـان سـنتی   طور که اشاره شد بیهمان
است  است  در مشروطه آمده و خون دادهی تنباکو فعال بودهدر ایران از دوره
که بودند؟ فرهیخته و روشـنفکر بودنـد؟ انتلکتوئـل     و باقرخان مگر ستارخان

فـروش  فروش و لوطی سرگذر بود  باقرخان هم پـاالن بودند؟ ستارخان اسب
کسـی صـورت گرفـت؟    بود  یعنی خیلی ساده بودند  فتح تهران توسـط چـه  

ــدعلی   ــار زدن محم ــت؟ کن ــنفکران صــورت گرف ــاهتوســط روش ــط  ش توس
گونه نبود  همین نیروهای سنتی آمدنـد  فرهیختگان صورت گرفت؟ اصال این

نشینی کردند  همین نیروهای سـنتی داخـل چادرهـای سـفارت     و رفتند بست
عبـدالعظیم و قـم مشـارکت کردنـد      هـا در کـوِ شـاه   انگلیس بودند  همـین 

طـور  در اصـالحات هـم بخشـی از     همین هم و در انقالب هم ملیدرنهضت
ی ایـران  هـای سـنتی جامعـه   ها بود اما بـه جریـان  رای خاتمی با همین سنتی

کننـد در شـرایط جدیـد    عنایتی صورت نگرفت  آنها هم حق داشتند که حس
 شوند   تلقی می 9دوم و اُمُلِ فناتیکاند  نه اینکه حس کنند شهروند درجهسهیم
 اقتصادبي

شـود کـه شـما    اقتصـاد بـود  نمـی   اینکه جریان اصالحات بـی وجه دیگر 
ی سیاسی راه بیاندازی ولی هیچ اتفـاقی در زنـدگی معیشـتی    بخواهی توسعه

چه بود؟ خیـلِ مـردان چندپیشـه     50-57های مردم رخ ندهد  زیر اتفاق سال
هـا را در  جهـاز و      ایـن خیـل   بود که زیر زندگی له شدند، خیلِ دختران بی

                                                      
9   Fanatic.  به معنی متعصب 
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اصالحات که دید؟ آیا خیل سیاهی لشکرهای اقتصاد معیشتی و خیـل  دوران 
 77معدل ازدواج در اول انقـالب و در سـال   [را نباید دید؟]جحاز دختران بی

سـال نصـف   31بـود  در سال رسیده 31به  56یبود  در دههسال رسیده 11به 
 ساله بـا 11ی سنی است  فاصلهعمر یک فرد، بخشی از شادابی و مهرش رفته

سـال  76ساله با فرزندش حدود 31ی سنی سال است ولی  فاصله17فرزندش 
شـده را کـه دیـد؟    شود  یعنی عمرها هم مستهلک شد  عمرهای مسـتهلک می

ی جدید بیاید، فیلم مؤلـف بیایـد،   روزنامه 91فروشی ی روزنامهاینکه در دکه
روشـنفکر   عنوان کتاب اضافه بشود، تیراژ کتاب افزون بشود و    اینهـا بـرای  

خربزه است اما برای مردم که نان نشد  برای مردم نـان شـد؟ نـان نشـد! االن     
گری را ببینید  سن ایدز و سن اعتیاد را ببینیـد   ها و سن روسپیتعداد روسپی
کسی کند؟ چهتوانست این سفره را با یک اقتصاد دورانی جمعاصالحات نمی

ویند که بیایید در خیابان، بیایید به گبه اقتصاد دورانی فکر کرد؟ حاال مدام می
ی ما رای بدهید، به چه مناسبت؟ چـه تحـولی در سـفره رخ داد؟ بلـه! همـه     

انسان هم سفره اسـت  چـه    [نیاز]انسان سفره نیست اما یک بخشی از  [نیاز]
بخـت، چـه تحـولی در    آینـدگی دختـر دمِ  تحولی در سفره، چه تحولی در بی

ی ایـران کـه   ی جوانان جامعـه   همه[رخ داد؟]آیندگی و ناامنی یک جوان  بی
جمعـه  ی ایران نیستند که یک شبداریِ فسیل جامعهگامبوهای بخش سرمایه

ی با پاترولش بخواهد بگردد و چهارتا دختر آن طبقه را به صید بیاندازد  همه
دی همشـهری را  بینی نیازمنـ ی ایران بخشی هستند که صبح از دکه میجامعه
خرند و یک مشت سکه و یک کارت تلفن در دست دارند و نیازمنـد کـار   می

هـا و  هـای کبـابی  انـد  پیـک  هـا لیسانسـه  اینجا و آنجا  بخشی از این پارکبـان 
کسـی بـه اینهـا فکـر کـرد؟ چـرا       شـان دیـپلم دارنـد  چـه    ها همهساندویچی
 [9377]وم انتخابـات نژاد رای آورد؟ شـعار پوپولیسـتی داد  در دور د   احمدی

گفت اما با قدرت گفـت  کردم، درست است که دروغ میتلویزیون را نگاه می
شـان اسـت را از پشـت میزهـا     ی کسانی که قدرت و رانت دستکه من همه
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نژاد هـم تصـادف نبـود  جریـان     کشم  رای هم پشتش آمد، احمدیبیرون می
 د؟ اجتماعی چه ارمغانی آورـاصالحات به لحاظ اقتصادی

 توجه به صنف، به طبقه بي

توجـه بـه صــنف و حـزب بودنـد  معلــم و کـارگر و پرسـتار پشــت       بـی 
به بعد چه کسانی اعتصاب کردند؟ اعتصابات  76اصالحات آمدند  اما از سال

 79اولـین اعتصـاب معلمـان،     76نژاد نبود  سالاش در دولت احمدیکه همه
ن اتوبوس و    فقـط در دوران  رانندگا 77-73اولین تجمع اعتراضی پرستارها،

های سراسری که پشت ی جریاننژاد نبود  این مسایل را که دید؟ همهاحمدی
اصالحات آمدند تبدیل شدند به تظاهرکننده و معتر  علیـه همـین جریـانی    

 اش متعین کرد   اداریکه خودش را در تشکیالتی
 ماکتِ حزب 

مـاکتی سـاخت و رویـش     سانتیتوان با آجر سهاحزاب ماکت بودند  نمی
گرفتـه در ایـن   بنشینی  چیزی نیست که بتوانی در آن بنشینی  احـزاب شـکل  

 گونه بودند  دوره این
 تجمع در مدار ژورناليسم

ی همـه  51شد و وقتـی اول  ها در سبد ژورنالیسم گذاشتهمرغی تخمهمه
شد  ی امکان ارتباطی جریان اصالحات هم جمع ها جمع شدند، همهروزنامه
در بهارستان چهارپایـه بگذارنـد    طلبان هم کسی نبودند که مثل مصدقاصالح

و بگویند که هرجا مردم هستند، مجلس همانجاست و مجلس هفدهم را پوِ 
هـای  % جریان16حق هم پوِ و پوک کرد  مجلسی که بیش از و پوک کند، به

و  16ی واسـتند شـرایط دهـه   خِ ایران بودند کـه مـی  ایِ ارتجاعیخانهصندوق
ی نیروهـا در مـدار   همـه  [در اصالحات]وجود بیاورند  آرا را در ایران بهرزم

 شبه فوت شد  ژورنالیسم آمد که یک
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 مشاوران اطالعاتي

ها جمهور طیفی از اطالعاتیوجه بعدی هم اینکه مشاوران دولت و رئیس
بینـد  نیـروی   و نـاامن مـی  کنـد  ای تحلیل میبودند  اطالعاتی، جهان را توطئه

خـاطر  بخشـی بـه   [دولـت ]کند  این روحیات روانی مقابل را بسیار بزر  می
گفتند دولـت  هایی از قبیل اینکه مدام میبود  مشورت [با این طیف]مشورت 
گـر بـود و   پاشد  اما اینطور نبود  البته که راسـت ایـران سـرکوب   دارد فرومی

جدیدی نیست  راست در جهـان و ایـران   ابزارش را هم داشت ولی این چیز 
به بعـد   55اتفاقات  [از این منظر]است که مقابل تحوالت مانع ایجاد کند آمده

 ای نبود  کار راست در جهان همـین اسـت  مگـر بـوش    در ایران، اتفاق ویژه
است؟ جر یانی کـه  کار می کند؟ مگر افغانستان و عراق را در شیشه نکردهچه
به حرکت آزاد اطالعات و سرمایه و نیروی کار و   باشد، افغانسـتان را   معتقد

کنـد   خانـه نمـی  کند، عراق را تبدیل به یـک غسـال  تبدیل به یک بیغوله نمی
ای نبـود و  راست در جهان همین است ودر ایران هم همین است  چیز ویـژه 

توانـد  نمـی ننـه باشـد    تواند بچهاست  نیروی سیاسی نمیقبال هم تکرار شده
کجـی کنـد    برود الی درب خانه بایستد و از الی در خانه به قلدرمحله دهـن 

توانـد بیایـد و هشـت سـال فقـط آه      باالخره اصطکاکی وجود دارد  نیرو نمی
همین است اما ایـن طـرف    [)راست(]بکشد و ناله و افسوس کند  آن جریان 

 ن برود  تواند با این وضعیت به سمت تحول اجتماعی در ایرانمی
 ها وجود داش .ها و ناکام ایر کاحت 

 دستاوردها

ای بـود   در ایران اتفـاق ویـژه   50-57نیست  اتفاق  [خوانی]جریان مرثیه 
اسـالمی بـود    جمهـوری  57تا  06های درحقیقت اعالم سرآمدِ اجتماعی سال

اسالمی منادا نکرد  خاتمی را جریـان اعتراضـی   این اعالم سرآمد را جمهوری
سر کار آورد، نه اینکه خـاتمی اصـالحات را ایجـاد کنـد       57تا  06های سال
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 ای داشت دستاوردهای جدی [این دوران]گونه نبود و اصال این
 اميد مجدد به زندگي 

 06یمهمترین دستاورد امید مجدد به زنـدگی بـود  اصـوال ذهـن از دهـه     
 وجود آمد  بهامید مجدد به زندگی  [در این دوران]شود  اما  چروک می

 فوران آگاهي ها

 صنفی را شاهد بودیم  ـسیاسیـهای اجتماعییک فوران آگاهی
 گر  جامعه مطالبه

 گر شد   سال، مطالبه97خیلی مهم بود که جامعه بعد از 
 خود آگاهي صنفي 

  [وجود آمدبه]خودآگاهی صنفی 
 ميل ويژه به مشارکت 

  [وجود آمدبه]میل جدی به مشارکت 
 جدال کهنه و نو 

که خیلی هم بود  باالخره نیروهای کهنه بسیج  [رخ داد ]جدال کهنه و نو 
نو بودن در ایـران  یی بسیج شدند  "نو"شدند و بخشی دیگر هم تحت عنوان 

خریدند  بوی کفش و خیلی مهم است  ما بچه که بودیم عید به عید لباس می
گذاشـتیم و برایمـان   مـی  بوی لباسِ نو خیلی ارزش داشت  شب زیر سـرمان 

خیلی مهم بود  اولین توپ فوتبالی که بـرای مـن خردیدنـد، مـن یـک هفتـه       
هـا  خوابیدم  نو بودن اینقدر مهم بود  بوی نو بودن که االن از شامهرویش می
 است خیلی مهم است  این جدال کهنه و نو بس اهمیت داشت پرکشیده

 تقابل دو مذهب 

 آرایی کردند   دو مذهب صف
 آزادي  ـ نبرد استبداد

  [رخ داد]نبرد استبداد و آزادی
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 مصدقيـبر آمد عنصر ملي

 باالخره یک الگوی شرافتمندی ملی آمد و مصدق دوباره سر برآورد  
 حافظه نسبي تاريخي 

 یِ نسبیِ تاریخی پیدا کرد  ی ایران بخصوي نسل نو یک حافظهجامعه
 تبسم دوراني 

تبسم دورانـی هـم آمـد  پـدر آقـای خـاتمی       با خود شخص خاتمی یک 
نشد  این خیلی مهم بود  پدر خاتمی یک فکر  06یآخوند حکومتی بعدازدهه

خود خاتمی هم بـاالخره مـردم ایـران     [در مورد]گرا بود  نویی داشت و مردم
سال یک لبخندی از یک حکومتی دیدند  نسل جوانی که با سـرعت  97بعد از
گرفت با همین لبخند و این تصریحی کـه  ه میمتر داشت از مذهب فاصل966

آغـوش  توانـد مـذهب مـدارا باشـد و بـا دموکراسـی هـم       کرد که مذهب مـی 
ای داشـت امـا   هـای جـدی    شخص خاتمی با اینکه ضعف[نزدیک شد]شود،
 ای ایفا کرد  تاریخی داشت و نقش تاریخی نقش

 باز خيز دانشگاه 

 ماعی شد اش درآمد و اجتدانشگاه از حالت حکومتی
 پُر مهمي جوان 

 جوان پُرْمهم شد   
 جلورفتِ زن 

 زن جلو رفت که خیلی مهم بود 
 تغيير نگاه جهان 

نگاه جهان به ایران تغییـر پیـداکرد کـه بخشـی از آن بـه خـاطر مسـاعی        
 شخص خاتمی بود  

 دريچه هاي رو به بيرون 

ایـران هـم   سال باالخره  97-96هایی رو به بیرون باز شد و بعد از دریچه
 ی جهانی شد ی ایران جزئی از جامعهعضوی از جهان شد  جامعه
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 جمع بندی

 اید   کنیم، طول کشید و حتما خسته شدهبحث را جمع
 بزنگاهي کالسيک که اجتماعا الزم شد 

دوم خرداد بزنگاهی کالسیک بود که اجتماعا الزم شد  یعنی بنا بود کـه یـک   
ی راه بیفتـد ولـی اجتماعـا الزم شـد و جامعـه     حاکمیتی انتخابات کالسیک درون

 هم ریخت   ایران الزم دید که در آن مشارکت کند و بازی کالسیک را به
 بند، مرزبنداميدآفرين، صف

-وجـود آورد و مرزبنـدی و کـرت   بندی بهحرکت امیدآفرین شد و صف
 بندی ایجاد کرد   

 ي متصلتوده، بيسازمانبيرهبر محوري، اي بيتکانه

ای بدونِ یک رهبریِ محوری بود  بی سازمان و بدون اتصـال بـه   ما تکانها
 توده بود 

 حاکميتي گرا و درونبا ميلي نخبه

 حاکمیتی داشت   گرا و درونی اصالحات در ایران یک میل نخبهبرندهجریان پیش
 مشارکتي با شعار مشارکتي و رويکرد غير

ی شـعار )ایـران بـرای همـه     [ایـن بـود کـه   ]وجود آمـد  پارادوکسی که به
 ایرانیان( مشارکتی بود ولی رویکرد غیرمشارکتی بود  

 ي صاحبِ مهندسي مهندسي در مواجهه با جبههبي

جریا اصالحات مهندسی نداشت ولی جریان مقابل مهندسی داشـت  مـن   
توانم به بگویم که شـما هـم مهندسـی نداشـته     اگر مهندسی نداشته باشم نمی

سبت؟ او در چهارچوب فکر و اسـتراتژی خـودش مهندسـی    باش  به چه منا
 طرف مهندسی نداشت   دارد ولی این

 پشتوانه  ـ بدون شاقولِ شعار

شاقولی وجود نداشت که بین شعار و پشتوانه  باالخره هر انسانی کوچک 
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باشد، زن باشد، مرد باشد، مذهبی باشـد، مـدرن باشـد و هرچـه باشـد بایـد       
تواند غیرمتناسب با قـد  با وزن و قدش باشد و نمیمطالبه و شعارش متناسب 
طلـب  توان گفت بخشی و یا افرادی از جناح اصالحو وزن خودش باشد  می

ی سقف مطالبات را خیلی خیلـی خیلـی بـاال بردنـد  وقتـی در یـک جلسـه       
شود که اگر با این رونـدی کـه داریـم پـیش     تصریح می 57خصوصی در سال

اسالمی آخوندی نخواهد بود  آیا کمیت جمهوریبرویم تا دوسال دیگر در حا
بـرد را داریـد؟ نداریـد  بـا یـک تـرور جمـع        ی تشکیالتی این پـیش پشتوانه
اش نیسـت ایـن   شوید  چـرا وقتـی پشـتوانه   شوید  با یک تهاجم جمع می می

اش را داشـت؟ نداشـت    شود؟ آیا شـرایط کشـش  میشعارهای حداکثری داده
ز افراد جریان اصالحات با شـخص هاشـمی   فر  کنید برخوری که برخی ا

توانست یـک باالنسـر و   کردند  آری، آدم با هاشمی مرز دارد ولی هاشمی می
طلب در ایران باشد  افـراد  گر و جریان اصالحیک حایلی بین جریان سرکوب

مصرف تبدیل کردن، سخت نیست و با یـک غوغـا   مال بیشبه به دسترا یک
امـا بعـدش چـی؟ عناصـر استراتژیسـت، عناصـر       توان ایـن کـار را کـرد     می

 کنند    حساب باز می شاندهند و رویدار امکانات پیرامون را هدر نمی دیدگاه
 با انبوهي از مطالباتِ رها 

 در این سیر، انبوهی از مطالبات رها شد 
 نقدبي ـ بنديبي جمع

نـژاد  جریان اصـالحات بعـد از شکسـت اصـالحات و انتخـاب احمـدی      
طلبـان عنـوان کردنـد کـه       بزرگان اصالح[ادرها کرده]نقد بیو   بندیجمع بی

اند انقاد مساوی است با انتحـار؟! انبیـا   انتقاد مساوی است با انتحار  کجا گفته
اند  خدا انبیا را به انتقاد از خود تشویق و ترغیب می کنـد   انتقاد از خود کرده

انـد؟  اند و پایـدارتر نشـده  ز خود کردهاند که انتقاد ایک از ابناء بشر بوده کدام
 جا با نقد این برخورد شد یک انتقاد از خود جدی  اما این
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 ي مشارکت دعوت از خدايِ آمادهبي

خواهی یک حرکت اصـالحی  و آخراالمر مهمترین مورد این بود  شما می
و اجتماعی راه بیاندازی اما از خدا هـیچ دعـوتی نکنـی در پـروژه و سـیرت      

ی اصـالحات در ایـران عناصـر    برنـده ! بخش حداکثری از جریان پـیش 9بیاید
هـای اول انقـالب   و سـال  06یایـدئولوژیک دهـه  ایدئولوژیک و غلی خالص

های خودشـان قـرار   العمل آن سالبودند  اما االن مشمول این شدند که عکس
، تـرین تـرین، کیفـی  باشند و خـدا را فعـال  ای نداشتهبگیرند و با مذهب رابطه

ی حسـاب نیاورنـد، ایـن محصـول پروسـه     ترین عنصـر هسـتی بـه   تشکیالتی
ی خودمان را به کل جامعه تحمیل کنـیم   توانیم پروسهحودشان است  ما نمی

ملـی بـوده، در جنگـل پدیـدار     باالخره این خدا در مشروطه بوده، در نهضت
ه و انقالب هم حضور داشـت  76-76ی حضور داشته، در دهه 71-31بوده، در

 [آیا]است که مرا دعوت کنید بار تصریح شده56است  اینکه در قرآن بیش از 
طـوری نیسـت    خدا شهوت تریبون دارد؟! خـدا کمبـودی دارد؟! اصـال ایـن    

های خودتان فـرا بخوانیـد  امـا    ها و پروژهمن را به پروسه [خواهد بگوید می]
با عقل مـدرن  صورت نگرفت  یعنی فکر کردند که  [اصالحات]این اتفاق در 

شود ایران را فتح کرد و راست را ضربه فنی کرد و نیروهای سنتی را الـک  می
کرد و سرند کرد و مثل شلتوک برنج به باد هوا داد و ایران مکان امنـی بـرای   

اندیشی که عقل مدرن را بسیار فراتر از انشای منشاء هسـتی  فرهیختگان مدرن
پُست ماند  مثل اینکه بخواهی یک بی شود  لذا خدا در این وسطدانند، میمی

کن و ترین بازیکنت را کنار بگذاری و در رختتیم را ارنج بکنی، اما شاخص
شـود  اگـر   نفر اسمش را هم نیاوریش  چنین چیزی نمی 11روی سکو و در 

ی تـاریخ را ازمنطـر توحیـدی    های اول کار و فلسـفه برگردیم به همان بحث
آیـد ایـن   ی تاریخ قرآن بیـرون مـی  های فلسفهسورهبررسی کنیم، آنچه که از 

                                                      
 رجوع کنید « باب بگشا»تر ایده مشاکت خدا در پروژه به مباحث  کردن دقیق   برای دنبال 9



 023فراز؛فرجامفرازتیروا

 

زده کـه  موجـودِ کپـک  است که مشوق اصلی تحول و تطور و مبارزه با وضـع 
آیـد، خـود خداسـت  از نـو حرکـت کـن؛ از نـو        بوی ترشی از آن بیرون می

حرکت کن؛ برخیز و مشاهده کن؛ تجربه بیاندوز؛ اشتباه گذشـتگان را تکـرار   
ی پدران نچـرخ؛ مرتجـع نبـاش؛ کـش     نتاب؛ برپاشنهنکن؛ وضع موجود را بر

نباش که سر جای اولت بازگردی؛ فنر نباش که برگردی سر جای اولت و بـه  
دماغ نکنی؛ اینهـا  سر و صورت تاریخ و این و آن نخوری و کا تاریخ را خون

هـای  هـای فرهیختگـان بـوده؟! آمـوزه    های کیسـت؟ آمـوزه  درحقیقت آموزه
ت کری اصــالحی در ایــران مــا خــدا مشــار پروســهپروردگــار بــوده  در هــ

طـور کـه خـودش در    ی اصالحی در کل تاریخ ایـن است  در هر پروسه داشته
طلب )نمـی  است  ولی جریان اصالحکند، مشارکت فعال داشتهقرآن تبیین می

ی همـه  06یها( کـه خودشـان در دهـه   برندهگویم همه اما بخش مهم و پیش
ها را هم  دولتـی  ی بقالیهمهخواستند میخواستند و ایران را ایدئولوژیک می

هـای دوآتشـه و مـذهبیونِ افراطـیِ مـدرن      کنند، چه شد که آن سوسیالیسـت 
توانیم مشـمول تحـول   اشکال ندارد  هر کس از جمله خود ما هم می ؟شدند 

شویم  اما هم تحول خودمان را توضـیح بـدهیم و هـم تحمیـل نکنـیم  ایـن       
ی ایران دستِ پـایین  کرد ولی جامعهتِ پایین تعریف میجریان مذهب را دس

 دعوت صورت نگرفت      ارکت بود ی مشخدایی که آماده ازکرد  تعریف نمی
 پر مالت براي بندبند کردن، جمع بستن 

تـا   57توان عنوان کرد که اتفاقاتی که در حدفاصـل  بندی میدر آخر جمع
کند که بسیار مالت متراکمی را فراهم میی ایران رخ داد، بسیار در جامعه 77

بند تاریخ خـود خداسـت    بندی جدی بنشینیم  هنرمندترین جمعبه یک جمع
ماند  بندی از انسان و خلقت و هستی نداشت، جهان سرِ پا نمیاگر خدا جمع

بندی نیامدند طلبان روی جمعبرنده است  لذا اصالحبندی است که پیشجمع
 بندی برویم  روی جمعتوانیم ولی ما می
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 یک تکانه چند تلنگر

گونه می توانیم تحلیل کنیم که اصالحات در ایـران یـک   آخر بحث را این
 ای بود که چند تلنگر داشت   تکانه

 آموزش: بي –کارتوضيح به مفاهيم پيشين بي“ مفهوم”پيوستن يک 

 مدنيت  –مشروطيت/ جمهوريت/ اصالح 

ی ایران تحـول  این مساله حل نشود، جامعه تلنگر اول خیلی مهم است  اگر
و  ارتوضـیح ک ای را از سر نخواهد گذراند  یک مفهوم دیگر به مفـاهیم بـی  ویژه
  نبودنـد مجـاب   و نه مردم روی مشروطیت آموزشِ دیگر پیوست  نه نیروهابی

کـه قـبال گفتـیم مرجـوم طباطبـایی بعـد از       یک انگاره بود  همچنان ]مشروطی[
این چیزی که ما شنیدیم که در غـرب شـکل گرفتـه و     ،گفتشکست مشروطه 

و گفتـیم  را شاد کرد  قدرت پاسخگو شده است و ملت از رعیتی درآمده دل ما 
اسـت  ای زدهحرف فطـری این اتفاق، اتفاق خوبی است که در ایران رخ بدهد  

ولی آیا این اتفـاق در ایـران رخ داد؟ نـداد  آیـا کارتوضـیح صـورت گرفـت؟        
ای مشروطیت رها شد  صورت بارقه حی صورت نگرفت  حداقلی و بهکارتوضی

زاده فرنگـی شـدن   ی خودش را چسبید، تقیمشروعه ،اهللفضلاز آن بارقه شیخ
زاده مکانیسـت و تروریسـت   از نو سر تا نوک پا را چسـبید، حیـدرخان و تقـی   

 ای پیدا کرد   شدند هر کس یک انگاره
، حتـی همـان حـداقل ]کـار     77-75رسـیم  سـال   بعد به جمهوریـت مـی  

روی  هم کـه در مشـروطه روی مشـروطیت صـورت گرفتـه بـود       توضیحی[
ــه حاکمیــت   چ صــورت نگرفــت! مهوریــت صــورت نگرفــت  هــی   ج ن

اند کسانی چهاسالمی توضیح داد که جمهوری یعنی چی؟ و جمهور  جمهوری
ضـیح  نیامدنـد کارتو  06تـا   77ترین نیروها در سال ونه نیروها  حتی رادیکال

فرق دارد با زمان مصدق که  [عدم کارتوضیح ]کنند که جمهوری چیست  این
ای که زادهپی چیست، تقیبگوید منابع ملی چیست، مدیریت ملی چیست، بی
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ی ده فوتی مثل سگ قرارداد مکمل را امضا کرد چیست، کارگری که در خانه
کند چیست و چرا باید تحول ایجـاد شـود    دارد در مسجدسلیمان زندگی می

 روند   که همه پشتش می [شودهمین می]
مدنیت هم به همـان زنجیـره پیوسـت  در سـه بزنگـاه      ]مفهوم[ اصالح و 

( که حرکات اجتماعـا الزم   50ستر  )در مشروطیت، در انقالب و در خرداد
د امکـان  خواست در خانه بشـین بودند و تقریبا همه آمدند و اگر کسی هم می

ایـن   !نشینی نداشت، چه اتفاقی افتاد؟ سه مفهوم کلیدی بـی معلـم مانـد   خانه
ی آخر از مدنیتی که نه سـنتی داشـت و   آموزگار رها شدند  دردورهمفاهیم بی

شد تـا اینکـه   کرد ترجمان مینه مذهبی داشت و نه ناموس ایرانی را حف  می
گـوییم همـان   ی کـه مـا مـی   سال گفت که این مدنیتخاتمی بعد این همهآقای
النبی چـه ربطـی داشـت بـه     اند  مدینهالنبی است  مردم این وسط حیرانمدینه
تـرین   طلـب مطـرح کـرد؟ مهـم    ی جدید و شعارهایی که جریان اصالحمدینه

ربار اضافه شد  این مفاهیم، مفـاهیمی  اتفاق این بود که یک مفهوم به مفاهیم پُِ
اینجا و در این سـه بزنگـاهی کـه مـا مـرور      اند  هستند که چندصدقلو حامله

ی ناقص سزارینی بیرون آمد  آخـر چنـد   کنیم از این چندصدقلو، یک بچه می
ماهـه در  آیـد و بایـد هفـت   ی ناقص سزارینی که بعد هم به دنیا نمـی بار بچه

دستگاهش بگذارند تا شاید تبدیل به نه ماهه بشود؟ آخر چند بار؟ چند بـار؟  
دهـد  اشـکالی بـه آن طفـل     ی است که آن طفل جان مـی چند بار؟ خب طبیع

 نیست  اشکال از ماما است  اشکال از رحم است        
 ق حس بر هندسهوُتفَ

وجود آمد، توفق حـس بـر هندسـه    ی اصالحات بهتلنگر بعد که از تکانه
گری گذشت  مهندسی خیلـی برتـر   به حسی [اصالحات]بود  چهار سال اول 

؟ چقدر کافه بریزی همبهه گری؟ چقدر محلچقدر حسیگری است  از حسی
؟ مـا  یکنـ ؟ چقـدر چراغـانی  ی؟ چقـدر عروسـی تخیلـی بگیـر    یهم بریـز به
 ؟ ازاءسازی چه؟ هندسه چه به
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 آرمان بي متولي 

مثـل آرمـان مشـروطیت، مثـل آرمـان       یگر اینکه آرمان، بی متولی مانـد؛ د
 جمهوریت  

 رواني  ـ آمادگي هاي روحي

روانـی الزم را  ـ  های روحیبرنده آمادگیم است  نیروی پیشاین خیلی مه
 نه برای پیشبرد و نه برای مواجهه با جریان ضداصالحات نداشت    

 پيوند با مدير هستي 

نظر من این تلنگر آخر خیلی مهم است  باالخره مـدیریت یـک جریـان    به
یریت باید یک پیوندی با مدیریت جهان داشته باشد  مدیریت هستی یک مـد 

توانیم مدیریتی پـیش ببـریم   و ما نمیکثری و هنرمندانه و مشارکتی است حدا
 باشد   که با مدیریت هستی هیچ تناسب و پیوندی نداشته

جلسه امشـب صـورت گرفـت من خیلـی معـذرت       07بیشترین صحبت در این 
-سـالن مـی   چونتان کردم  فرصتی هم برای پرسش و پاسخ نیست خواهم وخستهمی

شـاءاهلل بعـد از   هـا تـا اینجـای کـار  ان    تخلیه شود  خیلی متشکرم از همراهـی بایست 
هـا خیلـی   های تاریخ  این سینوسآهنگ بشویم با سینوسشهریور برویم همگام و هم

مهم هستند  همانطور که در هستی یک نتی وجـود دارد، همـانطور کـه در موسـیقیای     
اریخ هم یـک نتـی وجـود دارد  مـا بـا      انسانی هم نتی وجود دارد، در این موسیقیای ت

همین زبان الکن که بیشتر از دوره میفا سوالسی نیسـت بعـد از ایـن یـک مـاه ببینـیم       
سینوس مطالبات، سینوس رهبری، سینوس شعارها بعد از تنباکو جلـو بیـاییم و ببینـیم    

 افتـاده اقات مهمـی  اتف ی ایران قبرستان است وکه نه تاریخ ایران مرثیه بوده و نه جامعه
ای هم هسـت  درجـا   های جدیای صورت گرفته است  کاستیو دستاوردهای جدی

است اما باالخره ما ارتفاعمـان در نگـاه بـه تـاریخ و     های مفرطی هم وحود داشتهزدن
آینده از ارتفاع پدران مـا در مشـروطه خیلـی بـاالتر اسـت  خیلـی چیزهـا را کسـب         

شاءاهلل اگر عمری باقی بود و فرصتی این مسـیر  نایم ولی ارتفاع ما باالتر است  ا نکرده
 های این ارتفاعات چیست را با هم طی کنیم و ببینیم که ستون
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