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 رهگشا قیبه نام رف
 یاست که توسـط هـد   ييها عنوان سلسله آموزش ازیفراز، هزار ن هشت

« مت حـال به س یمعبر حیو تسط يخيتار یها به گذشته ينقب»صابر با هدف 
او  یهـا  ارشاد برگزار شد. دغدغـه  هینیدر حس 7866تا  آبان  7868از آذرماه 

را  انعالقمند ،نشست 68سمت سوق داد که در  نيفردا او را به ا رانِيا یبرا
 خيتـار  یهـا  گرد هم آورد تـا بـرگ   خياز تار یآموز و درس يشياند هم یبرا

ــاخ ی ســده ــه قصــد  ری ــارروب»را ب ــته يغب ــا،  از گذش ــاز شــفافه ــا، یس  ه
 . با هم ورق زنند «ها یآموز و عبرت ها یاندوز تجربه

ها تحت عنوان پیش از آغاز و فراز تنبـاکو   تا کنون دو دفتر از اين نشست
وار و مطـابق بـا    بر اين است که ايـن فرازهـا سلسـله    قرارانتشار يافته است. 
تشار يابد که ويرايش کامل و يکدست انها ارائه شده و با  نظمي که در کالس

اما با توجه به  اشتیاقي کـه بـرای مطالعـه فرازهـای      اين امر در جريان است.
سوی مخاطبان وجود داشت، ويرايش اولیـه برخـي    ازها  مختلف اين نشست

منـدان قـرار    پیش از موعد به صورت اينترنتي در اختیار عالقه فرازهای آماده
 گیرد. مي
و پنجاه مورد بررسـي قـرار گرفتـه     ی چهل در اين دفتر که مبارزات دهه 

 ،داری صـورت گیـرد   تا حفظ امانـت  است، همچون دفاتر گذشته تالش شده
که متني منسجم و روان ارائه شـود و مـتن بـا اسـتفاده از مطالـب       ضمن اين

آموزشي که در اساليدها ارائه شده تیتربندی شود.  لذا هر آنچه در کروشه و 
ها سعي بر اين بـوده   ران متن است. در پاورقيپاورقي آمده است از ويرايشگ

است که ضمن رفع هرگونه ابهام  متن، خوانندگان به هدف آموزشي سلسـله  
ی اينترنتي اين امر تا حد  يابند. شايان ذکر است در اين نسخه ها دست نشست
بــه زودی در دســترس  هنجـام شــده اسـت  و در نســخه نهـايي کـامکــان ا
 خواهد شد. نهايي د، تکمیلگیر مندان قرار مي عالقه
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کنـیم. جلسـه پنجـاهم اسـت،      با عصر به خیر، بحث امـروز را آغـاز مـي   
جلسـه پشـت سـر گذاشـتیم و بـه فـراز        6را در  86-77مت شما فـراز  خد

ــه     ــد ده ــراز جدي ــديم. ف ــد وارد ش ــتقل از    87و  77جدي ــه مس ــت ک اس
 یبـرای آن بـاز کـرديم. فـراز     ييانقالب به دلیـل اهمیتـي کـه داشـت، جـا     

[ بحـث يشــود، آقـای مهندس]سـحاب مــي آغـازشـده و فـراز جديـد  تمــام 
لسـه دعـوت شـده کـه بحـث آغـازين فـراز        مطلَع را دارند و مهماني بـه ج 

شـود بـا ايـن     را داشته باشد. امـروز هـم همـان سـیکل گذشـته تکـرار مـي       
ــیش از    ــدس ب ــای مهن ــود آق ــه خ ــوده  87توضــیح ک ــر ب ــال حاض ــد،  س ان

ــه ا ــاني]حافظ ــتش ــاکو و جن   [ دوردس ــروطه و تنب ــه مش ــا، ب ــل،ه ــد  گ ق
چـه هـا   کو پـس  هـا و کوچـه   کشد، اما از نهضـت ملـي بـه بعـد در داالن     نمي

انـد و مهـم اسـت کـه هـر بحـث ]بـا[ نکـات تجربـي ]فـرد[            ه حرکت کـرد 
بزرگتـری آغــاز شـود. ضــمن ايــن کـه آقــای مهنـدس در عمـوم جلســات 

انـد؛ بـاالخره مـاهم بايـد    انـد و نقـش اسـتاد راهنمـا را داشـته   حاضـر بـوده  
 زير ذره بین قرار بدهیم.  راطبیعتا خود 
گرگـاني کـه    محمـد محمـدی   در کنار آقای مهنـدس، آقـای دکتـر    امروز

طــور  [. همـینکننــد يهسـتند ]صـحبت مــ 87و   77از فعــاالن کیفــي دهـه 
دوران خودشـان و ســیری  86-77کـه آقـای مهنـدس می مــي در اول فـراز 

ــواج و فــواره  ــان م ــد،  86-77ای  را کــه خودشــان در جري طــي کــرده بودن
امـروز آقــای دکتـر محمــدی هـم تجــارب  ،بسـیار تجربــي توضــیح دادنـد

دشان را با تـم يـک بحـث نظـری خـدمتتان عرضـه خواهنـد کـرد. مـن          خو
کـنم و از آقــای مهنــدس سـحابي  در حضـور بزرگترهـا سـخن کوتـاه مــي

 کنم بح شان را ارائه بدهند. تقاضا مي



 
 
 
 «وَفِّقْنا لِما تُحِبُّ وَتَرْضى و جَنَّبنا عَن ما التُحِب  رَبَّنا»

چنـین بـوده کـه در آغـازِ      که آقای صـابر فرمودنـد سـنت، ايـن     همانطور
ــا  فصــل     ــوان افتت ــه عن ــده ب ــران، بن ــدِ اي ــيِ جدي ــبشِ مل ــراز از جن ــر ف ه

ای باشـد، بـه عنـوان افتتـا  و      عَرضـه  صحبت کنم؛ نه اين کـه مطلـب قابـل   
ای را بـه عرضـتان برسـانم. بنـده حـاال بـر حسـِب         معرفي دوران چند نکتـه 

ســت و ]همچنــین[ ا 86تـا  77راجـع بــه ايــن دوره کــه دوره  ،امـرِ ايشــان
ــاره ــد،     ی درب ــل ش ــن دوره[ حاص ــه ]در اي ــاربي ک ــوادت و تج ــات ح کلی

 رسانم.  مختصری به عرضتان مي
پــردازم. در  بـه فضـای خـارج از ايـران يعنــي فضـای جهـاني مـي     ابتـدا 

ــام      ــای نظ ــرب و دنی ــای غ ــرق و چــه دنی ــای ش ــه دنی ــا، چ ــن دوره دنی اي
ــرمايه ــرقِ   سـ ــین شـ ــتي و همچنـ ــام سوسیالیسـ ــیا، دوران داری و نظـ آسـ

ــاق     ــي اتف ــوالت مهم ــت و تح ــرتالش اس ــت، پ ــي اس ــوش و خروش پرج
 افتد.  مي

ــین ــت و آن      اول ــین دوران اس ــاز هم ــت در آغ ــي درس ــول، حرکت تح
جزيـره هنـدوچین اسـت کـه  طـورکلي شـبه  حملـه امريکـا بـه ويتنـام و بـه 

سـال طـول کشـید، ]بـه ايـن       78دنباله آن بـه الئـوس کشـید و نزديـک بـه      
ــ  ــارتي م ــگ  يتحــول[ اش ــنم. دوم، جن ــیالد 76ک ــه  ی]م ــه حمل ــت ک [ اس

و فلســطین و اشــغال   يهاســرائیل بــه کشــورهای عربــي مصــر، ســور     
هــای بسـیاری از فلســطین و سـر بــرآوردن جنـبش جديـد الفـتح  سـرزمین

است. سـوم، برقـراری يـک نـوع سوسیالیسـم معتـدل درآمريکـای جنـوبي،         
یالیســم در کشـور شــیلي توسـط مرحـوم دکتــر آلنــده اســت کـه ايـن سوس

ــايي مواجــه شــد و ســرنگون    ــا کودت ــدتي نداشــت و ب ــاد درازم ــه زي تجرب
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هـای اخیـر ادامـه     خیلي هـم خـونین بـود و تـا همـین سـال       کودتاشد. اين 
ــای      ــلحانه در آمريک ــلحانه و غیرمس ــت مس ــاتي اس ــارم، حرک ــت. چه ياف

[  بـه  يهـايش پیـدايش ]جنبشـ    التین و آمريکای جنـوبي کـه يکـي از میـوه    
ــه  رهبــری اُرتگـا د ر کشـور نیکاراگوئــه اســت. ربنــده را ببخشــید گـاهي ب
رود(. جنـبش   يـک دفعـه از ذهـنم مـي     روفـي های خیلـي مع  دلیل پیری اسم

ــبش     ــرد. جن ــدا ک ــعه پی ــي توس ــین خیل ــای الت ــلحانه،   در امريک ــای مس ه
 ييافتــه و مــدرن در کشــورهای مختلفـي ]بــه راه افتـاد[ کـه بعضـ  سـازمان

ــان مقاو   ــورهای خودش ــال در کش ــدين س ــتند. در   چن ــلحانه داش ــت مس م
و ]از  دشـو میـان ايــن حـوادت کـه از يــک طـرف کودتــا علیـه آلنـده مـي 

هـای برانـدازِ نظـام حـاکم در آن کشـورها رو بـه        طرف ديگر[ ايـن جنـبش  
ــدا مـي  ــه  توســعه و پیشـرفت هســتند، تجربــه جديــدی پی شــود و آن تجرب

ــر آوردن الهیــات آزادی ــه پیــدايش و ســر ب ــه در  بخــش اســت. ب طــوری ک
عرض کـردم قبـل از آن هـم جنـبش انقـالب کوبا]سـت[ کـه         مله ويتنام ـ ح

ـ در واقـع مـردم ويتنـام ابتـدا بـه رهبـری        اين دوره اسـت  ازمربوط به قبل 
مین و بعـد هـم ژنـرال جیـاا مقاومـت عجیبـي کردنـد. آمريکـا بـا           هوشي

ــبه ــدرت در ش ــدوچین حاضــر شــد،   تمــام ق ــره هن ــرباز  677جزي هــزار س
آنجا حضـور داشـتند. ايـن جنـگ خیلـي طـوالني شـد،        مجهز آمريکايي در 

ــتان ــادی داشــت و   داس ــای بســیار زي ــادی   دره ــرات زي ــان اث ــر جه سراس
رهبــران ايــن جنــبش و ايــن      ی انديشــه  ی کننــده  گذاشــت و هــدايت 

مقاومت، مارکسیسم بود؛ چه از نظـر خـود رهبـران يـا مردمـي کـه بـا آنهـا         
ــي  ــتِ اول م ــاری دس ــ   همک ــوروی ک ــور ش ــه کش ــد و چ ــع کردن ه آن موق

کـرد.   مـي  حاتيیهـای تسـل   ابرقدرت جنا  چپ جهان بود و بـه آنهـا کمـک   
درخشـد و   ويژگـي ايـن دوره ايـن اسـت کـه مارکسیسـم خیلـي مـي         الاصـ 

 کند.  اعتبار و نفوذ پیدا مي
ديگـری کـه کمتـر صـدا داشـت ولـي در آن دوران خیلـي مهـم          جنبش
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ــه    ــود ک ــا چهــره انســاني ب ــود، جنــبش سوسیالیســم ب در کشــور و مــوثر ب

چکسلواکي با رهبـری آلکسـاندر دوبچـک کـه خـودش از اعضـای حـزب        
کمونیسـت بـود، ]بــه راه افتـاد[. چکسـلواکي هــم جــزو کشـورهای بلـوک  

دولــت شـوروی سـابق  هبـریهـدايت و ر ی شـرق بــود، يعنــي زيــر پـرده
ــه  ــود. ]دوبچــک[ نکت ــي  ب ــه سوسیالیســم م ــرد، ک ــد در  ای را مطــر  ک توان

را هـم جـذب کنـد و لزومـي بـه خشـونتي کـه         جامعه حاکم بشود و مـردم 
در انقالب شـوروی و انقـالب روسـیه شـد يـا بعـد در بعضـي کشـورهای         
ديگر صورت گرفـت، نیسـت. دوبچـک سـرانجام از طـرف قـدرت حـاکم        
يعنـي حـزب کمونیســت چکســلواکي مـردود اعــالم شــد، طــرد شــد و از  
ان صـحنه قـدرت خـارج شـد و او را بـه عنــوان تبعیــد يـا غیـره، بـه عنـو 

دهـد در ايـن دوران    سفیر به يک کشور خـارجي فرسـتادند. ايـن نشـان مـي     
هـای مسـلحانه    در عین حـال کـه مارکسیسـم و کمونیسـم از لحـاش جنـبش      

هــايي هــم علیـه  واکــنش اسـت،و رهبـری و غیـره درخششــي پیــدا کـرده 
شـود. واکـنش دوبچـک علیـه فلسـفه يـا مکتـب         مارکسیسم دارد شروع مي

ــي ن ــود، ولــ ــم نبــ ــالب  مارکسیســ ــه از انقــ ــتي کــ ــه آن برداشــ تیجــ
ــتي ــد،     ـ  سوسیالیس ــر  ش ــان مط ــت در جه ــط مارکسیس ــتي توس کمونیس

خصـوص تحـت رهبـری     هايي بـود کـه در انقـالب شـوروی و بـه      خشونت
کـه ديگـر از مارکسیسـت هـم خیلـي فاصـله گرفـت،         يدوران سیاه اسـتالین 

دهـد در عـین حـال کـه      صورت گرفت. حاال اين عمل دوبچـک نشـان مـي   
ســتم يــا   سیســم در دنیــای آن روز و در جمــع کشــورهای تحــت    مارک

کشـورهای بـه قـول اقتصـادانان در حـال توسـعه، اعتبـار و آبـروی زيـادی         
و بـروز   شـود  مـي هـايش هـم رو    هـا و ضـعف   پیدا کـرده بـود، دارد نقـص   

کنــد و اولــین نقــدها از درون خــود جنــبش سوسیالیســتي علیــه        مــي
 مارکسیسم درآمد.  
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تي کـه در کشـورهای در حـال توسـعه يـا مخـالف       مقابل اين حرکـا  در
ــان ســرمايه ــان ســرمايه  جه ــاد، در جه ــاق افت ــات داری اتف  يداری هــم ]حرک

ــران      ــام، رهب ــرد ويتن ــیدن نب ــه[ درازا کش ــا ]ب ــت[. مخصوص ــورت گرف ص
داری مخصوصـا امريکـا را بـه فکـر واداشـت کـه رفتـار         کشورهای سـرمايه 

ای  جانبــه میسـیون سـه  تعـديل کننـد. ک  دریهـای خودشـان را قـ   و سیاسـت 
کـار کـرد کـه نقـش      با ابتکار و رهبـری ديويـد راکفلـر در آمريکـا آغـاز بـه      

ــات   ــوادت و جريان ــوثری در ح ــه    77م ــت. از جمل ــد از آن داش ــال بع س
 کارهايي که ]اين کمیسیون[ کرد، طر  مساله حقوق بشر بود. 

و امريکـا ديدنـد کــه در تمــام حـوادثي کـه در طــي ايــن دوره،   غــرب
ــا  ــالمشخص ــای  از س ــران،     7687ه ــي اي ــت مل ــت نهض ــد از شکس و بع
هايي کـه در عـراق، کوبـا و غیـره صـورت گرفتـه اسـت، همـه جـا           انقالب

کـار و همـراه ايـن     شوروی و کمونیسـت در واقـع بـه عنـوان رهبـر کمـک      
رهـايي، بـوده اسـت و فکـر      نبـال هـای د  های در حال خیـزش و ملـت   ملت

کـه نتوانـد ديگـر از پـس آن بـر      طور مـ  شـوروی را بگیرنـد     کردند که چه
[ مسـاله حقـوق بشــر را مطــر  کردنـد. لــذا ايـن حقـوق جـهیبیايـد، ]در نت

ــت     ــا مطــر  اس ــا وارت آن هســتیم و در دنی ــم م ــروز ه ــه ام بشــری را ک
 زاده اللـ ايــن حقـوق بشـر چنـدان حـ کـاری بـه کشــور خودمــان نـدارم  ــ 

ی مقابلـه  داری بـرا  نیست. يعني در واقـع تـدبیری اسـت کـه نظـام سـرمايه      
 های کمونیستي انديشیده است.  با شوروی و نظام

ــای جهــاني ]رخ       ــه در آن دوره در[ فض ــر از تحــوالتي ک ــي ديگ ]يک
هـای   افتـد. چـین در جنـبش    دهد،[ حوادثي است که در چـین اتفـاق مـي    مي

ــه شــوروی     ــا تجرب ــه ب ــود ک ــه خاصــي ب ــرن بیســتم تجرب سوسیالیســتي ق
مـدتي بعـد از تشـکیل     ی، انـدک زود هايي داشت. بـه ايـن جهـت بـه     تفاوت

هــا و  بــین انديشــگي چینــي    یا دولــت کمونیســتي در چــین، فاصــله    
ها شروع به بـروز و ظهـور کـرد و ايـن بـروز و ظهـور منجـر شـد          شوروی
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کلـي از شـوروی جـدا شـدند. خـط مارکسیسـم در     هـا بـه  بـه اينکـه چینـي  

کلي بـا خـط مارکسیسـم در شـوروی و کشـورهای اروپـای شـرقي         چین به
 ر ای کـه انقـالب در چـین مطـ هــای عمــده وت پیـدا کـرد. از تفـاوتتفـا

کشــوری  7676هــای  کـرد ايــن بـود کــه چــین کــه قبــل از انقــالب سـال 
ــب ــتاني و    عق ــديمي و باس ــگ ق ــوع، دارای فرهن ــیع، متن ــده، بســیار وس مان

میــرات فرهنگــي بــود، وقتــي بعــد از جنــگ جهــاني ]دوم[ انقــالب        
ــد  ــق شـ ــد و موفـ ــاکم شـ ــتي در آن حـ ــتي  کمونیسـ ــبش ناسیونالیسـ جنـ

جديـدی را آغـاز کـرد. آن     ی ربـه تانـگ را از چـین اخـراج کنـد، تج     کومین
تجربـه ايـن بــود کـه ملـت چـین را تربیـت کنـد و پـرورش دهنـد کـه بـا        
اخالقیاتي که قبـل از انقـالب در چـین حـاکم بـود، تفـاوتي کننـد و مـردم         
ــم در        ــین ه ــه چ ــتم ک ــد. گف ــدا کنن ــولي پی ــي تح ــاش کیف ــه لح ــین ب چ

ــرای خــودش   ی وعــهمجم ــي ب ســپاه سوسیالیســم و مارکســیم اســت و حت
اش بـا شـوروی ايـن     لینیسـم هـم هسـت، تفـاوت عمـده     ـ  مارکسیسـم  بالدن

هـای چـین و    دهـد. در آمـوزش   است که به مسـاله کـار خیلـي اهمیـت مـي     
کنـد، بـرخالف شـوروی کـه کـارگر تقـدس پیـدا         مائو کار تقدس پیـدا مـي  

ــه شنا  ــا هرکســي ک ــرده اســت و لزوم ــار  ک ــه ک ــرد، ب ــارگری بگی ــنامه ک س
کنـد. بـه ايـن جهـت مـردم       رعايـت نمـي   رادهد يا تقدس کـار   اهمیت نمي

ــي   ــین را در ط ــا  77چ ــادت داده  87ي ــان ع ــال حکومتش ــه   س ــه ب ــد ک ان
مصرفي و پرکاری و راندمان داشـتن عـادت کننـد. ايـن تربیتـي بـود کـه         کم

ــه در شــورو   ــد، در حــالي ک ــه مــردم دادن ــران انقــالب چــین ب ــن رهب ی اي
 چنین نبود. 
بینیــد کــه  پروسـتريکا ی آقــای گوربـاچف را کــه بخوانیـد، مــي کتــاب

]نوشته[ در ايـن اواخـر وضـع کـار نکـردن بـه جـايي کشـیده بـود کـه دو           
ــه ــن  برنامــه از برنام ــاراتش را    هــای پ ــا وجــود اينکــه هــم اعتب ــا ب ســاله م
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 هـايش همـه مشـخص بـود و نیـروی انسـاني       هـا و برنامـه   داشتیم، هم طر 
کـه فرهنـگ کــار،  اجـرا نشـد. چــرا؟ بــرای ايـن لـيکـافي هـم داشــتیم، و

زحمـت و کوشــش در شــوروی، چـه در میـان نیــروی کـارگری و چـه در  
ــه   ــارگران يق ــین ک ــره      ب ــديران و غی ــان، م ــان، مهندس ــا کارشناس ــفید ي س

فرومانده بـود، در حـالي کـه در چـین چنـین نبـود. مـائو وقتـي درگذشـت          
يـا پايـان ايـن دوره کـه مــا از آن صـحبت  انـدکي پـیش از انقــالب ايــران

هـايي در چـین پیـدا شـد کـه معـروف بـود بـه          کنیم، مشکالت و بحران مي
هـايش   های چهـارنفری، چهـارنفری و يـا بیـوه مـائو و... کـه داسـتان        هیات

ــان    ــذالک هم ــه تشــکیل شــدند، مع مفصــل اســت و گاردهــای ســرخي ک
ر درون انقـالب خواسـتند انقالبــي د گاردهـای سـرخ بـا وجـود اينکـه مــي

کننـد. همچنـان بـر تقـدس کـار       کـاری پرهیـز مـي    کنند، از افراط ايجادچین 
کننـد و در مـورد توزيـع ثـروت و درآمـد در       کننـد و تصـريح مـي    تاکید مي

وجـه آن ادعاهـای زيـادی و افراطـي کـه حتـي در        داخل چین هم بـه هـی   
 کردند.  اول انقالب ما در داخل کشور ما مطر  شد، نمي

صورت سـاختمان سوسیالیسـم در چـین، حـداقل بـه نظـر بنـده،        هر  به
تــر بـود و توانســت  نســبت بــه ســاختمان سوسیالیسـم در شــوروی موفـق 

ــد ثمــرات آن را         ــروزه دارن ــه ام ــه کنــد ک ــان عرض ــه جه ــويي را ب الگ
میلیـون جمعیـت و بـا وسـعت خـاکي بـیش از        7777چیننـد. چـین بـا     مي

ش اقتصــاد بـرای همــه جهــان لحــا ازپـن  میلیــون کیلـومتر مربــع، امـروزه 
غـرب و حتــي شــرق آســیا کــه آنهــا هـم حرکتشـان خیلــي پــیش رونـده  

 است، خطری شده است. 
ــده  در ــاز در فضــای جهــاني پدي جديــدی  ی همــین دوران اســت کــه ب
ای اسـت کـه بـه ببرهـای آسـیای شـرقي معـروف         شود و آن پديـده  پیدا مي

چهـار کشــور، کنـگ، ايـن  اسـت؛ کـره جنـوبي، تـايوان، سـنگاپور و هنـگ
مانـدگي را پشـت سـر بگذراننـد و بـه جمـع        شوند کـه دور عقـب   موفق مي
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ــعه ــورهای توس ــنعت کش ــه و ص ــده ييافت ــور[   ش ــار کش ــن چه ــد. ]اي بپیوندن

شـده جديـد ، ايـن     هـای صـنعتي   شوند کشـورهای صـنعتي، يعنـي رژيـم     مي
 هم در دنیا يک تحول و يک الگوی جديد بود. 

ز بـود کـه عـرض کـردم، اگـر شـما       فضایِ جهـان آن رو  ی مجموعه اين
يـک دقیقـه بــا دقـت توجـه کنیـد فضـايي طوفـاني و پرجـوش و خـروش       
ــوک      ــم بل ــوک، ه ــر دو بل ــرفت؛ ه ــت پیش ــت و در جه ــال اس ــت. فع اس

داری و هـم کشـورهای درحـال     سوسیالیستي، هـم بلـوک غـرب و سـرمايه    
ــن      ــتند و در اي ــزش هس ــال خی ــه در ح ــعه، هم ــزشتوس ــايي و  خی پوي

ند. به هـر جهـت جهـان مـتالطم و آفريننـده و بـه عبـارت        هايي دار آفرينش
 ديگر آبستن حوادثي ديگر است. اين فضای جهان است. 

کـه بیــانش  7877فضــای ايـران؛ بعــد از شکسـت جنــبش در سـال     امـا 
صــورت ظـاهری يــک  گذشـت و آقـای صــابر مفصـال توضــیح دادنــد، بــه

ر حالت ياس و سـردی برکشـور حـاکم شـد. نیروهـای سیاسـي همـه دچـا        
گـويم شکسـت خوردنـد و هـدر رفتندــ دچـار توقـف         نمـي  توقف شدند ـ 

اعـالم   78و  77سـال   گـاه شدند. همـان طـور کـه مهنـدس بازرگـان در داد     
ــال      ــاه س ــت آزادی در دادگ ــت نهض ــای محکومی ــرد ، معن در  78و  77ک

طلبانـه در ايـران بـود و پايـان جنـبش         واقع مرادف با پايـان جنـبش اصـال   
پـذيرد، ولـي حـاال بـا      ه مجموعـه رژيـم حـاکم را مـي    قانوني يا جنبشـي کـ  

ــت  ــا سیاس ــا ب ــردمدارانش ي ــان   س ــر پاي ــارزه دارد. ديگ ــايش مب دوره  آنه
ـ یب ياست و اين است که مـ  اهلل  و آزادی آيـت  77دقیقـا از پـس از سـال     مین

خمینـي از زنـدان و موضــعي کــه ايشــان نسـبت بـه قــرارداد کاپیتاالسـیون 
اخــراج و تبعیـد کردنــد، از آن موقــع ديگــر  گرفتنـد و ايشــان را از کشــور 
علـي منصـور    شـود؛ اولـین کـار، تـرور حسـن      حرکات مسـلحانه آغـاز مـي   

شـود و بعـد از آن    اهلل خمینـي انجـام مـي    پیـروان آيـت   ی که به وسیله تاس
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گیـرد  ]توسـط[    صـورت مـي   7877ترور شاه است کـه در فـروردين سـال    
بعــدا ديگـر در ايــران خـواه و منصـوری کـه بازداشـت شـدند.    گـروه نیـک 

هـای قهرآمیـز    آيـد جنـبش   های کوچـک و بـزرگ، هرچـه پـیش مـي      جنبش
کننـد   حاکمیـت را نفـي مـي    ی هايي کـه ديگـر مجموعـه    است، يعني جنبش

ای ]بـود[ کـه    بینـي  کننـد و اينهـا طبـق پـیش     يا سلطنت مشروطه را نفي مـي 
 کـه[ محکومیـت نهضـت آزادی،    نيـ مهندس بازرگان کرده بـود ]مبنـي بـر ا   

 آمیز خواهد بود.  پايان مبارزات قانوني و مسالمت
بــه ايــن سـو تــا  7878خصــوص از ســال  ]در ايــن[ دوره، بــه بنــابراين

ــه  هــا در ايــران جنـبش ، ديگــر جنـبش7886سـال  هــای قهرآمیـز اسـت. ب
ــیش ــه   دلیــل همــان پ ــه ملــي دوم ک ــدس بازرگــان، جبه ــي مرحــوم مهن بین

ــد و در دوره   ــال دادن ــیحاتش را مفص ــع   86-77توض ــود و در واق ــال ب فع
عهـده داشـت، فروخفـت. حـاال ايـن       بـه هـای آن دوران را   رهبری حرکـت 

هـای   فروخفتن يکـي بـه دلیـل ناامیـدی و ياسـي بـود کـه بعـد از شکسـت         
خـرداد و غیـره بـر رهبـران و فعـاالن دســت داده بــود، دوم بــه خــاطر  78

ض جبهـه ملـي دوم نسـبت بـه رهبـران اعتـرا       ی اين بـود کـه تـوده و بدنـه    
ـ       هرصـورت ايـن    هداشتند که چـرا رهبـران در ايـن دوره سـاکت هسـتند. ب

جبهـه بـا رهبـران منجـر      ی مخالفت و يـا ايـن مقاومـت بـین تـوده و بدنـه      
شـد بــه اينکـه مرحـوم دکتـر مصــدق از همـان احمـدآباد دســتور انحــالل  
جبهــه ملـي دوم را صـادر کـرد و توصــیه کـرد بهتـر اسـت شـما برويـد و 

ــا   ــر ک ــردم ه ــد م ــي بگذاري ــان م ــن    ری خودش ــد. اي ــام دهن ــد، انج خواهن
 ی بود کـه جبهـه ملـي دوم کنـار رفـت و متعاقـب آن جبهـه        يمهم ی حادثه

ملـي سـوم ايـن بـار بـا محوريـت نهضـت         ی ملي سوم تشکیل شـد. جبهـه  
ــدان      ــت در زن ــال محکومی ــاالن آن[ در ح ــي از فع ــاال ]برخ ــه ح آزادی ک

ــدان بود    ــرون از زنـ ــان بیـ ــي از فعاالنشـ ــد و بعضـ ــه  بودنـ ــد، جامعـ نـ
ــرانِ مرحــوم دار  سوسیالیســت فروهــر و حــزب  يــوشهــا، حـزب ملــت اي
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 مردمِ ايران مرحوم نخشب تشکیل شد.

ــال    در ــوم از س ــي س ــه مل ــع جبه ــان   7878واق ــد و از هم ــکیل ش تش
ــران    ــرانش بازداشــت شــدند و آنهــايي کــه در اي زمــان آغــازِ فعالیــت، رهب

متوقـف شـد و  بودنـد، محکومیــت پیــدا کردنـد و جبهــه در ايـران کــارش
ــان ســال    ــا از هم ــل شــد. دقیق ــه خــارج منتق ــال  7878-77ب ــا س ، 7886ت

بـاالتر از کنفدراسـیون کـه سـابقه      تـي رهبری مبـارزات خـارج از کشـور ح   
 بیشتری در اروپا و امريکا داشت، جبهه ملي سوم بود. 

در داخـل آغـاز شـد، جنـبش نهضـت       7877ديگری کـه از سـال    اتفاق
ـ    رای اولـین بـار بعـد از مشـروطیت بـه صـحنه       روحانیت بـود؛ روحانیـت ب

ــاز    ــه حــوادت و مســايل سیاســي اعتراضــاتي کــرد. در آغ آمــد و نســبت ب
هــای محــدود و بـه قــولي  نهضــت روحانیــت تـا حــدودی دارای خواســته

ايـالتي و حـق انتخـاب شـدن      هـای  نارتجاعي بـود، يعنـي در مقابـل انجمـ    
تـر   رعت راديکـال سـ  ها و اين چیزها حرف داشتند. ولـي ايـن جنـبش بـه     زن

ــه ]ســوی[ مســايل اساســي  ــت و   شــد و ب ــردم رف ــوق اساســي م ــر و حق ت
بـه مقابلـه مشـخص و شخصـي آقـای خمینـي بـا         7877سرانجام در سـال  

خـرداد و   78شخص شاه و رژيم حـاکم بـدل شـد کـه منجـر بـه حـوادت        
نفسـي بـه    هـم حـوادت بعـدی شـد. پـس يـک نیـروی جديـد و تـازه          عدب

ــرو از    صــحنه ــن نی ــد. اي ــد از آم ــرداد  76بع ــحنه   87م ــال از ص ــا آن س ت
سیاسي و مبـارزاتي ايـران غايـب بـود امـا حـاال تـازه، پـرنفس و پرروحیـه          

اش هم اين بـود کـه خصـلت تقلیـدی داشـت. يعنـي رهبـری         آمد و ويژگي
پـذيرفت و تـابع دسـتور و فرمـان      را مـي  هبيچون و چـرای مراجـع مـذ    بي

هـای   بت بـه سـاير گـروه   رهبران مذهبي بود. ايـن خصوصـیتش بـود و نسـ    
سیاسي اين تفاوت را داشـت. ولـي در هـر صـورت بسـیار فعـال، اي ـارگر،        

هـا بـود و شـبکه     فشان و دارای شـبکه وسـیعي در تهـران و شهرسـتان     جان
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ــب   ــان کاس ــا، می ــبش در بازاره ــن جن ــ  اي ــا و حت ــه   يه ــتاها دنبال در روس
ــي     ــد، خیل ــبال در صــحنه بودن ــه ق ــي ک ــای مل ــعتش از نیروه ــت. وس داش

اش هـم در جامعـه بیشـتر بـود امـا يـک ويژگـي         یشتر بـود. تـاثیر گـذاری   ب
ــان    ــ ال در جري ــاتش م ــه در حرک ــت؛ اگرچ ــد از آن   78داش ــرداد و بع خ

ــر     ــا کمت ــود، ام ــاني ب ــا قهرم ــراه ب ــي هم ــه و حت ــه و اي ارگران بســیار فعاالن
هــای  ای بــود کــه در جنـبش انديشــیده و همــراه بــا عقالنیــت و اي ــارگری

 رد. سیاسي ضرورت دا
از تشـکیل جبهـه ملـي ايـران و انتقـال آن بـه خـارج از کشـور، در          بعد

ــد هــم، تحــوالت مهمــي    ــه در داخــل کشــور بودن درون نیروهــای ملــي ک
ــا    ــود و ت ــدا شــد. يکــي از ايــن تحــوالت کــه خیلـي مهــم و اثرگــذار ب پی
ــدين در     ــود. مجاه ــدين ب ــبش مجاه ــدايش جن ــد، پی ــدگار ش ــدودی مان ح

ــجويان   ــان و دانش ــع جوان ــل واق ــتداخ ــد از   نهض ــه بع ــد ک آزادی بودن
بـه فکـر فـرو رفتنـد. چـون در       77و  77شکست حرکات قـانوني سـالهای   

طـور کـه[ گفـتم، انقـالب ويتنـام، انقـالب چـین، کوبـا و          جهان هم ]همـان 
طـورکلي مارکسیسـم در جهـان     اينها تـاثیراتي در جهـان گذاشـته بـود و بـه     

آن شـدند کـه    بـر ن هـم  اعتبار و حی یت پیـدا کـرده بـود، جنـبش مجاهـدي     
ــم      ــارزاتي، از مارکسیس ــات مب ــف تجربی ــرای کش ــارزه و ب ــم مب ــرای عل ب
ــدار   ــد و ايــن موجــب شــد کــه فرهنــگ مارکسیســمي و مق  یاســتفاده کنن

آن در درون ســازمان مجاهــدين کــه يــک ســازمان مخفــي،       اتیــروح
ــازمان  ــنظم و س ــیار م ــه    چريکــي و بس ــد، گرچ ــدا کن ــه پی ــود ريش ــه ب يافت

ـ   نداشـتند. در هـر صـورت وجـود يـک چنـین     ریین نظـ رهبـران اولیـه چن
نابسـاماني يـا غیرهمرنگــي در داخــل مجاهــدين ســبب شــد کــه در ســال  

ــدين معــروف شــد،    7887 ــای درون مجاه ــه کودت ــدها ب ــه بع ــه ک آن حادث
. اين حادثـه فقـط حادثـه درون سـازمان مجاهـدين نبـود، يـک        افتدیاتفاق ب
فیـت و صـورت آن چیـزی    بسـیار تـاريخي بـود، اوال از جهـت کی     ی حادثه
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ــه حرکــت ملــي ــود[. بعــد از اســالم، جنــبش  شــبیه ب هــای  گراهــای اول ]ب

ديـن بـود کـه     ضدعربي در ايران متعدد بـود، از جملـه جنـبش بابـک خـرم     
کـرد کـه اسـالمي و مسـلمان اسـت، بـرای همـین در         تا مـدتي تظـاهر مـي   

کـه پیروانـي کسـب کـرد، نقـاب از        تاريخ مـي نويسـند کـه پـس از مـدتي     
و اعـالم کــرد کــه بــا اســالم و مـذهب اســالم و مــذهب   داشــتره برچهـ
قـدر اسـت    اينها مخـالف اسـت . مخـالفتش بـا اعـراب آن      ی ها و همه عرب

کــه بــا مـذهب اعــراب هـم مخالفـت دارد. ايــن حادثـه هـم کـه در درون  
هـای تـاريخي و    بـروز پیـدا کـرد، ريشـه     7887سازمان مجاهـدين در سـال   
شـود   وارد آنهـا شـوم، مفصـل مـي     اهمر بخـو مقدمات تکويني داشت که اگـ 

و وقت جناب آقـای محمـدی را خواهـد گرفـت. شـايد خـود ايشـان هـم         
العـین    بـاره و طرفـه   در اين مورد صحبت بفرمايند. ]ايـن عمـل[ خیلـي يـک    

اش در تـاريخ   ايجاد نشد، نامش کودتـا ]نبـود[، ولـي چیـزی بـود کـه شـبیه       
مـدتي مردمـي،    يعنـي بـود.  ديـن ديـده شـده     ايران در ]جنبش[ بابـک خـرم  

ــران را، يـا نــه، جــوان  ــه   ملــت سراسـر اي هــای مسـلمان ملــت ايــران را، ب
آمیـز را   چیزی دلخوش کنند که مـا رهبـری انقـالب و رهبـری جنـبش قهـر      

در ايــران داريــم؛ واقعـا هــم داشـتند، آن موقــع ســازمان مجاهــدين چنـین  
و  یی مـاد هـا  جايگاهي در ايران پیدا کـرده بـود و امکانـات و سـیل کمـک     

هـا ديگـر    امکاناتي از طرف مـردم بـه سـوی آنهـا جـاری شـده بـود کـه آن        
ــه     ــي ب ــتند و حت ــات را نداش ــه امکان ــتفاده از آن هم ــدرت اس ــان ق خودش

 کردند.  های فدايي خلق هم کمک مي چريک
هــر صــورت، ايـن جنـبش نـه فقــط در داخــل ســازمان مجاهـدين   بــه

ی عمـومي جامعـه هـم  ای را ايجـاد کـرد، بلکـه در فضـا  شکسـت و تفرقـه 
ــل عکــس ــمني   العم ــن دش ــرد. اي ــي ايجــاد ک ــاه افراط ــای گ ــین  ه ــه ب ای ک

ــرض    ــه در اول ع ــدين ک ــا مقل ــت ي ــه روحانی ــذهبيِ وابســته ب نیروهــای م



 05-05مبارزات دهه فراز   45

مبـارز قبـل از انقـالب پیـدا شـد       هـای کردم، بعدها با نیروهای ملي يـا نیرو 
ــام ــت کل  و بعــد از انقــالب انتق ــابع روحانی ــری شــد و نیروهــای ت ــگی  ی هی

ــذف       آن ــار و ح ــر کن ــدرت ب ــي و ق ــاعي و سیاس ــحنه اجتم ــا را از ص ه
ــل       ــه در داخ ــاقي ک ــي اتف ــود. يعن ــت ب ــول آن حرک ــه محص ــد، هم کردن

ــه   ــم کین ــاد، تخ ــدين افت ــازمان مجاه ــارزان و ف س ــل مب ــاالنای را در داخ  ع
 چشیم.  هايش را مي ايران کاشت که هنوز هم ما داريم میوه

اله در جهــان و در ايـــران  ســ 77يــا  78 ی مجمــوع در ايــن دوره   در
جوشــش، نـــوآوری و پويـــايي وجــود دارد. در ايـــران جامعـــه بســـیار  
پوياست. نـه فقـط نیروهـای مبـارز علیـه رژيـم حـاکم، بلکـه خـود رژيـم           
ــي و      ــاکم[ از دموکراس ــم ح ــت ]رژي ــت اس ــود. درس ــال ب ــم فع ــاکم ه ح

بـود، عـدول کـرده بـود و      زمـان مشروعیت که بـاالخره قـانون اساسـيِ آن    
ــیاری ــي   بس ــورت م ــانون ص ــالف ق ــای خ ــه   از کاره ــل[ اينک ــت، ]م  گرف

هـا همـه    گیرنده، طـرا ، نـاظر و همـه چیـز بـود و ايـن       شخص شاه تصمیم
ــن   ــي خــوب اي ــود، ول ــان ب ــانون اساســي آن زم ــت از  خــالف ق ــا حکاي ه

ــظ و     ــت و حف ــرای حراس ــت ب ــود حاکمی ــوش خ ــب و ج ــت و جن فعالی
 . کند بقای خودش مي

فعالیــت حاکمیــت، جامعــه هــم  در عـین حـال در همــین جوشــش و 
خواسـت   تغییراتي کرد. به ايـن معنـا کـه در اثـر اهـداف حاکمیـت کـه مـي        

هـای   خودش را به عنوان يـک نظـام الگـو در جهـان معرفـي کنـد، فعالیـت       
 87يـا  88تـا  77صـنعتي و اقتصــادی توسـعه پیـدا کـرد. در دوره سـالهای    

ن آن روز رشــد کـرد کــه حتـي در جهــا درصـد 77صــنعت ايــران ســالیانه 
سـابقه بـود. بـه جـز ]برخـي[ کشـورها، مخصوصـا کشـور شـوروی کـه            بي

اش سـرعت رشـدش خیلـي زيـاد      سـاله  هـای پـن    در زمان استالین با برنامـه 
سـابقه بـود و همـین باعـث غـرور بیشـتر و ادعاهـای         بود، اين ]رشـد[ بـي  

در سـال رشـد    درصـد  77بیشتر رژيم حـاکم شـده بـود. صـنعت در ايـران      
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ايـن خیلـي مهـم بـود. ولـیکن ابعـاد ديگـر توسـعه تحقـق پیـدا           کرده بود، 

ــناس،      ــاردان، کارش ــای ک ــنعت، نیروه ــد ص ــا رش ــرادف ب ــي م ــرد. يعن نک
کــرده، فنــي و تکنـوکرات در جامعـه جايگـاه پیـدا کردنـد و فعـال    تحصـیل 

رفـت، يعنـي سـاختار     شـان هـم روز بـه روز بـاال مـي      شدند و نسبت عددی
يـن نیروهـای جديـد کـه سیاسـي نیسـتند امـا        کرد. ا ايران تغییر مي ماعياجت

نفـس، صـاحب تجربـه، صـاحب تکنولـوژی و علـم بودنـد،     نیروهـای تـازه  
کـاربرد زيـادی هـم در جامعـه داشــتند و اشـتغال هــم زيـاد برايشـان پیـدا   

هـايي هـم داشـتند و     شده بود. اين نیروهـای جديـد ادعاهـايي يـا خواسـت     
ــه   تندتوانســ ديگــر نمــي ــه در جامع ــد ک ــی   تحمــل کنن ــر سیاســي ه از نظ

خواهـد از جانـب عمـل کنـد و      تصور شـوند و هرچـه دسـتگاه حـاکم مـي     
ــود کــه در حرکــات    آن هــا هــی  نقشــي نداشـته باشــند. بــه ايــن جهــت ب

بـه بعـد کـه در اثـر فشـار امريکـا دولـت مجبـور شـد فضــای          87سـالهای  
ــ    ــای سیاس ــه نیروه ــد و ب ــاز کن ــدار ب ــک مق ــان  يسیاســي را ي ــديم امک ق

ن روآمـدن بدهـد، ايـن نیروهـای جديـد اجتمـاعي کـه البتـه         فعالیت و امکا
سیاسي نبودند، سیاسي شـدند و بـه طـرف خواسـتن حقـوق خودشـان کـه        

هـا اسـت، حرکـت     ريـزی  هـا و برنامـه   هـا، طراحـي   گیـری  حضور در تصمیم
کردنـد و بـه آن نیروهـای کلـي مخـالف رژيـم کـه تمـام نیروهـای قبــل از         

 ن، پیوستند. انقالب بودند و مبارز با رژيم بود
ــالهای  از ــال[      77س ــم را ]دنب ــدازی رژي ــرد بران ــه رويک ــد هم ــه بع ب

 یا کردنـد. ايــن مجموعــه فضــايي را ايجـاد کـرد کـه بســیار فضــای آمــاده 
ــال      ــدمانش از س ــه مق ــود ک ــاني ب ــورش همگ ــالب و ش ــرای انق در  87ب
ــا اوج گرفــت. در ســال   ــز شــروع شــد و مرتب اوجِ  86حــوادت قــم و تبري

بـین ايـن دو گـروه کـه عـرض       تفـاوت  86ست در سال بیشتر گرفت و در
کـردم ]مشـخص شـد[. يــک دسـته پیـروان روحانیـت بودنـد، يعنــي اهــل 
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ــد    ــیکن اهــل تقلی ــد ول ــد کــه بســیار پرشــور، پرحرکــت و فعــال بودن تقلی
سـپردند. حـاال رهبـران مـذهبي      بودند و خودشان را به رهبـران مـذهبي مـي   
ــه     ــه کلی ــا مجموع ــتند ي ــع هس ــا مراج ــ ی ي ــم   روحانی ــروه ه ــک گ ت. ي

هـــايي م ــل نهضـــت آزادی، جبهـــه ملـــي، گــروه خداپرســـتان   گـــروه
ــا و      ــبش جام ــه جن ــالب ب ــل انق ــان اواي ــع، هم ــه آن موق ــت ک سوسیالیس
ــران، حــزب ملــت    ــارز تبــديل شــد، حــزب مــردم اي جنــبش مسـلمانان مب

ــروه  ــن گ ــین اي ــد. ب ــران ]و...[ بودن ــت   اي ــا روحانی ــد ب ــذهبي جدي ــای م ه
هـا از مقـدمات    تفـاوت  يـن بـروز و ظهـور ا  هـايي وجـود داشـت و     تفـاوت 

انقالب آغاز شد و بعد از انقـالب بـه حـوادثي منجـر شـد کـه بعـدا طـر          
 يک جنا  در ايران شد.  ی خواهد شد و منجر به حاکمیت مطلقه

مختصـر و معـرف حـوادت قبـل از      ی هر صورت ايـن يـک کارنامـه    به
ادامــه  7886شـود و تــا سـال  آغـاز مــي 7877انقـالب اســت کــه از ســال 

ايـن دو جنـا ، يعنــي يـک جنـا  تـابع روحانیـت، يکـي هـم   86دارد. در 
گیرنـد   هايي م ـل جنـبش قهرآمیـز هـم قـرار مـي       جنا  ملي که در آن جنا 

ای بــا   اعالمیــه 7886شــهريور   7در  دی]حضــور داشــتند[. نهضــت آزا  
ــه  ــه بیانی ــع موضــع  ی امضــای نهضــت آزادی داد ک ــايي و در واق ــری  نه گی

ــ ــايي نیروه ــه   نه ــه ب ــه ک ــت و در آن اعالمی ــم اس ــي مخــالف رژي ای مردم
سنگر به سـنگر معـروف بـود، طـر  شـده بـود کـه امـروزه بـین           ی اعالمیه

ــي و شــخص اعلــي 88 ايــن  ،حضــرت يــک اخــتالف هســت میلیــون ايران
شـود مگـر اينکـه يکـي از ايـن دو کنـار برونـد. چـون    اخـتالف حـل نمـي 

، شـخص شـاه    پـذير نیسـت   میلیـون ايرانـي عملـي و امکـان     88کنار رفـتن  
 ی بايـد کنـار بـرود، يعنـي ديگـر آن روز اعـالم علنـي شـد. بنـابراين همــه

کنندگان که از ايـن بـه بعـد وارد صـحنه شـدند، در واقـع بـا ايـده و          جنبش
هـايي کـه     نفي وجـود شـاه، وارد شـدند. بـه سـبب همـان ويژگـي        ضعبا مو

تـر و  داغهــا خیلـي  گفـتم در جنــبش پیـروان روحانیـت وجـود داشـت آن
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هـا[ کنـار رفـتن شـخص شـاه       تندتر صحنه را به انقالب تبـديل کردنـد. ]آن  

را بــه واژگــوني رژيــم و انقــالب تبــديل کردنــد کــه بعــدها نتــاي          
سـال آن نتـاي  هنـوز     87بـاری داد کـه هنـوز هـم بعـد از گذشـت        مصیبت

جبران نشده اسـت. يعنـي کشـور و مملکـت، هنـوز ديگـر مملکـت نشـده،         
م اداری و اجرايـي مشـخص، معـین و ثـابتي نشـده، بـه       کشور صاحب نظـا 

 دوران انقالب که برسیم به اين موضوعات خواهیم پرداخت. 



 
 
 
 
تشکر از آقای مهندس سـحابي و خسـته نباشـید بـه ايشـان، تکـه دوم        با

بـود را پشـت سـر     86-77گیـريم. پنجمـین فـراز کـه فـراز       جلسه را پي مي
را در بـر   87تـا   77 ی فراز ششـم دهـه  گذاشتیم و وارد ششمین فراز شديم؛ 

گیرد. درست است که متصل به انقالب است اما خودش يک دوران ويژه  مي
های خاص خودش را دارد. با هم مرور  مندی قوانین و قانون قواعد،است که 
ساله پیشوازی بود و میداني بود برای تمرين 8، دوران کوتاه 86-77کرديم که 

در آن میدان تمرين، نسل جديد با يک  86-77ران. نیروهای نوپديد جامعه اي
 های بزرگيای برای استخوان ترکاندن و  سال عرصه 77میانگین سني کمتر از 

تـر از   بعدی پیدا کرد و کمک کرد به اين که در غلیان دورانِ بسـیار پرغلغـل  
طـور کـه آقـای مهنـدس سـحابي       دوران قبلي، نشو و نما داشته باشد. همـان 

تـر از همـه    ، دوران، دورانِ شور و آرمـان و خجسـتگي و مهـم   توضیح دادند
دوران باربردار است. نسلي آمده بود، بنا بود که باری بردارد، در مـدار تغییـر   

کـرد، ادعـايي داشـت. بـه قـول       زد و صرفا به مدار تفسیر اکتفـا نمـي   گام مي
گیرهای قديم ادعای کشتي کرد، منتهي در حد قد و قواره خودش کـه   کشتي

حاال آقای دکتر محمدی توضیح خواهند داد. در نظر اول اين طـور در ذهـن   
با ادبیات امروز، نسل تیـر   ظاهرامتبادر مي شود که آن نسل، نسل حسي بود؛ 

و ترقه بود و خیلي کیفیت نداشت، در حالي کـه ويژگـي آن دوره کـه حـاال     
ن خیلـي  صحبت خواهد شد، تقدم ايده، تقدم انديشه و تقدم تئوری است. اي

مهم است که يک جرياني که اصال مشي آن مشي مسـلحانه اسـت، بـه قـول     
استراتژی اطراق کند، اين اهمیـت   وگاه تئوری  سال در منزل 77آقای می مي 

 داشت.



 
 
 
 

گرگاني هستند که  محترم جلسه امروز ما آقای دکتر محمد محمدی مهمان
ا توضیح خواهنـد داد.  با توجه به سیر تجربي که خودشان دارند، اين بحث ر

در شـهر گرگـان، ورودی بـه دانشـکده حقـوق و علـوم        7877ايشان متولد 
به سازمان مجاهدين انقالب  77و  78سیاسي دانشگاه تهران، ورودی سالهای 

هسـتند. بعـد از انقـالب     87اسالمي و جداشده از همـان سـازمان در سـال    
دانشـگاه عالمـه    اقتصـاد و بعـدا حقـوق و مـديريت     ی فرهنگي در دانشکده

تحصیالتشـان را در   67 ی طباطبايي بـه تـدريس اشـتغال داشـتند و در دهـه     
انگلستان تکمیل کردنـد و تعمیـق کردنـد و بـا دسـت پـِر علمـي بـه ايـران          

. ويژگي ايشان اين است که در دوراني کـه کمتـر کسـي در حـوزه     ندبازگشت
ردنـد و در  کنـد، ايشـان ايـن کـار را ک     های علميِ خودش تبحر و تعمق مـي 

حقوقِ عالمه از اساتید موثر هستند و در بنیانگذاری کرسي حقوق  ی دانشکده
ـ  ای ايفا کردند. ايشـان مـي   حقوق عالمه، نقش ويژه ی بشر در دانشکده  دتوانن

شاهد مناسب و صادقي برای دوران موردنظرِ جلسه امروز باشند. آقای دکتـر  
دقیقـه بـرای طـر  بحـث      67تـا   77دهند از وقتي بـین   محمدی ترجیح مي
هايي خواهند بود که دوستان  دقیقه هم پاسخگوی پرسش 87استفاده بکنند و 

 حاضر در جمع خواهند داشت 
 



 
 
 
 
ضمن عرِض سـالم خـدمت شـما حضـار محتـرم، مـن سـعي خـواهم          

کرد بح ي را کـه از نظـر خـودم بسـیار بسـیار سـنگین و مشـکل اسـت، در         
وضـیح بـدهم. واقعیـت ايـن اسـت      ظرف ظرفیت و ذهـن خـودم برايتـان ت   

شـدت پیچیـده اسـت و بـه قـول خـود مرحـوم         هـا بـه   که ايـن نـوع بحـث   
هـا، بحـث مـادر     ايـن بحـث   ،نژاد که موسس سازمان مجاهـدين بـود   حنیف

اش  گـردد، يـک گوشـه    بحـث بـه فلسـفه بـر مـي      ی است، يعني يک گوشـه 
اش بـه علـوم    اش بـه تـاريخ و يـک گوشـه     شناسـي، يـک گوشـه    به جامعـه 

خورد، يعني بحـث بسـیار پیچیـده اسـت. بـه همـین خـاطر هـم          سي ميسیا
ــوان      ــه عن ــودم را در آن دوره ب ــاه خ ــه جايگ ــتم ک ــل هس ــي ماي ــن خیل م

سـاله بـودم،  77کـه وارد سـازمان شــدم و  76يـا  77در سـال  کـهجـواني 
]مشخص کنم[؛ عرض کـنم کـه مـن جـزو موسسـین سـازمان نبـودم بلکـه         

و مسـايلي داشـتم کـه حـاال خـدمتتان      عضـو شـدم    77بعدا يعني ]در سال[ 
 کنم.  عرض مي

طـوری کـه حـاال اشـاره فرمودنـد، بحـث يـک         طور طبیعـي همـان   به اما
مباني نظری دارد کـه ]اگـر[ مـن مبـاني نظـری را خیلـي خالصـه خـدمتتان         
عرض کنم، قادر خواهیم بـود، آن را ارزيـابي کنـیم. بـه عبـارت ديگـر اگـر        

ــرای ار  ــا نمــي  زيــابيبـرای عمــل اجتمــاعي مالکــي ب ــا  نباشــد، م ــوانیم ب ت
ـ   برسـیم؛ مـ ال اگـر انتخابـات مجلـس هشـتم بـه معنـي          قمخاطب بـه تواف

موفقیت يـک حـزب باشـد و هـرکس کـه توانسـت وارد انتخابـات بشـود،         
ــتراتژی   ــودکه اس ــل بش ــي   دلی ــوب م ــوده، خ ــت ب ــت   اش درس ــود گف ش

چه کسي درسـت و اسـتراتژی چـه کسـي غلـط اسـت. بنـابراين          استراتژی
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هـای مـا اول مهـم اسـت. مـن گـاه ايـن         هـا و مـالک   اندازها، نگـرش  چشم
ــي  ــرض م ــاق عمــل جراحــي را    طــوری تفســیر ع ــوال درِ ات ــه معم ــنم ک ک

کسـي وارد نشـود، بعـد هـرکس در      گوينـد کـه هـی     بندد و پزشکان مـي  مي
گیــرد، بـا دقـت تمـام بايــد يـک يـک مســايل را  جـای خـودش قــرار مـي
را پــاره کننـد و پـنس بگذارنـد و    خواهنـد پوسـت   ]پـیش ببرنـد[ مـ ال مــي   

خواهنـد روده را پـاره کننـد و جـدا کننـد       بعـد مـ ال مـي    لهجدا کنند و مرح
العـاده دسـت بـه يـک بخـش حسـاس        تا قادر باشـند بـا يـک تمرکـز فـوق     

تـر   هـا، صـدها بـار پیچیـده     بدن بزنند. ادعای بنده اين است کـه ايـن بحـث   
ت. واقعـا پارامترهـا   از يک عمل جراحـي قلـب اسـت و واقعـا پیچیـده اسـ      

کنـد، بســیار زيـاد  دخالـت مــي هـايش گیــری هـايي کـه در انـدازه و مــالک
خـواهم بحـ م    است. خوب به همـین خـاطر مـن عـرض کـردم اجـازه مـي       

را در چنــد قســمت عــرض کــنم؛ قســمت اول مقــدماتي دارم کــه آن       
ــي ــدمتتان مـ ــدمات را خـ ــتراتژی و   مقـ ــويم. در قســـمت دوم وارد اسـ گـ

ــا  77مشــي دهــه خــط ــي 87ت ــي  م ــنم  شــوم و در قســمت ســوم ســعي م ک
در آن زمــان و االن هســت را برايتــان توضــیح بــدهم و      هنقــدهايي کــ 

 گیری کنم.  نتیجه
ــد   امــا از بحــث اول، مقدمــه؛ اول همــانطوری کــه آقــای صــابر فرمودن

چـون مــن بــه اصـطال  حقـوق بشــری هسـتم، يـک توضـیحي در مــورد  
ــ    ــک تعبی ــدس ي ــاب مهن ــدس دارم. جن ــات مهن ــه  فرمايش ــد ک ری فرمودن

ــالل  ــر ح ــوق بش ــه االن     حق ــت ک ــین اس ــان هم ــور ايش ــت، منظ زاده نیس
گیـرد   هـای سیاسـي قـرار مـي     فرمودند، يعني حقوق بشری کـه ابـزار بـازی   

داننــد کـه حقـوق بشــر در جنـگ دوم جهـاني در  وگرنـه بهتـر از مـن مـي
ســازمان ملــل مطـر  شــد و ايــن شــعارها ]توســط[ بســیاری از متفکـرين  

از بعــد از انقــالب کبیـر فرانســه مطــر  شــد و بعــد بــه   درجــه يــک دنیــا
 ترتیب يک اعالمیه شد. 
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بــه حضـورتان کــه جنـاب مهنـدس سـحابي کـه بسـیار مسـلط     عرضـم 
ــه ــتند و حافظ ــه   ی هس ــد، زمین ــم دارن ــوبي ه ــیار خ ــه بس ــا و نمون ــای  ه ه

سازمان ]مجاهدين[ را ذکـر کردنـد. مـا در هـر بح ـي اجبـارا بايـد وارد آن        
ــ  ــان بشــويم و ش ــده   زم ــک ع ــريم. ي ــر بگی ــان را در نظ ــاريخ آن زم رايط ت

بـود آقـای مهنـدس فرمودنـد، امـا مـن      طــر عـواملي را کـه در آن زمـان م   
خـواهم بگـويم کـه طبیعـت      مـي  کـه آن عوامـل را عـرض کـنم،      قبل از ايـن 

کـارِ سـازمان از هـم تفکیـک شـده       ی بحث ما چیسـت؛ سـه محـورِ عمـده    
هـای[ تئوريـک بـود     و ]بحـث  بینـي  هـای مربـوط بـه جهـان     بود، يکي بحث

امـروز  ايـدئولوژی گفتنـد ايـدئولوژی بـه معنـای نظـری؛    کـه آن موقـع مـي  
ــع        ــا آن موق ــت، ام ــتگي اس ــب و وابس ــوع تعص ــک ن ــتر ي ــايش بیش معن

بینـي بـود، شـناخت     ايدئولوژی به معنای نظری بـود. پـس تئـوری و جهـان    
ــود.   ــاريخ ب ــود و تحلیــل ت ــود، بحــث تئــوریِ تشـکیالت ب  بــود، اقتصــاد ب

ها هرکدام يـک بحـث مسـتقل بـود و کـار بسـیار سـنگیني هـم رويـش           اين
ــاال  ــه ح ــود ک ــازمان،     ب ــار س ــش دومِ ک ــت. بخ ــن نیس ــث م ــوع بح موض

ــث ــي       بح ــه؟ يعن ــي چ ــتراتژی يعن ــود، اس ــتراتژی ب ــه اس ــوط ب ــای مرب ه
حـل مبـارزاتي را بايـد   مشـي، يعنــي ايـن کــه يـک تشــکیالت چـه راه     خـط 

ــ   ــوط ب ــد. بخــش ســوم، بخــش مرب ــا و انتخــاب بکن ه تشــکیالت و کادره
االن وارد  امسايل کادرهـا بـود کـه آن هـم بحـث بسـیار مفصـلي اسـت. مـ         

کــه نظريــات سـازمان در مـورد مســايل  شــويم. يعنـي ايــن بحـث اول نمــي
بینــي، اقتصــاد، تئــوری تشــکیالت و... چــه  فکـری ]م ـل[ ســازمان، جهــان

بود، اينها بحـث االن مـا نیسـت. بحـث سـوم هـم کـه بحـث تشـکیالت و          
کنـیم. مـن متناسـب بـا آنچـه از       مسايل تشـکیالت بـود را بـاز بحـث نمـي     

آقــای صــابر شــنیدم و امــروز هــم احســاس کــردم همــین مســاله هســت،  
 87و  77مشــي ســازمان در دهـــه   وارد تئــوری، يــا اســتراتژی و خــط   

اش  مشـي و ماهیـت نظـری    خـواهم اول خـودِ خـط    شوم. امـا اجـازه مـي    مي



 چرایی مبارزات: دکتر محمدی گرگانی  41

 را عرض کنم. 
هــای مــا از آن زمــان و قبــل از آن،  ي از فاجعـهمــدعي هسـتم يکــ مـن

مشـي،   گـويیم خـط   اعتنـايي بـه آن اسـت؛ مـا وقتـي مـي       همین مساله و بـي 
مـدتي اسـت کـه هـر حـزب،  هـای دراز حـل ريـزی و راه منظـور مـا برنامـه

ــي   ــدوين م ــرای خــودش ت ــي ب ــا دولت ــه ي ــین  تشــکیالت و جامع ــد. اول کن
شناسـي، تخصصــي و کــامال کار ی وزههــا حـ موضـوع ايـن اســت کــه ايـن

ــودن نیســت.    ــاد، قطعیــت و مقــدس ب نظــری ]اســت[، بحــث ايمــان، اعتق
گويیم رابطـه بـا آمريکـا را داشـته باشـیم يـا نـه،         يعني ما وقتي به فرض مي

به اتحاديه اروپا بپیونـديم يـا نـه، در مـورد صـلح خاورمیانـه چـه موضـعي         
ا هــ نیسـت. ايـن مـانهـای نظـری اسـت، موضـوع اي بگیـريم، اينهــا بحـث

ــه بحــث   ــور جامع ــه اســت. ام ــور جامع ــای مشــورتي اســت،   مســايل ام ه
گـويیم   . وقتـي مـي  سـت یکارشناسي اسـت، نقدپـذير اسـت و مقـدس هـم ن     

اصول، حـوزه ايمـان اسـت؛ ايمـان بـه خـدا، ايمـان بـه قیامـت، ايمـان بـه            
قرآن، اينجا حوزه اصول اسـت. امـا امـور جامعـه، مسـايل نظـری هسـتند و        

ش آمـده اسـت کـه امـور جامعـه را وارد حـوزه       آن جايي پـی  وامعفاجعه ج
ــه آن آورده    ــان ب ــت و ايم ــرده اس ــول ک ــه   اص ــه االن برنام ــن ک ــد. اي  ی ان

مشـي يـک حـزب چـه      مـان چـه باشـد، ايـن کـه مـا االن در خـط        اقتصادی
هـا مسـايل نظـری اسـت و امـروز ممکـن اسـت         حلي اتخـاذ کنـیم، ايـن    راه

ردم، غلـط بـود. مـا االن در    اشـتباه کـ   بگويیـد بگويید ]با آن[ مـوافقم، فـردا   
ايران هنوز هم که هنوز اسـت سـر مسـاله جنـگ اگـر کسـي نظـر مخـالف         
داشـته باشــد ]... [. جنـاب مهنــدس مـا در خدمتشــان بـوديم، مجلــس اول 
بعد از فتح فاو، بعـد از فـتح خرمشـهر بـا ايشـان رفتـیم بـا آقـای هاشـمي          

بهتـر  هـم هسـت، چـه     یگـر [ صـحبت کـرديم کـه بابـا نظـر دي     ي]رفسنجان
کار را تمام بکنیـد، اقـداِم ديگـر نکنیـد، بعـد مـا مـتهم شـديم کـه شـما بـا            

ــي  ــت م ــايي مخالف ــه     چیزه ــت. البت ــات اس ــزو مقدس ــويي ج ــه گ ــد ک کنی
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جـا آقــای هاشـمي بـه مـا گفــت بعضـي از دوسـتان مــا در شـورای  همـان
عالي دفاع هم نظرشـان همـین اسـت. ايـن کـه االن بجنگـیم، صـلح کنـیم،         

طعنامـه چـه کـار کنـیم و... يـک بحـث نظـرِی کارشناسـي         کنیم، با ق اکرهمذ
ــوزه  ــال ح ــت و اص ــب در    ی اس ــه تعص ــت. هرگون ــان نیس ــذهب و ايم م

گونـه مســايل چـه فجــايعي کـه در طــول تـاريخ نیافريـده اســت. لــذا   ايـن
تـرين رهبـران سیاسـي، شـما حضـرت علـي رانگـاه کنیـد، حضـرت           صادق

قَبـلَ   يکنیـد، سَـلون  داريـد از مـن ب   يگويـد هـر سـوال    علي از آن طرف مـي 
طلحـه و زبیـر موضـع بگیــرد،     یخواهــد جلـو  امـا وقتـي مـي    ،ياَن تَفقِـدون 

گويـد آن قـدر فکـر کـردم، آنقـدر فکـر کـردم از خـواب شـب افتـادم،            مي
خواهیـد   گويـد هرچـه مـي    چه کار کنم با طلحه و زبیر؟ يعني علـي کـه مـي   

ــي   ــي م ــید، وقت ــن بپرس ــ   از م ــران جامع ــر از رهب ــوی دو نف ــد جل ه خواه
ــي    ــد، م ــم برخوردارن ــت ه ــه از محبوبی ــرد ک ــرار بگی ــودش ق ــد از  خ گوي

ْوَم ،         ي مََنعَنِـي النَـّ خواب شب افتادم وَقَْد َقلَّْبُت هـَذا الْـمَمَْر َبطْنَـُه َوَظهْـرَُه حَتَـّ
آيـد مسـاله را ايمـاني کنـد و بگويـد       کـار کـنم؟ ديگـر نمـي     من با اينها چـه 

يـک نکتـه حسـاس و مهـم      اسـت. پـس ايـن    مـین ايمان دارم و حتما هم ه
 است. 
زنـم بـا تمـام ذرات وجـودم لحظـه بـه         هـا را مـي   وقتي ايـن حـرف   من

آورم و مسـايلي کـه پـیش آمـد و االن      هـا را بـه خـاطر مـي     لحظه اين حرف
کـنم کـه واقعـا بخشـي از مسـاله در حـوزه بحـث نظـری          بینم و فکر مي مي

ــف   ــم. مرحــوم حنی ــژا و فکـری ماســت. مــا در آنجــا مشــکل داري ــک ن د ي
کـه جنـاب صـابر اشـاره کردنـد و مـن يـک         کـرد  حرفي را خیلي تکرار مي

ــي    ــواهم داد. م ــیح خ ــدمتتان توض ــک خ ــه ي ــرين   ب ــي از بزرگت ــت يک گف
ايـم. مـا    مشکالت در کار سیاست ايـن اسـت کـه سیاسـت را سـاده گرفتـه      

ايـم. قضـیه را جــدی نگـرفتیم و همـین  مبـارزه را ســطحي  و ســاده کـرده
تـوانیم، تـازه اگـر همـه را هـم جـدی بگیـريم، بـاز         شود که ن هم موجب مي
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تـرين اسـت برسـیم. ايـن      هم معلوم نیست که بتوانیم بـه آنچـه کـه درسـت    
قدر داستان ظريف و پیچیـده اسـت. نکتـه اولـم ايـن بـود کـه مـا طبیعـت          

 بح مان چه بح ي است.
از ايرادهايي که وجـود داشـت، االن هـم هسـت، ]ايـن اسـت کـه[         يکي

نظـر و گـاه    مطبوعـات از طـرف افـراد بسـیار صـاحب      من شاهد هسـتم در 
 متفکر موردنظر ما از منظر نظری سرِ اين چیزها سوتفاهم هست:

ــي   اول، ــون م ــه انقالبی ــد،   تصــور شــده اســت ک ــالب کنن ــتند انق خواس
ای را ترور کنند و خودشـان سـر کـار بیاينـد. الجـرم اصـطال  غلطـي         عده

ای  قالبـي يعنـي عملـي کـه عـده     گويند عمـلِ انقالبـيع عمـل ان    جا افتاده مي
تناسـب بـا    خواهنـد بـدون محاسـبه شـرايط تـاريخي، يـک حرکـت بـي         مي

ای  جـور نبـود، اصـال قـرار نبـود عـده   اصـال ايـن  نـد؛ شـرايط را انجـام بده 
ــده  ــد، ع ــال      بیاين ــند. اص ــدرت برس ــه ق ــان ب ــد و خودش ــرور کنن ای را ت

مـان  موقـع ايـن بـود کـه مـا عمر       حـرف آن  ی همچنین حرفـي نبـود. همـه   
حداک رشش ماه يا هشـت مـاه اسـت رعمـر يـک چريـک شـهری حـداک ر         

رويـم و  مـي بـین ( مـا از  شـش مـاه اسـت، خیلـي زيـاد بشــود هشـت مـاه    
مسـلحانه را شــروع   ی هـايي کـه آمدنـد مبـارزه    مـانیم. قـرار نبـود ايـن    نمـي 

ــد    ــه عـرض کــنم، ناگزيري کردنــد، خودشــان بــه قــدرت برســند. يــک نکت
گـويم بايـد بگـويم     مـن هـر بح ـي را کـه مـي     طورجدی توجه کنیـد کـه    به

کـنم قـرار نبـود ]بـه قـدرت       کدام زمان و کدام تاريخ، مـن کـه عـرض مـي    
ــن ــال  دبرس ــل از س ــا قب ــي 87[، دارم ت ــال   را م ــد از س ــويم. بع ــه  88گ ک

ــازمان، ]ال ــســ ــتان   ی هيــ ــد و داســ ــازمان آمدنــ ــریِ ســ [ رو و رهبــ
کـرد، بايـد آن شدنشــان را مطـر  کردنــد و ترورهـا ادامـه پیـدا     مارکسیسـم 

عضـو سـازمان    77-76داستان را جدا کرد. مـن بـه عنـوان کسـي کـه سـال       
کــنم، مــا  شــدم و تعلیمــات ســازمان راديــدم، اينجــا بــه شــما عــرض مــي 

هــای نظــری کـرديم، صـدها سـاعتع جـوری گفتـه  صــدها ســاعت بحـث
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ای يـک ُکلـت گذاشـتند تـوی جیبشـان و يـک نارنجـک         شود کـه عـده   مي
ـ  ک قـرص هـم گذاشـتند زيـر زبانشـان و بـه تعبیـر        هم گذاشتند بغلشان، ي

بـازی؛ اصـال اينطــور نبـود. احمـد رضـايي  جنـاب صــابر افتادنــد بــه ترقــه
سـر بحـث    شـب، يـک   77مـا، از سـاعت هشـت صـبح تـا       ی آمد خانـه  مي
درصـد   77درصـد کـار تئوريـک،     67کـرديم. شـعار آن زمـان ايـن بـود       مي

ـ       ن کـه مـن بـروم جـودو     کار نظامي، نظامي هـم نـه تـرور؛ نظـامي يعنـي اي
يــاد بگیــرم، تیرانـدازی يـاد بگیــرم، ورزيـده باشــم، بتـوانم عمــل مناسـب  

انجـام بـدهم. اصـال بـه ايـن معنـا نبـود. بـه          دشنظـامي را در شـرايط خـو   
ــر اصــطال         ــي را در براب ــطال  انقالب ــه اص ــتاني ک ــاطر دوس ــین خ هم

 برنـد، اگـر منظورشـان از انقالبـي، تئــوری ســازمان اصـالحي بــه کـار مــي
کننـد. شـعار    های فدايي خلـق اسـت، بسـیار اشـتباه مـي      مجاهدين و چريک

کنـیم؟   مـا چـه کـار مـي     يعنـي ای.  چه بود؟ جنبش مسلحانه درازمدت تـوده 
گذارنـد صــدايمان بـه کســي برســد، مــا   گذارنــد حــرف بـزنیم، نمــي نمـي
گـذاريم سـِر يـک گلولـه و بـه قـول مرحـوم احمـد          آيیم صدايمان را مي مي

کنـیم. هـدف چیسـت؟ مـردم برخیزنـدع انقـالب        سلحانه مـي رضايي تبلیغ م
را  تـــاکننــد. کود  کننــد، انقــالب را مــردم مـــي   را کــه انقالبیــون نمــي  

 777نفـر،   777نفـر،   777کننـد. اگـر قـرار بـود کـه بشـود        ها مـي  کودتاچي
توانسـتند بیاينـد انقـالب     نفـری مـي   777نفر بیاينـد انقـالب کننـد کـه هـر      

روه تشـکیل بدهنـد و انقـالب کننـد. ايـن تصـور       توانسـتند گـ   کنند. همه مي
کـه جنــبش مسـلحانه آمـده بــود کـه قـدرت سیاسـي را بگیـرد و خـودش 

در جريـان   87را تغییر بدهد، کـامال غلـط اسـت. بنـده تـا قبـل از        یزهمه چ
هـا را   ام. تمـام بحـث   هـای مفصـل سـازمان بـوده     هـا و بحـث   روابط و گفته
ــه ــه   هــم گرفت ــودم ک ــايي ب ــن  ام، جــزو کادره ــه م ــه شــوخي ب ــا ب بچــه ه

، يعنـي کسـي کـه بـه بحـث نظـری بیشـتر تکیـه         «ممد ايدئولوژی»گفتند  مي
ــي ــابراين ا  م ــد. بن ــالکن ــود،      ص ــراری نب ــین ق ــود ، چن ــي نب ــین حرف چن
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رويــم  نگـری نبــود کـه کســي فکــر کنـد، مــا مــي انديشـي و سـطحي سـاده
گفـت ]جمـال    نـژاد را همیشـه مـي    گیريم. خدا بیـامرزد حنیـف   قدرت را مي

خــورد، خــان آمــده  عبدال[ناصــر بــرای چــه نشســته ايــن قــدر غصــه مــي 
هـای   تـوی کابـاره   مقدرت را از باال گرفته، دلش خون اسـت کـه چـرا مـرد    

چنـد نفـر    76درد از مسايل فلسـطین هسـتند، معلـوم اسـت. سـال       قاهره بي
تـوانیم شـاه را تـرور کنـیم،      کـه مـا مـي     پیشنهاد کردنـد بـه مرحـوم حنیـف    

ـ مـا   حـاال اسـمش انقـالب اسـت     رضـای آن موقـع ـ    ان شاهگفتند توی خیاب
ـ          مي يکـي   د،تـوانیم شـاه را بـزنیم، حنیـف گفـت خـوب حـاال شـاه را زدي

شود، مگر مشـکل مـا ايـن اسـت کـه شـاه بـرود؟ شـاه          آيد شاه مي ديگر مي
جامعـه و   ی رفت، اگر شما هـدف را کـه تحـول مـردم و انقـالب از قاعـده      

هـا   شـود کـه اصـال ايـن حـرف      معلـوم مـي   تغییر جامعه بگیريـد، آن موقـع  
ای را تـرور کننـد و خودشـان     انـد، عـده   ای آمـده  نبوده است. ايـن کـه عـده   

 است.[ يقدرت برسند ]تصور غلط بههم 
ام کـه اخیـرا دوبـاره سوسـن      شـود و مـن ديـده    دوم کـه گفتـه مـي    نکته

ــای مرحــوم شــريعتي در مصــاحبه   ــر آق ــن حــرف   یا  شــريعتي، دخت ــه اي ب
ای معتقـد بـه کـار فرهنگـي      د که تلقي اين اسـت کـه يـک عـده    استناد کردن

صرف بودند و يک عده هم معتقـد بـه کـار نظـامي صـرف بودنـد. سـازمان        
صـرف بکنـد، ايـن هـم بـاز سـوتفاهم اسـت؛         ميخواسته فقط کـار نظـا   مي

شعور موجود در ذهـن دوسـتان در آن موقـع ايـن نبـود. سـازمان سـه نـوع         
ا هـم دو دسـته بودنـد؛ بـه نـام کـادرِ       کادر داشـت؛کادر اول عضـو، عضـوه   

بینـي و بحـث نظـری ببینـد، کـار       جانبه؛کادری که همه تعلیمـات جهـان   همه
عملــي نظــامي و سیاســي داشــته باشــد و آدم نظــامي باشــد. هــدف        

جانبـه بشـود، حنیـف کـادر همـه       تشکیالت اين بـود کـه يـک کـادر، همـه     
اقتضــا هايشــان  شــد. يـک عــده هـم بودنـد کــه ويژگــي  جانبـه تلقـي مــي

کرد که تا حـدی بیشـتر کـار کننـد، مـ ال بیشـتر عنصـر سیاسـي بودنـد           نمي
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ــه ايــن  ــي  يــا بیشـتر عنصــر نظـامي بودنــد، ن کــه آن تعلیمــات را نبینــد، ول
ــ ــه  دفه ــای هم ــه اول کادره ــازمان در درج ــمپات؛   س ــود. دو، س ــه ب جانب

سـمپات کسـاني بودنـد کـه فرصــت و امکـان کـار نداشـتند، فـردی معلــم 
کـرد، سـازمان بـرای     بـود، بقـال بـود، راننـده بـود، وقـت نمـي       بود، بازاری 

ــي  ــژه م ــات وي ــا تعلیم ــه گســتردگي آن    اينه ــه ب ــه ن گذاشــت، تعلیمــاتي ک
ــه باشــ کادرهــای همـه ــر باشــند. ســوم هــم  نــه اينکــه اينهــا بـي د،جانب خب

ــره  قطــب ــي چه ــد، يعن ــا بودن ــان،   ه ــل مرحــوم بازرگ ــان م  هــای مهــم زم
ــ  ــرای اينهــا وق ــاني کــه ب ــژه مــي تمرحــوم طالق ــر  هــای وي گذاشــتند. تعبی
ــود مــي  ــرای   مرحــوم حنیـف هــم ايــن ب گفــت مــا هــزار ســاعت وقــت ب

[ در بزنــد ]ضــر گــذاريم ، طالقــاني يــک دقیقــه حــرف مــي  طالقــاني مــي
تـوانیم   هـايي کـه مـي    شـود هـزار برابـر. پـس مـا بـرای چهـره        ساعت ما مي

 گذاريم.  داشته باشیم، وقت مي
ــاطرات  بعضــي ــايد آن خ ــتان ش ــاني  از دوس ــوم طالق ــن از مرح ــه م ي ک

بـار بـرای مـن تکـرار کـرد آقـای        77اند؛ طالقاني در زنـدان   گفتم را خوانده
کـرد. مـن حـاال     اش را بـا مـن قطـع نمـي     محمدی ای کـاش حنیـف رابطـه   

کـنم، بارهـا عــرض کـردم، دوره اول خــدمت  ايـن را بـه شــما عـرض مـي
ــوديم   ــس ب ــدس مجل ــای مهن ــن حــرف را  ازآق ــس اي ــون مجل  پشــت تريب

مـان را بـا    کـاش رابطـه   گـويم ای  دوباره خوانـدم و حـاال هـم بـه همـه مـي      
ــايي ــايي کــه در جامعــه وجــود دارد، قطــع   هــا و صــالحیت نیروهــا، توان ه

توانـد   ای اسـت و کسـي هـم نمـي     کننـده  تعیـین  ی نکنیم، اين ضـربه، ضـربه  
 ها را جبران کند.  به اين سادگي اين

طـور   کردنـد، نـه ايـن    گفتند که يک عده کار سیاسـي صـرف مـي    خوب
ــاره      ــه اش ــانطوری ک ــود، هم ــم ب ــي ه ــار فرهنگ ــدفش ک ــازمان ه نبود،؛س

هــای نظـری اسـت و بعـد   هـا و صـدها سـاعت بحـث   فرمودنـد دلـیلش ده 
اينها را تبديل بـه جـزوه کـردن و ... . مـا بـا مرحـوم محمـد رضـايي پـیش          
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ــي   ــي م ــدوی کن ــای مه ــین آق ــیم هم ــع    ،رفت ــي آن موق ــدوی کن ــای مه آق
ــیش ــ  پ ــاز مس ــراننم ــارز ،     جد اي ــد و آدم مب ــي بودن ــدان فردوس ــهرِ می ش

زديـم،   هـا بـا او حـرف مـي     رفتـیم و سـاعت   باصداقت و کارکن و فعال. مي
زديـم کـه فـردا چـه بگـويیم و چـه        هـا حـرف مـي    آمـديم سـاعت   بعد مـي 

نگويیم تا فردا آقای مهدوی کنـي روی منبـر بـرای بقیـه بگويـد. ايـن نبـود        
ر فکـری و تئوريـک بايـد کـرد. مـن يـادم       که به ايـن فکـر نباشـیم کـه کـا     

خـدا بیـامرزد همـه را، کـار خطرنـاکي       هست که در همین حسـینیه ارشـاد ـ   
ـ آمـديم اينجـا پـیش مرحـوم      بود که ما با کلت و نارنجک بـه اينجـا بیـايیم   

خـورد، احمـد گفـت     شريعتي، شريعتي در همـین محـل داشـت چـايي مـي     
ايـن حسـینیه خیلـي جلـوه     کنـي؟ آن موقـع    تو چـه کـار داری مـي    دکترکه 
هـا بعــد از چهـل سـال مانـده، ايــن لوسـتر آن موقــع   کــرد، ايــن مبــل مـي

داری بــود. شــريعتي  هــا نشـانه يـک حرکــت ســرمايه حســینیه بـرای خیلـي
کـار   دانـم کـه دارم چـه    هي پـک زد بـه سـیگارش و گفـت احمـد مـن مـي       

هـای   کـه بحـث کنـیم، اگـر جنـبش      اهـد خو کنم. ولي خیلـي وقـت مـي    مي
ــا اجــازه مــي مســلحان ــارزات نبود،آي ــد و آن مب دادنـد شــريعتي هــم  ه نبودن

هـای تنـدتر وجـود دارد کـه موجـب فضـا        اينجا باشد؟ همیشه يک حرکـت 
گـذارم بـرای    شـود. مـن اينهـا را مـي     تـر مـي   های نرم باز کردن برای حرکت

 وقت ديگری که بتوانیم با هم صحبت کنیم. 
روهـي آمـده و فقـط    نکته بعد اين است که ايـن تصـور کـه يـک گ     پس

خواهـد سـريع بیايـد تـرور کنـد،       خواهد عمـل نظـامي کنـد و فقـط مـي      مي
هـا دسـتگیر    کـه بچـه   87-87دانیـد تـا قبـل از سـال      ]اشتباه است[. شما مي

شوند، اصال عمل تروری نبـود. فقـط ربـودن شـهرام، پسـر اشـرف پهلـوی        
ا زنـدان مرحـوم حنیـف از خـودش نقـد کـرد کـه مـ         ربود که تازه آن هم د
طـور نبـود کـه بیاينـد فقـط عمـل نظـامي کننـد و تـرور           اشتباه کرديم. ايـن 

آيـیم قـدرت را بـه دسـت      کنـیم و خودمـان مـي    بکنند و بگوينـد تـرور مـي   
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 گیريم.   مي
بعـد سـر همـین بحـث بــود کـه مـن در فرصـتي کـه دارم اشــاره          نکتـه 

خواهم کرد. تصورم اين اسـت کـه سـه شـعار را ظـرف ايـن صـد سـال و         
ای آمدنـد و گفتنـد اسـالم را نجـات بـدهیم       شـاهديم؛يک عـده  پنجاه سـال  

هـا آمدنـد گفتنـد تنهـا راه ايـن اسـت        تا مسلمانان نجات پیـدا کننـد و ايـن   
ايـم، وارد   که کار تئوريک کنیم و تا مـوقعي کـه کـار تئوريـک قـوی نکـرده      

کننـد کـه مرحـوم اقبـال يـا       بنـدی مـي   هـا دسـته   عمل سیاسي نشويم. بعضي
مرحــوم طالقـاني جــزو ايـن گــروه هسـتند، مــن فکــر  مرحــوم شـريعتي و 

اينکــه هــم اقبـال در عمـل اجتمــاعي فعــال بــوده و   کـنم، بــه جهـت  نمـي
اش فعـال بـود.    اجتمـاعي  مـل مبارزه کـرده و هـم طالقـاني بـه شـدت در ع     

دهـد بـا اينکـه     گـويیم کسـي بحـث فرهنگـي را رجحـان مـي       پس اينکه مي
وجـود بیايـد، يـک     حـول بـه  کسي بگويد فقط کار تئوريـک کنـیم تـا بعـد ت    

 حرف ديگر است.
انــد مسـلمین را  کننــد، کســاني بودنــد کــه گفتــه دوم ذکــر مــي ی دســته

نجات دهیم تا اسالم نجات يابـد، يعنـي بیـايیم اول مبـارزه کنـیم تـا مـردم        
ــال    ــد از س ــه بع ــد. شــعاری ک ــدا کنن ــدبختي نجــات پی ــای  87از ب ــه آق ک

مطــر  کــرد. آن هــم مهنـدس بیشــتر از مــن مسـلط هسـتند، حـزب تـوده 
صـنعتي تحـول پیـدا کنـد و      ی بـه يـک جامعـه    معهتحول جامعه بود که جا

. رشعاری کـه آقـای هاشـمي صـريحا دفـاع کـرد و گفـت        میکار سیاسي نکن
ما به جای کار سیاسـي، عمرانـي عمـل کنـیم تـا جامعـه پـیش بـرود و بـه          

ــي   ــیش م ــم پ ــي ه ــاش فرهنگ ــازمان    لح ــه س ــتم ک ــدعي هس ــن م رود.( م
ــدين در ــار       ی دوره مجاه ــه ک ــت ک ــث را داش ــن بح ــعور اي ــودش ش خ

ــار    ــار سیاســي مســتقل از ک ــار سیاســي نیســت و ک فرهنگــي مســتقل از ک
کشـیده، يـک بحـث ديگـر      فرهنگي نیست. اينکـه چقـدر ايـن ظرفیـت مـي     

هـا   هـا صـدها سـاعت روی ايـن     است امـا مـا بـه ايـن توجـه داشـتیم و ده      
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 کرديم.  بحث مي
ــاال ــکیالت ب   ح ــوری تش ــر تئ ــه س ــن ب ــکیالت  م ــاره تش ــردم و درب رگ

جنـبش مسـلحانه مطـر  شـد را      77]سخن بگويم[ و دلیـل اينکـه در دهـه    
خدمتتان عرض کـنم. اول نکتـه مـن ايـن اسـت کـه آقـای مهنـدس اشـاره          

ــبه  ــن محاس ــد، م ــه  فرمودن ــردم، در ده ــا  77 ی ای ک ــه   87ت ــک ب  77نزدي
ــود و برا  ــا ب ــانجنــبش مســلحانه در دنی ــق شــدند،  يت ــه موف ــدتايي را ک  چن

ــدونزی 7687، مصــر 7676خــوانم: چــین  مــي ــام 7676، ان ــه  7687، ويتن ک
ــا   7668 ــروز شــد، کوب ــر 7677پی ــا 7677، الجزاي ــراق 7687، غن ، 7686، ع
ــي  ــیلي  7676لیب ــق    7667و ش ــه موف ــتند ک ــوادری هس ــا آن م ــازه اينه . ت

عـرف   مسـلحانه کـرديم، جنـبش    ای کـه مـا زنـدگي مـي     شدند. لذا در دوره
نه بود، يعنـي اخـالق و فرهنگـي بـود کـه مبـارزان زمـان        زما ی شده پذيرفته

هـايي م ـل جنـبش جنگـل کـه يکـي        گفتند تنها راه اين اسـت و جنـبش   مي
ترين جنبشـهای تـاريخ صدسـاله مـا هسـتند هـم پشـت ذهـن مـا           از مردمي

هــای  گفــت چريـک ای داشــت و مــي بــود. مرحـوم حنیــف همیشــه اشـاره
ه در ذهـن مـردم جنگـل يـک     ای کـ  جنگـل بـا زمینـه ذهنـي     روند فدايي مي

خـان خـاطراتي دارنـد کـه دوسـت       قداستي دارد و مـردم از میـرزا کوچـک   
خواسـتم جـوراب    [. مـن رفتـه بـودم ماسـوله، مـي     شـوند  يدارند ]مواجـه مـ  

کوتـاه  پشـمي بخـرم بــرای کـوه، پیرزنـي بـود، يـک جـوراب پشـمي سـاق      
يعنـي چـه؟ گفـتم يعنـي      بلنـد  سـاق بلنـد داری؟ گفـت    داشت، گفـتم سـاق  

ــاالی زانـو بیايــد؟ گفــت يعنــي جــوراب مجاهــد    مــینه ــا ب کــه ســاقش ت
ــي ــي     م ــد، يعن ــاالتر بیاي ــا ب ــاق پ ــه از س ــن او جــورابي ک خــواهي؟ در ذه

قــدر عمـومي بـود. مـا در  خــان. ايـن مجاهـد، يعنـي جــورابِ میرزاکوچـک
ــن 87و  77دهــه  ــ   اي ــای مهن ــه آق ــتیم، همــانطور ک ــات داش ــدر امکان  دسق

ــر امکا ــد، از نظ ــی   اشــاره فرمودن ــدگي ه ــه و زن ــین، خان ــالي، ماش ــات م ن
بـار و   مشکلي نداشتیم. احمد ]رضايي[ صـبح بـا شـورلت، ظهـر بـا تاکسـي      
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ــا پیکـان مــي گذاشــتیم. از نظــر امکانــات  آمــد و بــا هـم قــرار مــي عصــر ب
آمـد، اينقـدر    قدری موردحمايت بوديم کـه خودمـان گـاه اشـکمان درمـي      به

 کنند.  مردم از ما حمايت مي
کـنم؛ در   ای عـرض مـي   نمونـه  خـاطرات بگـويم، کوتـاه    خـواهم  نمي من

رفتـیم. يـک روز    ای بـود کـه مـن و احمـد بـا هـم مـي        پايین مولـوی خانـه  
رفتـیم و ديـديم در اســتکان چـايي تکــه کاغــذی افتـاده، بــه احمـد گفــتم  

شـود، آخـر تکـه     خانه بیچاره احتماال يـادش رفتـه، گفـت مگـر مـي      صاحب
ت بــه رويـش بیـاوريم، بــرويم خـوب نیســ ديگــرکاغـذ در چـايي؟ گفـتم 

عیــب نــدارد. خواســتیم بیــايیم بیــرون احمــد طاقــت نیــاورد و بــه         
خـانم ببخشـید ايـن کاغـذها کـه تـوی چـايي، مـال          خانه گفت حاج صاحب

چه بود؟ گفـت مـادر جـان دعـا نوشـتم، بـه دعـا فـوت کـردم و گذاشـتم           
توی اسـتکان چـايي شـما کـه بـرای شـما اتفـاقي نیفتـد. وقتـي مـن کلیـد            

ه را بهش دادم و گفتم مـادر ايـن کلیـد خانـه، اگـر مـا را بگیرنـد مـا را         خان
گـويیم، کلیـد را از مـا بگیـر، هـر       چیـز را مـي   کننـد و مـا همـه    شکنجه مـي 

زنیم، گفـت محـال اسـت از تـو بگیـرم، اول مـن فـدا         وقت خواستیم در مي
رفتــیم امتیــاز و امکانــات مــا  شـوم، بعــد شـما فـدا شـويد؛ هرجـا مــا مــي 

شناســید کـه قبــل از  ده بـود. تمـام روحــانیوني کـه شـما االن مـيالعــا فـوق 
کردنـد و شـهرت پیـدا کردنـد، در رابطـه بـا        صورتي مبـازره مـي   انقالب به 

سـازمان بــود. از آقــای مهـدوی کنـي کـه عـرض کـردم، مرحـوم طالقــاني 
اش را بـه شـما عـرض خـواهم کـرد.       شـیرازی کـه نمونـه    بگیريد تـا ربـاني  

سـاله   78کـرد، آروزيـش شـده بـود. جـوان       بارزه مـي و هرکسي م هاتمام اين
ــي ــو م ــي   جل ــاز م ــر او نم ــاني پشــت س ــرد و روح ــتاد و پیرم ــد.  ايس خوان

قدر تشـکیالت عمومیـت، قـدرت و نفـوذ پیـدا کـرده بـود. ايـن اسـت           اين
گـويم کـه چـه شـد. از اينهـا       اش مـي  زنـم، هـم   که االن من وقتي حرف مـي 

 بگذريم.  
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ش مسـلحانه ]عـرف[ زمانـه بـود.     بح ـي کـه عـرض کـردم، جنـب      اولین
سـوال اصـلي مـا چـه بـود؟ ]اينکـه[ مسـاله اصـلي مـا چیسـت؟ خـوب از           
اول انقالب تا حاال هم ايـن شـعار هسـت، يـک عـده گفتنـد مسـاله اصـلي         
ــد، مســاله    ــا ارتجــاع اســت، مالهــا و آخونـدها هســتند، يــک عــده گفتن م

عـده گفتنـد   داریِ حـاکم اسـت. يـک     اصلي ما امپريالیسمِ آمريکـا و سـرمايه  
مانـدگي فرهنگـي اسـت. يـک عـده شـعار اصـلي را         مساله اصلي مـا عقـب  

هـا مطـر  بـود. يکـي      مساله لیبرالیسم کردند. قبل از انقالب هـم تمـام ايـن   
کـرديم، پاسـخ بـه ايـن سـوال بـود        ترين کارهايي که مـا بايـد مـي    از سخت

که مساله اصلي چیست؟ کدام مسـاله اسـت کـه اگـر بـا آن برخـورد کنـیم،        
قادريم بقیه مسـايل را جـواب بـدهیم؟ اول بحـث قرآنـي بـود. چـرا پیـامبر         

هــا  حجــاب هــا برخـورد نکــرد؟ بــا بــي فــروش در زمــان خـودش بـا عـرق
برخورد نکـرد؟ چـرا در خیابـان نیفتـاد تـا بـا کسـاني کـه مـزاحم ديگـران           
بودند، درگیر شود؟ شـعار پیـامبر ... ]چـه بـود؟[. موسـي چـرا ايـن کـار را         

چـرا در زمــان خـودش طـرف فرعـون رفـت؟ چـرا نرفـت    نکـرد؟ موســي  
شــد. بحـث  کـاری ديگـر را بکنــد؟ بعـد روی ايــن بحــث مــي  هـزار خـرده 

نظـری اول قـرآن بـود. بعـد از قـرآن، بحـث تحلیـل سیاسـي شـرايط بــود.         
سازمان تحلـیلش ايـن بـود کـه مسـاله اصـلي زمانـه مـا امپريالیسـم اسـت،           

آيـد، پـس    بـرود، ديگـری مـي   کننـده نیسـت. شـاه     بودن و نبودن شاه تعیـین 
کنـد. لـذا بـه     را حـل نمـي   یزیـ درگیری ما با شاه نیست. رفتن شـاه هـم چ  

ام خوابیـده بـودم،    عنوان کسي کـه سـال اول انقـالب يـادم اسـت، در خانـه      
شـود   دخترم آمد و گفت بابـاع انقـالب شـد. گفـتم انقـالب شـد؟ مگـر مـي        

دفي کـه جنـبش   جـان کـه انقـالب شـده؛آن هـ      باباانقالب شود؟ گفتم نگو 
ای بـود کـه    درازمـدت تـوده   ی مسلحانه قبل از انقالب داشـت يـک مبـارزه   

تحولي در جامعه به وجـود بیـاورد نـه اينکـه يـک نظـامي بـرود و قـدرتي         
کنار برود، اصال چنین چیـزی نبـود، يعنـي بـاور و ذهنیـت مـا و آگـاهي و        
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تم گفـ  کـردم و مـي   شناختي که داشتیم اصال ايـن چیزهـا نبـود. تعجـب مـي     
 گويید انقالب.  چرا مي

هـای مسـلحانه شــعارش چـه شـد؟ ]...[ يــک  پـس اول جنـبش خـوب
هـای   گفتنـد مشـکل مـا فحشـا و فسـاد اسـت، سـینماها و روزنامـه         عده مي

خـوب درسـت کنـیم، بـرويم فـیلم       ی ما خراب و بد است، بـرويم روزنامـه  
گفتـیم   کـرديم و   اينهـا بحـث مـي    ی خوب درست کنـیم. مـا ]دربـاره[ همـه    

قـدر   آورد، آن نـدارد، دو تـا روزنامـه مـي     ای هکـاری اسـت، فايـد    اينها خرده
ای نـدارد. بـه همـین خـاطر هـم بـه        کند، کـه ديگـر اصـال نتیجـه     خراب مي

ــي  ــوديم و م ــد نب ــا معتق ــن چیزه ــا راه اي ــیم اينه ــتي  گفت حــل و روش درس
 نیست. 

اگر مساله اصـلي امپريالیسـم شـد، آن بحـث نظـری عمـده پـیش         خوب
ــي ــد، م ــد و    آي ــن امپريالیســم چیســت؟ خــوب بعــد آمدن ــا اي ــارزه ب راه مب

ــرمايه  ــد سـ ــت.     گفتنـ ــم اسـ ــزار امپريالیسـ ــران، ابـ ــته در ايـ داری وابسـ
داری  خواهــد در ايــران بیايــد و مناســبات ســرمايه  ای کـه مــي داری سـرمايه

هـای فـدايي رفتنـد     را در ايران حـاکم کنـد. بـه همـین خـاطر هـم چريـک       
ـ    د. البتـه سـازمان ديگـر آن سـازماني کـه مـن       ريیس کارخانـه جهـان را زدن

زنـم نیسـت، آنهـايي کـه بعـدا رفتنـد هـافکینز و         اش حرف مـي  دارم درباره
ترنـر را تـرور کردنــد. اينهــا ديگــر بحـث ديگــری اســت و مــن وارد ايـن  

 است.  تشوم و داستانش کامال متفاو قسمت نمي
ــن ــي  م ــادم نم ــوی و     ي ــن، رج ــر، م ــدان قص ــک روز در زن ــه ي رود ک
گـويم ]خـدا[   گـويم مـي   ـ فـارغ از بحـث اسـتراتژيک مـي     ي خیابـاني  موسـ 

رحمت کنـد، چـون موسـي خیلـي آدم باصـداقت، درسـت و پـاکي بـود و         
اتکـا بـود و ]بـر اسـاس[ تجربـه سـالها کـه بـا او          از نظر اخالقي خیلي قابل

گفـت و درونـش هـم     کـرد و راسـت مـي    عتمـاد شد به او ا بودم، راحت مي
ـ  ــاد بودــ ــا اعتق ــد کــه رضــا   خیلــي ب ــر دادن ــوديم، خب ــدان نشســته ب در زن
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رضـايي را گرفتنـد. رضـايي جـزو کادرهــای اول ســازمان بـود کـه بیـرون 
کـرد. سـوالي کـه مطـر  شـد       مانده بود. موسي داشت بلند بلنـد گريـه مـي   

ـ       اين بود که آيا مـي  يـا کسـي کـه آن     طبـع  کارزيـد کـه بـه قیمـت تـرور نی
خـوب مـا آنجـا نشسـته بـوديم و       موقع ترور شده بود، رضا از بـین بـرود؟  

ارزيـد، امـا ظـاهرا ديگـر در بیـرون کـار از دســت زنــدان   گفتــیم نـه نمــي
کننـده مسـايل بیـرون     بیرون رفتـه بـود. چـون مـدتي کادرهـای زنـدان اداره      

و بــه  فتنــدبودنــد ولــي بعـد از مــدتي کادرهــای بیــرون راه خودشـان را ر 
کـار خودشـان را    هـا  اش قطـع شـد و آن   همین خـاطر زنـدان ديگـر رابطـه    

 کردند و ديگر به کادرهای زندان توجهي نکردند. 
دانـم فرصـت کـم اسـت و بحـث بسـیار دراز و سـنگین          چـون مـي   من

ــه  ــت و ب ــي  اس ــوص م ــت  خص ــي از واقعی ــواهم بخش ــک دوره   خ ــای ي ه
کـنم و   تاريخي خاص را بگويم، يـک يـک سـواالت محتمـل را مطـر  مـي      

ای کــه بـوديم را خـدمتتان  ورهبـا توجـه بـه تجربــه و شــناختي کـه دارم، د
 دهم: توضیح  مي
اول؛آيــا کســب قـدرت سیاســي هــدف جنــبش مسـلحانه بــود؟   سـوال

ــدرت سیاســي راه   ــه کســب ق ــن اســت ک ــن پاســخم اي حــل تحــول در  م
ــي  ــي نم ــه تلق ــامه    جامع ــک برن ــوان ي ــه عن ــدرت ب ــب ق ــذا کس ــد. ل   يش

 کشـد کـه   سـال طـول مـي    77تـا   78گفتـیم   درازمدت ]بود[؛ ما آن موقع مي
جنـبش چريکـي    اصـطال  مردم بیايند و به قـدرت برسـند، نـه مـا کـه بـه       
ــا صــالحیت  ــد و ب ــردم بیاين ــان،  مســلحانه هســتیم. م هايشــان، استعدادهاش

 هايشان به قدرت برسند نه ما. اين يک سوال بود.  توانايي
ــکیالت ـ    ســوال ــوری تش ــا تئ ــدس   دوم؛آي ــای مهن ــه آق ــانطوری ک هم
ــاره ــوری اقت  اش ـــ و تئ ــان ای فرمودند ــاد و جه ــاثر از   ص ــازمان مت ــي س بین

ـ  از نظـر مـن انحـراف    مارکسیسم بـود؟ و آيـا ايـن دلیـل سـقوط سـازمان ـ       
 ی کـنم، عرضـم ايـن اسـت کـه در حـوزه       شد؟ من اينجا مقداری تامـل مـي  
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گونــه کــه  زنــیم، همــان نظـری حــرف مــي مـااقتصــاد، سیاســت، فرهنــگ، 
اريم و اسیدســولفوريک غربــي نــداريم، اســید ســولفوريک شــرقي نــد      

S2H4     ــیط ــت، مح ــاد، سیاس ــداريم، اقتص ــالمي ن ــکي   اس ــت و پزش زيس
]غربي و شرقي هم نداريم[؛ اينها علـم هسـتند، علـم آگـاهي نسـبي بـه مـا        

هـا   دهد. بلـه امـروز هـم در دنیـا صـدها حـزب درجـه يـک هسـتند، ده          مي
ــور      ــث ام ــم در بح ــتند. سوسیالیس ــت هس ــک سوسیالیس ــه ي ــزب درج ح

توانـد   سـت. يعنـي چـه؟ يعنـي يـک فـرد مـي       جامعه است در اصـول کـه نی  
توانـد مســلمان  مســلمان باشــد و سوسیالیســت هــم باشـد، يــک فــرد مــي 

توانـد مسـلمان باشـد، بـه تئـوری دولـت        باشد، لیبرال باشد، يـک فـرد مـي   
هـای سیاسـي روش    داشـته باشـد. تئـوری    تقـاد متمرکز يا دولـت فـدرال اع  

رودی گفتنــد تـو هسـتند، ارزش نیســتند. درســت اسـت؟ لـذا بــه روژه گـا
کنـي، يـک روز مسـیحي بـودی، بعـد رفتـي مسـلمان         چقدر زود تغییـر مـي  

شدی، بعـد سوسیالیسـت شـدی، گفـت ببـین االن هـم مـن يـک مسـیحي          
ــلما      ــس مس ــدارد. پ ــارض ن ــم تع ــا ه ــتم، ب ــت هس ــلمان سوسیالیس  نمس

تواند در روش طرفـدار يـک مناسـباتي باشـد و بگويـد دولـت متمرکـز،         مي
ــد  ــت ف ــت آزاد، دول ــا  دول ــا روش اســت، اينه ــوکرات، اينه ــت دم رال، دول

کنـد. االن دنیـای مـا    ارزش نیسـت، متناسـب بـا زمـان هـم تغییـر پیـدا مـي        
شـدت دوران گفتگـو و معـادالت را بـر اسـاس حـداقل        دنیايي است که بـه 
بر اسـاس تـوازن منـافع تنظـیم کـردن اسـت. ايـن روش         ن،ضرر تنظیم کرد

گـردد بـه    ز کجـا اسـت، برمـي   است، اينکه علـت ضـربه خـوردن سـازمان ا    
طـور مفصـل صـحبت کـردم، کـار زيـادی و        بحث اول که من درباره آن بـه 

خواهـد، اشـکاالتي وجـود دارد کـه االن بحـث مـا نیسـت.         وقت زيادی مي
ايـن قسـمت نیسـت، اينهـا      مـا خوام عرض کـنم مشـکل بحـث     ولي من مي

وز توانیـد ديـروز سوسیالیسـت ]بـوده[ باشـید و امـر       روش است، شـما مـي  
لیبرال باشید و فردا طرفدار دولـت فـدرال. ايـن تعارضـي بـا مبـاني نظـری        
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ــا،       ــث ه ــت، آن بح ــر اس ــث ديگ ــک بح ــری ي ــاني نظ ــدارد. آن مب ــا ن م
 های اعتقادی است، يک بحث ديگر است.  بحث

بعـد در اينکـه آيـا سـازمان در جنـبش مسـلحانه موفـق شـد يـا           ی نکته
الک موفقیـت  مشـي مـالک موفقیـت چیسـت؟ مـ      شکست خـورد؟ در خـط  

ــک     در خــط ــن ي ــت م ــي گف ــر کس ــت، اگ ــروزی اس ــت و پی ــي موفقی مش
زيسـت   کـاری، محـیط   ام بـرای اينکـه تـورم، بـي     ساله گذاشته  هشت ی برنامه

گـويیم شکسـت خــورده،    مـي وانسـت و ... را بـه ايـن حـد برسـانم، اگـر نت    
مشـي ديگـر نیـتم خـالص بـود و بـرای خـدا کـار          چون در برنامه ]و[ خـط 

ندارد، اينها[، سـر جـای خـودش محتـرم ]اسـت[. مـن وقتـي         کردم ]معنايي
خواهم ارزيابي کنم که آيـا جنـبش مسـلحانه موفـق شـد يـا نـه، عـرض          مي
. ردشکسـت خـو   87کـنم نـهع جنـبش مسـلحانه شکسـت خـورد، سـال         مي
بقايــايي کـه مانـده   ، گــويم بــرای اينکـه امـروز متوجــه بشــويم ايـن را مـي 

. همـان حرفـي کـه جنـاب مهنـدس      گفتنـد مـا شکسـت خـورديم     بودند مي
از مرحـوم مصـدق زد. جنـبش مسـلحانه شکسـت خـورد. آيـا ممکـن بـود         

پـیش نیايـد؟ حـوادثي کـه هنـوز       87اين مساله  منجـر بشـود کـه حـوادت     
]رمهنـدس سـحابي([ اشـاره فرمودندــ آثـارش را       نايشـا  کـه هنـوز اسـت ـ    

ای  رههـای زنجیـ   چرخـد. قتـل   بینیم. ايـن سـوال در ذهـن مـن مـي      داريم مي
ــل  ــم، هــم اســتالین قت ــا هــم داري ــره اســتالین را م ای دارد، هــم  هــای زنجی

داشـت، چـرا؟ چطـور ممکـن      87صدام، هم هیتلـر و هـم سـازمان بعـد از     
قـدرت را بــه دسـت گرفـت  عــداســت کــه کسـي ماننـد بهـرام آرام کــه ب

]...[،ربهرامي که چريک بـود، واقعـا چريـک بـود، مـا وقتـي بـا ايـن بیـرون          
گرفـت، مـن    انـداخت روی هـوا ، روی دسـتش مـي     ت را مـي مي رفتیم کلـ 

ــاتي شــاه  نمــي ــرم، رو هــوا روغــن نب پســند آن موقــع را  توانســتم ازش بگی
ــا  آورد و مــي زد[، از جیــبش کلــت درمــي ]مــي ــه ب تمــرين  هــمزد. در خان
ــي ــي   م ــن م ــوی م ــت را جل ــرديم، کل ــي ک ــت ، م ــرم،  گرف ــتم ازش بگی گف
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بـود( چطـور ممکـن اسـت کسـي      توانستم. اين قدر ورزيـده و چريـک    نمي
در جیبش کلت باشد و زيـر زبـانش قـرص سـیانور باشـد، نارنجـک تـوی        

سـطح خـودش م ــل مجیـد شـريف     رزم و هـم جیـبش باشـد ودر مغـز هـم   
ــد. چطـ شــود؟ مشــکل کجاســت؟ مســاله  مــي ورواقفــي گلولــه خــالي بکن

لبـاف چـه؟ محمـد يقینـي چـه؟ اينهـا چـرا تـرور شـدند؟            چیست؟ صمديه
عضـو حـزب    88ای چـي؟ چطـور ممکـن اسـت اسـتالین از      برای کي؟ بـر 

ــت حــزب  ــم در   87کمونیســت از مرکزي ــد و خــودش ه ــرور کن ــر را ت نف
آنهـا شـرکت کنـد؟ ببینیـد گـزارش اخیـری را کـه يـک اسـتاد            تشیع جنازه
آوری کـرده   هـای آقـای گـورکي را جمـع     نوشته اسـت، تمـام نامـه    انگلیسي

 ی سـتالین بــه وســیلهاســت و گزارشــش ايــن اسـت کــه گــورکي را هــم ا 
بیمـاری بهــش  ی رئـیس اطالعــاتش کـه داروســاز بـوده ]کشـته[، در دوره 

شـود؟   دارو خورانده و او را کشته. حتـي گـورکيع چـرا چنـین چیـزی مـي      
بنـدی کـنم؛ هـر گروهـي،      خـواهم جمـع   مـي  هم،من اينجا يک جواب مي د

هرجريـاني و هــر حزبـي کـه فکـر کنـد خـودش پیشـاهنگ، عامـلِ نجـاتِ      
ــا خــود   بشــريت ــن،  نجــات خــاک و نجــات اســالم اســت، ب ، نجــات دي

فاجعه دارد،  به هر نام باشـد، بـه نـام خـاک، خـون، ديـن، حـزب، بـه هـر          
مـا باشـیم همـه     رقدر که ما بـه ايـن تـوهم رسـیديم کـه اگـ       نام باشدع همان

شـود کـه شـدع مـن وقتـي اينهـا را بـه شـما          چیز هست، فاجعه درست مـي 
ه شـايد شـما فقـط آن حـال مـن را در گفتـارم       گويم ک گويم با حالي مي مي

شـود بهـرام    لـرزد. مـي   هـای وجـودم مـي    متوجه  شويد، ولـي تمـام سـلول   
ــد؟ چــرا؟ مســاله کجــا اســت،    ــد را تکــه تکــه کنــد و بزن ــد و مغزمجی بیاي

بـه مـا خبـر     87مـن ]ايـن کـار را[ نکـرد؟ سـال       87چرا حنیف سال  ا؟چر
بـاال بــود بريــده اسـت. هـا ]کــه جــزو[ کادرهـای  دادنـد کـه يکــي از بچـه

ــديم  ، رفتــیم خانــه احمــد آمــد گفـت بیـا محمـدجان بـرويم خانــه  اش، دي
کنـد، گفتـیم چـه شـده؟ گفـت سـازمان رفـت، تشـکیالت رفـت،           گريه مي
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کـرد.   بـدبخت شـديم. بلنـد بلنـد گريـه مـي       م،همه چیز رفت، عقب افتـادي 
احمد خیلي باهاش حرف زد، آمـديم بیـرون، حـرف مـا ايـن بـود کـه ايـن         

شـد.   ا اگر بگیرند، سه چهـارم تشـکیالت لـو رفتـه اسـت، خیلـي بـد مـي        ر
هـا رفتـه بـود بـه مرحـوم حنیـف گفتـه بـود کـه           بعد از مدتي يکي از بچـه 

نظـرت چیسـت تـرورش     رفتـه، محمدآقا ايـن آدم را اگـر بگیرنـد، سـازمان     
شـود،   ]هـم[ مطـر  مـي    76، اواخـر سـال   87کنیم؟ نگاه کنید حادثـه سـال   

جملـه حنیـف بعـدا در تمـام بچـه هـا آمدــ يعنـي در         ايـن   حنیف گفـت ـ  
میان ما کسي هسـت کـه بـرادرش را تـرور کنـد؟ مـا چنـین آدمـي هـم در          

پـايیز   دريعنـي تقريبـا    ای کـه آن موقـع ـ    میان خودمان داريـم؟ چـرا حادثـه   
اتفـاق افتـاد؟ اشـکال در کجـا بـود؟ مـن        87و  88ـ اتفاق نیفتـاد، سـال    87

ي اينجاسـت. خـدا بـه پیغمبـر هـم فريـاد       نظرم اين اسـت کـه محـور شـکل    
کنـي، کـارت را بکـن و بـروع آفـرين بـه انبیـا         زد پیامبر تو هـدايت نمـي   مي

 ی کـه بهشـت دنیــا وعـده ندادنــد، چــون قــرن بیسـتم نشــان داد کـه همــه 
خواســتند در دنیـا بهشــت درســت کننــد، جهــنم درســت   کـه مــي سـانيک

آيـیم،    دهـیم، گفتنـد مـا مـي     آيـیم نجاتتـان مـي    کردند. انبیا نگفتند که ما مـي 
کنیـد. خیلـي بايـد     تان بیايید و درست عمل کنیـد، تحـول پیـدا مـي     اگر همه

 هوشیار بودع
روم. خـدمتتان عـرض    کـنم و مـي   چنـد محـور ديگـر را عـرض مـي      من

ــال       ــورد، س ــت خ ــتراتژی شکس ــن اس ــر م ــه از نظ ــردم ک ــبش  87ک جن
ــه جــای ن   ــرا اگــر مــالک پیــروزی را ب ــت مســلحانه شکســت خــورد، زي ی

، بايـد بگـويیم    فشـاني بگیـريم   شـان بـرای جـان    خالص، پاکي افراد، آمـادگي 
ــوده  ــدت ت ــارزه درازم ــک مب ــه هــدف ي ــ ک ــازمان[  ودای ب ــا اعضــای س ]ام

آمدنـد ايــن رابطــه را بــا تـوده قطـع کردنـد، ايـن شـعار کـه چريـک م ــل 
هـای مـا بـا محـیط را قطـع کردنـد، ضـربه         ماهي در آب است، تمام رابطـه 

ــد و فضــايي ــاری     زدن ــی  آث ــا ه ــا آي ــود. ام ــق نب ــه موف ــد ک درســت کردن
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نداشت؟ چرا آثـار بسـیار زيـادی داشـت کـه آن بحـث ديگـری اسـت کـه          
 در جای ديگری مطر  کرد. يدبا

ام بعضـي جاهـا، بعضـي مطبوعـات      بعد، عرض کـردم اخیـرا ديـده    نکته
انـد، مـن چنـد تـا از ايـن       قـول کـرده   اند، نقـل  ]که[ در باره آن شرايط نوشته

، تــا بگـويم کــه چـه فرقـي    خـوانم بـه عنـوان مقايسـه   هـا را مـي  ل قـو  نقـل 
کـنم، تنهـا نمونـه نیسـت؛ مـن       ای کـه عـرض مـي    کرد. البتـه ايـن نمونـه    مي
زننـد و مطبوعـات مـي  بیــنم کـه بسـیاری از آقايـان دارنـد حـرف مــي مـي

کنند اما با کمـال تاسـف ايـن طـرف قضـیه بـه دلیـل         نويسند و مصاحبه مي
پیـدا شـد و آقـای مهنـدس اشـاره کـرد        87و  88از سـال  موقعیتي که پس 

طـور[ نسـبي    هـايي را کـه ]بـه    و بعد از انقالب پیدا شد، نتوانسـت واقعیـت  
هــا  وجـود داشــت، بگويـد. بــه همـین خــاطر هـم گــاه بسـیاری از حــرف 

خـواهم اسـم کسـي را در اينجـا ببـرم، امـا        شود. من نمـي  عجوالنه گفته مي
رونـد کـه گـويي     کننـد و بـا سـرعت مـي     مـي ای ]طوری[ لگـد   بینم عده مي
بـازی راه انداختـه بودنـد کـه تـرور کننـد و بکشـند و         ها ترقه ای از بچه عده

. از جملـه حرفهـا ايـن بـود کـه نقـل       داشـتند همه چیز را حل کنند و توهم 
کردنـد کـه مرحـوم شـريعتي، بـه مرحـوم حنیـف گفتـه اسـت کـه مـن بـا        

داده اسـت کـه کـار علنـي     شیوه شما مخالف هستم و حنیـف هـم توضـیح    
و تبلیغ علني محکوم به ايـن اسـت کـه يـک محفـل روشـنفکرانه ذهنـي و        

مغشـوش و بـا    یهـا  کننده ايجاد بشود و ايـن کـار بـا ايـن مخاطـب      سرگرم
رسـد. ايـن را از قـول     جـايي نمـي   برنامـه بـه هـی     نظم و بـي  های بي آگاهي

انـد ايـن  انــد و تحلیلـي کـه روی ايـن گذاشـته مرحـوم حنیـف نقــل کـرده
ــابراين آن  ــه بن ــکیالتي و کــار       بودک ــل تش ــازماني، عم ــه عمــل س ــا ب ه

ــوده  درون ــد ب ــکیالتي معتق ــي از    تش ــت؛ يک ــت اس ــرف درس ــن ح ــد؛ اي ان
ــه   ــاني ک ــوریکس ــه   تئ ــکیالت را در ده ــرد   77تش ــر  ک ــتازی و مط پیش

ــه     ــرفتن ک ــن نتیجــه را گ ــن ]موضــوع[، اي ــا از اي ــود، ام ــف ب مرحــوم حنی
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قـاد نداشـتند، غلـط اسـت. دلـیلش همـین کـه        دوستان به کـار فرهنگـي اعت  
ــترده      ــیار گس ــي بس ــار فرهنگ ــران ک ــر اي ــا در سراس ــه م ــردم ک ــرض ک ع

ــي ــای      م ــه ه ــد، رابط ــومي باش ــخنراني عم ــه س ــای اينک ــه ج ــرديم  و ب ک
 خصوصي و کار بسیار گسترده بود.

سـازی   انـد چـون زمینـه    بعد اين است کـه در نقـد ]سـازمان[ گفتـه     نکته
ــاه  ــد، جايگ ــي نکردن ــربه    فرهنگ ــاطر ض ــین خ ــه هم ــد و ب ــردم را نديدن م

کـنم کـه جايگـاه مـردم حـداقل بـه لحـاش         خوردند. اين را هـم عـرض مـي   
ــوه    ــي نح ــود. منته ــده ب ــم ش ــک، فه ــوه   تئوري ــود، نح ــر  ب ــه مط  ی ای ک

در ديــدگاه پیشــگام انقالبـي،  انـد گفتــهتشـکیالتي بـود کــه عــرض کــردم. 
ــدگاه ف    ــک دي ــه در ي ــالي ک ــت، در ح ــک اس ــود چري ــان خ ــي، قهرم رهنگ

قهرمان ملت اسـت، ايـن درسـت بـه عکـس اسـت. يعنـي اساسـا رقبـل از          
ــه    87 ــي از خان ــد وقت ــود؛ احم ــس ب ــت عک ــات درس آن زن  ی ( در تعلیم

. کـرد رفـت و گريـه مـي  کـرد، راه مـي  بیـرون آمــديم، بلنـد بلنـد گريـه مـي   
گفت محمـد مـا جـواب ايـن ]زن[ را چـه بـدهیم، مـن قهرمـانم يـا او؟           مي

وم يـا او؟ مـن بايـد جـواب او را بـدهم، مـن از ايـن        من بايد تقـديس بشـ  
ترسـمع   گفـت محمـد مـن از ايـن مسـئولیت مـي       ترسمع هي مي مسئولیت مي

جـور نبـود کـه افـرادی فکـر کننـد کـه مـا          اين قـدر اعتقـاد ]داشـت[. ايـن    
هستیم و مـردم بیاينـد جلـوی مـا و بـه مـا احتـرام بکننـد و          هقهرمان صحن

جـور نبـود. يکـي از بچـه هـا       يم. اصـال ايـن  ما مردم را به سمت انقالب ببر
بـرم( مرحـوم    هـا خیلـي ضـعف نشـان داد راسـمش را نمـي       توی بـازجويي 

ــي  ــف م ــي،   احمــد همیشــه از قــول حنی ــي در دانشــکده فن ــه فالن گفــت ک
خواهـد نشـان بدهـد     يعنـي مـي   افتـد،  مـي کلتش جلوی دخترها هي بیـرون  

ان کــه مــن چريــک هســتم. يکــي از بزرگتــرين کارهــايي کــه ســازم       
اش را کرد و مـن مـدعي هسـتم کـه کـار بسـیار ارزنـده و خـوبي          پیشتازی

گذاشـت، ايـن بـود کـه مـا       بود و واقعا اثر کرد و واقعـا روی مـا تـاثیر مـي    
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و گفـت مـن    دکـرديم. يـک کـادری آمـ     با خودمان دم بـه دم برخـورد مـي   
بـرم(   خواهم با حنیف باشم ربـاز هـم چـون درسـت نیسـت، اسـم نمـي        مي

خواهي بـا حنیـف باشـي؟ ]چرا[برايـت مهـم اسـت؟ بـه ايـن          گفتم چرا مي
توانـد بـه تـو     خواهي چیـز يـاد بگیـری، هرکسـي مـي      فکر کن که تو اگر مي
خـواهي بـا حنیـف باشـي؟ در ذهنیـت خـودت نـوعي         ياد بدهد، چـرا مـي  

ــرور و باال ــینيغ ــي نش ــث   نم ــن بح ــر اي ــا س ــي؟ م ــه   بین ــدها جلس ــا ص ه
ای  ونـي و تغییـرِ درونـي تجربـه    گذاشـتیم. بنـابراين توجـه بـه تحـولِ در      مي

ــاني     ــوی طالق ــي جل ــد رضــايي وقت ــوديم. احم ــه ب ــاد گرفت ــا ي ــه م ــود ک ب
کـه طالقـاني، همـین جـوری      گفـت کـه محمـد ايـن     نشست، بیـرون مـي   مي

ــاني   77طالقــاني نشــده،  ــه طالق ــرام ب ســال آزمــايش پــس داده اســت. احت
آمـد   طلبي نبـود، اعتقـاد بـود. حنیـف هـر وقـت اسـم مطهـری مـي          فرصت

گفـت مـا    مـي  ـشود، اين حرفهـا بـا بعـد اصـال تطـابق نداردـ       باورتان نميـ 
دانـیم. قطعـا آقـای     چیز بلد نیستیم، مـا يـک قـدم برداشـتیم و چیـزی نمـي      

ـ      ديـن،  خـرم  کمهنـدس ايـن فرمايشــي کـه تشــبیه فرمودنـد بـه داسـتان باب
منظورشــان کادرهــای اولیــه سـازمان نبــود. کادرهــای اولیـه ســازمان اهــل  

ــل  ــاز، اه ــتش      نم ــرآن را دس ــد ق ــد. محم ــب بودن ــاز ش ــل نم ــا و اه دع
آمـد،   نـو  مـي   ی کـرد سـوره   زد، قرآن را بـاز مـي   گرفت، اصال ورق نمي مي

آمـد، ايـن قــدر بـا قــرآن آشـنا بــود. بـه قـول طالقـاني  طاهـا مـي ی سـوره
خوانـد،  البالغـه بــرای يـک نفـر مـي گفـت، يـک خطبــه نهـ  اش مـي همـه

کــرد. کادرهــای اولیــه  مــي اش يطرفـ نبــود، آ يطرفـ امـروز ]آن فـرد[ ايـن
نشسـت، احسـاس    طوری نبودنـد. علـي بـاکری، وقتـي آدم کنـارش مـي       اين
 کرد ]...[ . مي

دانـم،   هـا را مـرتبط بـه نقـد نمـي      در نقد خواهم گفـت، مـن ايـن    امروز
به دلیل اينکه ايـراد بـه تئـوری سـازمان داشـتم و ايـراد بـه         87من در سال 

هبـریِ آن موقـعِ سـازمان داشـتم، از سـازمان      تئوری تشـکیالت، ايـراد بـه ر   
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جدا شدم . ولي ]اين موضوع[ غیـر از ايـن اسـت کـه بیـايیم بگـويیم افـراد        
ــا ــه    رک ــیدند. نمون ــت کش ــي زحم ــتند. خیل ــالحیت نداش ــد، ص اش  نکردن
شیرازی است که بعـد از انقـالب عضـو شـورای نگهبـان شـد و يـک         رباني

ــع    ــه آن موق ــود ک ــاني ب ــامال   67روح ــود، ک ــالش ب ــام   س ــود، تم ــر ب  پی
هايش سفید بود، اما ريـِش سـفید اصـال دلیـل بـر پیـری نیسـت، ايـن          ريش

هــا  ـ ]...[، ايــن مــن مســوولش بـودم آمــد ـ   ربــاني شــیرازی در زنــدان مـي
الـدين انـواری،    آمـد مالقـات آقـای محـي     87مي دادند. مطهـری سـال    جان

ــه        ــن بچ ــل اي ــو بغ ــواری ت ــای ان ــت، آق ــواری گف ــای ان ــه آق ــايي؟  ب ه
ــا      یوار]ان ــدادهای م ــا مق ــتند، اينه ــا هس ــای م ــا ابوذره ــت آری، اينه [گف

محمـدی،   آقـای هستند، قدرشان را بـدانع انـواری آمـد تـوی بنـد و گفـت       
تـاثیر بودنـد.    مطهری به من اينطوری گفتـه اسـت. همـه ايـن آقايـان تحـت      

ايسـتاد   سـاله جلـو مـي   77-76خواستند نماز بخواننـد يـک جـوان     ها مي اين
 کار فرهنگي شده بودع  قدر نيايستادند. ا ش ميو پیرمردها پشت
بدهیم چـه شـد؟ چـرا بـا رفـتن کـادر رهبـری م ـل مرحـوم           بايدجواب

خـواهم بگـويم،    جـا مـي   ای رسـید؟ همـین   حنیف، داستان به چنـین فاجعـه  
حنیــف رفـت دادگـاه، پیغــام فرســتادند بـه زنـدان کـه اگـر حنیــف دفــاع  

شــود، چــه کـار  دام نمــيايـدئولوژيک بکنــد، اعــدام اســت، اگـر نکنــد اعــ
سـازد؟ ايـن    هـر روزِتـاريخ حنیـف مـي     تنـد بکند؟ چه تـوهمي بـود کـه گف   

سـازد، نـه طالقـانيع ايـن بـه ايـن        شـريعتي مـي   خيجور نبود، نه هر روزِ تار
گويـد درسـت.    معنا نیسـت کـه حنیـف را بگیـريم و ]بگـويیم[ هرچـه مـي       

و  پرسـت شـد   شـود نـه شخصـیت    گـويم چگونـه مـي    من همیشه اين را مي
جـوان بگـويم    يـک نه خودپرست؟ مـن چگونـه بـا ايـن ريـش سـفیدم بـه        

عزيز من نروی خـودت همـه چیـز را خـودت از صـفر شـروع کنـي؟ گنـاه         
کـردی، اگـر گذشـته را تکــرار کنــيع ايـن عـین خودپرسـتي اسـت. نـه آن 
جور کـه يـک کسـي را بگیـری و بگـويي هرچـي گفتـي حـق اسـت و نـه           



 05-05مبارزات دهه فراز   75

شـود ايـن دو تـا را بـا هـم       آيـا مـي   که هر چه من بگويم درست اسـت.  اين
کنـد.   که امـروز دنیـا بـا ايـن تجربـه دارد عمـل مـي        ام دعيجمع کرد؟ من م

ــتان      ــريونايتدِ انگلس ــي منچس ــن، مرب ــای فرگوس ــه آق ــت ک ــد دوره اس چن
آيــد   اســت؟ صــالحیت داری،کــار کــنع مگــر شــرکت بوئینــگ مــي       

جمـع و  کنـد،   اش را دور بريـزد؟ کـار مـي    هـای گذشـته   طوری  تجربه همین
 کند.  استفاده مي

دانـم ، اصـرارم ايـن بـود کـه جنـاب        وقت خودم را تمـام شـده مـي    من
دانـم سـواالتتان    صابر برای سـواالت شـما وقـت بگذارنـد. چـون مـن نمـي       

ــه     ــدارم ک ــزی ن ــن چی ــداريم. م ــا هــم رابطــه هــم ن چیســت و متاســفانه ب
ــحبت      ــوع ص ــه موض ــطحي ک ــن س ــا در اي ــدارم. ام ــالحیتي ن ــويم، ص بگ

عـرض کـنم؛ محــور  بنـدی  مــعخـواهم چنـد محــور از ج  مــي ماسـت، مــن 
اولم را هم عرض کردم ، عرض من ايـن بـود کـه مشـیت خـدا ايـن اسـت        

کـس   سـاز نباشـد، مشـیت خـدا ايـن اسـت کـه هـی          کس سرنوشت که هی 
ساز نباشد. مشـیت خـدا ايـن اسـت کـه هـرکس خـودش سرنوشـت          تاريخ

ای کـه بیايـد و    خودش را بسـازد، هـر جريـان و هـر فکـری و هـر انديشـه       
خواهم سـر نوشـت بسـازم، تـاريخ بسـازم، بـه هـر نـامي کـه           بگويد من مي

بـوده اسـت، در تـاريخ فاجعــه درسـت کـرده اسـت،. مـا در ايــن دنیـا بـه 
 اش توهم استع خودمان نقشي داريم، بقیه ی اندازه

ــي  ــه م ــتفاده   ]محــور دوم اينکــه[ چگون ــم از شخصــیتمان  اس ــوانیم ه ت
ــیت   ــم شخص ــیم و ه ــ کن ــه   پرس ــويم؟ چگون ــت نش ــويم، خودپرس ت نش

هـای بزرگـاني ]اسـتفاده کنـیم[ کـه برايشـان مسـاله ايـن          توانیم از تجربه مي
ـ نیست کـه شـما اسـتفاده بکنیـد      نـه؟ آقـای مهنـدس سـحابي کـه اينجـا        اي
ــدارد  ايــن حرفهـا، چــه احتیــاجي دارد؟ مــن   بــهنشســته اســت، احتیــاج ن

بــرای ايشـان مهـم بیسـت و چنــد سـال اسـت کـه خدمتشــان ارادت دارم،  
ـ بگويـد   شانينیست که کسي به ا نگويـد، امـا بـرای جامعـه مهـم هسـت        اي
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ــي    ــه م ــا چگون ــه؟ م ــا ن ــعِ     ي ــیم و جم ــتفاده کن ــات اس ــوانیم از تجربی ت
ــاتي کــه در   صــالحیت ــا تجربی ــاريخهــا و ابتکارهــای فـردی را ب ــم،  ت داري

 کنیم؟
ــد مــي   ــد.  ]محــور[ ســوم؛ فضــای بســته، جــو تشــکیالت بســته تولی کن

سـازد. بنـابر ايـن هـر      کنـد، تـوهم مـي    الت بسته، تعصب درسـت مـي  تشکی
کار بکنیم اين را بايد ببینـیم کـه جامعـه احتیـاج بـه روابـِط بـاز و گسـترده         
ــط و     ــط در رواب ــن فق ــابر اي ــده اســت. بن ــي بســیار پیچی ــار جمع دارد و ک

 های نسبي رسید.  حل شود به راه مناسبات بسیار باز و کارشناسي مي
من اصرار دارم بـر ايـن جملـه زيبـای حضـرت علـي کـه         چهارم، مساله

میــوه را در زمانـه خـودش بچینیــد. از زمانــه نبايــد جلـو افتــاد، عجلـه در  
شـود متناسـب بـا     طـور مـي   کار اجتماعي فاجعه درسـت کـرده اسـت. چـه    
ــي   ــه م ــت؟ چگون ــه نرف ــت، عجوالن ــه رف ــم   زمان ــاعي ه ــل اجتم ــود عم ش

تـوانیم   شـود؟ مـا مـي    آيـا مـي  مـردم نشـد،    یهـا  ماب تـوده  داشت، ولي قیم
بـرای مـردم کـار کنــیم و احسـاس قیومیـت برايشـان نکنـیم، جمــع کـردن   
ايــن دو را بـا هـم، ممکــن اسـت؟ مـن در ذهـنم بزرگـاني ماننــد طالقــاني 

نشســت و  هسـتند، بزرگـاني کـه تـا اخـر عمـرش جلــویِ مــن جـوان مــي
مـي  بـه بـه.    رين،گفـت آفـ   کردع بعـد مـي   شنید، گوش مي کرد. نمي گوش مي

شـود   جوان بود و بـه باورهـای گذشـته اسـیر نشـد؟ مـي       يشود از نظر ذهن
هـا نشـد؟ نـه ايـن کـه       انديشید و راه تازه پیدا کـرد و متعصـب بـه گذشـته    

 خیزی برای تحول ما برای بعد باشد. گذشته را نفي کنیم، ]بلکه[ تخته
تبلـوری   تبلـوری، خَلـق   بعد اين که عـرض کـردم خـدمتتان، اسـالم     نکته
 تبلوری، فاجعه درست کرده است، اين هم يک محور.  و ملت

آيـد کـه تحـول قطعـي اسـت، تنـوع        بعـد هـم بـه نظـر مـن مـي       محور
ــا نمــي  ــوعِ انديشــه و فکــر را   واقعــي و جـدی اســت. م ــوانیم جلــوی تن ت

رود.  کنـد و پـیش مـي    انـديش اسـت، تحـول پیـدا مـي      بگیريم. جامعه تحول
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ــا تحـوالت باشــیم و جمــع  مـي مــان  گیـری بنــدی و نتیجـه تــوانیم همــراه ب
فرزنـد زمانـه باشـیم و فرزانـه هـم       تـوانیم  مـي متناسب با زمانـه باشـد، مـا    

طلـب   طلـب و  قـدرت   باشیم؟ يا نه زماني فرزند زمانـه هسـتیم کـه فرصـت    
 شود فرزند زمانه بود و فرزانه هم بود؟  باشیم؟ مي
مـن ايـن اسـت کـه يـک ادعـا دارم و ادعـای مـن هـم           ی نکتـه  آخرين
گیـرد،   ت کـه دسـت آخـر اطالعـات و معلومـاِت مـا تصـمیم نمـي        اين اسـ 

گیـرد؛ تفـاوت بـین صـدام و مانـدال ايـن نیسـت         شخصیت مـا تصـمیم مـي   
که ماندال از صـدام باسـوادتر اسـت، گانـدی و هیتلـر فرقشـان ايـن نیسـت         
که گاندی باسوادتر از هیتلـر اسـت، فـرقش ايـن اسـت کـه گانـدی انسـان         

کنـد. لـذا بـرای     يش محاسـبه ايـن را مـي   هـا  گیـری  است و در تمـام موضـع  
من خیلي مهم است که بها بـدهیم بـه ايـن وجـه قضـیه کـه انسـان اگـر در         

تـر و بهتـری بکنـد.    هـای سـالم   توانـد انتخـاب   درونش متحـول بشـود، مـي   
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 رخوت باد دی و شوکت خار  آخر شد گل  گوشه شکر ايزد که به اقبال کله

 عاقبت در قدم باد بهار آخر شد فرمود آن همه ناز و تنعم که خزان مي

با استعانت از پروردگار و شکرگزاری که باز دور هم جمع شـديم تـا در   
 هايمان را ادامه بدهیم.  فصل بهار بتوانیم بحث

 نیست ترديد زمستان گذرد»
 اش پیک بهار و ز پي

 زاران گل سرخبا ه 
 گل مینای جوان 
 « آيد گمان مي بي 

تصور اين است که چه در طبیعت و چـه در جامعـه، در فصـل سـرمای     
سوز دينامیسمي وجود ندارد و خدا هـم بـه خـواب رفتـه، ولـي در       استخوان

زنـد،   همان سوز و سرماها خدا بیدار است و رقص بزرگ تاريخ را رقـم مـي  
هـا پزيـده    در بهمـن میـوه  »ال هستند. به قول مولـوی  هم از زير فع      ها  پديده
؛ در همان بهمن سرد و سوزاني که تصور اين است که همه سـلولهای  «است

شکوفد و ديـگ جوشـاني در    ای که مي حیات از بین رفته، اما بالخره شکوفه
شااهلل مـا هـم تـن بـه سـوز و سـرما و        حال پزيدنِ سلولهای حیات است. ان

ها شور و شر باشد. وقتي  ل، سال کار، بار، به قول بلوچرخوت ندهیم و امسا
گويند: خوبي؟ خوشي؟  کنند، مي سالم و علیک که مي             روی، ها مي پیش بلوچ

شری؟ يعني شرری در درونت هست. برخالف آنچه ما در ذهن داريـم، شـر   
شااهلل ما هـم بتـوانیم شـر     دهنده حرکت و جوشش است. ان در طبیعت نشان
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  بتي را درونمان حمل کنیم. م
ای را نظاره کرديم؛ يک بحث کوتاه کیفي  جلسه کیفي           در ابتدای اين فراز

را مهندس سحابي و يک بحث را هـم آقـای محمـدی کـه خودشـان در آن      
دوران فعال بودند، ارائه کردند و تجاربشان را به صورت نظـری و تئوريـک   

های آغازين آقای مهندس و مطلَعِ آقـای   بت. امروز در ادامه صح*بیان کردند
ايم و تا به حال با آن           گیريم که وسط گذاشته مي محمدی، همان اسلوبي را پي

دهیم، بعد شرايط ملي، بعد  المللي را توضیح مي ايم. اول فضای بین پیش آمده
و کنیم، بعد شـعار   های بروز و ظهور آن حرکتي که در فراز تعقیبش مي زمینه

ــدگي    ــردم و پراکن ــدئولوژی، اســتراتژی، مشــي، م ــری، ســازماندهي، اي رهب
هـا و دسـتاوردها و آخـر هـم      جغرافیايي و بُعـد اجتمـاعي و نهايتـا کاسـتي    

 بندی.  جمع
گیـری   را شروع کرديم، به پي 77-87متعاقب بح ي که با آن فراز جنبش 
اسـت در  رسـیم. ممکـن    کار بـرديم، مـي   چارچوبي که در فرازهای گذشته به

چـه تفـاوتي بـا     77-87وادی امر در ذهن اين سوال پیش بیايد کـه جنـبش   
ايم کـه   را فراز تلقي کرده 77-87دارد؟ به اين خاطر جنبش  86انقالب سال 

و اتفاقاتي که مرور کرديم، جامعـه ايـران بـه     86-77بعد از سرکوب جنبش 
آن   ودش کـرد. از آن خـ  87را تا نیمـه دهـه    77دينامیسمي نائل آمد که دهه 

را پیدا کـرده بـود و     ای آبديدگي      86-77دينامیسم را نسل نويي که در کوره 
به باور ايماني، عقیدتي و آرمانيِ تغییر جهان رسیده بود،]به بار آورد[. لذا بـه  

، خودش ماهیت جنبشـي  86مستقل از انقالب  87تا  77اين علت ]سالهای[ 
 بتوان فراز را به آن اطالق کرد. دارد و اين استحقاق را دارد که 



 
 
 
 

 فضای بین المللی

 فاز و فضا

المللـي   کنیم، در باز کـردن فضـای بـین    المللي را باز مي امروز فضای بین
شود در سه سطح وارد شـد؛ سـطح اول؛ در سـالهايي کـه از آن صـحبت       مي
ـ   77میالدی يـا دهـه    67تا نیمه دهه  77کنیم، يعني سالهای دهه  مي ل تـا اواي
خودمان، تضاد خلق و امپريالیسـمي کـه در فرازهـای گذشـته از آن      87دهه 

ای هسـت کـه کـامال مُقَعَـر      رسـد و دره  صحبت کرديم، به اوج خودش مـي 
شود. سطح بعد؛ تضاد کار و سرمايه است که به نقطـه برجسـته خـودش     مي

  7678شود و نهايتا در اين دوران ادامه جنگ سردی که از]سـال[   رهنمون مي
رسـد کـه توضـیح     ]میالدی[ شروع شده بود، به سطح کالسیک خودش مـي 

 خواهیم داد. 
 قعر درّه خلق و امپرياليسم 

را هم پشـت   87در فرازهای گذشته از جنگ دوم جهاني رد شديم، دهه 
میالدی وارد شديم. از اين زمـان بـه بعـد ادبیـات      77سر گذاشتیم و به دهه 

هـای   فرهنگ نويني جانشین فرهنگ سـال  شود و مبارزاتيِ جهان دگرگون مي
شـود. در ايـن    های ابتدايي بعد از جنگ جهاني دوم مـي  قبل از جنگ و سال

شود و برای هـر دوره يـک    فرهنگ اتمسفر و فضای ]دوراني[ هم ترسیم مي
شـوند. در   گیرند که طبیعتا بـا آن درگیـر مـي    تضاد اصلي و عمده در نظر مي
شد و به سرعت در همه جهان منتشر شد و به  ادبیاتي که در اين دوران خلق

کردند.  ور ما هم رسید، پارادايم دوران را تضاد خلق و امپريالیسم تلقي مي      کش
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هايي هستند که برای  به اين مفهوم که جهان دو بخش است، يک بخش خلق
و امپريالیسم و نفي است مار بـه لحـاش طبقـاتي تـالش       نفي استبداد، استعمار

ندارنـد امـا     گیـری  ، توان مبارزاتي،آرمان و پـي  د و چیزی جز دينامیسمکنن مي
کمپ ]ديگر[ بخش اقلیتي است که صاحب ابـزار تولیـد، تـوان سـرکوب و     

 تکنولوژی روزآمد هستند.  
ای بین دو اردوی خلق و امپريالیسـم   در ادبیات و باورهای آن روز، رابطه

شـد   طور تبیین مي ات آن روز، اين. در ادبی7متصور نبود ]مگر[ اسارت يا نبرد
کند و يـا در اسـارت آن اسـت. در     که اردوی خلق يا با امپريالیسم مبازره مي

 77مـیالدی و   77هـای دهـه    شـود گفـت کـه در سـال     کادر آن ادبیـات مـي  
]خورشیدی[ اين تضاد دورانـي بـه اوج خـودش رسـیده بـود و امپريالیسـم       

ي اين جنگ بر عهده اياالت متحـده  مجبور بود با همه جهان بجنگد. نمايندگ
بود کـه    غَلَیاني ای آمريکا بود که جلوتر شاهدش خواهیم بود. لذا جهان کوره
 کرد.  نقطه کامال مقعرِ ]دره[، تضاد خلق و امپريالیسم را ترسیم مي

 نقطه برآمد تضاد کار و سرمايه 

لي، شـد کـه تضـاد اصـ     در باورها، ادبیات و فرموالسیون آن روز گفته مي
تضاد خلق و امپريالیسم و در دل آن تضاد عمده، تضاد کار و سرمايه اسـت.  
يعني در جنگ بین خلق و امپريالیسم، مردم ضمن اينکه برای نفـي اسـتبداد،   

کنند، برای بهزيستي، بهبودی  نفي سیطره خارجي و نفي امپريالیسم تالش مي
هم دو اردو هست؛  کنند. در اينجا اجتماعي هم تالش مي-و برابری اقتصادی

يک اردو جريان پرولتری جهان است که صاحب بـازوی کـار اسـت و يـک     
های کالن هستند. اين دوره که مورد  دسته هم صاحبان ابزار تولید و مديريت

                                                   
 

رد راه دیگری مجوی بین جز اسارت ونب»ای از سازمان مجاهدین خلق با مطلع  .  اشاره دارد به ترانه 1
 «.خلق و ظالمان
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هـا   ها، درگیری ها، تنش های طبقاتي، اعتصاب رويارويي 7بررسي ماست، پیک
 . و مجموعا اوج تضادِ در جريانِ کار و سرمايه است

 جنگ سردِ کالسيک

]مـیالدی[ يعنـي پايـان جنـگ دوم      7678سطح سوم؛ جنگ سرد پس از 
جهاني در جهان شکل گرفته بود؛ با اين فرموالسیون و ساختار که ]در جهان[ 

يکـي اردوی امپريالیسـم کـه         دو اردو تشکیل شد و دو سر اردو تجربه شـد؛ 
ده سوسیالیسـم کـه   سراردوی آن ايـاالت متحـده بـود و يکـي اردوی گسـتر     

سراردوی آن اتحاد شوروی بود که ]هردو[ شروع به يارکشي کردند. ]جنـگ  
ايم[؛ وجه اول يارکِشي، وجـه دوم   سرد چهار وجه داشت که قبال مرور کرده

رقابت تکنولوژيک، وجه سوم رقابت در عرصه علـوم پايـه و نهايتـا فضـا و     
ب و جلـب نیروهـای   وجه آخر رقابت در حوزه اقتصادی، بازارگیری و جذ

، 7677اجتماعي در اردوی خودشان بود. اين جنگ در آغـاز دهـه   ـ  اقتصادی
      سرکار بـود و در آمريکـا هـم ]در[ ابتـدا     7زماني که در شوروری خروشچف

ها زمام امور را به خـود اختصـاص داده    خواهان و سپس دموکرات جمهوری
بـه    8[ خلی  خوکها و بحران موشکي کوبـا بودند، ]آغاز شد[ و در ]عملیات

آرام فروکش کرد؛ نه اينکه تمام شود.  اوج خودش رسید. اما از آن به بعد آرام

                                                   
 

1 .Pick 
(، رهبرر زرزک ومونی ر     1981-1891.)Nikita Sergeyevich Khrushchevنیکیتا خروشف.  -2 

 . 1891تا  1899و نخ   وزیر این وشور از  1891تا  1891شوروی از سال 
ناموفقی معروف به  آمریکا طی عملیات 1891پس از آنکه در سال  ،(1892بحران موشکی ووبا ) - 1

خلیج خووها سعی ورد زکوم  ومونی تی ووبا را ساقط وند، اتحاد جمراهیر شروروی بره من رور     
برد در خاک این وشور ورد و اعتراض  زفاظ  از ووبا اقدام به ساخ  سکوهای پرتاک موشک میان

رانجام وجود آورد. پس از مدتی وشمکش سیاسی س شدید وندی، ریس جمهوری وق  آمریکا را به
خروشف، ریس جمهور وق  شوروی پذیرف  زیر ن ر سازمان ملل این سکوها را از ووبا خارج وند 

 و به این ترتیب از جنگ بین دو وشور جلوگیری شد.
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و در سرفصـل و   فروکش ]نهايي[ جنگ سرد با روی کـار آمـدن گوربـاچف   
سـال بعـد از ايـن دورانـي کـه از آن صـحبت        77-78، يعنـي  7667مفصـل  

میالدی[ جنگ سـرد   77ه به آن خواهیم پرداخت. لذا ]در دهه کنیم، بود ک مي
سـال قبـل از آن. ]لـذا در ايـن      77-78ی  برقرار بود اما نه در غلیان و کـوره 

دوره[ جنگ سرد تا حدی رو به فروکاهیدن رفته بود و بـه شـکل کالسـیک    
 خودش درآمده بود. 

 پازل دوراني 

دوران امروزی که در آن بـه  در اين دوران هم م ل هر دوران ديگر و م ل 
 ی سال در وسط عرصه 87بريم، مبارزه پازلي داشت. پازلي که حدودا  سر مي

بازی مبارزاتي جهان واقع بود و نیروهای مبارز اجتماعي، اقتصادی و سیاسي 
يدئولوژی؛ ا   بردند. عناصر اين پازل، يک، در حال و هوای اين پازل به سر مي

مخفـي و چريکـي؛ چهـار، مشـي مسـلحانه و پـن ،       دو، سازمان؛ سه، مبارزه 
داني بود که هرجـای   و جامه 7، باکس7گیری طبقاتي بود. لذا يک پکی  جهت

آمـد. البتـه اسـت نايهايي هـم      کردی، اين پن  عنصر از آن در مي جهان باز مي
طور که از اسمشان پیداست خیلي از قاعـده   وجود داشت، که است نايها همان

. ولي قاعـده دوران ]ايـن بـود کـه[ چـه در قـاره و منطقـه        کردند پیروی نمي
کردی، حاوی اين پن   خودمان، چه در قاره سیاه يا التین، اگر پازل را باز مي

 عنصر بود. حاال يک به يک اين عناصر به حد امکان توضیح داده خواهد شد.
 اي پازل  وجه انديشه

و وجه تئوريـک آن  ای  بود. وجه مقدم، وجه انديشه اين پازل چندوجهي 
ای از  بیني بودند و تلقي جهان  بود. نیروهای مبارز جهان در آن روزها صاحب

                                                   
 

1 -Package 
2- Box 



 المللی فضای بین  71

جهان و هستي داشتند. دوم، به يک ابزار تحلیل جهان هم مجهز بودنـد. ايـن   
بینـي و ابـزار    ابزار تحلیل جهان، ابزار چهار اصل ديالکتیک بود. ذيـل جهـان  

ـ     دتي هـم داشـتند کـه آن دسـتگاه،     تببین و تحلیل جهـان، يـک دسـتگاه عقی
مجموعه چه بايد کردها و چه نبايد کردهای اعتقـادی را در درون خـود جـا    

ای و ايدئولوژيک داشت، يقین پیدا کـردن   داد. تلقي بعدی که وجه انديشه مي
راهـي   به دو اردوی کار و سرمايه بود. وجه بعدی اين بود که نیروها بـه سـه  

هـای   های طبقاتي و انتخاب ای تاريخي، انتخابه رسیدند؛ انتخاب انتخاب مي
های عامي بود دربـاره زيسـت    ای پازل، رهیافت ديپلماتیک. وجه آخر انديشه
 يک ]اين وجوه[ را در حد امکان مرور کنیم. به تولیدی و زيست ملي. يک

 بيني جهان

انقالب شوروی مقدمتا يک انقالب فکری بود به اين مفهوم کـه نیـروی    
کننده يک تببین فلسفي از جهان داشت و با توجه به اين تببین  ملآغازگر و ع

فلسفي، اقتصاد و اجتماعِ زمینِ بازی خود را که روسـیه تـزاری بـود تحلیـل     
کرد. اگر بخواهیم با ادبیات آن روز صحبت کنیم، اصـول مبـارزاتي از دل    مي

 شد. بیني بیرون کشیده مي جهان
یک يک اصل، اصـل تضـاد بـود؛ همـین     بیني و اصول ديالکت در اصول جهان 

آوردنـد و تضـاد اصـلي را بـا آن      اصل را در حوزه اقتصادی و اجتماعي هم مـي 
بینـي در آن موقـع از جايگـاه رفیعـي برخـوردار بـود.        کردند. لذا جهان تعیین مي

کرد. آيـا جهـان    بايد مقدمتا تکلیف خودش را با جهان روشن مي نیروی مبارز مي
ای هـم وجـود دارد؟ ترکیـب، آلیـاژ، ازدواج و      يا غیرمـاده  مشحون از ماده است

امتزاج ماده و غیرماده به چه ترتیب است؟ نسبت ماده به غیرماده، نسبت غیرمـاده  
داد، يک بحث اساسي بـود. بحـث ديگـر     به ماده و مالتي که جهان را تشکیل مي

اسـت؟ يـا   شـعور   اين بود که آيا جهان سمتي و تاريخ غايتي دارد؟ آيا جهان ذی
جهان روبه افول است، يا اوج دينامیسم آن است يا رو به سردی يا رو بـه غلیـان   

 داد.   بیني را تشکیل مي هايي بود که بحث جهان است؟ اينها مجموعه بحث
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 ديالکتيک 

بیني ابـزاری داشـت؛ ابـزاری کـه قبـل از انقـالب شـوروی         مبحث جهان
ص آلمان ]خلق شـده بـود[.   خصو ها در اروپای غربي به ]توسط[ ديالکتیسین

خصـوص مغـز    ايم که همیشه مغز متفکر جهان و بـه  قبال بحث آلمان را کرده
انديشمندان، مخترعان، رهبران کیفي و فکـری همـه    متفکر اروپا بوده است و 

اند، اول هگل،  ها بوده های اولیه هم از آلمان اند. ديالکتیسین ها درآمده از آلمان
 ا، مارکس، آلماني بودند. ه بعد نیچه و سرآمد آن

در سیر پردازشِ ديالکتیک چهار اصل درآمد که به چهار اصل ديالکتیـک  
؛ اصل اول، اصل حرکت بود، جهان متشکل از ماده است و همـه     معروف شد

ذرات جهان حرکت و دينامیسم دارند. اصل دوم، اصل تضاد بود. ]مـاده[ در  
کند و وقتي برخـورد پیـدا    پیدا مي طور متعدد با موانع برخورد دل حرکتش به

کنـد. اصـل بعـدی اصـل      رو عمـده مـي   کند، تضاد خود را با مـانع پـیش   مي
موتاسیون يا جهش به اين مفهوم بود که در حرکت از کم به کیف، هر پديده 

رسد که آن گلوگاه آن را  هايي مي در سیر خودش به نقاط، محورها و گلوگاه
کنند. اصل آخر هم اصل تـاثیر   تر رهنمون مي کیفي  جهشي به مرحله صورت به

متقابل بود. به اين مفهوم که پديده در ضمن حرکت خود بـا موانـع برخـورد    
کند، آن پديده در حال حرکت و آن مـانع هـم در حـال حرکـت بـا هـم        مي

گذارند. ايـن   برخورد دارند و م ل دو سنگ چخماق روی هم تاثیر متقابل مي
 تحلیل جهان آن زمان بود.  چهار اصل ديالکتیک ابزار

]اصول ديالکتیک[ از يک وجه، ابزاری برای تببین جهان بـود و از وجـه   
ديگر ابزاری ]در خـدمت[ تببـین مبـارزه بـود. اصـول ديالکتیـک در عرصـه        

ای  شد که در جامعه هم نیروهای بالنده طور ترجمان و برگردان مي اجتماع اين
، جريـان دهقـاني و محرومـان     ریهستند که در حال حرکتند؛ جريـان کـارگ  

ها بالنده و روبه جلو است و  ای وجود دارند که حرکت آن شهری و روستايي
هـا موانـع    کننـد. در مقابـل آن   الملليِ بهتر تـالش مـي   برای زيست ملي و بین
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ای وجود دارد، اين موانع صاحبان سرمايه و ابزار تولیـد، کارآفرينـان    تاريخي
صنعتي و تکنولوژيک هستند. جريان درحال حرکت آن زمان و مديران ارشد 

کند و آنهـا بـر هـم تـاثیر متقابـل       بالنده با موانع پیش روی خود برخورد مي
گیـرد. سـمت جهـان، سـمت      گذارند و از اين تاثیر مبارزه کیفي شکل مي مي

 ای است.  تکاملي، انقالبي و بالنده
هـان را سـامان   سـال ج  777تا  787چهار اصل ديالکتیک توانست تقريبا 

بیني، هـم در سـطح تببـین ايـدئولوژيک و هـم در       بدهد؛ هم در سطح جهان
سطح مبارزه سیاسي، اقتصادی و اجتماعي. لذا با توجه به اينکـه ايـدئولوژی   
مسلط جهان، ايدئولوژی مارکسیستي بود، نیروهای مبارز جهان در وهله اول 

 777-78االن نبـود؛ در ايـن    آمدند. م ل بیني نائل مي طبیعتا بايد به يک جهان
سال گذشته، بعد از انقالبِ ايران و اتفاقاتي که در منطقه ما رخ داد، القاعده و 

ـ و بنیادگرايان در الجزايـر ]سـرِ    نداريم به محتوا و ماهیت آنها کاری ـ طالبان  
کار[ آمدند، مجموعا با انقالب ايران و تحوالت الجزاير، تحوالت عربستان و 

های مختلف در  و بعد افغانستان و عراق، نیروهای مذهبي با موقعیتپاکستان 
گونـه نبـود و کـل جهـان زمـین بـازی        جهان جايي باز کردند. آن زمان ايـن 

ها بود، جز معدود کشورهايي مانند ايران که نیروهای مذهبي نـوين   مارکسیت
 در آن رشد کرده بودند و به آن خواهیم رسید. 

 77-78تـا همـین    76تقريبا از ابتدای قرن   سال، 777تا  787اين چهار اصل 
کـرد، لـذا    7سال اخیر، جهان انديشه و تفکر را سامان داد، آرايش بخشید و اَرِنـ  

ای داشت. نیروی مبارز مقدمتا بايد بـه درک و   اين چهار اصل اهمیت خیلي ويژه
دارد و رسید. نیروها عموما اعتقاد داشتند کـه جهـان سـمت     دريافتي از جهان مي

اين سمت تکاملي است. در حقیقت سمت تکاملي جايگاه رفیعي برای نیروهـای  
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 گرفت؛ باورهای آن زمان اين بود. بالنده در نظر مي
مجموعا يک بینش سحرگاهي وجود داشت، يعني صبح نزديک است و با 

شويم و نیروهای مبارز به خـرمن شـب    مي تر مبارزه به افق و به پگاه نزديک
گذاريم. با ادبیات آن زمان ايـن باورهـا    ند و شب را پشت سر ميکش شرر مي

 طور جدی وجود داشت.  به
 چه بايدها و چه نبايدها، دستگاه عقيدتي

شدند، بـه يـک دسـتگاه اعتقـادی      بیني رد مي نیروها وقتي از سطح جهان
رسیدند که آن دستگاه چه بايد کردها و چه نبايـد کردهـا را مقابـل قـرار      مي
هـای   هـای طبقـاتي و انتخـاب    هـای تـاريخي، انتخـاب    پاسخِ انتخاب داد. مي

 شد. ايدئولوژيک مجموعا در آن دستگاه ايدئولوژيک پیدا مي
 ه اردوي سرماي ـ اردوي کاري

به لحاش اقتصادی هم توضیح داده شد که اعتقاد جدی به دو اردو وجود  
مبارز اين بود کـه  داشت. اين دو اردو کامال در مقابل هم بودند و کار نیروی 

 در تضادهای بین نیروی کار و نیروی سرمايه نقش فعال را به عهده بگیرد. 
 هاي تاريخي، طبقاتي، ديپلماتيک  انتخاب

های تاريخي، طبقـاتي و ايـدئولوژيک بـود. انتخـاب      وجه بعدی، انتخاب
دهي به تاريخي داريم کـه تـا    تاريخي به اين مفهوم که ما چه نقشي در سمت

جلو آمده و به ما رسیده است. وجه ]انتخاب[ طبقاتي ايـن بـود کـه در     اينجا
اين افتان و خیزان جانب کدام طبقات را بگیريم. استدالل آن روز اين بود که 

رود و از دل  شدنِ نیروی اصلي کار و نیروی پرولتر مي جهان به سمت صنعتي
ی پرولتاريـا  اين تحلیل تاريخي يک اصل عام درآمده بود که اصـل ديکتـاتور  

شود، نبـود. تلقـي    بود. ديکتاتوری به اين مفهوم که امروز در ذهن مستفاد مي
مارکس که اصظال  ديکتاتوری پرولتاريا را به کار برده بود، اين بود که جهان 

رود و هر کشوری کـه گزينـه صـنعت را انتخـاب      به سمت صنعتي شدن مي
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ايي به زيسـت و جامعـه   از زيست و جامعه روست 7کرده، يک تحول و شیفتي
کند.  ها تغییر پیدا مي کند و نسبت جمعیت هم به نفع شهرنشین شهری پیدا مي

يعني ]همان[ اتفاقي که مقدمتا در انگلستان شروع شد و بعد به آلمان و ساير 
 ـ بینـیم بـه کـل جهـان     االن هـم مـي   کشورهای درجه دو و درجه سه اروپـا ـ  

کنـد کـه مترتـب بـر ايـن اتفـاق        وان مياست. ]مارکس[ عن سرايت پیدا کرده
های تاريخي، اقتصادی و اجتمـاعي، نیروهـای مسـلط     ]يعني[ شیفت و انتقال

 شود.  نیروی کارگری مي  جهان،
نبـود کـه    7کاربَر بود و م ل االن فول اتوماسیون هنوز  آن زمان تکنولوژی

شـد. االن  ها نقش نیروی کار را به عهده بگیرند و نیروی کار حداقلي با ربات
شـايد در يـک سـوله معـدودی کـارگر يـا         در يک کارخانه پیشرفته اروپايي،

مسوول خط مشاهده شود، اما آن موقـع سـوله کـار يـا خـط تولیـد مملـو و        
شد. استدالل اين بـود   مشحون از عناصر تولید بود که به آنها کارگر اتالق مي

ی هم اک ريـت بـا   کند و در جامعه شهر که چون شهر بر روستا تفوق پیدا مي
  کارگران صنعتي است، طبق اصول دموکراتیک که حاکمیت با اک ريت اسـت، 
پس بايد شعار ديکتاتوری پرولتاريا يا شعار هژموني نیـروی اصـلي تولیـدی    

 تاريخ را که جريان کارگری است، داد. 
ــه صــنعتي  شــدن و  آن موقــع انتخــاب طبقــاتي در کشــورهای اروپـايي روب

آن زمان، انتخابِ طبقه کارگر بود. برخـي   8ب تکنولوژی برترِشده، يا صاح صنعتي
کشورها هم مانند کوبا اصال صنعتي نداشتند و اقتصاد، فالحتي و کشاورزی بـود  

فرنگي سامان پیدا  و کل فعل و انفعال اقتصادی حول دو محصولِ نیشکر و گوجه
 هـايي  کشـوری  کرد و طبقه کارگری نبود که بخواهد بر آن تاکید شود. لـذا در  مي
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بالنـده را   ی تاکید بر جنبش دهقاني بـود و طبقـه   چون کوبا، نیکاراگوئه يا بولیوی
گفتند. اين انتخاب طبقاتي بود. برخـي کشـورها م ـل     طبقه کارگر روی زمین مي

 کشور ما مختلط بودند که به آن خواهیم رسید.
نگ سرد و ]رويـارويي[  يک انتخاب ديپلماتیک هم وجود داشت؛ آن زمان ج

نبـود کـه کـامال سـنگین و      67و  67دو اردو بود. شوروی هـم، شـورویِ دهـه    
گرانه جدی در آن به وجود آمده باشـد   بروکراتیک شده باشد و تمايالت سرکوب

اش با پیرامون، رابطه ارباب و رعیتي شده باشد. آن زمان شـوروی هنـوز    و رابطه
هـای خشـن استالینیسـتي     از عرصه خارج شده بود و شـیوه  نونفس بود، استالین

آمده بود و جهان پیرامونش را تلطیف کـرده بـود.    رخت بربسته بود. خروشچف
ناپذيرش  لذا اتحاد شوروی چند نقش داشت؛ اول مقابل آمريکا و تمايالت سیری

خانم رايس تلويحا نقـدِ   دادـ. ]بر اساس[ آماری که پارسال خود دولت آمريکا      بود
 786، در  7776تـا سـال    7678کردـ آمريکا از جنگ جهاني دوم يعنـي   خود مي

يا جنگ، يا تنش، يا کودتا و يـا   ها المللي درگیر بوده است. اين منازعه منازعه بین
تحوالت مکانیکي بوده است. يعني آمريکا حدودا در هر سال، در سـه منازعـه و   

ناپـذير بـود؛ میـل     وران فعال بوده است. آمريکـا بسـیار سـیری   تحول مکانیکيِ د
اش برای سرکوب و عضـوگیری و   اش برای گرفتن بازارها، میل سیاسي اقتصادی

... . پس شوروی آن دوره غنیم و سد سديدی مقابل امپريالیسـم آن دوران بـا آن   
 اش بود. ناپذيری های سیری ويژگي
ای در مقابـل   و مـانع تـاريخي  يک وجه شوروی اين بود که سد سـديد   

امپريالیسم بود و وجه بعدی، ]حضورش در[ مبارزات تاريخي بود. يعني يک 
بیني حاضر و آماده داشـت کـه هـر     دانش مبارزاتي و يک ايدئولوژی و جهان

صورت کـامال رايگـان از آن اسـتفاده     توانست به افتاد، مي جنبش چپي راه مي
تشکیالتي هم داشـت؛ دانـشِ     دانش  ای، کند. شوروی عالوه بر دانش انديشه

سازماندهي، مبارزه طبقاتي، سازماندهي صنوف، سازماندهي مبارزه مسـلحانه  
ای هـم بـود، ]شـوروی[ خـط      و ... . عالوه بر اينها لجستیک نظامي و اسلحه
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جهان به اسلحه کالشـینکف   های پشتیباني تسلیحاتي بود. آن موقع همه چپ
کردنـد، مجهـز بودنـد. يعنـي      هـا تولیـد مـي    انیاييها و بعد هم روم که روس

کـرد. يـک منبـع الهـام      های چپ مسلحانه را تغذيـه مـي   شوروی کل جنبش
عمومي مبارزاتي هم بود. لذا نیروهای مبارز مقدمتا بايد تکلیـف خـود را بـا    

کردند. تکلیفشان که با آمريکا و جريان استعمار، سـیطره و   شوروی تعیین مي
ود، ]اصال[ چون تکلیف مشخص شده بود، بـه مبـارزه   سلطه مشخص شده ب

کردند. برخي کامال  تکلیف مي رو آورده بودند. حاال بايد با شوروی هم تعیین
هـای اولیـه    پیوسـتند، برخـي م ـل کوبـا بـا مرزبنـدی       به کمپ شـوروی مـي  

پیوستند و موضع داشتند م ل چین که جلوتر بـه   پیوستند و برخي هم نمي مي
د که چگونه تز سه جهان و تز سوسیال امپريالیسـم را مقابـل   آن خواهیم رسی

شوروی مطر  کرد و ادعای قطب بودن داشت. پس نیروهای مبـارز در هـر   
 کردند. جای جهان بايد مقدمتا تکلیف خود را با شوروری مشخص مي

بیني شده بود، چهار اصل ديالکتیـک را   نیروی مبارزی که صاحب جهان 
اش به کـار   مبارزاتي  ستگاه ايدئولوژيک و در استراتژیدر تببین جهان و در د

بسته بود، به يک دستگاه عقیدتي مملو از چه بايد کردها و چه نبايـد کردهـا   
نائل آمده بـود، اعتقـاد راسـخ و يقینـي بـه اردوی کـار و اردوی سـرمايه و        

ناپذيری عناصر اصلي اين دو اردو پیدا کرده بود و به سرفصل انتخـاب   آشتي
کـرد و يکـي از    تکلیف مي بايست در مقابل شوروی تعیین رسیده بود، ميهم 

 کرد. اين سه راه را برای تنظیم و تعیین رابطه با شوروی مشخص مي
 يزيست مل ـ  اي عام زيست توليديه افت       ي ره

های عـام از زيسـت تولیـدی و زيسـت ملـي ]را مـرور        آخر امر رهیافت
گانـه يـا    کردند که در بین عوامل پـن   عنوان مي کنیم[. در ادبیات آن موقع مي

چندگانه تولید، اصالت با عنصر کار است، اين يک وجـه بـود، وجـه بعـدی     
ناپذيری ابزار تولید بود. استدالل ]آن موقع[ اين بود. همین اسـتدالل را   تملک

صـورت[ کتـاب درآمـد،     ]بـه  77در جزوه اقتصادش کـه سـال    آقای مطهری
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رد[. روزنامه اطالعات هم آن را آورد و دو روز توقیف شد و کتـاب هـم   ]آو
آن روز جهان را مدنظر قرار  جمع شد. آنجا هم آقای مطهری همین استداللِ

های  داده بود. استدالل غالب آن زمان اين بود که تکنولوژی محصول پیشرفت
شده تـا  اين پیشرفت از زمان خیش اولیه شروع  ؛نسل اندر نسل ]بشر[ است

توانـد هـی  مالـک     رسیده است، پس نمـي  67به کامپیوترهای نسل دوم دهه 
شاع بشر است. اگـر هـم در کارخانـه    خصوصي داشته باشد چون محصول مُ

هست، بايد از آن استفاده عام شود و تملک بر آن خصوصي نیست و تملک 
 کـه قطـور هـم بـود و     عمومي است. آقای مطهری هم در آن مقاله يا جزوه ـ 

 ـ همین استدالل را به زبان خودش مطر  کرده بود.  توانست کتاب شود مي
ــار اســت، ]وجــه[ دوم     ــا ک ــه اصــالت ب ــود ک ــن ب ــس ]وجــه[ اول اي پ

ناپذيری ابزار تولید و ]وجه[ سوم مصرف به قدر نیاز بود. برخالف اين  تملک
دهد و حد و انـدازه نـدارد و از ]مـرز[     دوران که مصرف جهان را سمت مي

اع هم رد شده، آن زمان اين شعار مطر  بود که مصـرف در سـقف نیـاز    اشب
 المللي شود. انداز ملي و بین پس  باشد و بقیه

يک شعار دوراني هم وجـود داشـت کـه در ايـران هـم بعـد از انقـالب        
« نان، کار و مسـکن »های جهان  ها انتخابش کردند؛ آن زمان شعار چپ فدايي

دی را هم به آن اضافه کـرده بودنـد. ايـن شـعار     ها آزا بود که در ايران فدايي
 سوم آن دوران بود.  ن  کامال اقتصادی و معطوف به شرايط زيستي جها

 وجه تشکيالتي پازل

ِ پــازل  ای وجـه انديشـه  پــازلي کـه از آن صـحبت شــد پـن  وجـه دارد،
ای که از آن صحبت شد در حد جلسه و سطح دانش بنده، همـین   وجهي پن 

که تا اينجای کار عنوان شد. برويم و از منظر ديگر يعني وجه  توضیحاتي بود
تشکیالتي به بخش بعدی ايـن پـازل نگـاه کنـیم. وجـه تشـکیالتي پـازل را        

شود در اين چهار سرفصل تحلیل کرد. گزينه تشـکیالتي آن دوران گزينـه    مي
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ای بود، برای اين نوع مبـارزه و ايـن نـوع     ها شبکه دهي سازماني بود، سازمان
شد و بعد از کادرسـازی عضـوگیری گسـترده     تشکیالت بايد کادر ساخته مي

 ای مدنظر بود. توده
 گزينه سازمان 

هـای   چرا گزينه سازماني]مطر [ بـود؟ اگـر بخـواهیم مقـداری بـه اليـه      
تر بحث وارد شـويم، آن زمـان در کشـورهای کالسـیک و کشـورهای       جدی

گذشت؛ چین هم يـک   هه مي. از انقالب چین هم دو دبودنداروپايي احزاب 
حزب واحد سراسری داشت. حزب کمونیست چین بزرگترين حزب جهـان  
بود و بیشترين اعضا را داشت و کامال تشکیالتي و خیلي هم پرطمطراق بود. 

خصوص ]فاز[ قهرآمیز انقالبي شـده   اما درکشورهايي که وارد فاز مبارزاتي به
نسـبت   اماتي دارد؛ شرايط بايد بهشد کار حزبي کرد. کار حزبي الز بودند، نمي

هـای علنـي م ـل مطبوعـات،      خوب باشـد و اسـتفاده از امکانـات و تريبـون    
پذير باشد، ]در حالي[ که در برخي از  و ... امکان  ها و جزوه تجمعات، میتینگ

کشورهايي که رويکرد مبارزاتي داشتند، م ل کشور ما، اساسـا ايـن امکانـات    
 ار حزبي کرد. شد ک وجود نداشت. لذا نمي

درست است که در ايران سرکوب صورت گرفت، اما اگر سـرکوب هـم   
به بعد در ايران امکان کار حزبي وجود  7877گرفت، در شرايط  صورت نمي

که احزاب آن دوره همه تعطیل شدند و با توقف و تعطیلـي   نداشت. کما اين
ملي حـزب دوران   های ديگر وجود نداشت، جبه ملي کامل مواجه شدند. جبهه

دموکراتیـک   دموکراتیک بود. در دوران دموکراتیـک و شـبه   دموکراتیک و شبه
شود ارگان داشت، فراخوان داد، میتینگ برگـزار کـرد و تجمـع،     است که مي

بـه بعـد در    7877کارناوال و فستیوال در فضای عمومي گذاشت. اما از سال 
ی ماهیت حزبي داشت آزاد ا کرد. م ال نهضتشد اين کارها ر ايران ديگر نمي

امکـان فعالیـت    87تـا   77اما بعد از به زندان ]افتادن اعضا[ و در حدفاصـل  
و  ی وجود نداشت. احزاب قديمي هـم م ـل حـزب ايـران    آزاد حزبي نهضت
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کـدام امکـان فعالیـت نداشـتند. لـذا در       ، هـی  ها و حزب ملـت  ايرانیست پان
کشورهايي م ل ما که رويکرد مبارزه انقالبي با ماهیت آنتاگونیسـتي داشـتند،   
امکان کار حزبي وجـود نداشـت. در ايـن دوران طبیعتـا و المحالـه تئـوری       

 . آمد سازمان وسط مي
روی زمین است ولي سازمان  سازمان با حزب متفاوت است؛ حزب تماما

هشـتم کـوه يـخ زيـر زمـین و       گوينـد هـف   روی زمین نیست. در طبیعت مي
بینـیم، در واقـع    هشتم آن روی زمین است. کوه يخي که ما در قطب مـي  يک

]آب[  اش زير  بینیم و بقیه بینیم، سر و موهايش را مي هشتم آن را مي فقط يک
قامتش زيرِ زمین بود    جاها تمامِ  است. سازمان هم چنین حالتي داشت، بعضي

کرد اما وجه مشخص اندامش زيرِ زمـین بـود.    و برخي جاها رخي نمايان مي
سازماني بود و به اين خاطر هر جريان مبـارز کـه عنـوان     ی لذا گزينه، گزينه

کرد، حزب و جمعیت نبود، سازمان بـود.   تشکیالتي برای خودش انتخاب مي
، در السـالوادور  در الجزايـر  FLMن، يا بخش فلسطی برای م ال سازمان آزادی

بینـیم دو سـازمان شـکل     ، در ايران هم که جلوتر بیايیم مي]به همین ترتیب[
ي. دوران، دوران سازمان های فداي و سازمان چريک گرفت؛ سازمان مجاهدين

بود و اين گزينه هم طبیعتا يک گزينه تحمیلي و يک انتخاب گريزناپذير بود، 
 شد کار حزبي کرد.  نمي

 اي  دهي شبکه سازمان

کـاری در ايـن سـازمان هـم،      در وجه بعـد، بـا توجـه بـه اصـول مخفـي      
يـک سـازماندهي حزبـي    ای  ای بود. سـازماندهي شـبکه   ها شبکه دهي سازمان

شوند و اعضـای دفتـر    نیست؛ در حزب رهبر و دبیرکل انتخاب و معرفي مي
سیاسي، اعضای هیـات اجرايـي و کادرهـا همـه مشـخص هسـتند و اعـالم        

ای يـا   طور باشد. در سازماندهي هسـته  تواند اين شوند، اما در سازمان نمي مي
بعـد سـازمان از    ای، هر هسته فقط از وضعیت خودش اطالع داشت و شبکه

گرفـت. لـذا    هـا در جريـان همـه امـور قـرار مـي       ها و سـرپل  طريق سرهسته
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 شد.  ای بود و در اين سازماندهي بايد کادر ساخته مي سازماندهي شبکه
 کادرسازي 

توانـد   عضو حزب با عضو سازمان خیلي فرق داشت؛ عضـو حـزب مـي   
ر، صنعتگر و کاسـب  دا اش را داشته باشد؛ کارمند، خانه زندگي علني معمولي

باشد، عضو حزب هم باشد و حتي به مدارج باالی حزب هم برسـد. امـا در   
شد علني باشي. لـذا   طور نبود چون اصال مبارزه علني نبود و نمي سازمان اين

بیني  های سیاسي و تئوريک و همان بحث جهان يک وجه کادرسازی، آموزش
وژی و ... بود، يک وجـه هـم   و مجهز شدن به ابزار تحلیل، ديالکتیک، ايدئول

کاری و وجه بعدی هم مبارزه نظـامي بـود. کادرسـازی در دل گزينـه      مخفي
کرد و با کادرسازی حزبي فرق داشت. احـزاب   سازمان مفهوم و معنا پیدا مي

علني داشتند، اما در سازمان  حوزه تعلیمات و تشکیالت و کالس علني و نیمه
پیدا،  منتفي بود و همه چیز زيرِ دا و هويداشد اين کارها را کرد. علن، پی نمي

 چیز ناپیدا بود.  زيرِ هويدا و زيرِ علن بود. همه
 عضوگيري توده اي 

ها[ بتوانند  ای بود، اينکه ]سازمان گیری توده نهايتا بعد از کادرسازی، عضو
حل بعد از کارگران، دهقانان و از جريان مترقي کلیسا عضو بگیرند که در مرا

به آن خواهیم رسید. کلیسای کاتولیک در آمريکای مرکزی و جنوبي ملحم و 
ــات     ــد. الهی ــال ش ــال آن دوران، راديک ــلحانه و راديک ــبش مس ــاثر از جن مت

کنـیم، يعنـي    دقیقا از همین دوراني که داريـم صـحبتش را مـي    7شبخ رهايي

                                                   
 

از الهیات م یحی اسر  وره بره نجرات ان ران در همره        شده ای شناخته بخش، شاخه الهیات رهایی . 1
های دنیوی و اخروی اعتقاد دارد. ایرن گررایش از ولی رای واتولیرکر آمریکرای وترین و در        عرصه
میالدی سر برآورده اس  و به گفته ب یاری عدال  سوسیالی تی را با مفهوم نجات در  96و  96های  دهه

خصوص آمریکای وتین  دستان جهان و به ر در مبارزات تهیم یحی  پیوند داده اس . این شیوه تفک
 ای را شکل داده اس . غنا یافته و ادبیات گ ترده
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و بعـدا   7کـامیلو تـورس   هـايي م ـل   ]مـیالدی[ بـا چهـره    7677ابتدای دوره 
هايي که در کلمبیا و در نیکاراگوئه ظهور پیدا کردند، شکل گرفـت. آن   چهره

ش و جريان راديکال کلیسا بروز و ظهور پیدا کرده بود بخ زمان الهیات رهايي
ور کار قـرار گرفتـه بـود. لـذا     کلیسا هم در دست  های گیری از راديکال و عضو

ها، وجهي از روسـتاها و   ها و کارگاه ای از کارخانه گیریِ توده وجهي از عضو
های فقیرنشین شهری و وجهي هم که تازه آغاز شـده   مزارع، وجهي از کمپ

بود، از جريان مترقي و چپ کلیسا بود. از منظر تشکیالتي فضـای آن موقـع   
 بود. جريان مبارز جهان اين ]چنین[ 

 وجه بود و نمودي پازل

وجه بعدي اين بود كه نسبت بود و نمود در اين پازل چه باشد و 

 قدر ناپيدا باشد؛]اين نسبت[ اصولي داشت. قدر از نيرو پيدا و چه چه

 مبارزه مخفي

هـا در پـارک   NGOهاسـت و ]اعضـای[   NGOبرخالف االن که دوران  
مشخص و بـه قـول دوسـتان     کنند، همه چیزشان نشینند و با هم بحث مي مي

ن زمان همه چیز پنهـان بـود،    آکواريومي است و چیز ناپیدايي وجود ندارد؛ آ

                                                   
 

شناس و چریک ولمبیایی بود. او  (، وشیش، جامعه1899-1822) .Camilo Torres . وامیلو تورس.1 
از هفر   دانشجوی زقوق بود وه در پی وشف زقیق  تحصیل را رها ورد و به صومعه رف ، پرس  

جا گروه تحقیقات  سال ولی ا را به مقصد دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی بلژیک ترک ورد و در آن
ر اجتماعی ولمبیا را تاسیس ورد. در بازگش  به ولمبیا به تردریس مشرلول شرد و شرورای      اقتصادی

ای  ت منتقدانههای اجتماعی را تاسیس ورد. او وه از جوانی ن را دانشگاهیان برای شرو  در پیشرف 
ن ب  به نگاه علمی مارو ی م داش  با برچ ب مارو ی   از دانشگاه اخرراج شرد و جبهره متحرد     

های ولمبیا پیوس  و  های م لح در ووه تان جنبش خلق را بنیان گذاش  و پس از چندی به چریک
 شهید یک وشیشسرانجام در یک درگیری وشته شد. شرح زندگی و ن ریات او به فارسی در وتاک 

 منتشر شده اس . یوس  و با ترجمه محمد ابراهیم محجوک نوشته هومر بارناس
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شان المحاله لو رفته بودند.  های اصلي و رهبران ها که چهره مگر بعضي جريان
رسـیم، يـک جريـان     که در مرحلـه بعـد بـه آن مـي     7م ال بريگاد سرخ ايتالیا

داران ايتالیايي  گیری طبقاتي و کارگری بود و سرمايه داری با جهت دسرمايهض
ها و رهبرانش مشـخص شـده بودنـد. يـا مـ ال گـروه        کرد، چهره را ترور مي

کـه چهـره شـده بـود و در همـه       8در آلمان بود و يا کـارلوس  7هوفينما بادر
های قطار و اتوبوس هم عکسش را زده بودند و  ستگاهکامپیوترها و در همه اي

ها[ المحاله علنـي شـده    برای سر او جايزه تعیین کرده بودند. برخي ]از چهره
 بودند ولي وجه اصلي مبارزه در اين نوع سازماندهي، مبارزه مخفي بود.

 عمل، نشر، کار توضيح : نمود با

در سه حـوزه بـود، يـا    شد،  نمودهايي که از يک جريان مبارز متصاعد مي
کردند که عمل انفجار، آزادسازی يا ترور بود. هر عمل ]يک[ جريان  عمل مي

هـای   طـور نبـود کـه جريـان     ايـن  کـرد.   هم با نشرِ ]آن[ جريان نمود پیدا مـي 
مسلحانه آن موقع فقط مکانیست و مسلح باشند؛ نه، کار فرهنگي و تئوريـک  

 شد. هم بود و منتشر هم مي

                                                   
 

میالدی وه با هدف خارج  96لنینی   در دهه  ر بریگاد سرخ ایتالیا، یک گروه چریکی مارو ی   . 1
 زد. شهری می چریکی  شدن ایتالیا از پیمان ناتو دس  به عملیات

گرا وه با نام فراو یون ارتش سرخ نیرز شرناخته    ، این گروه چپBaader-Mainhof.بادر ماینهف.  2
چریکی شهری مختلفی را در سطح آلمان و اروپا انجرام    ایجاد شد و عملیات 1896شود، در سال  می

س بادر و اولریکه ماینهوف بود. های آندریا داد. نام این گروه برگرفته از نام دونفر از موس ان آن به نام
به بعد بروز  1899ها بر اثر اعتصاک غذا یا خودوشی جان سپردند و از  اوثر اعضای این گروه در زندان

 و ظهوری نداشتند.
میالدی(، معروف به وارلوس شلال، چریک ونزوئالیی اس .  1819) .Ilich Sanchezایچ شانچه.  . 1

ها عملیات چریکی در سطح  بخش فل طین پیوس  و از آن زمان ده به ارتش آزادی 1896او در سال 
بود. وارلوس وه از  1899ترین آنها زمله به اجالس وزرای نف  اوپک در  اروپا انجام داد وه معروف

در  1881در فران ه به زبس ابد محکوم شده بود، مدتها تح  تعقیب بود، سرانجام در سال  1899سال 
 زال گذراندن دوران محکومی  خود اس . سودان دستگیر شد و در 
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جبهه به وجود آمـده بـود؛ از    کل جهان هم يک ادبیاتِ پشتآن زمان در 
در ايران ما به وجود آمـد.   87و  77های  که در دهه ای جبهه نوع ادبیاتِ پشت
پیِس، موسیقي، رمان، شعر نـو دوران   جبهه شامل فیلم، تاتر، اين ادبیات پشت

ها اهل  آن  های مبارز و هم پیرامون سمپاتیک و همه چیز بود. هم خود جريان
توانسـتند بـا جـزوه و     ها[ مـي  نشر بودند. وجه بعدی هم کارتوضیح بود؛ ]آن

نامه کارتوضیح کنند. اين وجه بود و نمودِ پازلي بود  های مخفي و شب نشريه
 کنیم.  که داريم از آن صحبت مي

 وجه روشي پازل

 مشي چريکي و مبارزه مسلحانه 

گفتند تضاد  دبیات آن دوره ميوجه روشي پازل اين بود؛ از آنجايي که با ا
اصلي امپريالیسم به سرکردگي امپريالیسم آمريکاست. ذيل تضاد اصلي، تضاد 
عمده نیروی متحد با امپريالیست آمريکا در کشـوری بـود کـه مبـارزه در آن     

شـاه در  ن در مراکش، حس ن در لبنان، ملکحسی کرد، م ال ملک سامان پیدا مي
شدند.  در نیکاراگوئه و..، اينها تضاد عمده مي در شیلي، سوموزا ايران، باتیستا

بینـي آن دوران قهرآمیـز    بايد با تضـاد اصـلي و عمـده در چـارچوب جهـان     
گرفـت، لـذا مواجهـه مسـلط و غالـب       شد و مواجهه صورت مي برخورد مي

هـای   مشي هم، مشي چريکي بود. يعني همین هسته دوره، مبارزه مسلحانه و
هـا   زدنـد، آن ضـربه   کردنـد و ضـربه کوچـک مـي     کوچک کـار ايضـايي مـي   

 شدند.  شد و به مراحل بعد رهنمون مي بندی مي جمع
 ها  آزاد سازي

هايي صورت  مسلحانه و مشي درونش که چريکي بود، آزادسازی ی ذيل مبارزه
 در سطح حوزه، طبقه، منطقه و میهن بود. ها به ترتیب گرفت. آزادسازی مي

هر سـازماني کـه بـود ]بـرای م ـال[ سـاف در         کننده، حوزه: نیروی عمل
ها در ايران بود، در هرجای جهان  فلسطین، يا اف.ال.ان در الجزاير يا سازمان
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شـد. در ]مـورد[    که علم مبارزه برافراشته شده بود، مقدمتا بايد حوزه آزاد مي
روشنفکری به  اين بود که مقدمتا بايد حوزه روشنفکری و شبهحوزه هم تلقي 

اند و مقدمتا  روشنفکران حوزه ما بپیوندند؛ تلقي اين بود که روشنفکران و شبه
 بخش آنها را آزاد و جلب و جذب کرد. بايد با کار آگاهي

اين طبقه در جاهـايي دهقـان و در جاهـايي     طبقه: وجه بعدی طبقه بود، 
ي هم طبقه پرولتر بود؛ طبقه بايد آزاد شود و طبقـه بايـد بـه    مختلط و جاهاي
 کمپ ما بیايد. 

منطقه: وجه بعدی منطقه بود. برخي مناطق مستعدتر بود، برخـي منـاطق   
پلیسي جريان حاکم کمتـر بـود و   ـ  بود، برخي مناطق امکانات امنیتي تر مردمي
ه هـم کـه آزاد   شـد، آن منطقـ   تر بود و منطقه بايد آزاد مي تر و سست ضعیف

 شد. شد، منطقه پايلوت، نمونه و الگو مي مي
شد. استدالل اين بود؛ مبارزه  میهن: بعد از آن منطقه هم بايد میهن آزاد مي

 ها.  مسلحانه، مشي چريکي و آزادسازی
 روستا  ـ شهر 

در اين پازل يک بحث تئوريک هم وجود داشت که بايد از شـهر شـروع   
 ر به آن خواهیم رسید. کرد يا از روستا که جلوت

 چهره ـ  تئوري

تئوری 

نورافشـاني و تنـوير    ی اين ادامه وجه روشيِ پازل است؛ جهان دو حـوزه 
چهـره سـمپاتیک    ی تئوريک بود و يکـي در حـوزه   ی داشت، يکي در حوزه

شد  شهری بود؛ استدالل مي ها حول جنگ چريک دوران بود. بخشي از تئوری
رد که جنگ بايد از شهر شروع شود و بعـد بـه   ک و واضع تئوری استدالل مي

کـوه،   عکس آن، وجه مقابل چريـک شـهری، چريـک    روستا کشیده شود يا به
جنگل و پايگاه روستايي بود که کار بايد از روستا شـروع شـود؛ مـ ال     چريک
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رامائسترا زدند و  نفر با قايقي به کوه سیه 77مدل کوبا که کامال از روستا بود. 
آرام از جنگل و روستا آزاد کردنـد و بعـد بـه     ما پیاده شدند، آراماز قايق گران

، اين مدل کوبا بود. برخـي  7پادگان مونکادا در هاوانا رسیدند و شهر آزاد شد
های کوبا بود و  مدلها م ل اروگوئه و پاراگوئه، مدل مقابل کوبا و مقابل تئوری

 شد. پس يک وجه، وجه تئوريک بود.  از شهر شروع مي
 عانواض

بود که همه  7اگوار جريان مشي مسلحانه دو واضع اصلي داشت، يکي چه
برزيلـي بـود کـه در سـال      8با آن آشنا هسـتند و ديگـری کـارلوس مـاريگال    

در درگیری از بین رفت. او يک تیـپ دووجهـي، هـم تئوريـک و هـم      7676
ا گـوار  پراتیـک از بـین رفـت، م ـل چـه      پراتیک بود و خودش هم در جريان
ا بـود و نـه در سـطح او معرفـي شـد.      گوار دووجهي بود، اما نه در سطح چه

                                                   
 

ها  به همراه تنی چند از مخالفان و تبعیدیان مورد غضب زکوم  ژنرال فیدل واسترو 1899در سال  . 1
در ووبا به مکزیک گریختند و پس از یک سال آموزش چریکی، تشکیل گروه و پیوند خروردن برا   

با یک قایق به نام گرانمرا وارد خراک ووبرا شردند و مبرارزات      انقالبیون دیگری از آمریکای جنوبی 
رامائ ترا ومین وردنرد و بره    ها ابتدا در ووه سیه م لحانه خود را علیه زکوم  وق  آغاز وردند. آن

 پیروز شد.  1898های اطراف و شهرهای ووبا را آزاد وردند. انقالک ووبا رسما در سال  تدریج روستا
، انقالبری،  Ernesto Rafael Guevara de la serna(.1899-1829) را دوو سرانا. . ارن تو رافائل گوا2

بره سراسرر آمریکرای وترین سرفر وررد و        1892چریک، پزشک و سیاستمدار آرژانتینی برود. او در  
بره معنرای هرری در زبران     « چره »مشاهدات خود در این سفر را برای مبارزات چریکی بکار بررد. لقرب   

کیه والم او بوده و به همین دلیل از سوی دوستانش به او داده شد و بعدها او با این آرژانتینی اس  وه ت
نام مشهور شد. چه مبارزات خود را از مکزیک آغاز ورد، سپس به انقالک ووبا پیوسر ، مردتی بره    
ومک انقالبیون ونگو شتاف  و سرآخر در راه مبارزه برای آزادی بولیوی بود وه از سرویی توسرط   

سیا و از سوی دیگر توسط ماموران ارتش بولیوی مورد تعقیب قرار گرف  و سرانجام وشرته   ماموران
 شد. 
، نوی نده و چریک انقالبری برزیلری برود.    Carlos Marighella(.1898-1811) . وارلوس ماریگال.1

 د. از جمله منابع مهم الهام بخش مبارزان دوران بو« وتاک ووچک دستی چریک شهری»وتاک او با نام 
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هـای خـاص خـود را جـا      کارلوس ماريگال تالش زيـادی کـرد کـه تئـوری    
 بیاندازند.

 چهره

ا و کاسترو گوار غیر از واضعان، چهره هم داشت که چه مبارزه مسلحانه به
بود که قبال در ويتنام صحبتش را کرديم. جیاا استراتژ نظامي بود  7و جیاا

ها[ با نبوغ مندرج  ]ويتنامي فو بین ای داشت، در مرحله جنگ دين و نبوغ ويژه
ـ    رای طراحـي  در ذهن جیاب فرانسه را شکست دادند. در آن زمـان جیـاا ب

کـرد. در جهـان چهـره خیلـي      ساعت فکر مي 77فو روزی  بین استراتژی دين
 سمپاتیکي شده بود. 
 های سمپاتیک بپیوستند؛ عرفـات  ها هم به چهره فلسطیني 67در نیمه دهه 

مارکسیسـت   ها بـود کـه مـذهبي و مسـلمان سـني بـود، حـبش        شاخص آن
اخالقي بود و همین چند ماه پیش فوت کرد. حبش و  ارتدوکس، اصولگرا و

های مارکسیست و جريان چپ درون جـنش فلسـطین بودنـد.     چهره حواتمه
بــود کـه در ربــودن  يــک چهــره کــه نماينـده زن مبــارز دوران، لــیال خالـد

يفا کرد. اينهـا  ای ا نقش ويژه  67-67های  عال اسرائیل در سال هواپیماهای ال
شد  ها حک مي هايي بودند که عکس آنها در اتاق و بر پیراهن نسل همه چهره

 گرفت.  ها حکاکي صورت مي و در پس پیشاني
 هم چهره ، هم واضع 

 ا بود. گوار در بین همه اينها فردی که هم چهره بود و هم واضع، چه
                                                   

 
تا  1819های  ، ژنرال ارتش و وزیر دفاع ویتنام در سالVo Nguyen Giap( .1811) . وو نویین جیاپ.1

فو اشتهار یاف  نقش فعالی ایفا ورد. این نبرد  بین بود. او در جنگ اول هندوچین وه به نبرد دین 1896
  وامل فران ه منجر شد. از او بین ویتنام و نیروهای متحد فران ه اتفاق افتاد به شک  1891وه در سال 

نبرد »، «جنگ خلق، ارتش خلق»، «های انقالبی و تشکیل ارتش خلق م لح وردن توده»وتابهایی چون 
 و... به فارسی ترجمه و چاپ شده اس . « بخش ملی در ویتنام آزادی
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ود که کتابش هـم ترجمـه   شهری ب واضع جنگ چريک :جنگ چریک شهری
 ها هست. شده و در بازار بود و االن هم در کتابخانه

 تئوری بعدی او تئوری صدور انقالب بود. :صدور انقالب
پـل   وجه سمپاتیک و مدل زيست داشـت. ژان  :مدل زیستو  وجه سمپاتیک

نام[ جنگ شکر در کوبا دارد و در کنار جنـگ شـکر در    سارتر يک کتاب ]به
خـودش را هـم منتشـر کـرده اسـت. او و سـیمون دوبـوار از         کوبا خاطرات

روشنفکران فرانسوی بودند که سمپات انقالب کوبا شدند. سارتر خیلي شايق 
بود که به کوبا برود، همان سالهای اول و دوم انقالب کوبا ]به او[ وقت دادند 
و او به کوبا رفت. خاطراتش جالب است. جنگ شکر در کوبا کتابي است که 

اش کرده و امیرکبیـر هـم آن را منتشـر کـرده و      ای جهانگیر افکاری ترجمهآق
صفحه است و آن موقـع در اتوبـوس و تاکسـي، در يـک رفـت و       87-777

شـد،   برگشت از میدان فوزيه به میدان انقالب، میدان مجسمه سابق تمام مـي 
روايي بیـان شـده   ا توصیفي و گوار کتاب پرکششي بود. آنجا شیوه زيست چه

گويد من رفتم ]کوبا[ و به من ساعت چهـار صـبح وقـت داد، مـن      است. مي
انگـار روز اسـت و همـه سـرکار بودنـد،       چهار صبح که بـه دفتـرش رفـتم،    

مشکوک بودم که االن ساعت چهار صبح است يا چهار بعـد از ظهـر اسـت.    
آنها بـودم،   گويد من در چند روزی که با مي  کند، های ديگری مي بعد روايت

دقیقه بخوابند.  بیستـ  ]ديدم[ خودشان را عادت داده بودند که روزی يک ربع
ای بـرويم، آنهـا از    کند که ما را سوار قايقي کردنـد تـا بـه منطقـه     تعريف مي

صورت نشسته خوابیدنـد.   دقیقه در آن قايق به فرصت استفاده کردند و بیست
 ها زياد آمده است.  ندر آن کتاب از شیوه زيست و توان و ... آ

ا[ مدل زيستي ارايه کرد، هم ريیس بانک مرکزی کوبا و هم گوار پس ]چه
ای که بعد از مدتها  وزير صنايع بود ولي يک دفعه ناپديد شد و در اولین نامه

شـد.  ا به کاسترو رسید، موضع کوبا و موضع کاسترو محترمانه نقد گوار از چه
در آن ]نامه[ يک جمله قشنگي هست که با ادبیات ظريف و دالرامي عنـوان  
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کند که در مقطع انقالب کوبا قرار نبود ما به سوی شوروی سمت بگیريم،  مي
 کند.  طور شد؟ مرز خودش را با کاسترو مشخص مي چه شد که اين
 ترين سطح شیوه زيست او اين بود که منصب، مکتـب،  عالي :مرگ پهلوانی

رفـت و سـرباز سـاده شـد و دنبـال       سمپاتي و همه را رها کرد و به بولیوی
تئوری صدور انقالب رفت و نهايتا مرگ پهلـواني ]داشـت[. پـس تئـوری و     

ها بخشي از فضای  بند بحث مشي بود که خدمتتان عنوان شد، اين چهره پشت
 جهان بود. 

 هاي مادر جريان

های مادر داشت؛ سـه   کنیم، جريان آن صحبت مياين جهاني که داريم از 
 .و جريان توپامارو جريان مادر داشت؛کوبا، ساف

 کوبا

های آمريکای مرکزی و جنوبي قرار گرفت. کوبا     کوبا منشا سلسله انقالب
تر از شـوروی را در منطقـه    کوچک ی هم تقريبا يک نقش در  اشل و مرحله

فکـری و   به عهده گرفته بود. ]کوبا[ دانش مبارزاتي داشت، کاسـترو خودش 
حقوقدان بود، نظامي نبود کـه اسـلحه دسـت گرفتـه باشـد، حقوقـدان بـود.        

کدام نظامي نبودند، حقوقدان  نفر هی  77ا هم يک پزشک بود. از آن گوار چه
پزشک بودند و نظامي  ، پزشک و دندانبودند، فسلفه و سیاست خوانده بودند

طـور نبودنـد،    رضاخاني قزاقي در میانشان نبود که عشق اسـلحه باشـند. ايـن   
ها توانستند تجاربشان را تبـديل بـه    ای بودند و در همان سال های فکری تیپ

های تئوريک بـرای   زغال  تئوری کنند و در کشورهای پیرامون خودشان خاک
وجـه تئوريـک داشـتند و هـم دانـش مبـارزاتي و       کرسي تهیه کنند. پس هم 

ها مشوق  دهي داشتند، امکان فرستادن چريک و اسلحه داشتند. کوبايي سازمان
 منطقه خودشان بودند. 
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 ساف

هواپیمـايي در   7676وجـود آمـد، در    ساف يک مدل ديگر بود و وقتي به
ا دود رنگي نشین بود پرواز کرد و ب ای که فلسطیني آسمانِ اسرائیل فراز منطقه

؛ همه مردم فهمیدند که سازماني تشکیل شده است. ديگر الفـتح  نوشت الفتح
بخش فلسطین که ساف باشد و ساف هم مـادر همـه    شد مادر سازمان آزادی

هرکس م ال در ايران  ]از آن پس[ها و منطقه خاورمیانه خودمان شد.  فلسطیني
دست بـه اسـلحه ببـرد، در سـازمان     ما، چه فدايي و چه مجاهدين، خواست 

هم  ها بخش رفتند، ظفاری ها به سازمان آزادی بخش آموزش ديد؛ يمني آزادی
در ساف آموزش ديدند. ساف يک نیروی چندوجهه بود. هم نیروهای فکری 

هـای   های تئوريکي بودنـد و هـم تیـپ    که تیپ و حواتمه داشت، م ل حبش
کـه همـه    و ابوايـاز  که نظامي بود و ابوجهـاد  ت م ل خود عرفاتنظامي داش

های نظامي و فکری بودند. ساف م ـل مهـدکودک بـود و هـرکس آنجـا       تیپ
انداختند و او را به کشور خودش  کردند، راهش مي رفت تر و خشکش مي مي
 ر بود. فرستادند. ساف يک جريان ماد مي

 توپومارو

و تا قبل  77هم که در اروگوئه و کلمبیا شکل گرفت و در دهه  7توپومارو
در کل منطقه التین پخش شده بود، اينها نیز هم واضـع تئوريـک،    67از دهه 

                                                   
 

گررای اوروگوئره در سرال     های چپ گروهی از چریکتوسط  بخش ملی توپامارو . جنبش آزادی 1
گرای اروگوئه اس  وه در  ها برگرفته از نام توپک آمارو، از رهبران ملی تشکیل شدند. نام آن 1891
استقالل این وشور را از برزیل بدس  آورد. توپاماروها بر علیه زکوم  ن امی وق  وه از  1929سال 

امی پایران  سرانجام زکومر  ن ر   1899زمای  آمریکا برخوردار بود، دس  به مبارزه زدند. در سال 
گرا و  روها افتاد. از این پس توپاماروها م لح نبوده و زیر لوای ززک چپ یاف  و قدرت به دس  میانه

یکی از رهبران دوران مبارزات توپاماروها به نام  2668ونند. در سال  فعالی  می« جبهه وسیع»روی  میانه
 خوزه ماجیکا به ریس جمهوری اروگوئه برگزیده شد. 
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 ده و هم لجستیک بودند. هم سازمان
 امکان ، یافت ره، تئوری، الهام 

کننـده   بخـش، هـم ناشـر و تغذيـه     ن سه جريان مادر هم الهـام مجموعا اي
روی  تئوريـک در ســطح خودشـان بودنـد. هـم رهیافـت و اسـتراتژی پــیش    

گذاشتند و هم امکان داشتند؛ امکانِ آموزش و تجهیز و ... .  نیروهای مبارز مي
توانسـت دامـن    مبارزاتي آن روز در سه گوشـه جهـان مـي    های يعني جريان
 ادر را بگیرد و خود را باال بکشد. پردامنه سه م

 اجتماعي پازلـ  وجه اقتصادي

گیـری طبقـاتي    اجتماعي هم داشت. نیرو، جهت ـ  اين پازل وجه اقتصادی
داشت که قبال صحبتش را کرديم و از جريان پرولتـری، جريـان کـارگری و    

 کرد.  دهقاني و محرومان شهری سمپاني و حمايت مي

 **نماي جهان

رسـیم تـا    از وجوه مختلف ديديم، حاال سرِ نمای جهـان مـي   اين پازل را
آرام ]ايـن[ بحـث را بـه پايـان ببـريم. اگـر بخـواهیم جهـان را از منظـر           آرام

مبارزاتي و نه از مناظر ديگر فشرده کنیم ربحث ما االن اينجـا بحـث   ـ  سیاسي
ـ ـ  سیاسي یم، تاريخي است. اگر بخواهیم از منظر ديگر م ال منظر اقتصادی ببین

شود و اگر از منظر اجتماعي بخـواهیم ببینـیم، بـاز شـکل و      نمای ديگری مي
جهـان از منظـر    شمايل خاص خودش را خواهد داشت.( اين ]بحث[ نمـایِ 

 تاريخي و مبارزاتي و سیاسي و تشکیالتي است. 
يک وجه از نمای جهان دفاع رزمنده حماسي بود، يک وجه نبرد تاريخي 

ود کـه کشـورهايي بـه جرگـه نیروهـای خواهـان       رخ داد، يک وجهش اين ب
ای در جهـان آن موقـع صـورت     های نژادی جـدی  انقالب پیوستند. مقاومت

گرفت. جنبش دانشجويي در جاهای مخلف جهان وزن و وزانتي داشـت.   مي
جنبش ضدجنگ ويتنام ساری و جاری بود. به لحاش اقتصادی خطـي کـه در   
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داری بود. يک اژدهای زرد  رسرمايهآن زمان پیش گرفته شد، خط راه رشد غی
زردهای کتابي نوشت ]به نام[  7هم ]سر برآورده بود[. در آن زمان ادگار اسنو

، اصطال  زردهای سرخ را او به کار برد. در اين کتاب عنوان کرد کـه  7سرخ
کند که تا چند سال ديگـر در جهـان،    يک اژدهای زرد دارد بروز و ظهور مي

 87-87هـای   بیني هم به وقوع پیوست. در سال طبي خواهد شد که آن پیشق
که رابطه چین با شاه بهبود پیدا کرد و چین در ايران و ايران در پکن سفارت 

در ايـران   زردهای سـرخ زد و رابطه ديپلماتیک و اقتصادی برقرار شد، کتاب 
سه کتاب آورده ها که آن موقع قف ها و داروخانه هم چاا شد و حتي در مغازه

 میلیون جمعیت چـین  677بودند، ]قرار گرفت[. آن موقع اين کتاب و کتاب 
های ديگر هم به ايران آمد و مردم ايران آرام آرام با زردهای سرخ  بود، کتاب
 آشنا شدند. 

 ويتنام، فلسطين  ←حماسيـ  دفاع رزمنده

شويم، دفاع  ها وارد خانه اگر بخواهیم کمي پرده را پس بزنیم و به صندوق
شود[؛ قـبال بحـث    حماسي که در ويتنام و در فلسطین بود ]مطر  مي رزمنده

هزار روز بود و ديگر در ايـن دوره بـه اوج خـودش     87ويتنام را کرديم که 
 دار آمريکا، نیکسـون  خواهان آمريکا در آن زمان که زمام رسیده بود. جمهوری

                                                   
 

نگار آمریکایی و متخصص زوزه چرین برود.    (. روزنامه   1892-1869) ..Edgar Snow سنو.ادگار ا .1
ت ره   ای طوونی با مرائو  اس  وه طی مصازبه ستاره سرخ برفراز چینشهرت او به دلیل نوشتن وتاک 
  بره زرزک   اش ن رب  پردازد. ب ریاری او را بره دلیرل نگراه جانبدارانره      تونگ به شرح بیوگرافی او می
های او جزو منابع دس  اول در مورد چین اس . از  اند اما با این زال وتاک ومونی   شوروی نکوهیده

 توسط سیف غفاری به فارسی ترجمه شده اس . چین سرخاو وتاک 
نی دوم ، نوی نده و خبرنگار فران وی وه در جنگ جها. وتاک زردهای سرخ توسط هانری ماروان  2

به فارسی برگردانده شده  در چین زضور داش  نوشته شده اس . این وتاک توسط هوشنگ منتصری
خورشید انتشار یافته و چندین بار تجدید چاپ شده اس . در واقع  96و توسط انتشارات عطایی در هه 

 .ی سرخ را بکار بردبرای اولین بار اصطالح زردها )نه ادگار اسنو(هانری ماروان 
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نحوی  د و دائم در صدد بودند که خودشان را بهبود، واقعا به استیصال رسیدن
اسـطوره اسـتراتژيک بـود،     توانسـتند. جیـاا،   از ويتنام بیرون بکشند و نمـي 

ن هم به همین ترتیب ]بود[. واقعا انقالب يـا مقاومـت ويتنـام م ـل     می هوشي
شـد.   ا ساطع مـي جا تشعشع آن تو شد و همه توپي بود که در جهان رها مي

هزار روزـ زير سـرکوب   77بخشیدند. جمعیتي سي سال ـ  ها امید مي ويتنامي
بودند و همه چیزشان نابود شده بود اما ايستادند و آمريکا را بیـرون کردنـد.   

ن يـک جملـه دارد   می واقعا در جهان آن موقع منبع الهام انساني بودند. هوشي
زارهـای   تريم، ما همچون بـرن   ما از مرگ قوی»ها بود؛  که بیان حال ويتنامي
تـر و پربـارتر    هـای محکـم   شويم اما سال بعد با سـاقه  چگوا هرساله درو مي

خیـز   ترين منطقـه بـرن    طور بود. چگوا معروف واقعا همین«. رويیم دوباره مي
،  هـای[ ناپـالم   ويتنام است، م ل گـیالن و مازنـدران خودمـان اسـت. ]بمـب     

ها در ويتنـام تجربـه    ای و آخرين تکنولوژی نظامي آمريکايي ی خوشهها بمب
 شد ]اما[ ويتنام ايستاد. مي

وجود آمد و وقتي ساف بـه   ]میالدی[ به 76در فلسطین هم ساف از سال 
 حماسي خیلي موثر بود. وجود آمد جهان عرب را از تکان داد. دفاع رزمنده

 76جنگ ژوئن  ←يک نبرد تاريخي

ريخي هم داشتیم. بعـد از جنـگ اول اعـراب و اسـرائیل کـه      يک نبرد تا 
سال دومین جنگ اعراب و  77بود و اعراب شکست خوردند، بعد از  7676

با اعراب بود. همه اعراب   شکل گرفت که ابتدا پیروزی 76اسرائیل در ژوئن 
کردنـد،   های منطقه خودمان که کمک مالي مـي  نشین هم بودند، به غیر از شیخ

هـا زيـر رهبـری و     خود را دادنـد و ارتـش    ورهای عرب همه ارتشبقیه کش
و تا حدودی هم سوريه فعل و انفعال داشتند. جنگ ژوئن  هژموني عبدالناصر

ها توانستند بر فراز آشیانه هواپیماهای  چند روز بیشتر طول نکشید و اسرائیلي
هـا را   ل هواپیماهـای آن سوری و مصری فائق بیايند و در طول نیم ساعت ک

 زدند و وقتي برتری هوا را پیدا کردند، ديگر اعراب شکست خوردند. 
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 السالوادور، ظفار، يمن، بوليوي، نيکاراگوئه ←هاي انقالبي يافت ره

کرد، در اين دوره هم در  های قبل عضوگیری مي کمپ انقالب که در دهه
گي خودمـان در عمـانِ   بولیوی، نیکاراگوئـه، السـالوادور و ظفـار در همسـاي    

و در يمن جنوبي که در آنجـا چـپ پايگـاه جـدی داشـت،       ]سلطان[ قابوس
ها با همان ترتیبي که خـدمتتان عنـوان    دهي مبارزه مسلحانه رخ داد و سازمان

 .شد، شروع شد
 ، دستکشفريقاي جنوبي، اياالت متحده: لوترکينگآ←هاي نژادي مقاومت

ای هـم در   های نژادی جدی های انقالبي، مقاومت ما جدا از اين رهیافتا
هـای نـژادی    جهان بود که خیلـي اهمیـت داشـت. بخشـي از ايـن مقاومـت      

ــت.     ــاخص داش ــه ش ــوبي ک ــای جن ــه در آفريق ــود، از جمل ــلحانه ب غیرمس
 86دنـد. سیسـلو   هـای مبـارزاتي بو   ، سمبل7و ماندال 7های آن سیسلو شاخص

شان را  د. البته آن موقع نیمه زندان    و چند سال در زندان بودن  87سال، ماندال 
کشیدند. جنبش ضدآپارتايد بسیار قـوی بـود و سفیدپوسـتان حـاکم هـم       مي
  کردند رحم بودند و جنبش را خونین مي گر و بي غايت سرکوب به

ــن دورا   ــم اي ــا ه ــوبي، در آمريک ــای جن ــدای از آفريق ن، دوره اوج و ج

                                                   
 

(، فعرال جنربش آردآپارتاید و عضرو ونگرره ملری       2661-1812).Walter Sisulu . والتر سی ترو. 1
دستگیر  1899آفریقای جنوبی بود. او وه مبارزات خود را از سالهای جوانی شروع ورده بود، در سال 

ن آدآپارتاید آزاد شد، زندگی خود را در زندان و تنی چند از فعاو وه به همراه ماندو 1886شد و تا 
 گذراند. 

آپارتایردر آفریقرای جنروبی و ریرس              (، رهبر جنبش آرد 1819).Nelson Mandela . نل ون ماندو. 2
را در زندان گذراند،  1886تا 1892میالدی بود. او وه از 1888تا  1881های  جمهور این وشور در سال

وار برد، به  شونتش و بخششی وه پس از پیروزی در برابر اقلی  سفیدپوس  بههای آد خ به دلیل روش
های صلح دوستانه و آد بیماری  شهرت رسیده اس . هم اونون او از سیاس  وناره گرفته و به فعالی 

 ایدز مشلول اس .
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، روشـنفکر سـیاه کـه    7برجسته مبارزات ضدنژادی است. مـارتین لوترکینـگ  
های آمريکـا   تنه با پیرامون خودش کل سیاه بسیار سمپاتیک بود، توانست يک

بود. ]در[ اولـین سـفری هـم کـه      7را بسی  کند. آن موقع پايگاه او در هارلم
برای رفتن به سازمان ملل به آمريکا رفت، به محله هـارلم نیويـورک    کاسترو

ها خوابید. محله هارلم يک محله جـدی   رفت و به جای هتل شب پیش سیاه
ــه شــاخص    ــود ک ــکتبال آن ب ــت: يکــي بس ــود و دو مشخصــه داش ــرين  ب ت

بودند. يک وجـه   در هارلم های سیاه امريکا م ل کريم عبدالجبار بسکتبالیست
ها را کـامال بسـی  کـرد و در     سیاه آن هم وجه مبارزاتي بود. اينکه لوترکینگ

تـر   ـ او را ترور کردند، او شهید شد و بسیار محبـوب  در همین دورانـ   7676
 از دوران حیاتش شد.

المپیــک تـرور شـد، اتفـاق ديگـری در    در همـین ســالي کـه لوترکینـگ  
هـا هـم کـه در     مکزيک افتاد؛ تیم يا کاروان آمريکا به المپیک رفت. آمريکايي

کـه اول شـد و    8متـر تـومي اسـمیت    777دو میداني سرآمد بودند. در دوی 

                                                   
 

مدنی دان و رهبر جنبش زقوق  ، الهیاتMartin Luther King(.1899-1828). مارتین لوتر وینگ.  1
و  ایاوت متحده بود وه علیه تبعیض نژادی به پا خواس  و در راه هدفش از تعالیم عدم خشون  گاندی

های او و همراهانش به قانون مدنی آمریکا تبدیل  ب یاری از خواس  1891برد. در سال  م یح بهره می
در زال سخنرانی  1899رف . او در سال شد و به همین مناسب  جایزه صلح نوبل این سال به او تعلق گ

 برای هوادارانش ترور شد. 
پوس  نشین نیویورک و سراسر آمریکاس .  ترین محله سیاه ترین و مهم معروف .Harlem . هارلم. 2

پوستان را پرورانده اسر  .   های ورزشی سیاه هایی از موسیقی و ادبیات و تیم این محله در خود سبک
اند هنوز  یر جمعی  مهاجران سفیدپوس  اوثری  جمعیتی را از آن خود وردههای اخ هرچند در دهه

 ترین مروز فرهنگی سیاهان آمریکاس .  هم مهم
تبار اس  وره در   (، دونده دو سرعتی آمریکایی آفریقایی1811).Tommie Smith . تومی اسمی . 1

سکوی قهرمانی با دستکش  و بر روی رسیدبه مدال طال  18.91های المپیک مکزیک با روورد  بازی
سیاهی وه در دس  راستش بود، مشتش را گره ورد و به نفع برابری سیاهان شعار داد. این واقعه نمادین 

 مشهور شد. ( Black Power Saluteسالم قدرت سیاهان) در جنبش برابری خواهی سیاهان به
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سوم شد، از قبل با هم هماهنگ کرده بودنـد کـه وقتـي روی     7جان کارلوس
شان هم سـیاه بـود،    اض کنند[. مشتشان که سیاه بود، چهرهسکو رفتند، ]اعتر

شان هم سبز يشمي مايل به سیاه پوشیده بودند، دسـتکش سـیاه هـم     گرمکن
سرشان گذاشته بودند، رفتند باالی سکو اعتراض کردند. بالفاصله بعد از آنها 

هـا را تشـکیل    چهار نفر که تیم دوی چهار در صـد متـر امـدادی آمريکـايي    
د، روی سکو همین کار را کردند. آن دو نفـر و ايـن چهـار نفـر را از     دادن مي

 7دهکده اخراج کردنـد. آن موقـع رئـیس کمیتـه ملـي المپیـک، اوری بـران        
ها، چه سفید و چه سیاه طوماری  آمريکايي بود. بعد ديگر از اردوی آمريکايي

آمريکـاييِ کمیتـه ملـيِ    امضا شد که مرگ بر اوری بران ، ريس سفیدپوسـت  
که المپیک مکزيک جبهه مبـارزات سـیاهان را در آمريکـا خیلـي      المپیک. اين

 تقويت کرد. بنابراين مبارزه و اعتراض سیاهان جدی بود.
 کره جنوبي، فرانسه، ترکيه، امريکا ←پرچم دانشجويي

آن موقع بر خالف االن که ديگر در جهـان جنـبش دانشـجويي مفهـومي     
اجتماعي و اصناف اجتماعي را بـر  ـ  اب همه بار مبارزات سیاسيندارد و احز

البتـه در کشـور مـا     رر عهده دارند، آن موقع چون در کشورهايي م ل کشور ما 
مانـد   ـ نه حزبي و نه صنفي وجود نداشت، فقط مـي  طور است االن هم همین

دانشگاه و دانشگاه هم بانگ جرس و حامل بیداری بود. ]جنبش دانشـجويي  
ي و زمان او که کسي م ـل شـاه   چونک ه کره جنوبي، قبل و بعد از پارک در[

ي جنـبش  چونـک هـ   در ايران خودمان بود، جنبش بسیار پرتواني بود. پـارک 
ــ   کنـیم  همین دوراني که از آن صحبت مـي ـ   67دانشجويي را در ابتدای دهه 

                                                   
 

های  آفریقایی اس  وه در بازی(، دونده دو سرعتی آمریکایی 1819، )John Carlos . جان وارلوس. 1
 المپیک مکزیک به مدال برنز دس  یاف  و در زرو  سالم قدرت سیاهان شرو  ورد.

المللی المپیک از  (، سرپرس  آمریکایی ومیته بین1899-1999) .Avery Brundage . اوری برندج. 2
 بود.  1892تا  1892سال 
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 خونین کرد. 
پـاريس شـکل    7676دانشـجويي   هم حرکت تاريخي اعتراض  در فرانسه

گرفت که دانشجويان تقريبا کل پاريس را در دست خودشان گرفتنـد. ترکیـه   
ها آنجـا   جنبش دانشجويي پرتواني داشت، ژنرال 67تا اوايل دهه  77در دهه 

ها بود. در آمريکـا هـم بخشـي از جنـبش      قوی بودند و اين جنبش ضدژنرال
تر جنبش دانشجويي آمريکا  ها پیوست و بخش مهم جنبش سیاهدانشجويي به 

 به جنبش ضدجنگ پیوست.
 امريکا  درونبيرون و  ←جنبش ضدجنگ

جنبش ضدجنگ هم در بیرون آمريکـا و هـم در درون آمريکـا و بسـیار      
قوی بود و به صف ورزشکاران و هنرمندان هم کشید. م ال يک بوکسور کـه  

بـود کـه بعـد مسـلمان شـد و       کليکاسیوس  وزن جهان بود، قهرمان سنگین
شـد، از رفـتن بـه سـربازی امتنـاع کـرد، زنـدانش کردنـد و          محمدعلي کلي

ها مقام قهرماني جهان را هـم از او گرفتنـد. او در تشعشـع جنـبش      آمريکايي
م ل خانواده  ضدجنگ خیلي موثر بود. بخشي از هنرمندان هم به آن پیوستند

که هنری فوندا که پدر بود و جین فوندا دخترش که هـر دو هنرپیشـنه    فوندا
 78-78بودند، به جنبش ضدجنگ پیوستند. خانم جین فوندا آن زمـان شـايد   

سالش بود، االن شصت و چند سالش است. آن موقع اصال از آمريکا به کمپ 
مدتي در ويتنام بود و در میان سربازهای آمريکـايي هـم    ها رفت و کنگ ويت
کـرد. جنـبش    رفت و در کمپ سـربازان آمريکـايي تبلیـغ ضـدجنگ مـي      مي

 ضدجنگ در بیرون آمريکا و مخصوصا در درون آمريکا بسیار قوی بود.
 ليبي، سوريه، الجزاير  ←داري راه رشد غيرسرمايه

جهان را نگاه کنیم، آن زمان  حاال اگر بخواهیم از منظر اقتصادی هم نمای
داری بـاز شـد کـه کشـورهايي م ـل لیبـي،        راهي به اسم راه رشد غیرسرمايه

سوريه و الجزاير و کشورهايي که بیشتر در کمپ شوروی بودند، ايـن راه را  
داری چند مشخصـه داشـت؛ ايـن بـود کـه       پیش گرفتند. راه رشد غیرسرمايه
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ـ       ان صـاحب تملـک ابـزار    طبیعتا اجـازه رشـد بـه بخـش خصوصـي و جري
دادند. دولت محور اقتصاد و توسعه بـود و   دادند و يا کمتر مي خصوصي نمي

الملـل بـا کمـپ اروپـای شـرقي پیونـد داشـتند. راه رشـد       بـه تجـارت بـین   
ای از آفريقا و بخشي از آسیای خودمان  داری بعدا به بخش گسترده غیرسرمايه
 کشیده شد. 

 ر در همه جهان جنبش صدها گل، حضو ←زردهاي سرخ

میلیون جمعیت داشت، انقالب  677اما چین هم همچنان که صحبت شد، 
نسبتا موفقي بود و توانسته بود مساله سواد و نان را توانسته بـود حـل کنـد،    

آرام داشت سری  اقتصادی را توانسته بود حل کند و آرامـ  دهي اجتماعي سازمان
، همین دوراني که داريم از 77دهه  آورد. در خود چین نیمه از بین سرها در مي
حرکتي راه انداخت به اسم جنبش صدها گـل، کـه    کنیم، مائو آن صحبت مي

مضمونش اين بود که بگذار صدها گل شکوفان شود. از دل جنبش صدها گل، 
وجود آوردند و به نـوعي از دل جنـبش صـدها گـل و      انقالب فرهنگي را به

لیبرال در حزب کمونیست چین مدنظر بود  جريان شبهانقالب فرهنگي تسويه 
چهارنفره   ه با سه نفر ديگر که به گرو که اين اتفاق هم افتاد. بعدا هم خانم مائو

دهنده جريان انقالب فرهنگي بودند که بعدا دستگیر شدند  معروف شدند، ادامه
 شدند.ها سرکار آمدند، محاکمه  چین که لیبرال 67و در دهه 

 67تـا   67هـای   کنـیم، سـال   در همین دوران که از آن داريم صحبت مـي 
به پکـن شکسـت، رابطـه     ]میالدی[ يخ روابط چین و آمريکا با سفر کسینجر

پنگ آمريکا بـه   ديپلماتیک بین چین و آمريکا برقرار شد. قبل از آن تیم پینگ
رفت و شد ديپلماسي زمین سبز پنگ چین هم به آمريکا  چین رفت و تیم پینگ

ها به عضويت همه مجامع  ها، چیني و توا سفید. بعد از چراغ سبز آمريکايي
المللي پول، بانک جهاني و کمیته المپیک و  المللي در آمدند؛ صندوق بین بین
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 ها. فدراسیون
پرنـده   7ینچـ  چـي  ای داشتند، م ال نـي  ها آن موقع قهرمانان برجسته چیني

روسـي   7بود که از رکورد همه م ال والری برومل 7276ارتفاع بود، رکورد او 
المللـي نبودنـد، رکوردهايشـان را     هم باالتر بود اما چون عضو فدراسیون بین

ها  بردارهايشان هم همینطور بودند. اما چیني کردند يا بعضي از وزنه قبول نمي
هـای   در تهـران و بعـد هـم بـازی     7888های آسـیايي  ازیبرای اولین بار به ب

 مونترال کانادا آمدند. 7667المپیک 
ايـن نمــای جهـان بــود؛ دفــاع رزمنـده حماسـي، يـک نبــرد تـاريخي،   

هــای نـژادی، پـرچم دانشــجويي، جنـبش  هـای انقالبـي، مقاومـت رهیافــت
 داری و زردهای سرخ.  ضدجنگ، راه رشد غیرسرمايه

افتـاد.   اجتماعي هـم اال ماشـااهلل مـي   ـ  تفاقات اقتصادیحاال در اين جهان ا
آپولـو   7676خودمان بود کـه   7876رقابت فضايي، تسخیر فضا، خرداد سال 

بـود بـه    8به هوا رفت و آن سه نفر معروف که اول هم نیـل آرمسـترانگ   77
 کرد. نمي سطح ماه پا گذاشتند و جهان در زمینه علم و پیشرفت هم توقف

توانیم که جهان را از مناظر مختلـف ببینـیم،    رسیم و نه مي ما چون نه مي 
 منظر سیاسي، اقتصاد سیاسي و مبارزاتي و تشکیالتي جهان بود.   اين منظر،

                                                   
 

هرای   های جام ملر   رش ارتفاع چینی. او در بازی(. قهرمان پ1812. )Ni-Chih Chin چین. چی نی . 1
مقام دوم را و ب ورد. این درزالی بود وه او در اردوی تمرینی خود  2.19با روورد  1891آسیایی 

هرا ایرن    را بزند وه به دلیل رسمی نبودن رقابر   2.28مونترال توان   روورد  1899پیش از المپیک 
 روورد برای او ثب  نشد.

بود وه  2.29(. قهرمان پرش ارتفاع روس، روورد او 2661-1812.)Balery Brumel ر.. والری بلوم 2
 در زمان خود همه رقیبان را پش  سر نهاده بود.

(.  فضانورد آمریکایی، او اولین ان انی بود 1816. )Niel Alden Armstrong. نیل آلدن آرم ترانگ.  1
به تهرران آمرد و    1119به ماه گذاش . او در سال  قدم 11به وسیله فضاپیمای آپولو  1898وه در سال 

 سفر خود را برای ایرانیان شرح داد.
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 استيصال امريکائي 

آيیم با آن کار جـدی   يک اتفاق مهم در اينجا رخ داد، بعدا که به ايران مي
خصـوص در   جای جهان بـه  ها در همه ود که آمريکاييداريم. اتفاق مهم اين ب

ها شکست خوردند،    ويتنام درگیر شده بودند. در ويتنام بعد از اينکه فرانسوی
سال در آنجا بايستد. برايش هم حالت حی یتي داشـت   77آمريکا مجبور شد 

داریِ بعد از جنـگ شـده بـود. بعـد از جنـگ       چون ديگر رهبر جهان سرمايه
امکان جنگیـدن و سـازوکار امپريالیسـم کهـن سـوار کـردن را در        ها اروپايي
]مـیالدی[   68ها رفتند و تا ]سال[  رفت. آمريکايي  جا نداشتند، لذا آمريکا هی 

در آنجا گیر افتادند و به استیصال رسیدند، مستهلک شده بودند و منفور هـم  
بـود کـه    7دمورلن بودند. فرض کنید فرمانده جنگ ويتنام ژنرالي به اسم وست

نشست و تصـاويرش را   قد و قامت رشیدی داشت و همیشه پشت جیپ مي
د منفورترين بشرِ جهانِ آن مورلن دادند. وست در تلويزيون ايران زياد نشان مي

و اينها  یکسونموقع بود و همه آن زمان نسبت به او کینه داشتند. بعد هم از ن
 ]نفرت داشتند[.
بگذار دیگران به جای ما بجنگند: تدبیر امریکائی

ها[ هم به استیصـال رسـیدند، هـم حی یتـي در جهـان نداشـتند و        ]آمريکايي 
]در  خواهان آمريکـا بـود،   انگشت سبابه جنبش راديکال جهان به سمت جمهوری

، نیکسـون  7667و  7667دبیر رسـیدند؛ در  نتیجه[ ناشي از اين استیصال به يک ت
هـارواردی و تیـپ     وزير امور خارجه که مغز متفکـر،   ،ريیس جمهور و کیسینجر

ای بـه اسـم گـوام نشسـتي داشـتند و بـه يـک         تئوريک و سیاسي بود، در جزيره

                                                   
 

(. ژنرال ارترش آمریکرا. او وره در    2669-1811.) William Westmorelandمورلند. ویلیام وس .  1
سم   1899تا  1891های  اس  در جنگ ویتنام در سال جنگ جهانی دوم و جنگ وره شرو  داشته

 روهای ن امی آمریکا را داش .فرماندهی نی
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ديگـران بـه   بگـذار  » بندی تاريخي رسیدند که مضمونش همین جمله شـد:   جمع
شـان هـم    بندی[ محصـول استیصـال بـود و تحلیـل     ]اين جمع«. جای ما بجنگند

ايـم و بـه انـدازه کـافي هـم       درست بود که ما الي ماشااهلل با همه جهان درافتـاده 
ايم و امکان اينکه بخواهیم کماکـان پلـیس جهـان واقـع شـويم را       مستهلک شده

حـداني را پیـدا کنـیم کـه قابلیـت      نداريم. به اين رسیدند که در مناطق مختلف مت
، «بگذار ديگران به جای ما بجنگنـد »داشته باشند به جای ما بجنگند. در ايران اين 

مصطلح شد. يعنـي گفتنـد هـر    « ژاندارم منطقه»توسط نیروهای قبل از انقالب به 
منطقه را بگرديم و يک پاسدار کیفي پیدا کنیم که اگر اتفاقي افتاد به جـای اينکـه   

آن پاسدار کیفي ايفای نقش کند. جاهای مختلـف جهـان پاسـدار      رد شويم،ما وا
و  کـه نیکسـون   67يـا ژوئـن    87ی ما در سـفر خـرداد    کیفي گماردند، در منطقه

با يک هیات گسترده به ايران آمدند، مسوولیت و حفاظت منطقـه را بـه    کیسینجر
ند و اصطالحا ايران ژانـدارم منطقـه خودمـان شـد.     شخص شاه و رژيم ايران داد

را سرکوب کند، فرماندهي با  خواست جنبش چپ ظفار ديگر آن زمان آمريکا مي
جلسـات بعـد    رر کننده ايران بـود و آن موقـع    انگلستان و آمريکا بود، نیروی عمل

تـدبیر آمريکـايي    ـ بخشي از سربازان وظیفه را به ظفار فرستادند. لذا اين رسیم مي
کـار   ها بود، ]موجب[ تقسـیم  در جزيره گوام که در دوران اوج استیصال آمريکايي

اقتصادی در کل جهان شد و بخشي از مسوولیت را به پاکسـتان، بخشـي   ـ  سیاسي
 کار[ محصول اين فضا بود.   را به برزيل، ايران و کره جنوبي دادند و اين ]تقسیم

 يک ديدگاه تئوريک 

؛ يک 77تر بگويیم نیمه دهه  حث در همین دوران از آغاز يا دقیقآخرين ب
تیپ چندوجهـه بـود، اهـل فکـر و      ها آمد. مائو ديدگاه تئوريک توسط چیني

هـای   انديشه بود، م ال در بحث تضاد خیلي به اصول ديالکتیـک مارکسیسـت  
حث تضاد سنتي اروپای غربي يا شوروی  بسنده نکرد. خودش بح ي دارد، ب
ها از آن خیلي  مائو؛ که در ايران هم نیروهای سیاسي و حتي بخشي از مذهبي



 05-05مبارزات دهه فراز   152

استفاده کردند. واضع يک نظريـه تضـاد بـود و بـه فونداسـیون چهـار اصـل        
هايي زد. در تبیین جهان سیاسي  ديالکتیک بسنده نکرد و خودش به آن تبصره

 وجهه بود.ده و چند هم ذهنش فعال بود و تیپ تشکیالتي و سازمان
 تز سه جهان

[ در اين دوران آمد و دو گريز تئوريک زد؛ تز سه جهان را داد، که يک ]مائو 
جهان، جهان امپريالیسم، يک جهان، جهان سوسیالیسم است و يـک جهـان هـم    

ای را کـه در   های ويژه خودش را دارد. يعني همـان انگـاره   وجود دارد که قابلیت
تر کرد و به آن پر  تر و جدی داشت، مائو آن را فرمولیزه ل ملکيايران مرحوم خلی

جهاني معروف شـدند، در   و بال بیشتری داد. در ايران هم بخشي بودند که به سه
هـا کـه    جهاني بودند. در ايران هم، م ال اين جريان پیکاری ها سه جهان هم بعضي

 هاني بودند.  ج از دل مجاهدين درآمدند، تقريبا سه
سوسیال امپریالیسم  

ــز ســه مــائو ــوفِ ت هــم زد؛  سیاســي ـ  جهــان يــک گريــز تئوريــک در جُ
ينـد نبـود کـه چـین در     آ امپريالیسم. آن موقع برای شـوروی خـوش   سوسیال

مقالبش قطب بشود، اما چـین راه بـومي خـودش را رفـت. چـین کـارگری       
اجتماعي چـین  ـ  زد، بافت اصلي اقتصادینداشت که مبارزه پرولتری راه بیاندا

فالحتي بوذ و صنعت تازه شکل گرفته بود و کامال فرودستِ کشاورزی بود. 
ها برخالف شوروی در انتخـابِ تـاريخيِ طبقـه بـه دهقانـان روی       لذا چیني

شود گفت که در نقطـه مقابـل شـوروی قـرار گرفتنـد کـه        آوردند. تقريبا مي
خودشان بـه قطـب    67تا اول دهه  77ا در دهه ه برايش خوشايند نبود. چیني

تبديل شده بودند. مائو در اين کشاکش شوروی را نقـد کـرد و بـه شـوروی     
امپريالیسـت را اطـالق کـرد. بـه ايـن مفهـوم کـه شـما          واژه مرکب سوسیال

مناسـبات    سوسیالیست هستید ولي مناسبات بـا پیرامـون و کمـپ خودتـان،    
ها در کمپ خودشان  سیوني را که آمريکاييامپريالیستي است و همان فورموال
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اند، شما هم به نوعي با کمپ خودتان م ال کشوری  با پیرامونشان برقرار کرده
ايـد. پـس مـائو در دوران     م ل کوبا يا کشورهای اروپای شرقي برقـرار کـرده  

 خودش نقش تئوريک ايفا کرد. 
چند ويژگي اگر بخواهیم ]بحث[ جهان را جمع کنیم، جهان در آن دوران 

داشت؛ يک وجه آن کوراني و غلیاني بود. تدابیر، تدابیر راديکالي بود. وجـه  
تکلیـف از منـاظر مختلـف، بـا      بعدی اينکه نیروهای مبارز در وضعیت تعیین

جهان، با منطقه با کشورشان، با نیروهای حاکم و ... قرار داشتند. وجه بعدی 
توان تغییر جهان و پیرامون خود را  اين بود که نیروها باور داشتند که امکان و
تاريخي بود که نیروهای مبارز در ـ  دارند و وجه آخر هم امیدهای ايدئولوژيک

 آن زمان داشتند. 
شااهلل در پرتو اين شماتیک از جهان به سراغ ايران خودمان و تحوالت  ان

 رويم. تاريخي خاص میهن خودمان مي



 

 پرسش و پاسخ
ها  حمدی در جلسه قبل سوال داشتم، برای امروزی* در مورد صحبت آقای م

ايدئولوژی و امید کنار رفته است و االن ديگر تنها مرز قرمز سیاستمداران منافع ملي 

اخالقي را هم بپذيرند و به  عدالتي و بي مردمانشان است. در اين راه ممکن است بي

ی امروز شده است  گرايانه سرنوشت کشورهای ديگر خیانت هم بکنند. اين راه واقع
شوند. اما آقای محمدی در جلسه پیش  و ظاهرا اخالق و سیاست باهم يکي نمي

طور نیست و[ هنوز اصول مقدسي برای سیاست وجود دارد که  گفت که نه ]اين

 بايد رعايت کنیم. نظر شما چیست؟

هـا را   آناز کـدام   علمي دارند که من هی  و  آقای محمدی کسوت، تجربه
نظر نیستم، من فقط دغدغه دارم. در بحث آقای محمدی بايد  حبو صا ندارم

سوال مشخص از خودشان بشود. اما مـن در حـد محـدود خـودم ]نظـرم را      
ها از هم جدا  ايم که بناست همه منطقه گويم[. ما االن در دوراني واقع شده مي

سـر   بشود، اما در عالمِ واقع مناطق کامال جدا از هم نداريم. در جهاني که به
شود يـک   بريم اگر شما هر منطقه را به يک نعلبکي که سطحي دارد و مي مي
ها االن همـه روی   اين نعلبکي ]تشبیه کنیم،[ اش زد ای در حاشیه بیروني دايره

 ی ها باهم منـاطق هاشـورخورده   اند. جاهايي هست که نعلبکي هم قرار گرفته
سـت و حـوزه   مشترک دارند. حوزه سیاسـت و حـوزه اخـالق و حـوزه سیا    

هايي هستند که کامال مجزا و دور از هم نیستند. عناصـری در   مذهب نعلبکي
درون هرکدام وجود دارد که آن عناصر، عناصر کشنده است. م ل همان ابزار 

کشند، يک عناصر  برند و نعلبکي را مي رَملي که برای احضار رو  به کار مي
ای هستند،  نماينده يک منطقههايي که هر کدام  کشنده ]هم[ درون اين نعلبکي

 وقـت اگـر   آن. دهـد  ها را تاحدی روی هم قرار مـي  ]وجود دارد[ که نعلبکي
بینیم که سیاست و اخالق باهم حوزه  سم کنیم ميها را ر اين نعلبکي ی حاشیه
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مذهب و سیاست هم با هم حوزه مشترک دارند. دوردست را مشترک دارند، 
گاني در تاريخ معاصر خودمان وجود دارنـد  من خیلي خبر ندارم، ]اما[ نمايند

ها و منش خودشـان ايـن دو حـوزه را بـاهم آشـتي       با پرنسیپاند  که توانسته
قابـل بیـرون رفـتن    اند و  ها به نوعي در باور واعتقادات ما هم رفته بدهند. آن

يد که االن مورد احترام کل جهان است؛ شا است ها گاندی نیستند. يکي از آن
شود و به  میالدی اينقدر که االن قدر گاندی شناخته مي 77و  87، 77در دهه 

نهنـد،]او را نمـي شـناختند[. اگـر بـا ادبیـات آخونـدی         درستي به او ارج مي
طـور   ديدند اما ايـن  الفراغ مي صحبت کنیم، آن موقع گاندی را هم يک منطقه

نعلبکـي را بلنـدکرده و    اش های زنده ای بود که االن سلول نبود؛ او هم منطقه
بـود.   ما هـم مرحـوم مصـدق    با مناطق ديگر آشتي داده است. در ايران خودِ

و اسـم  د خیلـي عالقـه دارم   نـژا  هايم به حنیـف  فرض کنید من به دلیل تعلق
فرض کنیـد  رود يا  فرزندم هم حنیف است، اما آدم در خلوت خودش که مي

بینـد   مي ،رود  ]درباره[ مصدق ميتر  تر و دقیق حوزه پژوهش جدیدر ]وقتي[ 
که او نسبت به عناصر ايدئولوژيکي که در ايران بودند م ل مجاهدين اولیه، يا 
شريعتي، يا م ل آقای طالقاني و مهندس بازرگان، ارتفاع دارد. در حـالي کـه   

ست، اما در کرده و تظاهر ايدئولوژيک هم نداشته ا مصدق تظاهر مذهبي نمي
حقیقت يک خدای مبشر و ناظر و يک اخالق دينامیک درونش بوده اسـت،  
گاندی هم به همین ترتیب. گاندی مذهبش م ل ما نبـوده اسـت امـا دو مـاه،     

گرفتـه کـه در    ساعته طوالني با يـک بـادام و يـک جرعـه مـي      76های  روزه
آن چیـز يـا   کشیده اسـت.   گنجد؛ باالخره يک چیزی او را مي ما نمي ی مخیله

کـه در   . به رغم ايـن کشند آرام آن نعلبکي را مي وار و آرام عناصر زنده مورچه
نظر اول نعلبکي حوزه مستقل خودش را دارد و با هی  نعلبکـي ديگـری رخ   

گیرد، گاندی و  دهد و بوسه نمي شود و بوسه نمي به رخ و دهان به دهان نمي
امي که درون خودشان بود مصدق با روش و منش خودشان به خاطر منبع اله

به لب کردنـد.   ها را باهم لب شان، اين نعلبکي های اخالقي و به دلیل پرنسیپ



 05-05مبارزات دهه فراز   157

، الفـراغ نیسـت   ها ما االن مناطقي داريم که ديگر منطقـه  لب کردن اين به از لب
هـا منطقـه هاشـورخورده     اخالق يک چیز نیست و سیاست چیز ديگری؛ اين

پیمايي طـوالني از کـوير تـا لـب      گاه کنید، راهترسیم کردند. رفتار گاندی را ن
گـذارد تـا آب    گیرد و جلوی خورشـید مـي   دريا در هند، نمک را از دريا مي

شود تا ديگر نمک وارداتـي از انگلـیس مصـرف     شود و سمبلي مي تبخیر مي
نکنیم و اين نمک را با اين که فراوری و زدوده نشده استفاده کنیم. نوعا هـم  

رد کرده است. يک جمله تاريخي دارد که شیطان در کاالی ايدئولوژيک برخو
هـا   انگلیسي نهفته است، کاالی انگلیسي را که حاوی شیطان است، در میدان

جمع کنید و آتش بزنید. در مرحله بعد کادی بپوشـید، کـادی زبـر و خشـن     
کـرده اسـت. گانـدی چنـین      است و در تابستان زخـم و خـارش ايجـاد مـي    

ت، مصدق هم در ايـراِن مـا بـه همـین ترتیـب. آنهـا بـا        ای داشته اس ويژگي
سیاست و اخالق را آشتي بدهنـد   ی شان توانستند حوزه های اخالقي پرنسیپ

هايي در جهان کاروان  ها را به منطقه مشترک تبديل کنند. انسان و منطقه الفراغ
 ی هها را بهم برسانند و منطق بشريت را به پیش بردند که توانستند اين نعلبکي

مشترک ترسیم کنند. کساني منطقه مشـترک بـین مـذهب و سیاسـت برقـرار      
طـور   در يک سطح ايـن  کردند، منزه آمدند و منزه رفتند؛ در ايرانِ ما بازرگان

در سرآمدِ همه کساني که  طور بود، طالقاني اش اين با همه جواني  بود، حنیف
ر بود. آنها در مقابل قدرت از حق خودشان کوتاه نیامدند. شناسیم اينطو ما مي

ايدئولوژيک و ذاتي است. چون جزيي از وجود کل هستیم و وجود  اين حقِ
ايـم. آزادی مـا را نـه     کل هم از هر قیدی آزاد است، ما هم آزاد به دنیا آمـده 

جمهوری اسالمي اعطا کرده و نه رهبـرانش؛ مـا از بطـن مـادر بـا آن آزادی      
ديم. آقای طالقاني با اين تلقي هم مقابل نظام رضـاخان ايسـتاد، ]هـم[ در    آم

دوره شاه برخورد کرد و سرآمد هم برخورد کرد. ]در برخورد با[ اولین مورد 
اش را در  ربايي که غرضي پايه ای که بعد از انقالب رخ داد، اولین آدم شکنجه

د؟ در حکومتي کـه  آقای طالقاني چه کر ،کمیته پشت سفارت آمريکا گذاشت
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کردند کـه ممکـن اسـت     گذشت، همه توجیه مي سه ماه بیشتر از عمرش نمي
زندان و شکنجه ]در[ جايي باشـد امـا سیسـتماتیک نیسـت، امـا نـهع از اول       
سیستماتیک شد. چه کسي جلوی آن ايستاد؟ آقای طالقاني ايسـتاد، سـه روز   

ردی که چندماه بود از قهر کرد و زد به بیابان؛ حرکت بسیار سمبلیکي بود، م
زندان آزاد شده بود به بیابان زد و رفتند و بـا سـالم و صـلوات آوردنـدش.     

توانند روی مواضعي بايستند. اگر بخواهیم بحث را خالصه  گونه افراد مي اين
کنیم به نظر من اخالق و سیاست و مذهب و سیاست حـوزه مشـترک دارد.   

وصـا دورانـي کـه بـه اصـالحات      اتفاق منفي که در اين دو دهه گذشته، خص
موسوم شد در جامعه ما رخ داد،] اين بود که[ کار سیاسي و فعالیت سیاسـي  

رجـي بـه   زنـي و البـي. خیلـي حَ    ترجمه و مرادف شد با بده بسـتان و چانـه  
هـا   ها و تحکیم و غیره و ذالک نیست. اين ها و انجمن های فعلي دانشگاه بچه

زنـي و   البي ديدند، چشم باز کردند چانهچه کسي را ديدند؟ چشم باز کردند 
غیرشفاف و غیرآکـواريمي ديدنـد. طبیعـي اسـت ]وقتـي[ شـرايط        بستانِ بده

ساله هـم پیچیـده    76-76پیچیده است و پیرامون پیچیده است، ]دانشجوی[ 
سـال گذشـته از محـل تغییـر بـاور در       77-78اتفاقات خوشـي در  شود.  مي

نـداد. االن ديگـر يـک نیـروی سیاسـي       مبارزه سیاسي در ايـران رخ  ی حوزه
بینیـد. يـک    های خودش را حفظ بکند، خیلي کـم مـي   مبارزی را که پرنسیپ

هـا هـم برونـد ديگـر      هايي هستند که آخرين تیرهای ترکشند و اگر ايـن  تیپ
هـای مبـارز در ايـران کـه االن      ای ندارند. محصولش چه شد؟ جريان نماينده

هـا هـم    زني از اول اينطـور نبودنـد، ايـن    انهرسیدند به بده بستان و البي و چ
بودند و يا شـالق خوردنـد و زنـدان رفتنـد يـا       87خواه دهه  های آرمان بچه

هايي را متحمل شدند و چیزهـايي را از دسـت دادنـد. در چـه      باالخره هزينه
جا رسیدند؟ نتیجه چه شد؟ نیروهای فعال سیاسـي ايـران    ها به اين سیری آن

مند، کارمندِ سیاسي با تلقي شرکت سـهامي از تشـکیالت.   تبديل شدند به کار
او و هرچه که هسـت،   جي حاال اين تشکیالت يا سازمان است، يا حزب و ان
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ما در اين تشکیالت سهمي داريم و اين سهم را هم بايد تحت هـر شـرايطي   
سـال   87حفظ کنیم. چرا جريان اپوزسیون در ايران ]...[ من کـه هنـوز زيـر    

دانم چه خبر بوده است امـا ]در طـول[ ايـن     دوردست را نمي هستم و خیلي
ای در ايران نبوده است که جريان موسوم بـه   ايم، هی  دوره هايي که ديده سال

اپوزسیون در حفظ وضع موجود مشارکت کند. خیلي اتفاق مهمي است، کـه  
 های تاريخي، ايدئولوژيک و اخالقي دارد. همه ريشه

ت، مماشــات، مماشــات و ســازش، سـکوت، سـکوت، سـکوت، مماشـا  
تبديل يـک عنصـر مبـارز اجتمـاعي، بـا پرنسـیپ        سازش، سازش؛ محصولِ
به يک کارمندِ سیاسي بروکراتِ تکنوکرات است که ها  اخالقي و حافظ حريم

چـه   طلبد. بخشـي از اپوزسـیون ـ    در حقیقت سهمش را از شرايط قدرت مي
راکتشان را بـدهي، هـی    ـ اگر سهم الش درون حاکمیت و چه بیرون حاکمیت

هاسـت، ولـي بـاالخره     نخواهند گفت. اين محصول جدا کـردن ايـن منطقـه   
بـاني و مـدير    ـ مذهب و چه در حـوزه سیاسـت   ی چه در حوزه بپذيريم که ـ 

تـرين عنصـر جهـان کـه      ارشد اين جهان خودش در پي تغییر است. راديکال
لقِ نوبه نو؛ جهـان  خلقِ جديد، خخود خداست.  ،تابد وضع موجود را بر نمي

را ببین، بهترين حرف را بشنو، پیرامونت را تغییر بده، سیر طي کن، سیر طي 
های کسـي اسـت کـه وضـع موجـود را بـر        کن و سیر طي کن، همه توصیه

. اگر خدا اهل برتابیدن وضع موجود بود، به همان خلـق اول اکتفـا   7تابد نمي
دوی غارنشین داشت کـه هـی    های ب لشکری از انسان کرد و لشکر يا سیاه مي

کـامال تمکـین   ها درک نکرده بودند و  چیزی هم از جهان و هستي و مکانیزم
افتاد وقتي اسم خدا را  ترسیدند و رعشه به بدنشان مي کردند و از خدا مي مي
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شـنیدند. ولـي ايـن اتفـاق نیافتـاد؛ خلـق جديـد، خلـق جديـدع خـدا در            مي
... فعـال اسـت و بـا همـه جـالل و       های مبارزه، اختراع، اکتشاف و سرفصل

ـ   جهـان را کـه مـن     جبروتش در جهان فعال است. ايران خودمان را بگـويیم 
ـ کـه هـر وقـت هـر      ام ام و خوانده ام چطور است، فقط شنیده ام و نديده نرفته

ایرچه حوزه علـم، چـه حـوزه سیاسـت، ايـدئولوژی،       عنصری در هر حوزه
ريمي از سرِ اعتقاد و از سرِ ايده و آرمان تحول اجتماعي و...( صادقانه و آکوا

کنید آمده است، خدا آب  عالي روی آن تاکید مي به همان منافع ملي که جناب
و جارو دست گرفته و دوال شده و ]جلويش را[ آب و جارو کرده است. پس 
اين خدا، خدای مبشر است، خدای منتشر است و اگر در حوزه کار سیاسـي  

مشـترک مـذهب و سیاسـت، نـه از نـوع     ی ر حـوزه د دخالـت داده بشـود ـ   
هايي که ما درون  با شاخصـ  جمهوری اسالمي و القاعده، نه از نوع عربستان

کـه در ايـن    های مهمي رخ خواهد داد. به نظر مـن ايـن   ذهنمان هست، اتفاق
نسبي به  در همه جهان به طور در ايران و گاندی سال گذشته مصدق 78-77

مردمان نسـبت   گیریِ ]حاصل[ موضع ،اند جايگاه طراز عرش خودشان رسیده
چـاا   7886تـا   7887ی رستاخیز که از سال  به وضع موجود است. روزنامه

شد، روزنامه کاملي بود؛ دو صفحه ورزشي خوب داشت، دو صفحه هنر،  مي
 88 دو صفحه هم سیاست داشت که يک صفحه آن ترجمه بود. دی ماه سال

يک صفحه ترجمه بود که تیتر درشت هم کرده بود، عنوان مقاله از نیوزويک 
و نه مسیح؛ تحلیل مقاله اين بود کـه مـردم غـرب ديگـر بـه       بود: نه مارکس
کند و نه مسیح؛ يک عنصر نو  اند که نه مارکس ارضايشان مي سرفصلي رسیده
ا و عمق جديدی ببرد. االن بـه  خواهند که مردم را به سطح معن و جديدی مي

نظـرم هـم در سـطح ايـران همینطـور اسـت: از ديـو و دَد ملـولم و انسـانم      
شود. در  شود، گاندی برجسته مي آرزوست. در اين کادر، مصدق برجسته مي

توانند باشند و هستند کـه اسـتادِ آوردنِ ايـن دو     حقیقت اينها آموزگاراني مي
 ی بـاهم هسـتند و تشـکیل يـک منطقـه     نعلبکي و لب به لب کـردن ايـن دو   
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ها بوده است که حاکمیت  دهند. اين منطقه الفراغ مشترک و نه منطق الفراغ مي
جمهوری اسالمي را به يک قدر قدرتي تبـديل کـرده کـه هـی  کـس ديگـر       

تواند با او حرف بزند و هی  حقوقي برای کسي قائل نیست. اين منطقـه   نمي
ن را تبديل به يک کارمند سیاسيِ به دنبال سهمِ فارغ بوده که نیروی مبارز ايرا
 الشراکه، تبديل کرده است. 

هـا   رسـد ايـن حـوزه    اينقدر که به ذهن محـدود مـن و زبـان الکـنم مـي     
اسـت،   و مصـدق  ها که شاخصشان گاندی دادن هستند و اين انسان آشتي قابل

ای تغییـر پیرامـون بـا حـداقل     مبشر چنـد چیـز هسـتند؛ حـداک ر انـرژی بـر      
گیری. گاندی چه چیزی از جهان خواست؟ چه تذلذ جنسـي و ذائقـه و    بهره

طعم و خوابگاه گرم و نرم برد؟ ]او[ چیزی از جهان نخواست. مصـدق هـم   
يک ساعت و نیمـي دارد بـا     يک مصاحبه همینطور. مرحوم حبیب الجوردی

المحسین خان. غالمحسـین خـان چیزهـای خیلـي     پسر دکتر مصدق، دکتر غ
خواسـتیم بـه    گويد وقتي والي فارس بود و مـي  گويد. مي ريزی از پدرش مي

يــا   7877و  7877هــای  حـدودا سـال ـــ تهـران بیـايیم، بـا خـانواده آمــديم
گويد يک کاروان بود و تعدادی هم کارگر بودند که کمک  ـ ميشود مي7877
ای روی داد و دسـت و   یم. نزديک اصـفهان سـانحه  کردند ما به تهران بیاي مي

گويد پدرم به ما گفت: ما با هم به سـفر   پای چند تا از کارگرها شکست، مي
ها خوب نشـوند مـا از    ، تا اينايم، کارگرها از ما هستند و ما از کارگرها آمده

آورند، يک مـاه در   بند مي فرستد پزشک و شکسته خوريم. مي اينجا تکان نمي
شوند،  شوند، قادر به راه رفتن مي هی  امکاني. کارگرها که خوب مي ن بيبیابا
تواند بگويد؟ االن در ايـن   کسي مي گويد ما آماده رفتنیم. اين]جمله[ را چه مي
کنـد؟ بالذاتـه و نـه بـه      کسي اينطور فکـر مـي   شناسیم چه هايي که ما مي تیپ

امـا بـاالخره    ضرورت. به نظر من درست است افرادی از اين دسـت کمنـد،  
هـايي کـه اهـل     آموزگارند. ما که موسي نیستیم خدا با ما حرف بزند. قديمي

گويند خدا در مشورت است، يعنـي اگـر خواسـتي کـاری      حکمت بودند مي
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شـود.   تر رفتار کني، مشورت کن، خدا آنجـا وارد مـي   صورت بدهي، عقاليي
و  گانـدی شـود. ايـن مـنش     خدا از طريق بعضي اشخاص هم بر ما ظاهر مي

توانـد خلـق را بسـی  کنـد، گانـدی       هايشان ]است[ که مي و رهیافت مصدق
، روسپي را هم پشت جبهه مبارز ضد شاعر روشنفکرِ کنار تاگورِ درتواند  مي

استعماری بیاورد، خیلي هنر است. اين يک کار خدايي است. خدا از روسپي 
کشیم و  ها مي بین آدم را ها خط طور اينکند، اين ما هستیم که  يصرف نظر نم

مانیم و خودمان و کسي نیست که با او  رسیم که ما مي ای مي آخر سر به نقطه
 ی حرکت کنیم. ايـن اسـت کـه خصوصـا مسـاله اخـالق و سیاسـت منطقـه        

اش تجربـه   مشترکي دارد و اگر پرنسیپ ]اخالقي[ نباشد در وجـه حـاکمیتي  
آيد نگاه به دوربین تلوزيون  جمهورش مي ی اسالمي را داريم که ريسجمهور

گويد. اين خیلي اتفاق مهمي در ايـران اسـت، در ايـران     گويد و کذب مي مي
گفت ديگر  کذب قبح داشته است. ما از ]وقتي[ دبستان بوديم ،کسي دروغ مي

ا چوپـان  های دبسـتان مـ   کردند، داستان کتاب ها هی  چیز از او باور نمي بچه
دروغگو بوده است. در عرف ايراني کذب قبح داشت، حاال سخنگوی دولت 

هشـت دروغ   ــ  کند، هفـت  ای که با خبرنگارها صحبت مي دقیقه 77آيد از  مي
گويي  آيي مي گويد. تو وزير اقتصاد را به استعفا رساندی و بعد مي محض مي

همي است که در ايران ها اتفاقات م اند؟ اين دروغ سیزده است؟ مگر مردم ابله
بینـیم.   دهد. منتها چون حاکمیت در آنتن است ما فقط حاکمیت را مي رخ مي

دهـد. يـک اتفـاق     هـا رخ مـي   اگر اپوزسیون هم در آنتن بیايد از ايـن اتفـاق  
صدا در کشور ما رخ داده که  محوری در کشور ما افتاده است. يک انفجار بي

يعنـي االن در  اسـت.   گرفتـه   ا راــ هم حاکمیت و هم نیروه ترکشش همه را ـ 
ها هم اعتماد نیست. من از بچگـي عـادت داشـتم کـه صـفحه       سطح خانواده

خواندم، هر روز در روزنامه شوهر کشي هست، شـوهر بـا    حوادت را هم مي
همدستي دوست و رفیق کشته شده اسـت. از آن طـرف هـم کـه فسـادهای      

مردهای ما را ببینید ربخصوص االن شما پیردار اال ماشااهلل هست.  مردهای زن
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کارگر خوبي بوده، صنعتگری بوده( ها که معلمي بوده، استادی بوده،  فرهیخته
خیلي در ايران مهم است که حلقه هنوز هم دسـت خـانم و هـم دسـت آقـا      
هست و اينقدر شسته شده و لیف خورده و اصـطکاک پیـدا کـرده کـه فقـط      

دهنده اعتماد و علقه اولیـه زن و   ای از آن مانده است. اين حلقه نشان پوسته
انـد. االن چـه    سال باهم زندگي کرده 77-67شوهری بوده است که در ايران 

سکه بـوده، فـردای عقـد بـه اجـرا گذاشـته        7877افتد؟ مهری که  اتفاقي مي
ساله نیسـت، اتفاقـاتي افتـاد]ه اسـت[. االن      77شود. اين تقصیر آن دختر  مي

سالمي پشت داده است، کي در ايران مـادر  بحث اجرت الم ل را جمهوری ا
هايي بوده است؟ پول جانشـین   شیر داده که پولش را بگیرد؟ کي چنین پديده

عشق به فرزند، سکه جانشین عشـق بـه زوج. اگـر دو تـا زوج اول زنـدگي      
خواهند دست به دست چه کسي بدهند؟  دست به دست هم ندهند، ديگر مي
سکه پرداخت بشود يا نشود، چـه   7877زندگي که فردای ]آغازش[ بخواهد 

های محـوری در ايـران رخ داده    ارزشي برای پايداری دارد؟ به نظر من اتفاق
است که نتیجه تفکیک اين مناطق از همديگر است. حـاال بـه نظـر مـن اگـر      

ها و بـا تمسـي بـه سـنت خـود خـدا، کتـاب را         بشود با تمسي به همین مدل
وضع تلقي نکرده، تاريخ را يک حـوزه،  بگذاريد وسط، کتاب هستي را يک م

اخالق را يک حوزه، اجتماع را يک حوزه، زندگي زناشـويي را يـک حـوزه    
های متعـددی هسـتند کـه بـا هـم       ]...[، نهع اصال چنین چیزی نیست. نعلبکي

ها  ای رخ داده که اين حوزه حوزه مشترک دارند. به نظر من اتفاق خیلي منفي
ها از هم هستند. به نظـر   بلغ و مروج اين حوزهاز هم سوا شده است و همه م

من اگر حوزه دل با حوزه عقـل در ايـران پیونـد بخـورد، اتفـاق مهمـي رخ       
دل و عبـوس   حس و بـي  دل است و هم عقل، بي ی دهد. خدا هم نماينده مي
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نیست، باالخره آفرينش از سر عشق است. نیم بیت خیلي قشنگي هست کـه  
؛ خیلي قشـنگ اسـت، اگـر    7هي است به دست بادگويد: کوهِ بي فرهاد کا مي

عشقي نباشد کوهي نیست. کوه، بدون فرهاد کاهي است به دست بـاد. خـدا   
شـااهلل بـه سـطحي برسـد کـه مـرز        هم عقل دارد و هم دل. جامعه ما هم ان

مشترکي بین عقل و دل که االن هر دو گم شده است و ناشي از گم شدن آن 
 ده و هم منش گم شده ]ايجاد کند[. هم عشق گم شده، هم روش گم ش

ها علقه داريم، روش داشتند، منش داشتند، عقلـي   اين افرادی که ما به آن
رسد همه پیشینیان ما که دنبال تغییـر پیرامـون بودنـد     داشتند. االن به نظر مي

خل و چل بودند، خوشي زير دلشان زده بوده و آنقدر نفت خورده بودند که 
فهمیدند. اينطور نبوده است؛ يک جکي بود زمان مـا   يمست نفت بودند و نم

گويد آره، همان که آخـرش   گفتند از يکي پرسیدند ساندوي  خوردی؟ مي مي
هـايش   گويند از اين جهان با همه طعم دهد؟ع اينهايي که االن مي مزه کاغذ مي

فقط طعم کاغذ آخرش را حس کرده اند، اما يک چیزی درونشان بوده است. 
بپردازيم، جـواب   و در جهان  به گاندی در ايران خودمان به مصدق اينکه ما

گويد من يک بـار   دهد. اين را بگويم و تمام کنم، محمود خان مصدق مي مي
از خارج آمدم، در دوران تبعید رفـتم احمـدآباد و چهارتـا فاسـتوني پشـمي      

ی من آوردی؟ جلو خود من چند آورده بودم. مصدق گفت اين چهارتا را برا
ها را صدا زد، خیاط را هم صدا زد و گفت از اين چهارتا فاسـتوني   روستايي

ترنـد.   آيد که نسبت به تن من خوش قامـت  روستايي در مي 77ردا برای  77
حـداقل را  ها را هم ما داشتیم که با همه مادرانه برخـورد کردنـد و    اين انسان

طور که جامعه  را به همه دادند. به نظر من همینخودشان برداشتند و حداک ر 
ها هم سـیری را طـي    فجیع رسیده، آن ی ما سیری را طي کرده و به اين نقطه
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جـدی رسـیدند کـه مهرشـان بـه همـه پیرامونشـان         ی کردند و به يک نقطـه 
توانـد بـاهم    هـا مـي   رسید. نظر کمتر از متوسط ما را خواسته باشید، منطقه مي

سـاله مـذهب و جمهـوری     87العمـل تجربـه    ما نبايد عکـس پیوند بخورد و 
های محوری از هم  اسالمي قرار بگیريم و از دستمان برای دور کردن نعلبکي

ای دارند که عشق اين عناصر زنده  ها يک عناصر زنده استفاده کنیم. اين حوزه
شااهلل در ايران يک منطقه مشترکي  کشد. ان ها را به سمت همديگر مي نعلبکي

 که هم عقل باشد و هم دل، رقم خواهد خورد. 
 

*** 
 

 و تحلیل آن اشاره نکرديد؟ 7** چرا در نمايي که از جهان ترسیم کرديد به بهار پراگ

اين نمايي عمومي ]از جهان[ بود، که گفتم در ذيلش اتفاقات ديگری هم بود. 
[ جنگ در پراگِ چکسلواکي را من يادداشت کرده بودم که ]در بحث7676اتفاق 

سرد بگويم اما فراموش کردم و االن که شما گفتید يادم افتاد. در دهه قبـل، دهـه   
، يک اتفاق در لهستان افتاده بود، اتفاق لهستان در واقع ايـن بـود کـه جنـبش     87

اجتماعي مبارزِ درون لهستان اين ]موضوع[ را که لهستان تمام و کمال در کمـپ  
. در آنجـا مقـدمتا   تابیـد  بپذيرد، بر نمـي پدرخواندگي شوروی را و شوروی باشد 
و بعـد در   7در مرحله بعد لهستان سرکوب شدها کوتاه آمدند ولي  مقابل لهستاني

                                                   
 

در چک لواوی اصالزاتی تح  عنوان سوسیالی م با چهره ان انی انجام شد  1899. از ژانویه تا اوت  1
ه وه به بهار پراگ شهرت گرف  و فضای سیاسی و فرهنگی این وشور گشایش جدی یاف . این دور

 های جنگی شوروی پایان یاف  و پس از آن تا مدتها خفقان سنگینی بر وشور زاوم شد.  با زمله تانک
به دبیرولی ززک ومونی   له تان انتخاک شد. او وه رهبری  وودی الو وومولگا 1899. در سال  2

اتی سیاسی و اجتماعی در وشور زد. در همین زال دانشرجویان و برخری   رو بود دس  به اصالز میانه
 دیگر از مردم له تان برای خروج نیروهای ن امی شوروی از این وشور دس  به ت اهرات زدند. 
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. ]شوروی[ بـا آن تجربـه،   7سرکوب شد مجارستان هم جنبش ]اجتماعي مبارز[
. چـک  ها در نطفه برخـورد شـديدتری کـرد    ، با چک7676در دهه بعد يعني 

هـايي دارد. وجـه اول ايـن     لوک شرق سـابق ممیـزه  در بین همه کشورهای ب
هـزار تخصـص  77، در بـین اش بســیار باالسـت هســت کـه تـوان صـنعتي

را واجد هسـتند.   هزار ]تخصص[ 77ها  شده است، چک مهندسي که شناخته
تـرين کشـور صـنعتي در     شود با مسامحه از اين منظر گفـت کـه پیشـرفته    مي

کردنـد، در صـنعت    انـدام مـي   اروپای شرقي بودنـد و در جهـان هـم عـرض    
رفته بودند، در صنعت بـرق و تـوربین پیشـرفته بودنـد ]...[.     سازی پیش کشتي

 اين وجه اول است.
تـر و   وجه دوم اين است که نظام دانشگاهي چکسلواکي بسـیار پیشـرفته  

تر از نظام دانشگاهي کشورهايي م ل روماني، لهسـتان، يوگوسـالوی و    عمیق
 د. اين وجه دوم بود.خصوص بلغارستان بو به

وجه سوم اين بود که ]چک[ يک جامعه روشنفکری غیرمتشکلي داشـت  
و همیشه روشنفکران معترضي بودند که هم تراوش قلمـي داشـتند رتـراوش    

توانسـتند داشـته باشـند چـون امکـاني نداشـتند( و ]هـم[         بیاني خیلـي نمـي  
طال  آگرانديسمان دادند و به اص ها پر و بال مي های قلمیشان را غربي تراوش

هـای شـاخص روشـنفکری هـم      ها همیشه چهـره  گرفتند. اين کردند و مي مي
جمهور  داشتند، م ال بعد از تحوالت اروپای شرقي در چکسلواکي اولین ريس

                                                   
 

ایمره ناگی ریس جمهور وق  مجارستان با زمای  دانشجویان دس  به اصالزاتی  1891. در سال  1
اعالم ورد وه در ن ر  1899ر این وشور گ ترش داد. او همچنین در سال ها را د اجتماعی زد و آزادی

دارد از پیمان ن امی ورشو خارج شود. شوروی در واونش به ایرن تصرمیم دسر  بره اشرلال ن رامی       
مجارستان زد و قدرت را به یانوش وادار، دبیرول ززک ومونی   مجارستان داد. نیروهرای ن رامی   

ن وشور م تقر ماندند تا سرانجام در پی فروپاشی شوروی، مجارستان را سال در ای 21شوروی بیش از 
 ترک وردند.
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خواه و ملـي بـود، بـا     او روشنفکری آرمانبود.  7سالو هاولتوادوران جديد 
تصادی درون چکسلواکي مرز داشت، تـوان نسـبي   شوروی سابق و با نظام اق

مديريتي هم داشت و کمتر جايي در جهان بود که يک روشنفکر يا نويسـنده  
های جدی داشت؛  جمهور بشود. اين است که چکسلواکي ممیزه بیايد و ريس

 هم در سطح علمي و دانشگاهي و هم در سطح جنبش روشنفکری.
اتفاقات مهمي در جهان افتاد؛ يکي ای در جهان بود.  سال ويژه 7676سال 
جنوبي و مساله مارتین  جنبش ضدنژادی در آمريکا و آفريقایها و  مساله سیاه

و اولـین   76لوترکینگ و المپیک مکزيک ، جنبش دانشـجويي فرانسـه سـال    
بروز و ظهورهای الفتح و فلسطین بود. در حقیقت فضای جهان باز شد، فضا 

تشـخیص   ون چکسـلواکي تشـخیص دادــ   که باز شد روشـنفکر معتـرض در  
طورنسبي درست بودـ فرصتي پیـدا شـده کـه مـا هـم بتـوانیم        اش به تاريخي
بلوک خودش بود  ی اما شوروی در آن موقع پدرخوانده کشي پیدا کنیم. نفس

و برايش خیلي مهم بود که بلوکش را جمع و جور کند چون بلـوک آمريکـا   
نیکاراگوئـه را از   67، در دهـه  داد يکي قطب از دسـت مـي   ]هم[ داشت يکي

دست داد، اگر تهاجم مشترک ايران و آمريکا و انگلیس نبود و  جنبش ظفـار  
رفت، در اتیوپي اتفاقاتي داشت رخ  از دست مي شد در يمن قابوس مهار نمي

داد و... . در حقیقت کمپ آمريکـا   داد، در آرژانتین داشت اتفاقاتي رخ مي مي
وجـود   يزش بود. وقتي بروز و ظهور جنبش روشنفکری در چک بهر در حال

را تـذکر   76آمد، خیلي سريع سرکوبش کردند. خیلي ممنون که ايـن اتفـاق   

                                                   
 

نویس و همچنین اولرین ریرس    و داستان  نمایشنامه Vaclav Havel( .2611-1819.) . واسالو هاول. 1
بود. پس از تجزیه این وشور بره دو جمهروری    1882تا  1898جمهور غیرومونی   چک لواوی در 

پ   ریاسر  جمهروری را در وشرور     2661تا  1881اسلواوی، او مجددا  از سال چک و جمهوری 
آمیز قدرت در وشور برنده  جرایزه   هایش در راه انتقال م الم  دس  آورد او به دلیل تالش چک به

 شد. اش در طی جنگ سرد، برنده جایزه صلح گاندی های آزادی خواهانه صلح نوبل و به دلیل تالش
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ای که ما صحبتش را  داديد، اتفاق نسبتا مهمي بود. در بقیه بلوک شرق در دهه
از سرکوب شد اما ب 76ای رخ نداد. ]اتفاق چک[ در سال  کنیم، اتفاق ويژه مي

های جنبش روشنفکری نخوابید. چکسلواکي يک فرق ديگر هـم بـا    هم نطفه
که همه اروپای شـرقي   67بقیه کشورهای بلوک شرق داشت، در ابتدای دهه 

لیبرالیزه شد و خونین بودربلغارستان خونین بود، روماني خونین بود، لهستان 
آمیز و از  تدرگیر تنش بین جنبش کارگری و حکومت بود( تنها انتقال مسالم

طريق انتخابات و بدون خونريزی در چک انجام شد. به اين خاطر کـه يـک   
جنبش نسبتا پايدار و پرقدمت روشنفکری داشت و برخالف بقیه کشـورهای  

هـای مقبـولِ    هايشان اغلب حکومتي بودند، چهره اروپای شرقي که روشنفکر
 روشنفکری هم داشت. 
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6831فروردين ماه 72سه شنبه 





 

 

 

 

 

خیر خـدمت خـواهران و بـرادران؛ بـا اجـازه همـه        با نام خدا و عصر به
کنیم. پن  فراز  خصوصا موسپیدان و با اجازه همه دوستان بحث را شروع مي

ايـم. ]در ايـن فـراز[     فراز، هزار نیاز پشت سر گذاشته را در چهارچوب هشت
 نه فراز انقالب واقع هستیم. تقريبا در آستا

آيیم. در ]بحث[ ايرانِ خودمان هم م ـل   بعد از جهان به ايرانِ خودمان مي
همیشه نگاهي به حاکمیت، جامعه و نیروها، بعد نیروهای اخص که نیروهای 

کنـیم، بـه    اندازيم. اينکه از حاکمیت شروع مي کننده هر دوره هستند، مي عمل
نیست. اصالت همیشه با فعل و انفعاالت درون  مفهوم اصالت دادن به قدرت

جامعه و با کمپ مردم است اما چون حاکمیت سرکوبي کرده و تسلط موقتي 
 کنیم.  بر شرايط پیدا کرده، از حاکمیت شروع مي

 رخوش از سرکوبحاکميت سَ

 77حاکمیت است؛ اولین سرخوشـي تـاريخي     دومین سرخوشي تاريخي
با کمک آمريکا سرنگون شد و شاه بعـد   صدقبود که م 87سال قبل در سال 
اش، از ايتالیا برگشت و سرخوش و کیفور بود. سرخوشـي   از فرار چند روزه
خیلي  87ای بود که قبلش خوني هم ريخته شده بود. کودتای  دوم سرخوشي

کامال سـرخ   77خونین نبود، نه اينکه خون ريخته نشد و سرخ نشد، اما سال 
 دم، نیروها، دهقانِ ورامیني و کشتار جمعي و ... خونین بود. بود و مر
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اين عکـس خیلـي عکـس تـاريخي،     
ای است و بـرخالف اينکـه    گويا و زنده
ها فیکس هسـتند و   شود عکس تصور مي

های آن دينامیسم  فقط فیلم است که فريم
ــاص    ــم خ ــم دينامیس ــد، عکــس ه دارن
خودش را دارد و نقش خدايگاني شاه را 

دهد؛ دهقان در ازای يـک سـند    نشان مي
به پايش افتاده و خود و اطرافیـانش هـم   

 بینند.  اين وضعیت سیطره را طبیعي مي
 رقيب سانتراليسم نو و بي

هايي دارد؛ ويژگـي اول   جديد، حاکمیتِ سرخوش ويژگي ی در اين دوره
رقیبـي در چـارچوب حاکمیـت مسـتقر      اين است که يک سانترالیسم نو و بي

تـر و   ه اين مفهوم که شاه بعد از سرکوب، احساس قدرت جدیشده است. ب
و مـوج   87و  کند. دو موج سنگین، موج مصـدق  تر از قبل مي کامل ی اتوريته

و مـردمِ   دوم، موج نیروهای ملي و نیروهای مذهبي نوانديش، آقـای خمینـي  
ر نظـام بیشـتر از قبـل    خرداد را پشت سر گذاشته است. لذا مرکـزيتش د  78

رقیب هم هست، به اين مفهـوم کـه ديگـر     تری دارد و بي شده، قدرت جدی
از او شـبح بـديل    77و  77هـای   در کار نیسـت کـه در سـال    7ای علي امیني

 ساخته بشود.

                                                   
 

و  1111تا  1116های  وزیر ایران در سال آموخته اقتصاد و نخ   دانش .)1291-1191( .علی امینی . 1
وزیری او با اصالزات  و زاهدی بود. دوران نخ   همچنین وزیر اقتصاد و دارایی وابینه قوام، مصدق

ی همراه بود اما سرانجام با بحران ملی و مبارزه با ف اد دولت ارآی، آزادی فعالی  اززاک از جمله جبهه
 اقتصادی به پایان رسید. 
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 7878است که در سال  7علي منصور وزير اين دوره هم ابتدا حسن نخست
سال حکومت دارد و حکومتش  78آيد. هويدا  مي 7شود و بعد هويدا ترور مي

نواخت است. او کـامال پذيرفتـه کـه فرودسـت و      موج و يک مانند دريایِ بي
، يار گرمابه و گلستانش و نیروهای 8ملَعنصر درجه سه است؛ اول شاه، بعد عَ

سال  78بروکراتیک اجرايي است و امنیتي ]و آخر هويدا[. هويدا سمبل نظام 
کنـد و کلیـدهای حاکمیـت اجرايـي هـم       اقتدار حکمرانيِ اجرايي مـي  بدون 

دستش نیست. آن موقع چند کلید اصلي بوده، يک کلید امنیتي که دست خود 
ای دست نصیری، مُقدم و... است، ]دوم[ کلید نفت است که  شاه و يک دوره

                                                   
 

آموخته زقوق و عضو ززک ایران نوین بود. او در اسفند  دانش .(1162-1111).رعلی منصو ز ن.  1
ی اهلل میالن وزیری رسید، هنوز چندماه از وزارت او نگذشته بود وه به زکم آی  شم ی به نخ  1112

ترور شد. از جمله اقردامات   ،ن امی هیات موتلفه اسالمی ی ، از اعضای شاخهو به تیر محمد بخارایی
اهلل  وزیری او وه موجب نارآایتی مردم شد، تصویب قانون واپیتووسیون، تبعید آیر   دوران نخ  

 یش بهای بنزین بود. به ترویه و افزا خمینی
آموخته علوم سیاسی و آشنا به پنج زبان بود به همین دلیل  او دانش .(1289-1199) امیرعباس هویدا . 2

 در بره وزارت دارایری   1112فعالی  خود را از وار در وزارت امور خارجه شروع وررد امرا در سرال    
پس از ترور منصور، او تصدی پ   نخ   وزیری را به دس  گرف  و برای  رسید. منصور ی وابینه
فرمران   1199های منجر به انقالک، شراه در سرال    سال در این م ند برجا ماند. پس از آغاز ناآرامی 11

برد و سررانجام در   دستگیری او را صادر ورد، در زمان پیروزی انقالک او همچنان در زندان به سر می
 ه زکم دادگاه انقالک اعدام شد.ب 1199سال 
از افراد بانفوذ دربار پهلوی بود. او در جوانی والی سی تان و بلوچ تان  (.1289-1299. )اسداهلل علم . 1

( شد امرا م رلولی    1111زاهدی ) ی ( و وابینه1129)ساعد ی وابینهدر بود، سپس مدتی وزیر وشور 
، سرپرستی امالک و م تلالت پهلوی برود. ایرن   1111وزیری سال  تا پیش از دوران نخ   تر او مهم

بخشید مخصوصا وه او مورد اعتماد و دوس  شاه هم بود. در  ای در دربار می شلل به او موقعی  ویژه
او پس از این دوران به وزارت دربار  رخ داد. 12وزیری او انقالک سفید و سرووک سال  زمان نخ  

های دول  به شدت افزایش یاف . او در  گیری نصوک شد، در زمان او قدرت و نفوذ دربار در تصمیمم
به دلیل اختالف ن ر با شاه در چند مورد و همچنین ابتال به بیماری سرطان خون وشور را به  1199سال 

 جا جان باخ . مقصد فران ه ترک ورد و در آن
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فت شبح است و مسايل نفت را شاه حل در آن دوره در شرکت ن 7دکتر اقبال
ــي ــه طــرف اصــلي    و فصــل م ــد. کلیــد ديگــر وزارت خارجــه اســت ک کن

،  77و بعد از سال 77خارجي هم شاه است. آن موقع در ابتدای دهه  سیاست
هـم   وزير خارجه بود کـه م ـل اسـمش آرام و حتـي از هويـدا      7عباس آرام

 رگزارتر بود.تر و کا خن ي
داران و فرمانده کل قوا بود، هم ريیس  ارتش بزرگ ی لذا شاه، هم فرمانده 

شورای عالي اقتصاد و ]هم[ بر سازمان برنامه اشـراف کامـل دارد و همیشـه    
روسای سازمان برنامه ذيل دستش بودند. يک عکس تاريخي ديگر هم متعلق 

ريیس سازمان برنامه  8ايیانهست. آن زمان خداداد فرمانفرم 77به اواخر دهه 
دهد و  بود، يک تصوير وجود دارد که ]فرمانفرمائیان[ دارد به شاه گزارش مي

ای مقابل ناظمي  پشت سر او هم نقشه ايران است. واقعا عین يک بچه مدرسه
که ترکه در دستش هست، ايستاده و حالت لرزش دارد. عکس با آنکه عکس 

و ملموس اسـت.   ست، حالت لرزش فرمانفرمايیان کامال در آن قابل احساسا
جانبه  های شاه[ همه شاه ريیس شورای عالي انقالب فرهنگي هم هست.]نقش

                                                   
 

های عفونی و از دولتمردان دوران پهلوی دوم بود. او  پزشک بیماری .(1299-1199).منوچهر اقبال.  1
بر م ندهایی چون وزارت بهداری، پ   و تلگراف، فرهنگ  و منصور ، ساعدهای قوام، هژیر در وابینه

ر بود و پرس از آن مردتی ووتراه ریاسر      نخ   وزی 1118تا  1119های  و وابینه نش  . او در سال
وه در اثر سکته قلبی درگذش ، مردیرعامل   99تا سال  1112دانشگاه تهران را تجربه ورد. او از سال 

 شرو  ملی نف  ایران بود.
د. او در های اقبال، امینی، علم و هویدا بو وزیر امور خارجه دول  .(1298-1191).مآرا عباس غالم.  2

 دستگیر شد و شش سال بعد در زال  بازداش  درگذش . 1199پی انقالک 
بود.  آموخته اقتصاد در آمریکا و از فرزندان فیروزفرمانفرماییان دانش. (1169). خداداد فرمانفرماییان . 1

، ریس سازمان برنامه و بودجه بود. 96تا  18انک مروزی و درسالهای ریس ب 18تا  1119او در سالهای 
با سم  مدیر عاملی سازمان برنامه و بودجه، در تن یم برنامه پنجم نقش ایفرا   1191از این تا سال  سپ

ورد اما سرانجام در اثر اختالف ن ر با هویدا استعفا داد و پس از آن در بخش اقتصاد خصوصی فعالی  
 یتش را پس از انقالک در انگلیس و آمریکا ادامه داد.و فعالورد
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شدنِ  ای که ديگر جهان به سمت انشعاب، تخصص و مويرگي است. در دوره
هـای   ههـای فکـر و حلقـ    آرام اتـاق   رفته و اينکه آرام ها مي آرام آرامِ تخصص

تنه مرکـز   مشورتي تشکیل شود و همه به علم و مشورت مجهز شوند، او يک
بخشي از عالم است که ايران ماست. لذا وجه اول دوران از منظر حـاکمیتي،  

 رقیب است.  سانترالیسم نو و بي
 تر با اياالت متحده  تر و عميق پيوند جدي

ک دِيـنِ دوقبضـه   تر با آمريکاست. شاه ي تر و عمیق وجه دوم پیوند جدی
هـا و   ، حمايـت و قضیه کـیم روزولـت   87به آمريکا دارد؛ قبض اول کودتای 

طیف شعبان و   هزار دالری که خرد شد و بین روسپیان، 77دهي، چک سازمان
ابتـدا   77ها پخش شد، و وجه دوم هم اين بود که آمريکا در سـرکوب   لمپن

هـا بـا    رحله دوم سرکوب هم آمريکـايي سکوت و سپس حمايت کرد و در م
 ايران با وحدت برخورد کردند و از ]شاه[ حمايت کردند.

آمريکا از اين به بعد در ايران چندوجهي است. چندوجهي بودنش به اين 
محـور تحـوالت نفتـي ايـران قـرار گرفـت.  87مفهـوم اسـت کـه از ســال 

سپرده شد و  7آمريکن های اصلي آمريکايي به ايران آمدند، دريا به پان شرکت
هـای آمريکـايي سـپرده شـد.      خشکي هم به آيپَک و تعدادی ديگر از شرکت

]آمريکا در[ نفت که محور بود، در ارتش هـم مستشـارهای آمريکـا در نـوع     
کننـده بودنـد. آن زمـان     ای تعیـین  هـای دانشـکده   ها و در نـوع درس  آموزش

کردند و سطح عالي  مي ها مديريت را آمريکايي 7دانشکده عالي نظامي دافوس
آموزش نظامي رسرهنگ به باال و سـرگرد بـه بـاال( را آمريکايیـان در ارتـش      

                                                   
 

1  . Pan american energy 
( توسط یک 1111. دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش یا دافوس. این دانشکده در دوران پهلوی اول) 2

شود و پس  تبدیل به دانشکده فرماندهی و ستاد مشترک می 1116هیات فران وی تاسیس شد و در سال 
 وند. با نام اولیه خود، دافوس فعالی  می 1191الک از سال از انق
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هـای نظـامي را آمريکايیـان تعیـین      گرفتند. فهرست سفارش آموزش مي تحت
خیلـي   77کردند و ارتش کامال دست آنها بود. در حوزه فرهنگي در دهه  مي

قبل از اينکه  بود که داريوش همايون فعال شدند. موسسه انتشارات فرانکلین
وزير اطالعات و جهانگردیِ کابینه آموزگار بشود، مدير آن بود. موسسه فعالي 

عنوان کتاب در ايران منتشر کـرد. تلويزيـون در    777بود و در مدت کوتاهي 
 77لويزيونِ معروف به تلويزيون ملي که سال ايران تازه راه افتاده بود، قبل از ت
ها  ل بود و در کنار آن يک شبکه آمريکاييپاسا تاسیس شد، يک تلويزيون ثابت

  کرد کـه  های مقیم ايران از داخل ايران برنامه پخش مي بود که برای آمريکايي
ی ديگر هم فعـال  ها ی ايراني هم داشت و رو به افزايش بود. در حوزه بیننده

مسـابقات دختـر شايسـته را در ايـران      77بود. موسسه پاژنتي آمريکا از سال 
بود که همه ناشر  8يديسن و والت 7های ايران باگزباني ، کارتون7کرد برگزار مي

د و های مختلف سرکشیده بو فرهنگ آمريکايي آن زمان بودند. آمريکا در حوزه
  رژيم شاه با آمريکا يک پیوند تار و پودی و درهم تنیده داشت.

 نظامي ـ  تار و پود پليسي

سیاست خارجي که عبور کنـیم، تـار و    ی از سانترالیسم و پیوند در حوزه
يک مربعي بـه   87پود رژيم شاه، نظامي، امنیتي و پلیسي بود. در انتهای دهه 

تـر شـد؛ وجـه     کامل 77ز سرکوب خصوص بعد ا به 77وجود آمد و در دهه 
وقـت   هـی   عهـده داشـته باشـد ـ     اول ارتش بود که بنا بود دفاع خارجي را به

چنین چیزی پیش نیامد و اگر هم پیش آمد، م ل جنگ دوم جهاني بـود کـه   

                                                   
 

وننردگان برا    ورد وه طی آن شرو  این م ابقه را برگزار می 1199تا  1111. مجله زن روز از سال  1
گرفتند و به  پوشی، قدرت بیان، تحصیالت و... مورد سنجش قرار می هایی چون زیبایی، شیک مالک

 شدند.  پس به م ابقات جهانی معرفی میو سرای هیات داوران انتخاک 
2 . Bugs Bunny 
3 . Walt Disney 
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ای پیـدا کـرده    ـ ]اما[ مصـرف منطقـه   اندام نداشت ارتش دو روز بیشتر عرض
بود. ]وجه دوم[ ژاندارمری بـود کـه    ]بود[ که جلسات بعد شاهد آن خواهیم

مسوول روستا و مرزها بود. وجه ديگر پلیس يا شهرباني بود. نیـروی امنیتـي   
ــه در ســال   ــود ک ــود    87-86ســاواک هــم ب ــار و پ ــذا[ ت تاســیس شــد. ]ل

 تر هم شد.  نظاميـ  پلیسي 77نظامي بود و ايران بعد از ـ  پلیسي
 کمپرادوريـ  نسوج نفتي

ها و نسوج پیکره اقتصاد، نفتي و کمپرادوری بود. اگر در  در اقتصاد، بافت
آورد، در دهه  دست مي آرام نقشي در اقتصاد به بعد از کودتا نفت آرام 87دهه 
کـرد.   تری در اقتصاد ايران ايفـا مـي   تر و پیوندخورده تر، عمیق نقش جدی 77

بازار و ای که عنصر ملي در آن نیست، به  داری نظام کمپرادوری يعني سرمايه
پیونـد حـس    کند و خودش را بـا بازارهـای جهـاني هـم     تولید ملي فکر نمي

کند و در حقیقـت   کند، خود را ذيل يک شرکتِ مادر فراملیتي تعريف مي مي
های بزرگ است در داخل کشورهای از نوع کشـور مـا کـه     ای از شرکت دکه

اری د همیشه میزبان بوده و مهمـان، حـاکم بـوده اسـت. يـک نظـام سـرمايه       
 گرفت. کمپرادوری هم در ايران شکل مي

 اربابان اقتصاد مدرن 

ای است که بنا بود بعـد از تقسـیم زمـین و     اتفاق ديگر هم، اتفاق طبیعي
در ايـران رخ بدهـد. صـاحبان سـرمايه قبـل از       77تـا   77هـای   مسايل سـال 

شان بر زمین متراکم و به زمین چسبیده بود  سرمايه 77اصالحات ارضي سال 
میل، رغبت و ضريب ريسـکي نداشـتند کـه بیاينـد و زيسـتِ سـرمايه در       و 

های مدرن اقتصاد م ل خدمات مدرن و صنايع جديـد را تجربـه کننـد؛     بخش
اتفاق اين بود که بنا بود صاحبان سرمايه بعد از اصـالحات ارضـي ]بـه ايـن     

ها وارد شوند[. اصالحات ارضي ]ايران[ م ل کشورهای ديگر نبود کـه   بخش
ادره شکل بگیرد، زمین خريده شد و نقدينگي از روی زمـین بـه سـرمايه    مص
شـهری و   مالي تبديل شد و اين سـرمايه بـه اقتصـاد شـهری و حاشـیه     ـ  پولي
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کنـیم. مـ ال    اقتصاد مدرن آمد. ]چون[ قبال صحبت کـرديم، ديگـر گـذر مـي    
هايش بـه   تند که مساحت زمینگف ها آن زمان مي دار که گروه  زمینقلی ِ باتمان

هـا،    يهـا، توفانیـان    دار شـهری شـد. فرمانفرمايیـان    قدر سويیس است، سرمايه 
هـای درجـه دو و سـه مـدار حاکمیـت پهلـوی يـا         و خـانواده  خانواده عَلَـم 

د[. اربابان از زمین آمدند دار شهری شدن های سابق قاجار ]همه سرمايه شازده
و ارباب اقتصاد مدرن شدند و بعضا هم با خودشـان فرهنـگ فئـودالي را در    

 کردند.  اقتصاد مدرن هم حمل مي
 آنکادر رمِفُبرنامه سوم؛ رِ

 ی رژيم شاه در اين دوره دو برنامه داشت؛يک برنامه سوم و يـک برنامـه  
 وم، تقريبا برنامه رفرم کندیس ی چهارم. همانطور که قبال شاهد بوديم برنامه

 ی عنـوان نماينـده   بود. قبال مـرور کـرديم کـه کنـدی در بـدو زمامـداری بـه       
ها در آمريکـا تئـوری رفـرم را بـرد کـه از شـرايط انقالبـي جهـان          دموکرات

آمد. برای اينکه انقالب نشود،کشورهای پیراموني آمريکا ] بايـد[ رفـرم    مي در
ر و روی اقتصاد و اجتمـاع بکشـند؛ نیروهـای سیاسـي را     کنند و دستي به س

پـوش نباشـند، بـه روسـتا برسـند،       قدری تحمل کنند، خیلي خشن و چکمـه 
امکان و صوری هم که شـده، پـر کننـد و بـه      شکاف روستا و شهر را تا حدِ

های بهداشت و آموزش بها بدهند و از طغیـان کـه بـه انقـالب منجـر       بخش
 شود، جلوگیری کنند. مي

رسـیم،   مي 77تا االن که به نیمه دهه  7877هم از سال  7ابوالحسن ابتهاج

                                                   
 

(. او در جوانی وار خود را به عنوان مترجم در بانک شاهی آغاز ورد 1299-1199. ابولح ن ابتهاج.) 1
به مدت دوسال سفیر ایران در فران ه شد و  1128به ریاس  بانک ملی رسید، در سال  1121و در سال 
به سم  مدیری  سازمان برنامه و  1111المللی پول بود تا این وه در سال  مشاور صندوق بین پس از آن

ای  بودجه وشور رسید. در مدت چهارسال مدیری  او، شورای اقتصاد تشکیل شد و اولین برنامه توسعه
 بلندمدت وشور تدوین شد.  
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های شاخص برنامـه   اول ايران و از چهره ی گیرترين فرد در طراحي برنامه پي
و بودجه ايران بود. ]ابتهاج بـرای تـدوين[ برنامـه سـوم، گروهـي از اسـاتید       

هـا بـود،    سوم کار هـارواردی  ی را آورد. برنامهريزی هاروارد  اقتصاد و برنامه
داد. اما اين  را پوشش مي 7877تا  7877ساله  اين برنامه که اجرا شد دوره پن 

وجه در ايران منجر به تحوالت سیاسي از نوع رفرم نشد، بلکـه   برنامه به هی 
خواستند اصالحات بکنند امـا سـرکوب خـونین کردنـد.      پارادوکسي بود؛ مي

شـااهلل بعـدا روی آن تـدقیق     پـیش آمـد و ان   87رادوکسي کـه سـال   همان پا
رخ نداد؛ احزاب کـه جمـع    ای  خواهیم کرد. اما در برنامه سوم تحول سیاسي

تبعید شده بود و غیر از  شده بودند، نیروها سرکوب شده بودند، آقای خمیني
یم پرداخـت، ديگـر   بعد به آنها خواه ی نیروهای نويي که اين جلسه و جلسه

 نیرويي در داخل نبود. 
ی سوم با خودش در سطح روستا تحوالتي ايجـاد کـرد؛ در ايـران     برنامه

سال  77تقسیم شد. اصالحات ارضي 7888تا زمستان  7877زمین از زمستان 
تمام شد.  88در ايران طول کشید و سه مرحله داشت که مرحله آخر آن سال 

تواند  يک تبصره اين بود که هر مالک مي  اشت،هايي د تقسیم زمین هم تبصره
دانگ خود را حفظ کند، طبیعتا مخیر بود که کدام روستا را  يک روستای شش

کرد.  ترين روستا را انتخاب مي ترين و وسیع ترين، پردامنه کند و مرغوب حفظ 
تبصره دوم اين بود که اگر زمین مکانیزه باشد، از شمول تقسیم خارج است. 

صال اقتصاد ايران مکانیزه نبـود ]امـا[ بعـد هـرکس تراکتـوری، تیلـری،       قبال ا
چیزی خريد و روی زمین گذاشت، تراکتور آکبند روی زمین بود کـه زمـین   

داران سابق  زمین های مرغوب برای کالن شود گفت زمین تقسیم نشود. لذا مي
 هايي که بخشي مرغوب و بخشي کمتر مرغـوب بودنـد و   باقي ماند اما زمین

در اصطال  کشاورزی تُنُک بودند، ]تقسیم شدند[. زمینِ تنـک م ـل جنگلـي    
است که کچل شده باشد و اگر در زمین مرغوب امروزه هفت تـن بـرن  يـا    

آيد، آن زمین تنک م ال دوتن يا يک و نیم تـن گنـدم بیـرون     گندم بیرون مي
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ايـران   داده است. زمین با اين ماهیت تقسیم شد. بعد از تقسـیم زمـین در   مي
 ايم.  اتفاقاتي افتاد که قبال به آن اشاره کرده

دانـش، بهداشـت و تـروي  بـه      ی گانـه  سوم[ سپاهِ سه ی ]بر اساس برنامه
هـا در کـادر    وظیفه ها و لیسانس وظیفه روستاها رفتند و افسران وظیفه يا ديپلم

صورت نسبي موثر بود و وضعیت  رفتند. حرکتشان به سپاهیان به روستاها مي
بهداشت در روستا بهتـر شـد و در کنـارش هـم اتفاقـاتي در روسـتا افتـاد؛        

وجود آمد که کارهای دادگسـتری را در سـطح    های انصاف در روستا به خانه
سـوم تـا حـدودی     ی شـود گفـت کـه برنامـه     کردند و ... . پس مي روستا مي

وستايي اجتماعي را در ايران بهبود بخشید. م ال بهداشت رـ  اقتصادی 7های نّرم
آموزانِ پشت خط تحصیل نسـبت بـه گذشـته     و شهری بهتر شد، تعداد دانش

تر شد  کمتر شد، تعداد مدارس بیشتر شد، ظرفیت نظام دانشگاهي ايران افزون
و بر روی نظام اداری زَروَرقي کشیده شد. بروکراسي هنوز فاسـد و سـنگین   

سـازمان امـور    کردنـد آن را بهبـود ببخشـند. در ايـن زمـان      بود اما سعي مي
ها  وجود آمد که بنا بود يک سازمان مادر اجرايي باشد و سیستم استخدامي به

 ها را تصحیح کند. و چارت
هـای صـنعت    اينکـه پايـه   سوم اين اتفاقات رخ داد به اضـافه   ی در برنامه

سازی و تراکتورسازی  سنگین هم در برنامه سوم گذاشته شد. استارت ماشین
زده شد، کلید ذوب آهن اصـفهان بـا کمـک شـوروی در     تبريز در اين دوره 

اواسط برنامه سوم زده شد ] و...[. اين اتفاقـات در برنامـه سـوم افتـاد. ولـي      
و برنامه بـاالتر بـردن ضـريب الحـاق و      برنامه سوم بیشتر برنامه رفرم کندی

 داری جهاني بود.  ادغام ايران در نظام سرمايه
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 اي در انتظار مَد زيرهچهارم؛ ج ي برنامه

هايي داشت. ديگر  چهارم دگرگونه بود و با برنامه سوم تفاوت ی اما برنامه
ريزی ايـران تـا    ای که از ابتدای نظام برنامه ها رفته بودند. تنها دوره هارواردی

شود گفـت سـازمان برنامـه ايرانـي بـود و       ( مي77اين زمان ريعني نیمه دهه 
ز خارجي در آن نبود، همین دوره بود. در ايـن دوره  ري مشاور، طرا  و برنامه

بود، اصفیا از اسـاتید بسـیار    7مديريت سازمان برنامه دست آقای صفي اصفیا
شـان بـا دانشـجوها خـوب      بادانش دانشکده فني دانشگاه تهران بودند. روابط

خوانـده  تکنیک فرانسه درسـش را خـوب    بود. انسان محترمي بودند. در پلي
ابتهـاج    بود. وقتي آقای اصفیا در مسند رياست سازمان برنامـه قـرار گرفـت،   

ديگر آن موقع نبود و دست آقای اصـفیا بـازتر بود.کارشـناس خـارجي هـم      
سازمان برنامه مجبور بود که به بضـاعت کارشناسـان داخلـي     وجود نداشت، 
را  87تـا   76ساله  ی چهارم تدوين شد که بنا بود دوره پن  بسنده کند. برنامه
خصوص آنها  دوستان جوان به ی چهارم برنامه نويي بود ـ  پوشش دهد. برنامه

 �� چهـارم را بـرگ بزننـد    ی شان اقتصاد و علوم انساني است، برنامـه  که رشته
 7سرايانه باشد. مِتُـدِ  قبلي انشاپردازانه و بديهه  های ای نبود که م ل برنامه برنامه

هـا   را در يک پاراگراف تعريف کرده بود، پاراگرافجديدی داشت. هرگزاره 
با گوی از هم جدا شده بودند و انشای مطول و ادبیـات درازدامنـه نداشـت.    
وجه دومش اين بود که برای اولین بار از وضع موجـود شـروع کـرده بـود،     

شناسـي نکـرده بودنـد، ]ايـن برنامـه[ از       های قبلي ايران خیلـي مسـاله   برنامه
                                                   

 
در  1111اقتصاددان، از سرال  و  سی معدنی مهند آموخته (.دانش1282-1199اصفیا. ) . محمد صفی 1

و  اف یسازمان دس   نیا یبه مقام معاون  فن یبرنامه و بودجه مشلول به وار شد و پس از چند سازمان
در امور  ریدار سم  مشاور نخ   وز وه عهده1119و تا سال  دیآن رس اس یبه ر 1111سرانجام در 

بازداش  شد اما بعد آزاد  یماند.او پس از انقالک مدت یبرنامه باق سازمان اس یشد در مقام ر یعمران
 پرداخ . یعلم یها  یو تا آخر عمر در تهران به فعال دیگرد

2.Methods 
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ای کـه در ايـران    روع کرد و به طراحي رسـید. اولـین برنامـه   شناسي ش مساله
  چهـارم عمرانـي بـود. اسـتراتژی آن جـايگزيني      ی استراتژی داشـت، برنامـه  

ها بعد از استقالل و بعد از اينکه يکي دو برنامـه   واردات بود؛ آن موقع هندی
 را آمـاده کردنـد، اسـتراتژی جـايگزيني واردات را     7هـا  را اجرا کردند و بیس
مايه، استدالل، منطق و منطوق درون اين اسـتراتژی ايـن    طراحي کردند. جان

خواهیم  ساله مي 77کنیم، طي يک متوسط پن  يا  بود که کاالهايي که وارد مي
در داخل تولید کنیم تا کاالی خودمان جايگزين کاالی وارداتي شود؛ لذا اسم 

ها و  هم ملهم از هندی ی چهارم اين استراتژی، جايگزيني واردات شد. برنامه
ملهم از فضای ادبیات توسعه جهان، استراتژی ]جايگزيني[ واردات را اتخـاذ  

ی چهارم برنامه معقولي بود ]البته[ درست است که رژيم شاه خط  کرد. برنامه
کرد و در سازمان برنامـه هـم چـون اغلـب هـم       الحاق را کماکان تعقیب مي

ی آمريکايي وجود داشت. اين طبیعي کرده آمريکا بودند، گرايش جد تحصیل
شود، م ال ما اگر از کودکستان يا دبسـتان دوران   است که گرايش رواني پیدا 

کند؛ نظام آموزشي آمريکا هـم   مان رد بشويم، دلمان هوای آنجا را مي تحصیل
جوری بود که هرکس هرجـايي در کشـور خـودش هـم بـود، دلـش هـوای        

طور بود، حتي تـا اوايـل    زمان برنامه هم اينکرد. در سا های آنجا را مي آموزه
کرده آمريکا بودنـد و بـه    انقالب هم بیشتر کارشناسان سازمان برنامه تحصیل

های بزرگ بـه جـای    و کشت و صنعت 7ريزی، های تکنولوژی اسلوب برنامه
کشاورزی کوچک گرايش داشتند. ملهـم از ايـن ديـدگاه، در برنامـه سـوم و      

های گسترده شکل گرفت.  در ايران کشت و صنعتخصوص برنامه چهارم  به
کالیفرنیـا، ايـران    هـای بزرگـي م ـل ايـران     آخر برنامه چهارم کشت و صنعت

های مرغوب زير سـد دز   کات و شرکت کشت و صنعت کارون در زمین شل
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ها شريک اصلي آن بودند، ]شکل گرفته[ بود. برنامـه   خوزستان، که آمريکايي
هايي هم داشت، اما صـنعت سـنگین را در    گرايش رغم اينکه چنین چهارم به

سازی تبريز،  برداری اقتصادی رسید، ماشین آهن به بهره ايران کامل کرد؛ ذوب
آرام صـنايع   سازی اراک و تراکتورسازی تبريز بـه همـین ترتیـب. آرام    ماشین

 رفتند که شکل بگیرند. سنگین، فوالد و صنايع مادر مي
نسبتا معقـول بـود و بـرای اولـین بـار       ی نامهبرنامه به اين ترتیب يک بر 

درصـد رسـید کـه در آن دوران     7727در ايـران بـه    7پـي  ان میانگین رشد جي
  درصـد رشـد متوسـط داشـت؛     77متوسط خیلي خوبي بود. صادرات حدود 

خیلي مهم بود که رشد واردات کمتر از صادرات بود؛ رشد صادرات حـدود  
چهـارم   ی بود. تـورم در دوره برنامـه   ]درصد[77و رشد واردات بیش از  77
درصـد   7-8گوينـد تـورم    درصد بود و خیلي معقول بود. در اقتصاد مي 826

 7ها نسبت به سال گذشته  آورد و اگر هر سال قیمت خوب است و رونق مي
درصد تورم آرام داشته باشد، سیر رونق را طي خواهد کرد. نه م ـل االن   8تا 
و سفره مردم را تار و مار کند. برنامـه چهـارم   درصد جهشي باشد  78تا  77

 درصدی داشت. 827هم تورم 
اتفاق مهم ديگر اين بود که درآمد نفت تا حد امکان توسط سازمان برنامه 

هـای   صورت معقول توزيع شد؛ به ايـن ترتیـب کـه رشـد هزينـه      آن زمان به
 76د ، چیـزی حـدو  87تـا   76ساله برنامه چهـارم ]يعنـي از[    عمراني در پن 

درصـد بـود. در ايـران همیشـه      76هـای جـاری    درصد بود اما رشـد هزينـه  
ای  که دوره ويژه های[ جاری بر عمراني غلبه دارد، غیر از دوره مصدق ]هزينه

ای يعنـي از بعـد از    سـال اقتصـادِ برنامـه    78بود و در کادر برنامـه نبـود؛ در   
رد و فقط اين چهار سال است که يک است نا وجود دا 86تا سال  87کودتای 
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های[ قبل و بعـدش   های آن با ]دوره ها و شاخص م ل يک جزيره است و نُرم
فرق دارد. اما اين برنامه چهارم هم م ل يک جزيره متروک بود کـه اطـرافش   

بینـیم کـه در    آب است و در انتظار طغیـان آب و مـد هسـت. ]جلـوتر[ مـي     
بعـد از افـزايش    جديـد نظـر شـده   ت ی خصـوص برنامـه   پـنجم، بـه   ی برنامـه 

ی چهارم کامال زيـر آب    برنامه ی ، جزيره87چهاربرابری قیمت نفت در سال 
ايران را فرا گرفت. اين دو برنامه بـا دو ماهیـت    ی رفت و در واقع نفت همه

 مختلف در دستور رژيم شاه بودند.
 تحميليـ  شهرگرايي افراطي

افراطي و تحمیلي هم داشتیم. شاه  در کنار اين ]موارد[، ما يک شهرگرايي
يک سخنراني دارد که خیلي تاريخي و خیلي کودکانـه اسـت.    7877در سال 

شـکل گرفتـه بـود و بـر اسـاس       88اولین و آخرين سرشماری ايـران سـال   
درصد روستانشـین و   68جمعیت ايران حدودا  88های سرشماری سال  يافته
ت سال پس از اين سرشماری ]اين سخنراني[ هف درصد شهرنشین بودند. 78

را  68به  78بود. شاه از موضعي ارادی اعالم کرد که االن جمعیت ما ترکیب 
سال آينده اين ترکیب را بـرعکس کنـیم؛ واقعـا تفکـر آن      77دارد، ما بايد تا 

شـود[ آهنـي را    ربا هستند و]مي کردند همه آهن موقع مکانیکي بود و فکر مي
 جلب آن بشوند.  گونه بگذاری و جمعیتي براده

تـا   87شده چیزی حدود  ]در حالي که[ سیر شهرگرايي در اروپای صنعتي
شده ]طـول کشـید و[ بـه نسـبتي کـه ظرفیـت        سال آرام، بطئي و حساب 87

کـرد، روسـتا خـالي     صنعت و خدمات شهری گسترش و افـزايش پیـدا مـي   
افش منچستری که دور و اطر  شد. م ال منچستر يک نمونه کالسیک است، مي

شـهر تبـديل شـد و     سال به يک کـالن  87تا  87بسیار پرروستا بود، در طول 
شهر شـکل بگیـرد، لخـت و عريـان و      روستاها هم به نفع اينکه شهر يا کالن

شـد   جمعیت کوچ داده مي چپو نشدند. اما م ال در شوروی در دوران استالین
تهديد و سیبری، زندان گوالک و  صورت ارادی و به زور اسلحه، و استالین به
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نیفتـاد   هـا  طور اتفـاق  ... ترکیب جمعیت شوروی را عوض کرد. در ايران اين
جا کنند که اين اتفاق  ای و تحمیلي جابه خواستند جمعیت را بخشنامه ولي مي
افتاد؛ در اين دهه يک موج مهاجرتي بلنـد داشـت کـه جمعیـت      77در دهه 

، اهواز و شیراز سوق داده شد. سـوق، سـوق   بیشتر به سمت تهران،  اصفهان
بـود،    نظامي نبود، اپیدمیک بود. واقعا آن موقع تصور روسـتايي خیلـي سـاده   

تلويزيون به روستا نرفته بود، راديو محدود رفته بود، روزنامه نبـود، مدرسـه   
نبود، بعضي روستاها مدرسه داشتند که مرکزيت داشتند و از بقیه روستاها به 

مدند. واقعا شعار رژيم شاه در آن موقع اين بود که بیايیـد در شـهر   آ آنجا مي
کننـد. در آن   کرد که در شهر پول پـارو مـي   پول پارو کنید، روستايي فکر مي

هـا انجـام    بـار چهارشـنبه   ای يک آزمايي بود که هفته زمان يک مسابقات بخت
کردنـد   ياستفاده م شد؛ در آنجا از همین حالت سادگي ذهن روستايي سوي مي

گذاشتند و در کفه ديگـر   و فرض کنید يک روستايي را در يک کفه ترازو مي
گفتند از تهران تا فالن روستا اسـکناس   گذاشتند يا م ال يک دفعه مي سکه مي
هـا هـم دوزاری و    سـکه  ــ    دهیم يا يک روستايي کنار يک تپه سکه جايزه مي

ای کـه رژيـم    آن موقع تلقـي کرد.  زاری بودندـ داشت با بیل پول پارو مي پن 
کـرد، ايـن بـود کـه پـول پـارو کنیـد؛ ]در نتیجـه          شاه به روستايي منتقل مـي 

میـدان    رر  های تهـران  نشیني در میدان روستايیان[ به تهران آمدند و ديگر آفتاب
انقالب که میدان مجسمه بود و میدان امام حسین که میدان فوزيه بودـ ]رواج 

روهـا   آرام راديو خريدند و کنار پیـاده  ان مهاجر[ آرامپیدا کرده بود[. ]روستايی
نشستند. چند سال بعد هم کـه نـوار آمـد روسـتايیان در تهـران نوارهـای        مي

دادنـد. مـوج    گذاشـتند و گـوش مـي    بـازار را مـي   ، سازضربي و کوچه محلي
شاهد بوديم، يک مـوج بلنـدتر در    77مهاجرتي تحمیلي و افراطي را در دهه 

 است که بعدا آن را بررسي خواهیم کرد.  87آغاز دهه 
 گذاري تاج

و در  77رسیم؛ سـور اول در سـال    دو برنامه را رد کرديم، به دو سور مي
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دار کـردن سـلطنت، تـاجي  گــذاری شـاه بـود کــه طبیعتــا بـرای آينـده تـاج
ــد     ــاپهلوی متول ــتند. رض ــوی گذاش ــا پهل ــرِ]ولیعهد،[ رض ــود و در  86س ب

هـا   گذاری او چنـد روز مدرسـه   برای جشن تاجگذاری کرد.  سالگي تاج هفت
تعطیل شد. برای اولین بار همه تهران را چراغان کردند و جشني و سـروری  

 ها ارکستر، موسیقي و روحوضي و خالصه جشني راه افتاد.  و در محله
 دو هزار و پانصدساله 

ساله گرفتنـد، همـه    7877جشن  7887بود. مهر  87اما جشن اصلي سال 
ها سفارش دادند، مهمانان ارشدی  بسی  شد، چادرهايي به فرانسویامکانات 

نفر از سران کشورها دعوت شدند، رسـتوران ماکسـیم    87-77دعوت شدند، 
پردازانه  ساله نمايش مبتذل و هزينه 7877داد. جشن  فرانسه يک هفته غذا مي

 گری شخص شاه بود.  باستاني
 اعالم نبرد با سنت 

وجـود   کیفي و تاريخي هم در کادر حاکمیت بـه  در همین دهه يک اتفاق
های سنتي و سنت در ايران آغاز شـده   به بعد جنگ با توده 87آمد؛ از ]سال[ 

هـای سـنتي و هـم     شاه، هـم مقابـل مـردم و تـوده     77بود و بعد از سرکوب 
هـا را ريشـوی    ری های جدی گرفت. قبال عنوان شد که بازا روحانیت موضع

شده ارتجاع و ... و  های پژمرده و روحانیت را کرم احمق تلقي و خطاب کرد
هـای سـنتي در    ريزانه علیه جريـان  های خیلي ساطوری، جدی و خون موضع

 ايران اتخاذ کرد.
ها عملیاتي شد و اتفاقاتي م ل شهرگرايي تحمیلي افتاد.  اينجا ديگر برنامه 

ه مدرنیسم بـا  مدرنیسم بود. باالخر اين مدرنیسم هم مدرنیسم نبود ]بلکه[ شبه
و   ، ادبیـات جـدی  7هـای تحقیـق و توسـعه    خودش صنعت جدی و پروسـه 
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طور نبـود و   آورد اما در ايران اين توجهي با خودش مي فرهنگ اجتماعي قابل
 مدرنیسمي بود آن هم باز تحمیلي.  شبه

ای کنـیم و از آن   ]اگر[ بخواهیم شقوق آن را باز کنیم و يک به يک اشاره
های فرهنگـي بـود.    سازی هايي رفتند که آزاد روی آزادسازیرد شويم، بیشتر 

شـود   تر از حسینیه ارشاد درسـت شـد و تقريبـا مـي     کاخ جوانان همین پايین
هـای   نشـیني  خواستند مناسبات مختلط و هم گفت اين اولین کمپي بود که مي

دختر و پسر که تا آن موقع در جامعه ايران قبحـي داشـت، آزادانـه و موجـه     
 اخ جوانان برای اين طراحي شده بود.شود، ک
ای بـود، البتـه در    ی زن روز هم بود که در آن موقع مجله نسـبتا کیفـي   مجله 

هـا   ای بـود و آمريکـايي   کادر اين فرهنگ نه در کادر ملي.]زن روز[ مجله پیشرفته
کردند. مجله خیلي بازی بود. دو سه صفحه بـر سـر دوراهـي     هم به آن کمک مي
ستا، تهران و شهرستان دختر و پسـر جـوان مسائلشـان را بـه آن     داشت که از رو

ها هم باز بود که بعضا هم خالف  حل داد، راه حل ارايه مي نوشتند و آن هم راه مي
هـای مـذهبي و ايرانـي و     های جامعه و هم ]خالف[ عرف و سنت عرف و سنت

بـرای   77آمريکـا در سـال    ملي بود. روزنامه زن روز با همکاری موسسه پاژنـت 
بايست در کادر  بار مسابقه دختر شايسته برگزار کردند. دختر شايسته ايران مي اول

هايي داشته باشد. همان سـال اولـي کـه ايـران مسـابقات دختـر        آن رژيم ويژگي
شايسته برگزار کرد، در مسابقات دختر شايسته جهان، دختر شايسته ايران را هـم  

ن کردند تا کامال اين مسابقات در ايران جـا بیفتـد. پیکـان هـم     دختر شايسته جها
های دوردست میلي بود برای اينکه همه به  دادند و خالصه از شهرستان جايزه مي

 تهران بیايند و دختر شايسته شوند.
ی اطالعات بانوان هم بود که لجستیک آن انجمن بانوان بود که آن موقع  مجله 

                                                                                                         
 

 



 05-05مبارزات دهه فراز   148

بود که در روزنامه اطالعات بود و مجله اطالعات بانوان  صلتي دست خانم پری ابا
 بودند. 7روز در کادر اُپنینگ ها هم به سبک زن کرد. اين را اداره مي

سال آورند که  76های باالتر از  فیلم 77سینماها هم خیلي باز شد. از دهه 
کرد کـه برونـد فـیلم     ها را هم ترغیب مي ساله76کرد، زير  همه را ترغیب مي

 سال را ببینند، خیلي باز شد و با گذشته خیلي فرق داشت.  76باالی 
جشن هنر شیراز و جشن فرهنگ اصفهان بود. جشـن هنـر شـیراز واقعـا     

تـر   طـرف  خیلي باز بود، شیراز يک شهر سنتي و مذهبي بـود و چنـد متـر آن   
ـ   چراغ و بازار سنتي بود، ان شاه سـراغ   87ه[ دهـه  شاياهلل در ]بحث مربـوط ب

 رويم که چه مسايلي از آن متصاعد شد. جشن هنر شیراز مي
هايي را در ايران آوردند که ظاهرش خصوصي بود  در وجه بعدی، مجله 

که ما تازه از دبستان بـه کـالس    87کرد. سال  اما رژيم شاه از آن حمايت مي
که بنا بـود در  « 7اين هفته»ای منتشر شد به اسم مجله  هفتم رفته بوديم، مجله

روی  هـای روبـه   ايران بشود. اين مجلـه را بیشـتر دکـه    8بوی سیر خودش پلي
شـد.   آوردند و برای خريدن آن مجله تجمع مـي  مدارس دخترانه و پسرانه مي

مجاهدين دفتر مجله اين هفته را منفجر کردند. مجله خیلـي مبتـذل    87سال 
پذيرش بود اما اين مجله  بلبوی در آن فرهنگ و اتمسفر قا بود، اگر مجله پلي

ها فاصله داشت، ماهیت پلیدی پـس   بسیار مبتذل بود و جدا از اينکه با عرف

                                                   
 

1. Opening   
بره   1118به زبان انگلی ی و از سال  1111با موآوع تفریح و توری م از سال  هفته. مجله . مجله این 2

یاف  و در آن م ائل اخالقی و جن ی  زبان فارسی با سردبیری و مدیری  جواد میرعالدولو انتشار می
از  توسرط مهردی رآرایی    1191شد. دفتر این مجلره در سرال    فراتر از دیگر نشریات وشور مطرح می

 اعضای سازمان مجاهدین خلق منفجر شد و دیگر چاپ نشد. 
1 .Playboy .    شرود و در بیشرتر   مریالدی منتشرر مری    1891مجله عکس آمریکایی اس  وره  از سرال

های این مجله از زنان اس  و در دسته مجالت مردان  شود. بیشترین عکس وشورهای جهان توزیع می
 ملیون تیراژ را داشته اس .  9بارها روورد بیش از  گیرد. این مجله تا به زال قرارمی
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 آموزان را مُسری کنند. خواستند دانش ذهن گردانندگانش بود، بیشتر مي
]تفکر[ اپنینگ کامال ادامه داشت، واقعا عمدی در کـار بـود. يـک وقـت     

ده بیايد، عرف را رعايت کنـد، ولـي   خواهد بیايد، با قاع هست مدرنیسمي مي
انـداخت و   ، رژيم شاه خن  مي77خصوص سرکوب  و به 87بعد از کودتای 

هنرپیشـه   77و  78هـای  اش آنتاگونیسم آمـد. مـ ال سـال    با مدرنیسم تحمیلي
را آوردنـد اينجـا و بـه زورخانـه      آمريکايي خیلي معروف، جینا لولو بريجیدا

خواننـد، بـا    دند. زورخانه در ايران محیط مقدسي است، ]در آن[ نمـاز مـي  بر
داری هست. او را بردند زورخانه شـعبان   روند، مرشدی هست، میان وضو مي

کـاری   های باستاني است. زورخانه شعبان هم آينـه  که االن فدراسیون ورزش
کردنـد،  داشت و ترو تمیز، مرکز سلطنت شعبان بود. پلیدترين کار ممکـن را  

 77-77دار بـود و هـر    برهنه به گود بردنـد. شـعبان میـان    اين بريجیدا را نیمه
هايشان گذاشـتند   گیری که در گود بودند، بريجیدا را روی شانه پهلوان کشتي

 شد. تا دوره به شعبان رسید. خیلي پلید بود، خیلي حرکات ک یفي مي
که  7آمد به نام محللفیلمي  87در سینمای ايران هم يک اپنینگي آمد؛ سال 

آور بود و استقبال زيادی هم شد چون کارگردان زنده است اسمش  خیلي تهوع
آوريم. فیلم با فقه بازی کرده بود و سوالش ايـن بـود کـه چطـور زن      را نمي
نفره ]هم[ بود که همه را  خواب سه طالقه به همسرش بازگردد. فیلم تخت سه

یزمي در سینمای ايران راه افتاد و رژيم يک کارگردان ساخته بود. يک موج لمپن
 77ها خیلي بـازتر شـدند. از کودتـا تـا سـال       کرد. کاباره شاه هم حمايت مي

 راه افتاد. آقاسـي  77ها نبود، اما از بعد از  تیز در کاباره نمايي و استريپ عريان
 اشت.های سنتي خیلي دافعه د يک آهنگي به نام آمنه خواند که در توده

آبـاد و   بنزين را زنانه کردند، يکي در خیابان دولت، چهارراه رستم دوسه پمپ
                                                   

 
، ساخته نصرت وریمی، این فیلم در زمان 1191. فیلم محلل و تخ  خواک سه نفره، هردو محصول 1

 جمله از سوی مرتضی مطهری پیدا ورد. سوی روزانیون از های زیادی از خود واونش



 05-05مبارزات دهه فراز   105

هـا   بنزين طاووس باالتر از داروخانه پاسکال؛ وضع اين پمپ يکي در خیابان تخت
قدر کـه بعـد از يـک مـدت کوتـاه جمعشـان کردنـد. قـبال          خیلي خراب بود آن

تلويزيون ملـي آمـد کـه ريیسـش      77ي بود و در سال بهاي 1لِپاسا تلويزيون ثابت
نزديـک   87تـر بـود امـا هرچـه بـه دهـه        بود. اين تلويزيون اوايل سـنگین  قطبي
ها بنـا   شد. در اين اتفاق گرفتن شبکه دو، بازتر مي خصوص با شکل شديم و به مي

کـن    و در سـه های سنتي و مذهبي مورد تحقیر قرار بگیرند  بود که مجموعا توده
، از کرد. فر ، شخص شاه، اشـرف  واقع شوند. تلويزيون شاه اين خط را دنبال مي

کـه   زدنـد. لیلـي امیرارجمنـد    ها[ دامن مي خیلي ]به اين اتفاق پیرامونیان شاه، عَلَم
زد؛ اگـر   بود هـم دامـن مـي    نديمه فر  و ريس کانون فکری کودکان و نوجوانان

فرهنـگ آمريکـا   هايي بود که  های آن زمانِ کانون تحلیل محتوا بشود، کتاب کتاب
آورد. لذا يک اعالم جنگ جدی و سـراپا مسـلح بـا سـنت، چـه       ها مي را در بچه

 سنت ايراني و چه سنت مذهبي در کادر رژيم شکل گرفت.  

 عام ي جامعه

عامي وجـود   ی را سه برش زد؛ جامعهشود جامعه  ها مي دوره ی م ل همه
تر و فرهنگي  خاص است که روشنفکری ی دارد که اجتماع است، يک جامعه

کننـده   است و يک جامعه اخص هم داريم که نیروهایِ دنبـالِ تغییـر و عمـل   
 کنیم.  ها را بررسي مي هستند. بر حسب زمان يک به يک اين

                                                   
 

بهایی بود وه اولین فرستنده تلوزیونی در ایران را  دار(. سرمایه1198-1298). زبیب اهلل ثاب  پاسال.  1
ابتدا در آبادان و سپس تهران راه اندازی ورد. به همین دلیل نام شبکه تلوزیونی در این  1119در سال 

امتیاز این فرستنده را به دول  فروخ  و نام  1119سالها معروف به ثاب  پاسال بود. ثاب  پاسال در سال 
 تلوزیون ملی ایران تبدیل شد.  شبکه تلوزیونی به 



    

 ذهن قاچ خورده ادامه حيات با

است. اينجا در آستانه بازار، چهارراه گلوبندک تهران  77کوب فضا بعد از سر
گرفته، خون ريخته شـده، پلـیس و ارتـش تقريبـا دارنـد       است. سرکوب صورت

شوند و مردم هم يکي دست در جیب اسـت، يکـي اطـرافش را نگـاه      مسلط مي
آرام بـه خـاطر    کند، بخشي در پشت تصوير تماشـاچي هسـتند و...دارنـد آرام    مي

دهد ]امـا[   حیات مي ی کنند. طبیعتا جامعه ادامه شديد صحنه را خالي ميسرکوب 
 77ذهـن زخـم خـورد و بعـد از      87تر از کودتای  خورده؛ پیش با يک ذهن قاچ

خـورده هـی     طور است که ]برای[ ذهن قاچ ذهن ديگر قاچ خورد. همیشه همین
هـا دو   يميمرهمي نیست که رويش بگذاری، التیام و شفايش بدهد و به قول قـد 

 گیريم باز ماند. که بعدا پي مي 86سَرِ دهنه بسته شود. اين دهنه تا 
02، سرکوب 42دو خانه در ذهن؛ سرکوب 

و  87جامعه ايـران دو خانـه معیـوب در ذهـن داشـت، يکـي سـرکوب         
 بود. اينجا يک خطِ فاصله افتاد. 77ديگری سرکوب 

“ ها این”خط فاصله؛ کاربرد افزونتر یک ِ

آرام جامعه  ؛ همیشه در کشور ما وقتي که آرام«ها اين»ای هست  ژهيک وا 
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رود،  ها به کار مـي  رود، واژه اين به سمت مرزدار شدن با حاکمیت مطلقه مي
هـا نفـت را بردنـد،     ها خوردند، اين کار کردند، اين ها چه ها را ديدی، اين اين
ها شب عید را سیاه  اين ها گران کردند، اند، اين ها اهل رشوه ها دزدند، اين اين

عام مـردم   ی ها باب شد و در توده ديگر واژه اين 77کردند و... . بعد از سال 
جدی بود. شوخي نبود، باالخره  ی خط فاصله ی دهنده ها نشان سنتي، واژه اين

سـرنگون شـده بـود، دسـتاوردهايش ضـايع       يک رهبر ملي م ل دکتر مصدق
شد. اينها  ي تبعید شد، در تهران و ورامین خون ريختهشد، يک مرجع مذهب مي

 خورده بود و خط فاصله افتاده بود.  ها ديگر زخم اتفاقات کمي نبود، ذهن
مدرنیسم تحمیلی سنتی؛ مقابل شبه ی توده

مدرنیسم تحمیلي موضع داشـتند. درسـت    سنتي مقابل آن شبه ی اين توده
هفته و... داشت، اما اين  روز و اينِ  است که آن طرف راديو و تلويزيون و زن

شـهرها نـه، امـا در     طرف هم الک مقاومت داشـت. مـ ال در تهـران و کـالن    
های کوچک و مذهبي روی تحصیل دختران حساسیت بود. در يزد،  شهرستان

کاشان، قم، کرمان و مرکز سنتي ايران برای دختران معلم سرخانه باب بود، يا 
سي بفرستند که مختلط نباشد و ناظم و مـدير  کردند دختران را مدار سعي مي

و معلم ورزش دختر باشد. اين واکنشـي بـود کـه وجـود داشـت. خیلـي از       
[ ملـي تلويزيـون نداشـتند. در آن    ـ  مذهبي و حتي ]سنتي ـ  های سنتي خانواده

خانـه شـلوغ    هـا قهـوه   ها تلويزيون داشتند و سرِ سريال خانه موقع بعضي قهوه
که يک سريال آمريکايي  7يالي بود به نام روزهای زندگيشد. م ال يک سر مي

                                                   
 

ترا   1899نام سریال تلوزیونی آمریکایی اس  وه از سرال   .Dayes of our lives روزهای زندگی. . 1
شود. این سریال در دسته  پخش می Cordayو توسط ومپانی  NBCونون به صورت هفتگی از شبکه 

و دوستانشان را  Horton ی ندگی خانوادههای تلوزیونی صابونی)تبلیلاتی( قرار دارد و داستان ز سریال
از « روزهرای زنردگی  »خورشیدی برا نرام    1192وند. این سریال در سال  در شهر نیویورک بازگو می

 تلویزیون ملی ایران پخش شد.
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خواسـتند   زار از مردمـي کـه مـي    خانه آن شب ]پخش سريال[ پـن   بود. قهوه
مسـتقیم از   77اسـرائیل سـال   ��� گرفـت. يـا فوتبـال ايـران     سريال را ببینند، مي
خانـه يـک تومـان بـود. يـا حتـي فوتبـال         شد و در قهـوه  تلويزيون پخش مي

صبح بود و مـا همـه مدرسـه بـوديم، همـه آن روز از       87ه در سال کرـ  ايران
خانه هم شلوغ بود و يک تومان، يا يک تومان و  شديم و قهوه مدرسه جیم مي

خانـه بـازی را همـه ببیننـد. تلويزيـون و راديـو        گرفتند تا در قهوه زار مي پن 
هـا کالبـاس و سوسـیس     رفـت. خیلـي   تحريم بود. سینما خیلـي کسـي نمـي   

جـو داشـتند مـرز     هايي که آب فروشي ها و اغذيه فروشي خوردند. با عرق نمي
سـازی   جوسازی و مشـروب  های آب داشتند. يادم هست که آن موقع کارخانه

جو مجیديـه بـود کـه     آب ی ه فقط کارخانهشا در ايران جا افتاد. در زمان رضا
هم   جو آلماني که خیلي جو شمس را آورد. بعد ستاره آمد و بعد يک آب آب

های توبورگ هم آمـده بـود. خیلي]بـه     ، بشکه7پرطرفدار بود به اسم توبورگ
، بـرادر شـاه در ارومیـه    7غالمرضـا  87و  87زنـد. سـال    اين فضا[ دامن مـي 

ديس را درسـت کـرد کـه     ]ررضائیه([ که انگور زياد بود، کارخانه شراب پاک
ان هم قلمـرو اينهـا بـود. روسـط     بعدِ انقالب سانديس شد. بعضي مناطق تهر

، در کَمـرِ سـعدی   8شود، حدفاصـل سـینما اودئـون    صحبت کمي تلطیف مي
ــن  ــه، اي ــا مخبرالدول ــیش از   طــرف و آن شــمالي ت ــان، ب  78-77طــرف خیاب

هـا رد شـود.    توانستند شب از دم ايـن  مي ای فروشي بود و کمتر خانواده عرق

                                                   
 

1 . Tuborg 
برادر ناتنی و ووچکتر محمدرآا  ،فرزند رآا شاه و توران امیرسلیمانی .(1162). . غالمرآا پهلوی 2

هایی چون ریاسر  ومیتره ملری المپیرک، ریاسر  عرالی        سرتیپی ارتش و سم  ی د. او درجهشاه بو
 بازرسی فرماندهی عالی، آجودان ویژه شاه و... را برعهده داش .

دوران روود خود را  افتتاح شد، پس از انقالک 16ی  دهه . سینما اودئون واقع در خیابان سعدی در 1
 طعمه زریق شد. 1199در سال و  آغاز ورد تا باوخره تعطیل شد
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آنجا خط چهارراه ]سعدی[ تـا   کردند اين بود، ها مي يکي از کارهايي که شب
هـا و پیالـه    فروشـي  گرفتند. آن محله عرق تومان مي  سینما اودئون بود که يک

شـدند و بـه ايـن     هـا جمـع مـي    هم زياد داشت. راننده  ها بود و گربه فروشي
شب به بعد خیابان  77شدند و  ها مست مي دادند و اين گربه ها عرق مي گربه

هـا بـود و    زدند. ايـن تفـريح راننـده    ها چنگ مي کرهکردند و به کر را قُرق مي
گذشـت.( مـردم هـم     طور مـي  در خیابان سعدی اين های بهار و تابستان شب

باالخره واکنشي داشتند. روی سینما، تلويزيون، مجله، شغل بـانوان، دانشـگاه   
های خاص خودشان را هم داشتند  رفتنِ دختران و... حساس بودند و واکنش

 های سیاسي هم هست که جلوتر خواهیم ديد. شکه برخي واکن
ها مهاجرت

 اشاره شد. 7ها قبال به مهاجرت
 ارتزاق وابسته 

هـای   ها که شروع شـد حلقـه   ارتزاق وابسته، به اين ترتیب ]بود[ که مهاجرت
غـذای   وجود آمد که کامال به شهر وابسته بودند. خرده نشیني گِردِ شهرها به حاشیه

ها شـکل   نشین های فساد هم در همین حاشیه آرام حلقه آرامخوردند و  شهر را مي
گرفت. کرج هم ديگر شهر صنعتي شده بود و خیلي زود حاشیه پیدا کرد، ]م ال[ 

 های اصلي شده بود.   نشین زورآباد کرج هم از حاشیه
امکانات نو 

نويي هم روبروی جامعه ايران قرار گرفت؛   در اين دوره باالخره امکانات
 ت بهداشتي و تحصیلي و... .امکانا

                                                   
 

. به موآوع موج مهاجرتی تحمیلی و افراطی از شهر به روستا در همین فراز و ذیل تیتر شهرگرایی  1
 افراطی تحمیلی پرداخته شده اس .
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خط قارونیسم 

جامعه زوايای مختلفي داشت، يک خط قارونیسـم در آن شـکل گرفـت.    
آمد که فردين، فروزان، آرمان، ظهـوری و... در   7قارون فیلم گن  77اول دهه 

کردند. قارونیسم در ايران يک خط، يک انگاره و يک ايدئولوژی  آن بازی مي
خواستند به نام و نان  پرولترهايي بودند که مي د، لمپنفقیرهايي بودن شد. لمپن

و نوايي برسند. خط قارونیسم راه افتاد. در هنر يک خـط کوچـه و بـازار راه    
کردند.  ، شهرستاني، يساری و... تعقیب مي، علي نظریافتاد که سوسن، آقاسي

موسیقي لمپنیزم سـاز و ضـربي و    در سینما هم يک خط غلیظ لمپني آمد. در
زار النه لمپنیزم شـد. مـ ال کـريم اربـاب کـه همسـرش        روحوضي آمد و الله
زار داشـت.   ای بود که هفـت سـینما در اللـه    های نوکیسه جمیله بود، از لمپن

تر بود  زار دو تاتر داشت، يکي نصر و يکي پارس؛ تاتر پارس روشنفکری الله
وآمدی بود و  زم بود. آنجا منطقه کارگری پر رفتولي تاتر نصر هم النه لمپنی

جـای تهـران و    قرق خط کوچه و بازار بود. ]البته[ خط کوچه و بازار به همه
شهرستان کشیده شده بود. منظور از خط قارونیسم خطي بود که از سینما آمد 

هـای مبتـذل، موسـیقي مبتـذل سـاز زن و       ها سرکشید؛ رمـان  حوزه  و به همه
 ای که معروف شد به کوچه و بازار.   قيضربي و موسی

 پشت جبهه مبارزه  

بینیم که از خود  جبهه مبارزه شدند. جلوتر مي آرام پشت ما بخشي از مردم آراما
پیوندند. اتفـاق ديگـر کـه در ايـن دوره      های مردم هم به جنبش مسلحانه مي توده

                                                   
 

. به وارگردانی سیامک یاسمی و بازیگری محمدعلی فردین و 1111. فیلم گنج قارون. محصول سال  1
دهد وه بطور  فارسی اس  زندگی جوانی فقیر را نشان می های ژانر فیلم شاخص فروزان. این فیلم وه از

اش  فهمد وه او پدر واقعی شود و پس از مدتی می اتفاقی با مردی ثروتمند اما دلزده از زندگی آشنا می
 اس .   
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 مینـي شد و بخش مهمي از آن برای نجف و آقـای خ  هست، وجوهات جمع مي
 شد. کار وجوهات دادن و طي شدن خط نجف از بازار درآمد. فرستاده مي

مهر فلسطینی 

میالدی بین اعـراب و اسـرائیل بـود. مـردم      7676اتفاق ديگر جنگ سال 
 مهابا سمپاتي نشان دادند و يک مهر فلسطیني در جامعه ايران آمد.  بي

 های بزنگاهی واکنش

های بزنگاهي خاص خودش را هم داشت. سال  اکنشاين مهر فلسطیني و
]خوشیدی[، يک سال بعد از جنگ اعراب و اسرائیل، برای اولین بـار   7876

های آسیا در ايران برگزار شد و اسرائیل هم آمد. آن موقع در سطح  جام ملت
آسیا، اسرائیل تحريم شده بود، اعراب حاضر نبودند ارتباطي برقرار کننـد امـا   

]با اسرائیل[ ارتباط داشت و اسرائیل را هم دعوت کردند. آن زمان رژيم شاه 
وزير دفاع اسرائیل بود که يک چشمش معیـوب بـود و بـا بنـد      7موشه دايان

اسرائیل اغلب مردمي ـ  ، روز بازی ايران76و هم  76بسته بودش. هم در سال 
ن آمدنـد. جـو اسـتاديوم خیلـي     دايا که به استاديوم آمده بودند با عینک موشه

در بـازی بـا    76ملتهب بود. چند بار جو استاديوم ملتهب شد، يک بار سـال  
های آسیا در ايران برگزار شد و  که جام باشگاه 76اسرائیل، يک بار فروردين 

پرويـز   87ملتهب شد. اسـفند   87اسرائیل آمد، يک بار هم سال  7تیم هاپوئل
را گرفتند که بازيکن محبوبي بود و سال بعد کاپیتان تیم ملي ايران  خاني قلی 

خاني و لواساني دانشجوی دانشگاه تربیـت معلـمِ االن، دانشسـرای     شد. قلی 

                                                   
 

تا  1899 (. ژنرال ن امی اسرائیلی. وزیر دفاع اسرائیل از1819-1891) Moshe Dayan .. موشه دایان. 1
بود وه در جنگ جهانی دوم یک چشم خود را از دس   1898تا  1899و وزیر خارجه آن از  1891

 داده بود.
2 .Hapoel Tel Aviv F.C 
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که بعد از شروع شدن  87عاليِ آن زمان بود و چپ بودند. در تظاهرات سال 
خـاني   شکستند، قلی ها و دستگیری جنبش مسلحانه ]راه افتاد[ و شیشه  اعدام

و لواساني را ده روزی گرفتند و امجديه کامال نظامي شد. آن روز جو امجديه 
ور و  ايـن »خیلي ملتهب بود و يـک شـعار عمـومي و خودجـوش داده شـد      

هم بعـد   76و  76؛ سال «ورش پر پاسبانه، اين امجديه است يا که پادگانه اون
گرفـت و مـردم هـم     رات صورتهای تهران تظاه از بازی اسرائیل در خیابان

های بزنگاهي را داشتند. مردمي که سـازمان نداشـتند و    کار بودند، واکنش پايه
وجـود نیامـده بـود کـه کـار       هنوز سـازمان سیاسـي مشخصـي در ايـران بـه     

های بزنگاهي بود.  سازماندهي را انجام بدهد. مهر فلسطیني، پیايندش واکنش
 شد.  شد، نشان داده مي مع ميای ج جا که توده ها جابه اين واکنش

 خاص ي جامعه

روشـنفکری و   ی خاص، جامعه ی خاص؛ در جامعه ی رسیم به جامعه مي
گرفـت کـه طبیعتـا سـطح      دانشگاهي و تقريبا طبقه متوسط فرهنگي قرار مـي 

خـاص   ی عام باالتر و بعضا خیلي باالتر بود. اين جامعه ی دانششان از جامعه
 77جامعه ايران در الک رفت ولي بعد از  87وب خیلي مهم بود. بعد از سرک

در الک نرفت. يک حس زندگي در جامعه ايران بود. اين حس زندگي را در 
ديدی و در حـوزه سیاسـت هـم     هنر، در ادبیات، دانشگاه، جامعه و بازار مي

 خواهیم ديد که بیشتر از همیشه بود.
 موضع، انباشت، اميد 

تـا   77خـاص از سـرکوب     کنیم جامعـه  ميای که از آن صحبت  در اين دوره
ساز و شـاعر   شود گفت همه از فیلم موضع داشت، انباشت تهیه کرد. مي 87دهه 

نويس و کارگردان تاتر و... در اين انباشت شرکت داشتند. خیلي مهم بود،  و رمان
ای و فرهنگي ايران، در ايـن   ترين انباشت فکری و انديشه شود گفت مشارکتي مي

که جامعه خاصي که موضع داشت و انباشـت هـم تشـکیل     ضمن اين دهه است.
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 قبرستاني نبود و زنده بود. ی داد امید به آينده هم داشت. جامعه ايران، جامعه مي
 «اين سوئي ـ آن سو»موضع عام 

را بـه کـار   « هـا  ايـن »ی خاص يک موضع عام داشت. اگر جامعه واژه  جامعه
توسط فرهنگي طبیعتا در ذهـن و در عـین   برد، در حوزه روشنفکری و طبقه م مي

روشـنفکری   ی وجود آمده بود. ايـن ادبیـات در جامعـه    سويي به سو و اين يک آن
موقع ايران بود که ما اين طرفیم، رژيم آن طرف است. اين يک اتفاق استراتژيک  آن

آسـايي نیسـتند. از    بود. اتفاقات استراتژيک همیشه اتفاقـات محیرالعقـول و غـول   
 شود تحول استراتژيک را دريافت و درک کرد. ای هم مي ت تودهمحاورا

 توده دانشگاهي 

هم دانشگاه تبريـز و   7877فقط دانشگاه بود. دانشگاه تهران و  77قبل از دهه 
کردنـد و متعـدد    ها رشد پیدا مي که دانشگاه بعد دانشگاه اصفهان و... . جدا از اين

ـ    شدند، دانشکده مي عـالي   وجـود آمدنـد کـه مـدارس     هها و مدارس عـالي هـم ب
کنکـور در ايـران سراسـری نبـود و يـک نفـر        87خصوصي بودند. قبل از سـال  

هـا بـه    کنکور سراسری شد. دانشگاه 87و  87جا کنکور بدهد، از  77توانست  مي
کتابـداری درسـت    ی شدند. م ال دانشـکده  شدند، متنوع هم مي نسبتي که زياد مي

در همـین   7ی عـالي پـارس   رسـت شـد. مدرسـه   د 7عالي دختران ی شد، مدرسه
هـا   ی ارشاد، سه راه ضرابخانه([ علوم پايـه بـود. در دانشـگاه    پايین]رتر از حسینه

شد کـه جـدی بـود. ردر     های دانشگاهي بسکتبال و فوتبال و... برگزار مي مسابقه
تکنیـک و مدرسـه عـالي پـارس بـازی بـود،        پرانتز بگـويم؛ يـک بـار بـین پلـي     

ذوق بودند، در بـازی بـا پـارس کـه ماقبـل       ها خوش ا در همه حوزهه تکنیکي پلي
کردنـد و   ها پارس مـي  سگ نهايي بود، چندتا بچه سگ را آورده بودند و اين بچه

                                                   
 

 . دانشگاه الزهرا فعلی 1
 . ادغام شده در دانشگاه عالمه طباطبایی  2
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دانشـگاهي   ی آرام جامعـه  کردنـد.( آرام  های پارس را خـرد مـي   اعصاب اين بچه
دانشـگاهي  تـوده   77تر شد و ايران يک توده دانشگاهي پیـدا کـرد. دهـه     گسترده

ديگـر تـوده دانشـگاهي     77شد و در دهـه   داشت کپه مي 87وجود نداشت، دهه 
 وجود داشت. 

 هاي فرهنگي  کپه

آرام يـک   هـم پیـدا کـرد. آرام    های فرهنگي کپه 77ی ايران در دهه  جامعه
ها، کمپ بازيگران تـاتر   کننده های فیلم پیدا شد، کمپ تهیه کمپ از کارگردان

های عام چپ داشـتند. يـواش يـواش در     دند و گرايشکه اغلب روشنفکر بو
گرفـت، غیررسـمي و غیرمتشـکل، حالـت صـنفي     هـا شـکل مـي   ايـران کپـه  

 توانستند داشته باشند.  نمي
 ميدان بازي نسل نو 

يک میدان بازی برای نسـل   77اتفاق مهم اين بود که بعد از سرکوب 
ديـده شـده    آبتا حد امکـان   86-77نو پیدا شد. نسل نويي که در کوره 

هـا   انـديش  ها و ايـدئولوژيک  ها و سیاسي اين فقط فکری 77بود. در دهه 
نبودند که تحرکي از خود نشان دادند و بخشي از میدان را برای خودشان 

ــیِس  هــای دانشــگاه فــیلم ای86-77کردنـد. نوعـا از  ســازهای کیفــي، پی
هـا   ی بـه آن ا های کیفي و... در آمدند که اشاره های کیفي، موزيسین نويس
 کنیم. مي

 هاي کيفي فعال  بازار

بـازار   موقـع   رقـم زد.آن  77نسل نو، بازارهای کیفي جدی را در دهـه  
کتاب نسبتا جدی بود. کتاب را با رمان تفکیک کرديم نه که دو جنسـند،  

خواني خیلي بـاب   دو ماهیت دارند. در اين دوره ترجمه زياد بود و رمان
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، 7دختـر سـروان   ،7خواندنـد، مـ ال ربکـا    مـي هايي بود که همـه   شد. رمان
هايي بودنـد کـه نسـل جـوان آن دوره همـه       و... مجموعه رمان 8خرمگس

 بود، ادبیات صـادق چوبـک   خواندند. در داخل، ادبیات صادق هدايت مي
زدگـي، از رنجـي    های کیفي دوره کتاب غرب . از کتاب]م ل[ تنگسیر بود

د بـود.  احمـ  ها از آل و... همه اين 7های بلوک زهرا بريم، تات نشین که مي
بود که مجله روشنفکری و منتقـدِ   8نشريه کیفي آن زمان يکي مجله نگین

 هـا و  های ترجمه خوبي داشـت. کرنـوگرافي   کاری بود ولي مقاله محافظه
اجتمـاعي  -های اقتصادی های نسبتا جدی که محصول پژوهش مونوگرافي

شد. مجله روشنفکر  ها بود، در آن مجله چاا مي روشنفکرها و دانشگاهي
های روشنفکری داشت. ذيل  ، پسرخاله شاه بود که داعیه7از عباس پهلوان

شدند. بعد از نگین و  ر ميت مايه ها کم آمديم مجله تر مي ها هرچه پايین اين
م ل همین شهروند االن داشت که  بود که يک قطعي7ها ، خواندني6فردوسي

                                                   
 

توسرط شررو     1119سرال  ز ن شهباز در  ی ی دافنه دو موریه. این وتاک با ترجمه . ربکا. نوشته 1
 های جیبی منتشر شده اس . انتشارات وتاک

 1111پرویز ناتل خانلری در سال  ی ی الک اندر پوشکین. این وتاک با ترجمه . دختر سروان. نوشته 2
 های جیبی منتشر شده اس . توسط شرو  انتشارات وتاک

و همرایون پرور توسرط شررو      ی خ رر  ی اتل لیلیان وینیچ. این وتاک با ترجمه . خرمگس. نوشته 1
 های جیبی منتشر شده اس . انتشارات وتاک

و  1129برریم را در   ، از رنجی وه می1119های بلوک زهرا را در سال  . جالل آل ازمد تات نشین 1
 نوش . 1111غرک زدگی  را در

هرای   روشنفکری بود وره در فاصرله سرال     ر . مجله نگین به سردبیری محمود عنای  یک مجله ادبی 9
 شد.  منتشر می 99تا  1111

 ی فردوسی بوده اس .  . عباس پهلوان سردبیر مجله 9
شد. فردوسی ابتدا  منتشر می 1191تا  1129بانویی از سال  اهلل جهان . مجله فردوسی با مدیری  نعم  9

در هر فصل، سپس ماهانه و در نهای  به صورت هفتگی با موآروعات ادبری و فرهنگری روز منتشرر     
اهلل نوزی، زمید عنای ، مرتضی وجروردی و عبراس پهلروان از افررادی بودنرد وره        گردید. فرج می

 های مختلف بر عهده داشتند. سردبیری این مجله را در دوره
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بود و نشـريات ديگـری    7مصور و سپید و سیاه گفتند. تهران قطع اتوبوسي مي
هم ]وابسته به[ دو روزنامه اطالعـات و کیهـان بـود کـه جنبـه روشـنفکری       

 نداشتند.
-77نو که بخشي از همین نماينـدگان   موج  فیلم در اين دوره؛ واقعا فیلم

فیلمـي   77-78قاروني شاخ زدند. سال  بودند به سینمای به اصطال  گن  86
ساخته   8که آقای گلستان خشت و آينهآمد که خیلي روی اکران نماند، فیلم 

های  ای داشت و يک سروگردن از همه کارگردان بود. قبال خودش سابقه توده
ران باالتر بود. ]او[ جهان خارج]ايران[ را ديده بود و از بچگي با دوربین و اي

سینما سروکار داشت و کیفیت و تفکرش از سینمای آن زمـان ايـران خیلـي    
خشت و آينه در جامعه روشنفکری ايران خیلي صدا کرد.  77باالتر بود. سال 
کرد هم بود که دو فیلمش جايي  که چند وقت پیش فوت 7آقای فرخ غفاری

که  شبِ قوزیو ديگری    زنبورک در جامعه روشنفکری باز کردند. يکي فیلم

                                                                                                         
 

شد. این مجله  به مدیرم لولی علی اصلر امیرانی منتشر می 1199تا  1118ها از سال  . مجله خواندنی 1
ورم دارای   وررد امرا ورم    آوری و منتشرر مری   مجالت روز دنیا جمرع  طیف گوناگونی از مطالب را از

نوی ندگان و مترجمان ثابتی شد و خوانندگان زیادی را به خود جلب ورد و سرانجام با دسرتگیری و  
 اعدام امیرانی از انتشار باز ای تاد.

  .شد منتشر می به مدیر م لولی علی بهزادی 1191تا  1112های  . مجله سپید و سیاه در فاصله سال 2
(. نوی نده، وارگردان و عکاس. از نوی ندگان صازب سربک در داسرتان   1161. ابراهیم گل تان. ) 1

ووتاه و فیلمنامه نوی ی اس . او وار سینما را با م تندهای معروفی چون موج،مرجران خرارا و آترش    
های خود  ه را بر اساس داستانشروع ورد و دو فیلم داستانی نیز با نام اسرار گنج دره جنی و خش  و آین

ساخته شده سررآغاز فریلم مروج نروی ایرران مح روک        1111ساخ . فیلم خش  و آینه وه در سال 
 شود.  می
هرای او شررب  (، ورارگردان و منتقررد سرینمایی. مشرهورترین سراخته   1166-1199. فررخ غفرراری. )  1

اس . غفاری فریلم   ته شدههای هزار و یک شب ساخ ( اس  وه بر اساس یکی از داستان1111قوزی)
های عمده او در زمینه م تندسازی بود. او همچنین موسس  ساخ  اما فعالی  1191را در سال  زنبورک 

 المللی فیلم تهران بود. وانون فیلم ایران، مدیر آرشیو ملی فیلم ایران و مدیر اولین جشنواره بین
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، رمـاني بـود کـه    شـوهر آهوخـانم  آمد به اسم  76مهم بودند. يک فیلم سال 
ای بود. فیلم ديگری ساختند بـه   فیلمش کردند و فیلم نسبتا موفق روشنفکری

بـود، بـازيگرش    بـک  اشتاين  جان های ها و آدم موشکه برگرفته از  ليتُپُاسم 
لمپن بود ولي فیلم، فیلمِ جدی و سنگیني بود. اما موج اصلي مبـارزه   همايون
راه  آقـای بیضـايي   رگبـار هـای کیفـي را    های مبتذل در ايـران و فـیلم   با فیلم

نمايش داده شد و توپي بود کـه در   87ساخته شد و  76داخت. رگبار سال ان
سینمای ايران منفجر شد. بیضايي آن زمان جوان بود، نابازيگر هم گرفته بـود  

ه بود که بازيگر جوان تاتر بود. فیلم زاد هم مرحوم پرويز فني  و بازيگر اصلي
آمد، باشو غريبـه کوچـک؛ در باشـو     76سال  خیلي صدا کرد. م ل فیلمي که

غريبه کوچک همیشه دم سحر و در تاريکي شب يک گراز به مزرعـه حملـه   
کرد که خیلي سمبلیک بود. در فیلم رگبار هم آقای بیضايي زنـدگي يـک    مي

ه بود، ترسیم کرده بود. همیشـه يـک شـبهي    زاد معلم شريف را که پرويز فني
ای جـدی داشـت و    سر اين معلم وجود داشت. فیلم ادبیـات اسـتعاره   پشت

بـا آن فـیلم و جلسـات     تـوان گفـت بیضـايي     خیلي سروصدا کرد. تقريبا مي
هـا   هـا رفـت، بـه شهرسـتان     بار در ايران به دانشگاه پرسش و پاسخ برای اول
مانـد روی   های خارجي خیلي جايزه گرفـت و فـیلم   رفت. فیلم در فستیوال
توانسـتند اکـرانش را بهـم بزننـد، نـه کـارگردانش را        دست رژيم شاه؛ نه مي

آمـد   توقیف کنند. آقای بیضايي هم فکر چپي داشت. بعد فیلم گاو مهرجويي
ای بود و تلويزيون هم بعد از انقالب چندبار نشانش داد، حتما  که فیلم کیفي
شود گفت بازار فیلم را  و ميها در حوزه فیلم افتاد  اند. اين اتفاق دوستان ديده

 نو گرفتند. روشنفکران نوگرا و نمايندگان نسل
هايي بودند که  در تاتر هم به همین ترتیب؛ طیفي از بازيگرها و کارگردان 

مبتذل نبودند و تاتر نصری و پارسي نبودند و روی صحنه آمدند. مـ ال يـک   
افتاد و بعد تاترشهر و تاالر رودکـي درسـت    شهر راه تاتر سنگل ، کنار پارک

شد. م ال آقای انتظامي و خانم خوروش و آقـای نصـیريان و مشـايخي و در    
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که پارسال فوت  7ها آقای اکبر رادی پور و نويسنده پیس نسل بعد اکبر زنجان
هـای اروپـايي    اس نو تاتر را راه انداختنـد، پـي   نو و موج ها نسل شدند و...،اين

 داری را روی صحنه آوردند. های ايراني مالت پیس دار و حرف
]ثالـث[   و شعر اخـوان  شاملو 87شعر به همین ترتیب؛ از قبل شعر دهه  

دانشـجوی دانشـکده حقـوق     86-77بـود کـه    بود. در اين دوره آقای سپانلو
رزاتي و اجتمـاعي طبقـاتي را   تهران بود و شعر نويي را آورد که مضمون مبـا 

بلـوغ شـعرش بـود. آقـای      77ي آمـد کـه در دهـه    کدکن داشت. آقای شفیعي
آمد که بعد از انقالب دولتي و رسـمي شـد امـا آن موقـع  آقـای       گرمارودی
شعر گفتند و  ها و برای جنبش مسلحانه و گرمارودی در آستانه اعدام کدکني

هايش  ادبیاتشان پشت جبهه جنبش مسلحانه شد. شاملو هم که مجموعه شبانه
رضـايي سـروده شـد،     مرد که برای مهدی است، شیرآهن کوه 87-87در سال 

شـود گفـت کـه شـعر      هاست. مي و موج دوم تحولش در همین سال 87سال
آرام  آرام 77طورجدی در برنامه مطالعه طبقه متوسط فرهنگي رفت. از دهه  به

ها شعر حفظ بودنـد؛ شـعر نـو و کالسـیک. ايـن       اين باب شده بود که خیلي
ای بود که يک مدت دفتـر خـاطرات    های جیبي اتفاق مهمي بود؛ يک دفترچه

آموزهـا و دانشـجوها همـه، دفترچـه خـاطرات داشـتند.        بود، آن موقع دانش
تاکسـي و  نوشـتند و در   دفترهای شعر هم آمـد کـه شـعرهای گزيـده را مـي     

 داد.  های خیلي خوبي در اين دوره رخ مي کردند. اتفاق اتوبوس حفظ مي
پرداز هم آمدند که شعر اعتراض سرودند؛ م ـل   يک سری شاعرهای ترانه

                                                   
 

 16نامره نرویس. او وره از دهره      ی. نمایش(. دانش آموخته علوم اجتماع1199-1119. ). اوبر رادی 1
های شرکالتی، شرب روی    نامه نوی ی را آغاز ورد آثاری چون همل  با ساود فصل، آهنگ نمایش
فرش خیس،صیادان، مرگ در پاییز،آه ته با گل سرخ، ملودی شهربارانی و... را از خود به جا  سنگ

 گذاش .
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ها سراينده شعرهای اعترض بودنـد، و   و... . اين ، جالل سرفراز7جنتي عطايي
خوانـد و   76با جمعه کـه سـال    راض هم آمد که مرحوم فرهادهای اعت ترانه

هـای اعتـراض آمـد و     خواند، آن را باب کرد. شعر و ترانه 88شبانه که سال 
 ديگر مردمي شد. 
 بيننده ـ  جامعه خواننده

هـای جیبـي    ای هم بود که خواننده بود. کتـاب  در اين بازار فکری جامعه
های کوچکي بود. آن موقع همه آقايان کـت و   ، کتابشده بود درست 87دهه 

متـر بـود.    سـانتي  78تـا   77پوشیدند و جیـب بغلـش    ها هم پالتو مي زمستان
کبیر آن موقع شرکتي درست کرده بود به نـام شـرکت سـهامي     انتشارات امیر

های جیبي؛ قطع جیبي در پالتو همه رفت. خیلي خوب بـود. انتشـارات    کتاب
روی دانشگاه تهران گشـايش پیـدا کـرد و     روبه 77بود که در دهه  خوارزمي

-های غیرمسلحانه  زد؛ تجاربِ چین، هند و جنبش های روشنفکری مي کتاب
های[ مسـلحانه را  تـروي  کننـد انتشـارات خـوارزمي،       توانستند ]جنبش نمي

هفتـه   هفته؛ کتـاب  بهايي هم بود؛ کتا ای بود. يک دوره کتاب انتشارات کیفي
هـايي کـه يـک تیـپ فرهنگـي ]م ـل[        قطع کوچکي داشت و در همـه خانـه  
ای و... درشان بـود، رفتـه بـود.     آموز کیفي دانشجويي، استادی، معلمي، دانش

، نويسنده ترک که قلمـش طنـز تیـز و    7ای هم بود از عزيزنسین يک مجموعه

                                                   
 

 .سرا ترانه (. شاعر و1129.). ایرج جنتی عطایی 1
(، نوی نده طنزپرداز ترک بود. آثار او به بیش 1819-1889. مُحمَ  نصرت معروف به عزیز ن ین،) 2
میالدی با استقبال زیادی روبرو شرد. زبران    96و  96خصوص در دهه  زبان دنیا ترجمه شده و به 16از 

ن رشدی به ترجمره  انتقادی ن ین برایش چندبار زندان را به دنبال داش . او پس از فتوای اعدام سلما
ای وره   گرایان به او شرد. او از زملره   وتاک آیات شیطانی به تروی دس  زد وه سبب اعتراض اسالم

در هتل شهر سیواس برای او ترتیب داده بودند، جان سالم به در برد اما دو  1881گرایان در سال  اسالم
، ، صمد بهرنگری بان، ازمد شاملو های او را ثمین باغچه سال بعد در اثر سکته قلبی درگذش . داستان

 رآا همراه و... به فارسی برگرداندند.
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اخـالق فاسـد اجتمـاعي ترکیـه و... را      طنز تلخي داشت؛ بوروکراسي ترکیه،
هايش به بـیش   داد. شايد کتاب هايش نشان مي خیلي خوب در مجموعه کتاب

داستان کوتاه داشت. بـا توجـه بـه     77-87رسید و هر کتاب هم  تا مي 77از 
هـا   که قرابت جدی بین فرهنگ جاری ايران و ترکیه وجود داشت، خیلي اين

یت بوروکراسي سنگین ايران ]برايشان[ تداعي خواندند و وضع ها را مي کتاب
خوانـد،   هفتـه مـي   شد. جامعه در سطو  مختلفي خواننده شد، يکي کتاب مي

خیلي  آمد و در اين دوره خیلي 7های صمد بهرنگي و... کتاب يکي عزيز نسین
 یتاری وردو  ساعت در خواب و بیداری77 يک هلو، هزار هلو،جا باز کرد؛ 

که باز م ل فـیلم رگبـار از    ماهي سیاه کوچولوکه همه جنبه طبقاتي داشت و 
دست رژيم شاه در رفت. در ايتالیا جايزه گرفت، در اتريش جايزه گرفـت و  

ای داشت که بعـدا ديگـر تکـرار     شد. ادبیات ويژه 7کتاب سال کودکان جهان
و  «تـار  هسـ »د ]م ـل[  احمـ  هـای آل  های صـمد و مجموعـه رمـان    نشد. کتاب

 ها بود.  که انصافا کیفي بودند، در همه خانه «مديرمدرسه»
های انسـاني هـم آمـد     جامعه خواننده شد و بیننده هم شد. آن موقع فیلم

                                                   
 

ای فقیرر در   نویس بود. او در خانواده محقق، مترجم، معلم و داستان .(1119-1119).. صمد بهرنگی 1
رای عالی در تبریز به آموزگراری در روسرتاهای   شهر تبریز به دنیا آمد و پس از گذراندن دوره دانش 

های او برای وودوان، تحقیقاتش در شیوه تدریس به وودوران و   آذربایجان شرقی پرداخ . داستان
تر از همه ممارس  او در تشویق وودوان به آموزش و  زبان و ادبیات و فرهنگ عامه آذربایجان و مهم

های رسمی را علیه او برانگیخ . او سرانجام   رها مخالف خوانی ن رها را بر او ز اس ورد و با وتاک
، شرح شوق دیدار «ماهی سیاه ووچولو»ترین اثر او  در رودخانه ارس غرق شد. مهم 1119در شهریور 

با تصویرسازی فرشید مثقالی  1119ای اس . این وتاک وه در سال  دریا توسط یک ماهی سیاه رودخانه
ینرال ادبری    ، نمایشگاه وتاک وودک بلرون ایتالیرا و بری   1119ودک سال به بازار آمد، جایزه وتاک و

از آن خود ورد و موجی از ادبیات نمادین وودوان را با  1898بریتاسالوای چکوسلواوی را در سال 
 خود به همراه آورد. 

ا  تصویرپردازی فرشید مثقالی بر این وتاک ر 1891. جایزه جهانی هانس وری تین اندرسون در سال  2
 تعلق گرف  و نه داستان آن. 
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که دو، ر، مي، فا، سل، ال، سي، موسیقي متنش بود. « ها و لبخندها اشک»م ل 
سال روی اکـران   ود يک گذاشت و حد مي 7اين فیلم را سینما ريولي رصحرا(

لـورنس  »ها آن فیلم را ديدند.  بود و همیشه هم صف بود. تقريبا همه خانواده
کـه مـا دوم سـوم دبیرسـتان      77آمد که خیلي ريشه داشت. سـال  « عربستان

که خیلي زيبا بود. داستان آدم و  7«کتاب آفرينش»بوديم، يک فیلم آمد به اسم 
داد.  زی کرد و همان سینما ريـولي نشـان مـي   در آن با 8حوا بود و پیتر اوتوله

بود که روشنفکرها و طبقه متوسط و همه ديدند. جامعه ايـران جامعـه     فیلمي
 خواننده و بیننده شد.

 هاي عام مذهبي  فعاليت

موسسـات خیـرات و    و ها ای هم در جريان بود؛ هیات های عام مذهبي فعالیت 
]مکتب اسالم   نشريه ل بود و آقای مکارمبودند. قم يک مقدار در نشريات فعا مبراتي

کرد. در جامعه شهری مناقبي واعظ بود، منبرهايش منبر رسميِ کالسیک  را[ چاا مي
ها و مبـارزين    بود که بین سنتي 7گرفت. فخرالدين حجازی بود و خیلي هم پول مي

هـا[   بود که ]اين سال ، آخوند بود. مرحوم راشدواقع شده بود. عبدالرسول حجازی
هـای مـذهبي    بود که در راديو برنامـه  های آخر حیات و ترويجش بود. ذبیحي سال

 های مذهبي در سطح جامعه در جای خودش بود. داشت. فعالیت

                                                   
 

 . سینما ریولی یا صحرا واقع در تقاطع خیابان شریعتی )جاده شمران( و طالقانی )تخ  جمشید(اس . 1
به وارگردانی جان هیوستون اس . ایرن   1899، محصول «انجیل در ابتدا»یا « وتاک آفرینش». فیلم  2

تان هبرو،، هابیرل و قابیرل، نروح و ابرراهیم و      فیلم روایتی از بخش اول وتاک عهد عتیق اس  و داسر 
 وشد. پیتر اوتوله نقش سه فرشته را در این فیلم بازی ورده اس .  فرزندانش را به تصویر می

3. Peter otoole 
ی ادبیات و زوزه. پیش از انقالک از اعضای فعال  دانش آموخته .(1169-1199).. فخرالدین زجازی 1
نماینده دور اول، دوم  جمن تبلیلات اسالمی مشهد و از سخنرانان ز ینیه ارشاد بود. او پس از انقالک ان

 شد.  و سوم مجلس شورای اسالمی
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 هاي قدرشناسانه بدرقه

کنیم قدرشناس هـم بـود. در ايـن     صحبت مي اين جامعه خاص که از آن
، مرحـوم  مرحـوم مصـدق   76تـا   78هايي که مـا در آن قـرار داريـم، از     سال

د  فـوت کردنـد. جامعـه    احمـ  و جـالل آل  ، صـمد بهرنگـي  ، تختيشمشیری
 ای بود.   م وداع بدرقه کرد و بدرقه، بدرقه قدرشناسانهروشنفکری ايران در هنگا

 مهر ويتنامي 

ها مهر به ويتنـام خیلـي    اگر بخواهیم از اين جامعه هم رد شويم، در کنار اين
که رژيم شاه ضدچپ  شد، با اين ها هم کشیده مي غلیظ بود. حتي به سطح روزنامه
گفتند و همه جهان نسبت  ن ميمی عمو هوشي ن،می و ضدمارکسیست بود. به هوشي

ها، روزنامه کیهان يک مقدارِ ]انـدک[ گـرايش    به او سمپات بود. در میان روزنامه
طـوری بـود. مهـر ويتنـامي در      چپ داشت اما روزنامـه اطالعـات از اول همـین   

عالقـه   عبدالناصـر  ها و بـه  ها و الجزايری ها هم آمده بود. مردم به ويتنامي روزنامه
 داشتند. اين مهرها هم در جامعه عمومي و هم در جامعه خاص درتنیده شده بود. 

 ای ای بود. جامعـه افسـرده   اين وضعیت جامعه خاص بود که جامعه زنده
که اول عنوان شـد کـه در    پاشید. اين نبود، تن به سرکوب نداده بود و بذر مي

گرفـت، واقعـا    ها در ايران شکل شارکت در تاريخ انباشتاين دوره حداک ر م
هـای اعتـراض بـرای     يـک انباشـت بـود، ترانـه     اين اتفاق افتاد. فیلم بیضايي

هـای نیروهــای   هـا فقـط انباشـت   خـودش يـک انباشـت بـود و... . انباشـت    
جانبـه بـود. حتـي     هـا همـه   روشنفکری و ايدئولوژيک سیاسي نبود. انباشـت 

بود که خواننده سنگیني بـود. خیلـي    7کنید خواننده ]هم[، محمد نوری فرض
کرد  مهم بود، تنها خواننده پاا ايران بود که کاباره نرفت. جامعه هم حس مي

                                                   
 

خواننده پراپ، او وره تحصریالت آوادمیرک موسریقی خرود را در        .(1169-1198).. محمد نوری 1
های مختلف ایرران اجررا    ها و گویش  جههای میهنی ب یاری به له هنرستان موسیقی انجام داده، آهنگ

 اس . « سرزمین خورشید»و « جان مریم»های او  ورد. مشهورترین ترانه
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ای است و چه کسي اهل رقـص روی سـن و... . قشـنگ     که چه کسي کاباره
 ساله بـود و کنسـرتي بـرايش گذاشـتند. جملـه      68، 68بود آقای نوری سال 

هايم به مـردم   سالي که خواندم با ترانه 87خیلي قشنگي گفت که من در اين 
توانـد در انباشـت    دروغ نگفتم. جمله خیلي قشنگي بود. يک خواننده هم مي

توانـد بیايـد، يـک کـارگردان، يـک بـازيگر و... .        بیايد، يک نويسنده هم مـي 
بـرای آهنـگ مبتـذل     هـا بودنـد کـه    های مهمي افتاد. م ال بعضي از سراينده اتفاق

که يکـي دو سـال پـیش فـوت کـرد، اسـفنديار        7نسرودند، م ل آقای بابک بیات
هـای او   کرد و سازنده موسیقي مـتن فـیلم   کار مي که همیشه با کیمیايي منفردزاده
د که روشنفکری نبود امـا فـیلم بـود.    بو 76های کیمیايي، قیصر سال  فیلمبود. در 

بود کـه از زنـدگي کـه     88در[ سال  7ها فیلمي که روشنفکری ساخته شد، ]گوزن
الهام گرفتـه بـود و بـا يـک ترفنـدهايي فـیلم را        نه، از دستگیری امیرپرويز پويان

 ساخته بود. آن فیلم مخاطب روشنفکری جدی هم پیدا کرد.
اش،  اش، ملـي  ای بود که مارکسیست ]جامعه[ زنده 77عه، در دهه اين جام

                                                   
 

موسیقی فیلم سراخته   86آهنگ از و نوازنده موسیقی پاپ، او بیش از .(1129-1199) .. بابک بیات 1
گ یزدگرد ساخته بهرام بیضایی و عروس توان به موسیقی فیلم مر ها می ترین آن اس  وه از معروف

ساخته داریوش مهرجویی و سریال ووی  عشق اشاره ورد. او سه بار جایزه سیمرغ بلورین جشنواره 
های عروس، مردی شبیه باران و سرزمین خورشرید دریافر  وررده     فجر را برای ساخ  موسیقی فیلم

ا برای ارو ترسمفونی تهران نوشته و قطعات ورال سمفونی سرزمین خورشید ر 1199اس  و در سال 
 اجرا ورده اس .

به وارگردانی م عود ویمیایی و با بازی بهروز وثوقی و فرامرز قریبیران،   1191ها، محصول  . گوزن 2
وشد وه پس از یک عملیات مصادره بانک به دوسر  دوران   داستان چریکی فراری را به تصویر می

برد. مرد معتاد شدیدا اسیر مواد اسر  و   فروش اس  پناه می تحصیلش وه اونون مردی معتاد و خرده
ونترل خود را بر روی زندگی از دس  داده، تخ  تاثیر اراده فوودین چریک فراری در طول مدت 

آورد و زتی  آید تا آنجا وه موادفروش والن محله را از پا در می ووتاهی وه در پناه اوس  به خود می
ماند و طی درگیری هردو  شود در ونار دوس  خود می چریک محاصره میوقتی خانه برای دستگیری 

 شوند.   وشته می
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سـرکوبي بـوده    77اش و... همه فعال بودند. گويي نه گويي که  مذهبي سنتي
 افتاد.  77است. اتفاق مهمي در دهه 

 جامعه اخص

رسیم. جامعه اخص، جامعـه پـای کـار اسـت. آمـده،       به جامعه اخص مي
 77و سـرکوب   87ست، تـن بـه کودتـای    مدعي است، مقابل رژيم ايستاده ا

 نداده و يا علني و يا غیرعلني ايستاده است.
 خيز در عين ، تعيين تکليف در ذهن

 77اين جامعه اخص در ذهن تعیین تکلیف کرده است. بعد از سـرکوب  
شود کرد اال آنتاگونیسم و براندازی.  در ذهن بست که با اين رژيم کاری نمي

شـااهلل   هن کرد و در عین هم خیـز برداشـت کـه ان   اين تعین تکلیف را در ذ
 خواهیم ديد. 

 دار غرورهاي بس جريحه

دار شـده   کنیم. غرورها بس جريحه االن در چهارچوب جامعه اخص سیر مي
هايي[ کـه مـذهبيِ سـنتي     را داشتند.]آن هايي که ملي بودند جريهه مصدق بود. آن

هايي که مـذهبيِ مـدرن بـودن، جريحـه      را داشتند. آن بودند جريحه آقای خمیني
و نهضت آزادی و نیروهای ملي و بقايای جبهه ملي و بازار به  77و  87سرکوب 

 دار شدند.   همین ترتیب، دانشگاه به همین ترتیب و...؛ غرورها جريحه
 ها تحليلي هم

یروهـای  تحلیلي صورت گرفت. همـه ن  بار در ايران هم در اينجا برای اول
 تحلیل.  مشي، نهع هم تحلیل شدند. هم مبارز هم

 رهبر پیشینی

کتابي چاا شـد بـه نـام     77-77بود. سال  رهبر پیشیني مرحوم دکتر مصدق
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آن را چـاا کـرد و بعـدا از جملـه      7و آقای حسن صدر الجزاير و مردان مجاهد
يـک نويسـنده و    قـای حسـن صـدر   های آموزشي جنبش مسلحانه شـد. آ  کتاب

هديـه کـرد،    نام بود. وقتي حسن صدر کتـاب را بـه مصـدق    نگار خوش روزنامه
شاياهلل ملت ايران هـم   مرحوم مصدق برای آن کتاب يک تقرير نوشت. نوشت ان

 راه ملت مجاهد الجزاير را برود. جمله خیلي باردار بود. شـايد کسـي از مصـدق   
هم انتظار نداشت اما لفظ مجاهد را به کار برده بود که يعني باالخره در ايران هم 

 خیلي مهم بود که مصدق ]اين را[ بگويد.طوری بیفتد.  های اين بايد اتفاق
تبعیدی  مرجعِ

هم که به سمت آنتاگونیسم رسیده بود و در سـخنراني   خود آقای خمیني
 ا از رو بست و به اين رسیده بود که اين رژيم بايد برود. کاپیتاالسیون شمشیر ر

مبارز روحانیِ

مراتب  به لحاش سلسله تر از آقای خمیني يک رده پايینـ آقای طالقاني هم  
روحاني مبارزی بود که عمال پشت جبهه جنبش مسلحانه در ايران  ـ حوزوی

 .. .شد، پول دادن، لجستیک دادن، آموزش دادن و.
مصلح موسپید

جو بود و مشي لیبرال داشت ولي مهندس  يک مصلح موسفید هم بود که مسالمت
هم در دفاعیات و هم در دادگاهش گفت که ما آخرين نیرويي هستیم که بـا   بازرگان

کنیم و بعد از ما نیروهايي خواهنـد آمـد کـه بـا زبـان       زبان قانون با شما صحبت مي

                                                   
 

هرای   در جریان دادگاه وهه بود. او وتراک  زقوقدان و مشاور مصدق .(1299-1191).. ز ن صدر 1
اریخی تحریر وررده اسر .   های زقوقی و ت زیادی در زمینه تجربه مبارزاتی دیگر وشورها و در زمینه

نوی د:  خطاک به صدر می« الجزایر و مردان مجاهد»و در  یادداشتی بر روی وتاک  11مصدق در سال 
ونم وه انتشار این وتاک بیش از  عالی هرچه تراوش وند موثر اس  و تصور می از قلم سحرآمیز جناک»

 «.باید در پیش گیرندانت ار تاثیر وند و همه بدانند چه راهی را در مصالح مملک  
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تان با شما سخن خواهند گفت. به لحاش استراتژيک هم اين استراتژی را داشت خود
که مخمل قرمزی مقابل نیروهای نوورود به جامعه ايران بشود. خیلي وارسـته اذعـان   
داشت که دوران عوض شده و ما در دوران جديد، نقش رهبـری نخـواهیم داشـت.    

در زندان تحقق پیـدا کـرد و    78بیني سال  رهبران نويي خواهند جوشید که اين پیش
تکوين يافت. گفت ما بايد رحمي بشويم برای تولـد مولـود جديـد. ايـن اسـتراتژی      

زندان بودند، بعد از چند  د شاگردش بود و همنژا حنیف 77بود، سال  مهندس بازرگان
آزاد بشود، بازرگان به او گفته بود اين بار دوباره دستگیر خواست  د مينژا ماه که حنیف

طوری بیا؛ يعني دست خالي نیا و به اصطال  مسـلح بیـا.    شدی و خواستي بیايي اين
انديشید و مشي ديگری داشـت   که جور ديگری مي که مهندس بازرگان هم با اين اين

عد از دستگیری بنیانگذاران شود کاری کرد. ب ها نمي به اين تحلیل رسیده بود که با اين
مجاهدين، ساواک مهندس بازرگان را خواست و خواست کـه جنـبش مسـلحانه را    
محکوم کند. ]بازرگان[ پاسخ خیلي کیفي و محکمي داده بود؛ گفته بـود مـن خـودم    

هـا در پـیش    ای که جوان کنم. اين مشي دنبال اين مشي نیستم ولي آن را محکوم نمي
ال شماست، پاسخي است مقابل کارهايي که خودتان کرديد. يک اند، نتیجه اعم گرفته

 تحلیل بود. تحلیل شد. خودش اين مشي را نرفت اما هم مصلحِ لیبرال هم، هم
روشنفکران رادیکال 

جامـا را   و دکتـر سـامي   ها م ـل دکتـر پیمـان    روشنفکران راديکال، مذهبي
ه گزينه مسلحانه رسیدند. روشنفکران راديکـال مارکسیسـت   درست کردند و ب
که جلوتر خـواهیم ديـد    و جعفريان 7و کوروش الشايي 7هخوا م ل پرويز نیک

                                                   
 

را از دوران  هرای مبرارزاتی   یزیرک. او فعالیر   آموختره ف  دانرش  .(1119-1199) .هخوا . پرویز نیک 1
را برا    و سپس به صورت منفرد فعالیر   دانشجویی در انگل تان آغاز ورد. ابتدا به ززک توده پیوس 

دستگیر شد. در طی  نافرجام شاه ترورماجرای  پس از  1111ل ادامه داد. در ساچپ مائوئی تی  گرایش
با ساواک، رادیو و تلوزیون و بعدها ززک رستاخیز پرداخ .   لب عفو ورد و به همکاریدستگیری ط

 شد. پس از انقالک متهم به ایجاد سان ور و اختناق در وشور شد و به زکم دادگاه انقالک اعدام
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 دستگیرشدند، به براندازی رسیدند.
 طالب تلنگر خورده 

ذهنشان تلنگـر   86-77ند که در جنبش بعد از روشنفکرها طالبي هم بود
در زندان  76خورده بود. م ل مرحوم سعیدی که زير شکنجه شهید شد و سال 

دارهای آمريکايي موضع گرفت. همین آقای هاشمي و الهـوتي   مقابل سرمايه
 بودند که به کمپ مبارزه آمده بودند.  86-77ی  و... همه طالب تلنگر خورده

مذهبی نو فیمابین مذهبی سنتی  و 

مابین مذهبي سنتي و مذهبي نو هم يک طیفي بودند کـه مـ ال نمايندشـان     في
بود که در دوره اصالحات ريـس کتابخانـه     7آقای سید کاظم موسوی بجنوردی

المعارف اسالم هست. ايشان حـزب ملـل اسـالمي را     ملي بود و االن ريس دائره
هـا   آباد([ زدند که بعدا خواهیم ديـد. ايـن   های دارآباد ]رشاه ه کوهتشکیل دادند و ب

 هم اسلحه به دست گرفتند که خیلي زود دستگیر شدند.
های بازار  سنتی

ر را ترور کردند علي منصو های بازار هم اسلحه به دست شدند و حسن سنتي

                                                                                                         
 

های مبارزاتی خود را از دوران دانشجویی در آلمان آغاز ورد و  ، فعالی (1192-).. وورش وشایی، 1
دستگیرشد. در  1111به شاخه خارج از وشور ززک توده پیوس . پس از مدتی به ایران آمد و در سال 

ورد.  آغاز جریان دستگیری طلب عفو ورد و همکاری خود را با ززک مردم به سروردگی اسداهلل علم
پس از انقالک به آمریکا رف  و در همان جا درگذش . وتاک نگاهی به جنربش چرپ از درون وره    

 های او از زبان خودش را در بردارد. توسط نشر اختران منتشر شده شرح فعالی 
آموخته زوزه. او ززک ملل اسرالمی را در   (، دانش1122-. سید محمد واظم موسوی بجنوردی،) 2

در ارتبا، برا آن دسرتگیر و بره اعردام محکروم شرد امرا برا          1196گذاش  و در سال بنیان  1116سال 
هایی این زکم به زبس ابد تلییر یاف . بجنوردی تا پیروزی انقالک در زنردان برود. پرس از     اعتراض

المعرارف   انقالک نماینده مجلس شورای اول شد، در پایان این دوره از سیاس  ونراره گرفر  دایرره   
 ریس وتابخانه ملی بود. 1191تا  1199های  بنیان نهاد. او در سال 1192ا در سال بزرگ اسالم ر
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 و... .  و واحدی و صفارهرندی مرحوم بخارايي معروف شدند؛ و به قتله منصور
 41 – 02یافته  نمایندگان ره 

کــه  86-77هـا بـه اضـافه نماينـدگان جنـبش دانشــجويي  همــه ايـن
که بعدا  7ن، عبدیزادگا ، بديع، سعید محسنهايشان مرحوم حنیف مذهبي

و... مجاهـدين را درسـت کردنـد.     ، آقای می ميجدا شد، بهمن بازرگاني
ــي ــدزاده جزن ــورکي و احم ــا، س ــانه ــيزاد ، چوپ ــم  ه، ضــیا ظريف و... ه
 های فدايي ]را درست کردند.[  چريک

شود کرد مگر اين کـه   تحلیل بودند که با اين مجموعه کاری نمي همه هم
براندازيمش؛ هرکس با مشي خودش. يکي مشي اجتماعي داشت، يکي مشي 

 آگاهي بخش، ديگری مسلحانه ...، هرکس با مشي خودش. 
 ايران، جزئي از جهان

ديگـر جزيـي از جهـان شـده بـود. جهـاني کـه قـبال         در اين زمان ايران 
هم بـه آن اشـاره داشـتند،     و آقای محمدی ديديمش و آقای مهندس سحابي

گانه بود. آن موقع که ما بچه بوديم تزريق واکسن خیلي باب بود و هنـوز   سه
لـي درد  گانه به اسم ب.س.ژ بـود کـه خی   خوراکي نشده بود. يک واکسن سه

خوابیدنـد کـه    کردند و يـا مـي   داشت و همه تا سه روز بعد يا طبیعي تب مي
هـا   زدنـد و کتـف   گانه به مـا مـي   مدرسه نیايند. در همان موقع که واکسن سه

گانه هم در جهان بود؛ عنصر ضدامپريالیسـتي، عنصـر    شد، يک سه سوراخ مي

                                                   
 

(، دانشجوی ریاآی دانشرگاه تهرران. او   -1121، )بین رودسری، معروف به عبدی عبدالرآا نیک . 1
ر فعالی  مذهبی خود را از وانون نشر زقایق اسالمی مشهد و نزد محمردتقی شرریعتی آغراز وررد. د    

 د و سرعید مح رن  نرژا  اسالمی دانشجویان پیوند خورد و به  محمد زنیرف   دوران دانشجویی با انجمن
در زمینه  1119وجود آوردند. عبدی تا سال  گذاری سازمان مجاهدین خلق را به نزدیک شد و زمینه پایه

در این سال به دلیل اختالف سلیقه برا دیگرر اعضرای     ای با سازمان داش  اما تلوریک همکاری عمده
 های سیاسی وناره گرف . وادر مروزی و همچنین ابتال به بیماری صرع از سازمان و فعالی 
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 جدی بود.  77 گانه در ايران دهه ضدصهیونیستي و عنصر طبقاتي. اين سه
عنصر ضدامپریالیستی

، در جهـان، هـم ويتنـام و    87و قبلش هـم کودتـای    77بعد از سرکوب 
 الجزاير و ...، فضای جهان در ايران بود. 

 عنصر ضد صهیونیستی

عنصر ضدصهیونسیتي؛ يک علقه مذهبي هم به فلسطین وجود داشت که بـه   
 ايران هم آمد.

 عنصر طبقاتی  

 ادبیات طبقاتي، مهر طبقاتي، کینه طبقاتي هم بود. باز به همین ترتیب
 سايگي هم ـ  خانگي حس هم

هـا و بـا    فلسـطیني  هـا،  سـايگي بـا ويتنـامي    نگي و هـم خا مردم ايران يک حس هم
 شناختند، ناصـر  ن را همه ميمی طور[ نسبي هوشي ها پیدا کردند. فرض کنید ]به الجزايری
ـناختند. بـه خصـوص بـه      ی الجزايری را همه مـي 7شناختند، جمیله بوپاشا مي را همه ش
 سايگي با مبارزين جهان بود.    خانگي و هم ر عالقه داشتند. حس همعبدالناص جمال

 ها اولين مشارکت

 76ال هـا صـورت گرفـت. سـ     ها با جهان هم در همین سـال  اولین مشارکت
ها فطريه جمع کرد، علني هم بود  مرحوم طالقاني يک ابداع کرد و برای فلسطیني

و رژيم نتوانست موضع بگیرد. در مسجد هدايت فطريه جمع کردنـد و از طريـق   
                                                   

 
بخش الجزایر بود و  ، نوی نده و مبارز الجزایری، در جوانی مامور ارتباطات جبهه آزادی. جمیله بوپاشا 1

های ارتش ایرن   فران ه دستگیرشد. او در طی محاومات خود در فران ه پرده از شکنجهتوسط ارتش 
جمیله بوپاشا با  وشور برداش  وه این امر اهمی  محاومات او را در تاریخ فران ه در پی داش . وتاک

وتاک با ترجمه گی و سرگذش  او و دادگاهش را به تصویر وشیده اس ، این  سیمون دوبوار ی مقدمه
 .پارسای توسط نشر علم منتشر شده اس 
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بخشي رساندند که يـک سـال قبـل از ايـن اتفـاق       سفارت مصر به سازمان آزادی
بـود،   87ان که در سال تشکیل شده بود. هم در جنگ ژوئن و هم در جنگ رمض

جلـوی اسـرائیل موضـع     -هـای عـادی   حتـي منبـری  ˚ها  در مساجد همه منبری
 کردند.   بخش حمايت مي و سازمان آزادی گرفتند و علني از اعراب و ناصر مي

 77هـای دهـه    های ايران در چرخه جهاني، در همین سال اولین مشارکت
 در ايران اتفاق افتاد.

 يک سايهيک پرتو، 

را از يـک زاويـه ديگـر ببینـیم. در      77در همین کادر نیروی اخص، دهه 
است که  جامعه اخص يک پرتو داريم و يک سايه؛ پرتو، پرتوی دکتر مصدق

پرتـوی او روی ايـران بـود. ]پرتـو مصـدق[       78حتي بعد از فوتش در سال 
نقالب کسي توانسـت  توانست پاکش کند، نه قبل از ا سترگ بود و کسي نمي

يـک سـايه هـم وجـود     توانند پاکش کنند.   پاکش کند و نه بعد از انقالب مي
در نیروهای  داشت که در حقیقت سايه مرجع تبعیدی بود. سايه آقای خمیني

 مبارز مذهبي و به خصوص بازار و دانشگاه وجود داشت. 
 فعال دانشگاه بيش

بود. دانشگاه کیفـي، امیـددار و مشـعوف. در    فعال  دانشگاه اين دوره بیش
 اين دوره در دانشگاه سه اتفاق مهم افتاد؛ 

07شیراز 

بود. دانشگاه پهلـوی شـیراز    7بود. ريس دانشگاه شیراز امیرمتقي 77يکي شیراز سال 
. اعتصاب صنفي کرد و مقابل امیرمتقي قرار گرفت و جنبش از دانشگاه به سطح شهر آمد

شیراز به خاطر طغیان دانشگاه علیه امیرمتقي برآشفت.  77شیراز شهر آرامي بود، اما سال 
 جای او به دانشگاه شیراز رفت.  سريع امیرمتقي را برداشتند و هوشنگ نهاوندی

                                                   
 

 . امیر متقی، معاون دانشگاه پهلوی شیراز در زمان ریاس  عَلَم. 1
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 07تکنیک  پلی

تکنیک هم يک اتفاق ويـژه و کیفـي افتـاد. دانشـجوهای      در پلي 77سال 
هزار تا دو ريالي جمع کردند و از طريق تلفن عمومي با شـش   7تکنیک  پلي

ای   شـماره  8های تهـران   هزار تا دوريالي کار توضیحي کردند. آن موقع تلفن
 -نه م ل کتاب اولِ االن که خیلي قطـور اسـت   -بود و يک کتابچه کوچکي 

هرسـتان  های تلفن تهران کم بود، ]البته[ نسـبت بـه ش   هم بود. تعداد انشعاب
خیلي زياد بود. دفترچه تلفني بود که اسم و فامیل همه مشترکین آنجا بـود و  

تان را هم استخراج کنید. بـا اسـتفاده از    توانستید تلفن عمو و همسايه شما مي
هزار تا دوريالي، شش هزار تماس توضیحي گرفته شـد  7آن دفترچه تلفن و 

که هسـتیم، جهـان چـه     خواهد، رژيم کیست، ما که دانشگاه چیست، چه مي
همه امکانات هست اما دانشگاه  خبر است و... کارتوضیحي دو رياليع االن اين

 اهل کار توضیحي نیست، روشنفکران هم اهل کار توضیحي نیستند.
 01اتوبوس 

هايي کـه مسـیر طـوالني اسـت کسـي کـه سـوار         گفتند در اتوبوس 76سال 
هـم زد و   دهد. دانشگاه قاعده را به شود، دو ريال اول و دو ريال هم وسط مي مي

هـا را   اتوبـوس   تعطیـل رسـید. دانشـجوها شیشـه     دو روز تهران بـه حالـت نیمـه   
 ها همان تک بلیت شد.  شکستند. رژيم خیلي سريع عقب نشست و اتوبوس

دانشگاه غیر از اين سه اتفـاق، اعتصـاب و تعطیلـي زيـاد داشـت. در غیـاب       
دانسـت و   ي نبودند و اسمشان را هم کسي نميعلن 76ها تا سال  سازمان���احزاب 

فعـال بـود. آن موقـع همـه شـاگرد       دانشگاه بـیش  ـ اعالم موجوديت نکرده بودند
های کیفي دانشگاه به جنبش مسلحانه پیوستند. دانشگاه خیلي کامل بود. هـم   اول
هـای   همـه بنیانگـذاران جنـبش مسـلحانه ايـران شـاگرداول      -خوان بودنـد   درس

و هم اهـل فعالیـت و ابـداع و خودکفـا      -فني دانشگاه تهران بودندهای  دانشکده
 شويم.   بودند. االن بیشتر از اين به دانشگاه وارد نمي
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 بازار چندوجهي 

  ملی

 ]داشت[. بازارهم چندوجهي بود. ملي بود و پیوند با مصدق
 مذهبی 

 د خورد.پیون مذهبي هم بود و بعدهم با آقای خمیني
 جیب  به دست

کن بـود و از وقتـي کـه مبـارزه بـه فـاز        خرج 77جیب بود، دهه  به دست
ديگری رفت، کامال دست به جیب شد و پشتیبان جنبش مسلحانه بـود. بعـد   
ــت از       ــد، حماي ــد کردن ــد و تبعی ــدها را گرفتن ــدادی از آخون ــه تع ــم ک ه

ارهای بازار بود که ]و...[ اينها همه ک هايشان و خرج دادن به خودشان خانواده
رسیم. اهل تعطیـل هـم بودنـد. جاهـايي بـازار را       تر به آن مي مفصل 87دهه 

 تعطیل کردند.
 ضدشبکه 

ای  دو اتفاق مهم اينجا افتاد. ]بازاريان[ ضدشـبکه بودنـد. بـاالخره شـبکه    
ای  هـای زنجیـره   ای پیدا شده بود و فروشـگاه  گرفت. خیامي داشت شکل مي

، فروشـگاهي سـر   ای خیـامي  های زنجیـره  از فروشگاهدرست کرده بود. غیر 
چهارراه استامبول درست شد؛ فروشگاه ايران، ديگری فروشگاه گُلد که باالی 
آن اولین سلف سرويس ايران را زده بودند. تا آن موقـع مـردم هنـوز سـلف     

و ای بودند که از سبزی خوردن  های چندطبقه سرويس نديده بودند. فروشگاه
وری و  ها مقابل بازار سنتي و نظام پیشه ها بود. اين فروشگاه کاهو تا پالتو در آن

طور که قبال اشاره شـد،   کسب و کار سنتي جامعه ايران قرار گرفته بود. همان
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غیر از اين  7برادران خیاميچین و کروات هم راه افتاد.  اينجا يک جدال عرق
 777ودرو را درست کردنـد و پیکـان   که با پاپیون و کروات آمدند و ايران خ

ای را هـم راه انداختنـد. بـازار در برابـر      زنجیـره  هـای  تولید کردند، فروشگاه
ها موضع جدی داشت. سهم بازار سنتي در حوزه واردات کم شده  ای زنجیره

بود. بخشي از همان نظام اربابي که آمده بود و کمپرادور شده بود، واردکننده 
آورد که سهم بازار سنتي  ور شده بود. رژيم هم فشار مياصلي و تاجر کمپراد

در واردات هرچه کمتر شود. لذا يک اقدام ضدشبکه داشتند و ]خودشان[ يک 
طـور ايجـابي شـبکه     ای هـم داشـتند و فقـط نفـي نبودنـد و بـه       اقدام شـبکه 

تر شد و  تر و گسترده راه انداختند. اين شبکه گسترده 76ها را سال  الحسنه قرض
هـا در همـین    از حامیان جنبش مسلحانه شد. اولین صندوق 87 از سال عمال

میدان خراسان شکل گرفت، م ل صندوق کوثر و... که بعد از انقـالب کامـل   
ها افتاد و شد بانک اقتصاد اسالمي. پس بازار چنـدوجهي بـود؛    دست راست

ل ملي، مذهبي، دست به جیب، پشتِ جنبش مسلحانه، ضد شبکه اقتصادیِ مقاب
 ساز. و خودش هم شبکه

 جبهه فعال بيرون از ايران

دوران  گفـت  شـود  يمـ ؛ هم شکل گرفـت  رانياز ا رونیفعال بيک جبهه 
 است.  86تا  77 ،رانيا خارج از کشورِ ونیو رونق اوپوزس ييطال

                                                   
 

وار  1129، صنعتگر و صازب سرمایه. این دو برادر در سال ( خیامی1169( و محمود)1161. ازمد ) 1
ناسیونال  وارخانه ایران 1119اده ورج آغاز وردند و در سال سازی ایران در ج خود را با اولین اتوبوس

برای این دو برادر شد. « پدر صنع  اتومبیل سازی ایران»را بنیان گذاشتند و همین امر سبب اعطای لقب 
هرای   سازی، وارخانره مبلیرران و فروشرگاه    های متعدد در زمینه صنایع واب ته به اتومبیل ایجاد وارخانه

ها پس از انقرالک   های این دو برادر اس . اموال خیامی ش و فردوسی از دیگر فعالی ای وور زنجیره
دولتی اعالم شد و دو برادر به خارج از ایران مهاجرت وردند و تجارت را ادامه دادند. از زاصل وار 

 اس . اونون بنیاد خیامی در انگل تان در زمینه آموزش و پروش و پیوند ادیان فعال  این دو برادر، هم
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جبهه ملی خارج از کشور

ـ ت با خارج از کشور يجبهه مل ]طي آن[ که يي بودسال طال 78  ييهـا  پی
 .ر راه افتادصد يم ل بن

 نهضت آزادی خارج از کشور

 از ،رفـت  رونیب 77سال  که یزديخارج از کشور را دکتر  ینهضت آزاد
  .راه انداخت ، خیلي تشکیالتي و قوی در آمريکابه بعد 77 سال

  کنفدراسیون

چپ  عم از[]ا ها خارج از کشور هم بود که چپ انيدانشجو ونیکنفدراس
آنجـا بودنـد.    ...و يجهـان  و سـه  ستئیوئو چپ ما ستیچپ مارکس ،نستیلن
گروه و خط و ربط و  76 ودحد آمدند، رانيا به انقالب شد و 86سال  يوقت

 خصوص در آلمـان  و به ندبود افتهي بود که کامال سازمان ونینحله در کنفدراس
 نیپاورچ نیها پاورچ يتیبودند. شاه و مجموعه حاکم شرفتهیپ يلیخ شياتر و
 و آنجـا بـود   ونیکنفدراسـ  مـادرِ  سـازمانِ چـون  رفتند.  يم و اتريش آلمانبه 
اعتصـاب راه   و برگـزار بکننـد   نـگ یتیتوانستند م يم احتبودند، ر يالتیتشک
 و رانيـ هم چندوجهـه بـود. اخبـار ا    تشانیفعال بودند و فعالها[  ]آن. ندازندیب

کـار  و  يفیاهل کار ک هم خودشان .ردندک يمسلحانه را منتشر م بشاخبار جن
 .بودند یفکر

 ونیاز اپوزسـ  يلـ یخ ،خـارج  سـون يهست که اپوز رانيدر ا یا دهياالن پد
ـ  ؛کند ينم یکار و هم شده اتیچون هم ب تر است داخل عقب  آن زمـان  يول
و  نیتجربـه چـ   از يفـ یک یهـا  ترجمـه  ؛آمـد  يم رانيابه  رونیاز ب خیلي چیز

 و بـه  آمـد  يهمـه از آنجـا مـ    ...و فستیومان مارکس لتایترجمه کاپ ی،شورو
 ی خـودش متجـاوز از هـزار صـفحه     تالیرفت. کاپ يهم م 87دهه  یها زندان

 ]طريـق[  بعـد از  و آمد ياز خارج م تالیکاپ نيا ،بود يدر قطع رقعريزنويسِ 
شـد[ و   ]مـي  تيکبر يقوط کياندازه  ،رفت يجنبش مسلحانه که در زندان م
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و  87قبل از  ]اپوزسیون خارج از کشور[ خواندند. يم نیب در زندان با ذرهبعد 
 کرد. يم فايا يکامال نقش ارسال، 87 سال بعد از

 استارت يک مشي

هـم اسـتارت خـورد.      ي ديگـر مش کي 77ش دهه رکِمَکَو در  مهیندر 
انواده و پـدرش را  خ ریکه س يعتيدکتر شر ؛دانشگاه جوان آمد استاد کي
ـ  کيـ در جلسات بعد  و کرده بود يط اختصـاص   بـه او  را یا جلسـه  مین

 قيدر کـانون نشـر حقـا    و داشـت  يمذهب ی نهیزم ]شريعتي[داد.  میخواه
 ی بـود. تجربـه   يعتيشـر ]محمـدتقي[   و اسـتاد  احمـدزاده  یآقـا  يِاسالم
درس خواند  و خارج رفت به بعد .اش بود یآموز وران دانشد در مصدق

شـود گفـت    يآمد و مـ  رانيا . بعدخورد وندیها پ یريها و الجزا و با چپ
بخـش   يآگـاه  يِمشـ  او، يِمشـ  .اش اسـتارت خـورد   يمش 77از سال که 
 .اشتبخش د يآگاه يمش و وقت در کمپ مسلحانه نبود  یه، ]او[ است

 76از  و سـاخته شـد   هینیحس 77 . سالبود در دانشگاه نشيدوره آغاز
ـ ا يکـ ي نيدوره آغـاز  . ]ويژگـي[ آمـد  هینیبه بعد بـه حسـ   در  بـود کـه   ني

. بـود  کیفـاز کالسـ   ]ديگری اينکـه[ در  نبود و یا هینیدانشگاه بود و حس
 يِعتيبه چـه مفهـوم اسـت. شـر     کیکه کالس میکن يشااهلل ترجمه م بعدا ان
 87هسـتند. بعـد از    يعتيدو تـا شـر   ،87بعـد از   شـريعتيِ  بـا  ،87قبل از 
دگرگـون و   ينـ یع طيوجود دارد و او هم متناسب با شرا یا ينیع طيشرا
 شود. يتر م يفیک

 يک رگه خاص

جنـبش   در که ييها سه تا از همان طلبه .بود ي همتیاقل ورگه خاص  کي
شـاخص   یها چهره وجز گريد نجايا در به ذهنشان تلنگر خورده بود 86-77
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و  7يبهشـت  یآقـا  يکـ ي ،7یروگلـزاده غفـ  ی آقا ؛ يکيندگرا بود نو ونیروحان
آموزش و پرورش رفـت   بهشود  يکه م لیتحل نيبا ا. 8رباهن یهم آقاديگری 

 يآموزش مذهب يدرس یها کتاب قياز طر تافعال شد  يدرس یها و در کتاب
 ي ازبخشـ و  خودشـان معلـم بودنـد    .پرورش بودنـد همه در آموزش و  اد،د

 ]ايـن همکـاری[   86 سـال  نوشتند که تا يسابق را م  ينيد ماتیتعلهای  کتاب
قبـول نداشـت.    ي ]آن را[کسـ  يلـ یخ و بود يتیرگه اقل کي اين ادامه داشت.

 بودند.  هیخط، توج نيا یها قبول داشتند و رو يبعض]البته[ 

                                                   
 

آموخته زقوق در فران ه و زوزه علمیه نجف. او پیش  دانش .(1162-1199) .. علی گلزاده غفوری 1
اش مدتی به یکری از روسرتاهای    از انقالک معلم دبیرستان علوی تهران بود اما به دلیل مواآع منتقدانه

نگارش وتاک تعلیمات  ی وزارت فرهنگ در زمینه دماوند تبعید شد، با این وجود همکاری خود را با
دینی مدارس ادامه داد. پس از انقالک او از سوی نهض  آزادی نماینده دور اول مجلس خبرگران و  

در اعترراض بره    1196ای داش ، پس از زوادث سال  مجلس شورای ملی شد. او وه مواآع منتقدانه
ز اتمام دور نمایندگی به زکرم دادگراه ویرژه    پس ا و اعدام فرزندانش در راهرو مجلس تحصن ورد

 روزانی  خلع لباس شد و در انزوای سیاسی فرورف .
فل فه دانشگاه تهران و زوزه علمیه قم. او پیش  ی آموخته دانش .(1169-1196) .. سید محمد بهشتی 2

به  1111های درسی بود. در سال  تدوین وتاک ی از انقالک مشاور و همکار وزارت فرهنگ در زمینه
سال در آن مرورز فعالیر     9به مروز اسالمی هامبورگ رف  و مدت  اهلل بروجردی درخواس  آی 

مشلول بود. پس از انقالک دبیرر   اهلل خمینی های مبارزاتی و ارتبا، با آی  زمان به فعالی  داش  و هم
اقدام بره تاسریس زرزک     99لس خبرگان شد. او در اواخر سال شورای انقالک و نماینده دور اول مج

به ریاس  قوه قضائیه منصوک  1199دار شد و در سال  جمهوری اسالمی ورد و دبیرولی آن را عهده
در پی انفجار دفتر ززک جمهوری توسرط سرازمان مجاهردین خلرق      1196گردید. بهشتی در تیرماه 

 رجوی( جان سپرد.شاخه )
آموخته الهیات دانشگاه تهران و زوزه علمیه قم بود. او از  دانش .(1112-1196) .اهنر. محمد جواد ب 1

هرای   آغاز ورد. در سرال « مکتب تشیع»های مذهبی و مبارزاتی خود را با وار در مجله  فعالی  16دهه 
زارت فرهنرگ  پیش از انقالک به همکاری با موس ه رفاه، مدرسه مفید و دفتر تدوین وتب درسری و 

پرداخ  و از سخنرانان م جد هدای ، ز ینیه ارشاد، م جد الجواد و وانون توزید بود. پس از انقالک 
دار سم  نخ   وزیرری برود.    در ززک جمهوری اسالمی فعالی  داش  و در وابینه رجایی، عهده

 در پی انفجار دفتر ریاس  جمهوری جان سپرد. 1196باهنر در تیرماه 
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 عمل ي عرصه

ا بعـد  و میکن يعرصه عمل را باز م رانتزپ نجايعمل. ا ی به عرصه میرس يم
هـا   يبعض ،عمل شدند به ها بالفاصله دست يبعض .ميشو يمتمرکز م روی آن

ها هم در دراز مـدت در   يبعض و به آستانه عمل رفتند و التهاب عمل داشتند
 تدارک عمل رفتند.

 دست به عمل

تـرور   منصور ،ونیتاالسیو مساله کاپ ينیخم یآقا دی، بعد از تبع78همان سال 
امضا کرده  را ونیتاالسیکاپ و اليحهوقت بود  ريمنصور نخست وز يعل حسن. شد
بود ]يعني[  رانيها در ا ييکايامر يحقوق يتیامن ميبه مفهوم حر . ]کاپیتاالسیون[بود
مـا محاکمـه    های دگاهتوانست در دا ينم ،کشت يرا م يکس رانيدر ا ييکايامر اگر
 .منصور ترور شد اش[ که ]در نتیجه ونیتاالسیرا گذاشتند کاپ نيا اسم شود.

 آستانه عمل

در حـد امکـان    و را مختصر نهايا ابعد د کهبه آستانه عمل رفتن انيدو جر
 کرد. میخواه يمعرف
و چنـد   سـت یآن موقـع ب  یبجنـورد  یبود. آقـا  7يحزب ملل اسالم يکي

تا  76شان  ينفر بودند معدل سن 777 کمتر ازگروهشان که  هیبق و سالش بود
 یهـا  بـه کـوه  ]آنهـا[   نهـا را زد. آاز  يعکـس بعضـ   روزنامـه ساله بود که 77

. دو سـه تـا   انرفتند که ارتش به آنجا حمله کرد و گرفتشـ  آباد([ ]رشاهدارآباد
آن موقـع   فتنـد. ر آنجا مـي  نيتمر یبرا وداشتند  يميقد رولوراسلحه در حد 

                                                   
 

اسالمی، ززبی با مشی م لحانه بود وره توسرط جمعری از جوانران شرهرری، تهرران و        . ززک ملل 1
با آرمان ایجاد یک زکوم  اسالمی تاسیس گردید اما پیش از اقدام به عمرل   1116اصفهان در سال 
ای ازززک توسط ساواک وشرف شرد و اعضرای آن همگری دسرتگیر       شبکه 1111م لحانه در سال 

شماره منتشر شد و بره دسر  اعضرای     8تا  1111امه خلق بود وه از سال شدند. ارگان این ززک ماهن
 رسید. ززک می



 شرایط داخلی  174

 و در حقیقـت   گروه ساده به شهر. نديایب خواستند ازکوه يکوبا بود و م یفضا
 شدند. ریبودند که زود دستگ ينوجوان
 شانيها شاخص و بودند  يآنها هم گروه کوچک .هم جاما بود گروه کي 
خواستند  يم و بودند دهیبه عمل رس .]آنها هم[بودند يو دکتر سام مانیدکتر پ

 . شوند يم ریمنفجر بکنند که قبل از اتفاقات دستگي ا در انزلر يپل
 در تدارک عمل

سـازمان   يکـ يشـدند.   یمحـور  یهـا  انيـ هم بودند که جر انياما دو جر
 يرسـم  طـور[  را ]به تیبود که پروسه تدارک عمل و کسب صالح نيمجاهد

 تـا حـد   ابعـد . کردند يط ، 87تا  77از  يرسمریغ صورت[ و ]به 87تا  77از 
؛ بـود  ييفـدا  یها کيهم سازمان چر ديگری. میستيا يم شانيامکان مفصل رو
 یهـا  کيـ چر 76سـال   شـدند و  بیها ترک و گروه احمدزاده يدو گروه جزن

 خلق شدند.  ييفدا
ـ  .که دست به عمل زدنـد  يي بودندروهایمجموعه ن ها نيا  يلـ یهـا خ  ياول

 یطورجـد  بـه  هم ها يتدارک عمل ؛ها کمتر ي، آستانه عملندالتهاب عمل داشت
ـ  و داشـتند  يعنصر زمان در مبارزه اجتماع قيتزر به اعتقاد سـرِ  دهـه را   کي
 .گذاشتندمساله 



 

 

 

 

 پرسش و پاسخ
ها ماند  های مرغوب دست مالک گفتید که در اصالحات ارضي بسیاری از زمین

با آنها چطور برخورد شد تا سرمايه آنها هم از زمین برداشته شود و در کمپ 
 داری جهاني به کار بیفتد؟ ايهسرم

داری بود.  آن سرمايه هم به کار افتاد. اتفاقي که افتاد باب شدن نظام اجاره
ها به طور سنتي در روستا بودند، اگر نبودند اصال حضورشان  خیلي از ارباب

های شهری يک فرهنـگ خـاص داشـتند،     طور که جاهل شد. همان حس نمي
ارباب بـاالی   ی با ادبیات خودشان بايد سايه ها هم فرهنگي داشتند که ارباب

سر روستايي باشد، اما ]پس از اصالحات ارضي[ بخشي بـه شـهرها آمدنـد.    
هـا   کساني که به شهر آمدند، پدرانشان فقط روستا را ديـده بودنـد، شـاخص   

خودشان ديگر در روستا نبودند و ملک مرغـوب يـا توسـط مباشرشـان زيـر      
داری شود گفت که کمتر فـرد سـرمايه   دادند. مي رفت و يا اجاره مي کشت مي

بـود کـه قـبال شـیوه کشـاورزی سـنتي را داشـته و بـه شـیوه جديـد تولیـد            
هـا در خـدمات و بـه    ها آمدند و سـرمايه داری نپیوسته باشد. شاخص سرمايه

�شد. طور نسبي در صنعت راه افتاد، از طرف ديگر به نسبتي اقتصاد جهاني مي
هايي دارد؛ حجم مبادالت، میزان تـردد درياهـا،    شاخصشدن اقتصاد  جهاني�(

هـا چـون صـنعت اساسـا نیازمنـد واردات اسـت، هـم         سطح واردات دولت
ای و... . آن موقع يـک   خواهد و هم مواد اولیه و کاالی واسطه افزار مي سخت

شدن فقط در دوره جديدی که ما در آن زندگي  شدن بود، جهانيموج جهاني
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اسـتارت ايـن    76-77اول از دوره مرکانتیلیسـم در قـرن    کنیم نیسـت، از  مي
هفتاد يـک خیـز جـدی داشـت.( در      ی شدن زده شد و در دهه پديده جهاني

کار خیلي شکل سنتي قبلي را نداشت که م ال بیايند روی  هفتاد تقسیم ی دهه
هايي داشتند به مـدارهای   تک محصول بايستند. بعضي از کشورها که قابلیت

کنـیم. آمدنـد    خودمان بـازتر مـي   77و  87ه شدند که بعدا در دهه باالتر آورد
های  تکنولوژی، طراحي بندی کردند و گفتند کاالهای متراکم از های يک سطح

کشور گروه صنعتي باقي بماند.  6-6بر در سطح همین توام با نبوغ و سرمايه
تـراکم از  وری باال، مدر سطح بعدی تعريف کردند که کاالهای متراکم از بهره

سرمايه متوسط و نبوغ نسبي در مدار دوم ]جا بگیرد[ و سطح دوم شـد کـره   
کنگ، برزيل، آرژانتین و... . سـطح سـوم صـرفا از کـار      جنوبي، تايوان، هنگ
وری و قیمت پايین متراکم بود. يک سطح هم سطح سنتي ارزان قیمت با بهره

ائوچو و ديگری موز سابق ماند که هرکس نفت دارد نفت تولید کند و يکي ک
تـری نسـبت بـه     بندی جهاني شدن خیلي دينامیسم جدی و... . بعد اين سطح

گذشته پیدا کرد. باالخره صاحب سرمايه هـم درکـي دارد، بـه خصـوص در     
تر جهاني رسیدند به يک درک جدی 87ايران صاحبان سرمايه بعد از کودتای 

-ملحـق شـد و مـي   داری  و حس کردند رژيم شاه به جهان و کمپ سـرمايه 
هايش دانستند که جايگاه رژيم شاه در آن تقسیم کار چیست؛ نفت و فراورده

را بفروشد و کاال و خدمات وارد کند. يک بـازاری سـنتي هـم درک و شـم     
اش خوب کـار   بااليي دارد، ممکن است نتواند خوب توضیح بدهد ولي شامه

رسـید   مـي  87ل کنـد. وقتـي بـه سـا    بینـي هـم پیـدا مـي    کند و توان پیشمي
ای را به رژيم شـاه  کار منطقه آيد و تقسیمفهمیدند که نیکسون به ايران مي مي

شـود. سـطح    کند، ايران بعد از عربستان دومین تولید کننده اپک مـي  احاله مي
است. معلوم اسـت رژيمـي کـه     728و سطح واردات  627، 87تولید در سال 

بايد به مصرفي برسـاند. نظـام    کند، پولش راملیون بشکه نفت صادر مي 728
داد انباشت جدی صورت بگیرد، پس بخش مهمـي   داری[ اجازه نمي ]سرمايه
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زمـان آقـای     رفت. پايـان برنامـه چهـارم ـ     از اين پول در مجرای واردات مي
ای ملیـارد دالر   ـ حجم واردات ايـران حـدود يـک و خـورده     که گفتیم اصفیا

سـرمايه متوجـه    ؛ و صـاحب 76شود  مي 87، سال 77شود  مي 88است، سال 
تری پیدا  درک جدی«. نون در تجارت است»شود که به اصطال  خودشان  مي
دارد و خـودش را در خـدمات    کند و ديگر پولش را روی زمین نگه نمـي  مي

اوج ايـن بـود کـه کـارگر      87تا  87کند. فرض کنید شما در سال  تعريف مي
شـد و حتـي بعضـي از همـین      ونزيیايي هم وارد مـي فلیپیني، پاکستاني و اند

ها  های سنتي بجای تجارت کاال آمدند به تجارت انسان ]پرداختند[. آن بازاری
شدنِ کمپرادورِ  ی روبه صنعتي شَمي داشتند که خودشان را در اقتصاد پیشرفته

طـور غريـزی ديگـر کسـي در روسـتا       کردنـد. بـه   ملحق به جهان تعريف مي
خاني بازی دربیاورد و کاله شاپو سر بگذارد و عصا  بخواهد خانماند که  نمي

دست بگیرد و روستايي را چوب و فلک کند. نهع ديگر روستا را رها کـرد و  
پـدری بودنـد و    يکي دو پارچه آبادی کیفي داشت که يیالقي بودنـد و ملـک  

ه ای هم آنجا بود ]نگه داشت[، بخشي از زمین را هم خريد نوچه مباشر و نظام
داری باب شد که فرد از ارباب زمـین   بودند و در بخش ديگر هم نظام اجاره

شـد.   محصـول تقسـیم مـي     77-77يا  87-87کرد و مشارکتي و  را اجاره مي
کردنـد و خودشـان را در شـرايط     ها به زيست و بقای خودشان فکـر مـي   آن

نماند  کردند. کسي سنتاً و از موضع ارتجاعي در روستا باقي جديد تعريف مي
ها هـم در اقتصـاد شـهری آمـد.      آيم. آمدند و سرمايه که بگويد من شهر نمي

هـا ديگـر رد پـای نظـام سـنتي       بجز خـرده مالـک   87شود گفت در دهه  مي
 روستايي در ايران وجود نداشت. 

*** 
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هايشان روی برخي چیزها  سوالم روی مردمي است که از طرفي حساسیت
ها فیلم محبوبشان هنوز گن  قارون  ولي همینمخصوصا زنان اينقدر تحريک شد 

 گويند.  ها آن زمان دنبال اين چیزها بودند و االن هم خوبش را مي است. همین

فرار کرد و ابتدا مراکش و بعد مکزيک و بعد پانامـا و   86شاه وقتي سال 
ای کردند  آمريکا و مصر رفت. در دوره کوتاهي که مراکش بود، با او مصاحبه

کنـد.   گويد که با بحث شـما ارتبـاط پیـدا مـي     ای مي بود. يک جملهکه کیفي 
هـا بـا    گويد من هنوز متعجبم که اينهمه به طبقه متوسط ايران رسیدم و آن مي

من اين برخـورد را کردنـد. شـاه اول عنصـر زمـان و دوم عنصـر تحـول و        
ل های دهه پنجاهي ايران که نیـازش پـو   دينامیسم را نديد. باالخره همه انسان

 87تـا   87هـای   رسیم که در سال در فراز بعد مي نفت و سفره گسترده شدن ـ 
رفتي از در و ديوار آناناس و موز و نارگیـل آويـزان بـود،     هرکجای ايران مي

ـ نبود. اتفاقاتي افتاد، ذهن انسان  ها درست شد، لي تن همه رفت بازار کويتي
بخشـي هـم   يک بخشش حاوی حافظه است و صندوق امانات اسـت، يـک   

رود.  طـرف مـي   شود، اين طرف و آن شود، مرور مي مدام دارد باال و پايین مي
رود  رود، چپ و راست مي پز ذهنش باال و پايین مي هم در آرام باالخره انسان

در ايران اتفاقات جدی افتـاد، بـا    86تا  77جورد. حدفاصل  گردد و مي و مي
عه ايران بود، يکي عرف ای شوخي شد. يکي سنن جام عناصر سترگ و جدی

غـرور  ، سفیر انگلیس در ايران کتابي دارد به نام 7مذهبي بود. آنتوني پارسونز
 87شويد برای نسـل دهـه    که بخوانید خوب است، آنجا متوجه مي و سقوط

رو بلـوار   در پیـاده  7ای گويد يک نمايشـنامه  ردهد. م ال مي چه اتفاقاتي رخ مي
                                                   

 
ترا   1891های  سفیر انگل تان در ایران در سال Antony Parsons. (1889-1822.) . آنتونی پارسونز. 1

ته چاپ شده اس  ترجمه و توسط نشر این هف وه توسط منوچهر راستین غرور و سقو،. وتاک 1898
 های مرجع در ارتبا، با انقالک ایران اس .  از وتاک

 آتش. ر  بچه ر . نمایشنامه خیابانی خوک 2
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خان زند در شیراز اتفاق افتاد که صـحنه تجـاوز را واقعـي بـه نمـايش       کريم
کند  گذارند، يا يک صحنه داشته که فردی عريان بوده، پارسونز تعريف مي مي

ما اتفاق  7که به او کُلت استعمال کرده بودند و اگر اين اتفاقات در هايدپارک
پنیـنگش ظرفیـت   شد. يعني انگلیس هم با همـه اُ  فیکون مي افتاد دولت کن مي

کـه کـارتر بـه ايـران آمـد،       87چنین کارهايي را نداشت. فرض کنید دی ماه 
محرم بود و میز شام را که نشان دادند سر میز شراب بود که در آن زمان اين 
خیلي حساسیت ايجاد کرد. يک بخش فرهنگي بـود و در بخـش ديگـر هـم     

وری  م پیشـه شـود. ايـران يـک نظـا     اش مضمحل مـي  نیروی سنتي ديد شبکه
داشت، يک نظام بنکداری داشت، يک نظام کالن تجاری بازاری داشـت کـه   

شـدند. البتـه ايـن سـوال کمـي زود رس هسـت و بـه         همه داشتند داغان مي
رفتند مشـهد و بـازار سـنتي     87فرازهای ديگر رفتیم. م ال فر  و ولیان دهه 

رضايي که با آجر مشهد را به زور خراب کردند و بازاری را آوردند در بازار 
چیز شـوخي کردنـد و در افتادنـد و     سانتي خودشان ساخته بودند. با همه سه

شـود. شـاه درک نکـرد کـه چـه       وقتي ذهن دستکاری شد، ذهن ديگری مـي 
ها تقريبـا   اتفاقاتي افتاده است. بله طبقه متوسط ايران به امکاناتي رسید. سفره

تـور سـفر    88د. سـال  خالي نبود، امکـان سـفر، خريـدن پیکـان قسـطي بـو      
بودند به ترکیه و يونان و قبرس هفت هزارتومـان، يـا تـور     روزه گذاشته هفت

هـا کـه قـبال دستشـان بـه دهانشـان        سه روزه اروپا با سه هزارتومان؛ خیلـي 
دست به دهان رسید. اما همه وجوه انسان که مصرف و  87رسید در دهه  نمي

توانسـت پاسـخ    ه آن رژيم نميترکیه و قبرس نیست، نیازهای ديگری دارد ک

                                                   
 

1 . Hayd Park عمومی بوده اس . این پرارک بره دلیرل     19، بزرگترین پارک لندن اس  وه از قرن
ل هایرد پرارک ورنرر    طور به دلی گردد و همین های اجتماعی آزادی وه در آن برگزار می گردهمایی

گیری قانونی در آن  شهرت دارد. هاید پارک ورنر ق متی از پارک اس  وه هر اعتراآی  فارغ از پی
 آزاد اس . 
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تـوان گفـت    مي 86تا  77بدهد و نیروهای ديگر آن نیازها را پاسخ دادند. از 
آرامـش در  ترين دوران جامعه ايران بود. م ال يـک فـیلم آمـد بـه اسـم       زنده

ــود و اکبرمشــکین کــه آقــای ناصـر تقــوايي 7حضــور ديگــران  از ســاخته ب
کرد. يک پالن از فیلم اين  آن را بازی مي های تاتر و خانم ثريا قاسمي قديمي

اش بیـزار شـده بـود و     بود، مشکین سرهنگي بود کـه از خـودش و گذشـته   
اش درآن بود، در صندوق را باز کرد و  ای داشت که لباس سرهنگي صندوقچه

ساز  که فیلم تاثیرگذار بود. اينآب دهانش را روی آن انداخت و بست، خیلي 
نويس و چريک و... همه در آن دوره فعـال بودنـد. فـرض     و نويسنده و رمان

بازار اسـت و   ی شود که بچه اعدام مي ديدند که محمد بخارايي کنید مردم مي
رود همـه تبريـز و    مي د که پای اعدامنژا شناسند. يا حنیف همه بازار او را مي

اش  های تهران با همه جواني شناسندش، او در بازار ترک های تهران مي هیات
تیمـي پیـدا    گفـت. در جواديـه و منیريـه و امیريـه خانـه      رفت و تفسیر مي مي
هـا قـرص ضـد     تیمـي  تواني بگويي در ايـن خانـه   سال شما مي 8-7شود،  مي

مگر دختر پسـر ديوانـه انـد بـرای      اند، حاملگي پیدا شده و روابط آزاد داشته
روابط آزاد بیايند چريک شوند، آن بیرون که آزاد بود و کسي کاری نداشت. 

شـد کـه در آن    اين ضد تبلیغات حدی داشت، بعد از چند سال مشخص مـي 
ار شکسـتن  کـه رکـورد د   بوده است. يا حمید اشـرف  خانه امیرپرويز پوياني

محاصره را شکست. در يکي دو تـا محاصـره مـردم فکـر      88محاصره بود و 
رود، مردم همـه   کنند اين خرابکار است، اما بعد که در محاصره از بین مي مي

                                                   
 

تقروایی وره برر اسراس داسرتانی از       آرامش در زضور دیگران، فیلمی اس  به وارگردانی ناصرر  - 1
دیپلم افتخار جشنواره ونیز را از آن  1892سال  غالمح ین ساعدی ساخته شده اس . این فیلم وه در

مجوز اوران یاف . این فیلم نشان دهنده زندگی  1192ساخته شد اما در سال  1119خود ورد در سال 
هرا وارد   هایی اس  وه روابط سرد و خالی از ارزش، برر شخصری  ان رانی آدم    پوچ شهری و آسیب

 وند.  می
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ها فعال بودنـد و در   فهمند که حمید اشرفي هست. همه در اين تلنگر زدن مي
و سوسن و  با آقاسي پنجاهي ايران به جايي رسید که ديگر ی جامعه دهه 86
در جامعـه   77و  77شـود گفـت تـا     شد؛ کما اين که مي قارون ارضا نمي گن 

ها در جامعه ايران افتـاد   که آن اتفاق 77کردند[. از سال  ايران دافعه ]ايجاد مي
و بعد هم جنگ و بگیر و ببند... ويدئو در ايران آمد، نظامي برخـورد کردنـد.   

يران آمد، نظامي برخورد کردند. اين جمهوری اسـالمي بـود کـه    ماهواره در ا
سوق داد، نه جوهر هنر آنها.  و گوگوش مردم را دوباره به ابي و شهرام شاپره

سـال در ايـران بـايکوت بـود امـا مـردم بـه او         77يک وقت بناني است که 
است که هم يـک نوسـتالژی و هـم     و مرضیه بازگشت کردند، يا قمرالملوک
کیست که پسرش باشد، االن به پسرشـان   زاده يک هنری دارد اما م ال شماعي

هم سمپاتي پیدا شده است. مـردم را سـر جـای خـودش در انقـالب مـرور       
 76جـوان   دی رضـايي هايي که در جامعه ايران آمد؛ از مه خواهیم کرد. اتفاق

هـا،   ساله در دادگاه دفاع تاريخي کرد، تا بنیانگذاران، تا حتي بعضـي از طلبـه  
به آمدن يک هیات آمريکايي به ايران اعتراض کرد  76که سال  7آقای سعیدی

اينقـدر در   86و در زير شکنجه شهید شد و... اينهـا همـه در ]ذهـن مانـد[.     
ای هم از زير کـار خـودش را    ت ريخته شده بود و سه فتیلهپز]ذهن[ مال آرام
زير اين ديگ پر مالت به جای سه فتیله، گاز روشـن شـد و    86-87کرد.  مي

آبان بعد از کشتار دانشـگاه آمـد گفـت     77در زودپز را برداشت. شاه که در 
هـايي   هم چه اتفـاق  86تا  87صدای انقالب شما را شنیدم حس نکرد که از 

هايي را ويران کـرده بـود، نظـام حزبـي سیاسـي ايـران کـه         است. نظام افتاده
توانست شکل بگیرد را ويران کرد، نظام ملي مديريتي صنايع نفـت، نظـام    مي

ملي دانشگاهي، نظام شهرهای سنتي و... را داغان کـرد و عمـد هـم داشـت.     
                                                   

 
به دنبال  1118(. روزانی و مرجع معترض به رژیم شاه. او در سال 1169-1118. ). محمدرآا سعیدی 1

 و زیر شکنجه ساواک جان سپرد.  دعوت روزانیون به اعتراض در برابر ورود هیات آمریکایی دستگیر
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مین ها قَمه را کرده بود توی ز آمده بود يک تنه وسط صحنه و به قول قديمي
طلبید. شاه واقعا اين کار را کرد، عنصر دموکراتیک و عقـل و   کش مي و نفس

مدارا که درش نبود. همه را حسـاس کـرد. روشـنفکر کـه جايگـاه و امنیـت       
نداشت، حداک ر پاتوقش همـین کافـه نـادری بـود کـه االن دارنـد خـرابش        

با گـرايش  هايي که منورالفکر بودند و شاعر  کنند. در کافه نادری يک نسل مي
توانسـت بـرود در کافـه بشـیند. سـقف       رفتند، چريک که نمي چپي بودند مي

تحمل رژيم شاه همان کافه نادری بود. يا م ال در بازی فوتبال که تماشـاچي  
ها را جريحه  خیلي سیاسي نیست ولي استاديوم را پادگان کرده بود. همه ذهن

امه رستاخیز داشت بـه نـام   ای که روزن دار کرد. دفعه پیش اشاره شد به مقاله
؛ مردم اروپا به وضعي رسیدند که نـه مسـیح کـه يـک     «نه مسیح، نه مارکس»

گیرد و نه مـارکس انقالبـي    خورد، صورتش را برای سیلي ديگر مي سیلي مي
کند و نیاز به يک موج معنايي جديد دارد. جامعه ايران هم  ها را ارضاي نمي آن
ی  صـل رسـید. از دسـت رژيـم شـاه در رفـت. محاکمـه       به ايـن سرف  87در 

که پخش شد، ما کالس نهم بوديم و تا سـه روز در مدرسـه يـک     گلسرخي
هايي هسـتند کـه مـرام و مکتبـي دارنـد،       ای بود. مشخص شد که انسان ولوله

همین که يک مارکسیست آمد عنوان کرد که من از موال حسین و موال علـي  
ها را هم جذب کرد. م ال من کالس هفـتم بـودم    خیلي از مذهبي ملهم بودم،

شـديم، ريـس    رفتـیم کالنتـری کـه صـبح رد مـي      در مسیری که ]مدرسه[ مي
کالنتری ترور شد، در کوچه قبل از کالنتری سرهنگ فرسیو و پسرش تـرور  

کدام از جامعـه   شدند، در قیطريه هاپکینز و پرايس ترور شدند. حتي اگر هی 
شد. بعد از تعطـیالت عیـد    وزی هم سیاسي نبودند هي تلنگر زده ميآم دانش

کسـي   کننـد چـه   هايي که ترور مـي  تا ترور شدند، آن 7-8تا امتحانات خرداد 
 ی مصـاحبه  87کسـي هسـتند؟ در سـال     شـوند چـه   ها که ترور مي هستند، آن

جانش بـه کفَـش    ديدی يک تیپي هست که را نشان دادند و مي صمديه لباف
ای کـه صـدبار     است. تیپي بود که يک تلقي از زنـدگي داشـت، آن مصـاحبه   
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 86تـا   87. از داد آموزان مي سانسور شده بود اما يک تلقي از زندگي به دانش
ملت ايران يک ملت ديگـری شـد    86ها خورده شد و  خیلي تلنگرها به ذهن

ان سوق داد و االن هم که ولي اتفاقات بعد از انقالب بخشي را به جای اولش
 بینیم وضعیت به چه ترتیبي هست.  ديگر مي
 

*** 
در رهبری بخش سنتي جامعه تنها نبود و اصال او در تبعید بود و مراجع  خمیني

دادند چه شد که تلقي رهبری  های عمده را انجام مي ديگر م ل میالني و... فعالیت

 فقط روی آقای خمیني سوار شد؟

 ی ای با ديگر مراجعي داشـت کـه نماينـده    های عمده تفاوت آقای خمیني
سیاسي هم نیامدند. م ال م لث قم،  ی سنتي بودند و در حوزه ی کالسیک حوزه

اعالمیه  در سطح دادن اطالعیه و 77، سال و گلپايگاني و نجفي مداری شريعت
امضا و سه امضا آمدند ولي تا کاپیتوالسیون آمدند. تنها مرجعي که از خط  6

قرمز کاپیتاالسیون عبور کرد و با شخص شاه درافتاد، آقای خمیني بود و بعد 
اجتماعي پیدا کرد که ديگران نداشتند.  ی هم که زندان و تبعید شد يک سرمايه

آقای خويي و میالني و حکـیم و...   های سنتي در ايران در رهبری فقهي توده
کردند، مدرسه و پیرامون  هم بودند. هر کدام رساله داشتند، وجوهات جذب مي

پرداختند، از اين زاويه بله؛ آقای خمیني اصال دور  ای داشتند و شهريه مي طلبه
اجتمـاعي  ـ  بود و در نظام سنتي حوزه جايي نداشت اما يک مرجعیت سیاسي

آقای خمیني مرجع وجوهات نبود ولي بعد از  77ید قبل از کن پیدا کرد. فرض
صفت، کـارِ تشکیالتیشـان    های موتلفه م ل شفیق و رخ تعدادی از بازاری 77

هـای   آوری وجوهات و رساندن به نجف بود. اشاره شـد کـه در گـروه    جمع
آقای خمیني بود؛ سايه نه نقشع ايشان در  ی جديدی هم که تشکیل شدند سايه

گذاری  اعتراضي روی تاج ی نقشي نداشت و فقط يک بیانیه 86تا  77اتفاقات 
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ساله و حزب رستاخیز داد. برای دکتر شريعتي هم چیزی  7877های  و جشن
ها مخصوصـا از خـارج از کشـور بـه      ها و تلگراف قدر نامه که آن نگفت تا اين

قدان ای به ف ای به دکتر يزدی نوشت و در آن اشاره سمت ايشان رفت که نامه
کـرد امـا    ای نمـي  دکتر شريعتي کرد. نه در ايران و نه در آنجـا فعالیـت ويـژه   

-86ها رفت و  ای با روحانیت سنتي پیدا کرد که به پس ذهن و پیشاني ممیزه
عمل کرد. اگر نه نظام سنتي برسر جای خودش بـود و ارتباطـاتش را بـا     87
ای خمینـي هـم يـک    ها داشت، وجوه و مساله پرسیدن و رساله؛ ولي آق توده

 به بعد عمل کرد.  87ای که در  جوهر سیاسي داشت و هم يک ممیزه
 

آيد سراغ همین مراجع سنتي  ها مي اما خانواده مجاهدين وقتي حکم اعدام بچه
 روند. مي

ها اهل تقیه بودنـد. در   ی آن ای در ادبیات آخوندی هست؛ تقیه. همه واژه
اد ولي مراجع داخل ايران بروز و ظهوری ها افت خیلي اتفاق 86تا  77ايران از 

ديگر منفعل بـود   87نداشتند. آقای میالني از قبل مصدقي بود که بعد از سال 
ها اسم و وزن آخونـدی داشـتند و مرجعیتشـان م ـل      ای نکرد. آن و کار ويژه
 سیاسي نبود. آقای خمیني

 
*** 

 
صاد ايران با جهان و صنعتي شدن ما شاهد پیوند اقت 87و  77در حد فاصل دهه 
ها احدات شد و يک طبقه کارگرصنعتي رو به رشدی شکل  آن هستیم، کارخانه

گرفت ولي انقالب جهت سوسیالیستي نگرفت و توسط نیروهای سنتي مديريت  مي

شد  شد. اين طبقه تازه شکل گرفت بود و چون هنوز به خودآگاهي نرسیده بود مي
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اند حامل انقالب باشد پس دچار يک انقالب زودهنگامي تو پیش بیني کرد که نمي
 شد که به قول شريعتي انقالب پیش از آگاهي و فاجعه بود. 

گذاريم سر جای خودش در فراز انقالب بررسي  قسمت آخر صحبتتان را مي
طور که گفتیـد يـک طیـف کـارگر صـنعتي       اول همان ی کنیم اما در مورد تکه مي
 87دهـه   ی ادامـه يافـت و نیمـه    77گرفـت و در دهـه    شکل 87آرام از دهه  آرام

کارگر صنعتي داشتیم. چند تا مساله وجود داشـت؛   ی تقريبا کامل شد و يک توده
بخش مهمي از اين توده کارگر صنعتي روستايي بودند، روسـتايیاني کـه زنـدگي    

شود گفت کـه   کنید مي بردندشان به کارخانه. فرض شهری نداشتند و از روستا مي
در آن زحمت کشـید. گـروه    7فش ملي اولین گروه در ايران بود و آقای ايروانيک

خودش را درون مجموعه تولید  ای کاالهای واسطه ی به سبک فورديسم، که همه
هزار کارگر داشت که بیشترشان از يکي دوتـا روسـتای بـزرگ آمـده      77کند.  مي

اندن و نوشتن هـم  بودند. بخشي از جمعیت کارگری روستايي بودند و سواد خو
نداشتند و با جامعه شهری هم ارتباطي نداشتند. همین که به حاشـیه شـهر آمـده    

شهر و  ای پیدا کرده بودند يا در اسالم بودند و در حاشیه تهران و کرج يک بیغوله
زاد را نگـاه   کريم صاحب يک خانه شهری شده بودند و شب تلويزيون فرخ رباط
ي يک سفر بروند دنیای جديدی برويشـان بـاز شـده    توانستند سال کردند و مي مي

ای بود،  جدای از اين که شرايط سیاسي طور ويژه 77بود. ريادم هست اوايل دهه 
هايي کـه تـازه ازدواج کـرده بودنـد      شرايط زندگي اقتصادی هم سخت بود. بچه

کردند و اجاره نشین بودنـد و...  آن زمـان يـک     همه در يکي دو اتاق زندگي مي
 87الحسـنه بـه مـا     گفتنـد اگـر يـک قـرض     بود که واقعیت داشـت مـي   شوخي

طور است، آن  شود.( واقعا اين هزارتومان وام بدهد تحلیلمان از شرايط عوض مي
                                                   

 
گذار گروه صنعتی ملری،   آموخته زقوق و بنیان (. دانش1191-1288. محمد رزیم متقی ایروانی. ) 1
ی وفش ملی بود. او پس از انقالک و مصادره اموالش ابتدا در آمریکا و سپس در مصر به  لید ونندهتو

 تاسیس وارخانه تولید وفش مبادرت ورزید. 
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روستايي که آمده شهر اصال تحلیلش از جهان عوض شده است. درسـت اسـت   
 مدير صنعتي و کارفرمای جديد است امـا ديگـر زور و ضـرب    ی که زير اتوريته

  ارباب هم نیست که بگیرند چوب و فلکش کنند. يک وجه اين است که زنـدگي 
و جهانش عـوض شـده بـود، وجـه ديگـر ايـن اسـت کـه ادبیـات طبقـاتي در           

ها به اين فکـر افتـاده    گروه 87-87های  های ايران نرفته بود. تازه در سال کارخانه
و  ، بهمن بازرگاني87ها بروند. در سال  بودند که کارگر جذب کنند و به کارخانه

يک تعداد ديگر از کادرهای مجاهدين به تراکتورسازی تبريز رفته بودند که بیشتر 
خواستند فضا شناسي کنند، کسي کار نکرده بود. وجه ديگر اين هست که  هم مي
کارگران صنعتي، چه شهری و چه بخش مهمي روستايي، وابسته به نفـت   ی همه
گرفتند زندگي خودشان هـم   . نظامي که نفتي بود، اگر مقابل نظام موضع ميبودند

شود گفت تنها قشر کارگری ايـران کـه آگـاهي بـاال داشـتند       افتاد. مي به خطر مي
هـا را   ها. قبل از کودتا انگلیسي گران بودند؛ کارگران نفت جنوب و پااليشگاه نفت

در آبـادان و اهـواز سیسـتم انگلیسـي      ها را ديده بودند. ديده بودند، بعد آمريکايي
هـای منطقـه را    دادنـد و تلويزيـون   سـي گـوش مـي    بـي  بود، همه آنجا راديو بـي 

شناختند ولي کارگر کفش ملي  را مي گرفتند. کارگران نفت، ]جمال عبد[ ناصر مي
طـور کـه    نن کیسـت و... . همـا  مـی  ممکن بود اصال نداند ناصر کیسـت، هوشـي  

ای بود کارگرهايش هم يک سرو گـردن بـا بقیـه     تکنولوژی نفت در ايران جزيره
دو واکنش کارگری بیشـتر نديـديم کـه     87فرق داشتند. در مجموع در طول دهه 

چیت و بعد کاروانسرای سـنگي کـه فـاتح     هم صنفي بودند، يکي داخل جهان  آن
ر تحوالت اجتماعي نیامـد و در  بود که کارگر صنعتيِ ايران د سرکوبشان کرد. اين

تر بودند، کارگرهای صنعتي از آذرماه بـه   کارگرهای سنتي خیلي فعال 86انقالب 
ها پیوستند. اما کارگرهای سنتي م ل شـاگرد بـزاز و رزاز و بقـال     بعد به اعتصاب
 در فضا بودند و در انقالب هم بودند. 77و... از سال 
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 نجاه و سومنشست پ

6832سه شنبه سوم ارديبهشت ماه 





 

 

 

  

با سالم بر همه خواهران و بـرادران و بـا اجـازه همـه دوسـتان و آقـای       
و نشست پنجـاه و سـوم، چهـارمین     7866مهندس سحابي. سوم ارديبهشت 

 کنیم.  است، انشااهلل بحث را شروع مي 77-87برگ از فراز جنبش 

 عمل ی ؛ عرصه04ايران 

سال قبل از مشروطه شروع کرديم، تا به امروز چیزی حدود  78حدودا از 
سال قبل رسیديم، از کمرکِش بحث رد  78-77گیرد. به  سال را در برمي 778

آرام بـه انتهـای بحـث نزديـک      آرام اگر با همین آهنگ پیش برويم،شديم و 
 شويم.  مي

امکـان بـا   است. قبل از اينکه به ايران بیايیم، تـا حـد    77بحثِ ايران دهه 
نفس شديم، درک کرديم که شـرايط جهـان چـه بـود و      المللي هم فضای بین
های غلیاني آن را ديديم. پازلي که در جهان باز شده بود، از پن  عنصر  ويژگي

بیني، عنصر مشي، عنصر استراتژی  ترکیب يافته بود؛ عنصر ايدئولوژی يا جهان
 گیری طبقاتي.  هي و جهت ندآنتاگونیستي و مشي براندازانه و نهايتا سازما

های  کرديم بتوانیم برگ فضای جهان را که نگاه کرديم، به ايران آمديم، سعي
ژورنال ايران را از وجوه مختلف ورق بزنیم. امروز در ادامه بحث به نیروهای 
عرصه عمل خاص رسیديم. ]البته اين موضـوع[ بـه ايـن مفهـوم نیسـت کـه       

ل نکردند. اتفاقا دفعه پیش عنوان شد که شاعر ديگراني که در میدان بودند، عم
های  طلبه نويس و کارگر عمل کردند، تک ساز، سناريست، رمان عمل کرد، فیلم

و...،  عمل کردند، مرحوم شريعتي 86-77تاثیرگرفته و تلنگرخورده از جنبش 
 کننده هم عمل کردند. همه عمل کردند، نیروهای پراتیکِ عمل

عمـل بـا    ی رسـیم؛ عرصـه   مـي عمل    ي به عرصه 04در ايران دهه امروز 
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چکــاني مرحــوم  ماشـه
 شهید محمد بخـارايي 
آغاز شد که در تصوير 

بینیم. پن  نفـر   او را مي
در رديف جلو هسـتند  

قتلـه  »که چهار نفر بـه  
مشهور شدند. « منصور

کننـده   حامل و شـلیک 
 خاراييمرحوم محمد ب

دهـد او[ در ذات نظـامي    بینیم که ]نشـان مـي   در چهره او معصومیتي مي بود.
شااهلل توضیحي را که خودشان  نیست اما به ضروره دست به اسلحه بردند. ان

شدنشان دادند، مرور خواهیم کرد. بقیه ]افراد در تصوير[  روی دست به اسلحه
هستند. از آنجايي که اولین عمل را ايـن   و واحدی د، صفارهرندینژا هم نیک

کننـدگان   رقـم زد، تصـوير را بـه اولـین عمـل      جريان يعنـي جريـان موتلفـه   
 اختصاص داديم.  ل نفر اول سمت چپ، مرحوم بخارايي خصوص بهـ 

 عمل ي عرصه آفرينانِ زمينه

هـای تـاريخي و    عمـل زمینـه   ی چنان که قبال گريـزی زديـم، عرصـه   هم
 رواني خاص خودش را داشت. ـ  روحي

 ملي، يک خيز، دو سرکوب يک نهضتِ

]وجـود   به اين ترتیب که يـک نهضـت ملـي بـه رهبـری دکتـر مصـدق       
داشت[که يک نهضت همگاني و مشارکتي بود، روشـنفکری صـرف نبـود و    

ها دور از مردم حرکت را شروع نکرد تا مردم دنبال او بدونـد و  کسي فرسنگ
آخر سر ببُرنـد و نتواننـد بـه او برسـند. حرکـت، يـک حرکـت همگـاني و         

مند بود. رهبر که دکتر مصدق بود، فردِ آموزگاری بود و يک دهـه کـار    قاعده



 عرصه عمل  111

 78مـاه و   76ملـي شـدن برسـد و در     ی آموزشي کرد تا توانست به آسـتانه 
اش بیش از اينکه با حرف و با قلم  کرد، آموزگاری م که حکومت ميروزی ه

اجتماعي و نه سیاسي دوران ـ  های اقتصادی باشد، با عمل، نبوغ و سازماندهي
خودش بود. يک نهضت مليِ مشارکتي سرکوب شد و يک خیز هـم کـه بـه    

شـکل گرفتـه بـود، سـرکوب      86-77در  87فاصله يک دهه بعد از سرکوب 
ها قاچي وارد  ساز اول اين بود که در پس پیشاني اشاره شد که زمینهشد. قبال 

ای نسبت به سرکوب يک نهضت ملـي و يـک    شده بود و خراشیدگي جدی
 خیز دوراني ايجاد شده بود. 

 ؛ داالن چه بايد کرد؟ 93 – 24

داالنـي بـود کـه همـه نیروهـا در آن       86-77 ساز بعدی اين بود که  زمینه
لي، مذهبي سنتي، مذهبیون مدرن ]يعني[ نیروهايي که امروز رفتند؛ نیروهای م

سیاسـي   مذهبي موسوم هستند، بخشي از حوزه که بـا آقـای خمینـي   ـ  به ملي
در ايران بودند و چپِ جديدی که بعـد   هايي که بقايای حزب توده شد، چپ
ل مستقل از حزب توده را در دانشگاه به وجود آمد و خودش عم 77از سال 

آمدنـد،   86-77سامان داد؛ همه در اين داالن چرخیدنـد. سـه نسـل در داالن    
عمال  86-77نسل متاخر، نسل میاني و نسل نويي که تازه به صحنه آمده بود. 

همه به يک چه بايد کرد رسیدند. چـه   در آخريک داالن چه بايد کرد بود و 
نشـیني و سیاسـت صـبر و     ک ايران خانـه بايد کردِ بخشي از نیروهای کالسی

انتظارکشیدن بود. بخشي منتظرالظهور شدند که يک شرايط جديدی در ايران 
به وجود بیايد و بعدا پا به عرصه بگذارنـد. بعضـي التهـاب عمـل داشـتند و      
خیلي سريع عمل کردند. بعضي هم پروسه تدارک و مرارت را طي کردند که 

 ید. شااهلل به آنها خواهیم رس ان
 ؛ پاگرد تعيين تکليف 24خرداد 

و  86-77فرجـامین و انتهـايي جنـبش     ی وجه بعدی اين است که نقطـه 
خرداد و قبل و بعد آن در تهران و ورامـین رخ داد،   78اتفاقاتي که خود روز 
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شـود خیلـي در    تکلیف آورد. بـاالخره نمـي   نیروها را از داالن به پاگردِ تعیین
ر بخواهیم از طبقه دوم به سوم برويم، هرچقدر هـم  پاگرد و کريدور ماند. اگ

که در پاگرد و کريدور اطراق کنیم، موقتي است و باالخره يا بايد پايین برويم 
چنین وضعیتي داشت که باالخره ]نیروها[ از  77خرداد  78يا بايد برويم باال؛ 

ـ      آن داالن عبور کردند، به منطقه صعب اال العبـور رسـیدند، پلکـان تـاريخ را ب
شود گفت در اين پاگرد بـا وضـع    رفتند و نهايتا به يک پاگرد رسیدند که مي

 تکلیف کردند.   موجود تعیین
هم تحلیلی سه نسل

نـه   تحلیـل ـ   بار سه نسل در ايران با هم هـم  در پرتو اتفاقاتي که افتاد برای اول
بود کـه گفتـیم در    شدند؛ نسل اول که شاخص آن مرحوم دکتر مصدق ـ مشي هم
نوشت، تصـريح  « الجزاير و مردان مجاهد»، يری که به کتاب آقای حسن صدرتقر

تر که بیايیم،  شااهلل ملت ايران هم راه ملت مجاهد الجزاير را برود. پايین کرد که ان
ـ       مهندس بازرگان هـم کـه بـه     يبه همین ترتیـب کـه اشـاره شـد و آقـای خمین

 خوانیم؛ آقای بهشـتي  آنتاگونیسم رسیده بود. فاکتي هم هست که ضمن بحث مي
چهـل کـه    ی دهـه  ی خرداد و میانـه  78صحبتي کرده بود که آقای خمیني بعد از 

 هـم عمـل کـرده بـود،     شد و گروه قتله منصور بوی مبارزه مسلحانه استشمام مي
اجازه داده بود که بخشي از وجوهات به خريد اسلحه اختصـاص پیـدا کنـد. بـا     

مجـددا وارد عرصـه سیاسـي و رهبـری شـد،       86اينکه وقتي که خمیني در سال 
خواست که به آنتاگونیسم برسد امـا او هـم بعـد از     ای بود و نمي اش توده رهبری
زه داده بود بخشي به همین تحلیل رسیده بود و شاخصش هم اين بود که اجا 77

 از وجوهات به خريد اسلحه اختصاص پیدا کند.  
چنیني رسیده بـود، درسـت اسـت کـه خودشـان       تکلیف اين نسل اول به تعیین

ها هم به همین ترتیب. نسل نو هم  سال کننده نبودند اما به تحلیل رسیدند. میان عمل
 ور خواهیم کرد. تحلیلي را در ادامه بحث مر به تحلیل خاص خودش رسید. اين هم
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 مختلف خروجیبستر مشترک تجربی، 

کَسری بود که بستر مشترک تجربي داشت؛ نیروها تقريبا سه سـال بـا    77-86
های مختلف با هم زيست مشترک داشتند، امـا همـه، ]وجـه[     ها و ايدئولوژی ايده

مشترکشان اين بود که آمده بودند تا در يک پروسه مبارزات علني شرايط را بازتر 
تر کنند اما ناکام ماندنـد و بـا سـرکوب مواجـه شـدند. بسـتر        و مطالبات را عیني

و  ای رسـیدند  مشترک تجربي بود اما خروجـي آن مختلـف بـود. بعـد بـه رويـه      
 ها را مرور خواهیم کرد.   شااهلل مشي ای را پیش گرفتند که ان مشي

 انداز، مايل به بروز هاي غيرقابل پس ظرفيت

شـود   انداز بود. مي ي بیرون زده شد که غیرقابل پسهاي ظرفیت 86-77از 
هايي را در بطن خاک ايران ذخیره کرد که به فاصله  ظرفیت 86-77گفت که 

های خاک عبـور   ها که از اليه اين ظرفیت 77کوتاهي بعد از سرکوب خونین 
کرده بودند و به عمق رفته بودند، چاه آرتزيني را در آن زير تشکیل دادند که 

ر شـروع شـد.   علـي منصـو   بـا تـرور حسـن    78اول اين چاه در بهمن  نمايه
هـای   بـود و نمايـه   و حـزب ملـل اسـالمي    های بعدی آن تشکیل جاما نمايه
بـود کـه دو جريـان نـوين      76-87هـای   تـرِ آن سـال   فشـان  تر و خوش جدی

 اتي ايران وارد شدند و عرصه را دگرگون کردند. سازماني به عرصه مبارز
 آغاز سرخطهمه 

. در ايران انباشت شد ای بسیار جدی سدِ  پشت آبِ و ها جدی بود ظرفیت
زار تبديل شود و بايد باالخره  آب پشت سد هم طبیعتا آبي نیست که به لجن

ا رژيم شاه ها ر ها باز شود. طبیعتا دريچه سر مزرعه برود و باالخره بايد دريچه
هـا المحالـه،    کرد و اين ظرفیـت  ها باز نمي اش به روی ظرفیت بستگي با شکل

ی  کردند. همه اجبار مسیر خاص خود را از طريق ديگر طي مي ضروره و به به
ها مايل به بروز و ظهور بودند؛ اولـین تمايـل بـه بـروز و ظهـور       اين ظرفیت

و به فاصله کوتاهي بعد از تبعید آقای  78ل در سا ها هم ترور منصور ظرفیت
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بود. به نوعي همه، سر خطِ آغاز قرار گرفتند اما منتظر نبودند که تپانچه  خمیني
  ی واحدی شلیک شود که همه بدوند. اين دوره اين ويژگي را داشت که تپانچه

برای ترور  ی استارت موتلفه استارتِ هر نیرو توسط خودش شلیک شد. تپانچه
های بعدی به ترتیب؛ همه سر  ر خیلي زود شلیک شد و تپانچهعلي منصو حسن

 خط آغاز قرار گرفتند. 
 جوهر خوش ،نو نسلِ

جـوهری بـه    بار نسل نـو خـوش   ساز بعدی اين بود که برای اول زمینه
صال از وجناتش، از فـک  وجود آمد که بنا بود ايفای نقش تاريخي کند. ا

 86-77هـای   اش با مبارزه در سال اش، از عَزمش و از نوع مواجهه برآمده
، چـه   آمد که بناست از ناحیه نسل جديـد، چـه چـپ، چـه مـذهبي       برمي
 ی مبارزه ی هايي که اساسا در عرصه سنتي، چه مدرن و حتي الئیک  مذهبي

شـد. ايـن نسـلِ نـوِ      سیاسي نیامدند، اتفاقاتي متصاعد شود کـه متصـاعد  
تاثیر قرار داد که قبال با هم تا حدی  ها را تحت عرصه ی جوهر همه خوش

 تدقیق کرديم و يک مرور مجدد نسبي بر آن خواهیم کرد. 
 هم فضائي با جهان

باالخره فضای جهان به ايران هم سرايت کرده بود؛ فضای جهان غلیـاني  
قاتي و مشيِ مشخص و شـبکه  گیریِ طب با جهت که در جهان بود بود. باکسي

آرام و با توجه به شرايط بومي و اقلیمي خاصِ کشـور   آرامسازماندهيِ معین، 
 ما به ايران هم آمد. 

 هاي عمل ها و جلوه ميدان

تر مرور  منظم، به آن گريزی زديم قبالرا که ي های عمل ها و جلوه میداناين بار 
و میانه و خصوصـا در انتهـايش فقـط    ای نبود که در ابتدا  دهه 77 ی دهه ؛کنیم مي
 .رش سال  بشنويم. آن آرتزيني که از زير جوشید و باال آمد چندوجهه بودغُ
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 گويا شعرِ

انـداز شـده بـود و     هايي که پـس از سـرکوب پـس    ظرفیت بطناز دل و 
زيرين جامعه ايران رفت و بعد دوبـاره هويـدا    ]سطحِ[ آرام با صبوری به آرام

 ؛کـرد  های قبل فرق مي هشعری آمد که اساسا با شعر دور .گويا بود شد، شعرِ
زد، اين شعر ديگر تعارف  های قبل با استعاره به شرايط تن مي هاگر شعر دور

 تیر میدان با اينکه مرد و را کنار گذاشت و با اينکه شاعر اسلحه به دست نبود
ت بـردار بـه سـم    گـاهي رداری داشت کـه  ش و بُلَالخره شعرش فِانبود، اما ب
همه به سمت آن رفتـه بـود، ايـن     ی که انگشت سبابه رفت مي ای نشانههمان 

 گويا وجود داشت. خیلي مهم بود. شعرِ
 اخوان و يک سری شاعرهای از قبل برقرار در جامعه ايران بودند، شاملو

مـل  را ح کـه فرهنـگ بعـد از کودتـا و فرهنـگ اسـتعاره       نـد بود و... ]ثالث[
شعر شاملو از آخر  .تر شد عیني (خصوص شاملو بهراتفاقا در اينجا  .کردند مي
، هـا  شـبانه  جبهه مبـارزه مسـلحانه شـد؛     شعر پشتِ، 87تا میانه دهه  77دهه 

ها و ديگران سروده بود، به  ، احمدزادهکه برای مهدی رضايي مرد کوه شیرآهن
 و بدون رودربايستي و بیرون از مدار استعاره تبديل شد. شعر گويا

از مشـهد   7میرزازادهنعمت آقای  شعرای جديدی هم به میدان آمدند؛ 
بود و اشعارش واقعا در  «مرزم.آ»جبهه مبارزه آمده بود. اسم مستعار او  به

ــه پشــت 87و  77دهــه  ــارزه ی جبه ــران شــ ی مســلحانه ی مب ــای اي د. آق

                                                   
 
سررودن   16هرای دهره    شناسی و شاعر . او در سال آموخته جامعه (، دانش1119. ). نعم  میرزازاده 1

آغاز ورد و به همین دلیل چندبار دستگیر و زندانی شد. « م. آزرم»انه خود را را با نام جوی شعرهای مبارزه
از جمله مجموعه شعرهای مشهور او در ایرن دوره برود. م.آزرم در   « سحوری»و « گذربان»، «تندیس»

را  ها، او را سرود وه مخالف  با انتشار آن« گلخشم»و « گلخون»دوران پس از انقالک دو مجموعه شعر 
اونون از اعضای موسس وانون نوی ندگان در تبعید  راهی خارج از وشور ورد. او هم 1196در سال 
 اس .
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ای  آمد که انسان شـريف و وارسـته   7يکدکن آقای شفیعي  آمد، 7گرمارودی
بود و هست و خیلي مهم بود که بعد از انقالب دولتي نشد و در هر سن 

شـرافتي خـودش داشـت و شـرافتي      .ای بروز و ظهور پیدا نکرد و صحنه
 شعرش داشت. 

هـا هـم راه پیـدا کـرد، بخشـي از       مـد کـه بـه درون دانشـکده    گويايي آ شعرِ
 87و آسـتانه دهـه    77هـا در دهـه    دانشجويان هم شـاعر شـدند و در دانشـکده   

خیلـي مهـم بــود کـه در آن دوره نشــريات  .شــد هـای شـعر برگـزار مـي شــب
که بخشي از آن نشريات تولیـد   بود« آذرخش» و« رعد»، «فلق» م لای  دانشجويي

هم تولید فکـری در حـد خودشـان و هـم تولیـد ادبیـات        ؛ن بودخود دانشجويا
 77هم اشاره شد که در دهـه   قبالگويا میداني باز کرد،  آهنگین که شعر بود. شعرِ

خالصه اشعار شاعران دوران يـا   ازهايي  شعرهای کوچک و دفترچه  کتاب 87تا 
ل همـه و در  در جیب بغـ  ،نفس با شرايط مبارزاتي جهان هم شاعران بیرون ايرانِ

ای بـرای پیونـد    ساز جدی شعر آن موقع زمینه ،اتفاق مهمي افتاد .ها رفته بود کیف
يـا  میدان سیاسي   ؛فطرت به میدان مبارزه بود فطرت و پاک های خوش دادن انسان

  .حداقل میدان مبارزه انساني و ياايدئولوژيک يا اجتماعي 

                                                   
 
آموخته ادبیات فارسی، شاعر. از مشهورترین اشعار پیش  (، دانش1126، ). علی موسوی گرمارودی 1

درسایه سرار  »، «باغ سنگ»اشاره ورد. «  خط خون»و « سرود رگبار»توان به مجموعه  از انقالک او می
از  1199ای او پس از انقالک ه رتند. او در سرال   ه از جملع سروده« خواک ارغوانی»و «  نخل ووی 

 های ماندگار به عنوان چهره ماندگار شعر ایران معرفی شد.  سوی بنیاد چهره
سی، شاعر، نوی نده، مترجم و استاد آموخته ادبیات فار (. دانش1119. محمدرآا شفیعی ودونی. ) 2

در ووچه »سرودن شعر را آغاز ورد و با مجموعه « م.سرشک»با تخلص  16دانشگاه تهران. او از دهه 
از »، «بوی جوی مولیران »توان به  های شعر او می به شهرت رسید. از مشهورترین دفتر« های نیشابور باغ

ح و شرح دیوان عطار، سنایی، بیردل دهلروی و... از   اشاره ورد . تصحی« شبخوانی»و « بودن و سرودن
 جمله آثار ادبی اوس .
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 فيلم مرزبند، فيلم معنا

، 77شود گفت تا قبل از دهـه   مي .های معنا آمدند لمهای مرزبند و فی فیلم
و  87های بعد از کودتا از  در سال .در ايران فیلم مرزبند و معنا وجود نداشت

 فیلم 8ها ساخته بودند، م ال  های سینمايي را نظامي شتر فیلمبی 86-77 حتي تا
خته های بازنشسته سا که در آن دوره ساخته شد بود را سرهنگي فیلم 77از 

امـا از   .بودند. خیلي مهم بود، يعني بازار فیلم هم دست جريان کودتاچي بود
 ،آمـد  تقوايي ناصر آمد، مهرجوييآمد،  الخره در بازار فیلم بیضايياب 76-76

نسل بـا آقـای گلسـتان،     با خشت و آينه آمده بود و هم قبلش هم که گلستان
 هـا[  . ]ايـن آمـد  « زنبـورک »]بعـد هـم[    وزی وقهای شب  با فیلم غفاری رخف

تـا حـدودی     بیضايي آمـد،  86-77از آن نسل  .فضای سینما را عوض کردند
و آقای مهرجويي آمد و بازار فیلم را عـوض کردنـد و سـفره فـیلم      کیمیايي

که بخشي از  استمهم اين  .را تهاجمي جمع کردند يگن  قارون آبگوشتي و
بـه خودشـان    ،ديدنـد  ها را مـي  مخاطبان عام سینمای ايران را که قبال آن فیلم

نشان  87سال  که« ها گوزن»در تهران فیلم  که جلب و جذب کردند. مهم بود
خیلـي  ايـن   ؛چهار ماه روی اکران بود (رسیم دوره بعد به آن ميردر داده شد

هم  «رگبار»ای چهار ماه روی اکران بوده است.  مهم است و کمتر فیلم ايراني
بـه همـین ترتیـب،    « 7سـنگي  بـاغ » .جهان رفـت  ی طور، آن هم به همه همین

به اکران نرسید، امـا فیلمـي بـود کـه در محافـل       «آرامش در حضور ديگران»
  نا آمد.ده شد. فیلم مرزبند و فیلم معخصوصي دي

                                                   
 
، وارگردان پرویز ویمیاوی. داسرتان مرردی ورر و ول را بره تصرویر      1199. فیلم باغ سنگی. تولید  1
سازد.  اش در روستایی می اساس باغی از سنگ در اطراف خانهاین شود و بر نما می وشد وه خواک می

های دیگری چون  فیلم اوجشنواره فیلم برلین شد.  ای میالدی برنده خرس نقره 1899ال این فیلم در س
 اس . ( را وارگردانی ورده1192) اش پیرمرد و باغ سنگی( و 1199) ایران سرای من اس 
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 قلم حامل، قلم جويا

ها و بیشـتر   خودنويس  آن موقع قلم .باردار بود و قلمي آمد که قلم حامل
 67تا قبـل از دهـه    .ها و خودکارهای المي، پارکر و سناتور بودند خودنويس

ین رفت و خیلـي سـنگ   ها خیلي فلز به کار مي که نفت هنوز ارزان بود، در آن
شـد، خیلـي    بودند، ولي وزن مخصوص محتوايي که از آن قلم برتراويده مـي 

المي و  پارکر و ها يا خودکارهای خودنويس تر از خود آن قلم بیشتر و سنگین
 زدند. های خاص خودشان را مي چین ها نقطه فلز بود. قلم تمام سناتورِ

 انخودشـ نیروهـا در میـدان    .نويسنده هم مرد میدان مبارزه خودش بـود 
احمد  برخي که م ل آل  نوشتند، ها که رمان مي بعضي .واقعا خوش درخشیدند

نوشتند و هم انديشـه تـراوش    هم رمان مي  کردند، مان سیر ميبین انديشه و رُ
و  «مدير مدرسـه »و  «های بلوک زهرا نشین تات»، «زدگي غرب»م ل   ،دکردن مي  
 .که در حوزه رمان بود «تار سه»

 حاميهاي  شخصيت

وقتـي مهنـدس    .هـای حـامي هـم آمدنـد     ، شخصـیت ها غیر از اين حوزه
خودشـان   ی جديـد، دوره  ی تشخیص دادند که دوره و دکتر سحابي بازرگان
خیلـي آمـوزش    عاين خیلي مهـم اسـت   .در موضع حامي قرار گرفتند ،نیست

ره آتي دوره خودشان نیست اما منفعل است که نیروهايي تشخیص بدهند دو
کننده نگذارند. اين خیلي مهـم   نشوند و سنگ الی چرخ نیروهای جديد عمل

 .حامي نسل جديد مبارزاتي ايران شدند که بود
 پرتو نافذ

تـر از قبـل    اتفاق بعدی اين بود که در اين دهه يک تراوش قرآني جـدی 
کـامال نافـذ شـد و     القـاني آقـای ط  «پرتـويي از قـرآنِ  » کـرد؛  پرتوافشاني مـي 

 پـایِ  هـایِ  شناختي و تغییرجهان به بچه ها و الهامات مبارزاتي، جهان رهیافت
های جديد از قـرآن مشعشـع    شود گفت دوره را با رهیافت درسش داد و مي

  د.کر
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 طالب پشتيبان 

هـای جاافتـاده میـدان انديشـه و      های حامي و چهره جد از اين شخصیت
درآمدند که بعـدا پیرامـون    86-77رزه سیاسي، طالبي هم از دورن جنبش مبا

ی، ا ، خامنـه الهـوتي  ،هاشـمي م ال  .حسینیه و پیرامون جنبش مسلحانه شدند
هايي بودند که  ها طیف زير شکنجه شهید شد. اين 76که سال  مرحوم سعیدی

هـای جديـد از جملـه     سل جديد طالب نوخواه شـدند و پشـتیبان حرکـت   ن
  .شدند پیرامونش و حرکت میداني شريعتي ایِ حرکت حسینیه

 زخم زن، کالس صحرايي قلمِ

 .زن بـود  ای پیدا شد که قلمش زخـم  در اين دوره در روستا هم صمد بهرنگي
روسـتای   اجتماعيِ های دُمَلچین  روی نقطه رفت ت وقلمش به هرز و هجو نرف

زد و هم در حد توان و فهم خودش مطلـب تئوريـک    هم قلم مي .دوران خودش
از مردان  وداشت که بعدا فدايي  7يک دوقلو هم به اسم بهروز دهقاني .نوشت مي

هم داشت   ای های صحرايي کالس میانه جنبش مسلحانه چپ شد. صمد بهرنگي
 سال چريک بیرون آمد. 77به فاصله  ها که از اين کالس
 دانشگاه کارا

بود. سازمانهای جديدی هـم تشـکیل    کارادانشگاه هم در غیاب احزاب، 
ها در حال تکوين هستند.  دانست که اين سازمان کسي نمي 76شده بودند اما تا 

                                                   
 
سرا را در تبریز  (. معلم، مترجم، نوی نده و چریک بود. او دوره دانش1119-1196. بهروز دهقانی. ) 1

ن برد و پس از آن در روستاهای آذربایجان به معلمی پرداخ . در همین زین تحقیقات خود بر به پایا
هرای   اف رانه »روی فرهنگ آذربایجان و دستورزبان تروی آغاز ورد به همرراه صرمدبهرنگی وتراک    

به را به رشته تحریر آورد. او مدتی برای ادامه تحصیل به آمریکا سفر ورد، پس از بازگش  « آذربایجان
بزهای ، پیکره طالیی، ها ملخهای  شاخه آذربایجان سازمان فدائیان خلق پیوس . از او مجموعه داستان

برسر یک قررار   1196و ترجمه برخی از آثار ماو یم گوروی به جا مانده اس . او در سال  مالرجب
 تشکیالتی دستگیرشد و در زندان زیر شکنجه جان سپرد.
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عني کسي نبود که به آن دل ببندد؛ نیروها که لذا دانشگاه به کسي دل نبست، ي
زندان رفته بودند، جبهه ملي از صحنه بیرون رفته بود، رهبران نهضت آزادی تا 

زندان بودند و وقتي هم که بیرون آمدند، ديگر بروز و ظهور و فعالیت  77سال 
ای نداشتند. دانشگاه خـودش بـود و خـودش و وقتـي خـودش بـود و        ويژه

هم نشريه دانشجويي داد و هـم چـراغ عرصـه      آفرين شد، انخودش، هم امک
 مبارزه را روشن نگه داشت. 

 تريبون، کالس

بـريم، حسـینیه ]ارشـاد[ و قـبلش هـم       اينجايي هم که ما در آن به سـر مـي   
تريبون و کالسي در آن راه انداخت کـه   دانشگاهِ مشهدی بود که مرحوم شريعتي

 ساز شد. هم خودش دورانبه حد خودش و در س

 مردان کوه، جنگل، شهر، خانه 

رسـیم   ها که عبور کنیم به مردان کوه، جنگل، شهر و خانه مـي  از اين 
 را متاثر کردند.   87تا  77که دهه 
نبود. اتفاقات ريزی هـم   87اتفاقات دهه   ی ها که فهرست کرديم، همه اما اين

صـورت   هاست. در ايران همه به هبود که کمتر ديده شده است. اين فهرست چهر
 77غريزی و سلیقه ای تمايل دارند مردان روی آنتن و تصوير را ببینند، اما در دهه 

  های ديگری هم اتفاقاتي افتاد. در میدان
 7بود که مرحوم آقای دکتر اِکرامـي  م ال در حوزه ورزش باشگاه شاهیني 

                                                   
 
های نمونه تهران  (. معلم و مربی فوتبال. اورامی وه معلم دبیرستان1281-1196.). عباس اورامی اقدم 1

تیم فوتبال  1121گرف  و پس از بازگش  به ایران در سال  بود، تحصیل علم فوتبال را در انگل تان پی
گی ورزشری تریم   با شعار اخالق، تحصیل، ورزش باشگاه فرهن 1112شاهین را تشکیل داد و در سال 

تیم  96های دس  اول آن روز ایران و آسیا رسید و بیش از  گذاش  و خیلی زود به تیم شاهین را بنیان
اس  و اهل « داری نوین فوتبال ایران پدر باشگاه»های وشور تشکیل داد. اورامی ملقب به  در شهرستان

 فوتبال را از او به یادگار دارند. گری و تاریخ  و چندین وتاک در زمینه مربی« مکتب شاهین»فوتبال 
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گوينـد باشـگاه    تاسیس کرد. االن در جمهوری اسالمي باب شده که مي آن را
هـای   ه هـا هـم همـین باشـگا     تـرين پـاتوق   ورزشـي و اتفاقـا مبتـذل   ـ  فرهنگي
هـا   ورزشيِ استقالل و پرسپولیس هسـتند کـه بخشـي از روسـای آن    ـ  فرهنگ

اطالعاتي سابق و بخشي هم دادستاني هستند و اسـم خودشـان را فرهنگـي    
زنـد و هـی     اند ]در حالي که[ پول و البي در آنجا حـرف اول را مـي   گذاشته

نشاني از فرهنگ ندارد. اما آقای دکتر اکرامي، خودش از مـديران آمـوزش و   
آهنگـي را در ايـران درسـت     پـیش  7پرورش ايران بود و با مرحوم دکتر بنايي

آمـوزی بـود کـه بعـدا      نشدا NGOآهنگي ابتدا نهادی سالم و يک  کرد. پیش
 7رژيم شاه م ل همه چیز که تصاحب کرد، آن را هم تصاحب کـرد و ديگـر   

آهنگي اين بود که بیايد جلوی شاه و تم ال شـاه رژه   آبان ]هرسال[، کار پیش
 NGOآهنگـي در ايـران يـک     مرحوم بنايي اين بود که پـیش  ی برود. اما ايده

در آن باشد. خود آقـای بنـايي تـا     کاری گرايي و هم آموزی بشود و هم دانش
سنین انتهايي زنده و جوان بود و پناهگاه کلکچال يادگار مرحوم بنايي است. 
مرحوم بنايي به فکرش رسید که مانند همه کشورهايي که کوهستان دارنـد و  

شود وپناهگاهي دارد، پناهگـاه درسـت کنـد؛ ]چـون[      کوهستان توريستي مي
ای ]...[  ونـد، اگـر اتفـاقي بیفتـد، بـاراني، درنـده      ر اينجا مردمي که به کوه مي

پناهگاهي ندارند. کسي هم هی  امکاني به او نـداد، آقـای بنـايي بـه ذهـنش      

                                                   
 
آموخته رشرته تعلریم و تربیر  از آمریکرا. او ورار خرود را برا         (. دانش1116-1196.). ز ین بنایی 1

به سرمَ ر اولین دبیرر   1126م لولی  اداره ورزش خراسان شروع ورد و پس از ارتقای شللی در سال 
آهنگی ایران را  م لولی  تجدید بنای سازمان پیش 1112ید. در سال ول ومیته ملی المپیک ایران رس

این سازمان را به  1111و در شرف تاسیس رها شده بود، بر عهده گرف  و در سال  1126وه در سال 
رف  این سازمان را فراهم آورد. بنایی در  آهنگی جهان رساند و مراتب پیش المللی پیش ثب  دفتر بین

  در زمینه ای را های آموزشی ها نقش داشته اس  و وتاک خصصی ب یاری از ورزشتاسیس فدارسیون ت
و وتان ایران نیز بود،  های مختلف ورزشی نگاشته اس . او وه بنیانگذار فدراسیون ورزش پیش رشته

 اردوگاه ولکچال را ساخ .  1192در در سال 
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رود با خودش آجر  رسید که خودش روزهای تعطیل و غیرتعطیل که کوه مي
خواست باالی کوه برود، ]مرحوم بنايي[ به او  باالی کوه ببرد و هرکس که مي

اش بگـذارد، بـا ايـن تـک      داد که دستش بگیرد يا توی کوله يهم يک آجر م
 آجرها اين بنا ]درست[ شد.

در ايران شـکل گرفـت، بـا     77-87خیلي مهم است، يعني هرچه دهه 
همین مینیاتوريسم و آجرچیني باال رفت. امکاني از بیرون نیامد، م ل االن 

ان دارسـي، آن  پول نفتي نیامد. شما اگر االن مسجد سلیمان برويد م ل زم
های قیر و شیارهای نفت روی زمین اسـت. االن هـم پـول نفـت در      کف

طوری است، م ل پول فاضـالبي شـده اسـت. بـا مهندسـي       جامعه ما اين
زبان را  میلیارد دالر پول بي 787-777نژاد کرد،  مبتذلي که دولت احمدی

 اند و معلوم نیست دارد سـر  توی فاضالب، توی جوی و توی چاه ريخته
، 77و دهـه   87آيد. ولي آن موقع، دهـه   امکانات ملي اين مملکت چه مي

و عروسي نفت و چهار برابر شدن قیمت نفـت، اصـال از    87قبل از سال 
بسته  اين خبرها نبود. هرچه در ايران درست شد، توسط مردان دست پینه

 داری شکل گرفت.  و با حداقل امکانات و امکانات
بود  درست کرده 87بود که پیشاهنگي را دهه  ای مرحوم بنايي 77دهه 
دوران شکوفايي ]پیشاهنگي[ بود. در کنار دکتر بنايي، مرحـوم   77و دهه 

فوت شدند، ايشان هم مرد  7867دکتر اکرامي بود. آقای دکتر اکرامي سال 
بسیار شريفي بودند که برای اول بار در فضای ورزش ايران مکتب را بـه  

درست کردنـد.   باشگاهي به نام باشگاه شاهین 7877وجود آوردند. سال 
 77-77های نوجوان و جوان را شروع کردند.  تشکیل تیم 77از همان دهه 

های پرستو، رعد، کوالک و پوالد را  ها آوردند و تیم ها را به ورزشگاه ساله
کردنـد،   ها کار درست کردند. خیلي مهم بود، چند اتفاق افتاد؛ هم با بچه

ها آوردند و ديگر بچه رها نبود و هـم معیـار    ها را سر تمرين هم خانواده
  درس هم وجود داشت.
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من نواری دارم که ]در آن[ آقای دکتر دو ساعت صحبت خیلي کیفـي  
بـود اجـازه مسـابقه نداشـت و      77دارد؛ گفت هرکس معـدلش کمتـر از   

هـم گذاشـته    شد اجازه تمرين نداشت. قـراری  هرکس هم که تجديد مي
 7ها خاکي بود، صبح ساعت  امجديه که آن موقع 7بودند در زمین شماره 

تا  7:87صبحانه شیر کاکائو و نان قندی با پول خود آقای دکتر و ساعت 
هايي کـه درسشـان خـوب     ها توسط بچه هم کالسي برای تجديدی 6:87
ین، متعدد طور بود که از آن تیم شاه به بعد هم تمرين بود. اين 6:87بود. 

که قبل از انقالب در  7شخصیت بیرون آمد؛آقای دکتر امیر مسعود برومند
سـه   ــ  سازمان امور استخدامي کشور بودنـد و دو ]مـدرک[ دکتـری و دو   

لیسانس داشتند، هنوز هم در قید حیات و بسیار انسان شريفي هستند،  فوق
آمد که از مديران نظـام پااليشـگاهي ايـران بـود. آقـای       آقای نصیرآبادی

بهشتي آمد که ايشان هم هنوز زنده است و از بنیانگذاران صنعت سیمان 
آقای  77ای از باشگاه شاهین بیرون آمدند. سال  های ويژه ايران بود. تیپ

يـک مقـدار   را منحل کرد، باشـگاه شـاهین هـم     خسرواني باشگاه شاهین
گرايش ملي داشت، دکتر اکرامي هم پرطرفدار بـود. آقـای دکتـر اکرامـي     

کـه باشـگاه    77تـا سـال    77گفت که من از سال  حساب کرده بود و مي
ساعت آموزش دادم، آمـوزش يعنـي آمـوزشِ     788هزار و  78منحل شد 

 . ها را حساب کرده بود ورزش، اخالق و درس؛ نشسته بود و همه اين
افتاد. فرض کنیم در همین سیسـتم آمـوزش    ای در آن زمان مي ی ويژهها اتفاق

                                                   
 
ته زقوق قضایی، سیاسی و مدیری  از آموخ (، فوتبالی   و دانش1169-1198. امیرم عود برومند، ) 1

عضو تیم ملی و مدتی نیز واپیتان بود و  1116تا  1129عضو تیم شاهین بود، از سال  1121آمریکا. او از 
وه تیم شاهین منحل شد به همراه پرویز  1119های آسیایی شد. در سال  گل بازی آقای 1896در سال 

تیم پرسپولیس پیوستند و سرپرستی این تیم را وه ب یاری  دهداری)واپیتان شاهین و مربی پرسپولیس( به
 از بازیکنان شاهین سابق را به خود جذک ورده بود، عهده دار شد.
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بودنـد کـه هنـوز هـم رئـیس       7و پرورشِ بیرون از دولت، خانم توران میرهـادی 
کـه از   ای شورای کتاب کودک هستند. هشتاد و چند سالشان اسـت ولـي انـرژی   

سالي که ما هـم   جديد و نسل میان آيد، انرژیِ يک گُردان از نسل ايشان بیرون مي
مدرسـه   77کنـد. دهـه    سـاعت کـار مـي    78-77در آنیم، هسـت؛ ايشـان روزی   

ای را درست کرد ]به نام[ مدرسه فرهاد که مختلط هم بود. مدرسـه فرهـاد    نمونه
موقـع، ترکـه، چـوب،     خانواده بـود و بـرخالف مـدارس آن    در حقیقت يک شبه

يريت انساني و عاطفي از طريق خـانم تـوران   کش و ... در آن نبود و يک مد خط
شده سازمان افسـری حـزب تـوده     میرهادی که خودش زن يکي از افسرانِ کشته

بود، داشت. خانم میرهادی بسیار انسان بود و هست و در واقع، در نظامِ آموزش 
 و پرورش ايران الگويي درست کرد.  

 7منحـل شـد، مرحـوم پرويـز دهـداری      77که سال  از آن باشگاه شاهین

                                                   
 
آموخته روانشناسی آموزش و تربی  از فران ه. او در سال  (. دانش1169خُمارلو.) . توران میرهادی 1

های آموزش و  روزترین ن ریه گذاش  وه جایی برای ورود به ا بنیانوودو تان و دب تان فرهاد ر 1111
سازی ن ام آموزش وشور تعطیل  در پی یک ان1198پروش وودک به ایران بود. این دب تان در سال 

میالدی عضو هیات ژوری جایزه هانس وری تین اندرسون بود، در  96و  96شد. میرهادی وه در دهه 
« های تربی  ها و روش ج تجو در راه»ایران را تاسیس ورد. وتاک  شورای وتاک وودک 1111سال 

های دیگری نیز  ها و ترجمه سال وار در مدرسه فرهاد اس . او وتاک 29به قلم میرهادی شرح تجربیات 
نامه وودوان  م لولی  فرهنگ 1199در زمینه آموزش و تربی  وودوان نوشته اس . میرهادی از سال 

 برعهده دارد.و نوجوانان را نیز 
پیراهن تیم  1111(. از نوجوانی عضو باشگاه شاهین بود. او در سال 1112-1191. پرویز دهداری.) 2

واپیتان تیم شاهین شد. در سال  1111واپیتان تیم شاهینِ آبادان و در سال  1118ملی را پوشید و در سال 
یم پرسپولیس وه آن زمان زیرمجموعه و با انحالل تیم شاهین از این باشگاه وناره گرف  و به ت 1119

از این باشگاه جدا شد و تریم گرارد را بنیران نهراد. گرارد برا        1119باشگاه عبده بود، رف  اما در سال 
ای  به هما تلییر نام داد و از یک تیم آماتور تبدیل به یک تیم زرفه 92گری دهداری در سال  سرمربی

مربی تیم ملی بود وره در زمران او تریم ملری بره جرام       به مدت دوسال سر  1196شد. دهداری از سال 
به شاهین  99یاف . پس از تشکیل دوباره تیم شاهین در سال  ( و المپیک مونیخ راه1892های آسیا ) مل 

دوباره سرمربی تیم ملی شد و آن را به مقام سوم جام  1199تا  1199بازگش  و مربی آن شد. او از سال 
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هـا هـم اتفاقـاتي در حـوزه      درآمد؛ همه که نبايد فقـط سیاسـي باشـند، ايـن    
خودشان رقم زدند که کم از آن اتفاقات نبود. مرحوم پرويـز دهـداری تیـپِ    

بود و وقتي باشگاه شاهین منحل شد، به فکرش رسید کـه ايـن همـه     ای ملي
های آنهـا را   تیم پرستو، کوالک، پوالد و... بودند، هرز نروند. کیفيبچه که در 

تیم گارد را درست کرد کـه بعـد بـه تـیم همـا       76-76جمع کرد و در سال 
سـاله و اغلـب   76-77تبديل شد. مرحوم پرويز دهداری تیم هما را که همـه  

 87دانشجو بودند، با خودش به حسینیه ]ارشاد[ رهمین طبقه باال( بـرد. دهـه   
، تیم هما تنهـا تیمـي بـود کـه     7که پول به ورزش آمد، در جام تخت جمشید

کردند. بعـد از انقـالب    هايش آماتور بودند و قرارداد سفید امضا مي همه بچه
هم اعدام شد. مرحـوم پرويـز دهـداری      نصف تیم هما دستگیر شدند و يکي

گذاشت. ]وقتـي[ خـودش در باشـگاه     هايي بنیان هم در ورزش ايران پرنسیپ
که مسئول پرسپولیس و رفیق و پایِ پـوکر شـاه    7پرسپولیس بود با علي عَبدُه

  بود، درافتاد و از پرسپولیس بیرون آمد و تیم گارد يا هما را درست کرد.
عه ايران مهم بود؛ يعني هر جای جامعـه ايـران را   اين اتفاقات هم در جام

برداری آن موقع سه حرکـت   بود. م ال در وزنه ای ، حرکت و زندگيديدی مي
و پِرِس بود و م ـل االن يـک ضـرب و دو ضـرب نبـود و از مجمـوع ]سـه        

                                                                                                         
 
جا درگذش .  ز این دوران به عل  بیماری به خارج از وشور رف  و در آنهای آسیا رساند. پس ا مل 

 گری او در میان اهالی فوتبال به مکتب اخالق مشهور اس . دوران سرمربی
  بود وه پس از انقالک به لیگ برتر تلییر نام داد. 99تا  1192های  . لیگ فوتبال ایران در سال 1
ای و ریس امور ورزش ارتش آمریکرا در    انی بوو ور زرفه(. او در جو1161-1199. علی عبده.) 2

سی را بنیان گذاش  وه بولینگ عبده  آر به ایران آمد و شرو  سی 1112واشنگتن بود. بعد از وودتای 
های آن بود. عبده وه از دوستان شاه و فردوس  بود، تیم فوتبال  و باشگاه ورزشی عبده جزو از فعالی 

جا درگذش . تیم  تاسیس ورد. او پس از انقالک به آمریکا رف  و در همان 1112پرسپولیس را در سال
 پرسپولیس پس از انقالک ابتدا به سازمان م تضعفان و سپس به سازمان تربی  بدنی واگذار شد.
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بـود کـه اولـین     7آمد. يک روسي به اسم والسف حرکت[، امتیاز به دست مي
کیلـو شـد. بـه    877باالی سر برد و اسـمش آقـای    کیلو را 877کسي بود که 

نـام[ منـوچهر    بـرداری ]بـه   فاصله کوتاهي بعد از والسف، در ايران هم وزنـه 
بود که بعدا کاپیتان تیم ملي هم شد و بعد از انقالب هم مدتي رئیس  7برومند

وی امکانـات  کیلو شد. در شور877فدراسیون شد، برومند هم در ايران آقای 
زياد بود اما در ايران امکاناتي نبود، ]با اين حال[ تیم کشتي ايـران دو بـار در   

منچستر قهرمان جهان شد. آن موقع هفت  78يوکوهاما و  77]مسابقات سال[ 
وزن ايران مدال طال گرفت. مرحوم تختي هم هنـوز بـود و    8وزن بود و در 

سرِ هم  بار پشت ، شش77ان دهه هم آمد و در هم 8درخشید، عبداهلل موحد مي
بدون توقف قهرمان جهان شد که آن موقع برای خودش رکوردی بود ]البته[ 

روسي رکوردش را شکست. دوبـار تـیم اسـرائیل بـه      بعد ]الکساندر[ مدويد
 ايران آمد و آن موقع شکست خورد.

 چندانباره سيلوي تاريخيِ

دوران حیات و دوران حضور بود. در حضور  77 اتفاقات مهمي بود. دهه
هـای   تنبـل  کس م ل بچـه  کس غايب نبود و هی  هی  77و غیاب تاريخي دهه 

                                                   
 
رم  1896وزن روسی وه در المپیک  بردار سنگین (، وزنه1819، )Yury Valsalov. یوری بالسف،  1

 دس  آورد. ویلو را به 966مثب  مدال طال و روورد 
های  . او در رقاب 16و  16های  وزن ایران در دهه بردار دسته سنگین (، وزنه1111. منوچهر برومند، ) 2

بار بود وه یک آسیایی به ایرن مقرام    ویلو را بزند. برای اولین 966وین توان   روورد  1891جهانی 
ز توان   روورد بشکند و مدال طال را و رب ونرد.   بانکوک نی1899های آسیایی  رسید. او در بازی
برداری ایران برود و مردتی نیرز ریرس فدراسریون برود،        واپیتان تیم ملی وزنه 1119برومند وه تا سال 

 اونون به عنوان مربی این رشته فعالی  دارد. هم
 96و  16های  دههوزن ایران در  گیر میان بدنی و وشتی آموخته تربی  (، دانش1119. عبداهلل موزد، ) 3

 1899، مدال طالی المپیک  1896تا  1899مدال طالی قهرمانی جهانی از سال  9اس . او برنده متوالی 
 اس .  1896و  1899های آسیایی  مکزیکوسیتی و مدال طالی بازی
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کس به جای کس ديگری  رفت. هی  کالس موقع حضور و غیاب زير میز نمي
ــران، دهــه 77زد. خیلــي اهمیــت داشــت. دهــه  حاضـر صــدا نمـي  ی در اي

کـه   77ی آورد. آن موقع، اوايل دهه بود، هرکس با خودش چیز ای مشارکتي
شـد کـه ]بـه آن،[     آموز بوديم، آخر سال در دبستان جشني برقرار مي ما دانش

ها بـود   گفتند و اصال به مدرسه کاری نداشت، جشن بچه جشن آخر سال مي
آورد، يکي آالسکا، يکي گوجه سـبز و يکـي    و هرکسي با خودش چیزی مي

زد و کاغـذ   نداشت در خانه کاغذ رنگ مـي آورد، يکي هم که پول  چاقاله مي
هم در ايـران کـامال    77کرد، يعني کامال مشارکتي بود؛ دهه  رنگي درست مي

، دوران 77، بعد از سرکوب 87مشارکتي بود. خیلي مهم بود، بعد از سرکوب 
خصوص جامعـه خـاص و جامعـه     حیات و دوران سرخوشي جامعه ايران به

 روشنفکر به باال بود. 
های بعدتر و ايـن   جنبشِ آورندگان بود، ]برعکس[ دوره 77ع دهه،در واق

خواهد چیزی در صـحنه بیـاورد و    اند و کسي نمي کننده دوره که همه مصرف
ای بود کـه از   دهه 77ی  شود. دهه کجا جشن آخر سالي برگزار نمي اصال هی 

، ، خمینــي، بازرگـاننـويس، مصـدق ســاز، نويسـنده، رمــان شـاعر تــا فـیلم
مـاهي سـیاه    های جوانِ تازه به دورانِ مبارزه رسیده، صـمد بهرنگـيِ   طلبه تک

و خـانم   ، مردانِ اسلحه به دست، پرويز دهـداری کوچولو، دانشجو، شريعتي
شرکت داشتند و هرکسي به سـهم   77، همه در اين جشن دهه و ... میرهادی

خودش چیزی وسط آورد. لذا در ايران يک سیلوی تاريخي تشکیل شـد کـه   
چندانباره بود، يعني فقط از گندم مشمول و مملو نبـود، محصـوالت خـاص    
 ای خودش را داشت؛ قطعه شعر، مقاله، فیلم و ترانه اعتراض. جنتـي عطـايي  

و بـوی    و شـبانه   ی بـا جمعـه  آمـده بـود، فرهـاد    آمده بـود، اردالن سـرافراز  
اش آمده بود ]...[ و هر کدام در حد خودشـان بـه سـقف دوران شـاخ      عیدی
 زدند.  مي

هـا آمـد؛    بنـدی  ]در اين دوره[ غیر از تکه، تصنیف، قطعه و ترانـه، جمـع  
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که زود دست به عمل زدند يـا   بندی موتلفه ه داشتیم م ل جمعبندی ساد جمع
بنـدی   تر که م ال يک دهه وقت صرفش شد، م ل جمع های پیچیده بندی جمع
د و دوستانش. استراتژی آمـد، مشـي آمـد، انديشـه آمـد. نیروهـای       نژا حنیف
نیروهايي نبودند که فقـط پراتیـک   کننده هم نیروهای تیر و ترقه نبودند.  عمل

دهي آمد. آقای  بیني و ايدئولوژی به مشي رسیدند. سازمان باشند، از دل جهان
ای شد. لـذا سـیلوی    مالت قرآني آورد. از سرمايه جهاني هم ترجمه طالقاني

هم پر و پیمان بـود و بعـد تهـي شـد و بـه       88و  87که تا  77تاريخي دهه 
کنیم؛ يک سیلوی چندانباره  ص خودش رسید که بعدا مشاهده ميوضعیت خا

 بود که اتفاق مهمي در ايران بود.

 هاي عرصه عمل خاص کريستال

رسـیم. تـا اينجـا شـعر و فـیلم و       تـر مـي   هـای خـاص   حاال به کريسـتال 
هايي در مدارهايي ديگر بود، اينجا در عرصه عملِ خاص، که عرصه  کريستال

هايي شـکل بسـت.    صه عملِ مسلحانه بود، کريستالافزاری و عر عمل سخت
اش، چـه نمـک و چـه نبـات      چه الماس باشد سطح عـالي  ويژگي کريستال ـ 

ـ اين است که به لحاش علمي در يـک نقطـه و يـک     باشد، چه يخ ساده باشد
کنـد. يـک نقطـه     بندد و در يک نقطه هم مرکزيـت پیـدا مـي    لحظه شکل مي

شـود. احسـاس انسـان هـم      ز آن منشعب ميها ا مرکزی دارد که رگ و ريشه
ای است رويیدن عشقع عشـق انسـاني هـم     طور است؛ گويند که لحظه همین

ريـزد، يـک لحظـه چشـمي خیـره       يک لحظه است. يک لحظه دلي فـرو مـي  
شـود، ولـي همـه يـک      شود، اگر شديدتر باشد يک لحظه زانويي خم مـي  مي

هـای   يک بست. در عرصـه ها يک به  لحظه است. ]در اين دوره هم[ کريستال
ها بسته شده بود؛ از پرويـز دهـداری تـا آقـای مصـدق و       ديگر هم کريستال

خمیني هرکسي کريستال خاص خودش را داشت. اينجا سه جنس کريسـتال  
هايي که در لحظه بسته شد، يک کريستال داشتیم که در  داشتیم؛ يک کريستال
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بنـدی آن در   م که شکلای شکل گرفت و يک کريستال هم داشتی کوتاه فاصله
 روند و با حوصله صورت گرفت.

 کريستال بسته در لحظه  

مؤتلفه؛ عمل در لحظه 

کريستالي که در لحظه بسـته  
بود کـه در   شد، کريستال موتلفه

لحظه و به فاصله کوتاهي بعد از 
تبعید آقای خمینـي عمـل کـرد.    

بینید از يک  اين تصويری که مي
]دادگاه قتلـه منصـور   زاويه ديگر
نفری که رديف دوم  8است[. از 
ــام   نشســته ــد، چهــار نفــر را ن ان

ــت از   ــر ســمت راس ــرديم، نف ب
علـي   است که معاونِ تـرور حسـن   رديف دوم هم مرحوم حاج مهدی عراقي

سیون را به نفع قرارداد کاپیتوال 77وزيری بود که بعد از سال  ر، نخستمنصو
 ها امضا کرد. امريکايي
 

اش ايـن بـود کـه     گیـری  بحث موتلفه را قبال کرده بوديم. چرايـي شـکل  
خواستند کار تشکیالتي بکنند، با آقای خمینـي   های کف بازار مي سنتي مذهبي

مطر  کردند. ظاهرا تئوری آنها اين بوده که بـه نهضـت آزادی برونـد. همـه     
ای بودنـد و کسـي    گرفتـه  هـای شـکل   هـم مـذهبي   بنیانگذاران نهضت آزادی

توانست در مذهب و تدينشان ترديد بکند، ولي آقای خمیني آنجـا گفتـه    نمي
تر ]باشد[. ظاهرا  ها و خاص مسلمان بچه  بود که نشکیالتي راه بیندازيد که مال

عیار نهضت آزادی کم بود ]در حالي که[ آن موقع تدين و مذهب بنیانگذاران 
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گیری ]موتلفه[ و ديدگاه  ی محل ترديدی نداشت. چگونگي شکلنهضت آزاد
ای، اسـالم سـنتي و اسـالم     آنها قبال اشاره شد. ديدگاهشـان، ديـدگاه رسـاله   

طور هستند. مـ ال عسـگر    طور بودند، االن هم همین روحانیت بود. از اول اين
در ايـن جريـان بودنـد،     77صـفت کـه از سـال     و رخ 7، حاج شفیق7اوالدی
هـا[   ای کنند. اتفاقا ]موتلفـه  طور فکر مي کردند، االن هم اين طور فکر مي همین

های روشن ايران هستند، عملکردشان روشن است، شناسنامه فکری  از جريان
ها که  ها و بیرون زندان ها در زندان آن 77روشني دارند. فارغ از عملکرد سال 

بـازی   کروبـات بحث بعدی است، زيگزاگ نزدنند. مهم بـود روی فکرشـان آ  
نکردند و بدون زيگزاگ با ديدگاه اسالم سنتي و هیاتي جلو آمدند. مدارشان 
را هم از اول تعیین کرده بودند که مـدار مراجـع و روحانیـت اسـت. از اول     

بودند و حاال همین چند روز پیش هم به ديدار مراجع در  حول آقای خمیني
 ت و روش را داشتند و االن هم دارند.قم رفته بودند. از اول همین سن

شـود سـه ويژگـي را برشـمرد:      مـي  [ در ترور منصوربرای عمل ] موتلفه
اش در  ارادی و عِرقي بود، شرعي بـود و انتقـامي بـود. بخـارايي در دفاعیـه     

م به ايران گويد که ام ال من فراوانند، يقین بدانید تا اما دادگاه خیلي صريح مي
بازنگردد، آسايش نخواهید داشت. يعني تـرور منصـور هـم ارادی بـود، هـم      

                                                   
 

(. تاجر و از موس ان هیات موتلفه اسالمی اس .او پیش از 1111اهلل ع کراوودی م لمان.) . زبیب 1
با اتهام نگهداری اسلحه و همکاری در ترور ز ن علی منصور به زندان افتاد و  1111قالک در سال ان

با درخواس  عفو آزاد شد. پس از انقالک نماینده مجلس اول شورای اسالمی و وزیر  1199در سال 
وتلفه های شاخص ززک م بازرگانی وابینه رجایی و باهنر و دول  اول موسوی بود و همواره از چهره

 بوده اس .
الدوله تهران بود  (. از بازاریان بنام تهران و اعضای هیات م جد امین1116-1191اهلل شفیق. ) . زبیب 2

موتلفه اسالمی بود. او وه در تاسیس مدرسه رفراه   های اصلی تشکیل هیات وه این م جد یکی از پایه
را در زندان گزراند. زاج  91ا سال علی منصور بازداش  شد و ت تهران نقش داش ، در پی ترور ز ن

 شفیق پس از انقالک در ومیته امداد امام خمینی زضور داش . 
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هم  . حاج مهدی عراقيشرعي بود و هم انتقامي؛ به انتقامِ تبعید آقای خمیني
شمرد: يکي کاپیتاالسیون، يکي تبعید آقای  چند مولفه برای ترور منصور برمي

و يکي هم حضور مستشاران امريکايي در ايران است که واژه مفسـد   خمیني
دهنده ديـدگاه شـرعي و ديـدگاه     برد و نشان في االرض را برايشان به کار مي
 ]نزديک[ به روحانیت است. 

تبعیـد شـد و    78آبان  خیلي زود بسته شد. آقای خمیني کريستال موتلفه
ر را در علي منصو که ماه رمضان هم بود، عمل کردند و حسن 78ها بهمن  اين

ر در همان علي منصو میدان بهارستان ترور کردند و در فاصله کوتاهي، حسن
ها خیلي زود  شود. کريستال اين بیمارستان يا ظاهرا قبل از بیمارستان کشته مي

 بسته شد.

 فاصله  بسته با کوته کريستال

 جاما؛ عمل سمبليک با فاصله 

ای يعني يک سال  فاصله که کريستالشان در کوتاه جرياني بود به اسم جاما
 بسته شد. عمل جاما سمبلیک و بافاصله بود. 77در سال  بعد از موتلفه

چرایی شکل گیری

و  آقای دکتر پیمـان  
کـه   مرحوم دکتر سـامي 

]در تصوير[ نفـر اول و  
ــت   ــمت راس دوم از س
هستند،آن موقـع جـوان   
بودند. دکتر پیمان متولد 

 77است و در سال  77
ــود، ديگــر   ســي ســاله ب

دانشــــجو نبــــود و از 
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پزشـک   پزشک بود. مرحوم سـامي هـم روان   دانشگاه بیرون آمده بود و دندان
خداپرستان سوسیالیستِ حزبِ ايـران بیـرون آمـده    بود. اين دو از دل جريان 

 بودند و از آن نحله خارج شده بودند. 
 مدار، دیدگاه

ديدگاهشان را قبال در حد ضرور بررسي کرديم. مدارشـان، بیشـتر مـدار    
 بعد انقالبي.  ی روشنفکرِ انقالبي بود؛ بیشتر روشنفکری و در مرحله

  عمل

آمد و يکي عمل  از تحلیشان بر ميعملي که کردند دو مولفه داشت؛ يکي 
سمبلیک بود. به انزلي رفتند، به سه دلیل انزلي را انتخاب کرده بودنـد؛ يکـي   
اينکه انزلي کوه دارد، جنگل دارد و يک طیفي از صـیادان ناراضـي هـم دارد    

گفتند[ اگر م ال عمل کنیم و فرار کنیم، منطقه هم حداقل حمايتي خواهد  ]مي
را در نظرگرفته بودند که منفجر کنند، اما در همان مرحلـه   کرد. در انزلي پلي

تدارکات دستگیر شدند. اين عکس دادگاهشان است که ]در آن [ به دو تا سه 
 شوند. آزاد مي 77کشند و سال  شوند  و زندان را مي سال زندان محکوم مي

 حزب ملل اسالمي؛ عمل مدليک با فاصله

اسـت،   جامـا  کريستال بعدی که مشابه کريسـتال   
است. عمل آنها يک عمـل مـدلیک    حزب ملل اسالمي

است که بیشتر از امريکای التـین گرفتـه بودنـد. ايـن     
دسـتگیر   77عمل هم با فاصـله بـود. آنهـا هـم سـال      

کـه   شوند. آقای محمـد کـاظم موسـوی بجنـوردی     مي
رش را داريم، نسبت به بقیه اعضا سـن بیشـتری   تصوي

هـا   داشت. بقیـه اعضـا محصـل بودنـد و از دبیرسـتان     
عضوگیری شده بودند. خود آقای موسـوی بجنـوردی در عـراق بـوده و در     
فازهای مبارزاتي عراق مشارکت داشته است، مارکسیسـم را تـا حـد امکـان     
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کای التین و مبارزات خوانده بوده و از دل مارکسیسم آن دوره و فضای آمري
ها را قطع کرد ]و...[؛  آمد و تقسیم زمین کرد و منافع انگلیسي 7عراق که قاسم
و  با چنـد تـن از دوسـتانش م ـل آقـای میرمحمـد صـادقي        ها با اين ذهنیت

ز از اسـمش  را تشـکیل دادنـد. ا   چهار نفر ديگر گروه حزب ملل اسالميـ  سه
اندازشان اين  آيد که به دنبال حفظ وحدت ملل اسالمي بودند. چشم هم برمي

 بود، حاال آنها در ايران عمل مي کردند. 
به  77]آنها[ سال 

ــال     ــه س ــر تهی فک
آينـد. نیروهـای    برمي
ای بودند. معدل  ساده

سـني خیلــي پـايیني 
ــانگین   ــتند، میـ داشـ
 76سـني بدنــه زيـر 

سال بـود و محصـل   
هـــای آن  تاندبیرســ

دوره بودنــد. حــدود 
نفـر جمـع شـده  67

گیرند. آنها برای تمـرين و   بودند و چون گروه خیلي ساده بوده، ردشان را مي
نفـر   67بینید صـحنه محاصـره ايـن     آمادگي کوه رفته بودند، تصويری که مي

                                                   
 
بود وه در سال « تیپ اف ران آزاد»(، ن امی ارتش عراق و ریس 1811-1891، ). عبدالکریم قاسم 1

ر پایران داد و جمهروری اعرالم    با وودتایی علیه ملک فیصل به زکوم  پادشاهی در این وشو 1899
وزیری و وزارت جنگ را برعهده گرف  و دس   گرا، قاسم مقام نخ   ورد. در این جمهوری چپ

به اصالزاتی در زمینه قوانین ثب  ازوال، قوانین برابری زن و مرد و اصالزات ارآی زد.  قاسم در سال 
 وشته شد.  توسط مخالفان ززک بعث وه علیه رژیم او وودتا وردند، 1891
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دارآبـاد کـامال    ی کشِ تپـه  است که در کوههای دارآباد بودند. در تصوير سینه
شوند و بدون اينکه کسي از اين طرف  . در دارآباد محاصره ميمشخص است

نفـر   88نفـر   67شـوند. از   يا از آن طرف زخمي و کشته بشود، دسـتگیر مـي  
تر بودند و زير سـن حقـوقي بودنـد، آزاد     شوند و بقیه هم که بچه محکوم مي

 روند. شوند. البته بعضي از محصلین هم به زندان مي مي

 ند باحوصلهکريستال بسته در رو

رسیم که در روند و در حوصله، تدارک و سازماندهي  هايي مي به کريستال
بسته شد. دو جريان بودند؛يکي فدايیان و يکي مجاهدين. درباره فـدايیان در  

کنـیم و جريـان مجاهـدين را بـرای جلسـه بعـد        وقت باقي مانده بحث مـي 
بـه جنـبش    ، يـک جلسـه را   87و  77گذاريم. دو جلسـه ديگـر از دهـه     مي

دهـیم کـه از دل نیروهـای مـذهبي درآمـد کـه فقـط         مسلحانه اختصاص مي
هـای کوچـک    مجاهدين نبودند، نهضت آزادی خارج از کشور هم بود، گروه

 شااهلل بررسي خواهیم کرد. مذهبي بودند، حزب اهلل، ابوذر و غیره بود که ان
 هاي فدايي خلق ايران سازمان چريک

های فدايي خلـق ايـران از    ، سازمان چريکدر کادر جنبش مسلحانه چپ
 دو مجرا با دو سابقه به وجود آمد؛

امتداد چپ رزمنده پس از کودتا

بـود و امتـداد    يک مجرا و پیشینه، جرياني بود که محورش بیژن جزنـي  
از  هـای حـزب تـوده    چپِ رزمنده بعد از کودتا بود. بعد از کودتا همه اصلي

ايران رفتند، رزمندگان سازمان افسری هم اعدام شدند و زندان رفتند و حزب 
آرام در ايـران   توده ديگر در ايران بروز و ظهوری نداشت. اما نطفه چپي آرام

بسته شد که بعدا از حزب توده مستقل شد و جريان چپ جديد را شکل داد. 
 87رزمنده بعد از کودتای  در واقع از اين مجرا، چريکهای فدايي امتداد چپِ

 بودند. 
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ملی همـ  آمده از کانون محلی هم مذهبی برون

و مرحـوم   مجرای ديگر هـم دو نفـر بودنـد؛ مرحـوم مسـعود احمـدزاده      
های مشهد بودند. برادران احمدزاده رمجید و مسعود(  که بچه امیرپرويز پويان

 و پدرِ شريعتي  پويان در کانون نشر حقايق اسالميِ پدر احمدزاده و امیرپرويز
شان را گذرانند. کانون هم مذهبي، هم ملـي   و پايین ديپلم  آموزی دوران دانش

ها هم از درون جنبش ملي و مـذهبي شـهر خودشـان     و هم مصدقي بود. آن
بعضي ]اخالقـي بودنشـان    آمده بودند و بسیار بسیار اخالقي بودند، که بیرون

که داشتند و ]حضور در[ کانون که يک  ای را[ به دلیل تربیت خانوادگي ويژه
 کنند. کانون اخالقي بود، تحلیل مي

الحاق و ادغام دو گروه

کـه سـال    87پیدايش آنها ]به اين صورت بود که[ در بزنگـاهي در سـال   
ند و سـازمان  شـو  التهاب عمـل در ايـران بـود، بـا هـم ملحـق و ادغـام مـي        

 شود. های فدايي خلق تشکیل مي چريک
 گروه جزني 

 بانی

هـای   شود گفت که جزني در میـان چـپ   تر بود. مي گروه جزني پرپیشینه
است يعني اگر االن زنـده بـود    7877ايران يک تیپ خاص بود. جزني متولد 

شـود، يعنـي    مي عضو سازمان جوانان حزب توده 7877سالش بود. سال  67
اش هـم خـانواده    کنـد. خـانواده   ساله بوده که مبارزه سیاسـي را آغـاز مـي   77
طـور[   های سابق است، پدرش ]هم همین ای هستند؛ پدربزرگش از چپ ويژه

خانواده فکری هستند. م ال مادر ايشان در دانشـکده ادبیـات و    اش، و خانواده
-67کردند. تا سـال  يهای خارجي دانشگاه تهران، زبان روسي تدريس م زبان
و  67کنـد يـا نـه( خـانمي      من خبر داشتم رنمي دانم االن هم تدريس مي 67

چند ساله، جدی، متین و مسلط به رشته خودش بود. خانواده جزني، خانواده 
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ای بودند و خود جزني هم باالخره از داخل آن خانواده فکری، سیاسي و  ويژه
شود  . ]جزني[ خیلي زود سیاسي ميمبارز با آن ديدگاه ويژه چپ درآمده بود

، 87]دوربار به[ زندان افتاد. در سال  87تا 87پیوندد.  و به سازمان جوانان مي
را پیدا  7هزاد شود. در زندان چوپان سالگي دستگیر مي 77سني هم نداشته، در 

يدگاه حزب های سابق بود که بعدا ]اين دو[ با مشي و د ای کند که از توده مي
جزني دانشجو بوده و در دانشکده ادبیات، فلسـفه   86-77بندند.  توده مرز مي

تـرين   شـود گفـت کـه از شـاخص     خوانده است. شاخص هـم بـوده، مـي    مي
 86خصوص در تحصن سـال   بود که به 86-77های جنبش دانشجويي  چهره

ز گهواره، ها ا ه خیلي زود و به قول بچهک ای داشت. با توجه به اين نقش ويژه
مبارزه سیاسي را شروع کرده بود، با همساالنش تفاوت کیفي داشت و طبیعتا 

 وسط نیروهای چپ در دانشگاه قرار گرفته بود.
جزني تیپ تئوريکي بود، رساله مبـارزات سیاسـي مشـروطه در ايـران را     

که االن در بعضـي از   ساله تاريخ سيداشت،   داشت، دو جلد کتاب در تاريخ
چگونه مبارزه ها هست. يک جزوه هم داشت که عنوانش اين بود که  کتابخانه

بـا   77، برای خـودش صـاحب ادبیـاتي بـود. سـال      شود ای مي مسلحانه توده

                                                   
 
ه وارگر بنا زاد (. از اعضای سازمان فدائیان خلق ایران بود. چوپان1119-1191ه. )زاد . محمد چوپان 1

های تلوریک او بیژن جزنی  سالگی به شاخه جوانان ززک توده پیوس . م لول آموزش 9بود و در سن 
شد. او پس از  تی این شاخه و سندیکای وارگران ساختمانی مح وک میبود و خود از نیروهای تشکیال

مرداد دستگیر شد و در زندان با جزنی پیوند دوباره خورد. پس از آزادی همکاری خود را  29وودتای 
با ززک توده قطع ورد و به تشکیل گروهی با محوری  جزنی اقدام ورزید. او دوباره دستگیر شرد و  

در  19در شاخه چریکی شهری سازمان فدائیان خلق به فعالی  پرداخ . در سال پس از آزادی رسما 
سال زندان محکوم شد. او وه مدتی از دوران   9وه قصد رفتن به فل طین را داش  دستگیر و به  زالی

به همراه تنی چنرد از رفقرایش در تپره هرای اویرن       1191محکومیتش را در زاهدان گذراند، در سال 
  تیرباران شد.
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]حین تهیه سال [  77دهند و در سال  گروه تشکیل مي 7ه و سورکيزاد چوپان
 شوند. دستگیر مي

سه نفر از ]اعضای[ گروه فـرار   که دستگیر شوند، دوـ، قبل از اين77سال  
. در سـال  7و حمیـد اشـرف   8بوده، صفاری آشتیاني 7کنند؛ صفايي فراهاني مي
شود؛ يکي شاخه جنگل و يکي  از درون گروه جزني دو شاخه درست مي 76

ل را صفايي فراهاني و شاخه شهر را هم حمید اشرف شاخه شهر. شاخه جنگ

                                                   
 
. عباس سوروی.از اعضای سازمان فدائیان خلق. او در جوانی به شاخه جوانان ززک توده پیوس  و  1

آوران ززک توده را تشکیل داد وه منجر بره دسرتگیری او شرد. در     گروهی به نام رزم 1118در سال 
داخر  وره   زندان با جزنی پیوند خورد و پس از آزادی به همراه آیا ظریفی به مذاوراتی با جزنی پر

در زال تهیه سالح برای گروه دستگیر شد و  1119منجر به تشکیل یک گروه مشترک شد. در سال 
هرا   مورد شکنجه قرار گرف ، شکنجه هایی وه بعدها در مقابل بازرسان سرازمان ملرل بره تشرریح آن    

از رفقایش تن  9به همراه  91پرداخ . او وه مدتی از محکومی  خود را در برازجان گذراند، در سال 
 در تپه های اوین تیرباران شد.

فدایی خلق. او در دوران  های (. از اعضای سازمان چریک1119-1118فراهانی.) اوبر صفایی . علی 2
خرورد. در   ها پیوند می اش در دانشگاه علم و صنع ر ایران با گروه جزنی آشنا شده و با آن دانشجویی

رود و به عضوی  سازمان الفتح  از مرز عراق به فل طین میپس از آربه وارده به گروه جزنی  19سال 
به  19رسد. در سال  چریکی به فرماندهی منطقه شمال فل طین می-های ن ام آید و طی آموزش در می

وند. پس از مردتی   ایران بازگشته، مقدمات تشکیل شاخه جنگل را در سازمان فداییان خلق فراهم می
گرردد . پرس از چنردین عملیرات      به ایران باز مری  18رود و در شهریور  برای تامین اسلحه به لبنان می

شود. طی این عملیات فراهانی  دار می فرماندهی عملیات سیاهکل را عهده 18شناسایی، در بهمن سال 
 شود. دستگیر و یک ماه بعد در میدان تیر چیتگرتهران تیرباران می

های فدایی خلق. مدتی فل رطین و   زمان چریک(، از اعضای سا-1118. محمد صفاری آشتیانی، ) 3
 شود. لبنان، در عملیات سیاهکل دستگیر و یک ماه بعد در میدان چیتگر تیرباران می

سرالگی بره   19های فردایی خلرق. او در    (، از اعضای سازمان چریک1129-1199. زمید اشرف، ) 4
داییان خلق ایفای نقش ورده بود. گیری سازمان ف شاخه تبریز گروه جزنی پیوسته بود و در جریان شکل

داشرتن آن   نگه اشرف پس از واقعه سیاهکل عمال رهبری سازمان را برعهده گرف  و در زفظ و زنده
های فدایی خلق محاصره شد و پس  طی نش   م لولین چریک 1199تیرماه سال  9ووشید. او در روز 

 از چندساع  درگیری، وشته شد.
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فراهاني و صفاری از مدار دستگیری بیـرون   دهند. وقتي که صفايي مي  تشکیل
هـای   روند. دو سال در لبنان و در پايگـاه  کنند، به لبنان مي مانند و فرار مي مي

 شوند.  بینند و تبديل به چريک مي بخش فلسطین آموزش مي سازمان آزادی
بینـد، ولـي    را نمـي  ای بـوده، آمـوزش سـاف    هم تیپ ويژه ید اشرفحم

در خانـه   88ژنتیکي چريک بود. رژيم شاه تا زماني که حمید اشرف در سال 
ای بـود. در   ساعته کشـته شـد. تیـپ ويـژه     7محاصره شد و بعد از مقاومتي 

ولع داشتند او را بگیرند. حمید  ، بارها محاصره شکسته بود.88تا  86سالهای 
اشرف آن موقع خیلي اسم داشت حتي ما آن موقع دبسـتان بـوديم، اسـمش    

اش خیلي مشهور  هم بعد از دستگیری همه جا آمده بود. اسم امیرپرويز پويان
دانست  کس اصال نمي شناختنند، منتهي هی  شده بود. حمید اشرف را همه مي

کلي است و عکسي از او وجود نداشت. اشرف گروه شهر را درسـت  چه ش
 فراهاني و ديگران([ هم گروه جنگل را.  کرد و آنها ]رصفايي

 و ضـیا ظريفـي   ه، سـورکي زاد که جزني، چوپان 76گروه جنگل در سال 
کننـد،   ترها فـرار مـي   مل داشت. جوانهای گروه زندان بودند، ع ]يعني[ اصلي

 کنند. عمل مي 87و 76کنند و سال  روند و دوباره سازماندهي مي مي
مازندران پیـاده   زنند. از دره مُکارِ ها مي گروه جنگل به جنگل 76شهريور 

ای که انتخاب کرده بودنـد، منطقـه سـیاهکل     روند. منطقه به سمت گیالن مي
ای دارد که اصطالحا به آن گَشَـن   رهم تنیدههای خیلي د بود. سیاهکل جنگل

آيـد.   هايش انبوه ]است[ و جاهايي اصال آفتاب در آن نمـي  گويند، درخت مي
گوينـد و حتمـا در    روشن است که بـه آن دامـون مـي    جاهايي از جنگل سايه

آيد کـه   کند و م ل سرنیزه پايین مي هايي پیدا مي ايد، آفتاب روزنه ها ديده فیلم
 گويند. اسم فرزند گلسرخي هم دامون بود.  ون ميبه آن دام
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در جنگل سـیاهکل  
جاهــايي هســت کــه   

ای هم تو  نیزه آفتابِ سر
زند و خیلـي طـاق    نمي

ــرتي اســـــت.   نصـــ
ــل   ــیاهکل[ محــ ]ســ

ای برای اختفـا و   جدی
استتار و همرنگ شـدن  
با محیط بوده است. نـه  
هلیکوپتر، نه تانگ و نه 

رپسـر    امن بوده اسـت. صـفايي فراهـاني   توانسته آنجا برود و کامال جیپ مي
عموی همین آقای صفايي فراهاني که االن در حزب مشارکت است( جنگـل  

کنند  کند. شش ماه ]در جنگل[ بودند و بعد رديابي مي سیاهکل را انتخاب مي
شود، گروه لـو   شود. او که دستگیر مي رود و دستگیر مي و يک نفرشان لو مي

رغم لو رفتن، کاری را کـه بنـا بـود انجـام بدهنـد، انجـام        رود منتهي علي يم
کننـد. ايـن تصـوير     به پاسگاه سیاهکل حمله مي 76بهمن سال  76. 7دهند مي

 76شـوند و   پاسگاه سیاهکل قبل از تسخیر است. تا هشتم اسفند محاصره مي
فند بـه فاصـله   نفر از آنها در همـان اسـ   77شوند که  ]نفر از آنها[ دستگیر مي

                                                   
 

،  گروه جنگل «تحلیل یک سال جنگ چریکی در جنگل و ووه»در جزوه . بنا بر گفته زمید اشرف  1
زرو  خود را از دره مکارچالوس به سم  غرک آغاز وردند و قرار بود پرس از   18شهریور  19از 

بهمن هادی بنده خدا لنگرودی در نزدیکی  18ها عملیات ن امی خود را آغاز ونند. در  تکمیل شناسایی
شود. گروه ووه تان به رهبری علی اوبر صفایی فراهانی وه در نزدیکری   منطقه سیاهکل دستگیر می

گیرند عملیات برنامه ریزی شده خرود   همان منطقه م تقر بودند با شنیدن صدای تیراندازی تصمیم می
 برای زمله به پاسگاه سیاهکل را جلو بیاندازند و راه فرار رفیق زندانی خود را فراهم ونند.  
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 شوند.  کوتاهي اعدام مي
که رئـیس   7کند؛ يکي عمل ترور سپهبد فَرسیو شهر، دو عمل مي ی شاخه

کرده،  را در دادگاه نظامي امضا مي ها دادرسي ارتش بوده و حکم نهايي اعدام
نزديک کالنتری قلهک سر کوچه پروين است. کالنتری هم بعـد   87در سال 

ه زاد اهي توسط همـین گـروه شـهر يـا گـروه جزنـي و چوپـان       از مدت کوت
ايـن   87شود. تا سـال   شود و بعدا ريیس کالنتری هم کشته مي سال  مي خلع

 عملیات سمبلیک بود. 
 پويان ـ� گروه احمدزاده

گیـرد.   شکل مـي  77-76 پويان هم بود کهـ ها گروه احمدزاده در کنار اين
 هستند. و امیرپرويز پويان های آن مشخصا مسعود احمدزاده باني
 بانی

شـود گفـت از کتابهـای     هم کتابي نوشته بـود کـه  مـي    مسعود احمدزاده
وز هـم در بحـث   نوستالژيک و ماندگار جنبش مسلحانه در ايران شـدکه هنـ  
مبـارزه مسـلحانه هـم    ]جنبش مسلحانه[ اول، بحث اين کتاب است؛ ]کتاب[ 

نوشته شد. او هم در حـد سـن و سـال     76که سال  7استراتژی و هم تاکتیک
شـود   خودش تیپ تئوريکي بود. آنها هم برای خودشان ادبیاتي داشـتند. مـي  

از دلِ حزب تـوده در نیامـده بودنـد،     نبودند و ها امتداد حزب توده گفت اين
بلکه از دل همین جنبش محلي، مذهبي و ملي مشـهد در آمـده بودنـد و بـه     

                                                   
 

سرلشگر ارتش و ریس دادرسی ارتش. او وه ریاس  دادگاه ب یاری از زندانیان سیاسی . آیا فرسیو،  1
فرروردین   18های فدایی خلق را بر عهرده داشر ، در    از جمله دادگاه جزنی و دیگر اعضای چریک

 ترور شد. 1196
نگاشته  توسط م عود ازمدزاده 1118. وتاک مبارزه م لحانه، هم استراتژی، هم تاوتیک، در سال  2

شده اس . این وتاک با تاثیر از فضای تلوریک پیرامون انقالک ووبا و ن رات رژی دبرره بره بررسری    
 پردازد.  مبحث طبقات و مبارزه طبقاتی در ایران و نقش مبارزه م لحانه در آن می
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 عمل رسیده بودند.  ی آستانه
ها منتشر شـد کـه يـک جملـه      يک بیانیه بعد از ترور فرسیو توسط فدايي

هر جا ظلم هست، »داشت ]که[ خیلي معروف شد و به ادبیات مبارزه رفت؛ 
با پردازشي در اول  اين جمله را مهدی رضايي«. و مبارزه هم هست مقاومت
 اش در دادگاه عنوان کرد. دفاعیه
اين گروه هم گروهي بود که تازه به آستانه عمل رسـیده بـود. ]تصـوير[     

رود و اول بار بحث خانه پیش آمـد. بحـث    وقتي است که خانه پويان لو مي
هـا   رای[ اول بار در ادبیات مبارزه ايران آمـد و بـه روزنامـه   های تیمي ]ب خانه

کشیده شد. اين عکس سمبل خانه تیمي است که شیشه تیرخـورده و ديـوار   
دهـد. ايـن تصـوير خیلـي      های پايین تهران نشـان مـي   تیرخورده را در محله

تاريخي بود،]اين[ خانه بغل کبابي زيبا در خیابان نیروی هوايي کشـف شـد.   
هـا چـه    اينکه خانه را گرفتند، مردم رفتند ببینند چه خبـر اسـت، ايـن   بعد از 

کـار   اند، چـه شـکلي هسـتند و در خانـه چـه      موجوداتي هستند، از کجا آمده
  کردند و... ، خانه تیمي به فرهنگ رفت. مي
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 سازمان چريک هاي فدايي خلق ايران 

پدیداری

جريان به وجود آمد،  از الحاق اين دو 87های فدايي سال  سازمان چريک
پیوندی طبیعي صـورت گرفـت. ]در تصـوير[ از چـپ بـه       يابي و هم يک هم

، صـفايي  ، مسـعود احمـدزاده  راست جزني، ضـیا ظريفـي، امیرپرويـز پويـان    
نها عکسـي کـه از حمیـد اشـرف     است. ت و آخری هم حمید اشرف فراهاني

هـا   بینیـد. ايـن   وجود دارد، همین تصويری است که در کنار پن  نفر ديگر مي
 88-87-87ديگر دست به عمل زدند. بحث عملیات که ]مربوط به[ سالهای 

نفر ديگر در جلسه مرکزيـت فـدايیان در    77است که حمید اشرف با   88تا 
شـااهلل   افتـد کـه ان   ند، بـه بعـد مـي   شـو  شوند و کشته مي ای محاصره مي خانه

ها جرياني بودند کـه در ايـران شـاخص و ويـژه      توضیحش خواهیم داد. اين
 شدند. 

 [ 04]اتفاق ويژه دهه  

افتد. اتفاق ويژه هم ايـن اسـت    در اين دوران در ايران يک اتفاق ويژه مي
دهـه   نه اينکه اين اتفـاق قـبال نیفتـاده بـود، ]بلکـه[ در ايـن      ـ   77که در دهه 
شـود، يعنـي از محمـد     شودـ تضاد مرگ و زنـدگاني حـل مـي    تر مي همگاني
و  بگیری که مذهبي سنتي است، تا روشنفکرهايي م ل دکتـر پیمـان   بخارايي

مـذهبيِ   دِ مـذهبيِ ملـي و  نـژا  روحانیون مبارز، تـا حنیـف   ، تا تکدکتر سامي



 عرصه عمل  224

شـود.   چنیني تضاد مرگ و زندگي برايشان حل مي های اين تر و تا چپ مدرن
طور بـود. در فضـای جهـان جمـالت، مشـي و       موقع فضای جهان هم اين آن

ا پژواک پیدا کرده بود. يک جملـه دارد کـه آن زمـان در همـه     گوار روش چه
های مـا بـه گـوش     رگبار مسلسلتا آن زمان که صدای »شد،  ها تیتر مي کتاب

آوا شـوند، هرجـا کـه     شنوايي رسد و مردمان بیشتری با سرود رهايي ما هـم 
خیلي قشنگ بـود، هرجـا کـه مـرگ     « مرگ غافلگیرمان کند، گو خوش آمدع

 آمدع اين در ادبیات مبارزاتي دوره رفت.  غافلگیرمان کند گو خوش
ه خصوص شیعه کـه  کارِ اين فضا بود، ب باالخره مذهب هم خودش کمک

چنینـي    خودش همیشه عمل فدايي و عمل انتحاری داشت. فضا، فضای ايـن 
گويـد   دهد. مي آن را توضیح مي ی در دادگاهش فلسفه بود که مرحوم باکری

ايـم   عمر يک چريک شش ماه است و ما مطلع هستیم که به راهي پا گذاشـته 
زنـد کـه تـا     ن حرف را کسـي مـي  که متوسط عمر مفید آن شش ماه است. اي

هـا بسـته    مدتي قبل از آن عاشق دختر عمويش بود و عقدشان را در آسـمان 
زد، دلـي و حـالي و    بودند و در آستانه ازدواج بودنـد، خـودش ويولـون مـي    

 ی مبـارزه  86-77در   کردند. همه احوالي داشت و...، اصال به اسلحه فکر نمي
بودند. در کل سازمان يک نفر به اسم آقای کدام نظامي ن کردند و هی  علني مي

نظامي و کادر ارتش بود که او هم عضو درجه اول نبود  7شهید سرگرد محبي
 و به سازمان مجاهدين پیوست و شهید شد.

است که همه به اصطال  به مرحله  فدايي رسیدند. فلسفه فدايي هم   اين

                                                   
 
تان آذربایجران  (، فرمانده شبکه مخابرات پادگان شاپور سلماس در اس1191-1118. علی محبی، ) 1

غربی بود. او وه از طریق آشنایی با سعید مح ن به سازمان مجاهدین پیوسته بود، طی عملیاتی در سال 
دهد. پس از ایرن واقعره تحر  تعقیرب قررار       انبار مهمات این پادگان را در اختیار سازمان قرار می 91
وه در  در زالی 91در اسفند سال شوند. او  اش توسط ساواک به گروگان گرفته می گیرد و خانواده می

 شود.  تهران زندگی مخفی داش ، به طرز مشکووی با اسلحه خودش در یک زمام عمومی وشته می
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ظامي را با عمل فدايي بشکنیم و به مـردم  نـ  اين بود که ما بايد اين تور پلیسي
مسلحانه را پـیش بگیرنـد.    ی جرات و جسارت بدهیم تا خودشان راه مبارزه

اين نسل دنبال نام و نـان و کرسـي و نماينـدگي و شـورا و      ی يعني مجموعه
کردند. بـوی   وزارت و وکالت نبود. آن موقع چیزی نبود، حلوايي پخش نمي

شنوند. آن موقع اصال بوی  های دانشگاه هم مي ساله 76-77اين حلوا را االن 
طور شکل گرفت که آمـده   آمد. تئوری فدايي اين آمد، بوی حلوا نمي خون مي

بودندکاتالیزوری شوند، آمده بودند که عمل فدايي کنند و فدا بشـوند و بقیـه   
ها متاثر از فضای دوران و مشي دورانـي ايـن بـود.     آگاه بشوند. فلسفه فدايي

ساز تا چريک، کوتـاه   تقريبا همه از شاعر و فیلم 77شود گفت که در دهه  مي
عمل  ی ها که در عرصه بودن عمر خودشان راپذيرفته بودند و به خصوص آن

افزار و کوه و دشت و جنگل و خانه هم آمده بودند و ديگر پذيرفته  و سخت
ريع تضاد خیلي س 77بودند که]عمرشان[ شش ماه است. لذا در ايران در دهه 

و بعد بقايايش به جنگ ايران و عـراق   87مرگ و زندگي حل شد که تا دهه 
 هم کشید. 

را تا اين مرحله جمع کنیم تا بـه دهـه    77در کل اگر بخواهیم بحث دهه 
مشـارکتي بـود و هـرکس     ی که دهـه  برسیم، دو اتفاق ويژه افتاد؛ اول اين 87

طلبـي   پنهان نکرد، فرصـت  انداز نکرد، هرچیز داشت، آورد. کسي چیزی پس
نکرد، جاخالي نداد، رخ پنهان نکرد، هرکس هرچیزی داشـت آورد و دوران،  

سـاز تـا چريـک،     دوران مشارکت بود. وجه ديگر اين است که همـه از فـیلم  
قامت آمدند و تضاد مرگ و زنـدگي در ايـن سـطح از مبـارزه در ايـران       تمام
 طور جمعي حل شد. به
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دکتـر   آقـای با اجازه همه دوستان بـه خصـوص   ، با سالم و عصر به خیر
 778فـراز   هشـت تـا   ايم آمدههم  کنیم. گرد غاز ميآملکي نشست ديگری را 

 مکـان تـا حـد ا   بتـوانیم  سال اخیر را در حد توان و بضـاعت مـرور کنـیم و   
 انباشت کنیم. را از تجارب پیشاني  کندوهای پسِ

 های دوران نو کريستال

ايـن  . را تا حد امکان مـرور کـرديم   77بعد از خرداد  های دورانِ کريستال
هايي  گونه اول کريستال؛بندی بود طبقه ها به سه گونه و سه طر  قابل کريستال

هايي  شتند. کريستالمدت هم ندا که در يک لحظه شکل بستند و عمر طوالني
هـم نسـبتا    و عمر آنهـا  بسته شدند 77که بعد از دوره کوتاهي بعد از خرداد 

محدود بود، و نهايتا کريستال نوع سوم که در روند بسته شد، يک دهه طـول  
 منعقد بشود و باحوصله بود. ،کشید تا اين کريستال در نقطه اعالم موجوديت

ـ    ـ کريستال اول، دو کريسـتال دوم،   .بـود  78و  77ايع سـه مـاه بعـد از وق
ای بـه   کريستال سوم تشکیل و متبلـور بشـود و شـکل شـبکه    اما تا سال،  يک

 .رويـت کنـد  آن را تا جامعه ايران بتواند  سال طول کشید 77، خودش بگیرد
خرداد و تبعیـد   78در کريستال نوع اول موتلفه را ديديم که بالفاصله بعد از 

ی را ترور کرد. چهار نفر علي منصور دست به عمل زد و حسن آقای خمیني
و شهید   و اعدامرفتند بسیار سريع به دادگاه مشهور به قتله منصور بودند، که 

منزلگاهشان که جريان موتلفه بود  ياد مرحوم بخارايي زندهشدند. سرآمد آنها 
بـود   دو مورد را در ذهن داريم، يکي حزب ملـل  ،ل نوع دومکريستا]از[ بود.
بـه آسـتانه عمـل     77هـم سـال    آنهاکه  مرور کرديم و يکي هم جاماقبال که 
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 دست به عمل نزدند و بسیار سريع دستگیر شدند.  اما رفتند
 ا راآنهـ  هـايي کـه سـعي کـرديم     اما نوع سوم يا گونـه سـوم از کريسـتال   

های فدايي خلق بود و  يکي سازمان چريک؛ دو سازمان بودندکنیم، شناسايي 
هـر  ها با بقیه اين بود که  اين ی ممیزه حقیقتيکي هم سازمان مجاهدين. در 

يک رونـد پرمـرارت و پرحوصـله را طـي     خصوص سازمان مجاهدين،  دو به
سنتي چپ  های فدايي در اين دوران، گوی سبقت را از احزاب چريک .کردند

که مشخصا حزب تـوده بـود، گرفتنـد و مجاهـدين هـم گـوی سـبقت را از        
. گرفتنـد  آزادیملي و مذهبي م ل جبهـه ملـي و نهضـت     نیروهای کالسیکِ

را بـه جريـان    االنهای فدايي خلق را در حـد امکـان مـرور کـرديم،      چريک
 .دهیم اختصاص مي نوتاسیس مجاهدين

 نقبي به دوران

، نقبـي بـه دوران   بـرويم  غ گلوگاه و محل اصلي بحثکه سرا قبل از اين 
هـای مشـترک پیـدا     نظر ما نیروهای متعدد رهیافت نظوردوران مدر زنیم.  مي

هـا و رويکردهـا را مـرور     کردند، اما رويکردهای مختلفـي داشـتند. رهیافـت   
 برويم.  جريان موردنظرمان کنیم تا سرِ مي

 هاي مشترک  يافت ره

اعم از نیروهای سـنتيِ حـوزه کـه     ، همه ـ ه کرديمهمچنان که قبال مشاهد
 آنبـا  و  وزه بودنـد و حـ که جزسیاسي شده بودند، نیروهای سنتيِ اجتماعي 

نیروهـايي مـابین   ، بودنـد  آمـده از دل بـازار بیـرون   و  پیوند تاريخي داشـتند 
و  ن طبقهدر آرا  شود حزب ملل نیروهای سنتي و نیروهای مدرن که نوعا مي

کـه   فايل جای داد، نیروهای روشنفکری با گرايش انقالبي م ل جريان جامـا 
هـای   مـردم ايرانـي   ]حـزب[  خداپرسـت و های[  ] عضو سوسیالیستجوانان 

سابق بودند که به التهاب عمل رسیده بودند و جاما را تشکیل دادند و بیـايیم  
هم مـذهبي، هـم ملـي و هـم      انِجلوتر جريان سازمان مجاهدين که نمايندگ
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دی آزاانقالبي نسل نو بودند که از دانشـگاه در آمدنـد، مـدتي را در نهضـت     
به رغم جواني بزرگـي   و خودشان منزل گزيدند، بعد از نهضت مستقل شدند

و نهايتا جريان فدايیان که آنها هم جريان نويي بودند که با حزب توده  کردند
ر اين ـ دنشو و نما کردند و ي و منشي داشتنداخالق، عملي، های نظری ممیزه
 هـای چـپِ   شده درون حوزه روحانیت تا جريان های سیاسي از جريان دوران
 هاشـان  ، رهیافـت آمده از دانشگاه و مرحله بعد از حزب توده در ايـران  بیرون

 .های درشت تحلیل استراتژيک رسیده بودنـد  به استخوان همه مشترک بود و
ها يک دوره تاريخي پايان پیدا کرده بود، به اين مفهوم که  ناي ی از منظر همه

شـود گفـت در    مي(، ]پايان يافته بود[. نه دموکراتیکر دموکراتیک شبه ی دوره
و  ها دورهشود بین  مي .وقت دوران دموکراتیک وجود نداشته است ايران هی 

ازين غـ آبرقرار کرد. دوران مشروطه هم کـه    هايي عنصر دموکراتیک مشابهت
کـه مصـدق بـا     به رغـم ايـن   هم دوران نهضت ملي .دموکراتیک بود شبه ،بود

مترقـي و آزادمنشـانه آورده بـود ولـي م ـل دوران      ی ها خودش منش و سنن
. ]وجـود داشـت[   نیروهای سیاه و شبح نیروهای برانداز ايـران  مشروطه، شبح

انـداز يـک   بريي نیرو؛ يک وقت ايران هستند خیلي مهم است، نیروها براندازِ
هست، ولي نیروهـايي کـه در دوران    چنین چیزی نظام است، همه جای دنیا

ــروطه ــي و در ، مش ــای دورهدر دوران نهضــت مل ــد ه ــدی بودن ــلِ، بع  مقاب
 «ايـران »قصدشان برانـدازی   و های مردمي ايستادند آرمان دموکراسي و مقابلِ

دار باز شـده  که در ايران فضا يک مق هايي در دوره شود گفت همیشه مي .بود
هـا[   ]در آننیسـت کـه    هـايي  دوره هسـتند.   دموکراتیک شبه ها دورهاست، آن 

چه ايدئولوژيک و ، چه سیاسي، چه فکری، چه اجتماعي ،کننده نیروهای عمل
همیشـه ايـن شـبح     .نیروی سیاه در امان مانـده باشـند   چه استراتژيک از شرِ

باشـو  ايش، چه در فیلم ه وجود داشته است، شبحي که آقای بیضايي در فیلم
شـبحي   رگبـار در  اسـت. ها نشان داده  با تم یل رگباردر  و چه غريبه کوچک

هم گرازی بود که سـحرگاهان بـه    باشو درکرد،  که معلمي را تعقیب مي بود
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رود کـه بـاز    فضـا مـي  هايي که  همیشه در ايران در دوره. کرد مزارع حمله مي
 ،نیروهای خواهان دموکراسي و عدالتو برای کنند  اين نیروها عمل ميشود، 

يکـي از   86-77که  شود گفت ميپس کنند.  ميرواني ايجاد ـ  مزاحمت روحي
 78 در کـرد، ارتـش   کرد، پلیس عمل مـي  ساواک عمل مي که بود ها دورهاين 
. نیروهـا حتـي در   و...  کـرد  ها عمل مي تهران، ورامین و شهرستان در خرداد
 در گفـت  شـود  ها در امان نبودند. لذا نمـي  اينهای فکری هم از دست  پاتوق
ه و دموکراتیـک بـود   شـرايط شـبه  ه اسـت،  شرايط دموکراتیـک بـود    77-86
کـرده   و حمل مي داده دموکراتیک را در خودش جا مي ي از ]شرايط[هاي هلوج

 است.
 پايان يک دوره تاريخي

ـ   شده سیاسي از طلبه سنتي سابق تازهـ   همه 77بعد از سرکوب  ک تـا چري
از  ـو برادران مرحوم احمدزادهـ  امیرپرويز پويان، اشرف ]مانند[ حمیدفدايي 

 و به اين نتیجه رسیدند که دوران پايـان يافـت  ، آن سر طیف تا اين سر طیف
 .خرداد دوران نويي است 78فردای 

 انسداد ويژه 

در  .ويـژه برقـرار اسـت    انسدادهمه اين است که  رهیافت مشترک ديگرِ 
ای هـم   جـدی  شود کرد، کـار شـبه   ای نمي ويژه هی  کار جدی انسدادشرايط 
 همـه اسـت؛   علني بسته شده های تنفس و مجاری کارِ شود کرد، همه راه نمي

 معتقد بودند. ]به اين[
 ادبيات نظام  

ای  وجه بعدی اين بود که همه معتقد بودنـد ايـن نظـام بـا ادبیـات ويـژه      
 ،کند و نیروها مجبور هستند با همان ادبیات صحبت کنند. نظـامي  صحبت مي

 .کند ديگری را تکلم نمي ادبیاتِ ،و جز ادبیات زورد فهم جز زبان زور نمي
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 پيشينه نظام 

ها[ آوردنـد و   را که ]نظامي پهلوی اول]است[. طور هم همین نظام  يشینه 
ا مشـارکت  بـ شـد و   ، منسوبجوانبخت بود هم که مَلِکپهلوی دوم  د.بردن
و  ای خانـه  صـندوق  مانـدهِ  پـس  مانـدهِ  های عقـب  مريکا و انگلستان و جريانآ

ايـن   ، او را هـم بردنـد و آوردنـد.   به کودتـا زد  دست ارتجاعي و سیاه ايران
 دوراني رسیدند. ی ويژه ها رفت و همه به يک کار پس پیشاني، پیشینه

 کارويژه دوراني 

شیوه و مـنش  ، منتهي هرکس با روش ؛بود آنتاگونیسم ،دوراني ی کارويژه
سـتِ  از نیروهای منتهي علیه را فاکت چندکنید،  یاگر ادبیات را مرور .خود
ند، ]وجـود  که منظور نظـر مـا هسـت    طیف تا نیروهای منتهي علیه چپِ طیف
آقـای انـواری از    شـود گفـت کـه    هسـت، مـي   از آقای انـواری  فاکتي. دارد[

ايشـان در خـاطراتش   د. از بانیان روحاني موتلفه بو ور موتلفه روحانیون مدا
در نهايت تصمیم بـه تاسـیس    که کند عنوان ميو کند  را ترسیم مي 77بعد از 

شد و ما نیز  ديگر منطق سرش نمي(، رژيمر زيرا دشمن، گرفتیم سازمان نظامي
نهايتـا  تلقـي و  ، کرديم. ايـن رهیافـت   ها صحبت مي بايد از لوله اسلحه با آن
سیاسـي شـده، از بافـت سـنتي      86-77ای است که در  کارويژه دوراني طلبه

 شود گفت در مدار تشکیالتي موتلفه قرار دارد.  حوزه در آمده است و مي
 بنیانگذار حـزب ملـل   ،مشابه همین گزينه را آقای سید محمدکاظم بحنوردی

خـرداد همـه مجـاری بسـته شـد، هـی         78کند که بعـد از   م تاکید ميه دارد. او
ای غیـر از   ما گزينـه  لذا ی تنفسي باز نماند، نظام هم يک نظام وابسته بود وامجر

کند که ما در مقام انديشه محکـوم   خودش عنوان مي ولي گزينه مسلحانه نداشتیم.
عمل ايـن بـود کـه     شديم و هنوز به مرحله عمل نرسیده بوديم. ولي تحلیلش از

داد ويژه برقرار است، نظام ادبیات خاص دارد، نسدوره تاريخي تمام شده است، ا
 رسیم. پیشینه خاص دارد، پس ما به يک کارويژه دوراني مي

ها کـه بـه    فدايي فرمانده عملیاتي گروه جنگلِ يي ]فراهاني[علي اکبر صفا
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 ،کند را اين طور تحلیل مي 77دوران بعد از ، مله کرده بودپاسگاه سیاهکل ح
ما ترديدی نداريم مقابله سیاسي با دستگاهي که اساسا متکي بـه ديکتـاتوری   

 میسر نخواهد بود. آمیر جز از راه قهر ،نظامي است
 در هـا  تجربـه فـدايي   کـه  ساله بندی سه جمعی  جزوهدر هم  حمید اشرف

کند  قبل از درگیری و کشته شدن حمید اشرف است، تصريح مي 88-87سال 
طور ساده ايجـاد برخوردهـای مسـلحانه و ضـربه زدن بـه       که هدف گروه به

دشمن برای در هم شکستن خفقان در محیط سیاسي ايران و نشان دادن تنها 
 .]است[ به خلق میهنمان ،راه مبارزه که مبارزه مسلحانه بود

کند با وضعیتي که رژيم فراهم  اش تصريح مي هم در دفاعیه مهدی رضايي 
آورده بود و موج ترور و خفقاني که ايجاد کرده بود و هرگونه خواست عادالنه 

داد،  کارگران و دهقانان را بامسلسل و گلوله پاسخ مي و خواست و روشنفکرانه
 اشتیم. مسلحانه علیه پلیس و غارتگران ند عرضچاره ای جز ت

طورمستقیم مبارزه  به وقت که هی  هم خمیني آقای تیپي م لآخر االمر هم 
گروهي را تجهیز نکرد و تا انقالب هم تا حد امکان  و مسلحانه را تايید نکرد

ای پـیش ببـرد تـا از طريـق      با انباشـت تـوده  ]بیشتر[ کرد شرايط را  سعي مي
کنـد کـه    عنوان مـي  دکتر بهشتي .عنوان شد قبال مسلحانه، نقل قولي دارد که

آقای خمیني با استفاده صحیح از سال  در مبارزه با رژيم موافقت داشـتند و  
هـای   که بخشي از وجوهات را به خريـد اسـلحه بـرای گـروه     پذيرفته بودند

 .اختصاص بدهند کننده مسلح عمل
در همه ادبیـاتي   ت.دوران گفاش را از  لذا هرکس با ادبیات خودش تلقي

هـای مـدرن، و از چـپ     هـای سـنتي تـا مـذهبي     که مرور کرديم، از مـذهبي 
به رغـم   ...،و تا آقای انواری خمیني آقایکننده تا يکي م ل  عمل ستمارکسی

 ]کـه[ هـا رسـیده بودند   به اين گـزاره  هايشان و سبقه ها همه اختالفات و پیشنه
کـه  خاصـي دارد   مويژه برقرار است، نظام تکلـ  انسداددوره پايان يافته،  يک

ای دارد که آن پیشـینه هـم    بايد م ل خودش باهاش صحبت کرد، پیشینه ويژه
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بیـنم کـه     مـي و  جدا نشد او هم از 86که در  کما اينر جدا شدني نیست او از
 ( و درار بگیردگزينه ديگری را به ک توانست نمي ،جدا نشد او هم از 87دهه 

و  ها مشـترک  رسیدند. ادراکات و رهیافت نهايت همه به يک کارويژه دوراني
 . بود رويکردها مختلف

 رويکردهاي مختلف

 ؛بندی کرد ها صف در اين گزينه را هم شود رويکردها مي
زنی  مهره تندعملی تقابلی، تک

 بردند وکار  منصور به قتلهای که  تقابلي بود، گزينه رويکرد اول تندعمليِ
خرداد که سرکوب شده  78عرق تظاهرات  هنوز يعنيند. بسیار تند عمل کرد
علي منصور  عمل کردند و حسن 78 ها در بهمن اينکه  ه بودبود، خشک نشد

. تـرور کردنـد   در بهارسـتان  ،کاپیتاالسیون را بسته بود بارِ را که قرارداد خفت
 رويکـرد، رويکـردِ   و ته شـد خیلي سريع بسـ  اين يک گزينه بود که کريستال

 بود.  يالعمل بسیار سريع حسيِ
 عملی اقتباسیآستان

آستانه  و ستانه عمل رفتندآ به که رويکرد حزب مللي بود ،رويکرد بعدی
 وفضا، فضای امريکای التین بـود، فضـا، فضـای کـوه      .عملشان اقتباسي بود

 م ل ل حزب مللمد .ساله داشتند76هم معدل سني تقريبا  ها اين و جنگل بود
، معلـم  7انی در تیم ملوان، آقای بهمن صالح؛ ايران بود 87تیم ملوان دهه  مدل

                                                   
 

آموخته تربی  بدنی، فوتبالی   و مربی فوتبال. او وه دبیرر ورزش   (، دانش1119ا، )نی . بهمن صالح 1
دوستان انزلی اقدام به تاسیس باشرگاه   به همراه تنی چند از ورزش 19های انزلی بود در سال  دبیرستان

نیا در سال  گری صالح نیروی دریایی انزلی ورد وه بعدها به ملوان بندرانزلی تلییر نام داد. این تیم با مربی
ل به جام تخ  جمشید راه یاف  و سه بار برنده این جام شد و از آن پس تا ونون در لیگ برتر فوتبا 91

مربی  مدتی مربی تیم ملی فوتبال جوانان ایران و مدتی ومک 96ایران باقی مانده اس . صالح نیا در دهه 
 چنان از مربیان تیم ملوان بندر انزلی اس . تیم ملی بود و هم اونون هم
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بودند، سالها در بندر انزلـي معلـم ورزش و مربـي     7876متولد سال ي ورزش
از  77. ايشـان از دهـه   بودنـد  انزلـي  هـای  ([ آموزشـگاه بخـ منت]رتیم کلوني 

 ی کیفيها ارس مختلف بندر انزلي که چهار دبیرستان شاخص داشت، بچهمد
يـک تـیم خیلـي     ]تشـکیل شـد[.   تیم ملوان ،77آخر دهه  آوردند ورا بیرون 
. بود سانت 767 و قامتي معدل قد و سال 77قد و قامت با معدل سني  خوش

 تخـت جمشـید  جام در لیگ ، پوشیدند. يک تیم بدون امکان پیراهن سفید مي
کاپیتان تیم بود، بقیه فاصـله سـني   دفاع وسط و ا نی . آقای بهمن صالحاال آمدب

 داشتند. حزب ملل همـین مـدل بـود، آقـای بجنـوردی      اواز  ای لهسا 78-77
هـای   از دبیرستان . اوساله بود 77-78 و در عراق داشت ای تجارب مبارزاتي
نفر  7-8با و  آموز عضوگیری کرد دانش 777حدود  پايین های تهران و محله

حزب ملـل را   ...ی و ا گنجه ،هزاد رده خودش م ل سرحدی سطح و هم که هم
خودشـان هـم در    ،المللـي بودنـد   تحت تاثیر فضای بین ها آن درست کردند.
 .د زدندآبابه کوه دار و بودند تاثیر فضای التین گويند که تحت خاطراتشان مي

سـتانه عمـل   آها هـم در   آن .يکي دو اسلحه قديمي کمری هم بیشتر نداشتند
 کرديد.  قبال مشاهده دستگیر شدند که بعضي از تصويرهايشان را

 سمبلیک  ـ  احساس عمل تحلیلی

کـه ]از اعضـای[    اميسـ و دکتـر   جاما بود. دکتر پیمان سطح سوم، سطح
 77قبل از  .بودندسابق  و جوانان مردم ايران جوانان خداپرستان سوسیالیست

 يِحزب و ديگر ]نیروی[ تکلیف کردند شان تعین نوعي با بستر کالسیک قبلي به
زمان و جريان و مردم ايران نبودند، خودشان يک سا سوسیالیست خداپرستان

ها هـم   آن ،عمل برسند ی ستانهآکه به  رفتند کوچک درست کردند و به انزلي
 ضربه خوردند و دستگیر شدند. 

 مرزي برون کسب آمادگيِ

آمـادگي   بـه  هـا هـم   خارج از کشور بود که آن آزادیوجه بعدی نهضت 
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 نشسـت پـاريس   در رواني و امنیتي برای مقابله با رژيم شاه رسیدند. ،روحي
 ،گیرند خودشان را تجهیز اطالعاتي تصمیم مي ـ همرحوم شريعتي هم بود کهـ 

در آن موقـع هـم    .رونـد  نفری به مصر مـي  7-6ها  . از آنکنند نظاميو  امنیتي
موضع داشـت و پشـت جبهـه اصـلي      رژيم شاه علیه مصر، جمال عبدالناصر

 ،7دکتـر يـزدی   ،7هزاد آقـای قطـب  مصـر،  د. در آن دوره امنیتي ها بو فلسطیني
انداز که دوره ببیند و  با اين چشم 7يطوس یسيدکتر رضا ر و 8مهندس توسلي

                                                   
 

ویی خرود در  آموخته زبان انگلی ری. او در دوران دانشرج   (. دانش1111-1191ه. )زاد . صادق قطب 1
آزادی دستگیر شد، سپس برای ادامه تحصیل به آمریکا  هایش در نهض  ایران چندبار به دلیل فعالی 

او همکاری خود را برا امرام موسری     1112های خود را علیه رژیم شاه ادامه داد. از سال  رف  و فعالی 
در پراریس مشراور و متررجم     صدر در لبنان و پاریس آغاز ورد. او در دوران اقام  آی  اهلل خمینری 

مورداعتماد او بود و پس از انقالک مدیری  رادیو و تلوزیون را بر عهده گرف . او همچنین در سرال  
های خود برونار شده  در زالی وه از همه سم  1191مدتی وزیر امور خارجه ایران بود. در سال  1198

اهلل خمینی دستگیر شد و پس از چند اعتراف تلوزیونی در   بود، به اتهام توطله برای وودتا و ترور آی
 شهریورماه همان سال اعدام شد.

آموخته داروسازی. او در زمان دانشجویی در تهران از اعضا و فعاون  (. دانش1116. ابراهیم یزدی. ) 2
ان برا  همزمر  1116برای ادامه تحصیل بره آمریکرا رفر  و در سرال      1118جبهه ملی دوم بود. در سال 

آزادی به تاسیس انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا پرداخ  و م رلولی  انتشرار    عضوی  در نهض 
آزادی در خارج از وشور را بر عهده گرف . او مدتی به لبنان رف  و  ، ارگان نهض «راه مجاهد»مجله 

ال مقردمات انتقر   1199های م لحانه تاسریس وررد. همچنرین در سرال      پایگاهی برای آموزش جنگ
را به پاریس فراهم ورد و از مشاوران ارشد او شد. سپس به عضوی  شورای انقالک در  اهلل خمینی آی 

آمد و پس از انقالک وزارت امور خارجه دول  موقر  را برر عهرده گرفر  و در دور اول مجلرس      
های خود برونار  ه سم شورای اسالمی به نمایندگی انتخاک شد. پس از اتمام دوران نمایندگی از هم

شد. از این پس تا ونون او چندین بار مورد اتهام و محاومه و بازداش  قرار گرف . یزدی پس از فوت 
 ، از سوی اعضا به دبیرولی نهض  آزادی من وک شد.مهندس بازرگان

عضو  1116یکا. او از سال آموخته مهندسی ترافیک در آلمان و آمر (، دانش1119. محمد توسلی،) 1
هایش در این گروه بارها دسرتگیر و   آزادی بوده اس  و پیش و پس از انقالک به دلیل فعالی  نهض 

 زندانی شده اس . توسلی در دوران دول  موق  شهردار تهران بود.
 . رآا رئیس طوسی، دانش آموخته زقوق بین الملل و استاد دانشگاه تهران.  1
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منتهي  برگشت، يرانا به مهندس توسليفقط ولي  .دوره ديدند بیايند، ايران به
هـم   طوسـي  سيـی دکتـر ر  .مسلحانه نرفـت  ی ايشان هم که برگشت در گزينه

پیوست. جريـان نهضـت آزادی    مجاهدين برگشت که به به ايران کوتاه مدت
بـه   وتحلیـل اسـت کـه بـه آمـادگي       خارج از کشور هم در اين سـطح قابـل  

  .ضرورت  تجهیز رسیدند اما بیرون از ايران
 يتاريخي، پدرـ  تاييد تحليلي

  هکننـد  کننـده، بـا نیروهـای جـوان عمـل      بین ايـن نیروهـای جـوان عمـل    
تحلیـل   یرند دو سـطح قابـل  گ يميافته که مجاهدين و فدايیان را در بر سازمان
کـه   بـود  و دکتـر سـحابي   ، آقـای طالقـاني  يک سطح مهندس بازرگان؛ است

کردند. مهندس بازرگان  تاريخي و پدری ميـ  تايید تحلیليرا جريان مجاهدين 
به عهده  رارهبری دوران بعد  ما ديگرو  به سر آمده ما دورانمان تصريح کرد

اين اسـت کـه بـرای     ما خواهند آمد و رسالت جديد ی هرهبران جبه ،نداريم
 ای کـه  د تـا آسـتانه  خـردا  78عمال بعد از  .تولد موجود جديد رحمي بشويم

آزادی  م لـث بنیانگـذران نهضـت    جنبش مسلحانه پديدار شد، خط برخـورد 
، تـر  جـدی ، تـر  کیفـي  آقـای طالقـاني   .و پـدری بـود   تـاريخي ـ  تايید تحلیلـي 
بـا قضـیه   تـر    و تهديدکننـده  بود تر دست به جیبو  تر تشرزن تر، ايدئولوژيک

عمل رسیدند رفتند  ی ستانهآدين همان موقع که به مجاه م ال برخورد کردند.
آقای طالقاني هم .کردند مطر  که در ]اطالع از[ سیرشان بود، با آقای طالقاني
مسـجد هـدايتي کـه مـن نمـاز       تستشان کرد؛ گفت در ورودی  تشر زد و هم

 ،خوانم عکس شاه است، شما اگر آن عکس شاه را زمین زديد و شکستید مي
ها هـم رفتنـد    اين بچهاسلحه هم به دست بگیريد.  داريد که اين صالحیت را

زد و زمـین   بـه عکـس را بلنـد کـرد و    رفـت   7، مرحوم صـادق بین دو نماز

                                                   
 

(. مهندس مکانیک. از اعضای اولیه  و وادر مروزی سازمان مجاهدین 1121-1191). ناصر صادق.  1
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بعد  .هم جسارت خودش را نشان داد و هم جسارت جريان نوپا را؛ شکست
هم  ؛ای بود ی ويژهپدر آقای طالقاني هم مجوز عمل داد. پدری آقای طالقاني

زد و هـم لبخنـد    زد، هم تشر مـي  جیب بود، هم دست به پشت مي بهدست 
 ت.بخش پدرانه با جريان نو داش انرژی

 هاي شرعي بالمناسبه  پرانتز آنتاگونيسم با حمايت

پرانتزی  ،بود آقای خمیني جريان نبود، فردِ]در واقع[ جريان ديگر هم که 
همـین کـه   ]م ال[ سبه. المناهای شرعي ب تز آنتاگونیسم با حمايتپران ؛باز کرد

تواند  که بخشي از وجوهات مي هبودی مجوز، ظاهرا گفته است آقای بهشتي
کننده اختصاص پیدا کند. اين هم نـوعي   به خريد اسلحه برای نیروهای عمل

 .از مواجهه بود
 عمل فدايي

دو  در که گذر کنـیم و از موسـپیدان و پیـران   سطح اول  چهاراز جوانان 
رسـیم.   مـي  مجاهـد به عمل فـدايي و مسـیر    ،م که بگذريمشسطح پنجم و ش

شـخص  د؛ توضـیح داده شـ   قـبال بـود، تـا حـدودی     هعمل فدايي چ]اينکه[ 
بـود. وقتـي    77دهه  عمل فدايي در جهانِ فکری و تئوريک ی ا مهرهگوار هچ

ا اسـتراتژی صـدور انقـالب را داشـت و     گـوار  هچـ ، یروز شـد انقالب کوبا پ
ی یـو کرد مـا بـه بول   به اين مفهوم که تحلیل مي ،اش هم مشي فدايي بود مشي
هم مانند کوبا بـه   و بولیویشويم  ای پیروز مي رويم، يا در يک بسی  توده مي

 دکنـ  دست پیدا ميضدامپريالیستي و خلقي  ـبا ادبیات آن روز���يک حاکمیتِ
در  .شـود  خونمان ريختـه مـي   و شويم مدت کشته مي که ما هم در کوتاه يا اين

اين عمل يک عمل فدايي اسـت، بـه    ،صورتي که گزينه دوم تحقق پیدا بکند
ها هم به مدار مبارزه مسلحانه  دهد که آن ها جسارت مي اين مفهوم که به توده

                                                                                                         
 
 خلق. 



 05-05مبارزات دهه فراز   248

خودش هم انصافا با همـه وجـود و بـا     بود که اگوار چه ی بپیوندند. اين ايده
 در اوج دوران رونـق و  ،سـالگي 86رفـت و در   آنهمه قـد و قامـت پشـت    

تئوری فدايي در ايران به  .مسیر را انتخاب کرد آن داشت، سمپات دوراني که
 یايران ما به ازا برای آن دررسید که  و به برادران احمدزاده امیر پرويز پويان
 عملي پیدا کنند. 

 مسير مجاهدين

مجاهـدين را  عمـل  اما يک مسیر هم مسیر عمـل مجاهـدين بـود. مسـیر     
 او .اشـت عمل فدايي مرزبندی دبا د نژا د تئوريزه کرد. حنیفنژا مرحوم حنیف

نقد هم ايـن بـود کـه در ايـران      ؛نقد جدی داشت به تئوری امیر پرويز پويان
ها جسارتشان بیش از روشنفکران بوده است، ما نیازی نداريم که فـدايي   توده

انـد وخـون    ها آمـده  خرداد توده78ها صاحب جسارت بشوند.  بشويم تا توده
در تبريـز   کـه  مشـروطه  ]مـردم در دوره[  انـد،  مشروطه خون داده ، دراند داده

که مشـروطه بـاقي   آنجو و گندم خوردند برای  و علفند، محاصره شده بود
 نهضت ملي شـدن نفـت   مصدق و علیه علیهکه قوام تقريبا  تیر 87در  ،بماند

يـا مـرگ يـا    »با خون خودشان  هاديوارو روی مردم خون دادند کودتا کرد، 
کشته شدند، مـردم  خرداد هم مردم  78نوشتند، « زنده باد مصدق»و  «مصدق

د نـژا  کـه حنیـف   روشنفکر روی زمین نريخت. ايـن  خون قرمز و شهید شدند
هـا در ايـران همیشـه آمـاده      معتقد بود که نیازی به عمل فدايي نیست، تـوده 

شـويم   ما بگويیم ما فدايي مي کهاين. روشنفکران کم داشتند و اند، رهبران بوده
مـردم جسـارت    نـهع  .اهانتي اسـت بـه مـردم   ، ا کنندتا مردم هم جسارت پید

 دارند مک فقط دانش مبارزاتي، دانش سازماندهي و دانش استراتژی و داشتند
اين دانش را به آنها بدهد مـردم هـم بـه کمـپ مبـارزه پیونـد       پیشتاز، اگر  و

مد، يک آاند. لذا اين دو مشي  که همیشه پیوند خورده کما اين ،خواهند خورد
 .*بازتر خواهیم کرد آن را يک مشي مجاهد آمد که جلوتر و يمشي فداي
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 یک ممیزه 

ها را دفعه قبل بررسي کرديم، اين بار به جريـان نـو پـای ديگـری      فدايي
 عصر خودشان يک همفعاالن  ساير با ها اينرسیديم که جريان مجاهدين است. 

نه  ،نبودند دیهای ج واجد ويژگي آنهاعصر  همکه فعاالن  نه اين ،داشتند ممیزه
 .قايل بودند ها ها به طور ويژه به اين گزاره به اين مفهوم نیست، ولي اين

 جمع بندی 

ها،  شکست ی معتقد بودند که بعد از اين مجموعه؛ بندی گزاره اول جمع 
بنـدی جـدی    ما بايد مقدمتا به يک جمـع ، خرداد 78نهضت ملي و  ،مشروطه

تـا بتـوان    بشـود تر  عمومي به عقب يک نگاه .دست بزنیم و بعد حرکت کنیم
ـ بندی قا طورجدی به جمع بهها  آنانداز پرشوری ترسیم کرد.  چشم  .ل بودنـد ئ

بنـدی نـزده بـود،     کسي دست به جمعآن زمان با توجه به اين که در ايران تا 
  .جلوتر توضیح خواهیم دادکه  بندی ابداع اين نسل نو بود جمع
 زمان 

درسـتي عنـوان    يعني به .ل بودند عنصر زمان بودئقا]به آن[ عنصر ديگری که 
خورده نیاز به زمان دارد تا بتواند مجددا به يـک نقطـه تعـادلي     کردند که ضربه مي

 دست به عمل جديد بزند.   بتواند جديد نقطه تعادل آناز جايگاه  برسد که
 مرحله 

ک مرحله اين بود که ما ي؛ مفهوم ل بودندئقا در سطح سوم به مرحله آنها
طور  همین .رو داريم مرحله جديدی را پیش و ايم مرحله را پشت سر گذاشته

کنند خودشـان را   ها، چه حیوان و چه نبات، سعي مي که در طبیعت غیرانسان
و  بتـوانیم مرحلـه جديـد را درک کنـیم     ما هم د،تطبیق بدهند با مرحله جدي

 .های ورود به مرحله جديد را پیدا کنیم آمادگي
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 اکتساب 

کـه مـا بـرای ورود بـه      مفهـوم ه بعدی اکتساب بود، اکتساب به ايـن  وج
کمبودهـا  تجديد،  ای داريم، بايد بتوانیم در پي مرحله جديد کمبودهای جدی

 .را جبران کنیم و برای عمل در اين مرحله آمادگي پیدا کنیم
 اجتماع 

هـای   در دوره انروشـنفکر  هـا  ايـن بـه نظـر    ؛وجه بعدی پیوند اجتماعي بود
 .المحاله بود ياينجا پیوند اجتماع ،تلف نتوانسته بودند پیوند عمیق برقرار کنندمخ

 سازمان 

بودند. اين به اين  ل به منشئل به سازمان و نهايتا قائقا]اينکه[ وجه ديگر 
 جريـان و  اجريـان جامـ   ،بـرادان احمـدزاده   ،مفهوم نیست که محمد بخارايي

ـ قا ،ل نبودنـد ئبه اين چیزها قا ] و...[ملل حزب ل بودنـد و بـرای خودشـان    ئ
هـا روی   ايـن   ـل کـدام م  داشتند اما هـی   ای ي و اخالق مبارزاتيمنش ي،روش
هـم تـا    شانموتلفه خیلي سريع عمل کرد، تحلیل نايستادند؛ ]م ال[ بندی جمع

ايد، شما قرارداد کاپیتاالسیوني  تبعید کردهرا  ما مرجعيش ؛حد امکان ساده بود
نخست وزيرتان  پس ما هم ،ايد اجاره داده مريکاآ ايد، ايران را به هرا منعقد کرد

در  زنیم. يعني اين سه گزاره از دل دفاعیـات مرحـوم محمـد بخـارايي     را مي
 ،بنـدی  جمعبر خوانديم. بقیه هم آنقدر  قبالکه يک مقدارش را  دادگاه درآمد

مـادگي  آحزب ملل به حـداقل   م الها نايستادند.  اکتساب و اين مرحله، ،زمان
و برونـد کـوه و    ساله را جمـع کننـد  76-77جوان  تا 777که  ؛ همینانديشید
نماز سحرگاهي و شـلیک بـا کلتـي و بسـم اهلل بـا       ،قرآني ،نرمشي ، گردشي

بـا  امريکـايي و...،   ارتشي و ،دی شده بود و ساواکيرژيمي که وارد فاز جدي
 خواستند مبارزه کنند.  اين سادگي مي
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 مرام 

اين ]عناصر[ ل به ئکه قابودن اين جريان اين ابنیانگذار ی به نظر من ممیزه
عمـر دادنـد، شـرف دادنـد، خـون      ، هفت عنصر ايستادندبودند و بر سر اين 

بقیه هم دادند ند، هم داد ها ، فداييهم دادند، بقیه نه اين که بقیه ندادند .دادند
 مرحلـه، اکتسـاب،   زمـان،  بنـدی،  طورجـدی روی عناصـر جمـع    ها به اما اين
 .ايستادند و مرام سازمان اجتماع،

 بندي جمع بخارپزِ

 قضـاوت و يــک ،بنـدی بـه ايـن اعتقـاد داشـتند کــه جمـع]مجاهـدين[  
ه بـه قـول دوسـتان يـک     باالخر؛ فرايندی داردو  زده نیست گیری شتاب نتیجه

 فرشـود فکـر را در مـاکرو    نمـي  .پخته بشـود  برود تا پز ذهن آرام بهفکر بايد 
 روی . فکـر را بايـد بگـذاری بـر    شـود  جزغاله مي فرماکرودر گذاشت، فکر 

هـم در پـس    ها اين .بیاورد شبار، آرام قل بزند، بخار کند و آن بخار فتیله سه
حاال بخارپز هـم آمـده اسـت، آن     .تندبندی داش شان يک بخارپز جمع پیشاني

، خیلي مهم اسـت  .ها بخار پز شدند خود اين ،ها نبود موقع که اين تکنولوژی
ويژگي انسان ايـن   ؛داشته باشي کخودت کارايي تکنولوژي ،بدون تکنولوژی

انـواع ابزارهـای    ليندارد و کاالن خیلي کارايي تکنولوژي ،نسل کنوني .است
هـا هـم    سـاله 77در جیب که ست. از موبايل بگیر تکنولوژيک دور و برش ه

امـا ايـن ابـزار و ايـن      جوشـد؛  مي ها شپزخانهآ که در هاييچیزه هست تا هم
ناامید نیستیم که داشته  است، که نداشته نتا اال؟ تجهیزات چه فراوری داشته

دوران چـراغ   يعنـي  دوران در آنولـي   اسـت.  ولي تا حاال که نداشـته  ،باشد
ها يک بخارپز پـس   نبود، اينکه بخارپزی  ای، تیلهف سه والور و پزی و خوراک

بازی به  ؛بازی کردنداين خورشت  در بخارپز با مواد و مصالحِو  ذهن داشتند
 ،يـک سـرکوب بـود    و 87 یکودتـا ،اين مفهوم که در بخارپز يک کودتـا بود 

 .وردآ در مي را نظامي بود که شکلک اصالحات و 77سرکوب 
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 یک نظام کمپرادورغیرمردمی،  ـ �گرا یک اصالح شکل، رکوبیک س، یک کودتا

 تو در بطن و اعتقاد داشته باشي خیلي مهم است که شما واقعا به اصال 
باشـد يــا شـکلک کودکسـتاني دربیــاوری، رژيـم شـاه شـکلک اصــالحات 

شود که هم بخـواهي اصـالحات بکنـي و هـم بخـواهي       مگر مي. وردآ يدرم
خرداد رقم بزني، هم اصـالحات   78ني و هم سرکوب کني، هم اصالحات ک

هـم سـاواک    ؟شـود  بکشي، مگـر مـي   راپوش  کفن دهقان ورامینيِکني و هم 
نهع همچنـین چیزهـايي    ؟تجهیز کني، هم بخواهي توسعه سیاسي داشته باشي

ايـران هـم    77دهه در که  اين کما هم نشده، جای دنیا هی  د، درشو نمي باهم
يـک   ، بـا آورد شکلک اصـالحات در مـي   که مردم مقابل درنشد. رژيمي بود 

 .پز ذهن بود ها همه در آرام اينکمپرادوری؛ نظام اقتصاد سیاسي 
 ناکام ـ  های ناآماده رهبری، های نافرجام حرکت

مشروطه، نهضـت   ؛های نافرجام بود ها حرکت از اين طرف در کمپ توده
خرداد هم اال مـا شـاياهلل    78زنجیره از تنباکو تا اين در  و... . خرداد 78ملي، 
  .های ناآماده و ناکام داشتیم رهبری

 دستگاه  های بی اندیشه، سازمان های بی توده

در  داشـتیم.  دسـتگاه  های بـي  سازمان و انديشه های بي توده]در اين دوره[ 
امـا منهـای انديشـه     ،در ايران انديشـه آمـد   77در دهه  آمد،مشروطه انديشه 

که وارداتـي بـود و فـراوری داخلـي نداشـت و       دهحزب تو دستگاهِ  صاحب
و آکبنـد از آن طـرف ]آمـده بـود[، اصـطالحي       داخلي نبود سهمحصول پرو
حزب تـوده هـم در حـوزه انديشـه در     گويند تجارت چمداني،  هست که مي

حـزب   ،ای افتـاد  خیلي اتفاق ويـژه . آورد «انديشه چمداني» 77در دهه  ايرانِ
، چمـدان چمـدان تئـوری    78الیت کرد تا سـال  شروع به فع 77توده از سال 

شناسـانه، دانـش تشـکیالتي، راهکـار تشـکیالتي،       تشکیالتي، تئوری معرفـت 
راهکار صنفي و... را از آن طرف برداشت و به اينجا آورد. ]اما[ در پس ذهن 
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اين جريان نوپا اين بود که انديشه در ايران آمده ولي خیلـي بـومي نیسـت و    
انـد. ايـن    ای با هم پیوند نخورده  اجزا خیلي با چسب ويژهساختمان ندارد، و 

 بندی بود.  بخارپز جمع
 بندي بستر جمع

السـاعه نیسـت. بـر     بندی طبیعتـا خلـق   رسیم، جمع بندی مي به بستر جمع
روزه بگذاری و  ايم، يک سمینار يک سال ديده 87خالف چیزی که ما در اين 

ايـران را در يـک سـمینار     هـای توسـعه روسـتايي و شـهری     بخواهي جريان
 یبنـد  جمـع بنـدی کنـي؛ اساسـا     سـاعته جمـع   روزه يا در يک کارگاه سه يک
 ی بسـتری بند جمع یبرا ها هم ايندارد. ای  پروسه و نديفرای، ریس ای، قاعده

 داشتند. 
 خوابگاه ، انجمن اسالمی

شـده   ، سـه فـرد شـاخص و شـناخته    شدند انيجر انگذاریکه بنی سه فرد
 ينفر چهـارم بود و  و سعید محسنن زادگا عيبود، اصغر بد دنژا فیمرحوم حن
ـ فاصله گرفت و از جر 76که سال  نیب کیعبدالرضا ن یهم بود، آقا جـدا   اني

بـا هـم در    77تـا   86 از چهار نفر نيکنارش گذاشت. ا انيجر يبه نوع ،شد
جمعه  یها صبحمرحوم حنیف در خوابگاه بودند.  يي ومبارزات دانشجو ریس
 يلـ یهـم خ  يانجمـن اسـالم   و در خوابگاه جلسات قرآن راه انداخته بوددر 

 ،تيو مسـجد هـدا   يطالقان یآقا ،يدکتر سحاب، مهندس بازرگانبا  .فعال بود
ی ]سـید  آقـا  ،یريـ جزا]سید مرتضي[  ،یمطهر یآقا، در قم با شرکت انتشار

، بستر بـود  ک]پیوندها[ ينيا .خورده بود پیوند يو بهشت يخسروشاه هادی[
 ... .ت شبانه وبستر بود، جلسات جمعه صبح و جلسا کيخوابگاه 

 دانشگاه  05بهمن 

 .بـود  77هم داشتند که بهمـن   شترکم ی ربهتج کيبا هم  نفر 7 اي 8 نيا
ـ دانشـگاه  ]حرکت[  77بهمن   انيـ جر]در آن[ بـود کـه    يحرکـت حسـ   کي
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ها آن  شد. اين رانيدر ا يحزب يو سنت کیکالس انيابزار دست جر ييدانشجو
 را داشتند. 77بهمن  يتجربه جاماندگ

 نهضت آزادی ، ملی ی هجبه

فعـال ، داشـت گـاهيچنــد جا 77د در نــژا کـه حنیــف ميقـبال مرورکـرد 
در و  بـود  يملـ  ی جبهـه  انياول دانشـجو  ی ندهينما و يمل ی جبهه ييدانشجو

 انيدانشجو ندهيبه عنوان نما حاج حسن قاسمیه یدر منزل آقا 77کنگره سال 
و  ینهضـت آزاد  انياول دانشجو ی ندهينما ،زمان . هم7رکت کردش يه ملجبه
ـ ا یهـا  دانشـگاه  ياسالم یها اول انجمن مسئولو  ندهينما  یبـرا  و بـود  راني

 .داشت يخودش وزن مخصوص
 را تجربه کردند یمدت نهضت آزاد کوتاه ،را تجربه کردند يمل ی ها جبهه اين

و جبهـه   آزادی لتي نسبت به نهضـت ي و خصالتیتشک یجد یها یبند به جمع و
 .دندیرس يمل

 زمان زندان کوتاه، 02خرداد 

بودنـد،   ابـان یفاصـله نداشـتند، در خ   77بـا خـرداد   ، دنديرا د 77خرداد 
 کي . مرحوم حنیفدنديدکشتار را  هیبق يزندان بود ول درد آن روز نژا فیحن

 .کرد يکوتاه چندماهه را هم ط مدت زندان
 تلنگرهای ضمن راه

 بخارپزِ کي ت،داش يو ذهن ينیع نهیزم کي يعنيها بستر هم داشت،  یبند جمع
 نيتـدو  ریسـ  ،بنـدی  جمـع  ریها به س اين ياز وقت .بستر داشت کي و يشانیپس پ

                                                   
 

ی برگرزار  در منزل زاج ز ن قاسمیه از بازاریان مصدق 1111ملی ایران در دی ماه  ی .ونگره جبهه 1
از مجموع  های مختلف شرو  داشتند. نماینده از اصناف و گروه 196گردید. در این ونگره بیش از 

ها  نژاد یکی از آن نماینده دانشجویی در این ونگره زاآر بودند وه محمد زنیف 16های تهران  دانشگاه
 بود.
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که به  77از  ، ]يعني[دندیعمل رس ی آستانه و کيدئولوژيا يحطرا ریو س یاستراتژ
عمل را از خودشان بـروز   نیکه اول 87ند تا سال بود دهیرس هیبندی اول جمع کي

 ؟بود هاتفاقات چ . اينهمه تلنگر بودي که اتفاقات؛ افتاد يدادند، اتفاقات
دوران سربازی 

 6 از مرو يکه م تاس نيا لشی، تحلیرود سرباز مي يکی؛ يدوران سرباز
 چند وقـت ر .کنیم را جبران مي يمها کمبود خواب و صبح 8تا  مخواب يشب م

بـه   ها نفر از آنسه  ـ چند تا از دوستان دانشجو از زندان آمده بودند، دو شیپ
، ميصحبت کـرد ديگر  نفر ي با چندبودند، ول دهیرس یا یجد یها بندی جمع
القـول گفتنـد مـا     متفق با هم نبودند اما همه ؟ديکرد يمکار  انفرادی چه میگفت
.( ميرا جبـران کـرد  خوابمـان   یو همه کمبودهـا  ميدیساعت خواب 76 یروز
 .مان بخواندرود رُ مي يکيرود بخوابد،  مي يکي

 یهـا  از بچـه  86-77 خـودش و که شاعر اسـت   7سپانلو عليمحمد یآقا
آبـاد و   در سـلطنت  چه اش یدر دوران سرباز ،فعال چپ دانشکده حقوق بود
خـاطرات   .ددوره بـو  د همنژا ماه با حنیف نُه، يچه در دوران آموزش تخصص

]آمـده[، اگـر مراجعـه کنیـد خـاطرات       86اسـفند   نِندگايدر روزنامه آ شانيا
بانـد و   يـک  مـا در  های ای دوره س از همگفت هرک يم شانيا قشنگي است.

 باند، باندِ کي ؛پوکر بود باند، باندِ کي ،پاسور بود باندِ ،باند کي ؛بود يگروه
تـاس   و بـود  اقـا  بانـدِ  ،نـد بود هـا  لمـپن  ر هـم کـه  گيباند د کي ،تخته بود

نفر بود که در  کي . ]اما[بردند يم شگاهيآسا مشروب به يواشکي و ختندير يم

                                                   
 

آموختره   های ادبی اسر . او وره دانرش    (. شاعر، مترجم و نوی نده وتاک1118. محمدعلی سپانلو.) 1
بره شرهرت رسرید. او    « روهرا  هپیراد »وارد دنیای ادبیات شد و با مجموعه شعر  16زقوق اس ، از دهه 

چنین آثار ادبی فارسی را ترجمه ورده و  های زیادی را از فران ه به فارسی برگردانده اس  و هم وتاک
ها و  بیابان»، «خانم زمان»گذار وانون نوی ندگان ایران اس .  به جهان شناسانده اس . او از اعضای بنیان

 از جمله مجموعه شعرهای اوس .« در تهران سواری قایق»، «تبعید در وطن»، «ها  خیابان
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قـدم   يـا  اش را یکـار یب یها نفر همه وقت کيآن  گفت يم .نبود یباند  یه
 يرفـت و داوطلبانـه نگهبـان    يشب راه م يدر نگهبان ايکرد،  يزد و فکر م يم
و  ، طنابموانع نياز ا داشت ايداشته باشد، گرفت تا فرصت تفکر  يرا م هیبق
 اوکند که  يم دیتاک ]سپانلو[ .نبود یباند  یدر ه و رفت يباال م ،خاردار میس

عکـس   .نمونه پادگان شده بـود  ی فهیگرفت و افسروظ مي یرا جد زیهمه چ
روزی  ت.قرار داش بود مسارید در اتاق سروان پادگان که آن موقع تنژا حنیف

کند  مي دایشان بروز پ تيشوند و هو يم ریدستگد ]و ديگر اعضا[ نژا که حنیف
پـايین  اش را  بوده، عکـس  چه کسيد نژا که حنیف فهمد يپادگان م ماندهو فر
 انيها بعد از پا مدت اما آن عکسخدمت کرده بوده،  78و  77آورد. او در  مي

طـور   هـم ايـن   يکـ ي اسـت. در اتاق فرمانده پادگان بـوده   87تا سال خدمت 
 .ندیبب يکه آموزش نظام یاصال رفته بوده سرباز ،رود مي یسرباز

رسد که  مي افتیره نيبه ا و کند ارتش را لمس ميي جدا از آموزش نظام
لـت  کـه مـا دو کُ   ستین يسادگ نيبه ا و است یا یابزار سرکوب جد ارتش
ـ  اين و آن را و  ميبه دارآباد برو ،میکوه بزن به ،میکن هیته ـ ا ...و میتـرور کن  ني
ي را طـ  تجهیـز مـرارت و   سیرِ کي دياب هم . ماکند سقوط نميطور  اين ميرژ
کـه   به اينکه رسید به ذهن  یتلنگر .تلنگر بود کي ی. پس دوران سربازمیکن

ـ    يو عنکبـوت  ينظم ارتجاع کينظم ارتش،  نظـم   سـت، ین ياسـت، نظـم ذات
 یِجرینیو با ت یباز ارتش، ارتش مجهز است، با ترقه نيا. دوم، است يلیحمت

 یداد و بـرا  يم يطرف شد. سوم هم که آموزش نظام آن شود با نمي ي،انقالب
ـ ا .داشـت را  یرهبـر  کوچک نيمرت کي یخودش در دوران سرباز  کيـ  ني

  .تلنگر بود
ـ  .ان رفتنـد شـ  خدمت رفت، همـه دوران  هم محسن دیسع ذهـن در   يوقت

را  يروسـپ  ؛شـود  ش خوراک مـي يبرا یزیچهر رد،یبندی قرار بگ وران جمعک
 ]بلکه[ او را بهکند،  نمي يتلق يارزش اجتماع يموجود ب کي او را گريد ندیبب

 نـد، یبا کـالس را بب  ، التِندی. معتاد را بببرد مي خودش کيبندی استراتژ جمع
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ذهن  نيا و... ندی، ساواک را ببسیپل ،ارتش ند،یبب، ورزشکار را ندیپهلوان را بب
سـاله   77-78کـه   نيـ ها هم با وجـود ا  ذهن اين .دارد تعريض مدامبند  جمع
 رد،یبندی قرار بگ جمعهد در فاز ذهن بخواوقتي  .بندی بود جمع ذهن، بودند

 .زند يم يانیلغل قُل قُ
 ترور منصور 

ره همـه از تـرور منصـور    در آن دو عتـا یطب .تلنگـر بـود   کيترور منصور 
تـرور   شـکار و تـک   کردندکه با تـک  لیتحل]مجاهدين[ يخوشحال شدند، ول

 کـه  آمـد  دايـ عبـاس هو ریام ،شود؟ ترور که صورت گرفت عوض مي یزیچ
منصـور همـان    يعلـ  سال بعد از حسن 78و  بود تر از منصور تيهو يب يلیخ
با  .منصور شد يعل تر از دوران حسن يفیک يلیخ ونیتاالسیکاپو را رفت  ریمس

  .شود جا به جا نمي یزیدهد، چ يرخ نم يکند، اتفاق نمي رییتغ یزیترور چ
 حزب ملل 

 صـادقِ  جوانِ انيک جريحزب ملل  حلیل کردند کهت. حزب ملل هم بود
 يط،شـرا اسـت.   ساده انيجريک  يول ای است دهیرس عمل به آستانه و التهاب

 عساده انيو جر دهیچیپ
 هخوا گروه نیکـ  ترور شاه 

مرحـوم   بـود.  طـور  هـم همـین   خـواه  ]بـه وسـیله[ گـروه نیـک     ترور شاه
بـا شـاه    شهیعضو گارد بود، عضو گارد هم هم 77 نيدر فرورد 7یآباد شمس

کند. گروه امکان را داشت که شاه را ترور  نيارتباط داشت و محافظ بود و ا
ـ ن .بودنـد  یا يفیکخواه، گروه  نیک خـارج   از و جعفريـان  ييالشـا  ،خـواه  کی

                                                   
 

بود وه با اعضرای   1111(. سرباز وظیفه گارد شاهنشاهی در سال 1118-1111ی.)آباد . رآا شمس 1
خواه ارتبا، داش  و اقدام به ترور نافرجام شاه ورد وه در زین عمل توسط دیگر محاف ان  گروه نیک

 جان سپرد.شاه تیرباران شد و در دم 
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و بـه   ]را ديـده بودنـد[   اگوار چه یجهان و فضا یکشور آمده بودند و فضااز
، تـرور شـاه را   یآبـاد  که شـمس  رفتنديها هم پذ اين .دندیرس یبرانداز نهيگز
 ،به شـاه زد  ریدو ت و بودو مسلح  يهم خودش نظام یآباد شمس .کند يعمل

کـه در امـام    ،انيیـ و بابا یاستوار بودند، لشکراما ]شاه[ دو فدايي داشت، دو 
بعد از انقالب بالفاصله آن گنبـد   و ردندبارگاه درست ک برايشانزاده عبداهلل 

گروه  یریو دستگ یادبآ ترور شاه توسط شمس نيا .و بارگاه را خراب کردند
 8 خـواه  کیبود. ن یها تلنگر بچه نيا یبرا ،کرد يط ی که اوریو س خواه کین

  آمدند. رونیب و شان هم خسته شدند هیخسته شد، بق يول دیسال زندان کش
 خطاهـا، کـه   ستیطور ن نيگفت ا ،کرد ای خیلي کیفي لید تحلنژا حنیف

 از و فقـط  ردیـ صـورت بگ  ينيیپـا  یانحرافات و انحطاطات فقط در مـدارها 
هـا   انحراف بیرون بیايد، انسان سن و سال و شاگرد بازار کم، جرینیت ،دانشجو

و  خـواه  کیکرد که ن لیتحل. هم دچار انحراف خواهند شد يعال یدر مدارها
 ،گذاشته بودنـد  هيبودند، ما دهیبودند، به مبارزه رس يلاع در مدارهای ييالشا

بنـدی کمـک    بـه آن جمـع   مدام ها اين .دچار انحراف شدند ياما در مدار عال
ـ ا طيشـرا  نـد، يایاز خـارج ب  کـه  سـه نفـر   . ]آيا[کرد يم ، بـه  را نشناسـند  راني

را  طيکه برو شاه را ترور کن، اصال توان دارند کـه شـرا   نديبگو یآباد شمس
 هع ن ؟جمع کنند

 اصالحات ارضی 

 و لیـ تحل ل،یـ تحل ؛خود برخورد کردند رامونیپ یها یانگار با ساده ها اين
و از  بـود  یشاورزمهندس ک د خودشنژا فیحن. هیاستارت اول تايو نها لیتحل
 و بود ياصالحات ارض ریدر س و کرد يکار م یدر وزارت کشاورز 77 تا 77

خـدمتش و   ،اش رشـته  . ]به واسـطه[ رفته بوددشت قزوين  یدر موقع سرباز
. بود ياصالحات ارض و ييتوسعه روستا انيدر جر کامال ،اش يشغل ی حوزه

 قیـ عم يلـ یخ انريـ در ا يکه اصـالحات ارضـ   آمدطور  اين يلیتحل يک خط
که تارو پودش فاسد است، چطور  يتر آورد که نظام یجد لیتحل کي .ستین
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 ديگـر  کياسـتراتژ  نهيگز کيو  يالتیتشک ی نهيگز ک؟ يندکتواند اصال   يم
  .طور در ذهنش فرو رفت هم اين
 فدائی تحلیلِ

بـه   يلـ یخ ييفدا لیتحل؛ داشتند ييفدا لیتحل یرو که]بود[  ینقد تايهان
همـه جـا    ، ينظام ،ها دولتکه  نیالت یکايمرآدر  آری .دورَخُ ينم نرايا دمور

 نمایو سـ  يفروشـ  الهیپي، فروش  يسر چهارراه و ساندو ،انیاشغال توسط نظام
 ،ينظام ريوز ها، نخست ينظام انتخابات صندوق یپا ،ها ياشغال نظام درهمه 
 کردنـد  يحس م مردم و پادگانجا  همه ،ي، استاندار نظاميجمهور نظام يیسر

همـه  و پاراگوئـه   کاراگوئـه یدر ن در پـرو، ، یویدر بول]...[.  در پادگان هستند
درست بود که  دهيا نيکنند. آنجا ا مي يدارند در پادگان زندگ کردند يحس م
 تـرس و زبـوني را   که جـرات بدهـد و جسـارت بدهـد و     يبکن ييعمل فدا

 بـه او  مردم هـم  و کرد عمل ميرفت،  مي شتازیپ کي .بکشد، آنجا درست بود
 78و  ينهضـت ملـ  ، مشروطهدر د، نژا به قول حنیف رانيااما در . وستندیپ يم

در مشروطه کشته نشـد،   که هزاد يم آمده بودند، تقم به دَمردم دَ]...[ خرداد و 
 يجبهه ملـ  یهم اعضا ریت 87در  .که کشته نشد، مردم کشته شدند خاندریح

ـ   ریت گفتند و جلو «مصدق ايمرگ  اي»کشته نشدند، مردم   78 .دو گلولـه رفتن
 دیکشته نشد، مـردم شـه   ي کهروحانو روشنفکر  ب،یترت نیخرداد هم به هم

ردِ تئوری بقـای   کهانيپو یخصوص تئور به ييفدا عمل بیترت نيبه ا .شدند
 .نوپا قرار گرفت انيجر نيا ید جدبود، مورد نقحزب توده 

 بستر جمع بندي؛

 .میرس يم بندی راه بود، حاال به بستر جمع نیب یها همه تلنگرها اين
مسیری  هم

ـ از  7876متولد سال  ی زاده ید،آذرنژا حنیف  يخـانواده کـامال مـذهب    کي
در رشـته   86سـال   و کـرده  يطـ  زيرا درتبر رستانیدوران دبستان و دب. است
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 يلیخ. شود ارضا نمي زيدر دانشگاه تبرد اما قبول ش زيدانشگاه تبر یکشاورز
را تجربـه   طيو نـه شـرا   دهيکه نه تهران را د یزيجوان تبر کيمهم است که 

 .سـت ین یبـاز  دانیـ من م یبرا زيرسد که دانشگاه تبر مي لیتحل نيکرده، به ا
فشـار   ديبا ش راشد، دستبا لیتحل نيساله صاحب ا76-76مهم است،  يلیخ
روم، تهران هم امکانات و هـم   دهم به تهران مي کنکور مي گريمن سال د .داد

از همان  ،آيد . تهران هم که ميديآ يم تهران به لیتحل نيارتباطات هست. با ا
یِ کند به کـارگر  ، شروع ميرود مي کرج یکشاورز ی دانشکده به روز اول که

آمـد   مـي  ندعکرد یروشنفکر یِ، کارگرندردنک ی. روشنفکرروشنفکری کردن
و بـه آنجـا ]ردانشـکده کشـاورزی([      ديخر يانتشار کتاب م]سهامي[ شرکت 

 در همـه  يبـ یج 7معزی . قرآن]بودند[ خوان قرآن و خوان ها کتاب بچه برد. مي
 ياسـالم  یهـا  همه انجمنبه کرج پخش شد و بعد  یدانشکده کشاورز جای
، يساله سازمانده76-77 ی بچه کد آمد. ينژا فآمد. قرآن موقوفي حنی تهران
 یا دانشکده. در کرج پخش کرد یکشاورز ی قرآن را در دانشکده، متن و فکر
 کرد.  يرا ط رها بود، اين سی دست چپکه 

ر یس بود و 7876متولد ، نینش تهرانيِ مذهب متشرعِخانواده از  نزادگا عيبد
 ي ]...[.میدانشگاه تهران، رشته ش يو بعد ورود به دانشکده فن لیحصت

ي ]آمـد[. سـحر و مـاه    خـانواده مـذهب   و زنجـان  ازهم کـه   محسن دیسع
و  طانیشـ  چشـمِ ، بـا  شـور  و شـر ، شـاداب  .گفت يسه وعده اذان م رمضان
 . وستیدانشگاه تهران پ ياو هم به دانشکده فن ،شادان صورتِ

 زیستی  مه

 یمهـم اسـت، در حـوزه هـا     يلیخ .کردند يندگسال با هم ز 7-8ها  اين
 درست کـرد فیلم اولي که  ييایمیک یم ال آقا .ميرا دار نيهم ما ا رانيا گريد
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در سینمای سه آس  ها، آکل و گوزن و داش صریبا ق خیلي جالب نبود اما بعدا
 ی،محله ر یها از بچه تاچه بود؟ چهار  ها اين فیلمپشت جبهه . رو کردايران 

 و 7يقـ ینعمـت حق يي و بعد هم ایمیک ،منفردزاده ،انیبيقر ر بودند؛رداکوچه د
 ک. يـ چهـارنفره شـدند   میتـ  کي ها پیوند خورد. به آن يبعد هم بهروز وثوق

 گريبـاز  -بود يقینعمت حق ييایمیک یها لمیهمه ف بردار لمیف˚ ر ثابتبردا لمیف
ـ بيها فرامرز قر نبود و بعد در گوز يبهروز وثوق شهیاول مردش، هم  شـد.  انی
ـ  است. زادهمنفرد ارياسفند هايش هم فیلم  سازنده آهنگ  -6در  کـه  میتـ  کي

. کردنـد  سخیررا ت رانيا ینمایس نشستند، آمدند ميبا هم  یکنار جو يسالگ6
سال بـا   77 ؛آبشارزن ر،پو هوشنگ ملکو  اسپوکر ،يذوق يمصطف بال،یدر وال
مهـم   يلـ یزد، خ يجاخـال  ديگری و دوبله داد يکيسال  77 .کردند یهم باز
راسـت و بغـل    ی ، گوشـه يلیاسـماع  برزيو فر یجبار يعل لدر فوتبا .است

، دفـاع  نيو پـرو  يانیآشـت  ینسل بعـد  د.کردن یراست، هفت سال با هم باز
ـ را پ گريبک راست، چشم بسـته همـد   راست و هاف بعـد از   .کردنـد  مـي  دای

دفـاع   نچهيهافبک راست و زر نامجومطلق يمل میاستقالل و ت میت در انقالب
 .کردند مي دایگر را پيراست، چشم بسته همد

 منظری  هم

هـا   طور نبـود کـه ايـن    نيا .مهم است يلیمهم است، با هم بودن خ يلیخ
 ،با هـم بـودن   يسالگ76-76از  .و به هم برسند نديایب یریمس کيهرکدام از 

 اسـت  مهم يلیخ ی؛منظر ، هميستيز وهم یریمس با هم بودن، با هم بودن، هم
باشـد،   نیزمـ  زير يکيطور نبود که  نياديدند.  شرايط را مي بالکن کياز  که
بالکن، از بالکن خوابگاه دانشگاه  کياز  .کف باشد هم يکيبرج و  یرو يکي

                                                   
 

بردار مطرح سینما و تلویزیون. او با وارگردانانی چون م عود  (، فیلم1119-1198، ). نعم  زقیقی 1
 ورد. و دیگران وار می، ناصر تفوایی و بهروز افخمی ویمیایی
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 یها قم، از بالکن انجمن هیتهران، از بالکن شرکت انتشار، از بالکن حوزه علم
 ميـ رژ و خـرداد  78ز بـالکن  و ای نهضت آزاد ملي و جبهه از بالکن ،ياسالم

 ديدند.را  طيشرا ،درنده شاه
 متقابل  اعتمادِ 

که  یزیچ ]داشتند.[ و اعتماد متقابل]بودند[  ریمس هم ،منظر هم ت،سيز هم
اعتمـاد اسـت    ي،اجتماع هيسرما نديگو يامروز م اتیاالن وجود ندارد. در ادب

بـاز و   در و خانـه  يکي بیگفتند ج يم 87 ی تا دهه ؟اعتماد دارد يبه ک يکاما 
ها کـه   دهيپد نيکدام از ا  یاالن ه... .، و هيبسپر به همسا ندار و زن و بچه خانه

بـه   و انـد  شـده  دهیـ چیپ یبه قـدر  و نسل جديد نسل ما ی همه .وجود ندارد
ـ آ نمـي بـه وجـود    یاصال اعتماد که کنند همه چندگانه برخورد مي یقدر . دي

 يميقـد  یهـا  انيآيد. جر هم به وجود نمي ینهاد ،آيد به وجود نمي یاعتماد
ـ  یهـا  انيـ جر ي، چه بعضصنفي یها انيچه جرـ   رانيا  انيـ چـه جر  ي وحزب

ـ ام ـ ]اعتماد متقابل داشـتند[.  ها ييفدا ـ پرو ری ـ پو زي  و بـرادران احمـدزاده   اني
را با هم  86-77 را با هم تجربه کردند، قيو کانون نشر حقابودند مدرسه  هم

شـدند و هـم   منـزل   خانه و هـم  هم ،هم با هم 77از  بودند ودر جنبش چپ 
و بـرات سـفید   اعتمـاد متقابـل    نيا .شدند یاستراتژ بالکن و هم هم ،منظر هم
  .آورد يم

تـا   77 خواهنـد  يکه همـه مـ   است امروز سِیپرسپول م ل يمیتيک وقت 
و  گـارد  میم ل ت هم تیميوقتي  يکي ست،ین یو اعتماد رندیبگ سفته و چک

آماتور هنوز آنها  يول افتد يراه م یا حرفه گیلاست که  همای پرويز دهداری
ـ     يلی. خدهند يدست مد، کنن قرارداد امضا نميو هستند   میمهـم اسـت، لـذا ت
، يکـي  را مش کنـد  شيوم يکي و يستاره و سوپرمن، چهرهشودع  ، تیم ميهما
 ريـ چند تا بچه مدرسـه هـدف ز   د نیست.ابرو بردار ريز و يکي دبگذار گونه

 هما.  میشوند ت يم اخالقي ریِهداد زينظر پرو
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 تغییر  مدارِ باوری؛ انسانِ هم

 ی،منظـر  هـم  ي،سـت يز هـم  .بود رانيدر ا یا تجربه چنین ت،مهم اس يلیخ
مـا آدم   ؛ ]ايـن بـاور کـه[   یبـاور  ، اعتماد متقابل و آخر سر هم، همیتراز هم
ـ تعر ي مـ یم یآقـا طـور کـه    . همانميا آمده ایدن نيکه به ا میهست  کردنـد،  في

 يطالقان یو آقا يدکتر سحاب ،مهندس بازرگان شیپ گريد فرن 6د با نژا حنیف
مـا   ،هسـتیم  گفتنـد مـا آدم  ، تلويحـا  گـر يد فـر ن 6د بـا  نـژا  حنیف روند[. ]مي
سر آمده  يجبهه مل کی. دوران کالسمیتنفس کن يجبهه مل کادرتوانیم در  نمي

ـ دار تیظرف م،یهست يمصدق م،یهست يمذهب ،هستیم است، ما آدم  یبـرا  و مي
کـه   یگريد یها اضافه مولفهبه فشار  نيخواهیم. با ا مي هگا منزل کيخودمان 
 یو آقـا  يدکتـر سـحاب   ،مهنـدس بازرگـان  ـ  انگذاریآن سه بن شان بود،در ذهن
 .دادند لیرا تشک ینهضت آزاد ـ يطالقان
 يفرهنـگ پهلـوان   در. مهم است يلیخ «یمآدمما » حس کند يکيکه  نيا 

کـرد،   مـي  دایپ یا که قد و قواره يکس که طور بود اين رانيا 77دهه  و گذشته
زد و دو تـا فـن و    يمـ  يکرد، سه تـا چـرخ خوشـ    مي دایپ یا عضله برجسته

 يکشـت ی آمـد ادعـا   يمـ ، اما نه از سر غرور. حق بودمُ کرد، اجرا مي یشگرد
اگـر   رفت،يپـذ  يخـورد مـ   يمـ اگر هستم.  يگفت من آماده کشت يم و کرد مي
؛ بـود  گفرهنـ  نيا. نشست ينم اروي نهیس یرو خواند و کُری نميبرد هم  يم

ـ یب نـه غـرور و نـه خـودکم    ها هم با اين فرهنگ]به میدان آمدند[  اين مـا  »يع ن
نـه   کـه در آن فايـل بـرويم،    نـي جز ژنیـ و ب میهسـت  سـت ینه مارکس ،«میآدم

يِ منقطـع از  خن  ی و نه بچه هستیم که در آن فايل برويم يجبهه مل کیکالس
خودشـان   یها دانشگاه یها شاگرد اولکه  ضمن اينرخرخوان دانشگاه  جهانِ
ـ ا که مـا آمـده  ها بود  آن باور نيا .میهست (بودند در حـد امکانمـان، جهـان     مي

 . میبده رییرا تغ رامونمانیپ
اهـل   ي وباش ستياهل ز عمهم بود يلیمهم بود، خ يلیمهم بود، خ يلیخ
مـا   ی هروقت خانه واکند که  مي فيتعر  محسن دیخواهر سعي؛ باشي زندگ
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 در رهیتگدسـ  یکـرد و رو  مـي  دایپ يياز جا ي، گلميما خانه نبود، اگر آمد يم
اشـت،  د موتـور  م،يآمده بود ما نبود دیدفعه شب ع کيگفت  يم .گذاشت يم

بـود، زمسـتان، اسـفند آمـده بـود باغچـه را        دهيرفته بود دو جعبه بنفشه خر
 نيا. گذاشته بود الی در فشه همبن کيدرست کرده بود و بنفشه کاشته بود و 

 چـه کسـي   ؟اند داشته ينظام يها زندگ گفته اين چه کسياست،  يزندگ اهل
 ،بودند ياهل زندگ عطور نبود اين ؟بودند بندی لول و شش و ترقه ریگفته اهل ت

 درافتادند.  ،شاه بود ميدوران که رژ اتیبا مانع ح ،بودند يچون اهل زندگ
. باور بودنـد  و اعتماد متقابل، هم یمنظر ، هميستيز م، هیریسم جدا از همپس 

مـا   ،]...[ سـت یموجود ن ضعاز پروردگار که اهل حفظ و تاسيبه  انسان که اين به
دادن هـم   رییـ و جهـان تغ  میبـده  رییخواهیم به سهم خودمان جهان را تغ هم مي

ـ ا يالزاما سرنگون د در خـدمت  نـژا  . حنیـف سـت ین تیـ حاکم آنو  تیـ حاکم ني
مهم است، اهـل   يلیخ. کند يجک تراکتور اختراع م نياش در دشت قزو یسرباز
 دند.بو یطور اين ها اين، است رامونیپ رییاست، اهل تغ يزندگ

 بندي  ابزار جمع

 .خواهـد  مي یبندی بستر جمع؛ عنوان شد که بندی رسیم به ابزار جمع مي 
کردند  يسعها  اين ؛خواهد مي یزارو اب یریخواهد، س مي يخيتار  انیپرن کي
 تحصیل کنند. ابزار را نيا

کندوهای حافظه 

 کـرد  يذهن را مهندسشود  مي ،ستین حرر و ببَ يب ريکو کيباالخره ذهن 
تجربه  77-86 ها اينحافظه  یکندو. درداد لیدرون حافظه تشک ييکندوها و

 بود. میکه گفت ييزهایحزب ملل و چ
 پروسه اصطکاک

قـبال  بـود.  مهـم   يلیخ نيکردند، ا يپروسه اصطحکاک را ط ]مجاهدين[
و  و... فروشي ي، بامیهفروشایلوب ،يدست آچار به رفت بازار، يساله م78-77بچه 
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 هم که دسـت ساله 76-76 با االن .انداخت يساله پوست م78-77بچه  دستِ
نـه   ،ينـه خشـ   ،یارینـه شـ   ؛ساله اسـت  6-6دختر  کيم ل دست  ي،ده يم

شـان   ، همـه 77دهـه   یهـا  انيجر نيا يولي... . نه زخم ي،ه قارچن ،ای یزبر
م ل محمد  يکيهم  دنژا حنیف ،بافته بودند داتافته ج، ها فقط اين ميیگو ينم(

اهل  واهل اصطکاک ( اش معصوم بود هم چهره ييبود، محمد بخارا ييبخارا
 .لمس بودند

 تجربه لمسی

، جبهه ياسالم یها داشتند، تجربه انجمن يتجربه لمس کيودشان هم خ 
 تجربـه، تجربـه تکرارشـدهِ    وقـت هسـت کـه    کي ی و... .نهضت آزاد ،يمل
دسـت  ، تجهیزِ شنوم يمن از شما م ،ديتجربه دار کيشما  يعني است گرانيد

 کـاراتر  يلـ یخ که آن يکن يموقع هست که خودت تجربه م کيشوم.  دوم مي
 .داشتند يها تجربه لمس است. اين واسطه ه بهاز تجرب

 ذهن مهندسی

اگـر   است. چپ ستانسان، م ل د و مغز ذهن. هم داشتند يذهن مهندس
توانـد   تنبـل اسـت، حـداک ر مـي     شـه یهم ی،ریدست چپ انسان را به کار نگ

ـ اگر به کارش درب يول ردیچنگال دست بگ کزور ي و به يلیتحم ی ]...[. اوری
ـ  یپا با توانند يفقط مه کها هستند  يبعض  کسـال ي يراستشان توا بزنند، مرب

 .شـوند  يکه دوپا م رندیگ يبه کار م قدر چپ را آن یکند و پا يکار م باهاشان
 کيـ چـپ داشـت،    یپا کي ،گفتند پا مي ها سه ستیاز فوتبال يسابقا به بعض

در  مـ ال  .کـرد  سر داشت که با سر هم م ل پا کار مي کيراست داشت،  یپا
ـ  يدر جام جهـان  شیچند سال پکه  يجالل طالب رانيا  ،شـد  يملـ  میتـ  يمرب
زند، راست  چپ مي، پا است سه يگفتند جالل طالب ها مي يميقد .بود طور نيا

 چـه یماه کي ]م ل[ مغز هم .طور است نیذهن هم هم .زند زند، سر هم مي مي
کنـد، چـروکش کنـد، داالن    را پـر   ليجهت بدهد، فابه آن است، اگر انسان 
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نه  ،ستحلوا رها،یگ يبه قول کشت ،نهراگ ولي آيد بزند، پاگرد بزند، باهاش مي
ها باالخره خودشان هم مهنـدس   ايني، چیزی ندارد. نه چروک و دارد یاریش

 ند.داشت يذهن مهندس بودند و هم
 تلقی فاز صفری، ایمان به کاربری

هم  صفریو فاز  يتلق کيها  اين هم داشتند، و جدا از همه یمبشر مانيا
 دياب يکن يطراح يخواه يگويند پروژه را م توسعه مي اتیاالن در ادب .داشتند

 يبخـواه  . وقتـي ، فـاز مطالعـه اسـت   صفرفاز  بگذاری. صفرفاز  کي يشبرا
، مقاومـت مصـالح   ور استط هچ نیمقاومت زم ]بايد بداني[ ،یرا بساز ييجا
شـاخص دارد کـه    کيـ هـزار و   ...و سـت یست، خاک پوک است، پوک نچی
فاز صفر  کيخودشان  یبرا همها  . اينمیکن  يامکان سنج به اصطال  میبتوان

 بودند.  دهکر هیمطالعات تعب
 قلوي محصول باروري ذهن  شش

که  ها بچه ن. ايبودي در حدآن زمان ابزار نسبتا کامل هم شان بندی ابزار جمع
 ]آزادی[،نهضته]ملي[، جبه اسالمي[،]انجمن ریسال داشتند و س77 يمعدل سن
تا  78از اتفاقات  ،اند درس گرفته یاز سربازاند،  کرده يبا هم ط ... راخوابگاه و

خان  ا]کوچکرزیو م مصدق، اند کرده نقدرا  ييفدا یتئور، اند درس گرفته 87
ـ بـاالخره خودشـان هـم     نکـه يا ند بها دهیرس ...،اند و کرده نقدرا [ جنگلي  کي
وقت هست  کي، ديزا يموش م لیوقت هست که ف کي .بارور شدند یا دوره

قلو سالم  8-7 کيوزن،  لویک 87 نحیف با مادرِ  کيانسان،  کيکه نه باالخره 
باالخره فرزند  يول ،باشند لویک 8/7قلو هر کدام  8-7ممکن است آن . ديزا يم

بنـدی   جمـع ، هـا  ايـن  بندی جمع است. نشده وسط سقط نيا یزیچ و هستند
کرد و  يرا ط ينیجن ریس، کرد يرا ط یریبود که س ای بندی جمع .نبود ينيسزار

کـه صـحبتش را    یریس نياز او يک شش قلو متولد شد.  آمد رباالخره به با
 آمد. بیرون قلو  شش کيوجوه و از آن ابزار  نياز ا ،ميکرد
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 ها آمادگی توده صالح نه عدم هبری ذیهای پیشین محصول فقدان ر شکست

، خـرداد  78از مشروطه تـا   ،نیشیپ یها بندی علل شکست جنبش جمعاز 
 يطورنسـب  مـردم بـه   نیشـ یپ یدر فرازهـا  که نيا ک؛ يدندیمحور رس ششبه 

 یرهبـر  اسـت.  بـوده  یمشکل رهبر یو محور ژهي، مشکل ودان داشته يآمادگ
اسـتفاده کنـد و    طيها و شـرا  يآمادگ جانبه وجود نداشته که از همه صال ِ یذ

  .بندی بود محور اول جمع نيا .را به فرجام برساند انيجر
 پیچیدگی شرایط، سادگی رهبران 

دم بـه دم   رانيـ در ا يمبارزات طيبود که شرا نيبندی ا دوم جمع محورِ
از  و شـد  دهیـ چیپ يلـ یخ ياز مشروطه تا نهضـت ملـ   ؛شده است دهیچیپ

 طيشـرا  يدگیچیمتناسب با پ .شد دهیچیپ يلید خخردا 78تا  ينهضت مل
نشدند.  دهیچیکنندگان پ تيمستقر، رهبران و هدا ميرژ ران،ياعم از جهان، ا

و  شـاه  يدگیـ چی، پروزولـت  یمک يدگیچیپ ،بندی جمع نياز منظر ا يعني
 ييها انيمجموعه جر يگدیچیو پ کايوزارت خارجه امر يدگیچی، پاشرف

دکتـر  . بـود  مصـدق  يدگیـ چیاز پ شـتر یدادنـد، ب  لیکه ستادکودتا را تشک
 يداشت ول يدگیچیدر مقطع دولت پ]نفت[ و  کردن يمصدق در مقطع مل

  پیچیـدگي نداشت، چـون   يالتیو تشک ياسیس يدگیچیبه بعد پ ریت87از 
قانون  نيا .بود، مغلوب شداش از جريان کودتا کمتر  سیاسي و تشکیالتي

ها  انيمردم به جر .دهندنمره اخالق ب نديآ ينم که مبارزه است، در مبارزه
هـا نمـره اخـالق     انيـ دهند، درست است خدا هم بـه جر  ينمره اخالق م

تـر   دهیـ چیچون پ و تر بود دهیچیپ یفکر انيدر تقابل، آن جر يول ؛دهد يم
را  لیـ تحل نیهـم همـ   86-77بود، حرکت را با شکست مواجه کـرد. در  

ـ ا تیـ و مجموعـه حاکم  یداشتند کـه کنـد    یروهـا یاز ن تـر  دهیـ چیپ راني
 . **ندبود 86-77کننده  عمل
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 ای نبودن رهبران  حرفه، فقدان سازماندهی

رهبـران   نکـه يچهـارم ا ي ]بـود و[  فقـدان سـازمانده   بندی[ ]جمع نیسوم
نقل شد که م ال حزب  یمسعود حجاز یقبال از خاطرات آقا .نبودند یا حرفه

ـ يگفتند. حزب ا مي دولت مصدق يِنيرا کار گز رانيا هـا اسـتاد دانشـگاه     يران
به حزب اختصاص  را که داشتند يهر وقت و داشتند ی ]هم[بودند، سمت ادار

ـ توان يباشد. شما نم بیتعق دانِیتواند مرد م مرد هزار زن، نمي .دادند يم بـا   دی
. يرا آب بـده  يگلـ  کيـ  یپـا  يتوان يم ،يباغ را آب بده کيپاش  آب کي

ها اين اصل را به درستي درآوردنـد کـه    ت، آنمهم اس يلیخ تخصیصبحث 
 نبودند. یا حرفه رانِرهب]رهبران قبلي[ 

 مکتبی نبودن مبارزه استراتژی و مشی، ءخال

ــ بايـد    يی سـازمان ها نه در سطح توده اندر سطح رهبرـ  یا حرفه یرهبر
بحث  نيا فُرم بگذارد. پِلَت یپامشي و ، یاستراتژ یپااش را  تخصیص اصلي

 يو مشـ  یخـال اسـتراتژ   و نبودنـد  یا گذشته حرفـه  را درآوردند که رهبرانِ
 یو به اعتبار نبوده یدستگاه فکر کيبه  يمبارزه هم متکاست. وجود داشته 

 . مکتب راهنما نبودند کيصاحب 
بودنـد، اعتقـاد بـه     يمصـدق  نکهيضمن ا .دندیی رسبند جمع شش نيبه ا

 ناانگـذار ی، بـه بن بودنـد   رفتـه يرا پذ ينـ یخم یآقا يداشتند، نقش دوران رزایم
شان هم نسـبت   بندی جمع خوب يگذاشتند، ول يم ژهياحترام و ینهضت آزاد
 . بود یا یبندی جد جمع ،داشتند حترامکه بهشان اعتقاد و ا يبه همه کسان

 ارزه نوينوجهي مب هشت

. دندیرسـ  يمبارزات يوجه هشت کيبه  بندی جمع يوجه ششاز آن ها  آن
 یاسـتراتژ  بايـد  مبـارزه  .باشند یا حرفه ديرهبران با نيدر مرحله نوکه[  ]اين

جـا بـه    یزیمهره چ کيترور و  کيبا  ؛درازمدت است. ]مبارزه[ داشته باشد
 یصاحب دسـتگاه فکـر   يد[. ]مبارزه باباشد یا توده ديمبارزه با .شود يجا نم
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 7وارهآمـال   امیجنبش کردستان و ق 76سال  ؟افتاد يچه اتفاق 77-76سال 
که کـوه و جنگـل    یمرز ی حوزهها فعال و مسلح شدند و آنجا در  بود. چپ

و  در سـازمان افتـاد   نيیاز پا يالتهاب عملزدند. يک را پس  یژاندارمر بود،
اعزام  رویکردستان نبه فشار بود که سازمان  د به شدت تحتنژا حنیف باال آمد.
 بـه را  ]التهـاب عمـل[   مـوج  کي هم اهکلی. سستاديا یطور جد به ، امابکند

ـ الجزا تـر  ، قبـل بـود  تنـام يو هم از کشور ارجخ . خوب درآورد نيمجاهد ، ري
اهلل[  ]لطـف  یآقـا  66آورد. سال  يها با خودش موج م همه اين ...و  گوارا چه
تحول  ریس یها حثبرای ب ميدعوت کرد به اينجا ]رحسینیه ارشاد([را  ي میم

حـرف را از   نيمن ا که زد یا يفیک يلیحرف خ، 7ييو تصور جنبش دانشجو
را  نيسال مجاهد 77 ،د در فاز قهرآمیزنژا گفت که حنیف شانيا ،دمینشن هیبق

ـ اگـر ا  بود. يحرف مهم يلیخ . اينبدون اسلحه نگه داشت اهـل   انيـ جر ني
 ييماجراجو لول ببندد و شش خواست يم و و تخته بود ریبود، اهل ت کیمکان

 77از کردستان  .وجود داشت ييماجراجو یبرا یباز نیکند که االماشااهلل زم
ـ ..و  76تا اتوبوس تهـران   . آقـای  مهـم بـود   يلـ یخ نـد يحوصـله و فرا  ي. ول
 ژاد ن ی حنیفرا برا طر  ترور شاهيک بار عنوان کردند که  8محمدی]گرگاني[
  ؟خواهد افتاد يچه اتفاق میشاه را بزناگر ما آوردند، گفت 

                                                   
 

از زرزک دمروورات    1112(. شاعر و مبارز وررد. او در سرال   1112-1119.ازمد آواره شلماشی. ) 1
وردستان جدا شده و به همراه چند تن دیگر شاخه انقالبری زرزک دمروورات وردسرتان را برا مشری       

رسرانند. در   انجام می ونند و چند عملیاتی در وردستان ایران و وردستان عراق به م لحانه تاسیس می
رزمرانش را   شروند و مالازمرد و برخری از هرم     تیمی از ساواک به شهر سردش  اعزام می 1119سال 

جرا دسرتگیر و    رونرد و در آن  ونند. دیگر افراد گروه نیز به عراق می دستگیر و محاومه و تیرباران می
 شوند. تیرباران می

در ز رینیه  « تحول و تطور جنبش دانشرجویی در ایرران  سیر »مبازثی با عنوان  سل له 1198.در سال  2
 ارشاد و توسط هدی صابر برگزار شده اس  وه در هر جل ه یک مهمانان زضور داشته اس .

 در همین فراز مطرح شده اس .  96گرگانی در نش    این مطلب در سخنرانی محمد محمدی 1.
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 دیبن مرحله

 گفتند کـه مرحلـه اولِ   .دندیرس یبند به مرحله ند وقاعده گرفت عتیاز طب
 نيـ مرحلـه سـوم ا   .دوم عمل است حلهمر .است يکسب آمادگ ،ما یِاستراتژ
 زوریما کاتال هم اين است که مرحله چهارم .ميبخور وندیها پ که با تودهاست 
خواسـتند   يبرسـند، نمـ   تیـ خواسـتند بـه حاکم   ينمـ  ت؛مهم اس نيا م،یهست
برسـند کـه    نيـ خواستند به ا ي. منندیبنش شيرا سرنگون کنند و جا تیحاکم

کـه   فتـد یراه ب یا درازمـدت تـوده   انهمبارزه مسلح کيباشد و  یا مبارزه توده
  .باشد آناز  ييجزهم ها  اين

 کسب صالحیت

، ر بزنـد ساله س77َجوان  کيجمله از  نيا .است تیکسب صالح یوجه بعد
ـ دار را تیصالح کسبِ تِیاما صالح م،يندار تیما صالح، تاس  يفیک يلیخ  ؛مي
ـ یب و نه خودکم ]دارد[ روراست که نه غ يانسان نيا .مهم است يلیخ نـه   ي دارد،ن

  .مهم است يلیبشود، خ یخواهد حاکم زور خورد و نه مي يم یتو سر
 جانبه صالحیت همه

 ؛میکسـب کنـ   تیصالح میتوان يم يول م،يندار تیما االن صالح ديگو يم
 ]است[نيهمه جانبه ا تیصالح .دندیرس جانبه همه تیگزاره به صالح نيبا ا

را  و اخـالق  يکـ يزیف، کيمتـدولوژ ، کیتو هم وجه پرا کيکه هم وجه تئور
 رسیم. جانبه مي جلوتر به کادر همه داشته باشد.

 پیوند اجتماعی

چند واژه  ياجتماع وندیدر پ . ادبیاتشاندندیرس ياجتماع وندیبه پ]اين جوانان[ 
 هیکننده خودشان و بق عمل یرویگفتند. ن مي کيرا قشر  هکنند عمل یروین ت؛داش
 ؛کننـده باشـند   ها عمل طور نبود که فقط اين دوران اين در اين ها بودند. کننده عمل
 بودند. هم ها ييفدا ،جاما به آستانه عمل رفت عمل کردند، حزب ملل و موتلفه
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قشر دو

نسل  يو مذهب يمل نيمبارز . بههم وجود دارد ييقشر دو ددنیرس نيبه ا
کردند.  را قشر دو حساب مي ینهضت آزاد انیم ال بان .گفتند قشر دو مي ،قبل

، ي، اخالقـ وزانتـي  و بودنـد  یبودند که صـاحب تجربـه جـد    يقشردو کسان
ـ ن ديـ در مرحلـه جد  يمنتهـ  ی ]داشـتند[، ا ی، تجربه جـد ي، منشيروش  یروی
وجـود دارد کـه مـا     يـي قشر دو که دندیرس نيعال نبودند. به اکننده و ف عمل
 . ميبخور وندیپ آن با ديو با ميریبگ دهيناد آن را دينبا

 های سراسری  سازمان

وجـود   یسراسـر  یها سازمان رانيدر ا به يک سَرپُل ديگری هم رسیدند.
بــا  ديــمـا با ند.ســته  یسـازمان سراسـر ارتــش و معلمـان، کـارگران ؛دارد
 . ميبخور وندیپ يو مردم یسراسر یها نسازما

 اعتمادآفرینی 

ـ بود که مـا با  نيا یوجه بعد  و...، . حـزب تـوده  میبکنـ  ينياعتمـادآفر  دي
 بـود  يانيـ جر 77-77سـال   ند. م الاعتمادها را سلب کرده بود ياندازه کاف به
ـ دور و  يي کـه ها فیط و بود يالتیتشک پیت که يک 7خُنجي یآقا ]از[ رش ب
منحل  ديگفتند همه احزاب با ها مي اين .معروف شدند« خنجيباند »به ، بودند

 التیاما خودشان تشـک  ردیجبهه دوم شکل بگ، شده شوند و از احزاب منحل
خودشـان   امـا  منحـل شـوند   [ ]تشکیالت ديگـر  گفتند همه مي . ]يعني[بودند
هـا را   ذهـن  يتـوده بـه انـدازه کـاف     حـزب بانـد خنجـي و    .بودند التیتشک

                                                   
 

آموخته زقوق از فران ه.او وه مدتی در جوانی به ززک  دانش (.1161-1196. )محمد علی خنجی  1
وشان ایران بود. او وه از مقاله  ملی نف ،  از فعاون ززک ززم  توده گرایش داش  در جریان نهض 

ی ملی دوم فعال شد و بارها  نوی ان پروار این دوران بود، پس از وودتا در ززک سوسیالی   و جبهه
 دستگیر شد. 
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 ياجتماع وندیدر پ ديبودند که ما با دهیرس نيبه ا در نتیجهکرده بودند.  زخمي
 . میکن نیرو جذب تايو نها میباش نياعتمادآفر

 جذب

کـه   يفـ یجـوان ک  ک، ياست ييرضا یمرحوم مهد از دینیب يکه م يعکس
صحنه،  نيا .بود دیعب يلیساله در آن دوران خ 76جوان  کياز  اتیدفاع نيا

ـ بغل دسـتش هـم وک   و ستاو دادگاه ی صحنه  ک. يـ اش اسـت  یریتسـخ  لی
 ها ذهن همه را به خودش مشغول کرد. مدت و و پرشراره بود يدادگاه طوفان
  .جنبش مسلحانه بودي علن های دادگاه نیاولاز  ]اين دادگاه[

ـ پلت کساوا و سن کم به بازجو نیبا هم ييرضا یمهد قـرار بـود در    ؛زد کی
آن جملـه   بـا  را بـدل زد و  يو کشـت  آمـد دادگاه اظهار ندامت بکند اما در دادگاه 

مبـارزه هسـت و تـا     ،تا ظلـم هسـت   ،مبارزه هست ،تا انسان هست»معروف که 
کـامال   ييخانواده رضا 86سال  .برپا کرد یشور و شرر« میما هست ،مبارزه هست

اعتماد بالفاصله   بشدن و جذ یا تودهسیر  ن استي ممکعني .شده بودند یا توده
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خـانواده   و ييرضا یباالخره همه مهد ينشده باشد، ول ریگ همه 88و  87و  87تا 
را همـه  فـي و...  واق  فيمرحـوم شـر   ،هيصمد ،فیمرحوم حن ،را شناختند ييرضا

 آرام شکل گرفت.   آرامدهه  کيدر شدن  یا تودهسیر شناختند. 
 تشکيالت

اصل تشکیالتی 

 ؛هـم بـود   نجايا و وسط بود يالتیتشک اصلي کي ایدن یآن موقع همه جا
وجود دارد  يتيمرکز یدر رهبر.]به اين معني که[ کیدموکرات سانترالیسم اصل

ـ از بـاال   و بعـد  آيد به باال مي نيی، نظرات از پاردیگ يرا م نيیکه نظرات پا  هب
ـ اخت تيکه آن مرکز ضمن اين رود. پس مي نيیپا و  هـا  تیدارد، مسـئول  ياراتی

 .گرفتند شیرا در پ رويه نيا ؛ ]مجاهدين[هم دارد ييها ييپاسخگو
زیست تشکیالتی  

ـ يگز منزل ،آن دوره يالتیتشک زيست  يو زنـدگ  يمـ یو خانـه ت  يمـ یت ين
 ی بود.روز شبانه
بندی تشکیالتی  شبکه

بـاال بـا    ازکه  ي ]بود[میت ييخودکفا ]مبتني بر[ هم يتالیتشک یبند شبکه
 .هم مرتبط بودند

انداز تشکیالتی  چشم

 87دوره  ايـن  درشان اين بود که[  ]ايدهم ال ، هم داشتند يالتیانداز تشک چشم
 جانبه ساختند.   کادر همه 77 و بسازند کادر 87نتوانستند که  ميتا کادر بساز

عنصر تشکیالتی 

آن  اتیـ جانبـه بـا ادب   کادر همه. جانبه بود کادر همه ،هم يتالیعنصر تشک
توانسـت   يداشـت، مـ   تفهـیم داشت، تـوان   تئوريکبود که توان  یروز کادر
 8 یموتـور، هـم روز   شد، هم يدوچرخه سوار م ديهم با و بکند يسازمانده



 کننده نیروهای عمل  270

اصطالحا د و... . کر پخش مي هیبلد بود، هم اعالم پيهم تا د،يدو يم لومتریک
تواند  نمي يکس ديگراالن  .بود ياسیهم عنصر س و يگفتند هم عنصر نظام مي
ـ یاما در آن دوره کـه جهـان هنـوز خ    ،دطور باش اين نشـده بـود،    دهیـ چیپ يل
 ندتوانسـت  و بودطور[  ]ايند نژا خود حنیف. ها توانستند شاخص بشوند يبعض
 کنند.  تیترب ييکادرها چنین از  ]نفر[ 77
 رام م

ـ ا يمفقوده اصـل  ی حلقه که االمر هم بحث منشآخر هـر   اسـت. دوره  ني
کس هـم جـز خـود      یکند. ه يآزمون و خطا را طاينجا آمده که سیر  يانسان

 يهمـه بـه نـوع    .سـت ین، درزش نـرود  یمو الکه آکبند  و خدا شسته و رفته
 طاق نصـرتِ  رياست که از ز نيمشکالت خاص خودشان را دارند. اما مهم ا

آن را خراب  سر ملت یسر خودت نه رو ینه روی و شو رددرست  ،اخالق
 .کردند تيرا رعا]مورد[  نيها حداقل ا اين نکني،

توده زیر ضربـ�طبقه ممتاز

تکه  کي ،دارند يدو تکه اصل رانيبود که احزاب در ا نيد انژا حنیف لیتحل
. م الش هم هستند ضرب رِيز ودهت تکه هم کو ي نینش تيمرکز طبقه ممتاز و

و  يآلمـان شـرق   بـه  حزب تـوده  رهبران ،به بعد 87 سال از ؛حزب توده بود
 76-76 یامکانـات و بـا روز   نيو بـا بهتـر  رفتند  یو بعد هم شورو شياتر

 مگر، يکن دهیچیخودت را پ مدام که ستین یهنر ]...[. ساعت کار در کتابخانه
  ؟ستیشرف ن؟ ستیمهر ن ؟ستین دل نانسا ؟است دهيا وانسان فقط مغز 

 ای  ذهن زخمی توده

 رانيـ در ا يالتیتشـک  ی حزب توده به انگاره فتندگ ،کردند يقشنگ لیتحل
 يکه توده صـادق  افسرانتوده سازمان از  ،زد. رهبران فرار کردند یضربه جد
 87-77و رفتنـد   راعـدام يهـم ز  نفـر  87-77 ،شـدند  ریدسـتگ  تا 777 بودند،

 اعدام رفتند.  یپا]نفر[هم تا 
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 جلب اعتماد اجتماعی 

 عتمـاد بخواهـد ا  راني. اگر در امیبرعکس کندر ايران را  نيا ديگفتند ما با
ـ ا ديـ شـود، مـا با   ذبج يالتیتشک ـ    ني ذهـن   نيـ و ا میهـرم را بـرعکس کن
 . میکن يو جلب اعتماد اجتماع میببخش امیرا الت یا توده خوردهِ دست

 پرداز  رهبری هزینه

 یها بر خالف همه تجربهکه به وجود آمد  يالتیتشک رانيبار در ااول  لذا
را  ياصـل  نـه يکـه هز  ]رسیدند[ تجربه ي بود. ] به اين[اکنون یا و تجربه رانيا

 چه.  يعنيگفت  میجلوتر خواه ،مهم بود يلیخ يلیخ نيرهبران بپردازند. ا
 عمل

 ،کيـ حوزه تئور؛در سه سطح دست به عمـل زدنـد   هم عمل ی در حوزه
 .کاليزیحوزه عمل ف ي والتیحوزه تشک

حوزه تئوریک 

ـ ادب يي دردسـتاوردها  87تا  78-77از  کيتئور ی در حوزه  يمبـارزات  اتی
 یفـرد  اتیکدام ادب  ی. هگويیم مي اجتماعا الزم اتیادب اين را االنداشتند که 

ديگری ، «ست؟یمبارزه چ»]به نام[ بود  یا جزوه کيآمد.  يار جمعکبا  و نبود
 نيکرد. ا مي میترس اانداز پرشور جهان مبارزه ر چشم که« شم انداز پرشورچ»

بعـد از   شـد.  يداده م ،کردند مي ذبکه تازه ج يبه کسو  دو جزوه به نوآموز
 اتیـ چهار کتـاب بـود کـه ادب   ؛ وقت مصروف کتب اربعه شد نيشتریها ب اين
 «بشر ، راهاینبراه ا»کتاب  يکي ؛بود نيمجاهد کيدئولوژيا اتیادب و يالتیتشک

، «تکامـل »کتـاب  . مهندس بارزگان بود «شده يراه ط»تر  بود که مرحله متکامل
حـوزه   در. بـود « شـناخت »و کتـاب   دکه چاا نش «عنصری سهجهان »کتاب 
مطالعـات  » ،ييدر حـوزه اقتصـاد روسـتا   . بود «به زبان ساده اقتصاد»، اقتصاد
بود به اضافه  اتیادب نياآن را جمع کرد.  فام بود که مرحوم مشکین «ييروستا
 البالغهنه   ریتفاس، سوره فتح ،توبه ، سورهسوره محمد ریکه تفس ييها جزوه
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کـه تحصـیل    بـود  يعينو و بد اتیروز ادب آن طحدر س تایادب ... بود. اينو 
 ****شد

  / اطالعاتیحوزه تشکیالتی

 ،دشـده بـو   نيتـدو  یتژبود که اسـترا  76-76بعد از  يالتیدر حوزه تشک
  .گذشته برقرار شد یها با بازار و نسل یا یارتباطات جد

کـه   شـد  لیتشـک  يگروه اطالعات ؛بیترت نیهم به هم يوجه اطالعات در
 یا دهیـ چیکـار پ  يلیآن زمان خ .بود آن سرگروه 7هزاد یعسگر محمود مرحوم
را با کد سازمان و اسم مسـتعار و بـا    يساواک 7877 يدر دوره کوتاه که بود

 یها میس ياختراع کردند که ب يمیس يب راديو بعد .کردند ييشناسا ياسم واقع
 اریاختدر  76-87را سال  میس يب نيا نيگرفت. مجاهد يو ساواک را م سیپل

در حـوزه   یا ژهيـ گذاشـتند. اتفاقـات و   ،ها که وارد عمـل شـده بودنـد    فدايي
 افتاد.ارتباطات و اطالعات 

 حوزه عمل 

سـال  مـاه  مهر ساله را در7877 یها جشنخواستند  مي در حوزه عمل هم
سـوم بـرق    کيحدود  کهدکل برق در کن وجود داشت  کي .به هم بزند 87

بـرق   تـا خواسـتند دکـل را منفجـر کننـد      ميشد،  يم نیتام هیتهران از آن ناح
، شهرام یریگ گانبعد گرو .ها دچار اخالل شود از تهران برود و جشن يبخش

. بـود  88و 87،87سال  هم در چند تا ترور. پسر اشرف بود وخواهرزاده شاه 
بود.  پور یزند نیجانش، یترور طاهر و ارتش يريیس دادرس، رپو یترور زند

                                                   
 

آموخته بازرگانی و از اعضای سازمان مجاهدین خلق.  (. دانش1121-1191زاده. ) ع کری. محمود 1
بره مروزیر     19به سازمان پیوس  و در بخش مطالعات اقتصادی فعرال شرد، در سرال     19او در سال 
به همراه موسی خیابانی دستگیر و بره   1196یاف  و م لول ومیته اطالعات شد. او در سال  سازمان راه

 به همراه دیگر اعضای مروزی  سازمان تیرباران شد.  1191خرداد  1محکوم شدو در  اعدام
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 بـود.  رانيـ در ا کايآمر یها یسرمستشار، 7يسو پرا هاوکینزترور  87در سال 
داده شـد   حیتوضـ  قـبال بود، که  «هفته نيا»انفجار دفتر مجله  ؛چند انفجار بود

بـود   رانـا يا یساز يانفجار دفتر کارخانه کاش. ردرا منفجر ک آن ييرضا یمهد
، بـه  ردعمـل نکـ  خیلي  جريان بود، ها اتیمجموعه عمل نيبود. ا يلیکه اسرائ
  خواهیم رسید. 87ضربه 

ي خوانتریتوانیم ت و حوزه عمل فقط مي يالتیحوزه تشکی، در حوزه تئور
 . میستيبا ستالينوع کر نيا یکه رو ستیزمان ن ايناز  شیب زيرا میکن

 05ضربه 

 کـه  یريتصودر  .مرحله دوم کي و مرحله اول داشت کي 87سال ضربه
هـم مرحـوم    ]او[ کنـار  درو  صر صـادق فرد قلم به دست مرحوم نا ،دینیب يم
 ها هستند.  و خانواده گريد یها هم کادرها یسر ت است. پشتدوس هنیم يعل

ــر  یبــــرا ناصــ
صــادق از اول ســال 

 تو مراقبتعقیب  87
ناصـر  . گذاشته بودند

ــوار   ــادق موتورس ص
بـود و   یماهر اریبس

 بشیــمتاســفانه تعق
و از طريق او  کردند
. شد ييها شناسا خانه

]ايـــن مـــاجرا[ در  

                                                   
 

سرم تشاران آمریکا در ایران بودند وه به ترتیب  و سرهنگ لویس ال هاووینز . ژنرال هارولد پرایس 1
 د.توسط تیمی از سازمان مجاهدین خلق ترور شدن 1192و  1191در سال 



 کننده نیروهای عمل  271

در  .داده شـده اسـت   حیتوضـ  زيـ رهست و  7دوم جلد ي میم آقایخاطرات 
مهـر   ليـ شوند. در مرحله دوم کـه اوا  يم رینفر دستگ 787-777مرحله اول 

 هـا کادر هیـ و بق يگرگـان  یمحمـد  یآقا ،زادگان بديع ،دنژا مرحوم حنیف ،بود
 و در دو مرحلـه  ياصـل  یشود گفت کـه همـه کادرهـا    يم .شوند يم ریدستگ

ـ  اول ضـربه  روز بعد از 87-77 يعنيمهر  ،و ضربه دوم وريشهر ،ضربه اولـ 
 . ***آيد وارد مي 87ند و  ضربه شو يم ریدستگ

 رهبري

 .بحـث اسـت   انيپا نيا
خرابکار  8» ،مینیب يرا م تریت

ـ ا ،«امروز اعـدام شـدند    ني
ــردا ــه ف خــرداد  7 یروزنام

 .است
قبول کل مسئولیت 

هـا رهبـران    شـده  اعدام 
ــد  ــراز اول بودن ــوم ؛ ت مرح

ــحن ــژا فی ــام مشــکیند، ن ، ف
زاده و  یعسگر ،زادگان بديع

از اتهامـات   نفـر  7»؛ اسـت  يين بـاال آتر از  مهم ينيیپا تیتر. دو محسن دیسع
، آن افتـاد  نجـا ياتفـاق ا  «.دنـد ينفر به حبس ابد محکـوم گرد  6 و تبرئه شدند

هـا   حزب توده را از ذهـن  ذهني سابقه تاکه قرار بود انجام بدهند  يحیتصح
کـل اتفاقـات رابـه عهـده      تیجا اتفاق افتاد. سه نفر مسـئول  نیهم ،پاک کنند

                                                   
 

 ، جلد دوم، انتشارات صمدیه اهلل میثمی ، خاطرات لطف«ها وه رفتند آن.» 1
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خودش را  ينبود، ول شهرام گیری گروگان در پروسه اصالد نژا گرفتند. حنیف
  .کرد يعنوان نفر اول معرفبه 

 ،نيـی مهـر آ  . اسـم سـابق  سال پیش چاا شـد  8-7 7نيیمهرآ آقایخاطرات 
هـم ريـیس    بعـد  بـود و  نيمدت او کياست که بعد از انقالب هم  یبادآداوود
 نيآن موقع مسـئول ورزش مجاهـد   یآباد داوود اي نآيیمهر شد. يرزم ونیفدراس
ـ ن شهرام یریگ و در گروگان ]داشت[ قواره و شقه و کار بود يرزم د.بو اول  یروی

هر  ديگو يکند م يد در اتاق با او برخورد منژا لحظه حنیف کيدر  بود.کننده  عمل
ـ به عهـده نگ  شهرام را واقعه يعني آنبگو جز  ،وييبگ يخواست يچ خـودش  و ری

شـهرام را بـه    ،شـوند  يم ریها دستگ بچه نيکه ا نيبعد از ا يحت .ردیگ يبه عهده م
گفته مـن   يقدر قاطع م آن دنژا . حنیفبرند يرا هم م فیحنبرند،  مي خانه امن کي

شـباهت   نيیاش بـا مهـرآ   فقط قد و قوارهـ   رمیخواستم تو را بگ يدم که مهمان بو
 .ردیخواست من را بگ يبود که م نیهم، ديگو يند و مک يشهرام هم باور مـ  داشته
 .رندیگ يمبر عهده را  مسئولیتهمه 

 ها تودهـ�نجات کادرها

ـ از ز ، کادرهای دو و سه و توده سازماني،نفر 777خیلي مهم است که   ري
 نفر اعدام شوند. 8-7 و ضرب خارج بشوند

                                                   
 

به سازمان مجاهدین خلق پیوس . از آنجا  1118(. او در سال 1119. )داوودآبادی . محمد مهرآیین 1
ه بود، وار آموزش دفاع شخصی بره اعضرا را   وه در نوجوانی آموختن واراته و جودو را شروع ورد

دستگیرشرد.   1196پهلوی شرو  ورد و در سال  گیری شهرام در گروگان 1196آغاز ورد. در سال 
د در هنگام دستگیری معترض ساواک شد وه چرا به دلیل تشابه نام محمد مهرآیین را نژا محمد زنیف

از سرازمان فاصرله    91ورده اند. همین امر سبب تبرئه مهرآیین شد. او پس از آربه  جای او دستگیر به
گرف  و به موتلفه نزدیک شد. پس از انقالک در دادستانی م لولی  بازجویی برخی مجاهدین را بر 

ریس فدراسیون جودو شد و همزمان به عنروان مردیر خردمات عمرومی      1199عهده گرف . در سال 
بردنی بنیراد    اونون ریس ومیتره تربیر    ورد. او هم تیبانی لج تیک سپاه فعالی  میمجلس و بعدها پش

 جانبازان اس .
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 وداع پهلوانی

ساله رقم زده  87-77عمل حزب توده را که رهبران  يعشد مرگ پهلوان نيا
 رانيبود که در ا ياتفاق مهم نيساله پاک کردند.ا87-88بودند، رهبران نسل نو 

بـه  ه ها همـ  اين ،کرد کيدئولوژيکرد، اشتباه ا کياشتباهات استراتژ رویافتاد. ن
 مهم بود.  يلیخ نيا ،نشد ياخالق ی کننده رفوزه عمل یروین نيا ، اماکنار

کسـاني  موقع  آن عميدار ياخالق یها مدرسه مشحون از رفوزه کيما االن 
همه کـت و  . دندیتراش يسرشان را م ،شدند يرفوزه م سال در مدرسه 8-7 که
بـه  اتـاق را   کي صالو ا تر بودند ها گنده بچه هیسانت از بق 87و ت بودندفکل

ـ  ،نـه  کـه  مدرسـه  کي دياالن با .دادند ياختصاص مآنها  دانشـگاه را بـه    کي
مهـم بـود    يلـ یخ نياختصاص داد. ا رانيدر ا ياسیکار س يِاخالق یها رفوزه

 ها را هم پاک کرد. رفوزه ردِ  ،یه شدساله رفوزه که ن76-76 يمعدل سن کي
هـا روی   فتاد[. اينجـا همـه هزينـه   مسئولیت ]اتفاق اقبول کل ي با مرگ پهلوان

  مهم بود. يلیخ افتاد. نفر 8 دوش
که  اين .ردیگ يرا به عهده نم زیچ  یکس ه  یه ي،االن فقط فرافکنه؟ االن چ

 همه ،مرام دارد یاخالق دارد، ادعا یدارد، ادعا کيدئولوژيا یادعا يانسان کي
ـ . اشـد ي بـرمال  نيا آخر . سر بزنگاهودش يبزنگاه روشن م کيدر  ،انيـ جر ني
کدامشان   ی. هستديبا رانيدر ا يمبارزه اخالق یتواند در پا است که مي يانيجر

 ات،یلیت کل عملئوکل سال ، مس تیلئوهم دست به سال  نبرده بودند اما مس
 يمهندس توسل یبود؟ آقا هچ قها را به عهده گرفتند. اتفا لیت کل بچهئوو مس

بعـد از   کـه طور بـود   اين 77-87دهه رانِيمعموال در ا ديگو يدر خاطراتش م
حکم همه  و شدند يم فعخون متن آناز  هی، بقبود شده ختهياعدام چون خون ر

بـه  نفـر هـم    8اين شدند،  اماعد 87 نيفرورد 87در نفر اول  7 آمد. مي نيیپا
و  ستيدو انيجر کياز  . يعنياعدام شدند بعدش روز 88و  87فاصله حدود 

 نفر ماندند.  767ونفر اعدام شدند  6ه، نفر چند
 يوقت ک. يداشت تیاهم يلیخ ،پدرانه رفتار کردن نيسپرکردن، ا نهیس نيا
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ـ  کردنش  یکند، پدر  يم یسالش است، پدر 67 يکس  يلـ یخ يخوب است ول
پـدر   رفـتم  66. من سـال  عمرش است ی مرحله نيآخر ست،ین يشگفت زیچ
گفت ساواک شب اعدام به من گفت که برو  يم دم،يد زيرا در تبر دنژا فیحن

از اعدامش  ،را قبول ندارم ریکه من مس ديکن، اگر فقط بگو با پسرت صحبت
نگفتم و  من رفتم گفت يم آقا عبداهلل ،فیپدر مرحوم حن .میکن يم يپوش چشم

به من گفت که پـدر   روی.اعدام ن ريزتا  ایتاه بکم کو کيگفتم  اما آنها گفتند
 ،زنده باشم هم و من ياگر شما زنده باش يکن يفکر م چند سالت است؟ شما

پدرش گفت که  جمله گفته بود کيبعد  ؟مینیب يرا م گريهمد ديگر چند بار
پدر طول آرمان ما از طول عمر » تنگفتم، گف بعد از آن جمله چیزی گريمن د
وجب از طول  مین چه کسيمهم است، االن طول آرمان  يلیخ «عاست شتریما ب

جسم مقدس و قدر عمر  نيا م ل االن رانيوقت در ا  یه ؟است شتریعمرش ب
نفر آمدند و پهلوانانه مسئولیت به عهده  7-8 ،افتاد یا ژهياتفاق و است. نبوده

  .مهم است يلیخ نيهم رفتند، ا انانهگرفتند و پهلو
 ،ریت یپا .دهد يد افسر توپخانه بود، افسر توپخانه فرمان آتش را منژا حنیف

تـش  آد به شما فرمـان  نژا من محمد حنیف» :فرمان آتش را خودش داد. گفت
پیکار و  است، نه از نوع حزب توده، نه از نوع يپهلوان يالتیکار تشک «.دهم مي

در  ؛اسـت  يپهلوان يالتیکار تشک. نقالبد از ابع یها انيجر يبعض نه از نوع
 ثبت یزیچه چ ديانسان مگر با، مرگ هم پهلوانانه. پهلوانانه ييبازجو زندان و

ـ بگـذارد بـاقي  تواند جا پا از خـودش   قدر مي هانسان مگر چ کي ؟کند  ک؟ ي
 کـونتر نترزکـه  معـروف بود،  يلـ یخبـود کـه    77دهـه   در يآلمـان  ستیفوتبال
 يلیخ ديگر بايد کسيبود،  76ش فششماره ک .بود ياخصشخیلي  ستیفوتبال

 یتوانـد رد پـا   مـي  يچه کسباشد.  76که شماره کفشش باالتر از  غول باشد
 زيپا سا نيتوانند. ا يها م اين از نوع ؟بگذارد يباق نیزم یرو 76از  شیب يکفش

 .مهم است يلیندارد، خ
حمـام   کيـ شد،  نظیف رانيدر ا نجايدر ا ی، رهبرمیکن يبحث را جمع م
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ـ ا .چرک رفت و دیکش سهیک قديفه و و فیسابق رفت، دو دست ل نهيخز  ني
اله سـ  78-87 رهبـر  کـه  بود ینامرد يلیخ. مهم بود، چرک حزب توده رفت

 78 هم بعد بدهي، غیرا دم ت افسریسازمان  خواهِ و نسل آرمان يفرار کن عيسر
بعد  ،یز کشور بشوخارج ا ونیسياپوز یوشور تيبا حما ي ونیسال آنجا بش

و دو ]درجه هم[  یآمد وزن باالدو  برگردی به ايران. هم باز سر و مر و گنده
کـه   کمـا ايـن   ،خـورد  يم يکس کاربه  ایع نه آن وزن سر خود را پیچیده کرده

 نيا ي باالخرهول .که نخورد کما اين ،خورد يم يکس کارر به آن سنه  و نخورد
ـ از فرزندان هم نسل ما حن يلیخ . اسمخورديک کار  بهد نژا حنیف  ،شـد  فی

چرا  يول ؟نشد یاحسان طبر و ینورایما ک یها مهم است، چرا اسم بچه يلیخ
چند  کيکه آخرش  همینع جان مبارزه اين است يعنيشد؟ جان مبارزه  فیحن

 .زائد است هیشود وگرنه بق ختهير رونیقطره عصاره اخالق ب
اشتباه  يکيکند،  يم کيدئولوژياشتباه ا يکيکند،  يم کياشتباه استراتژ يکي  
نه  . خدا در فاز اشتباه نیست،از خدا حق اشتباه دارند ریکند، همه غ مي يکیتاکت
 ؛راه نـدارد است، لذا اشتباه در او  انسجام مطلق . خدادکه حق نداشته باش نيا
خطـا سـر    میستیهم ن يانسجام نسب ]حتي[،میستیما که انسجام مطلق ن ي ازول
 رییتغ نجايکه ا دهدن رییاست که خطا جوهر انسان را تغ نيمهم ا يزند، ول مي
بودنشان است،  دست اسلحه بهنه به  تشانیاست، اهم نیها هم اين تیاهم. نداد
 کيـ است کـه   نيا تیاهم ست،یطور ن اصال اين .شان است يانقالب اتینه ادب
 يکنـ  جوهرپاک  یها هست که با ه اخط يبعض دادند.انجام  رانيدر ا حیتصح
عمل خودشان که  نيبا اي آوردند؛ سرخ کن جوهرپاکيک آنها  يشود ول ينم

 يمسئولیت کل توده سازمان و اتیمسئولیت کل عمل الت،یمسئولیت کل تشک
وج و عـ کـ  و م اختـراع کردنـد کـه خـط      يکن جوهرپاک ،را به عهده گرفتند

ها نه  بود وگرنه اين نيا هیقض تیاهم .پاک شد رانيحزب توده در ا بیبدترک
 ييمحمد بخارازندگي اگر  ديشا .السالم بودند و نه تافته جدا بافته بودند هیعل

 و يا ديگران.  شد يتر م پاک تر و یفکر ها از اين ،کرد يم دایهم ادامه پ



 
 
 
 

 پاسخ پرسش و
گفتید تفاوت مجاهدين و فدائیان روی نقدی بود که به تحلیل فدائیان از  ∗

تاريخ داشتند. بیژن جزني کتاب درباره تاريخ ايران نوشته بود، فدائیان چه پاسخي 

 به اين نقد دادند؟

نوشـته شـده    77کتابِ بیژن جزني قبل از آغاز جنبش مسلحانه و در دهه 
ها به اين ]نقد[ پاسخ داده باشند يا نه، چـون ايـن    دانم که فدايي بود. من نمي

کـرده، درون خـود مجاهـدين     مي 87تا  76نژاد در سال  هايي که حنیف بحث
دانم دو جريان مخفي که هر دو مسلح بودند و يکـي بـه    بوده است. بعید مي

 ی مستقیمي  عمل و ديگری به آستانه عمل رسیده بود، باهم ديالوگ و محاوره
 ند.داشته باش

∗∗∗ 
 

های مبارزين قبلي را پیچیدگي مبارزه و سادگي رهبران  يکي از ويژگي ∗∗

اش  عنوان کرديد و م الي هم روی مصدق زديد و گفتید مصدق به دلیل سادگي
جلو پیچیدگي جريان کودتا مغلوب شد. اگر مغلوب شدن مالک است، امام حسین 

 هم مغلوب شده است. 

تیـر اتفاقـاتي در   87ام. ببینیـد، بعـد از    ه گفتهطور گفته باشم اشتبا اگر اين
ايد يک طرف چهارتا گربـه   افتاد، م ل اين است که شما اينجا نشسته ايران مي

کوچک بازی کنند، چند نفـر هـم برونـد و بیاينـد، آن      باشند، چند نفرهم گل
طرف هم يک دخمه مواد مخدر باشد؛ باالخره شما هرچقدر هم سرت پايین 
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تا مـرداد   7887تیر  87بینید و بايد واکنشي نشان بدهید. از  ا ميها ر باشد اين
افتاد. يک کانون افسران بازنشسته بود  ها داشت در ايران مي خیلي اتفاق 7887

تـرور شـد، در تیـر و     7کردنـد. افشـارطوس   جا کار تشکیالتي مي که اصال آن
مد، در مرداد تحرکات نظامي در تهران صورت گرفت، تیپ زرهي به تهران آ

روز آخر در تهران تیپ زرهي و تانک و... وجـود داشـته اسـت. در     77-77
گويند که شما آمادگي تشکیالتي برای برخـورد بـا    حقیقت اين را سادگي مي

اتفاقات پیرامون خود را پیدا نکنید و ساده بگذريد. م ال فرض کنیـد مصـدق   
میلش بـود، داد.  يکي از مناصب اصلي را به ]محمود متین[ دفتری داد کـه فـا  

اين سادگي است که روزولت بیايد، اشرف کـار تشـکیالتي کنـد، شـاه کـار      
و در اصـفهان و تهـران کـار    « روزنامه آتـش »در  7تشکیالتي کند، میراشرافي
شـد کـه رهبـری بـا      همه اتفاقات آيا نبايد باعث مي تشکیالتي کند ]و...[، اين

ايران، کانون افسران بازنشسته و ها برخوردی کند؟ لذا آمريکا، سیا، دربار  اين
وجـود آورد. مصـدق آدم    ای را بـه  های انگلـیس، مجموعـه پیچیـده    همکاری

وزيری را در بزنگاه گرفت، نفـت را در بزنگـاه    ای نبود، باالخره نخست ساده
ملي کرد، انگلیس را در بزنگاه بیرون راند، يک فرصـت در خـارج از کشـور    

                                                   
 

ارتش و از مدافعان دول  ملی مصدق بود. او  (، فرماندار ن امی1291-1112. محمود افشارطوس، ) 1
حل او از م 1112ماه   بهش  وزیری مصدق به ریاس  شهربانی منصوک شد. در اردی در دوره نخ  

های  گیری شود. پی شده او در شمال تهران پیدا می تکه شود و چندروز بعد ج د تکه وار خود ربوده می
ملی بودند، به من رور   دهد وه گروهی از اف ران بازنش ته ارتش وه از مخالفان دول  قضایی نشان می

 فلج وردن دول  مصدق به این عمل مبادرت ورده بودند. 
« قائله آذربایجان»دار. او در دوران  (، ن امی، سیاستمدار و وارخانه1298-1199. مهدی میراشرفی، ) 2

نهاد و به مقابله با ززک توده و ززک دموورات آذربایجران پرداخر . روزنامره     روزنامه آتش را بنیان
ملی بود اما  راستی و نزدیک به مجمع م لمانان مجاهد بود، در ابتدای انتشار مدافع جبهه آتش وه دس 

تدریج بنای مخالف  با دول  مصدق را گذاش  تا آنجا وه در وودتا نقش فعالی ایفا ورد. میراشرفی  به
وه اولین فردی بود وه از رادیو خبر سقو، دول  مصدق را اعالم ورد، پس از وودتا به اصفهان رف  

 شد. به زکم دادگاه انقالک اعدام 99و وارخانه ری ندگی تاج را تاسیس ورد. او در سال 
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تـوانیم بگـويیم کـه آدم     ، نمـي کـردن را نشـاند   يملـ  ی پیدا کرد و ايده ـ الههـ 
ماه اهمال و عدم پیچیدگي، هم کار دست خودش 77ای بوده ولي در آن  ساده

داد و هم کار دست يک ملتي داد. شما حساب بکنید اگر تجربـه مصـدق در   
گرفت[، پارلمان برای  کرد و تفکیک قوا در ايران ]شکل مي ايران ادامه پیدا مي
، تـا قبـل از   76و... 77و  78م ـل مجلـس    حقوقي وزيـن ـ   خودش يک نهاد

ای بود، شاه هم بـرای خـودش    ـ بود ، دولت يک دولت با ديد توسعه انحالل
شد، م ل همـه کشـورهای اسـکانديناوی، مـ ال      يک شاه مشروطه سلطنتي مي

کـرد جانشـینش از    شـد و آدم فکـر مـي    دفعه ظاهر مـي   سالي يک 7هیروهیتو
مانـد]...[. در   اين که اگر اين تجربه در ايران پايدار مـي  خودش بزرگتر است،
اهلل شروع کنیم. اين که ]مصدق[ از ايـن   خواهیم از ب بسم ايران هرکار را مي
 منظر ساده بود. 

يا فرض کنید، میرزا نسبت به جريان نوتاسیس شوروی که برخورد بسیار 
خیلي نديد، ابتدا فقط ای با جنگل کردند، ساده بود. میرزا تحرکات را  پیچیده
 ها را کنار گذاشت.  های اخالقي کند و بعد آخر سر آن خواست توصیه مي

بـه   86-77هم به همین ترتیـب، مجموعـه رهبـران ايـران در      86-77در 
ملـي و نهضـت آزادی و خلیـل ملکـي      صحنه آمدند، از آقای خمیني تا جبهه

تر  کندی و علي امیني پیچیدهو...، همه آمدند. کم نبودند اما باالخره آمريکا و 
ها را که کنار هم بگذاری، از درونش يـک   ها عمل کردند. لذا اين از همه اين

شـونده   آيد که شرايط جهاني و پیراموني ايران مـدام پیچیـده   قاعده بیرون مي
ای داشته باشند اما دُوزِ پیچیـدگي و   است، رهبران هم ممکن است پیچیدگي

                                                   
 

(، امپراطور پیشین ژاپن. او تا پیش از شک   ژاپن در جنرگ  1862-1898نوما هیروهیتو، ) شی .می 1
شد و دارای تقدس و قدرت ب یاری بود اما پرس از شک ر  طری     نامیده می« پ رآسمان»جهانی دوم 

مقرامی  نطقی رادیویی خود را از مقام پ ر آسمان خلع ورد و قدرت را به دولر  سرپرد و تبردیل بره     
 تشریفاتی در امپراطوری ژاپن شد. 
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 ها کمتر است. به آنشان نسبت  مراتب پیچیدگي
بندی رسیده بود که مبارزه  با وجود اين که گفتید سازمان به اين جمع ∗∗∗

شود و در حقیقت  ها مي تر از آن دوباره ساواک پیچیده 87پیچیده شده است اما سال 

 کنند. آيا راهي برای گريز از اين ضربه نداشتند؟ ای نمي بندی استفاده از آن جمع

وجـود آمـد برخـي اشـتباهات قبـل از       ريان که بهدرست است که اين ج
خودش را تکرار نکرد اما خودش هم اشتباهات خاص خودش را داشت کـه  

بندی خواهیم گفت، در واقع اين سوال زودرس است.  شاياهلل بعدا در جمع ان
بـود و   76ها از ساواک و توان امنیتي و نظـامي پلـیس، شـناخت     شناخت آن

وقتـي تـو بـه حرکـت جـوهری اعتقـاد داری و       خوردنـد.   87ضربه را سال 
گويي جوهر و عرض دائما در حال طیران و تحول است، ساواکي و رژيم  مي

طور نیست که دينامیسم و حرکت فقط در نیروهای  شاه هم انسان هستند. اين
گـذار و اهـل    هـا هـم وقـت    ها هـم دينامیسـم داشـتند، آن    اجتماعي باشد، آن

زاده داشـتند و   از کـار اطالعـاتي عسـکری    تخصیص بودند. آن شـناختي کـه  
 87تـا   76بـود. از   76نفـری کـه کردنـد و...، در سـال      7877هـای   شناسايي

ها در بعد از انقالب آن را نشان داد،  اتفاقات ديگری افتاد که محاکمه ساواکي
ها اسرائیل آموزش ديـده بودنـد. در    ها به ايران آمده بودند، اين م ال اسرائیلي

هـا رقـم    نامه چهارم که نگاه کنید، جلوی رديف بودجه همه دستگاهبودجه بر
بار جلوی سازمان اطالعات و امنیت کشور يا ساواک خـالي   هست، برای اول

اسـرائیل، تزريـق؛ امکانـات،     ی و گِلوبال است. اظهار مالي، گلوبـال؛ تجربـه  
توانیـد بـا    يتر شد. شما نمـ  ها، امن؛ و... او پیچیده ساز؛ خانه کیفي؛ اوين، تازه

شناخت سه سال قبل با امروز برخورد کنید، لذا اين جريان خودش حرکـت  
جوهری را نقض کرد. خودش مرتکب خظايي در مرحلـه عـالي شـد. شـما     

شـويد کـه پیرامـون را    خـاطرات آقـای می مـي را کـه بخوانیـد، متوجـه مـي      
لي سـاده  ديدند، از فرودين تا شهريور کامال در تور]ساواک[ بودند اما خی نمي

کننـد. مـا نبايـد فقـط      های پیچیده هم ساده برخورد مي برخورد کردند. انسان
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هـا هـم از    هـا پیچیـده نبودنـد، ايـن     ماقبل خودمان را نقد کنیم و بگـويیم آن 
پیرامون خودشان کمتر پیچیدگي داشتند. پیچیدگي ساواک و مجموعه امنیـت  

توانید يک پژوهش بکنیـد و   ها بود. نتیجه اين که شما نمي کشور بیشتر از اين
که در ايدئولوژی  آن پژوهش را برای همه مراحل سرمايه قرار بدهید. کما اين

توانید يک کـار ايـدئولوژيک بکنیـد و بگويیـد کـار       همین خطا رخ داد. نمي
شده تلقي  شود؛ چون تمام ايدئولوژيک تمام شد، پژوهش و فراوری تمام نمي

شـده   های تشکیالتي تمـام  و چون شناسايياز آن بیرون آمد  87شد، ]ضربه[ 
از آن بیرون آمد. لذا يک نیرو در عین همه آگاهي هـا و   87تلقي شد، ضربه 

ناپذيری به کل  تواند اشتباهاتي کند که ضربات جبران نقطه تکاملي خودش مي
خیلي بیشتر زد. درست اسـت   87زد و  87که  جنبش و جامعه بزند، کما اين

يد عمر ما شش ماه است، ولي ]تو[ واقعا سرمايه هستيع گو آيد و مي کسي مي
قدر جامعه ايران بچرخد تا يکي دوتا کیفي از آن بیرون بیايـد. کیفـي هـم     چه

 77فقط آن نیست که کار سیاسي بکند، م ال شريف واقفـي معـدل ديـپلمش    
های  های ويژه همه شاگرد اول بود و شاگرد اول دانشگاه شريف بود. اين تیپ

کردند. لذا فـردی   ه خودشان بودند و آخر ترم رو  ناپلئون را شاد نميدانشگا
قدر ساده برخورد کند، او محصول يک  شود، نبايد اين که سرمايه اجتماعي مي

شـود بـه چـرخ و فلـک بگـويي مـن        دور چرخ و فلک تـاريخ اسـت. نمـي   
خره شوم و دنبال کـار خـودم بـروم؛ بـاال     خواهم از باال، بپرم پايین يا پیاده مي

 تويي که اين در را زدی، بايد فکر اين چیزها هم باشيع
 

∗∗∗ 
 

ها را به  به نظر من مجاهدين ادبیاتي را انتخاب کرده بودند که الزاما آن ∗∗∗∗

جا که به آن  جز برخي، بقیه اهل کار تئوريک نبودند، تا آن عمل برساند و  به
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شان بوده، درست نخوانده  رهدو کدام شريعتي را که هم ها رسیدند، م ال هی  ضربه
 بودند.

به بعد شريعتي شـد.   87راجع به شريعتي صحبت خواهیم کرد، شريعتي، 
را « انبیـا، راه بشـر    راه»نبود. شما کتاب  87تراوشاتش م ل بعد از  87قبل از 

هايش نقل قول از امام جماعـت مسـجد جوزسـتان     نويس بخوانید يکي از پي
بوده است که آن موقع آخوند  ها سوی خويینيجماعتش آقای مو است که امام

رفتنـد. آن دوران م ـل االن    ها پای درس او هم مـي  کیفي و جديدی بود، اين
نبود که شما کلیک کنید و انبوه و دريايي از اطالعات جلوی چشمتان بیايـد.  

لوژيک و يک تفسیر قرآن بـود و يـک المیـزان و...، مجموعـه ادبیـات ايـدئو      
نهايـت   شد ولي االن بي فکری آن دوران در يک رديف قفسه کتابخانه جا مي

انـد؛   اند استفاده کنند، استفاده کرده توانسته ها از هرچه مي است. به نظر من آن
تفسیرهای قديمي، پای درس اين و آن و... . کادرهايشـان هـم بعضـي تیـپ     

هل خواندن بودنـد. آن موقـع   پراتیک بودند و خیلي فکری نبودند، ولي بقیه ا
مـ ال در دانشـکده اقتصـاد کـه آقـای        هـا ـ   در ايران فقط در بعضي دانشـکده 

دامن دفتر مطالعات اقتصـادی ايـران را در آن درسـت کـرده بودــ تـازه        پاک
که داماد مهندس سحابي هسـتند،   برداری شروع شده بود. آقای شامخي فیش

نژاد سال دوم، سـوم   ی کرج سال اول بوده، حنیفوقتي در دانشکده کشاورز
هـا فـیش    داد بعد از مطالعه از آن ها مي گويند کتاب که به بچه بوده است، مي

هـا را   گرفت و خودش هم خیلي فیش داشت، يک قوطي داشت و فـیش  مي
خـوان   گذاشت. معلوم بوده که روش دارد و خـوب  پاکت درون آن ميـ  پاکت

کردند، تا حد امکان خـوب   ل فال حافظ برخورد نمياست. با کتاب فکری م 
قدر بوده اسـت، هـرکس يـک ظرفیتـي دارد. در      خواندند اما ظرفیتشان همان

مورد اخالق هم فرض کنید صمديه لباف نسـل دو بـوده اسـت، صـمديه در     
زنـد   کشد، تیرهوايي مي منگل که بهرام آرام رويش اسلحه مي همین کوچه آب

ين منش است. در بزنگاه، آدم اخالقي عمل کند خیلـي  که رفیقش فرار کند، ا
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مهم است اعتقادش را در بزنگاه ]نشان بدهد[. در توالت يک مسجد محاصره 
زنـد. خیلـي    زند ولي به پای وظیفه مي کشد و کادر را مي شود، اسلحه مي مي

گويـد ايـن ]سـرباز[وظیفه فرزنـد      مهم است، اين آدم اخالقي بوده است. مي
اش نابودی ماست و  لي کادر، در کادر رژيم شاه است که وظیفهمردم است و

وجود آمد، بايـد خیلـي    به 87که چه شد  کنیم. درمورد اين ما با او برخورد مي
توانـد   ريز نگاه کرد، بخشي فطرتي است، بخشي مَنِشي است، بخشي هم مـي 

بوده طور نیست که همه فاقد اخالق  های قبلي باشد. اين ناشي از همان آموزه
هـا اشـکاالت خودشـان را داشـتند،      ها قديس بوده باشند. اولـي  باشند و اولي

ها هم وجوه م بت و منفي خودشان را داشتند. منتهـا مهـم اسـت کـه      آخری
اش باشد. نسـل بعـدی اسـم     کند، خودِ قبلي انسان در دوراني که اسم پیدا مي

 ژان پـل سـارتر   ها آمد، جهان شلوغ شـد،  هايشان به روزنامه پیدا کرد، عکس
اعالمیه داد و ازشان حمايت کرد و... اسم دَر کردند. اين خیلي مهم است که 

دَرکردن بتواني حد خودت را بشناسي، اين اتفـاق در نسـلِ دو    در دوران اسم
سـاله هردفعـه   77-78نیفتاد. االن وضع بـدتر اسـت، يـک فعـال مطبوعـاتي      

شود و يک وزني پیدا کرده که ديگر نه  جید ميخورد و قلمش تم عکسش مي
توانند تکانش بدهنـد.   تواند خودش را تکان بدهد و نه ديگران مي خودش مي
آيد. ]کسي که[ رشد بادکنکي کنـد، در مـدار    ها فاجعه بیرون مي از اين نمونه
دفعـه   ها را نگردد، پاگردها را نچرخد، خاک کار نخورد و يـک  خودش داالن
 که افتاده است.   افتد، کما اين ها مي د، خیلي اتفاقروی سکو برو

 
∗∗∗ 
 

ها روی ارزشي بود که برای نقش  گفتید تفاوت اساسي مجاهدين و فدايي ∗∗∗

شوند به نوک پیکان تکامل و  مردم قائل بودند، اما در ادامه مجاهدين تبديل مي
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وال است کند. برای من س رجوی، حتي شريعتي را پادوی انقالب هم حساب نمي
 که چرا اين تئوری در سازمان نهادينه نشد؟

آيد، اين گپ در سـازمان هـم    همیشه بین نسل اول و دوم گپي پیش مي 
گويد ما صالحیت نداريم، اما  پیش آمد. ولي در جريان بنیانگذار، کسي که مي

صالحیت کسبِ صالحت داريم، کسي که معتقد است کـه از تجـارب نسـل    
ستفاده کنیم، کسي که از تهران برود قم حـوزه را ببینـد   گذشته خودمان بايد ا

و با مراجع و با روحـانیون جـوان    ـ هی  روشنفکری اين کار را نکرده استـ 
تـوانیم   گفتگو کند، کسي که بگويد  ما از عالمه طباطبايي و مطهری هـم مـي  

کنـد. نسـل اول    بیاموزيم، طبیعتا خودش را نوکِ پیکان تکامـل حسـاب نمـي   
هـا   ر بود ولي ضمن کار، نسل دومِ رهبری اين سیر را طي کرد. بعضيطو اين
کنیـد ايـن    ای که شما عنـوان مـي   گويند اين سیر طبیعي است اما در دوره مي

ای  هـا يـک هیمنـه    ها افتاد، ديگر از نسـل اول کسـي نبـود. بـاالخره آن     اتفاق
توانسـتند جلـوی    داشتند، نقش تصـحیحي و تشـرزني داشـتند و شـايد مـي     

تـراز بودنـد،    سن و هـم  ها را بگیرند. ولي در دوره بعد ديگر همه هم نحرافا
چهره شده بودند و در سطح جهاني معروف شده بودند و از زير اعدام بیرون 

ها را با نسل اول  شد آن آمده بودند، يک چیز ديگری شده بودند و خیلي نمي
 مقايسه کرد. 

 
∗∗∗ 

 
هايشان را چطور تامین  چه بود و هزينه پايگاه اقتصادی سازمان مجاهدين ∗∗∗

هايش را از کجا تامین کنیم، آن  گويند هزينه کردند؟ االن همه برای هر کاری مي مي
 طور بوده است؟  موقع چه

ها زماني بود که همه دانشجو بودند. آن موقـع   گیری اين دوران اول شکل
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داشـت، يـک   تر از االن بود و امکـان کـار وجـود ن    ها خیلي سنگین هم درس
ها هم خوابگـاه بودنـد. امـا در دوره     هزينه حداقلي داشتند و شهرستاني کمک

وزارت کشاورزی بود، بهمن بازرگاني  77تا  77نژاد  بعد شاغل شدند. حنیف
کردند، سـعید محسـن در وزارت    و چند نفر ديگر تراکتورسازی تبريز کار مي

انشکده شـیمي بـود و... .   زادگان استاديار د کشور مسئول تاسیسات بود، بديع
ها نسبت به آن موقع پُر درآمد بودند و درآمدهايشان را به خانه تیمـي   بعضي
ها درآمدی نبود که يـک جريـان بتوانـد بـا آن بچرخـد،       آوردند. منتها اين مي

که آن زمـان مبـارزه در ايـران پشـت جبهـه       مسائل ديگری هم بود. يکي اين
بي بود که پشـت جبهـه مبـارزه بـود. از     داشت، يک بازارِ هم ملي و هم مذه

ها، هرچه  تنباکو و مشروطه و مصدق و بعد آقای خمیني تا رسید به اين بچه
آمد،  ديگر صدای کسي در نمي 77تر شد. چرا؟ چون بعد از  جلوتر آمد کیفي

ملي هم که اساسا تعطیـل   آزاد شدند، جبهه 77ها زندان بودند و  آزادی نهضت
کس  وند سیاسي جوهرداری بود، تبعید شده بود و هی شد، خمیني هم که آخ

پای مبارزه نبود. فضای دانشگاه و فعالیت دانشجويي هم عمومـا چـپ بـود،    
خیلـي نقشـي    77ها از سابق باقي مانـده بودنـد امـا در دهـه      انجمن اسالمي

هـا   هـا عمـل کردنـد، مـذهبي     که فدايي 76نداشتند و هژموني چپ بود. سال 
جا اين بحث بوده که قرار نیست ديگر  شدند. آن موقع همهبین  خیلي خودکم

هایِ ملي است.  ها چیزی دربیايد و اگر هرچه دربیايد از مارکسیست از مذهبي
هـم جنـبش    77فضای جهان هم که چپ مارکسیستي بـود، در ايـرانِ سـال    

هـا   کردستان هم تاندانس چپ داشت و فضا، فضای چپ بـود. در خـاطرات  
های موتلفه گفته بودند کـه مـا آرزو بـه دلمـان مانـد در       چهشود که ب نقل مي

های مـذهبي،   زندان باز بشود و يک بچه مذهبي داخل بیايد. يعني کل جريان
گوينـد، وقتـي    هم مي مهندس سحابيد. دنبین بو ها خودکم مقابل مارکسیست

یـدا شـد و همـه    مجاهدين بروز و ظهور پیدا کردند بارقه حیـات و امیـدی پ  
مقايسه با درآمد تک و توک  ها شروع شد. کمک بازار و روحانیت قابل کمک
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ها نبود. لذا همه امکانات ملي پشت سـر يـک جريـان آمـد. فـدائیان       آن بچه
های مردمـي   ها که کسي کمک وقت امکانات مجاهدين را نداشتند، به آن هی 
حتي از بـازار هـم عضـو    مبارزه در ايران عمل کرد و  ی کرد. پشت جبهه نمي

هـا پیوسـتند و يـک     گرفتند، چند عضو کارگر گرفتند، برخي روحانیون به آن
هـا   ها سـرريز شـد و بـا ايـن امکانـات آن      جريان متنوعي شد. امکانات به آن

توانستند خارج از کشور شاخه بزنند، خريد تسلیحاتي کنند و خودشان را به 
 تواند اين کارها را بکند. يفلسطین برسانند. جريان جیب خالي که نم

 88آن دوران است. سـال   ی وجه دوم که آن هم مهم است، زيست ساده 
ريال بوده اسـت. همـان موقـع     78لباف  جیره سه وعده غذای روزانه صمديه

شـد و   خانه يک تومان مـي  چلوکباب پرسي سه تومان بود يا صبحانه در قهوه
ي يک ديزی با نوشابه بخـوری،  خواست ريال بود. يعني شما اگر مي 78ديزی 
توانسـت   شد. يک مهنـدس دانشـگاه شـريف کـه آن موقـع مـي       ريال مي 76

هشت هزارتومانِ سال  هزارتوماني داشته باشند ـ  6-6امکانات جدی و حقوق
پول يک پیکان بود، م ل اين است که شما االن حقوقي داشته باشي که با  77

زيست ساده خیلي مهم بود. بعـد از   ]...[. ـ هر ماهش بتواني يک پرايد بخری
يکي از ترورها که ظاهرا خود صمديه هم در آن عملیات بوده با دوسـتش از  

خرند. اين مدل زيسـتي   ريال توت مي 8کنند و  فرط خوشحالي، ولخرجي مي
هـا،   بود که انسان، حداقل مصرف را داشت. ايـن مـدل زيسـت و آن کمـک    

ها م ل يک شـرکت   روی ماشین ها مي دهبرد. االن در دانشک جريان را پیش مي
انسان خوبي است و خـواهرزاده   رضايي ـ  خصوصي است. يک بار آقای حاج

گفـت   آيـد، مـي   که کارشناس ]فوتبال[ است ]و به تلويزيون[ مي ـ طِیِب است
آيد و بازيکن با بنز؛ اصـال از   ها، مربي با رنو مي روی پای تمرين تیم شما مي

ها[ تمرين بدهـد؟   تواند به اين ]بازيکن ده است. کي مياول کار اين مربي پیا
ساله با پرادو به دانشگاه آمده بود، من به ذهنم 77پريروز من ديدم يک جوان 

آيد؟ برفرض که يک لیسانس اقتصاد  آمد اين با پرادو برای چه به دانشگاه مي
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کنـي؟ االن ديگـر زيسـت دانشـجويي      روی با آن چه کار مـي  بگیری، بعد مي
 ـ بینـي  فقـط چیـزی کـه مـي     جود ندارد. متوسط هزينه روزانه يک دانشجوـو

شـاا دانشـکده    خـورد، وسـط روز کـافي    ]خیلي زياد است[. ناهار پیتزا مـي 
رود جلـو دانشـگاه کتـاب ارزان بخـرد،      خواهد بخرد، نمي رود، کتاب مي مي
 ]هزار[ 877-777خرد. باالخره معلوم است که ماهي  رود کتاب لوکس مي مي

ها ديگر وجود نـدارد، آن دوران گذشـت.    اش هست. اين زيست تومان هزينه
سرريز امکانات ملي بود و اين مدل زيست هم بـود، ايـن اسـت کـه امکـان      

 آمد.  وجود مي به
 

∗∗∗ 
 

را مطر   7آقای رحماني بح ي با عنوان تیپ کامیاب و خوشنام ∗∗∗∗∗

دانید يا  را تیپ کامیاب مي 87ز سال اند...، بنیانگذاران و شهدای سازمان قبل ا کرده

 تیپ خوشنام؟  

دانـم کـه منظـورش از کامیـاب و      های آقای رحماني را نمي من دقیقا تعريف
شود که هرکس در اين دنیا آمـده تـا کـاری را     خوشنام چه هست ولي تصور مي

ها هم آمده بودند يک نقش ماندگاری را از خودشان به جـا   انجام دهد و اين بچه
کـنم. مـ ال مرحـوم بـاکری در دادگـاه گفتـه بـود         طور درک مي رند، من اينبگذا

ماه است. منوچهری بـازجوی سـاواک، آنجـا بـوده قبـل از       متوسط عمر ما شش
گويد که ايـن بـاکری حـرف عجیبـي زد،      های زندان مي دادگاهِ بعدی به بقیه بچه

کنـد؟   تخاب مـي اند؟ چرا يک دانشگاهي زندگي شش ماهه را ان ها ديوانه مگر اين

                                                   
 

در نشرریه اینترنتری    1199فرروردین   29به قلم تقی رزمانی در « تیپ خوشنام، تیپ وامیاک». مقاله  1
wwwوین به آدرس  روزآن roozonline.com    . منتشر شده اس 
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برايش خیلي عجیب و مهم بوده اسـت، درسـت اسـت کـه جـالد بودنـد ولـي        
ها يک کاتالیزور مانـدگار   گذاشتند. اين ها هم اثر مي اند که روی آن فطرتي داشته ته

شود که هی  اثر شیمیايي از آن  هستند. کاتالیزورِ شیمیايي فرار است و سرپلي مي
هـا آمدنـد و مانـدگار     ی، نه طعمـي ]...[ امـا ايـن   ماند، نه رنگي، نه عطر باقي نمي

هـا   کـنم ايـن   شدند. حداقل در حوزه روش و منش ماندگار شدند. من تصور مي
آمده بودند که اين کار را بکنند، مصدق آمده بود که يک حـس ملـي بـه جامعـه     
ايران بدمد و... . ]نوع[ کار خیلي دست ما نیست، يک وجـه دسـت خداسـت و    

هايي هستند که داوطلب شـده بودنـد شـش مـاه زنـدگي کننـد.       يک وجه هم اين
هـا نیسـت.    ]چنین کسي[ طبیعي است که دنبال قدرت و تشـکیل و ايـن حـرف   

تـابي هسـتم    گفت، من خیلي مشعشع نیستم و يک کرم شـب  مي صمد ]بهرنگي[
سمش هـم در  تابم، افتاد در روستاهای اطراف تبريز و ا برای پیرامون خودم و مي

هـا   های آن باقي ماند. به نظر من اين ادبیات کودکان و آموزش روستايي و تکنیک
کنـد و چهـار مرحلـه را     هم چنین حرفي داشتند. وقتي کسي استراتژی تعیین مي

گذارد، مرحله اول آمادگي ما، مرحله دوم عمل ما، مرحله سـوم پیونـد مـا بـا      مي
جا ديگر خیلـي   ای است، يعني ما اين تودهمردم و مرحله چهارم مبارزه درازمدت 

آيـد و تئـوری عمـل فـدايي      طور، وقتـي مـي   هم همین ای نیستیم. احمدزاده کاره
سالي که زندگي کرديم بس است، بگـذار   77گويد  آورد، يعني مي گوارا را مي چه

شته باشـد و  ای بزنیم تا آن جرقه بتواند در ذهن چهار نفر ترکشي دا ما يک جرقه
آن را به خودش مشغول کند و شرايط طور به طور شـود. نوعـا آن نسـل، نسـلِ     

 نقش ماندگار بود.
∗∗∗ 
 

که معتقد بود طول آرمانش بلندتر از طول عمرش هست،  نژاد حنیف ∗∗∗∗∗∗

ها آرمان را  چه توجیه و آموزشي برای کادرهای بعد از خودش داشته است تا آن
بینیم اين آرمان ادامه نیافت و از سازمان يک عده پنجاه  که مي مه بدهند؟ در حاليادا
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طور اجازه داد خود به استقبال  بیرون آمدند؟ او چه و چهاری و يک عده رجوی
که نه تنها به مردم آموزش ايدئولوژيک و تشکیالتي نداده  شهادت برود، در حالي

 بهره بودند. ظاهرا از اين موارد بي بود، کادرهای نسل دوم هم

نژاد، از طرف آقای  نفر باهم نبوده است، قبل از دادگاه حنیف 8دادگاه اين 
رود که  پیام مي نژاد از بیرون برای حنیف و سحابي طالقاني و صدرسیدجوادی
ارزاتي ايران است و ها هم باشد، سرمايه جنبش مب حنیف حتي اگر پشت میله

دفاع ايدئولوژيک نکند تا زنده بماند. يک نظرسنجي هم داخـل خـود زنـدان    
نژاد دفاع ايدئولوژيک کند و پای اعدام برود يا بمانـد.   شده بود که آيا حنیف

جواب نظرسنجي اين بوده است که دفاع ايدئولوژيک نکند و بماند. خـودش  
رسد کـه   افتد، به اين نتیجه مي ندان ميهم بعد از اتفاقاتي که بیرون و درون ز

فرهنگ ما جا افتاده است و بهتراست بمـانیم تـا بـرويم، خـودش هـم ايـن       
هـای   گیرد. شـب  های آخر اين تصمیم را مي عقالنیت را داشته است اما شب

که قبل از ما چهار نفر اعدام شدند و بعد از مـن   گويد با توجه به اين آخر مي
شـوند، ايـن ]موضـوع[ ذهـنِ      های ديگر اعـدام مـي   چههم اگر اعدام نشوم، ب

گويند اين کـه خـودش    کند و مي ها را زخمي مي جنبش و ذهن خانواده بچه
های ما طعمه شدند. با ايـن   ها را جذب کرد، ماند و بچه راه را باز کرد و بچه

تحلیل رفت و دفاع ايدئولوژيک کرد و دفاعش هم کیفي بوده است. حتي بـا  
آورد و بـه   شـود و کفشـش را هـم در مـي     يس دادگاه درگیر ميدادستان و ر

کنـد. ايـن هسـت کـه بـه ايـن رسـیده بـود کـه دفـاع            عکس شاه پرتاب مي
و مجموعه  ها ايدئولوژيک و تاريخي کند، برای اين که آن ذهنیت در خانواده

 وجود نیايد. به
∗∗∗ 

ه قرار شود؟ نطفه دانش مبارزاتي ک پس مرکزيت دموکراتیک چه مي ∗∗∗∗∗∗
 بود به مردم بدهند کور شد. ضمن اين که نسل دوم هم به انحراف رسیدند. 
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کننـد. سـیر   شـوند و ]از ايـن تصـمیم[ دفـاع مـي     بعـد همـه مجـاب مـي    
شود  دموکراتیک در شرايط زندان خیلي سخت است ولي نظرسنجي انجام مي

سـر بـه   کنند. بعد از دو سه بار تغییر تصمیم آخـر   و روی پیام بیرون فکر مي
 رسند. اين مي
]دانش مبارزاتي[ هم کور نشد، شما همین االن کـه بـه تبريـز     ی آن نطفه 
که دوست روشنفکر داشته باشـد،   نژاد[ بیشتر از اين بینید حنیف رويد، ]مي  مي

داشته است. با همین روش و منش آموزش را ای و...  دوست بازاری و زيرپله
ی و الهـوتي آمدنـد کنـار مجاهـدين؟     ا داد. فرض کنید چرا هاشمي و خامنه

خیلي مهم است که آخوند پشت سر يک جريـان روشـنفکری جديـد بیايـد.     
نـژاد   ها تاثیرات را در جامعه گذاشته بودند، در بازار تاثیر گذاشت. حنیـف  آن

گفت، اوايل دهه چهل، وقتي يک جوان  در مسجد بازار تهران تفسیر قرآن مي
آيد پای تفسـیر يـک بچـه بنشـیند يـا       قت نميو ساله بود. بازاری هی 78-77

پذيرد. در فرهنگ بازار خیلي مهم بوده است که بیايند پـای درس   آخوند نمي
هايش را داده  يک بچه بشینند. اين هست که کارهايش را کرده بود و آموزش

بود و تاثیرهايش را گذاشته بود. باالخره خود مرگ هم يک آمـوزش اسـت.   
رد رهبران حزب توده را پـاک کردنـد. آمـوزش کـه      عرض کردم که باالخره

شود رفت، خوش  طور مي همیشه کالس و تخته و پاورپوينت نبوده است. اين
شـود   شود آمد، سبک مي شود رفت، سبک مي شود زندگي کرد، خوش مي مي

 ها همه آموزش است. شود پای جمع ايستاد و...، اين رفت، مي
گری دارد ولي بـاالخره در جامعـه   های نسل دوم[ هم تحلیل دي ]انحراف

هـا داده شـد.    که امکان دستاورد و پیوند نبـود، ايـن آمـوزش    ايران در دوراني
گفتنـد ايـن در    نژاد تکـان خـورد. مـي    خیلي مهم است، تبريز از اعدام حنیف

خوانـده اسـت، در جلسـات     زني بوده، نوحه مـي  دار دسته سینه نوجواني میان
ساله چهره بـوده اسـت.   78-77و آقای کندواني يک  قرآن حاج يوسف شعار

حـاج   سالش بوده، يک بار در جلسه حاج يوسف شعارــ  78گفت  پدرش مي
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شده و مورد احتـرام   يوسف آخوند نبود، قديمي بود و خیلي در تبريز شناخته
گويد حاج يوسـف از ايـن تفسـیر تـو شمشـیر بیـرون        شود و مي بودـ پا مي

. تبريز بعد از اعدام او تکان خورد. يک نوع آموزش هم اين است. در آيد نمي
سـاله را  77-78طور نبوده کـه يـک    وقت اين شناختندش، هی  تهران همه مي

های گذشته بـا نسـل خودتـان را     جنبش ايران بپذيرد. االن شما برخورد نسل
قـای  هـايي م ـل آ   ها، تیـپ  نگاه کنید، ولي او يک ويژگي داشته که همه قبلي

اش را کرده بـود   و... وجودش را پذيرفته بودند. به نظرم کار آموزشي طالقاني
 و آن نوع رفتن، خودش يک کار آموزشي بود. 



 ی فکر رعهص
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بزرگتـران و بـا    با عصر به خیر خـدمت دوسـتان، خـواهران، بـرادران و    
خصوص آقای مهندس سـحابي، پنجـاهمین نشسـت را کـه      ی همه، به اجازه

ی پیش  کنیم. تا جلسه است، برگزار مي 77-87ششمین شماره از فراز جنبش 
های خـاص   ی ايران عمل کردند و کريستال بحث نیروهايي بود که در جامعه

سه جلسه  تقريبا دوـخودشان را در کادر آنتاگونیسم و جنبش مسلحانه بستند. 
کننده به اين مفهـوم   کننده اختصاص داديم. نیروهای عمل را به نیروهای عمل

تـرين   نیست که صرفا اهل عمل و تهي از فکـر بودنـد. ديـديم کـه شـاخص     
جريان اين دوره که سازمان مجاهدين بود، يک دهـه کـار فکـری کـرد و در     

 پايان آن يک دهه هم دست به چند عمل محدود زد. 

 ديگرگوشه، میدان بازی نسل نو

رويم؛ همچنـان کـه در گذشـته     ی ديگر میدان بازیِ نسل نو مي در گوشه
حدودا میدان بازی نسل نـو بـود. يعنـي     87-88تا  77های  تصريح شد، سال

میدان را از آن خـود    افتاد که نسل نو همه اولین بار بود که در ايران اتفاق مي
النحلـه و   ريـف خودشـان بـا نیروهـای مختلـف     کرد و بزرگان دوره هم با تع 

ای بود. تا قبل از آن  کردند؛ اتفاق ويژه الماهیت خودشان را تعريف مي مختلف
در مشروطه همچنان که ديديم، در جنگـل، در نهضـت ملـي و ... بـه نـوعي      

ها و سفیدمويان بـود.   کرده خرد دور بزرگان و استخوان طور بود ]که[ دور،  اين
ها عروسي بود. نسـل جديـد آمـد و     ها سیاه و پس پیشاني گر کلهاما اينجا دي

 ايفای نقش تاريخي کرد. 
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 يک مشي، يک معلم 

ديگر گوشه میدان وضعیت خاص خودش را دارد، يک مشي هست و يک 
های خودش را باز کرد. همچنان  معلم که در همین حسینیه شکوفا شد و پَرِگل

هـايي عبـور    ی داشتند و از حوضچههای آغازگرِ جنبش مسلحانه سیر که بچه
هايي را تجربه کردند و به منزلگاه اختصاصي خودشان رسـیدند،   کردند، حفره

تواند بروز و ظهور پیـدا کنـد.    الساعه نمي ها، خلق هر فرد ديگری هم م ل آن
چـین و   خصوصا ايران که کشورِ اتوباني نیست، يک جاده صاف، تخت و بي

کوچـه، داالن و پـاگرد    میشه کوچه و پسشکن نیست و کشوری هست که ه
 اند.  جاها عبور کرده داشته و نیروها المحاله از آن

 ساز اي انديشه حوضچه

سـازی   های انديشه بحث ماست، از حوضچه ی معلمي هم که امروز سوژه
ای داشته، اول کانوني که وارد آن شده در  عبور کرده، زادگاهي داشته، خانواده

ای پیوسته و بعد به يـک حـزب    مهم بوده، به نحلهگیری شخصیت وی  شکل
داشـته، بـه يـک     ـ بیشتر تعلق خـاطر، کمتـر تعلـق تشـکیالتي     تعلق ـ   سیاسي

شـود و نـو    اش باز مي بیني جا جهان پايتخت تاريخي در اروپا وارد شده و آن
ای هم به يک انقالب داشته که همزمان بـا حضـورش در    شود. تعلق ويژه مي

 ن و در پیک تحوالت خودش بوده است. پاريس در جريا
 زادگاه کویری

هــای خـودش؛ سـکوت،  زادگـاهش، زادگـاه کـويری اسـت بــا ويژگـي
فرورفتگي و طبیعت کامال فراخ، فقر و فاقه، تنگدستي و نوعـا مردمـان    درون

 چنین بوده است. فکور؛ زادگاهش اين
 خانواده فکری

کتاب داشته، اهل قلم و  نهادی بوده که سر در اش پدر پاک محور خانواده 
کتاب، اهل قرآن و اهل فکر و انديشـه بـوده اسـت. طبیعتـا بـرای آن فرزنـد       
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فکری  تاب بخورد تـا در يـک ننـوی    ـ  موهبتي است که در يک ننوی عاطفي
صرفا عاطفي و سنتي جامعه ايـران. خـانواده، فکـری بـوده و جـدا از پـدر،       

فرصـت را داشـته کـه در دوران     اند و ]او[ اين نزديکان هم واقعا فکری بوده
هـای   اش تراوشـي را هـم از انديشـه    اش و در سکوت کويری آغازين زندگي

 خانواده و خصوصا پدر بربگیرد. 
مبارزاتی ـ  کانون فرهنگی

مبارزاتيِ نشر حقـايق اسـالمي وارد   ـ  در دوران نوجواني به کانون فرهنگي
بودند. کانون  جا را بنیان گذاشته آن تاد شريعتيو اس شود که آقای احمدزاده مي

مقدمتا فرهنگي و قرآني بوده و در جريان نهضـت ملـي شـدن نفـت طبیعتـا      
 شود.  شود، کانون هم سیاسي مي همچنان که جامعه ايران سیاسي مي

کنـد کـه در    طور عنوان مي خود شريعتي در توضیح نوجواني خودش اين
های نخست نوجواني که جريان  بودم، در سال 76-76های  واب سالدوران خ

مصدق و نهضت ملي شدن نفت همچنان که خواب ايران را پاره کرد، مرا هم 
گیـرد،   دچار يک شوک دوراني کرد. از دوران نهضت ملي هم طبیعتا تاثیر مي

 در کانون هم فعالیت نسبي داشته است. 
 اننهضت آزادی ایر/ خداپرستی سوسیال

خورد  آيد با جريان خداپرستان سوسیالیست پیوند مي بعد به تهران که مي 
شود، به آن گـرايش داشـته و    و بعد از آن وقتي که نهضت آزادی تشکیل مي

اش را مـن اطالعـي    سـطح تشـکیالتي    هايي ـ  در خارج از کشور هم همکاری
 کند.  با نهضت آزادی برقرار مي ـ ندارم

 پایتخت تاریخی

رود. پاريس هـم مهـد فکـر و انقـالب بـود. انقـالب        به پاريس مي نهايتا
شود و کمون پاريس و ]...[. محمل و منزلگاه همـه   جا شروع مي فرانسه از آن

نیروهای انقالبي و روشنفکران متواری از جهان جنـوب و حتـي کشـورهای    
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درجه دو و درجه سه اروپايي است. پايتخت فکر و انديشـه، کتـاب، جـزوه،    
ای  جـا تـاثیرات ويـژه    .اس، معمـاری و ... اسـت. ]شـريعتي[ از آن    پـي  فـیلم، 
گیرد. دوران تحصیلش بوده، تحصیلش هم ]در مورد[ اجتماعیات بـوده و   مي
 اش را تجهیز بیشتری کند.  شده ماشاهلل مالت بوده تا بتواند ذهن اجتماعي الي

 انقالب الجزایری

های پیشـین بـا    بوده که در دهه طوفاني ی ساله انقالب الجزاير، انقالب هشت
هم به حد ضرور آن را مرور کرديم. انقالب پربار و پربُردی بود و سمپاتي ايجاد 

بـه   کرد، بالخره اسـتعمارِ قَـدَرِ فرانسـه را در دوره خـودش زمـین زده بـود ـ        مي
امـا در   ـ ها کاری نـداريم  سیاسي آنـ  اقتصادی  های بعد از انقالبشان و تجربه سال
گاه و آوردگاه تمرين بود برای هرکس کـه   وران انقالب پُربُردی بود و میدانآن د

 يک نوع فکر ضدامپريالیستي و فکر ضداست ماری در پسِ پیشاني داشت. 
  هاي اثرپذيري حوزه

های فکری   کند و از حوزه ها آبتني حداقلي مي ]شريعتي[ در اين حوضچه
های تراوش  ها مشخصا حوزه و اينها بیشتر حوضچه بود  پذيرد. آن هم اثر مي

انديشه است. پدری بوده که در درون خانواده آموزش ديـن، آمـوزش اولیـه    
 است[. قرآن، نصايح دوراني و ... ]داشته

بوده که آن موقع ادبیاتش، ادبیات مرجع بود و حتي کتاب  7يفرانس فانون

                                                   
 

ادگراه او جزیرره   شناس و فیل روف انقالبری. ز   (. روان1891-1829.)Frantz Fanon.فرانتز فانون.  1
وه خود سیاهپوس  و زاده یکی از م تعمرات فران ه بود، پس از اومارتنیک در آمریکای وتین بود. 

فران ه، با ماهی  استعمار و نژادپرستی بیشتر آشناشد و به انقالبیون الجزایری پیوس  و ملی   درتحصیل 
از چندی جان باخ  و ج د او  الجزایری گرف . او در جنگ با نیروهای فران وی زخمی شد و پس

هایی در ارتبا، با علرم   ها و تلوری بخش دفن شد. از او وتاک های ارتش آزادی در یکی از گورستان
دوزخیان روی شناسی و  مبارزه با استعمار برجا مانده اس . مشهورترین و اثرگذارترین وتاک او  روان
 تی ترجمه شد.توسط شریع 1118ایی از آن در سال ه اس  وه بخش زمین
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های جنبش مسلحانه بـود   گروه  های آموزشي جزو کتاب دوزخیان روی زمین
ها  رخي آن و کُلِ آفريقای سیاه با فرانسوی به و کتاب به انقالب الجزاير و رخ

ای بـود. خـود فـانون هـم از      زد. کتابَ افشاگر، روشنگر و انگیزاننده شانه مي
 عناصر فکری دوران خودش بود.

هـم بـود کـه     7تـاثیر مـاکس وبـر    ]شريعتي[ غیر از پـدر و فـانون، تحـت   
شناس و اروپاشناسي بود که فکـرش متعـادل بـود و نـه      گر و جامعه پژوهش

ای نسـبت بـه    هـای تـاريخي   لیبرال محض بود و نه سوسیال محض و ديدگاه
 تاريخ اروپا و نوعا تاريخ مبارزات اجتماعي جهان داشت.

بـود کـه آن    پل سارتر اش، ژان خاطر ديگر يا حوزه ديگر تاثیرپذيری تعلق 
نشین بود و مورد احترام همـه نیروهـای فکـری و حتـي مبـارز       موقع پاريس

کـرد و مکتـب    دوران خودش بود. سارتر در کادر مکتب اومانسـیم سـیر مـي   
های  پلکان ـ چه ادبیات گفتاری و چه نوشتاری اومانیسم را با ادبیات خودش ـ

 ای ارتقا داده بود.  جدی
که در حوزه خاک و حوزه اقلیم و بوم بود و آن سه نفـر کـه    جدا از پدر

های موثری بر ذهـن شـريعتي گذاشـتند،     در حوزه غرب قرار داشتند و شعاع
[، مرحـوم  تاثیر سیدجمال ]اسـدآبادی  طور جدی تحت ]او[ در حوزه شرق به

ای را از طـرز تفکـر بانیـان و     [ بود. آثار جدیو اقبال ]الهوری ]محمد[ عبده
 آهنگانِ نوانديشيِ ديني و نوگرايي ديني گرفته بود.   استارترها  و پیش

و سمپاتي کمتری بـه مهنـدس    تر به مصدق او در ايران هم سمپاتي جدی
خواهانـه   ج بـه مبـارزات سیاسـي و ايـران    داشت. ارج به مصدق، ار بازرگان

هـای   ]مصدق[ و ارج به بازرگـان هـم ارج بـه ايـدئولوژی علمـي و تـدقیق      

                                                   
 

پرردازان   شناس آلمانی. او وه یکری از تلروری   (. جامعه1826-1991. )Max Weber. ماوس وبر.  1
اخرالق پروت رتانی و روح   »هرایی چرون     شود ،نوی رنده وتراک   شناسی مح وک می اصلی علم جامعه

 دازد.پر شناسی می اس  وه در آن به تبیین تکوین تاریخ اروپا از من ر جامعه» داری سرمایه
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هـا   ها در کنـار آن حوضـچه   پژوهشي مرحوم مهندس بازرگان بود. اين حوزه
رفـت تـا معلـم دوره     آرام مي طبیعتا تاثیرات خودش را بر ذهن فردی که آرام

 خود بشود، گذاشت. 
 ها حوزه ـ ها  ضچهتراوشات حو

پاريس، انقالب الجزاير، فانون،   های ]شريعتي[ از کوير، مجموعه برداشت
سارتر، مصدق، بازرگان و م لث نوانديشي دينيِ بیـرون از ايـران نهايتـا يـک     

هـا   ها و حوضچه  کرد. محصول تراوشات حوزه پر در ذهنش حک ستاره شش
هـای   هب سـنتي مرزبنـدی  پر بود؛ مذهب نويي بود کـه بـا مـذ    شش ی ستاره
 76ای بود که اين دو عنصر در مجموعـه آثـار    هويت ايراني  ای داشت و ويژه

 اسالمي هست، تجمیع شده است.ـ  که هويت ايراني
گرايي و بها به فرد انسـان و حقـوق فـردی انسـان      بعد از اين، يک انسان
التي گرايي نوعا شرقي هم داشت. ]گرايش به[ عـد  داشت. يک عرفان و درون

های پراکنـده انقالبـي در    که از جريان خداپرستان ]سوسیالیست[ و از انديشه
پاريس به ارت برده بود و در نهايت ايستادن روی آزادی را داشت. يعني اگر 
مجموع تفکرش را که در مجموعه آثارش جمع شده است، بچالنـیم و از آن  

مذهب نـو، هويـت    ای بگیريم، اين کنستانتره حاوی اين شش عنصر کنسانتره
 دار بودن، عدالت و نهايتا آزادی است.  گرايي، رو  و روان ايراني، انسان

 انتشار آگاهی در عرصه ادبی

کند، انتشار آگاهي است. اهل نشر بـوده   ای که ]شريعتي[ انتخاب مي مشي
آورد. انتشار آگاهي ]به اين معني[ است که  و به نشر در عرصه ادبي روی مي

مايـه فرهنگـي در عرصـه     بخش با جان کند، مشي آگاهي خاذ ميای که ات مشي
ادبي است. خودش يک فرد ادبیاتي بوده و نوعـا از خـانواده ادبیـات بیـرون     

آيد، عرصه تالش و تکاپويش هم عرصـه ادبیـات اسـت بـا مفهـومي کـه        مي
 خدمتتان خواهیم گفت. 
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 عناصر دوراني

های اثرپذيرش متمرکز  و طیفها  ، اثرگذاری که بر وجوه انديشه قبل از اين
 کنیم.[ ايم، ]مروری دوباره مي را که قبال مرور کرده ای شويم، دوره

مرزبندی 

سیاسي و همچنین در ـ  دوراني است که هرکس در حوزه فعالیت اجتماعي
هايي است و تکلیف خود  ای است، قائل به مرزبندی جريان تکاپوهای انديشه

  با استبداد داخل، بـا نیروهـای سـتمگر و طبقـات    را با امپريالیسم، با جهان و 
 کند؛ عنصر اول دوران مرزبندی است. کش روشن مي است مارگر و بهره

 های آرمانی تراشه

های آرماني است. يعنـي در آن دوران آرمـان    عنصر دوم دوران هم تراشه
منبع اسـت و فقـط    ها نور تک وقت صورت تراشه بود. در نورپردازی بعضي به

ها نوری است که شـعاعي بـه    وقت کند، بعضي وری به پايین منتقل ميشعاع ن
کند و بعضي وقتها م ل آن دوران نـور خیلـي از يـک منبـع      اطراف منتقل مي

شود و م ل يک چراغاني  آيد و از منابع متنوع، مختلف و متعدد ساطع مي نمي
هم دوره اند. آن دوره  جا پراکنده های نوری همه چراغي است. يعني تراشه چل

 های آرماني در کنار مرزبندی بود. پراکنش تراشه
 تهاجم ذاتی

هـای اجتمـاعي،    يک تهاجم ذاتي]هم بود[. نیروهـای فعـال در حـوزه   
ادبیات متعهد، سیاسي، تشـکیالتي و ايـدئولوژيک، نوعـا مهـاجم بودنـد.      

رويشان و اگـر بخـواهیم بـا ادبیـات آن روز      مهاجم نسبت به موانع پیش
سبت به موانع عام و خاص تکامل. در چنین دوراني بود که صحبت کنیم ن

 شريعتي هم فعالیت آغاز کرد. 



 05-05مبارزات دهه فراز   218

 عناصر ادبي دوراني

ادبیـات بـود، اگـر     ی بازی مرحوم شريعتي عرصه ی جايي که عرصه از آن
بخواهیم ادبیات دوران را هم مرور کنیم، حاوی چهار عنصر اسـت؛ ادبیـات   

 و و ادبیات غیرمنظم، چهار شاخصه داشت:های آهنگین ن اعم از شعر يا قطعه
 بیدارگری / زنهارزنی

که دوران، دوران آرمان و مرزبندی و ... بود، وجه اول آن  با توجه به اين 
ادبیات، زنهارزني بـود. يعنـي ادبیـات آن دوره ماننـد دَفـي بـود کـه بـا هـر          

 زند، يـک بیـدارباش، يـک    زن به سینه آن مي ای که دف دست يا سرپنجه کف
 زنهارگری و بیدارگری است.

 قهرمانی / شورافشانی

شورافشاني است و وجه بعد هم اين بود که ادبیـات آن دوره    وجه بعدی
بخـش شـريعتي را بـا     پروری بود. اگر بخواهیم مشـي آگـاهي   ادبیات قهرمان

مايه ادبي تحلیل کنیم، خارج از اين چهـار کـادر نیسـت. يعنـي ادبیـات       جان
ز دوران، ادبیات بیدارباش و تلنگرزن است و ادبیاتي است شريعتي هم متاثر ا

گويند. يک وقت ادبیاتي هست که ادبیات  ای مي که نوعا به آن ادبیات کمانچه
پیانويي و ادبیات آرام و تقريبا يکنواختي است و يک مقدار باال و پايین دارد. 

ويند گ يک وقت هست که کمانچه است. ]در میان[ سازهای مختلف، م ال مي
نشیند؛ يعني  نشیند، کمانچه به جداره و ديواره مغز مي سنتور به جداره دل مي

ترين ساز کمانچه است که تارهای آن کم است و آرشه بـا بیشـتر از    تلنگرزن
چند سیم ارتباط ندارد و چون با يک يا دو سیم ارتباط دارد، کـامال اثرگـذار   

یات شريعتي هم طبیعتا متـاثر  گذارد. ادب ذهن اثر مي ی است و بر روی جداره
ادبیـات   ـ المللي و چـه ادبیـات ملـي    چه ادبیات بینـ    از ادبیات دوره خودش

پرور هـم بـود. از امـام حسـین،      ای بود، شورافشاني داشت و قهرمان کمانچه
هـا،   ، رضـايي هـا  ابوذر، سلمان تا حضرت علـي، در ايـران هـم از احمـدزاده    



 بندی جمع  211

محور بود. لذا اين چهـار عنصـر را در    و...، ادبیات شريعتي قهرمان نژاد حنیف
 ادامه بحث، در ادبیات شريعتي هم خواهیم ديد. 

 دو نيمهـ  هيک و نيم ده

پـردازش   ی وارد عرصه 77طور جدی حدودا از نیمه اول دهه  شريعتي به
که ديده از هستي  87به بعد است و تا  78های  های اول از سال شود. مقاله مي
توان بـه   بندد، حدود يک و نیم دهه مطر  است. اين يک و نیم دهه را مي مي

 ی و نیمه 76تا  78ی اول  تقسیم کرد. نیمه ـ نه دو نیمه کامال مساوی ��دو نیمه 
ای است که بیشتر به توصـیف و تفسـیر    ی اول نیمه است. نیمه 87تا  76دوم 

 ا نیمه دوم به تفسیری گذشت که آن تفسیر منجر به تغییر شد. گذشت، ام
های سیاسي و اجتماعي را  نیروهای فعال در جنبش  اگر بخواهیم مجموعه

گر و صـرفا مفسـر    بندی کنیم، برخي نیروها صرفا توصیف برش بزنیم و طبقه
کنند بیرون از خود را خوب برانداز کنند، خـوب ببیننـد و    هستند و سعي مي

آينـد يعنـي حريمشـان     ب تحلیل و نقد کنند. خیلي سراغ خودشـان نمـي  خو
گوينـد،   سوارها کـه اصـطالحي دارنـد مـي     خودشان هستند. به قول دوچرخه

سوارهايي  سواری کوهستان، دوچرخه بخواب در باد طرف، يعني در دوچرخه
های کوهسـتان   سوارهايي هستند که در پی  شوند، دوچرخه که معموال اول مي

سبکش هست   زن و دوچرخه اد شديد است و فشار فیزيکي روی رکابکه ب
پـن  کیلـو بـود.     هـا چهارــ   های آن سال خوابند[. دوچرخه  ]در باد حريف مي

کیلـو يـا يـک کیلـو و نـیم بیشـتر نیسـت. االن         های جديد که يـک  دوچرخه
هايي  اند، يک کیلو و نیم هستند و دوچرخه های جديد که روی جاده دوچرخه

گرم تا يک کیلو هستند و خیلـي خیلـي سـبک     687وی پیست هستند، که ر
ای  زن هم سبک است و اصـال اضـافي   که ابزار سبک است، رکاب هستند. اين

گوينـد در بـاد حريـف     کـه مـي   ندارد، عضله خالص و استخوان اسـت، ايـن  



 05-05مبارزات دهه فراز   455

سـوار بلژيکـي در    از باد که رد شدی از او جلو بزن. يـک دوچرخـه   بخواب، 
کـه شـايد در    7مـرکس   بـود بـه اسـم ادی    67میالدی تـا نیمـه    77های  دهه

رفت اما استادِ در باد خوابیدن بود. بعد از او هم  تر نمي کوهستان از بقیه سريع
ــو  ــارد هین ــا     7برن ــن دو مجموع ــه اي ــد ک ــوی آم ــان   77فرانس ــال قهرم س

اني کـه در قشـر اول قابـل سـواری کوهسـتان جهـان بودنـد. کســ  دوچرخـه 
پردازنـد، در بـاد کسـي     بندی هستند و فقط بـه تفسـیر و توصـیف مـي     طبقه
روند غیر از سراغ خودشان. همه را  خوابند. يعني ]در نقد[ سراغ همه مي نمي

کنند ولي ]تا آنجا که[ منفعـت خودشـان بـه خطـر      توصیف، تفسیر و نقد مي
قشر و سطح بعدی کساني هستند نیفتد. فقط عنصر تفسیر و توصیف هستند. 

شـود، اذهـاني را    ها منجر به تغییـری هـم مـي    کنند اما تفسیر آن که تفسیر مي
ها هـم هسـتند کـه     کند. بعضي زند، شوکي وارد مي انگیزاند، تلنگری مي برمي

ها عناصر مدار تغییر هستند، توصیف و تفسیر  ممکن است اقلیتي باشند اما آن
ن هم در هستي نقشي قائـل هسـتند و عضـو و يـار     کنند اما برای خودشا مي

اند که هستي را به سـهم   هستي هستند. کساني که در اين مرحله هستند، آمده
خود تصاحب و تملک کنند، تغییـری در آن ايجـاد کننـد و اصـالحي در آن     

ای بود که بیشتر به توصـیف و   ايجاد کنند. ]در مورد[ شريعتي، نیمه اول نیمه
هـای   ـ گذشـت کـه سـراغ شاخصـه     یف و تفسیر غیرمسئوالنهنه توص تفسیر ـ 
رويم. نیمه دوم با توجـه بـه اتفاقـاتي کـه در ايـران افتـاد، نیمـه         اش مي ادبي
تـر شـريعتي بـود. حـاال ببینـیم       دارتـر، سـوزدارتر و مسـووالنه    تر، جان جدی

 ها، آثار و عوارض اين دو نیمه چه بودند.  مشخصه

                                                   
 

رورورد دوچرخره سرواری در     (. قهرمان م رلم و صرازب  1819. )Eddy Merckx. ادی مُروس.  1
 بود. 1899تا  1899های  سال
بود.  1899تا   1899های  سواری از سال (. قهرمان دوچرخه1891. )Bernard Hinault. برنارد هینو. 2

 سواری ثب  ورده اس .  او پس از مُروس، بیشترین تعداد پیروزی را در تاریخ دوچرخه
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 اي به توصيف و تفسير نيمه

شود نیمه توصیفي و تفسیری را ]در  طور که خدمتتان عنوان شد، مي مانه
 هايي که شـريعتي در ايـن دوران   بندی کرد. مشخصه بخش 76تا  78سالهای[ 

 است:  دارد، پن  مشخصه
کندآهنگی 

ای را پشـت   کندآهنگ است، شتابي پشت او نیست، به قول خودش سايه
آمـوزش   گـذرد،   . زمان کند مـي کند که بخواهد شتابان بدود سرش حس نمي

آيد  به حسینیه تهران هم مي 77شريعتي که از مشهد شروع شده، بعد از سال 
 است.  ای و حرکت خود آموزگار حرکت کندآهنگ و آرام و با طمانینه

 ادبیات کالسیک /گرایش آکادمیک 

گرايش او بیشتر گرايش آکادمیک است. يعني بیشتر گـرايش دانشـگاهي   
نـه تماماــ ادبیـات     دوره گرايش انقالبي نیست وادبیاتش بیشـتر ـ   دارد و اين

 78 - 77حدفاصـل   76های قبل از  کالسیک است. اگر به مجموعه آثار سال
ها، چـه   کند رچه ]در[ سخنراني بینیم[ عناويني که استفاده مي رجوع کنیم، ]مي

 محافل خصوصي و چه نوشتارها( ادبیات کالسیک است.
 مواجهه با فاصله/ عناوین روشنفکری

ای هـم کـه بـا     وشنفکری است. مواجهـه ر ـ  عناوين هم عناوين دانشگاهي
های سـنتي و مـدافعین رسـمي مـذهب يـا بـا جبهـه         حاکمیت ايران، جريآن

ای نوعا با فاصله است و خیلي  های خارج از کشور دارد، مواجهه امپريالیست
ر چشـم نیسـت. ايـن    گیرها چشم د  رخ به رخ، شاخ به شاخ و به قول کشتي

 هست. 77تا  78های  های سال مشخصه
مسـاله   خـورد؛  هـا مـي   آثاری که در اين دوره دارد، کامال با اين مشخصـه 

  روشگرا است و خیلي با پیرامـون کـار نـدارد.     درون ی ، يک مقالهخوديابي
ای هست ]با نـام[   در دانشگاه مشهد، متدولوژيک است. جزوه شناخت اسالم
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 77تکنیک در نیمه اول دهـه   که يک سخنراني در دانشگاه پلي تمدن و تجدد
متدولوژی انداز عمومي است.  است که يک چشم نگاهي به تاريخ فردااست. 
هسـت کـه    انسانِ تمامهست که باز از جنس متدولوژی و روش است.  علم
هجـرت و  مايه همان نحله اومانیسمي هست که قبال از آن صحبت شـد.   جان
است که روايـت هبـوط آدم و    هبوطربه مفهوم علمي آن(  ژیايدئولو، تمدن

اسـت.   اومانیسـم در غـرب و شـرق   همسرش از بهشت به زمین است. بـاز  
است. مقاله کوچکي هست ]با نام[  معارف اسالميمشهد است.  شناسي اسالم

کـه رابطـه ديـن و هنـر را توضـیح داده اسـت.        ای مذهب دَری و هنر پنجره
خصوصـیات قـرون   ، تاريخ تمـدن ، چهار زندان انسان، يپرست توتمهای  مقاله
 ]هست[.  اسکوالستیک جديدو نهايتا  بیني محیط جهان، معاصر

تـوانیم   يعني اگر فهرست آثار دکتر را ببنیم و در آثارش هـم بـرويم، مـي   
است که بیشتر در حال و هـوای   76بندی کنیم که اين آثار، آثار قبل از  بخش

. يک وجه ديگر ]آثار اين دوره[ تمايالت متدولوژيک کند فکری اروپا سیر مي
هـای مجموعـه آثـار     شـريعتي در يکـي از پـاراگراف     شناسانه است؛ و روش
هـای غـرب و عبورشـان از     العلل پیشـرفت  کند که علت تصريح مي رنسانس

مندی  دوران قرون وسطا و ورودشان به دوران جديد، چیزی نیست اال روش
وش توانستند از دوران قديم عبـور کننـد و بـه دوران    و متدولوژی. يعني با ر

آوری، خودش هم تمايل به متد  مايه را در مي جديد برسند. لذا وقتي اين جان
ــه   ــا از مقال ــد ت ــت و چن ــار اس ــات او سرش ــه در ادبی ــا و  و روش دارد ک ه

نوعـا از ايـن   « بینـي محـیط   جهان»يا « متدلوژی علم»هايش هم م ل  سخنراني
 گیرند.  تعلق ريشه مي

 اي به تفسير منجر به تغيير نيمه

افتـد   اما نیمه دوم؛ حدفاصل نیمه اول و دوم باالخره در ايران اتفاقاتي مي
واقعـه سـیاهکل    76کس از تاثیرپذيری آن بیرون نبـوده اسـت. سـال    که هی 

است؛ حرکت کوچک اسـت، اشـتباه اسـتراتژيکي و اشـتباه تـاکتیکي در آن      
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سـال و از يـک موضـع آرام، راحـت و      87بعد از  ها را ی اشتباه هست. همه
شود نقد کرد اما به نظر من اين نقدها خیلي اهمیـت نـدارد و    تنش مي  بدون

مهم نَفسِ آن حرکت است. باالخره چند جوان روی پای خودشان ايسـتادند،  
عطفـي در ايـران شـد.     های محاسباتي کردند ولي باالخره سیاهکل نقطه اشتباه

هـای خیابـاني    د از آن اعدام فدايیان دستگیرشده و درگیـری سیاهکل بود، بع
که از فرزنـدان آقـای احمـدزاده بودنـد و      بود. بعد مسعود و مجید احمدزاده

هـا   هـا داشـت، ديـده از هسـتي فروبسـتند. آن      ای بـه آن  شريعتي تعلق ويـژه 
یسـت بودنـد، امـا    نبودنـد و مارکس   اوالن شهر خودشان بودند، مـذهبي  جوان
هــا را  هـای شــهر و دوره خودشــان بودنـد و در مشــهد همــه آن  اول جــوان
هم به همین ترتیب. اين اتفاقات در کـادر چـپ    شناختند. امیرپرويز پويان مي

ای  شود که طلبـه  دستگیرمي دهد و از اين طرف هم م ال آقای سعیدی رخ مي
گیـرد و زيـر شـکنجه شـهید       داران آمريکايي موضـع مـي   ه و علیه سرمايهبود
شـود. بعـد    عوض مـي  87تا  76شود؛ حال و هوای جنبش دانشجويي در  مي

نیرويي که جريان مذهبي ايـران منتظرشـان بـوده     آيند،  هم ديگر مجاهدين مي
يـک وقـت هسـت کـه      ای است،  است. بعضي از انتظارها، انتظارهای ناگفته

ايستد و با زوج خاصي قرار ندارد، اما بناست  ي همیشه سر چهارراهي ميکس
که با کسي قبال  تر است تا اين زوجي سرِ قرارش بیايد. اين قرار خیلي شیرين

اسي و تلفني قرار گذاشته باشـند تـا دو نفـر بـه هـم برسـند. مالقـات         ام اس
د؛ همه تمايل نیروهای مذهبي با جريان نوتاسیس مجاهدين چنین مالقاتي بو

آيـد، امـا    داشتند که چنین نیرويي بیايد اما شاخصي نبود که ]ايـن نیـرو[ مـي   
سـرخ   ای و جواني که معروف شـد بـه گـل    باالخره آمدع آن نیرو آمد، حماسه

هايي که جلسه قبل داشتیم. همه از دوره متاثر  و بحث انقالب، مهدی رضايي
های دينامیـک دوره،   هاشمي، الهوتي و ... و  طلبه هايي م ل شدند، حتي تیپ

دانشگاه متاثر شد، بازار متاثر شد، بنیانگذاران نهضت آزادی متاثر شدند. همه 
ای در ايـران راه انداختـه بودنـد، متـاثر      هايي که آمده بودند و ولوله از جريآن
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د بـا  ها، کساني که در مشه شدند. شريعتي هم باالخره ]از شهادت[ احمدزاده
جا در طبقه  ها همین خواهر رضايي 87شود. سال  ها زندگي کرده، متاثر مي آن

بینـي   گويد دکتـر مگـر نمـي    کند و مي باال ]ی حسینیه[ با شريعتي محاجه مي
هاسـت، شـما    بیرون خـونِ بچـه    بیرون خون است، بیرون سفیر گلوله است،

د و محاجـه  دهـ  کني؟ البته ايشان هـم جـواب نمـي    داری بحث آکادمیک مي
بـه بعـد کـامال     76طرفه است، اما باالخره حال و هوا و آثار شـريعتي از   يک

 [ سرفصلي است.76شود. ]سال  دگرگون مي
تندآهنگی 

برخالف دوره قبل که کنـدآهنگ اسـت،     هايي که اين دوره دارد، مشخصه
م ل يک ماشین چـاا عمـل    -درست يا غلط-اينجا تندآهنگ است و واقعا 

کـردم کـه    کند که من فکر مي هايش عنوان مي نوشته ود او در دستکند. خ مي
ام، پس حاال هرچـي دارم بريـزم بیـرون، هرچـي دارم بگـويم و       موقت زنده

شود. اگر در دوران قبـل آرام راه   بنويسم و منتقل کنم؛ لذا خیلي تندآهنگ مي
  شود. دود و تندآهنگ مي رفته، در اين دوران در مشي خودش صدمتر مي مي

 سری شوریده

در اينجـا    اگر در دوران قبل آکادمیک بـود و گـرايش آکادمیـک داشـت،    
 کند. شود و حال و احوال شیدايي پیدا مي سر مي شوريده
  انقالبی ادبیاتِ

شـود،   جا ادبیات انقالبي مي اين  اگر ادبیات دوران قبلش ادبیات دانشگاهي است،
 طور نبود. ود. دوران قبل اينش تر مي سرخ  شود و مرکب نوک قلم تیزتر مي

 عناوین این دورانی  

کند، عناوين روشنفکری نیست، عنـاوين   عناويني که اين دوره انتخاب مي
هـا و عنـاوين هسـتند کـه از      نشیند. يک سری از واژه اين دوراني است و مي
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ها هستند کـه در پرنیـان ذهـن     روند، اما يک سری واژه گذرند و مي ذهن مي
چگونـه  ، چگونـه زيسـتن  هايي که در ايـن دوره آفريـد، م ـل     اژهنشینند. و مي
ها آشنا هستند، عنـاوين   و ... که همه دوستان جديد و قديم با آن شدن، بودن

 به بعدی است.  76اين دوراني است. عناوين 
 یمواجهه رخ به رخ

هايش هم در اين دوران با جريـان ارتجـاع مـذهبي، بـا جريـان       نهايتا مواجهه
های کـامال   المللي مواجهه یاسي حاکم بر ايران، با جريان حاکمیت بینحاکمیت س

 بود.  7ها با فاصله و با يک دَش رخ به رخي است، برخالف دوره قبل که مواجهه
اگر حتي داخل آثار ]اين دوره[ هم نرويم و فقط تیترخواني کنـیم، کـامال   

 ع سـرخ و سـیاه  تشـی زند که اين معلم دوراني تحولي پیدا کرده است.  داد مي
ها و فرهنـگ شـهادت اسـت،     ]که[ سرخش عطف به دوران انقالبي، شهادت

 زند. های ارتجاعي مذهبي شانه مي سیاهش به جريآن
سه اثر بعدی همـه پرسشـي هسـتند، در دوره قبلـي در ادبیـاتش خیلـي       

اساسـا   چـه بايـد کـرد؟،   های استراتژيک مطر  نبود، اما در اين دوره  پرسش
ای بـود کـه هنـوز در     است که ادبیات انقالبي 7678نین در اصطال  مرکب ل

واقعا استراتژيک است و واژه « چه بايد کرد؟»روسیه برقرار بود. جنس بحث 
از لنین برگرفته شده است، در حالي که قبال شـريعتي بیشـتر آکادمیـک فکـر     

يـک بحـث اسـتراتژيک تـاريخي،      چه نیازی به علـي؟ کرد تا استراتژيک.  مي
ای بود کـه بـاز يـک     جزوه از کجا آغاز کنیم؟زی و الگوسازی است. سا مدل 

پـس از  هـا و   بعـد از شـهادت احمـدزاده    شـهادت بحث استراتژيک اسـت.  
اسـت؛ يعنـي کـامال ]مطـابق[ دوران.      ، بعد از شهادت مهدی رضاييشهادت

حسـینیه ازدواج کردنـد. از   حسن و محبوبه در حسینیه شاگردش بودند و در 

                                                   
 

1 . dash 
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حسینیه که بیرون رفتند، شب اول ازدواجشان با اتوبوس به خانـه رفتنـد. دو   
متـاثر از حسـن    داسـتان حسـن و محبوبـه   شـريعتي بودندکـه    ی شاگرد ويژه
حزب  شیعه يک، يک بار ديگر ابوذرنوشته شده.  و محبوبه متحدين آالدپوش

، حسینیات، علیات و فاطمیات هم که پشـت سـرش   خودسازی انقالبي، تمام
مرگ پیغامي به ، فاطمه، مذهب علیه مذهب، حسین وارت آدم ، نیايشهستند. 
فداييِ دوران بود. ـ  مجاهد ی طلبانه و...، کامال متاثر از فرهنگ شهادت زندگاني

دامـه تشـیع سـرخ و    کـه ا  تشیع علوی، تشیع صفوی، انتظار، مذهب اعتراض
که پردازش فلسفي بود از مناسکي که تـا آن موقـع بـه     ح سیاه بود و نهايتا 

روحي است. ولي ادبیات ويژه شـريعتي در حـ     رسید که مناسک بي نظر مي
 داری است.  رو ، بلکه پُررو  و فلسفه نشان داد که مناسک نه بي

کنـد و شـريعتي،    آثار اين دورانِ شريعتي با آثـار دوران قبـل تفـاوت مـي    
شود. يعني شريعتي اصلي و پرتاثیر در نیمه دوم است که  شريعتي ديگری مي

 دهد.  را به خودش اختصاص مي 87تا 76های  سال
 هاي دوراني  پردازش

سازمان ـ  نظم

های دوراني هم داريم؛ باالخره هر فردی به نوعي  در همین دوره پردازش
امکـان خـودش را بـا دوران     هم محصول زمان خودش است و هم تـا حـد  

دهـد. آن دوران کـه قـبال بــا هــم مـرور کـرديم، دوران انديشـه  تطبیـق مـي
زيستي، دوران دفع کردن فرد به نفع منافع جمع بود  ايدئولوژيک، دوران ساده

کـه   دهي بود. شريعتي هـم بـا ايـن    بندی، کندو و سازمان و دوران نظم، شبکه
ال تشکیالتي نبود، اما خوب بخشـي  خودش عنصر تشکیالتي نبود و نوعا اص

شـیعه يـک   بخش محـدودی در مجموعـه    ـ گويم بخش زياد نمي ��از ادبیاتش 
 ، تايید نظم و سازماندهي بود که گزينه اصلي دوران بود. حزب تمام
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 مدل زیست

به نـوعي تايیـد مـدل زيسـت دوره يـا مـدل زيسـت         خودسازی انقالبي
ود. از خودسازی انقالبي شريعتي زيست چريکي ب مصرفي و مدل حداقلي، کم

 آمد.   مي زيستي و چريکي در مصرفي، ساده هم مدل زيست کم
 دستگاه اندیشه 

نهايتا آن دوران، دوران انديشـه و فکـر ايـدئولوژيک بـود، شـريعتي هـم       
ای  ای آورد، هرمي ترسیم کرد، و کشید که راس، قاعده و بدنه دستگاه انديشه

 ـ رنـگ ترسـیم شـده    چین، خط پررنگ و کم طهکه در کتاب هم با نق داشت ـ 
شناسـي، ايـدئولوژی، اقتصـادِ سیاسـي و      هسـتي   شناسـي،  بینـي، جهـان   جهان

هـای   داد. پـس ايـن بخـش از پـردازش     اجتماعیات را در خودش جـای مـي  
 های دوراني است.  اش، پردازش ادبي
 هاي دوراني يپذير اثر

هـای ادبـي    توني از متنهايي از ادبیات شريعتي و م طور مشخص گزاره به
تاثیر شرايط عیني جامعه ايران بود؛ مساله  کامال تحت 87تا  76های  معلم سال
ها و ...  ها، دفاعیه های تیمي، شهادت های خیاباني، خانه ها، درگیری زندگي آن

 نسل نو بود. ی . آن دوران، دوران تاخت و تاز ويژه
دارتـرين و   د، حـس که عنوان شـ  پس از شهادتو  شهادتشود گفت  مي
  ترين ادبیات شريعتي در اين دو مجموعه است. سوزناک

ای داشت که کامال برگرفته از تاثیر دوران  های کیفي ، گزاره در سطح گزاره
ها که ماندند بايد کـاری زينبـي    ها که رفتند کاری حسیني کردند، آن آن»بود؛ 
، کامال «تواني بمیر اگر نمي تواني بمیران، ها اگر مي در عصر نتوانستن»يا « بکنند
نژاد  تاثیر دوره و شرايط جنبش مسلحانه بود. نهايتا منولوگي هم  با حنیف تحت

 . کند دهد، برقرار مي هايي که سعي را توضیح مي در پاراگراف ح در کتاب 
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تصــويری را کــه مالحظــه  
ــي ــدزاده  م ــای احم ــد، آق در  کنی

 سمت راست هسـتند و شـريعتي  
هـــم کـــه رخســاره و ســرش 

 آشناست. 
 روي ابزار پيش

 رَویِ شـــريعتي ابــزار پـــیش
گفتن، نوشتن، تريبـون و کـالس   

هم دانشـجو بـود.     بود. مخاطبش
ــال  ــريعتي  در ســ و در  87شــ

ای به  روزهای آخر حیات در نامه
فرزند ذکـورش، احسـان عنـوان    

کند که من در تمام عمرم سـه   مي
يعنـي خوانـدن، نوشـتن و گفـتن     «. خواندم، نوشتم و گفتم»دم کار بیشتر نکر

ای بود که اختیار کرده بـود. ابـزار پیشـروی ]وی[، گفـتن،      مسیر تحقق مشي
 ها ]نبود[. نوشتن، تريبون و کالس بود، گزينه تشکیالتي، ساخت و ساز و اين

 ادبيات تحول

دارتـرين   شود گفت که موضع ادبیات شريعتي واقعا ادبیات تحول بود، مي
اش را در حـد   توانند نقش آموزگاری دوراني افراد نسبت به شريعتي هم نمي

های غیرمـذهبي   انکار کنند. حتي مرتجعین مذهبي، مارکسیت  76-87فاصل 
يا ضـدمذهبي، رژيـم شـاه، جريـان جنـبش مسـلحانه، جريـان روحانیـت و         

و تحـول   تواند تاثیرگـذاری ويـژه او را در دگرگـوني    کس نمي دانشگاه، هی 
دوره به لحاش ادبیات منکر شود و پا روی آن بگذارد. اين ادبیات تحـول يـا   

 دگرگونگي در سه سطح بود؛ سطح واژه، سطح گزاره و سطح متن. 
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 سطح واژه

های خیلي نو بود که قـبال اصـال در ادبیـات ايـران و      در سطح واژه، واژه
 و ... .« ه زيستنچگون»، «بودن»، «شدن»ادبیات مبارزاتي نبود، ]مانند[ 

 سطح گزاره

يک گزاره  فاطمه، فاطمه استآخر کتاب  ی در سطح گزاره هم م ال گزاره
اين نیسـت و فاطمـه    کند فاطمه اين نیست  تاريخي است که مدام تصريح مي

هـا   اين است. آن زمان اين دو پاراگراف را همـه حفـظ بودنـد و در دفترچـه    
ابوذر غفاری، خداپرسـت  در کتاب شد. يا  شد و سريع حفظ مي يادداشت مي
ای دارد کـه   که نويسنده، عرب و مترجم، شريعتي است، مقدمـه  سوسیالیست
جا هـم شخصـیت ابـوذر را را دو سـه      است. آن  دهنده دار و تکان خیلي جان

 کند، اينها در سطح گزاره است. پاراگراف ترجمه مي
 سطح متن

مرجـع اسـت؛    در سطح مـتن هـم، متـوني دارد کـه بـه اصـطال  متـون       
شیعه يک حـزب  ، تا حدودی تشیع علوی، تشیع صفوی، شناسي مشهد اسالم
هايي کـه روی حـ     پردازش ی که کامال مرجع هستند. يعني همه ح و  تمام

را روی حـ  نوشـته،    خسـي در میقـات  هـم   احمد شده ]...[، م ال مرحوم آل
کنـد. در   ش را بیـان مـي  رود حال خود خودش غیرمذهبي بوده و ح  که مي

کنـد.   ها خسي بوده و حال و هـوای خـودش را در میقـات بیـان مـي      طواف
]شريعتي[ چیـز   ح نامه دارند، اما آن  ها هم ح  ديگران و بعضي از حوزوی

کـه در سـطح    ديگری است؛ با ابراهیم، هاجر و خدا پیوند خورده است. ايـن 
ديگر از آثار کامال اثرگذار و تعدادی  ح ، تشیع، شناسي مشهد اسالممتن هم 

بودند. يعني آموزگار دوره هم با واژه، هم با گزاره، و پاراگراف، هم با مـتن،  
 اندرکارِ دگرگونيِ دوراني خودش بوده است.  دست
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 حوزه اثرگذاري

شـريعتي خیلـي وسـیع بـود. يعنـي از حـوزه         به نظر من حوزه اثرگذاری
و  نژاد تر بود. جريان جنبش مسلحانه، حنیف وسیع اثرگذاری مهندس بازرگان

کردند، زيرِ زمیني بودند و خیلـي علنـي    که در شبکه کار مي بانیان به دلیل اين
توانست در ايـن سـطح اثرگـذار باشـد. ولـي       ها نمي نبودند، طبیعتا ادبیات آن

و در خفا نبود، اينجا]رسالن ادبیات شريعتي چون ادبیاتي بود که در علن بود 
کتابخانه حسینیه ارشاد([ بود و باال]رسالن اصـلي حسـینیه ارشـاد([ بـود، در     

کرد،  های علني صحبت مي ها بود، مشهد بود، محافل بود و از تريبون دانشگاه
ای که ]در سالن[ باال بود، سـه   شد م ال سخنراني آن زمان هم سريع منتشر مي

شد، روبروی دانشگاه دست به  اش در دانشگاه پخش مي يا پن  روز بعد جزوه
های سفیدِ بدونِ قیمـت و بـا    شد و در بازار تهران و تجريش جزوه دست مي

شد. بُرد امروز اينترنت و کامپیوتر را نداشـت   امضاهای مختلف رد و بدل مي
شد. در حالي کـه ادبیـات مبـارزه     اما در سطح خودش خیلي سريع پخش مي

که کیفیتش مانند کیفیـت ايـن ادبیـات نیسـت،      نه، جدا از اينمخفي و مسلحا
 امکان توزيعش هم وجود نداشت. 

ادبیات مرجع 

نويسنده و گوينده که در نقش آموزگار ظاهر شد، قلم نافـذ و دم گرمـي   
تیز باشد و هم زبانش آرشـه   ]هم[ داشت، کمتر کسي بود که هم قلمش نوک

يعتي، ادبیـات مرجـع شـد. مـ ال االن     کمانچه باشد، اين است که ادبیات شـر 
، تـاريخ اسـالم و روی     هرکس بخواهد صرفا از موضع پژوهش روی اسـالم 

تواند از ايـن   شناسي مذهبي کار کند، اگر خیلي هم مغرض باشد، نمي فرهنگ
نظـر کـردن    ِنظر کند. برخي از منابع هستند که غیرقابـل صـرف   ادبیات صرف

راه انبیا، راه بازرگان يا ی  شده طي  راهز نوع شوند، ا هستند و ادبیات مرجع مي
که حسینیه ارشاد چاا کرد و حاوی  محمد، خاتم پیامبراننژاد يا  حنیف بشرِ
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چندين مقاله]بود[. اگر کسي بخواهد کار پژوهشي کند، يـا بخواهـد بـا ايـن     
نظـر کنـد.    هـايي از ايـن دسـت صـرف     تواند از کتاب ها آشنا شود، نمي حوزه

 بیات شريعتي ادبیات مرجع هست. بخشي از اد
 گستره کاربران/طیف اثرپذیران

ای هستند، دانشجويان و حتي بخشي از  اثرپذيران هم طیف بسیار گسترده
ای به کار  جمله 77سال  روحانیون ]از شريعتي[ اثر پذيرفتند. م ال آقای خمیني

بیات خود آقـای  که اد« خط سرخ شهادت، خط آل محمد و علي است»برد، 
ای کـه   در نمازهای جمعـه  خمیني نبود و از اينجا گرفته شده بود. يا هاشمي

]برگزار شد[ که ادعای عدالت اجتماعي داشت، خیلي از   78تا  77حدفاصل 
ها  طور. حتي حاکمیتي همین ای برد، خود خامنه ها]ی شريعتي[ را به کار مي واژه
کردند و  ای مي بدون رفرنس استفاده جدی هم، از ادبیات شريعتي 77دهه در 

کنند. لذا طیف اثرپذيران از بیرون حاکمیـت، درونِ حاکمیـت و    هنوز هم مي
قـدر   زمان حضورش ]بسیار گسترده بود[. حتي بعد از رحلتش ادبیـات او آن 

يکي از کارها را پاورقي زد. طلبانه  گسترده شده بود که روزنامه کیهان فرصت
محلي  ادبیات شريعتي، ادبیاتي نبود که کسي بتواند راحت از آن عبور کند و بي

 محلي کند. کاربران هم بسیار گسترده بودند که اشاره شد.  و يا کم
 گیران تنوع موضع

هـای   ای بودنـد، از مارکسیسـت   گیران هم طیـف گسـترده   آخراالمر موضع
های مذهبي جنبش مسلحانه  های فدايي، تا بچه ارکسیستای بگیريد تا م توده

در مسـجد   و شیخ قاسم اسـالمي  تا نمايندگان ارتجاع فکری ايران م ل کافي
شدند کـه نسـبت بـه ايـن ادبیـات اتخـاذ        گیاهي تجريش و... همه مجبور مي

 موضع کنند.  
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بود، در حدی که فرصـت بـود،    وران که مرحوم شريعتيبحث آموزگار د
کنیم. از چنـد منظـر بـه     را جمع مي 77-87سر گذاشته شد. بحث دهه  پشت
هـای قبلـي را بـه کـار      بنـدی بـرش   کنیم. اسلوب جمع نگاه مي 77-87بُرِش 
های خاص هستند؛ يک جنبش فکـری   ها، جنبش بريم، چون اينجا جنبش نمي

جنبش مسلحانه هست، در دل جنبش مسلحانه يک بخش چپ، يک هست و 
بخش مذهبي مدرن و يک بخش مذهبي سنتي هستند. نیروها آمدند و عمـل  

 86-77کردند و جنبش سراسری اجتماعي م ل مشروطه، م ل نهضت ملي يـا  
بندی کنیم، چون خـاص اسـت،    نبود که بخواهیم با همان اسلوب آن را جمع

حد امکان م ـل خـودش خـاص اسـت. يـک نظـر بـه        اش هم در  بندی جمع
 کنیم. کننده مي هايي که از آن صحبت کرديم و نیروهای عمل سال
 نسلي  بارِ

نو آمد و بار برداشت. نسل، خودش بار را  ای بود که نسل  اين دوره، دوره
های  ، در نهضت ملي و مشروطه نسل86-77های قبلي، در  برداشت. در دوره
که بار دوران را منحصرا به عهده بگیرند و يک نسل تسمه بر  نو آمدند اما اين

ايران رخ نداده بود. نسل  77گرده بیاندازد، چنین اتفاقي در تاريخ ماقبل دهه 
نو آمد و بار برداشت. همچنان که ديديم اين بار هم صرفا در حوزه مبارزه و 

و... هم بود.   حوزه سیاسي و ايدئولوژيک نبود، در فیلم، هنر، ادبیات، ورزش
داند کجا  يعني آن زمان ايران يک بارانداز بود، برخالف االن که اصال بار نمي

 77کـه واردات مـا چیـزی حـدود      بیفتد، باراندازی وجود ندارد. به رغم ايـن 
میلیون دالر است، ولي معلوم نیست که بارهای اصلي کجا بايد تخلیه بشود؟ 

وجود دارد. اما آن دوره واقعا نسل نـو بـه   نه حَمالي   نه کانتینری، نه اهرُمي و
اش آمـد و بـار برداشـت. االن     اش حمالي کرد و به مفهوم جدی مفهوم جدی

ها که نمـد   پشت ها يا کوله اگر شما بازار تهران برويد، از قعر بازار اگر سبدی
شـود.   جا نمـي  کلفتي بود و االن هم هست، نباشند، باری در بازار تهران جابه
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هـا بـار بردارنـد، نـه      شـود. نـه خريـدار    نباشند، بـاری حمـل نمـي    ها اگر آن
ی بازاری باربردار است. آن حمال، باربر و سبدی اسـت کـه بـار را     فروشنده

که  که فکور بودند، ضمن اين های اين نسل ضمن اين آورد. بچه کشد و مي مي
 که تومـاني صـنار بـا بعضـي از انديشـمندان      ضمن اين  گزيده اخالقي بودند،

هـذا سـبدی و حمـال بودنـد.      دوران ماقبل خودشان تفاوت کیفي داشتند، مع
برداشتند و تـا پاچنـار   روشنفکر پرولتر بودند و در حقیقت بار را از ته بازار 

نـه   و زمین گذاشتند، نه سرسـره خوردنـد  ]بار را[  خیلي مهم بود، نه. آوردند
  .پاچنار گذاشتند رِسَ آوردند و بازار برداشتند تهِشوخي کردند، باری را از 

 بندی  جمع/مسئولیت دورانی

. بنـدی بودنـد   اهل جمع و دوراني ايفا کردند لیتئومس نسل در تاريخ اين
بندی مکتوب و  ای صورت گرفت و آن جمع بندی اول باری که در ايران جمع

بود. در تـاريخ مسـبوق نگـاه     77 ی منتشر شد و آموزش داده شد، همین دهه
بنـدی داشـت، در جنـبش     خان  بـرای خـودش جمـع    کوچک کرديم که م ال

خواه گیالن فعال بود و از گیالن به تهران آمد، شکست مشـروطه در   مشروطه
تهران را ديد و با دولت در تبعید بیرون رفـت و برگشـت تهـران و بـه يـک      

بنـدی را بـا ديوسـاالر مطـر  کـرد و بـا        ای رسید. رفت اين جمع بندی جمع
و رفتند تا عمل کنند. همچنان که ديديم، ديوساالر بـه  همديگر زوجي شدند 

بندی فردی بـود،   مازندران رفت و میرزا به گیالن آمد و عمل کرد. يک جمع
نه نوشته شد، نه گفته شد و نه منتقـل شـد. در مرحلـه بعـدی، مصـدق هـم       

ای از تحزبِ بعـد از مشـروطه، دوران مشـروطه، دوران     های کیفي بندی جمع
اش نشـد. نقـش    بنـدی  داشت، اما خودش خیلـي شـار  جمـع   رضاخان و... 

بند مهم است و اگر شار  بشود، توضیح بدهد و مکتوب کند، اهمیـت   جمع
 کند. تری پیدا مي جدی

سه نفری پیدا شدند، اين سه نفر نشستند، فکر  77و  78، 77باالخره سال 
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 هـای پشـت ذهـن را فعـال کردنـد، بـه       کردند، فسفر مصرف کردنـد و دانن 
بنـدی کیفـي و    بندی هم در نوع خـودش جمـع   ای رسیدند و جمع بندی جمع

 ای بود.  تاريخي
 انداز چشم/تئوری 

بند بود، اهل تئـوری هـم    که باربردار، مسئول و جمع اين نسل جدا از اين
بود. يعني هرچه در آن دوران بود را خوانـد، ايـن خیلـي مهـم اسـت کـه از       

د را خواند. قبال عنوان شـد کـه مـ ال اگـر     ها پَرِش نکرد و هرچه بو خواندني
يـي کـه زيرنـويس دارد، يـا اصـال      «راه انبیـا »ی که زيرنويس دارد، «شناخت»

را ببینید، هرچه بوده را خوانده و چیـزی زيـر دسـت و پـا      کتابهای شريعتي
نیفتاده و گم نشده و همه چیز خوانده شده است. تا حد امکان تئوريک بودند 

انـداز داشـتند و    مرز دانشِ عصـر خودشـان بودنـد، چشـم     ا حد امکان همو ت
 کردند. استراتژيک فکر مي

 تمرکز /تخصیص

ای  تر از همه اهل تخصیص بودند. غیرممکن است که در هـر حـوزه   مهم
ترين کارها بگیريد مـ ال   تخصیصي صورت نگیرد و اتفاقي رخ بدهد. از ساده

، آن هم باالخره يک تمرين اسـتراتژيک  گويم آشپزی ساده است نمي آشپزی ـ 
شود يک خورشي درست کرد و برايش يک  مي ـ است، تمرين فرآوری است

شـود   ربع وقت گذاشت، دان جدا، آب جدا،کسي هم رقبت نکند بخورد. مي
يک خورشي هم درست کرد، چهار ساعت برايش وقـت گذاشـت. آن لپـه،    

ها هم  ين هستي هستند، آنريزی، موجوداتي از ا گوشت، رب و پیازی که مي
دهـد، در   ها حس کننـد کـه پزنـده بهشـان بهـا مـي       شعور هستند. اگر آن ذی

دهد، عطر  طور است که خورش لعاب مي کنند. اين فرآوری خورش کمک مي
ها با هم به وحدت  دارد، رنگ دارد. دان جدا، آب جدا نیست. مجموع مالت

توانند بـا   ها در خورش مي تاند. اين خیلي مهم است که مجموعه مال رسیده
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تواني برن  صدری را هم  بريزی  تخصیص پزنده به وحدت برسند وگرنه مي
اما از آن شفته در بیاوری يا برن  زنده باشد و در آبکـش و ديـس جسـت و    

 خیز کند. 
در مشـي خـودش اهـل     ]آن نسل هم[ اهـل تخصـیص بودنـد، شـريعتي    

مشـي خودشـان اهـل تخصـیص بودنـد، اهـل       تخصیص بود، ديگران هم در 
 هايي ايستادند وخودشان را مجهز کردند. تمرکز بودند، روی حوزه

 آموزش

شود گفـت کـه اگـر نقـش آموزشـي دکتـر        نهايتا به آموزش ]پرداختند[. مي 
را کنار بگذاری و نقش آموزگاریِ فـردیِ بازرگـان و طالقـاني را هـم در      مصدق
کنار بگذاری، ]برای[ اول بار در ايران نهاد آموزش جمعـي   77و  77،87های  دهه

کند. با هم خواندن، با هم فکر کردن، يک پـاراگراف را چنـد بـار     استقرار پیدا مي
خواندن، از زوايای مختلف روی يک پـاراگراف فکـر کـردن ] و...[ خیلـي مهـم      

ا، تمرکزها ه ها جمعي شد، تخصیص بندی است. ]برای[ اول بار همچنان که جمع
ها ظرفیتي دارند، اما اگر اين ظرفیـت   ها هم جمعي شد. تک تک انسان و آموزش

تـر تصـاعد پیـدا     در ساختاری ريخته شود و بتواند در ظرفي گنجانده شود، کیفي
پـن    ــ  ای شد. چهار کند. لذا اين دهه، دهه کیفي تر تراوش پیدا مي کند و کیفي مي

های مانـدگاری   خواننده کیفي آمدند. اک ر قطعه فیلم کیفي آمد، چند مربي و چند
 77شد، مربـوط بـه نیمـه اول دهـه      در راديو ايران پخش مي 7های تازه که در گل

بوده است. يعنـي   77و دهه  87است، بهترين قطعات موسیقي ايران در آخر دهه 
 ها جدی بود، همه اهل تخصیص بودند. همه حوزه

                                                   
 

 1111پرداخته اس  و در سال  ها به معرفی موسیفی اصیل ایرانی می های رادیویی گل . مجموعه برنامه 1
های اولیه دهه  های رنگارنگ شروع به پخش ورد. این برنامه در سال با نام گل« داوود پیرنیا»به هم  

 شد. در رادیو ایران پخش می« وزیرینقی  علی»های تازه و به هم   با نام گل 96
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 77و  87ای بود، تیپ دهـه   که پارسال فوت شد، تیپ ويژه پرويز ياحقي
 بود و بعد از انقالب هم ديگر نتوانست ويولون بزند. دايي او، حسین ياحقي
هم ويولونیست خیلي مشهوری بود. خیلي مهم اسـت کـه پرويـز يـاحقي از     

نـي مُفـت   کرده، يع ساعت تمرين ويولون مي 78سالگي روزی 77سالگي تا 8
بینید در ايـران اسـم و رسـم دارنـد و در      هايي که مي ياحقي نشده است. اين

بدری  طور با شوخي و با بازی و سیزده های مختلف کیفي هستند، همین حوزه
اش کالس ويولون داشته، يـک   در خانه اند. حسین ياحقي به آن مکان نرسیده

آيد که  ای مي ساله78-77رِ او شلوغ بوده است. بعد از ظهر تابستاني بوده و سَ
بیند يـک   رود مي گويد شما برو طبقه باال، مي آموزش ببیند، حسین ياحقي مي

سـاله  77خـورد کـه يـک پسـر      ساله نشسته است. خیلي به او بَر مـي 77پسر 
 ساله کي بوده؟ همین پرويز يـاحقي 77خواهد به او آموزش دهد. آن پسر  مي

که آن دوران، دوران تخصیص، تمرکز، آمـوزش و   بوده، خیلي مهم است. اين
تر  تر و کیفي هايي هم که آمدند و عمل کردند، طبیعتا جدی ... بوده است. اين

 عمل کردند.

 04-04]وجه دوم،[ نظر به 

 خلق / ايمان مبشر / گذاري مايه

[ ی کننـده  جـه، بیـان  بیندازيم. اين ]و 77-87از وجه ديگر نظر به سالهای 
هايي که ابتدای کار کرديم؛ سنت، قاعده و قانون در  قاعده است، همان بحث

گذاری بود،  های مختلف نسل مايه تاريخ و نقش خدا و... . اين نسل در حوزه
 ايمان مبشری داشت، اهل خلق هم بود.

که شما وقت بگذاری، از بحـث جمعـي جـزوه در بیـاوری، از      يعني اين
استراتژی در بیاوری، کادر را آموزش بـدهي، امکـان مـالي بـه      بحث جمعي

وجود بیاوری و ]...[. نسل، نسل خالقي بود، همچنان که خـدا خـالق اسـت،    
توانـد   باالخره اين بنـده خـدا هـم کـه جزيـي از آن وجـود کـل اسـت، مـي         
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غلطـي اسـت، ايـن     ی های او را به عاريت بگیـرد. عاريـت هـم واژه    ويژگي
تواند خلق کند، نـه در سـطح و    ت خود انسان هم هست. ميها در ذا ويژگي

گـذار   توانـد مايـه   تواند اهل بشارت باشد، نه در سطح خدا. مي مدار خدا. مي
 تواندع باشد، نه در سطح خدا، ولي در سطح خودش مي

گـذاريم،   کنیم و به او احترام مي انصافا، اين نسلي که ما از آن صحبت مي
چه که داشـت بـه میـدان آورد. يـک مربـي       کند، آنفروشي  نسلي نبود که کم

گفت آمـدی زمـین همـه آبِ بـدنت را      زد، مي داشتیم حرف خیلي خوبي مي
خوری. ايـن نسـلي    روی بیرون، آب مي میری، مي عرق کن و بده بیرون، نمي

گیـری   که آمد سر تا پا خیس بود، خیلي مهم بود. يک موقعي است که کشتي
ا وزن کم کند، يک موقع اسـت کـه کسـي تـوی     رود در سون شب مسابقه مي

ريزان برپـا   ق کند و شرايط عر رود، شرايط را برای خودش سونا مي سونا نمي
ريزان ترتیب دادند و  ها کساني بودند که سونا نرفتند، شرايط عرق کند. اين مي

مايه گذاشتند، بشارت دادند، خلق کردنـد و نهايتـا توانسـتند دوران را از آن    
 77-78د و شرايط را پیش ببرند. اول بار بود که نسلي با معدل سني خود کنن

 78سال ]شرايط را پیش بردند[. شريعتي هم سني نداشت، وقتي فـوت کـرد   
که توانستند پیش ببرنـد   سال برای آموزگاری سني نیست. اين 78سالش بود، 

 و آن دوران را از آن خودشان بکنند.

 04-04]وجه سوم،[ نظر به 

 يل سنتينو؛ بد

ها معموال مغفول اسـت. اتفـاق اول    اتفاقات خیلي مهمي هم افتاد که اين
هـای   های مختلف، جريـان  ايران در حوزه 87و  77های  اين است که در دهه
شدند. فقط نبايد عرصه ايدئولوژيک و سیاسي  های قديمي نو، آلترناتیو جريان
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 7سـاموئل خاچیکیـان   را ديد؛ تا آن موقع سینمای ايران دست که بود؟ دستِ
ها هم بود کـه   ساخت. بعضي از صحنه هشت فیلم هم مي ـ  بود که سالي هفت

شـد. بـاالخره يـک     در يک فیلم ديگر از يک زاويه ديگر به کـار گرفتـه مـي   
آمد و جريان را معکـوس کـرد.    آمد، يک تقوايي آمد، يک مهرجويي بیضايي

 در حوزه فکر وانديشه هم به همین ترتیب.
طور، يک جريان فدايي آمد، که نه امکانـات   سیاسي هم همین ی در حوزه

حزب توده را داشت و نه وابستگي و تجربـه حـزب تـوده را داشـت، ولـي      
زماني که در ايران عمل کرد، نامي از حزب توده در ايران نبـود، خیلـي مهـم    

ود. من هم قصد اهانت ندارم، اصطال  خوبي نیست امـا فـدايي نرفـت در    ب
هـا برقـرار    های اروپای شرقي، روسیه و شوروی با امنیتي که آن آغُلِ کتابخانه

کردند، هي بنشیند و ذهنش را پیچیده کنـد. فـدايي رفـت در روسـتا، رفـت      
اصالحات ارضـي را از نزديـک ديـد، رفـت پـژوهش کـرد کـه در ايـران از         

شود. پژوهش کـرد   روستايي توسط مالک و ارباب چند نوع مالیات گرفته مي
خورانه ]به اين معني که[ اگر در امـوال   و مالیاتي در آورد به نام مالیات موش

خورد، آن بخش از محصـولي   رفت و محصول را مي مالک و ارباب موش مي
و... هـزار  گرفت. مالیات کشـمش   را که موش خورده بود، دوباره از زارع مي

ها را در آوردند. اين  ها پژوهشي کردند و انواع مالیات نوع مالیالت بود. فدايي
مطالعه خیلي فرق دارد، اين مطالعه ملي است، بـومي اسـت و فـرق دارد بـا     

های اين طرف و آن طرف جهان با امنیتي که  مطالعات حزب توده در آکادمي
 ین حزب توده شدند. ها جانش که فدايي ها برقرار کردند. اين آن

                                                   
 

به عرصه سینما  16ساز. او از دهه �(. وارگردان، نوی نده و آهنگ1162-1196. ساموئل خاچیکیان. ) 1
(، 1116شب ) توان به فریاد نیمه های جنایی پرداخ . از جمله آثار او می وارد شد و بیشتر به تولید فیلم

اسرتودیو  »( اشاره ورد. او همچنین موسس 1191ها ) عقاک ( و1196ای ) (، دیوار شیشه1111آرب  )
 بود. 96در دهه « یاران فیلم»و دفتر تولید  16در دهه « آژیر فیلم
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آمد فراتـر از يـک حـوزه سـنتي عمـل کـرد. مجموعـه ادبیـات          شريعتي
هـای ايـران در    ای که بشود اسمش را آموزشي گذاشـت، در حـوزه   آموزشي

چه بود؟ اين ادبیـات چـه بـود؟ يـک جـوان آمـد در        77و  87، 77های  دهه
ن سـنتي کهـن شـد، اتفـاق     عرصه انديشه مذهبي، آلترناتیو و بديل يک جريا

 مهمي بود. 
های جبهه ملـي و نهضـت آزادی را    ترتیب پلکان حاال مجاهدين هم به همین

پشت سر گذاشتند و جرياني شدند که پدران عقیدتي خودشان ضـرورت حـس   
 ها راتايید کنند. اتفاق مهمي در ايران افتاد. نو، بديل سنتي شد.   کردند که بايد آن

ي ساززن ضربي را از میدان خـارج کـرد، سـاززن    موسیقي جديد، موسیق
زار رفـت و در ضـبط راننـدگان کـامیون و بعضـي       به الله 87ضربي در دهه 

هـا فقـط در عرصـه     رانندگان لمپن شهری رفت. اتفاقات مهمي افتـاد. اتفـاق  
های مختلف موجي ايجاد کرد  فکری و سیاسي نبود. يک نیروی نو در عرصه

يک تیم گـاردی را درسـت    س زد. پرويز دهداریو همه نیروهای سنتي را پ
سال که همه دفاع و فـوروارد بودنـد و آمـد همـه      76-76کرد با معدل سني 

کنیـد،   های سنتي و کَت و کلُفت تهران را برد. يعني در هر حوزه نگاه مي تیم
هـای   ، میـدان 87و آسـتانه دهـه    77تا آخـر دهـه    77اين نسل نویِ اول دهه 

هـايي کـه در    مختلف را از آن خودش کرد. م ال شما ]اگر[ مجموعه پژوهش
دفتر مطالعات اقتصادی دانشـکده اقتصـاد دانشـگاه تهـران کـه آقـای ناصـر        

آن را راه انداخت، بینید، همـه از دانشـجوهای فـوق و لیسـانس آن      پاکدامن
هـا بودنـد. حسـین عظیمـي آن موقـع       و اين دوران م ل آقای حسین عظیمي

های تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهـران   اسمي نداشت ولي برويد آن فصلنامه
 77-78ای از آقای حسین عظیمي کـه آن موقـع    های کیفي را نگاه کنید، مقاله

 وجود دارد.سال بود،  87که آن موقع زير  سالش بود يا از آقای فیروز توفیق
ها آمـد   ای را که ببینید، حوزه آزادی انرژی بود و آن انرژی پس هر حوزه

های سنتي ايران را پس زد و جريان نو را جانشینش کرد. اين بـه ايـن    جريان
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های ماقبل باطل است. به اين مفهـوم هـم    های جريان مفهوم نیست که داشته
ت است. اصال اين بحـث  کم و کاس های نو بي های نسل نیست که همه آورده

نیست و جلوتر خواهیم ديد. ولي ]آن نسل[ اين باور را داشـت کـه مـا هـم     
جزيي از هستي هستیم، عضو هستي هستیم، عضو کم سـن و سـال هسـتي،    

 ولي دلیلي ندارد که میدان را از آن خودمان نکنیم. 
 جسارت تاريخي

 وجه بعدی، يـک جسـارت تـاريخي اسـت. يعنـي عنصـر اوِل شـريعتي       
ای که در مجموعـه ادبیـاتش    هزار صفحه 88اش بود، از آن  جسارت تاريخي

اسـتفاده نیسـت و ممکـن اسـت همـان       ديگر امروز قابل  هست، بخش مهمي
ای وارد بود]ه باشد[، ولي اين مهم  موقع به بخش مهمي از آن انتقادات جدی

نهضت عبـور  بود که جواني از تهِ کوير راه بیفتد، از خداپرستان عبور کند، از 
کند، از پاريس عبور کنـد، از انقـالب الجزايـر عبـور کنـد، بیايـد اينجـا ]در        

برود، درسي   ای بکارد، پای تخته ای بکارد، در دانشگاه کرسي حسینیه[ کرسي
خـودی،   بـه  مند نه خود بدهد، متد را عوض کند و در يک فعل و انفعال قاعده

های چهار رنگي را  کسي مجلههای سنتي را پوچ کند. ديگر آن موقع  آموزش
-86در سال  پرستي توتمخواند. اين خیلي مهم بود.  آمد، نمي که از حوزه مي

در ايران يک میلیون نسخه فروش رفت. خیلي مهم بود که رکورد زد. در  87
او در دهه  سووشوناست،  حوزه ادبیات اين رکورد مال خانم سیمین دانشور

دانم ]ايـن رکـورد[ برقـرار     نمي چاا شد و رکورد را در رُمان زد ـ  متعدد 87
ولي در بازار انديشه رکورد را شريعتي زد. يک میلیـون در سـال    ـ هست يانه

خیلي مهم بود، اتفاقي هـم نبـود، بـاالخره يـک چیـزی در آن بـود،        86-87
ا زد. آموزش نو آمـد و آمـوزش سـنتي ر    ادبیاتش نو بود و تلنگری در آن مي

 برهم زد، به خاطر اين جسارت تاريخي.
بندی او هم يـک جسـارت تـاريخي     و جمع نژاد طراحي استراتژک حنیف

بندی بکند، بنشیند رهبران را نقـد بکنـد،    بود، قبل از او کسي نیامده بود جمع
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هـا را بِجـورَد و    بنشیند دستگاه نداشتن مبارزه را نقـد بکنـد، بنشـیند جريـان    
وجهي  وجهي در بیاورد و بعد از شش نشیند ريز کار کند، آخر سر يک ششب

 را سوار کند.  77-87وجهيِ مبارزه مسلحانه  هم هشت
سازش هم جسارت تاريخي داشت، جسارت تاريخي بود که جلـوی   فیلم

هـای اداره فرهنـگ و هنـر     و... که رانت آويز ، عباس شبساموئل جاچیکیان
سابق ]را داشتند، بايستند[. آن موقع فربُد، شوهر خواهر شاه بود، فربـد همـه   

داد کـه فکـر اجتمـاعي نداشـتند. مـ ال       سـازهايي مـي   امکانات را به اين فیلم
ای درسـت   دثهفیلم حا کرد، مجید محسني خاچیکیان فیلم ترسناک درست مي

ها بود که مجید محسني و دماونـدی در آن همیشـه    کرد يا يک سری فیلم مي
کردنـد. آن موقـع چیـزی نبـود امـا       لو  را بازی مي نقش يک روستايي ساده

ی آمـد کـه تومـاني    رگبـار ی آمد و تماشاچي را به فکر فرو برد. گاوباالخره 
لیـد شـد، يـا ناصـر     تو شوهر آهـو خـانم  های قبلي فرق داشت.  صنار با فیلم

ها ايـن   را ساخت. نهايتا در همه حوزه فیلم آرامش در حضور ديگران تقوايي
 جسارت تاريخي به وجود آمد.

 اجتهاد امروزين 

باالخره استراتژی مجاهدين، يک اجتهاد استراتژيک بود و اهمیت داشت. 
هم اجتهاد بود، باالخره يک جوان سي و چند سـاله   تيهای شريع در آموزش

توانم اسالم را بشناسم و اسالم در انحصار يک جريان  آمد و گفت من هم مي
 خاص نیست، اين يک اجتهاد و يک جسارت بود.

 هژموني دوراني 

ها که افتاد، گوی هژموني در دوران جديد دسـت نسـل نـو افتـاد.      اين اتفاق 
ي اهمیت داشت، تنها دوراني در ايران اسـت کـه هژمـوني دسـت نیروهـای      خیل

چـه فکـری و چـه اسـتراتژيک و چـه       سنتي، کهن و سالمند نیسـت. هژمـوني ـ   
دست نسل نو افتاد. آن وقت نیروهـای اجتمـاعي ايـران و نیروهـای      ـ تشکیالتي

جريـان  سنتي ايران خودشان را با اين هژموني تعريف کردند، بازار پشت سر اين 
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آمد، اصناف پشت سر اين جريان آمد، دانشگاه پشت سر ايـن جريـان آمـد. لـذا     
، نو، بديل سـنتي، اجتهـاد تـاريخي و نهايتـا     77-87ترين وجه نظر به جريان  مهم

هژموني دوراني است. نسل نو هژموني خودش را نه با زور و تحمیل، ]بلکـه[ بـا   
 و با تخصیص برقرار کرد.   کار، با روند دموکراتیک، با آموزش، با مرارت

 04-04]وجه چهارم،[ نظر به 

 ر پژواک تلنگرهاي پُ

هـای همـه    ]اين است که[ اگر مجموعه تالش 87و  77وجه ديگر نظر به 
هنـر و ادب، فـیلم و پـي.اس،     ها ـ  در همه حوزه 87و  77کساني که در دهه 

يک پاتیـل  ايفای نقش کردند را در  ـ ورزش، جنبش مسلحانه، حسینیه و غیره
آيد، برای مخاطبانشان ايـن چهـار    بريزيم، محصولي که از آن پاتیل بیرون مي

عنصر را به ارمغان آورد: يک تلنگرهای پر پژواکي زدند. شما تیم گارد که در 
هايي هم که اسـم   زد. آن فیلم ديديد، تلنگر مي کرد را هم مي امجديه بازی مي
زد، بحث اسالم شناسي  هم تلنگر مي زد، عمل مهدی رضايي بريديم تلنگر مي

هـا   ها و تشـکیالتي  زد. تلنگر ]در[ انحصار ايدئولوژيک هم تلنگر مي شريعتي
 نبود. هرکس تلنگر خاص خودش را در آن دوران زد.

 يک خروار بهانه 

در برای نسلي که آن موقع دانشجو بود و آن موقع محصل بود، کساني که 
اند. خیلي اهمیـت داشـت،    عمل کردند يک خروار بهانه ريخته 87و  77دهه 

هـا آن   م ل االن نیست که م ال آقا ما به چه فکر کنیم، به چـه موضـوعي؟ آن  
موقع با تالششان آنقدر انبار فراهم کردند و خروار خروار بهانه ريختنـد کـه   

 [ برای پروراندن. الي ماشاياهلل موضوع بود برای فکر کردن و دغدغه ]بود
 تغذيه کيفي 

ای صورت گرفت، يعني اول بـاری   وجه بعدی اين هست که تغذيه کیفي
کننده، دانشجو و محصل رابطه معقول و منطقي برقرار شد،  که بین نسل عمل
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آرام داشتند  خودشان آرام سال ـ  77تا  78اين دوره است. نیروها، نسل جديدِ 
. آن نیرو هم که تغذيه شده بود، همه داشـته  را تغذيه کردند ـ شدند بزرگ مي

خودی نبود که چهار هـزار نفـر    خودش را در اختیار او قرار داد. يعني خودبه
شـدند. االن شـما    ]در طبقه[ باال و پـايین ]حسـینیه[ پـای درسـي جمـع مـي      

های حوزه انديشه و سیاست ايران را بیاوريد، اگر اين بـاال   دارترين چهره اسم
شد؟ نه تبلیغي بود، نه راديويي، نـه   طوری پر مي آن موقع باال چه پر شدع تازه

زدند، اصال  يشان آگهي مي ها در گوشواره اسي، نه روزنامه ام تلويزيوني، نه اس
شد. تغذيه  صورت[ خانه به خانه پر مي از اين خبرها نبود. در حقیقت باال ]به

دريافـت کردنـد،    ای صورت گرفت و نیروهايي هم که تغذيه کیفـي را  کیفي
عمل کردند. دانشگاه، پشت جبهه حسینیه و پشت جبهه مبارزه مسلحانه شـد  
و مبارزه مسلحانه از دانشگاه عضو گرفت. از بازار هـم عضـو گرفـت امـا از     

 دانشگاه بیشتر عضو گرفت. 
 مدل زيست 

نهايتا يک مدل زيست؛ مجموعه کساني کـه در ايـن دوره بودنـد، از تـیم     
هـای جنـبش مسـلحانه و تـا      ا و مرحوم دهداری بگیر تا بچهگارد و بعد هم

داد[ انسـان هـم    همه کساني که عمل کردند، مدل زيستي داشتند]که نشان مي
تواند حداقل مصرف را داشته باشد و هم حداک ر بـازده را بـرای زنـدگي     مي

اجتماع خودش داشته باشد. آن موقع که تازه پول در فوتبال ايران آمـده بـود   
در ورزش آمده بود، تیم گارد قراردادی نداشتند و به اعتبـار   7وفشنالیسمو پر

هـا را   کردنـد. االن هـم اگـر آن    آمدند فوتبال بازی  معلمشان، پرويز دهداری
 بینیم، خیلي فرق دارند. هايي که االن مي ببینید، با مدل

ر پژواک و تغذيه کیفـي  تلنگرهای پـ   87و 77که اين وجه نظر به دهه  اين
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 خیلي اهمیت داشت. ـ و مدل زيست

 04-04]وجه آخر[، نظر به 

شاهلل در حد امکان و درحد فرصـت بتـوانیم    آخرين بحث امروز است. ان
اتفاق افتاد، داشته باشیم. البتـه بحـث    77-87چه در دهه  ای به آن نگاه نقادانه

است، اگـر ايـن    77-87 ی شود چون انقالب هم ادامه تمام نمي 77- 87دهه 
داد. اصال با کسي تعارف نداريم، شما   نیروها نبودند انقالبي در ايران رخ نمي

- 87اگر اين نیروها، حسینیه و شريعتي و بانیان جنبش مسـلحانه را از دهـه   
بیرون بیاوريد، چه کسي وجودش را داشت انقالب را در ايران به وجـود   77

وزشي بدهد که منجـر بـه انقـالب در ايـران     توانست آم  بیاورد؟ چه کسي مي
 وجود بیايد. توانست به  ها را که فاکتور بگیريم، انقالبي نمي بشود؟ اين

هـا از ايـن    اما به رغم همه محاسني که اين دوره داشت، م ـل همـه دوره  
ــات      ــرد. اتفاق ــور ک ــل عب ــا تجلی ــاس و ب ــا احس ــرفا ب ــد ص ــم نباي دوره ه

تاد که آن اتفاقات هم جنبش را از پیشرفت هم در اين دوره اف سوزی استخوان
هـايي را کـه بـا آن     محروم کرد، هم ايران را محروم کرد و هم خـود جريـان  
 مرارت ساخت و ساز کرده بودند و پیش آمده بودند. 

 بسترسازي  ـ  آزادسازيحفظ نيرو / –آزادسازي نيرو 

قادانه آيد؛ اصل اول است ن در مي 77-87چند اصل جدی از اتفاقات دهه 
چنان که خـدا بـه    است. آزادسازی نیرو خیلي خوب است، يعني باالخره هم

کنـد و انبیـا را بـرای آزادسـازی      زند و ذهن انسان را آزاد مي انسان تلنگر مي
زده  هـای کپـک   انبیا کاری ندارند جز آزادسـازی از انگـاره   فرستد ـ  ها مي ذهن

و سالن جديد، کار انبیا  وضع موجود و بشارت برای ورود به کريدور، پاگرد
با  77 -87توانند نیرو آزاد کنند. اتفاقي که در دهه  ها هم مي انسان ـ اين است

اس، جنبش مسلحانه، حسینیه و... افتاد، نیـرو آزاد کـرد. امـا      فیلم، فوتبال، پي
کند، همزمان با نیرو آزادکـردن بـه    مهم اين است که جرياني که نیرو آزاد مي
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و بعد از آن در ايران نیفتاد.  87و  77ديشد. اين اتفاق در دهه حفظ آن هم بین
آزاد کردنِ نیرو خوب است، آموزش خوب است، بردن به يک پـاگرد ديگـر   

کنـي بسـتر خـاص خـودت را هـم بايـد        خوب است، اما نیرويي که آزاد مي
 بسازیع
ت کـه  آزادشان کرد، خودش کـه بسـتری نداشـ    ای که شريعتي مجموعه 

 87نیروهای آزادشده بیايند و در آن بستر جست و خیز کنند. از همـان دهـه   
هايي که التهاب عمـل داشـتند    های نیروهايي که شريعتي آزاد کرد و آن کیفي

م ل همین حسن و محبوبه، به جنبش مسلحانه پیوسـتند. در انقـالب بخـش    
وری اسـالمي  به بدنه جمه 87و  77شده دهه  مهمي از همان نیروهای تربیت

پیوستند، در جهاد و در سپاه رفتند و اصال جبهه را اين فرهنگ پُر کـرد. اگـر   
شـد و دفـاعي    ای در ايران پُر نمـي  قبال نبود، جبهه 87و  77اين فرهنگ دهه 

دار پیوستند. يعنـي ايـن    های سازمان هم به جريان  گرفت. بخشي صورت نمي
، بستری در کنـار خـود تعبیـه    جريان حسینیه و مشهد که پای آموزش ايستاد

طـور. مـ ال فـرض کنیـد کـه بانیـان        کننده هـم همـین   های عمل نکرد، جريان
مجاهدين نیرو آزاد کردند، ولي بخشي از آن نیرو در بسـتر خودشـان نمانـد.    

آيند آزادسازی نیرو، انديشه و  يک اصل درآمد؛ بايد پي 77-87که از دهه  اين
رو و بستر تحرک نیرو تدارک ديده بشـود  فکر بشود و تمهیدی برای حفظ نی
کنید ولي آن نیرو در بستری که شـما فکـر    وگرنه شما يک نیرويي را آزاد مي

رود بسـتر    کند و مـي  تواند جست و خیز کند، جست و خیز نمي کرديد مي مي
 کند.  گیرد، پیدا مي هايي که عمل صورت مي خودش را در حوزه
آمـوزی   ه[ اتفاق افتاد در يک مجله دانـش که ]در اين زمین  م ال يک تجربه

آمد، يـک مجلـه آموزشـي     درمي 86بود. اتحاد جوان سال  اتحاد جوانبه نام 
کرد مستقل باشد و نه در کادر مجاهدين و نـه   آموزی بود، سعي هم مي دانش

در کادر حزب جمهوری برود. در اتحاد جـوان آمـوزش ايـدئولوژيک بـود،     
هـا و امکانـات آن موقـع مجلـه      بـا محـدوديت  آموزش اقتصاد سیاسي بود و 
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نیروهـای تشـکیالتي و     کـه شـد ـ    77آموزی خیلي خوبي بـود. سـال    دانش
هايي  بخشي از همان بچه ـ کردند يافته هم در مدارس کار مي نیروهای سازمان
آمدنـد در دفتـر مجلـه سـوال      خوانند، مـي  بار اتحاد جوان مي که دو هفته يک

ها  جا باشیم؟ آن جا باشیم يا آن فتند ما چه کار کنیم، اينگ  کردند و م ال مي مي
هـا بـه سـه دسـته      خوان ها بدهند. اتحاد جوان توانستند به آن هی  جوابي نمي

تقسیم شدند؛يک دسته منفعل که نتوانستند بر سر دوراهي يکي از دو حـوزه  
د، را انتخاب کنند، يک دسته هم که التهاب عمل داشتند به مجاهدين پیوسـتن 

بخشي هم که ضدمجاهد بودند، به جمهوری اسالمي پیوستند و رفتند به سپاه 
 و جهاد و بعد هم جبهه.

خواهي ]نیرو[ آزاد  خواهي بدهي، اگر مي اين قاعده است، آموزشي که مي
بکني به بسترش هم فکر کن. فرض کنید که م ال االن در حوزه مواد غـذايي  

ها به وجود آمده اسـت کـه غـذاهای     انبخشي بین مواد خام غذايي با رستور 
تواني يـک غـذای    کنند؛ درکار سیاسي و فکری که نمي آماده طبخ درست مي
بايسـت[ مـاهي    تابه ديگری درسـت کنـي، ديگری]مـي    آماده طبخ برای ماهي

به بعد  86اش بیندازد. از سال  تابه خودش را، خودش درست کند و در ماهي
فـراهم   77-87اش را ديگران در دهه  يهدر تابه رسمي چیزی سرخ شد که ما

هـايي کـه اينجـا ]در     کننـده  چه عمـل  77-87های دهه  کننده کرده بودند. عمل
هايي که بیرون از حسینیه بودند، خیلي به ايـن   کننده حسینیه[ بودند، چه عمل

کني به حفظش هم فکـر کـن،    آيد: نیرو آزاد مي فکر نکردند. يک اصل در مي
 به بسترش هم فکر کن.کني  نیرو آزاد مي

 عنصر آرماني  ـ  عنصر تحقق

هـا و   وجه بعدی عنصر تحـق و عنصـر آرمـان اسـت؛ بخشـي از آمـوزه      
بیشتر تخیلي و حسي و کمتر تحققي بود. مـا االن هـم در    87های دهه  انگاره
های علمي يـا   کنیم که هر جای جهان که بروی ردر حوزه ای زندگي مي دوره

که ايده اهمیت  یلي نفس ايده ]مطر  نیست[، نه اينهای همسايه( خ در حوزه
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ات را  پرسـند کـه ايـده    نداشته باشد، ايده باالخره پله اول است، اما همه مـي 
خواهي تحقق بدهي، پالن تو چیست؟ قبال عنوان شده بود، اولـین   چطور مي

در  7ای بود که آقـای مُشَـرَف نفیسـي    ای که در ايران تدوين شد، برنامه برنامه
نوشت. خوب چرا آن برنامه نوشته شد؟ بعد از جنگ يک بانـک   7878سال 
ای بود که به کشورهايي که از جنگ آسـیب ديـده    7المللي تامین و توسعه بین

داد. دولت ايران رفت از بانک وام بگیرد، بانـک از نماينـدگان    بودند، وام مي
هـا نکـرده بـود. بانـک      کس از ايرانـي  دولت ايران سوالي کرد که تا حاال هی 

پرسید پالنتان چیست؟ در ايران پالن اصال مطر  نبود، آمدنـد ايـران بحـث    
ای کـه اول آقـای    کردند و گفتند پالن چیست؟ ]اين سوال منجر[ بـه برنامـه  

مهندس زارعي بعد هم آقای مشرف نفیسي تدوين کرد، شد. يعني االن همـه  
ازايش چیست؟ پالناش چیست؟ از  ت؟ مابهگويند خروجي اين ايده چیس مي

هـای بیشـتر    هـای آن دوره، آمـوزه   آيد؟ لذا بخشي از آمـوزه  آن چه بیرون مي
حسي و کمتر تحققي بود. باالخره بايد تلفیق آرمان، حس و مهر، واقعیـت و  

 گرفت. تعین صورت مي
 تعميق دستاوردـ استمرار

اسـتمرار و تعمیـق دسـتاورد     آيد،  ای که يک اصل از آن بیرون مي اتفاق بعدی
انصافا کار کردند، هرچه  78-77است. م ال درست است که جريان مجاهدين از 

که آمد، رفتند به دنبال تـدارک   76بندی کردند و نوشتند. سال  بود خواندند، جمع
                                                   

 
الدولره،  وزیرر    آموخته زقوق و بازرگانی. معروف به مشرف (. دانش1299. ز ن مشرف نفی ی. ) 1

ال لطنه ریس سازمان نوتاسیس برنامه و  ود. در دوران قوامب 1126دارایی وابینه محمد فروغی در سال 
 ساله ایران تح  ن ارت او تدوین شد.  بودجه شد و اولین برنامه هف 

 International Bank forالمللری تررمیم و توسررعه، معررروف بره بانرک جهررانی.  . بانرک برین 2

Reconstruction and Deveelopment بازسرازی وشرورهای   به من ور ومک به  1819. درسال
هرای   دیده از جنگ جهانی رسما تاسیس شد و بعدها دامنه فعالی  خود را بره پشرتیبانی پرروژه    آسیب

 مختلف در زمینه توسعه در سراسر وشورهای عضو گ ترش داد.
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جـا ديگـر کـار     افزار و تدارک سازماندهي بـرای عمـل. آن   مبارزه، تدارک سخت
شـود. در حـالي کـه کـار فکـر و کـار        تژيک متوقف ميايدئولوژيک و کار استرا

ناپذير است. اگر بپذيريم که حرکت جوهری در جهان وجـود دارد،   انديشه توقف
در جوهر و عرض همه چیزهـا در سـیاَلن، خلَجـان و حرکـت هسـتند و هـی        

توانـد بايسـتد و اگـر بايسـتد بـاز بیـرون        ای پشت سیل و آبگیر و سد نمي پديده
شود کار فکری بکني و بعـد آن کـار    طور است. نمي فکری هم همینزند، کار  مي

بـود، کـاری کـه     76را متوقف کنيع مجموعه اطالعات امنیتي مجاهدين تا سـال  
ساواکي را با اسم واقعـي و بـا کـد     7877با تیمش کردند و  زاده مرحوم عسگری

]بـه   87تر شـدند و سـال    پیچیدهها  ساواکي 87تا  76های[  شناسايي کردند. ]سال
صـورت گرفـت، اگـر     76کـه تـا سـال     مجاهدين[ ضربه زدند. کار ايدئولوژيکي

افتاد. تعمیق و استمرار خیلي اهمیت  اين اتفاق نمي 87کرد، شايد  استمرار پیدا مي
کار ايدئولوژيک صورت گرفته بود و چهار کتاب درآمد ولـي همـان    76دارد، تا 

کردنـد،   هـا کـار مـي    مارکسیست 76-87حالي که حدفاصل چهار کتاب ماند در 
ها ذهـن شـهرام و    شد، همان ها در ايران ترجمه مي انديشه تشکیالتي مارکسیست

کـرد. در حـالي کـه اگـر ايـن طـرف کـار         بهرام و... را به خـودش مشـغول مـي   
 87کرد، آن ضـربه   کرد، کارِ آموزش استمرار پیدا مي ايدئولوژيک استمرار پیدا مي

شد. لذا اين طور نیست که کار  هم به آن شکل ايجاد نمي 87آمد و  ه وجود نميب
يا يک پرونده باشـد،   7ها يک دوسیه ايدئولوژيک و کار استراتژيک به قول قديمي

شما کار کني و بعد پرونده را بگذاری سر طاقچه. همچنان که کتاب هسـتي بـاز   
کتاب خود انسان باز است،  است، همچنان که کتاب تاريخ باز است، همچنان که

ورزی و کـار   کتاب تحوالت هـم بـاز اسـت، کتـاب کـار ايـدئولوژيک، انديشـه       
 استراتژيک هم باز است. اين هم يک دستاورد تلخ دوره بود.

                                                   
 

1 . Dossier (france) 
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 تزريق تجربه 

 نو نسل که شود يم دیتاک مدام است درست بود؛ تجربه قيتزر یبعد وجه
 بـه  و بـود  جسور بود، وآورن داشت، را خودش تجربه رفت، را خودش ریس

 يسازمانده نوع آن کنارش اما است احترام قابل همه ها اين د،یرس هم يهژمون
 بـود،  المحالـه  اش يبخشـ ـ   گرفت شکل 87دهه نيمجاهد در خصوص به که
 خـودش  از قبل نسل تجارب از را روین ـنباشد طور آن توانست  مي هم يبخش

ـ تزر نـو،  نايـ جر کي به اگر که يحال در ،کرد محروم  صـورت  ای تجربـه  قي
 .دهد ي رخ ميمهم اتفاقات ،ردیبگ

 67 دهـه که از  7هربرگر اسم به داشت ريیس کي آلمان فوتبال ونیفدراس
 فوتبـال  افتخـارات  همـه  .بـود  آلمان فوتبال ونیفدارس ريیس 67 دهه مهین تا

 يدهـ  سازمان و فکور پیت گرفت، صورت هربرگر یآقا زمان در شتریب آلمان
. شـد  جهـان  قهرمان 7667 و شد اروپا قهرمان 7667 سال بار اول آلمان .بود
 آلمان بالمنـازع  باز 7667 .شدند اروپا قهرمان متعددموشن بالتا  و خیرمونيبا

 کـه  ونیفدراسـ  گرفـت،  سرطان 67 دهه آخر هربرگر یآقا. شد اروپا قهرمان
 اعتهسـ  کي ييويديو کاست 77 است، ايشان عمر آخر یروزها رگيد دیفهم
 همـه  دیبپرسـ  نالوئمسـ  نيا از .داشت تیاهم يلیخ، شد ضبط تجارب او از
 سـال  78-77 نيا در که يژاپن کننده ی مذاکرهها اتیهدر میان  ]که[ نديگو  مي

 هـم  حرف است، تر جوان همه از که هست نفر کي ،ندا هآمد رانيا به گذشته
 بعد دهه کي که است یفرد فرد، آن سد،ينو  مي سبز قلم با هم فقط زند،  نمي
 مهم جا همه تجربه است، مهم يلیخ نيا .بشود ياصل کننده مذاکره است قرار

                                                   
 

یالدی( . بازیکن تیم ملی فونبال م 1899- 1989. )Jossef Sepp Herberger. . ژوزف زپ هربرگر 1
مربی تیم فوتبال آلمان و در نیمه  میالدی ومک 16. او در ابندای دهه 1829تا  1821های  آلمان در سال

زفظ ورد. تح  ن ر او برای اولین برار   1191پایانی این دهه مربی این تیم شد و این سم  را تا سال 
 را از آن خود ورد. واپ قهرمانی جام جهانی  1891آلمان در سال 
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 کـه  ساله77-78 يسن معدل با يجوان انيجر باالخره جا نيا خوب يول. است
ــتراتژ ــدو یاس ــي نيت ــد،  م ــا کن ــدو یدئولوژي ــي نيت ــد،  م ــا ضــعف کن  و ه
ـ تمه هدور آن در اگـر  ،دارد هـم  را خودش خاص یها يشکنندگ  یبـرا  یدی
ـ  87 ايـ  87 دهـه  اتفـاق  ،شد  مي دهیشيقبل اند نسل با ارتباط ـ  افتـاد   نمـي  اي  اي
و  کنـد   مي تصريح زندان در 87 سال محسن دیسع مرحوم. افتاد  نمي یطور آن
 مـا  بـه  هـم  مـدام  و میداشـت  کـه  ای يالتیتشک یبند شبکه لیدل به ما ديگو  مي
 از بعـد  نسل. شد خودمان برقرار از بعد نسل با فقط مان طهراب شد،  مي لیتحم
 کـرده  کـار  چـون  هـم  مـا . داشت يسن تفاوت ما با سال 77 سال، پن  هم ما
 و رفتيپـذ   مي، میگفت  مي ههرچ ،بود نکرده یکار او و میداشت يحرف و ميبود
 خـاطراتش  در هـم  ي مـ یم اهلل[ ی ]لطـف آقـا . بـود  نیب خودکم ما مقابل اصال
ـ  خـودکم  ميخواند را ها کتاب آن ما يوقت :ديگو  مي  ي مـ یم یآقـا  م،يشـد  نیب
 ،7876 فیـحن اسـت، 7876 متولـد ي مـیم یآقــا. بــود خودشـان ســن هـم
 سن هم ،بودند سال و سن هم بايتقر. ندسته 7876 محسن دیسع و زادگان بديع
 صـدر  یآقـا و  يسحاب مهندس یآقا م ال اي د.نشد نیب خودکم هم ها سال و
دادنـد تـا    ها آن به 76 سال در را کتاب چهار آن يوقت کنند که تعريف مي هم
 مگـر  کـه  شـد  وارد يشـوک  هم يطالقان یآقاشوکه شدند، حتي به  خواندندب
 رغـم  به اما .باشد رفته شیپ سطح نيا تا هسال77-78 يسن معدل کي شود يم

 ؛بود ای جدی بندی جمع محسن دیسع بندی جمع داشتند، که يشگرف استعداد
 يحـال  در هستند، واقعه از بعد معموال رانيا در ها بندی جمع .واقعه از بعد اما
 جهان، در گذشته دهه کي در االن .ردیگ  مي صورت واقعه ضمن جهان در که

ـ ي مجدد يمهندس .است مطر  جددم يمهندس بحث ـ  قـول  بـه  يعن  هـا  يارمن
 نگـذار  ،بکن هم را ات بندی جمع ،یرو  مي راه که واشي واشي گاماس، گاماس
 وارد يخ شوکيتار و يهست ،عتیطب طرف از اگر .بدهد رخ ای فاجعه و اتفاق
 بنـدی  جمع را خودمان ،خورده  شکُ مگس ی کهزنبور م ل میبخواه ما و شود
ـ ن یبـرا  يلـ یخ گريد بندی جمع آن م،یکن  .نـدارد  ييکـارا  دهيـ د بیآسـ  یروی
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 به هم او م،يبود مواجه دانشجو بافقط  ما که بود نيا محسن دیسع بندی جمع
 قبل نسل تجارب از را خودمان ما و کرد  مي دیتمج فقط و کرد  مين یانتقاد ما
 ت.، اين حرف خیلي مهم اسميکرد محروم خودمان از

 جـا  بحـث  میبـزن  متعـدد  یهـا  م ال. فتادین اتفاق دهه آن در تجربه قيتزر
 بـه  کـه  طور همان ،هربرگرا ز اسم به داشت يبان کي آلمان فوتبال؛ افتد  مي

 کـه « از عمـو » گفتنـد   مي هم زا به ،«مین هوشي عمو» گفتند  مي مین هوشي
ـ ا از عمـو  .بـود  آلمان میت يمرب و تانیکاپ و هم ستیفوتبال هم  را نبـوغ  ني

 سال يمرب آن نشاند. خودش دست کنار را يمرب کي ،یاديز مدتکه  داشت
 کـرد،  جهـان  قهرمـان  بينا را آلمان کرد، فوت از عمو که اين از بعد 7677
بـه   و بـود  یفکـور  فرد هم 7چون هلموت. دشدن جهان قهرمان هم 67سال 
 ،بـود  تـر  کوچـک  خودش از سال 77 که را 7وا دروالج ،از عمو از يتاس
باير  بکن کرد، خودش اریدست را 8باير بکن ، جوا دروال .کرد خودش اریدست
ـ ا ستوُ يبرت از بعد يول .کرد خودش اریدست را 7ستوُ يبرت هم  در قاعـده  ني

 کي هم آلمان فوتبال خورد هم به قاعده نيا ي کهوقت از و خورد هم به آلمان
 نيا .است اوردهین يمقام  یه گذشته دهه در که يي شداروپا دو درجه فوتبال

                                                   
 

های  میالدی(. بازیکن تیم ملی فوتبال آلمان در سال1889-1819. )Helmut schon. . هلموت شون 1
گرری او در سرال    . تیم ملی آلمان بره مربری  1899تا  1891های  و مربی این تیم در سال 1811تا  1829
 جام قهرمانی فیفا  را از آن خود ورد.  1891

های  میالدی(. بازیکن تیم ملی فوتبال آلمان در سال 2669-1829. )Jupp Derwall. . جوپ دروال 2
ترا   1899هرای   و  مربی آن در سال 1899تا  1896های  و ومک مربی این تیم در سال 1899تا  1891
1891. 

هرای   میالدی(. بازیکن تیم ملری آلمران در سرال    1819. )Franz Beckenbauer. بایر . فرانس بکن 1
 .1886تا  1891های  و مربی این تیم در سال 1899تا  1899

و مربی این  1899تا  1899های  (. بازیکن تیم ملی آلمان در سال1819. )Berti Vogts. . برتی وُتس 1
های ملی ووی ، اسکاتلند، نیجریره و   مدتی مربی تیمبود. او همچنین  1889تا  1886های  تیم در سال

 آذربایجان بوده اس .
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 کنيبـاز  خودشـان  گذشـته  دهـه  دو يکي تا که بودند يکسان ریاخ یها يمرب
 يمرب سه و آمد هم رانيا که آلمان ریاخ يمرب نیهم .بودند دهيدن دوره بودند،
 لذا. ما ييِدا]علي[  م ل ،نشستند مکتین یرو رفتند یخود خودبه آلمان ریاخ
 .افتد  مي خودش خاص اتفاق ،نشود قيتزر تجربهاگر 

 عمل بزرگ 

ـ ي .بـود  بزرگ عمل یبعد تر بزرگ انتقاد اما  ـ ا در شـه یهم يعن  ای خـوره  راني
 عمـل  کـه  دهنـد   نمـي  فیتخف رسند،  مي يسطح کي به که ييروهاین دارد، وجود
. روند  مي بزرگ عمل سراغ باشد، متوسط عمل عمل، يا اشدب يکوچک عمل ها آن
 یهـا  جشـن  رانيا در 87 سال. بود بزرگ عمل اتفاق افتاد، 87 سال که هم ياتفاق

 استقالل سالگرد نیستميدو مناسبت به که هست يکتاب. بود ساله 877دو هزار و 
 خان اري اهلل مرحوم» برادر، «7صالح پاشا يعل» را کتاب آن است، شده چاا آمريکا
 بعـدا  نبـود  ييآمريکا اولـ   بود ييآمريکار]متمايل[(  پاشا يعل .است نوشته «صالح
 رانيا ساله 877دوهزار و  یها جشن سازمان کتاب آن در ـ رفت آمريکا کمپ در
 نفـر  سه آمريکا، نیشیپ جمهور ريیس دو ها، جشن آن یامنا اتیه ه است.نوشت را
ـ  آمريکـا،  خارجـه  ريـ وز يکـا، آمر یجمهورهـا  ريیس همسران از  از نـده ينما کي

دو  یهـا  جشـن  آنبرگـزاری   يعني. ... هستو دربار و رانيا ساواک ،ایس سازمان
ـ بود، اهم رامونشیپ شاه که آمريکا یبرا هم و شاه یبرا هم ساله 877هزار و   تی

 آن زدن بـرهم  را خـودش  عمل نیاول بخواهد ييروین کي که اين .داشت ای ژهيو

                                                   
 

آموخته زقوق و استاد دانشگاه تهران در رشته زبان  شم ی(. دانش 1296-1198. )پاشا صالح . علی 1
ریخ زقروق  ترا »( و 1119« )آداک منراظره »(، 1119« )سرگذش  قانون»انگلی ی بود. از جمله آثار او 

( اس . همچنین از او تعداد زیادی ترجمه در زوزه زقوق و تاریخ ایران باقی مانده اس . 1111« )ایران
را بره دو زبران   « پیوندهای فرهنگری ایرران و آمریکرا   »او وه مدتی مترجم سفارت آمریکا بود، وتاک 

ملری دوی رتمین سرال     توسط دبیرخانه ومیته 1199انگلی ی و فارسی نوشته اس . این وتاک در سال 
 استقالل آمریکا منتشر شده اس . 
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ـ اهم آن بـا  و سـطح  آن بـا  ها جشن  را خـودش  خـاص  ضـربه  بدهـد،  قـرار  تی
 از يمهمـ  بخـش  که يکن منفجر را نکَ دکل يبخواه ييایب تو اگر يعني. خورد  مي
 و بشـود  داده پوشـش  و بشـود  یسراسـر  نتوانـد  هـا  جشن آن و برود تهران برق

 بـزرگ  عمـل  تـو . کنـد   مـي  برخورد تو با روین آن بشود، قطع تهران یها يچراغان
 پتـک  با را آن بشکند، شکن قند با را قند که نيا یجا به هم او و يکن  مي انتخاب

ـ د رابطه کي رانيا در شهیهم .شکند  مي ـ  يکیالکتي  سـرکوب  و بـزرگ  عمـل  نیب
 ]...[. کـرد   مـي  عمل خودش سطح در روین نيا اگر که يحال در. است بزرگ بوده

ـ بر هـم  به را ظامن کي چادر يي وایخودت ب عمل نیاول در يتوان  نمي  عمـل  ی.زي
 هيسـرما  توانسـت   مـي  کـه  انيجر کي. داشت هم را خودش خاص ضربه بزرگ

بـه   آن از يفـ یحن م التا  گردد  مي بار چند خيتار گردونه نيا مگر ]...[. بشود رانيا
 هم قبل از که يتیامن یها تیحساس که شد باعث بزرگ عمل؟ شود پرتاا بیرون
 بـه  منجـر  امـا  نشـد،  جـام  آن اصال که عمل آن خوب .بشود تر یجد جا آن ،بود
ـ ا يمبارزات هيسرما که شد ینفر 67-67 یریدستگ  .بودنـد  مشـروطه  از بعـد  راني
 هـم  کننـد،  فکـر  خـوب  هـم که  باشند یتعداد که بود افتاده اتفاق رانيا در کمتر
 .باشند داشته التیتشک خوب هم و بدهند سازمان خوب

 هاي اين دوراني  گيري ساده

 اشـاره  هـم  قبال که ]هست[ دوران نيا خاص یها یریگ ساده ]موضوع[ تايانه
بینیـد   ، ]مـي دیبکن مالحظه اگر هم را ي میم یآقا خاطرات کتاب نیهم م ال .شد
 بـه  هـا  حواس نه]اما[ بوده ] پلیسي[تورِ در انيجر وريشهر تا 87 سال اول از که[

 يکسـ  نبودند، ای ساده یها بچه است. بوده ای يالتیتشک ظرافت نه و بوده اطراف
ـ ت يلـ یخ است، ای دهیچیپ پیت، کند  مي ييشناسا کد با را نفر 7877 ديآ  مي که  پی
 و بـزرگ  عمـل  بـا  خودش، خاص یها یانگار ساده خوب يول .است ای دهیچیپ

ـ تزر کـه  هـم  قـبلش  و کـرد  ازدواج که بزرگ عمل از يناش ضربه  ای تجربـه  قي
 و 87 ضـربه  اول ،]ه بـود[ شـد  متوقف هم کيدئولوژيا کار و بود نگرفته صورت

 را ]به همراه آورد.[ 87 ضربه آن نديایپ هم بعد





 
 

 

 

 پرسش و پاسخ

سازمان مجاهدين خلق يک تیم تاکتیکي نبود که بتواند بدون مربي سربلند باشد و ∗
نژاد  نیفگذاران همه چیز در اين سازمان فروپاشید. چرا افرادی چون ح بعد از بنیان

  چنین آموزشي را که وابسته به وجود يک نفر باشد، برای اين تیم تدارک ديدند.

نوع انسان موقت است. اين اتفاق حتي بعد از انبیا هم افتاده است. انبیا از 
همه آموزگارتر بودند، موسايي که چهل سال با قومش بوده است، نوحي کـه  

ای بـوده   ی بیسـت و سـه سـاله    هسال بوده است، پیامبر خود ما هم دور 677
هـايي افتـاده کـه آن     است، ولي در دوران بعد از خودشان خیلي سريع اتفاق

طـور اسـت؛    ها بوده است. نوع انسـان ايـن   های قبلي آن ها ضدِ آموزش اتفاق
دهـد، حضـور    مـي   تواند در دورانـي کـه آمـوزش    موقت است و تا حدی مي

گذاران افتاد تـا حـدی طبیعـي     از بنیاننظارتي هم داشته باشد. اتفاقي که بعد 
هـا   تواند طبیعي نباشد يعنـي بخشـي از آمـوزش    است، ولي در حدی هم مي
طـور کـه شـما     توانسته نگهدارنده باشد. شـايد ايـن   طوری بوده است که نمي

 86تا  87عنوان کرديد بعد از بنیانگذاران همه چیز فروپاشید، نباشد. باالخره 
بیرون از زندان و داخـل زنـدان وجـود داشـت،     يک عقل جمعي و مرکزيت 

طور نبود که همه چیز بپاشد و همه غیراخالقي بشوند. باالخره هرکدام از  اين
آيد. خود  ها فراهم مي ای برای بروز آن خصلت هايي داريم و زمینه ما خصلت

هـا بـه سـرويس هـم سـر       کنیـد در خانـه   ها مراقب همه چیز بودند، فرض آن
ای رفتـه   ها به خانه کردند. يکي از اين ک یف بود برخورد مي کشیدند و اگر مي
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خورند و کسي هم مريض است، برخـورد تنـدی    و ديده دارند نان و پنیر مي
کرديـد،   گويد اين مريض است و بايد برايش سوا درست مـي  کند و مي مي

درجـه دارد بايـد    77دهنده تنبلي شماست، دوسـتتان تـب    نان و پنیر پوشش
کرديد. در ريزتـرين مسائلشـان    اشتید و برای او سوا درست ميگذ وقت مي

هـای پـدری و    ای نداشـته، ويژگـي   کرده و با اين که سنش فاصله دخالت مي
کرده است. طبیعي است وقتي پدر ناظر نباشد به ماننـد سـابق    نظارتي ايفا مي
هـايي   ويژگـي  ـ من و شما و هـرکس  رفته نیست. نوع انسان ـ  همه چیز شسته

آيـد. سـیری کـه     کند و انسان هم پلکاني باال مي يم که زمینه بروز پیدا ميدار
کرد اطالعات  طي کرد همین بود، فرد کنجکاوی بود که سعي مي تقي شهرام

مجبور شدند برايش محافظ  87قدر اطالعات داشت که سال  همه را ببلعد، آن
توانـد   ودش اطالعات دارد  ميبگذارند. طبیعي است فردی که بیش از حد خ

که بـازی کـرد. ايـن اسـت کـه يـک میـدان         با يک جريان بازی کند، کما اين
شود همه فِلِش را به سـمت آموزگـار اول بـرد.     آيد، نمي وجود مي خصلتي به

شب به خلوت رفـت، قـومش    77بعد از انبیا هم خیلي اتفاقات افتاد، موسي 
تیدند. در زمـان خـود آموزگـار و    گوساله طال درست کردند و گوسـاله پرسـ  

افتد. المحاله است، اما طبیعتا آموزگـار بايـد    ها مي گذار هم از اين اتفاق بنیان
ها هم نهادينـه شـد.    دقت بیشتری کند که آن آموزش نهادينه شود، در بعضي

نبودنـد،   و بهرام آرامم ل تقي شهرام  واقفي و شريف کنید صمديه لباف فرض
هـا   اصول و اخالقي برای خودشان داشتند و سر آن ايستادند. لذا آن آمـوزش 

ها ماند. م ال در طبیعت علم ترمودينامیک اصل بقای ماده و انـرژی   در بعضي
را درآورده است، ما اصل بقای آموزش هـم داريـم، در صـمديه آن آمـوزش     

شـود، انـرژی کـامال نـابود      ن که ماده در جهان نابود نمـي پايدار ماند. همچنا
کنـد،   های مختلف خـود را مجـددا متعـین مـي     شود و در مظاهر و جلوه نمي

طور است. نبايد فقط آموزش را در کسـاني ببینـیم    آموزش و عشق هم همین
هـای م بتـي    که در ذهن ما منفي هستند و بگويیم چرا اثـر نگذاشـت، نمونـه   
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ها نهاد شد. امـا بـاالخره در ايـران بايـد بـه پـسِ        ها آموزش نهستند که در آ
هم انديشید، از اين نظر نکته شما قابل تـدقیق   گیرنده  آموزش و آينده آموزش

هـا متعـدد اسـت. البتـه شـايد       طور شد، اتفـاق  که چرا بعدا اين است ولي اين
 ها هم اشکال داشته است که بايد فکر کرد. بخشي از آموزش

 
∗∗∗ 

 
رسد  اگر منظور از تغییر را بلندمدت و عمیق بگیريم، به نظر مي ∗∗

های مهندس بازرگان و حسینیه شريعتي دوام و تاثیر بیشتری از دو  اسالمي انجمن
دهي نسبتا مترقي که شما برشمرديد، داشته است. نه تنها در زمان خودشان که  سازمان

فکوری و عباس دوران که در در زمان جنگ هم بسیاری از فرماندهان پاک جنگ م ل 

آمدند، ماندگار شدند.  کردند اما پای درس شريعتي مي ارتشِ رژيم شاه هم کار مي

هايي که اهل کار  دانم منظور شما از آموزش سازماندهي چیست، اما همین االن بچه نمي
 گیرند. کنند، بیشتر از شريعتي و حسینیه بهره مي هستند و مبارزه مي

تن يک نظام و آمدن يک نظام ديگر نیست، اگر منظورمان اين تغییر الزاما رف
کرديم. کُنـه مفهـوم تغییـر بـه ايـن       بود، تعارف نداشتیم و تا حاال تصريح مي

معناست که باالخره هر انساني عضو اين هستي است و چـون عضـو هسـتي    
است، خدا از زمان تولد اين مجوز را به دست او داده که بتواند در اين هستي 

ل و تصرفي کند و گردش اين هستي را تا حد امکان تند کُنَد، کُنـد کُنُـد،   دخ
اصال  کند، خلق کند، چیزی بسازد، چیزی به هستي اضـافه کنـد، فرهنگـي    

شود  ها شروع مي بسازد، به عرصه ساخت و ساز بپیوندد و... . تغییر از ريزترين
ي االماشاياهلل پروژه شود، وسط سطح عالي و سطح دَن ها ختم مي ترين و به عالي

ها به هستي آمدند تا با کمک خـدا و مشـارکت او، اگـر     ريخته است و انسان
ها را پیش ببرند. قبـل از   برنده باشد، اين پروژه پروژه تکاملي و شفاف و پیش



 05-05مبارزات دهه فراز   448

اين که انسان به هستي بیايد، خدا نیروهای کارگزار داشـت. مالئـک بودنـد،    
ها بسنده نکرد و چیـزی را   بودند اما خدا به آنکارگزارِ فیزيکال و پیامبر خدا 

خلق کرد که اهل تغییر بود. وجه ممیزه آدم و همسرش با مالئک اين بود که 
اهل تشکیک و تغییر بودند. تغییر اين هست که از پیرامون شروع شود و م ل 

گـويي   تری بزند. حاال تـا مـي   اندازی، مدارهای جدی ريگي که در حوض مي
ها به اين سمت  وجود بیايد که همه ظرفیت کنند وضعیتي به ر ميتغییر همه فک

برود که نظامي ساقط شود و نظامي جايگزينش شـود. منظـور از تغییـر ايـن     
زيستي به مفهوم کامل آن در  ها، به ها و منش نیست، منظور از تغییر بهبود روش

... . ای است، از بهداشت پیرامون شروع کن تا روش و متدولوژی و هر حوزه
اگر ما تغییر را منحصر به تغییرات سیاسي کنیم، منظور ايـن نیسـت و چنـین    

 86-77های نسل  چیزی هم شدني نیست. تغییر اين است که فرض کنید بچه
دارتر  های قبل از خودشان کارنامه کنیم، نسبت به نسل ها صحبت مي که از آن

تـر مشـاهده    جـدی کردنـد و   هستند، بیشتر خواندند و روی پیرامونشان دقت
هـای   گیرنـد و رشـد   کردند. همچنان که در اقتصاد يک سال را سالِ پايه مـي 

توانـد هـم    هم مـي   سنجند، خود انسان های بعد را نسبت به سال پايه مي سال
نسبت به خودش پايه مقايسه تلقي شود و هم نسبت به پیرامونش؛ به نسبتي که 

نرخ رشد دروني داری به آن  نسبت به وضع پیشین خودت يا وضع پیرامونت،
تری که االن گم شـده   گويند. اين معني خود تغییر است و وجه مهم تغییر مي

است و در اين دوران مغفول است، حس تغییر است. يعني حس کني که عضو 
تـواني پیرامـون    اين هستي هستي و به اعتبار اين که عضو هستي هستي، مـي 

فول است. آن نسل اين حس را هـم  خودت را تغییر بدهي، اين حس االن مغ
داشت. اين که اگر بخواهي تغییر را در آن دوران ترجمه کنید، م ال اين هست 

را از میدان بیرون زد. اگر اين فیلم فرياد  شب فرياد نیمهريشه فیلم  گاوکه فیلم 
خواند و مجید محسني  ديديد، خانم پوران همه فیلم را آواز مي شب را مي نیمه

کرد. اين فیلم چیزی  وندی بود، نقش يک روستايي هالو را بازی ميهم که دما
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نداشت، اما خیلي فروش گیشه داشت. تغییر يعني شما يک فیلمي بیاوری که 
پیام را بگیریع تغییر يعني اين که يـک تـیم گـارد و     های بي مخاطب آن فیلم

پولیس نه علي عبدهِ پرس -وجود بیايد که بدون حامي درون حکومتي همايي به
تماشـاچي را پـای بـازی     -را داشته باشي و نه خسروانيِ تاج را داشته باشي

نژاد هم به اين اعتبار جوان  شود تغییر. حنیف ها مي خودت بکشي. تک تک اين
اول دوران خودش بود که اهل تغییر بود و آمده بود جهـان را تغییـر بدهـد.    

کـه تبريـز    به دلیل اين خیلي مهم است، کسي در تبريز قبول بشود، بگويد من
کنم و سـال ديگـر کنکـور     نظر مي سال را صرف محیط کوچکي دارد، اين يک

تر است و تهران  دهم تا به تهران بیايم، با دو استدالل، تهران دنیايش بزرگ مي
امکاناتش بیشتر است. معلوم است او دنبال تغییر است، دنبال وصل شدن بـه  

گردد و دنبال ارتباطات بیشتری  تر مي پُرتريبونتر و پُرمدارتر و  يک جهان بزرگ
يد و در حقیقت در دانشکده کشاورزی کرج همه را به آ هم هست. به تهران مي

کند. خیلي مهم است، بايد از تهران کتاب  خوان مي کند، همه را کتاب خط مي
خوان  ها را کتاب داده و بچه ها کتاب مي برده با تخفیف به بچه خريده و مي مي
گرفته است. دست  داده، فیش مي ها کتاب مي هايي که به آن رده است. از بچهک

کنند که از همان سـال   ها يک قرآن داده است. دوستانش تعريف مي همه بچه
االن در ��ها  کردند، آن موقع در خوابگاه اش را مي اول در دانشکده همه مالحظه

کردنـد،   پاسـور بـازی مـي    همه راحت ـ افتد تری مي های مهم ها اتفاق خوابگاه
کردند.  شده است، همه ورق را جمع مي گفتند ]وقتي[ او از دم اتاق رد مي مي
ها برخورد  گفته پاسور را جمع کن برو دو رکعت نماز بخوان، با آن هم نمي اين
کرده که تو وقتت ارزش دارد، ارزش خودت و وقتت را بـدان، پاسـور را    مي

برده تا پاسور  اهلل که نمي دار حزب انداخته، چماق کردند. دعوا راه نمي جمع مي
را جمع کند. اين عنصر، عنصر مدار تغییر است. در خانواده خودش، جلسات 

دهد،  جا را هم تغییر مي سالش است ]اما[ آن78رود،  که مي حاج يوسف شعار
آيـد. در   ن نمـي گويد حاج يوسف از قرآن تو شمشیر بیـرو  شود و مي بلند مي
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کند.  رود قرآن تفسیر مي طور، در بازار تهران هم مي رود همین دانشکده هم مي
کرده است، او يک چیزی داشته  بازاری، غیرآخوند را به عنوان مفسر قبول نمي

ما با  7867های آن انسان مدار تغییر است. سال  استع اين چیزها همه ويژگي
که هردو شیمیست بودند. تعصب کردی يک زن و شوهر کُرد برخورد کرديم 
ها مهم بود کـه اسـب کـردی دارد ژن     داشتند و عضو هستي بودند. برای اين

گـذارد، اسـب کـردی     دهد. گنبد کـورس بهـاری مـي    خودش را از دست مي
ها، تاخـت و   ها در کوه افتاد، در سر پی  هايي داشت، استارت جلو مي ويژگي

ژنتیک اسب کردی بود. اسب کردی رو  تهاجمش، هوش و اُنسش با سوار و...
به انقراض بود، اين دو، دو سال کار کردند و از همه چیز زدند و به آزمايشگاه 
رفتند تا ژن کردی را اصال  کنند. اين زن و شوهر انسان مدار تغییر هسـتند.  

شود انسان مدار تغییر، لذا تغییر چیز محیرالعقـولي   ها در کنار هم مي همه اين
نیافتني باشد و اين نظام بـرود و آن نظـام بیايـد. اگـر تغییـر       دست نیست که

تواند حفظ وضع موجود کند. اين نظام االن ]تا[  بجوشد، طبیعتا نظام هم نمي
ی مايل و با گرايش و عاشقِ  تواند حفظ وضع موجود کند که جامعه وقتي مي

تواند  يک نظام مي بیند. اگر آحاد جامعه اهل تغییر باشند مگر مدار تغییر را نمي
تواند نقش فريزر را بازی کنـد، مجبـور اسـت     نقش فريزر را بازی کند؟ نمي

 امکانات بدهد نه اين که امکانات بگیرد، مجبور است بستر بسازد.
در بخش دوم سوالتان، آموزگاری صرفا گفتن و نوشـتن و منتشـر کـردن    

مـنش باشـد،   ايده نیست. در آموزگاری بايد آمـوزشِ روش باشـد، آمـوزشِ    
های  ساخت و ساز باشد. اگر که اين عناصر را بگیری ]...[، مبنای همه مقايسه

توانسـت بـا هـر مکانیسـمي کـه       ما در مقايسه کیفي خود خداست. خدا مـي 
هايش را در جهان منتشر کنـد، امـا بـاالخره چنـدکار در      داند پیام خودش مي

ل آن پیام باشند، وقت دهد. خدا برای انبیايي که بناست حام جهان صورت مي
گويد  کند. خدا به موسي مي ها را طي مي گذارد و در حقیقت سیر صُنع آن مي

وصتنعتک لنفسي، من تو را برای خودم ساختم. اين سـاختن از خـدا وقـت    
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آور باشد. لـذا عناصـر مـدار     تواند پیام گرفته است، فردی که ساخته شده، مي
کنند. برای  زوه پخش کردن اکتفا نميتغییر ديگر صرفا به نوشتن و گفتن و ج

آفريني، آموزش، کادرسازی مهـم اسـت و همـه     ها ساخت و ساز و امکان آن
کنـد و صـرفا    رانـي مـي   کنـد. فـردی کـه صـرفا سـخن      ها اهمیت پیدا مي اين
من کسي نیستم کـه   ˚کند. به نظر من  ها فکر نمي نويسد ديگر به آن حوزه مي

کـنم کسـي کـه     تصور مي -يک ضمیر است بگويم به نظر من، اين من صرفا
ها،  هاست. در همه حوزه چندوجهه است، ارج و مدارش باالتر از تک وجهي

کـه ضـمن ايـن کـه دارد      -ايم اين مادرها را ما ديده -در خانه مادری هست
کند، پايش دراز است و سرپايش يـک کـالف کـاموا هسـت،      عدس پاک مي

  کند. اين مـادر خیلـي   ه را حل ميکنارش هم بچه نشسته و مساله رياضي بچ
اش يک آبگوشت چرب  خواهد برای بچه تر از مادری است که فقط مي کیفي

ــه و      ــدکاره، چندپیش ــادر چن ــن م ــود دارد. اي ــاوتي وج ــزد. تف ــي بپ و چیل
دهي به اين مادر خیلـي تفـاوت    بندی و نمره چندشخصیته است. شما در بارم
ط بـه آشـپزخانه و سـفره فکـر     وجه است و فقـ  قائل هستي با مادری که تک

کند. آن مادر يک انديشه مديريتي و يک تـوان سـازماندهي و گرداننـدگي     مي
هم دارد. اين است که اگر بخواهي نمره بدهي، فردی که در پروسه اصطکاک 
رفته  و لمس کرده است،  صرفا به گفتن و نوشتن بسنده نکرده است، روش 

اش، هنگـام مـرگش، هنگـام پوشـش      جا گذاشته است، در زندگي و منشي به
تری خواهد داشت، البته  دادن به همفکران و همیارانش. به نظر من عیار جدی
تواني بگـويي کسـي کـه     اين بحث سلیقه است و قابل اثبات نیست. شما مي

صرفا از طريق گفتار و نوشتار نقش آموزگـاری ايفـا کـرده اسـت و ضـريب      
تـر   بان بیشتری داشته است او اصـیل هايش بیشتر بوده و مخاط پراکنش آموزه

تواند بگويد که اگر آن افـرادی کـه در همـان     است. يک ديدگاه ديگر هم مي
ها به دنبال ابداع رفتند، استراتژی طراحي کني، نفری بسـازی]...[ بحـث    دهه

کادر همه جانبه آن زمان بحث خیلي مهمـي بـود، يعنـي يـک عنصـری کـه       
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ست موتور سوار شود، بلداست فـرار  اش خوب است، بلد ا دوچرخه سواری
کند، بلد است تايپ کند، ضمنا بلد است يک هسته را اداره کند، بلـد اسـت   

شـود همـه جانبـه. مـ ال االن هـم در بحـث        يک جمعي را کوه ببرد، اين مي
های اسـت کـه اگـر خـورد شـود تـک تـک         فیزيک نو و آينه هولوگرام، اين

اين  87و  77کادر همه جانبه در دهه اجزايش قابلیت آينه کل را دارند. بحث 
خواسـت   کند، اگر هم مي شود که به آموزش فکر مي بود. يک حنیفي پیدا مي

رفـت معلمـي    که آموزش را فقط از طريق گفتار و نوشـتار پـیش ببـرد، مـي    
نوشت و يک رابطه يک طرفـه هـم بـا مخاطـب      گفت و مي کرد، فقط مي مي

نع است، خدا ايـن جهـان را بـا    خودش داشت. ولي همچنان که خدا اهل ص
نويسندگي و سخنراني خلق نکرد و پیش نبرد. خدا در تک مـواردی کـه بـه    

خــورد.  خـورد بـه تدبیرکننـدگان در امـور قســم مـي نــوع انســان قسـم مـي
هـا،   هـا، تاکتیـک سـوارکن    تدبیرکنندگان در امور يعني فکوران، استراتژيسـت 

فل مدبرات »شود  ها مي ... همه اينگشايان و گران، گره دهندگان، تحلیل سازمان
خورد که  خورد، به کساني قسم مي خدا به سخنران و نويسنده قسم نمي«. امرا

کنند. تصور ايـن   در حقیقت در پاتیل پخت و پز هستي و دوران مشارکت مي
هست که کساني که چندوجهي هستند، بعضي از استاد نجارها سمت بازار و 

هـا آموزشـي    ها را نگاه کن، وجود ايـن  اند. اين ندهمولوی، از قبل در تهران ما
تا بر و بچه دورشـان هسـت. بـا آن سـنش مـداد پشـت        8-7است و حتما 

کند و نه از ماشین، کارش را دقیـق   گوشش است و نه از کامپیوتر استفاده مي
دهـد و   دهد، وجدان کاری دارد و ضمن کار به بچـه آمـوزش مـي    جام مي آن

را  mdfدهد. اين با استادی که در يک کارگاه باالشهر  آموزش اخالقي هم مي
کنـد   ای درست مي کند و يک چیز شسته رفته متری قطع مي با اره لیزری میلي

خیلي تفاوت دارد. آن استاد است، اين که استاد نیست. اين هست که به نظر 
کنند و آموزش  من افرادی که چند وجهي هستند و به ساخت و ساز فکر مي

هـا   کنند، کاراتر هستند. آن ا از مجرای قلم و داالن حلقوم تعريف نميرا صرف
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هـا بیشـتر    ماند، آن آمـوزش  هستند که همچنان که ماده و انرژی در جهان مي
ماند. همین کـه   هايي که درش روش و منش هست بیشتر مي ماند، آموزش مي

و همه  نژاد فدايي توده سازماني شد و کل مسئولیت را بر عهده گرفت حنیف
نفر رها  777نفر اعدام سازماني رها شد و  6را از زير ضرب نجات داد]...[ با 
تر است تا اين که م ل ما بخواهي بیايي اينجا  شدند. اين آموزش خیلي جدی

تر است و در ذهن هرکسي کـه   بنشیني و مدام صحبت کني. آن آموزش کیفي
آقا باالخره بايد پدری کني. شیند که  بخواهد در ايران کار تشکیالتي بکند، مي

کنم کسي که چند وجهي است  پدری فوق رهبری است. من خودم تصور مي
دارتر است. در بحث تشکیالت هـم گفتـیم، تشـکیالت الزامـا      تر و ارج جدی

ها هسـتند کـه    تشکیالت سیاسي و زيرزمیني و پیچیده نیست. در ايران خیلي
برو، يک بقالي هست   های محله يتشکیالتي هستند. از فردا صبح شما به بقال

کنـد، پـول خـوردش را از     کند و آب و جارو مي که شش و نیم صبح باز مي
شب جور کرده، اسکناسش مرتب است، مواد شوينده را بقل مـواد خـوراکي   

بینیـد پـودر و صـابون را     اش فلسفه تشکیالتي دارد. مي بندی گذارد، طبقه نمي
ا يک طرف گذاشته اسـت، چیزهـای   يک طرف گذاشته است، مواد غذايي ر

افتد، اتفـاقي   اهلل مي سبک را دستمال و بیسکويیت باال گذاشته که به سر خلق
هـای   هـا و چیـز   بیني همـه کمپـوت   روی، مي رخ ندهد. در يک مغازه هم مي

خواهد بیاورد هم روی سـر خـودش    سنگین را باال گذاشته است و هربار مي
وت تشـکیالتي يعنـي ايـن؛ پـول خـورد      افتد و هم روی سر مشتری، تفـا  مي

جا هم نوشـته هـرکس پـول خـورد دارد      کند، آن ندارد، صبح نه و نیم باز مي
ده  دار هم سازمان ای، يک زن خانه داخل بیايد. تفاوت اين است. در هر حوزه

زنید زيـرش پـر از آشـغال     رويد فرش را باال مي های مي است، شما يک خآن
شـیرها را زيـر فـرش     زد که همه خورده خاکهشود يک طور جارو  است. مي
دار میخواهي بشناسي زير فرش را ببین و در کمد را باز  گويند خانه بدهي. مي

خواهـد نمـايش بدهـد، خانـه       کند که مي کن. يکي هست که به اين فکر نمي
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شوند در چهارچوب نظم به آن خانه بیايیند. اين  منظم است و همه مجبور مي
ای خودش تشکیالتي است. حاال ببینید، منشا هسـتي  هست که هرکس سرج

هم استاد تشکیالت است. يعني نیروهای کارگزار خودش را دارد، نیروهـای  
فکور خودش را دارد، کادرهای خودش را هم دارد. درست هست کـه خـدا   

نیاز است و صمد مطلق است امـا بـاالخره در گـردش هسـتي ايـن       مطلقا بي
نیاز هسـت ولـي    کارساز واقع شده است. خدا بيپروردگار يک ابراهیمي هم 

کادر ويژه هم دارد. کادر يک دارد، کادر کارگزار دارد، هستي را سازمان داده 
گويد که ما زمـین   است. وقتي خواسته که هستي را سازمان بدهد خودش مي

و آسمان را فراخوان داديم که آيا مايلید در اين ساخت و ساز مشارکت کنید 
هم تشکیالتي است. وقتي خدا تشـکیالتي اسـت مـا هـم هرجـا       يا نه؟ خدا

کاری اسـت و   دهي هم نه الزاما مخفي دهي باشیم. سازمان هستیم اهل سازمان
گـردد.   نه الزاما پیچیده برخورد کردن است. اين هستي دارد بـا سـازمان مـي   

جـو   تغییردهندگان جوامع بشری هـم همگـي سـازمان داشـتند. از مسـالمت     
هزار میلیشیا داشته است و  787گاندی بوده سازمان داشته است،  ترينشان که
سازمان نبوده. هرکس را  داده است. بي ها را با آن میلیشیا سازمان مي راهپیمايي
کنید، از آن استاد نجار، تا آن مادر و تا آن بقـال ]سـازمان دارد[. مـن     نگاه مي

ـ  ران خودمـان اگـر مانـده    تاحاال جايي را جز ايران خودمان نديدم، اما اين اي
است مرحون همین انديشمندان و فکوران و سازماندهان، از بقـال و نجـار و   
چقال تا کساني که در حـوزه انديشـه آمدنـد هندسـه آوردنـد و مهندسـي و       

شـود سـاده و عینـي     اسلوب و روش آوردند بوده است. پس همه چیز را مي
 کرد.

∗∗∗ 
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آمد.اما بعد  تاکتیک از دل ايدئولوژی در میشود که استراتژی و  معموال گفته مي ∗
رسند و برای خودشان دنبال تدوين ايدئولوژی  همه به يک استراتژی مي 77از 

 خواهم ببینم رابطه ايدئولوژی و استراتژی در آن دوره چطور بوده است؟ روند. مي مي

گويید منفک و مکانیکي نیسـت و اول و دوم نـدارد.    اين طور که شما مي
شود کـه در هسـتي    یه اين هست که نسبت فرد با هستي مشخص مياول قض

گیر از هستي است يا عضو هستي است  چکاره است؟ ناظر هستي است، بهره
های مختلـف   هايي که در دوره خواهد در هستي مشارکت کند. همه اين و مي

منشاي شدند، به نظر من زندگیشان را نگاه کنید نقطه چینش اين هست که در 
ه بودند، در محل که بودند، در مدرسه و دانشگاه که بودند، در محـیط  خانه ک

ها عنصر تغییر بودند. لـذا عنصـر مقـدم، عنصـر      کار که بودند، در همه محیط
تغییر است. اين نیست که اول ايدئولوژی بیايد يا اول استراتژی بیايـد. اصـال   

اسـت. شـما   زمـان   هـا هـم   ها فرايندها و فراوری طور نیست. بعضي وقت اين
بینید که ممکن است برای يـک غـذا نصـفه روز وقـت      ها را مي بعضي خانم

شـعله   8گـذارد و از   ساعت وقت مي 8-7بگذارند، اما خانمي هم هست که 
کنـد. آن مـدل، مـدلِ     غذا برای کل هفته درست مـي  8کند و  گاز استفاده مي

یـد مـدل   گوي طور که شما مـي  کنم آن همزمان پیش بردن است. من تصور مي
مکانیکي نیست. اول اين را درسـت کنیـد و دوم آن، نـه ايـن طـور نیسـت.       
باالخره وقتي ذهن فعال است، برخـورد بـا عـین هـم وجـود داشـته باشـد،        

توانـد روی انديشـه فکرکنـد، هـم روی      های ذهن هـم مـي   زمان اين فايل هم
ان در ايـر  77کنم دهه  دهي فکر کند. من تصور مي تئوری و هم روی سازمان

شـود مکـانیکي    اين اتفاق افتاد و تقدمي هم نبود. اين هست که خیلـي نمـي  
ای اهل تغییر بودنـد و منشـاي    برخورد کرد. ولي نوعا کساني که در هر حوزه

شدند، اول سنگشان را با جهان واکندند، مقـدم بـر ايـن کـه ايـدئولوژی يـا       
سـهمي  استراتژی داشته باشند. عضو جهان هستند، عضـو هسـتي هسـتند و    

دارند، سهمشان هم سهم الشراکه نیست که بروی بازار بـورس چنـدتا سـهم    
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هـا از جهـان چیـزی     بخری و آخر ماه بروی پولش را بگیری، نه؛ ايـن تیـپ  
نخواستند اما در جهان سهم داشتند. ما هستیمع هر رژيمي که سرکار باشد آن 

ا در حضور و ه کنند. معموال حاکمیت شان را تحمیل مي افراد هستند و هستي
کنند، ولـي او چنـان    های خودشان را حضور و غیاب مي غیاب فقط سوگولي

کند که  وجود و ماهیتي دارد که هر حاکمیتي بفهمد او هست و مجبورش مي
بپذيرد که هست. اين هست که اول واکندن سنگ باهستي است. همه عضـو  

ال باشي، همه دار و چه بق هستي بودند، چه مذهبي، چه غیر مذهبي، چه خانه
انـد. اعضـايي کـه     عضو هستي هستند. جهان ما را اعضای هستي نگه داشـته 

آمدند در هستي فراوری و ساخت و ساز کنند و حـداقل بهـره را از هسـتي    
بگیرند و حداک ر انرژی را به هستي ببخشند. يک بخشي هم آمدند کـه فقـط   

را که ديديد، هم تلقي ای  افتید هر پديده از هستي بهره بگیرند. در سیر که مي
سری اصـول   استراتژيک از آن داريد و هم تلقي ايدئولوژيک داريد. منتها يک

کننـده اسـت. مـ ال     مبنايي ايدئولوژيک هست که در استراتژی خیلـي تعیـین  
توانید در  شعور است. با جهان ذی شعور است شما نمي فرض کنید جهان ذی

توانید بیايیـد نظـام پلیسـي     ريد، نميتشکیالتتان بیايید و واليت بازی در بیاو
تواني بگويي من رئیس قبیله هسـتم و بقیـه سـرخ پوسـت      درست کنید، نمي

توانید محور باشید. يکي از دوستان ما بود که وقتي مربي نبود، او  هستند، نمي
گفت من هافبـک وسـط هسـتنم، بقیـه هرجـا دلشـان        کرد. مي ما را ارن  مي

تواني هافبک وسط بايستي و يکي را بفرسـتي   يخواست بروند و بايستند. نم
طور تشکیالت را ارن  کني،  تواني اين در سکو و يکي را بفرستي در دره. نمي

اگر که به قوانین مندرج در هستي باور داشته باشي. اين هست که يک سری 
توانـد   اصول ايدئولوژيک هست که اگر وجود داشته باشـد هـی  کـس نمـي    

تواند بگويـد مـن حرکـت جـوهری      ک روشنفکر نميبگويد، يک روحاني، ي
مالصدرا را قبول دارم که جهان در جوهر و عرض مدام در حـال هیجـان و   

جـا را بگیـری و ببنـدی، ايـن را در      خلجان است اما بعد بیايي و اينجا و آن
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شـود، بـه آن بـاور     شیشه بکني، آن را در کمد حبس کني. چنین جیزی نمـي 
يک سری اصول مـتقن ايـدئولوژيک هسـتند کـه در      اولیه بايد شک کرد. لذا

ای خلق شده است و  عمل راهنما هستند. م ال اگر قائل باشي که جهان مرحله
باره خلق نشده است، م ال قرآن با شرب خمـر در سـه مرحلـه برخـورد      يک

پـذيری کـه در هرکـاری     مـي  کرده است و يک مرتبه برخورد نکـرده اسـت،  
شود اصول تو، استراتژی مرحلـه دارد،   ها ديگر مي ني. آنای برخورد ک مرحله

شـود کـه در زنـدگيِ     در تشکیالت ديگران هم نظر دارند. اين طور تصور مي
بیني هرکس از کودکي  هرکس در هرجای جهان که منشا بوده است بروی مي

و ژنتیک دنبال تغییر پیرامون بوده است و دنبال پذيرش و وضع موجود نبوده 
انـد. اگـر    ال چه معلم باشي و چه هرچه باشي، نوعا اين طـور بـوده  است. حا

ها بیايي طبیعتا يک باورهايي داری که آن باورها کمک  بخواهي در اين حوزه
طـوری   شود برخورد مکانیکي کرد. اين کند که روشمند بشوی. خیلي نمي مي

دهد، شما بنشیني يک دستگاهي درست کنـي و بعـد    ديگر چیزی دست نمي
ريـزد و بـا آن    کنـد آن دسـتگاه فرومـي    قدر شرايط اجتماعي تغییر پیدا مياين

 تواني درست کني، چه برسد به پاساژ. زيرپله هم نمي
 

∗∗∗ 
 

های شريعتي که شما نام آن را تفسیر منجر به  در بررسي بخش دوم فعالیت ∗

تغییر گذاشتید به نظر من مشي او بازهم همان حالت آگاهي بخش است و تغییر 

های انقالبي او م ل شهادت متاثر از اتفاقات است  خاصي را مد نظر ندارد و ادبیات

گويد که  اما مشي او همان است که بود. همان طور که خود او در همین دوره مي
که  انقالب قبل از آگاهي فاجعه است و ما به طور عملي فاجعه را ديديم. دوم اين

که کسي که نیرو آزاد کرده بايد بستری برای در مورد انتقادی که به شريعتي کرديد 
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وجود بیاورد يک م ال نقض بزنید که کسي همگام با آگاهي دادنش بیايد و  عمل به
 وجود بیاورد.  بستر عمل به

در مورد اول صحبت شما صحیح است و من هم نگفـتم نیمـه دوم فقـط    
 تری است. يـک بخشـي ادبیـات    حس و انقالب است، نیمه دوم، نیمه جدی

از کجـا آغـاز   »تر شد.  انقالبي است اما عنوان شد که در نیمه دوم استراتژيک
تـا   78های استراتژيک است که حدفاصـل   نوعا بحث« چه بايد کرد»و « کنیم
شـود و تعقـل و    تـر مـي   جـدی  87تـا   76در ادبیات شريعتي نبـود. لـذا    76

د. در ضمن کن های اساسي بیشتر فکر مي شود و هم به پايه آموزشش بیشتر مي
شـود، نـه؛ دوز    اش زيـادتر مـي   بحث تصريح نکـردم کـه فقـط دوز انقالبـي    

تـا   78نسـبت بـه    87تا  76شود.  اش هم زيادتر مي استراتژيک و دوز عقالني
 عیار ديگری دارد.  76

کرد اين بود که بـرای   87تا  76نکته دوم هم که گفتید، کاری که مصدق 
کنید ايده تشکیل بـورژوازی ملـي در    هايش بستر هم آفريد. يعني فرض ايده

ايران را داشت و هم محاسبه کرد و هم نهادهـای خـاص آن را آفريـد. مـ ال     
بانک بیمه بازرگانان درست کرد، بانـک صـادرات و بانـک صـنعت ومعـدن      
درست کرد. سازمان صنايع ملي و سازمان صـنايع کوچـک را درسـت کـرد.     

وجـود آورد.   داری صـنعتي را بـه   يهداری تجاری به سـرما  زمینه انتقال سرمايه
وجود آورد. وقتي خواسـت تحـولي در اقتصـاد روسـتايي ايـران       نهادها را به

وجود بیاورد، هم نهاد مدرن درست کرد م ل بانک کشاورزی و هم سازمان  به
آالت کشاورزی را درست کرد. شما ببینید، نهـاد مـدرن بانـک،     توسعه ماشین

آالت  از طريــق سـازمان توســعه ماشــیندهــي مــدرن  تکنولـوژی و سـازمان
های اجتماعي، لغو بهره مالکانه، ايجاد شـوراهای   کشاورزی. يک سری اتفاق

چنـین مـدلي    ده و بخش و دهستان. برای آن تغییر لوگو کامل است. مصدق
کننـد مـدارش از همـه برتـر      است، دوست من هم عنوان کردند که حس مي

 ـ کارانـه نیسـت    محاسب بـه معنـي محافظـه    ترـ اسبتر، مح است، خیلي عقلي
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خیلي تحققي بود. خیلي هم تئوريک نبـود. ادبیـات مصـدق خیلـي سـنگین      
دفعه بخواني تا متوجه بشوی،  8-7خوانید بايد  اش را مي است، ادبیات بودجه

ها. يعني آدمي که اينقدر تئوريک است و ذهنش پیچیده است،  حتي اقتصادی
تواند در هوا رها و  داند که اين ايده نمي آيد مي عي که ميولي در عمل اجتما

هايي که از مشروطه تا االن در هوا پمپ شده است.  پمپ شود، م ل همه ايده
خواهي کـه   وجود بیاوری، يک اسپانسر مالي مي خواهي بورژوازی ملي به مي

در خواهي که  شود بانک، يک تعداد قوانین و مقررات ميدر اقتصاد امروز مي
کنـد کـه    اليحه تصويب مي 767اش  طول دوران استفاده از اختیارات يکساله

توانید  کن است، همه کلوخ بردار است. شما نمي ها همه زمین صاف آن اليحه
خواهیم بخش غیر دولتي فعال باشـد، امـا    سال فقط بگويي ما مي87م ل اين 

کیت مادی و اش چیست، مساله مال ملزوماتش چیست، بستر قانوني و حقوقي
انـداز   معنوی چیست، پس انداز دولتي اگر در ايـن حجـم باشـد اصـال پـس     

تواند ]صورت بگیرد.[ اين است که آن ايده يا در هـوا پخـش    خصوصي نمي
های مصدق حداقل تـا زمـاني کـه     شود ولي ايده شود، يا در زمین دفن مي مي

موکراسي خودش بود تحول در جامعه روستايي و بورژوازی ملي و توسعه د
 67نشـريه و   7777خواست توسـعه سیاسـي بدهـد،     و... تحقق پیدا کرد. مي

کند کـه بـرخالف    نامه مي اش هم بخش حزب فعال بودند، به رئیس شهرباني
وزير اهانت  فالن تبصره از فالن ماده قانون مطبوعات که اگر کسي به نخست

خواهـد   ورد من نمـي سال زندان برود، شما در م7ماه تا  7يا استهزا کند بايد 
کند. اين هست که آن دوره  بکار ببندی. يعني برای دموکراسي زمین صاف مي

 قابل آموزش است. 
∗∗∗ 
 

تر دانستید اما به نظر اين موضوع  شما دوره دوم فعالیت شريعتي را جدی ∗

برعکس است. سازه دوره دوم خروجي زياد داشت اما بر روی فونداسیون سخت 
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تغییراتي کرده است و  87ته بود. ضمن اين که اين دوره دوم از دوره اول شکل گرف
در نتیجه الزم است سه دوره شود. در مخاطبین شريعتي هم فقط به دانشجويان 

 پرداختید با اين که تاثیر آن روی طالب و حتي بازار بسیار جدی بود.

د و مـا  خـتم شـ   87شـروع شـد و بـه     78يک پروژه بود که از  شريعتي
به نوعي جامعه ايران در الک فرورفت  87توانیم آن را برش بزنیم. بعد از  مي

يک کتاب کـوچکي   87سال  متاثر شدند. م ال دکتر پیمان 87و همه از ضربه 
افتـاد مـذهب را،    87اتفاقي که «. چرا انسان متعهد و مسئول است؟»درآورد، 

سوال برد. شريعتي هم عضـوی از همـین جامعـه    مبارزه و مسئولیت را زير  
يک دوره است و اين به اين مفهوم نیست کـه   76تا  78کنم  بود. من فکر مي

تر است و  تر و روشنفکرانه ها آکادمیک آن دوره را ما نازل تلقي کرديم، بحث
 87شود.  شرايط هم به آن تزريق مي 87تا  76کمتر متاثر از شرايط است. اما 

طور که گفته شد پرانتـز   گويي بخشي از شرايط است. همان شما ميکه  87تا 
بسته نشده است و ان شااهلل در جلسات بعد که بـرای انقـالب    87بحث دهه 

 را مرور خواهیم کرد.  86تا  87رويم حدفاصل  مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 
 
 


