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  برشی نوین در جامعه ی ایران از جهت نظام اجتماعی و نهاد معنوی

  
 اگر سلطان می توانست در اقصی ایاالت کشور خویش با فرامین شفاهی و یا کتبی و بدون این که نیروی "

ینان خویش را معین کند و یا تغییر دهد، این پیروزی بزرگی برای اصل جانشنظامی به کار برد، حکام و 
سلطان فقط آنگاه در امور فالن یا بهمان ایالت ...  شمرده می شد که باالتر از آن ممکن نبود)یا خالفت (سلطنت

 یافته مداخله می کرد که شکایتی از حاکم به دست او رسیده باشد و یا عصیان و اغتشاشی در آن ایالت وقوع
  1."باشد که حاکم از عهده ی فرونشاندن آن بر نیاید

 اسالمی در ایران می نویسد، یفه های تاریخ شناس برجسته ی خاور، پیرامون زمامداری خل"بارتولد"آنچه 
 را با خرسندان بیم داشتند و نا هماوردانچون امروز، از  همیفه هادر آن برش، خل. تنها به گذشته بازنمی گردد

داد   نبودِه شوندِ، ب"پایین" و "باال" میان پیوند. " و از راه خویش برمی داشتند مرگ می سپردندبه" نیرنگ
 اشرافیِ-  ساتراپی سست بود، و با دیوان ساالریِبیگانهزمامداران  با  ها دشمنی ایرانی نیز وو ستد زاینده،

بسیار آن، شورش های بی گسست و  برآیند 2.داشت  فرسنگی ی، فاصله)با همه ی نارسایی هایش (ساسانی
  .خونین در پهنه ی خالفت بود

 خود، فرایشدید، ولی در روند پَبرنفت ملی شدن  ی انقالب مشروطه و جنبش دنبالهانقالب بهمن اگر چه در 
قرون - فئودالیسامانه ی مانده هایِ اقتصادی و چیرگی بر پس- برای نوزایی اجتماعیگام به گام تالش

 همانا اشرافیت توانمند و ریشه دار  تاریخی، بزرگِ کوشش برای از میان برداشتن یک راهبندِوسطایی را، با
که شوربختانه از سوی پاره ای از  - این درآمیزی را ایترین نم روشن.  درهم آمیختبازاری،-روحانی

یا جمهوری  ("استقالل، آزادی، جمهوری ایرانی" می توان در شعار -  نادرست ارزیابی شدفرهیختگان مان
 در ایران یا  بالنده1گفت، نوزاییدگربه . ستجُ در"خالفت نوین"و دشمنی آشکار با ، )"ناوالیی- اسالمینا"
یا راسیونالیسم  "خردگراییِ"، خواسته یا ناخواسته، با -  3به گفته ی ویل دورانت – "آغاز عصر خرد"

د و هشت اگر که بژرفد و بابک وار سرافرازد  بنابراین، خیزش هشتا. استکمابیش درپیوسته ایرانی، کهنسال
-مالی-  سپاهی یاران،بازاری-همانا با نشان گرفتن زراندوزان و تَکاگران یا انحصارگران بزرگ کاتوزی(

باورهای پوسیده ی ، و در پی آن، )درون مرزی شانمونتاژی آنان، و نیز همداستانان نهان یا نانهان برون  و 
 سترگ داشته اند، به زباله دان  استعمارگران نفت خوار بهرا و سهمگستراندن شانسده های میانه را که در 

جامعه ی ایران از جهت نظام اجتماعی و نهاد "تاریخ بفرستد، می تواند  پس از سده ها برشی نوین در 
  4. را نیز بیاغازد"2معنوی

  

  
 

                                                           
رای   1 ز ب ا ني سانس اروپ ـذر«رن ک، در » گــ سای کاتولي ـاز«از کلي انی» آغــ سم يون ه راسيونالي ی -ب روم

 .فروناويد و از آن ياری ستاند
ان بينی   « ساسانی و آغازيدن خالفت اموی، از کتاب پايانيدن دودمان اين بريده را که در پيوند است با          2 جه

 .به ارمغان گرفته ايم» بش های اجتماعی در ايرانها و جن
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  چند یادداشت
  1 کتابه ی نگارشپیرامون شیو

  
  
  : یکمادداشتی

 را دانسته، گـاه     "آزادی خواه " و   "دستاورد"واژه های آمیزده یا مرکب چون       
پیوسته و گاه گُسسته نویسیده ایم، چرا که شماری از آنان در نوشته ها ایـن                

با این همه می تـوان در نگـارش آنـان نیـز روشـی یکـسان                 . گون جافتاده اند  
 آورده ایــم تــا بتــوان رنــویس هــا، ماننــدواژه هــا رادر کنارهــا و زی. برگزیــد

و نیز پـسواژه هـا      5 2از پیشوندها، پیشواژه ها، پسوندها    . آسانترشان دریافت 
در زبـان امـروزه، سودسِـتانده       نه در یک معنا، بلکه در چند معنـایِ جافتـادهِ            

در گزینش کارهاواژه و واژه ها بـه فـشردگی و رسـایی و نیـز امکـان         6 3.ایم
ز کاربردنِ شماریِ کارواژه هـا      بدین روی، ا  . 4ازی آنان ویژنگریسته ایم   جااند

 بـیش پرهیزیـده     خوانندگان کنونی کـم و    و واژه های درست اما ناآشنا برای        
                                                           

 . استنگارشده رو به  در زمينه ی کارواژه ها در زبان فارسی کتابی از سوی نويسن1
اده است         » مزيد موخر «پسوند را    2 ابيش ورافت ون کم در فرهنگ  . يا افزوده ی پسين نيز خوانده اند، که اکن

هم نوشته   ) و نه پسين  (» خالف مقدم «، و موخر را     )ه افزوده و ن (» افزون کرده شده  «های فارسی مزيد را     
 .اند

اده و               » وار« برای نمونه، پسوند     3 ان فارسی جافت دبارگی در زب برای چگونگی و دارندگی و مانندگی و چن
م                    اربرده اي ا ک ن معناه ان را در اي دين روی آن ا شده است، ب هستند  . برای خواننده و شنونده تا اندازه ای رس

ـده ای است،    «: رانی که در اين پهنه و ديگر زمينه های واژه سازی، دگرمی انديشند         پژوهشگ ن قاعـــــــــ اي
دون آن     (هر واژه    ا ب رای       ) با پيشوند و پيشواژه و پسوند و پسواژه، ي ايی ب ی و هر معن ـک معن رای يـــــــــ ب

ان        –ن دانشورانه   را می توان بيشتر در زبا     » قاعده«اين هنجاره يا    . »يــــــــــک واژه  ر در زب  و اندکی کمت
شورانه  ا -نادان اربرد، ت افتن دانش ک ردد -دري ر گ ان ت ا آس ون  : واژه ه ايی چ امانيدن واژه ه ه س رای نمون ب

فلسفی نيز، -اقتصادی- دگره، که حتی در نوشته های امروزين اجتماعی     واقعی و حقيقی و درست و راست و       
 .  گونه می آيند» هرج و مرج«
 )»بياميزد و بکوبد و بويزد«: ويز از ويزيدن(يژه داشته ايم، يا ويزنگريسته ايم نگرش و 4
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آینده خواهد آشکاراند که تا کدام کرانه هـا مـی تـوان بـرای               آزمون های   . ایم
ــانی در "رســتاخیز" ــار زب ــدی" و بافت ــانی"مرزبن ــا – 1 در دســتور زب  همان

  ره   – دری یـا فارسـی       2ی نـاگزیر و بنیـادی بـرای امروزانـدن         دگرگونی هـای  
در هر دویِ این پهنه ها، پایواژه ها یا مصدرها جایگـاهی دارنـد بـسا                . نوردید

  . برجسته و دراندازنده
  :نمونه ای از نوپایواژه ها

  ) خوردن و خوراندنای( و جنگاندن دنی و ساماناندن چون جنگدنیسامان
  )دارندمی  سامان اینظم ( سامانند ی ها مابانی کنار خیت هادرخ

  ) سامان داداینظم ( را ساماناند ابانی خی درخت هاستی بایم
  :نمونه هایی از فشردنویسی ها

  ) قرار دادی مورد بررسای کرد یبررس (دی توان آن را بررسی مایآ
  )قرار داد یابی مورد ارزای کرد یابیارز (دیابی توان آن را ارزی مایآ
  )از درون شکاف داد( درون شکافت ای را درشکافت دهی پدنی ادیبا
  )مورد قبول است( است یرفتنی پذدگاهی دنیا
  )ستیمورد قبول واقع ن (ستی نیرفتنی پذدگاهی دنیا

  ) استاجراقابل ( است  انجامیدنیآن کار
  ) استاجرا رقابلیغ( است  ناانجامیدنیآن کار

                                                           
ان روان                            1 ا يک دسنور زب ه تنه  دز زبان ما چون همه ی زبان های پيشرفته ی جهان، بجا و بايسته است ک

د         در  . باشد ی کارآين ا   . زبان دودبيره ی کنونی، همزمان دو دستور زبان دری و عرب ه تنه دين روی ن - تک ب
وه ده، بلکه انب ای سودمند و نيازي وند-واژه ه زوده می ش ان اف ه زب ده ب نا و نانياري ای ناآش ره ی . واژه ه دبي

را و    ره ای مي يا، دبي اختر آس ونی و روان در ب طايی "کن رون وس ويه ی    " ق ه س دن هم ار ران ا کن ت و ب اس
د       دادگستر-ديوانی-شان از نهادهای آموزشی    بنيادگرایکاتوزيان و همتايان     اريخ خواه ی، به گمان بسيار به ت

دی "يکی از برجسته ترين شيوه ها برای دستيابی به          . پيوست ه فرهيختگانی چون          " مرزبن ان دری، ک در زب
ری روشمندانه و             تاحسان طبری و احمد کسروی نيز بر بايس        گی آن پای فشرده اند، از ديدگاه نگارنده بهرگي

ت   "يا  " يک دبيره "پيگيرانه از زبان     وان         . است " ورزبانیيک دس ن راه می ت واژه های سودمند و      -تک از اي
ره،    : ساخت و از آنان بهرگرفت" دری"يا  " خودی"نيازيده ی بيگانه را        ده و بلعش و دگ چون بلعيدن و بلعي

 .واژه های نظم و انتظام و منظم و دگره-به جای انبوه
 )آمد شدن و روزآمد ساختنامروزيدن و امروزاندن برابر روز(روز ساختن - روزآمد يا به2
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  :یادداشت دوم
 و بـا آغازیـدن از       "روشمنـــــــــــدانه "نوواژه هایِ ایـن کتـاب را         بیشترین

در ایـن زمینـه نمونـه ای مـی آوریـم از             . پایواژه ها یا مصدرها برگرفتـه ایـم       
  :"سامانیدن"نوپایواژه ی 
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پذیرفتن را با قبول کـردن، درپـذیرفتن        در این روشِ واژه سازی، برای نمونه        
، و جداییدها    ایم  با ضمانت گشتن برابر نهاده     را با اعتراف کردن، و پذرفتن را      

اعتراف و ضمانت و دگـره، از آنـان برسـتانده            قبول و    برای یییا جداشده ها  
 جداییـدهای    بـا  دن برابر ثبـات داشـتن و ثبـات دادن         پاییدن و پایایی   مانند (ایم

 پایید یا تثبیت، پایا یا ثابت، پاییـدگی یـا ثبـات، ناپاییـدگی یـا بـی ثبـاتی،                   : آنان
همین شیوه را درباره ی واژه های درآمده بـه زبـان کنـونی              . )پایایید یا اثبات  

 برگرفتـه از واژه ی ترکـی        چالـشیدن و چالـشاندن    بدین گونـه    . کارگرفته ایم 
 یـا زد و خـورد       چـالش کـردن   بـا    برابـر    - فهمیدن و فهماندن   چون   – چالش  
بـسیاری از   . آمـده انـد   یا به زد و خـورد کـشاندن           و به چالش کشاندن    کردن
 واژه های آشنا و رسا از همسایگان و خویشاوندانمان در باختر آسیا را            -تک
ت، بـه زبـان     ــــــــــــ از این راه می توان، و از دیدگاه نویسنده می بایس           نیز

 .افزود» مرزمندانه«و » روشمندانه«دری کنونی 

  
  :ت سومیادداش

رباره ی پرهیزیدن از  د شماری از پژوهندگان زبان دریبه باژگونِ دیدگاه
 ما ،)چون انباشتن و انباریدن یا گفتن و گوییدن ( ای دوریشه هایکارواژه

هربرداری از آنان را بجا و درست می دانیم، نه تنها برای ساختن نوواژه ب
بویژه سرودارها و . های بیشتر، بلکه برای آفریدن نوشته های رنگین تر

واژه های همگون اما -ندند به این انبانمند نیازم- آهنگین و قافیه1نوشتارهای
  .ناهموزن

   
  

                                                           
ده        راهی را نويسه ای و گويه ای، و نث         در اين کتاب کتبی و شف      1 ی و شعری را نوشتاری و سروداری خوان
 .ايم
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  : چهارمیادداشت 
برای فشردنویسی و آسان گویی، در گزینش نوواژه ها در آغـاز بـه افـزودن        

.  به پیشواژه هـا و پـسواژه هـا         »سپس«، و   پیشوندها و پسوندها روآورده ایم    
 خواهانـه   آزادی برابـر  آزادمندانـه :  هـایی در ایـن زمینـه       هنمونه ها و آزمونـ    

، زوروری برابـر زورگـویی،      )عادالنـه (ورانه برابر دادجویانه    داد،  )دمکراتیک(
 ،برابر انحصار کابنگاه  تَایی،  انحصارگرکاگری برابر   تَ،  ریاواری برابر ریاکاری  

  .  دگرهو  برابر شرکت فراملیفرابنگاه
  

  : ت پنجمیادداش
 چندبخشی، که )فعل های(های  کارواژهدر چاپ دوم کتاب کوشیده ایم از 

و زبان های ) ، فارسیدری، درباری، تاجیکی، پارسی (کنونین فراوان در زبا
همکاری . خویشاوند آن در چندین سده ی گذشته فراگسترده، کمی بپرهیزیم

های روزافزون منطقه ای و داد و ستدهای فزاینده ی فرهنگی در باختر آسیا، 
 کهن پیوندارهایش گذار از اجتماعی در بر-یهمپا با دگردیسی های اقتصاد

در زبان های محلی را ناگزیر می » نوزایی«،  نوینپیوستارهایبه فئودالی 
این امر بویژه از این دیدگاه برمی جهد، که از سوی زمامداران دست . سازد

نشانده ی منطقه، کوشش هایی دیده می شود برای جااندازی زیرکانه ی 
منطقه ای -انشگاهی و کشورید-زبان انگلیسی به عنوان زبان دولتی

کمابیش چون هندوستان و پاکستان و فیلیپین و اندونزی در برش چیرگی (
   ).استعمار

جلوگیری از این کار، بدین گروه از کارشناسان در باختر آسیا می برای 
 نخستین تسلط اسالم برای در سده های«  چون همتایانشانآنانی که: 1نیازیم

و نحو، و ادب زبان عربی به آن کوشش های تنظیم و تنسیق لغت، صرف 
                                                           

 )نيازيدن و نيازاندن( نياز داريم 1



                                                                             کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت
 

20

ارجمند و پرثمر برخاستند و زبان عربی را به اوج شگرفی در دوران خویش 
اینک برای پرورش زبان مادری خویش اگر برایشان میدان و ) و... (رساندند 

وسایل کار و رهنمود درست و اسلوب علمی و نقشه دورنمایی آماده باشد، 
    . نخواهند داشت 7» پارینهمسلما نبوغی کمتر از

است، و این دری  چشمگیری از مردم باختر آسیا  از آن جا که زبان شمار
ان پس از زبان پهلوی و عربی زبان گسترده ی دیوانی در این پهنه، از بز

و این خود  –جمله در میان عثمانیان و صفویان و مغوالن هند بوده 
 - با همه ی کشاکش ها» ر آسیابرآیندی بود از همبستگی بازارهای باخت«

نگرش ویژه بدین زبان و کوشش برای برابرسازی آن با دگردیسی های 
در زبان های پیشرفته ی امروزین، . فرهنگی بایسته است-اجتماعی-اقتصادی
ک که از پایه های برجسته ی زبان شمرده می شوند، بیشتر یها  کارواژه

ن آنان را آسانید، و بدین گونه  نیز می توامادر زبان . بخشی و ساده اند
برای . همواریدواژه های فشرده و ساده اما پربار، نوزمینه را برای رویش 

 فرانسه analyser,  انگلیسیanlayse or analyze( »ارزیابی کردن«نمونه 
,analysieren or untersuchenســــــــــه «آمیزه ایست از )  آلمانی

برای آسانیدن آن می شود دو راه .  و کردنارزیدن و یابیدن: »!!!کارواژه
و ) همسان با بررسیدن، و برگرفته ی آن بررسی(برارزیدن : برگزید

را برگزیده ایم، چرا که گمانیده ایم » ارزیابیدن«ما در این کتاب . ارزیابیدن
 کارواژهفعل را در چاپ دوم کتاب، (فراگسترد » ساده تر«می توان آن را 

  ).1یواژهرا پانامیده ایم و مصدر 
  
  

                                                           
-پايه"و " کار-واژه" اين دو واژه را، بنا بر واکنش شماری از دست اندرکاران به برابرهای پيشنهادی 1

  . جای فعل و مصدر، در اين کتاب دگرانده ايمبه" کار
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  :مششیادداشت 
  

های  کارواژهآمیزه ها و افزوده ها از برای نمایاندن امکان ها در ساختن 
: ، نمونه ای می آوریم)نامتعدی و متعدی(بخشی نافراگذارده و فراگذارده -یک

  ).  انتصاب کردن(و گزیناندن ) انتخاب کردن(گزیدن 
  برگرفته از گزیدن

برگزیدن، بازگزیدن، درگزیدن، فراگزیدن، : نمونه هایی از گروه نخست
فرازگزیدن، فروگزیدن، واگزیدن، ورگزیدن، برون گزیدن، درون گزیدن، پس 
گزیدن، پیش گزیدن، بس گزیدن، بیش گزیدن، دورگزیدن، دیرگزیدن، 

  زودگزیدن، روگزیدن، زیرگزیدن، ناگزیدن 
زیدن، تهی گزیدن، تک گ سان گزیدن، دشوارآ: نمونه هایی از گروه دوم

گزیدن، جدا گزیدن، خرد گزیدن، هیچ گزیدن، هرگز گزیدن، پی گزیدن، پا 
گزیدن، چشم گزیدن، دست گزیدن، خون گزیدن، دل گزیدن، سرگزیدن، برباد 
گزیدن، چند گزیدن، چون گزیدن، چه گزیدن، کس گزیدن، همان گزیدن، 

  هیچیک گزیدن، نیمه گزیدن، یگانه گزیدن، تاگزیدن، تک گزیدن
گزید، گزیده، گزیدگی، گزیدمان، گزیدمانی، گزیدی، : نمونه هایی از گروه سوم

گزین، گزینی، گزینش، / گزیدنی، گزیدار، گزیداری، گزیدگاه، گزیدگاهی 
  گزینشی، گزینشگاه، گزینه، گزینا، گزینایی، گزینان، گزینانی 

  برگرفته از گزیناندن
یناندن، فراگزیناندن، برگزیناندن، درگز: نمونه هایی از گروه نخست

  )هم چون باال... (فرازگزیناندن، و 
آسان گزیناندن، دشوار گزیناندن، تک گزیناندن، : نمونه هایی از گروه دوم

  )هم چون باال... (تهی گزیناندن و 
  )هم چون باال... (گزیناند، گزینانده و : نمونه هایی از گروه سوم
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 ها بیش و کارواژهی از واژه ها و چرا می بایست از چنین انباشته های پربار
دوبخشی و های  کارواژهسان گیری، به آو با ) صرف نظر کرد( درگذشت کم

در کمتر زبانی این توانایی های چندین گانه . چندبخشی کم زا یا نازا روآورد
  .ی واژه سازی دسترس است

  
  :هفتمت اشدیاد

، نوشته ای برمی )فعل ها(ها  کارواژهبه منظور برتاباندن دشواری ها در 
  :گزینیم از زبان انگلیسی با برگردان روزمره آن به زبان فارسی

This organisation „send“ voluntary helpers to areas in 
Africa to “start” schools, “educate” women, “train” people 
in professional skills, “help“ them to “re-build” their 
villages after war, “teach” people about HIV, or “give” 

medical help .  
بخشی -یکی  کارواژهبخشی، و یک -یکی  کارواژهدر نوشته ی باال هفت 

  : روزمره آنبنگریم به برگردان. مده استیشوندی به کار آپ
تا » فرستاد«این سازمان داوطلبان کمک دهنده را به سرزمین هایی در افریقا 

، به کارآموزی مردم در »درس دهند«، زنان را »باز کنند«ا را آموزشگاه ه
پس از جنگ تا روستاهایشان را » مشغول شوند«یشه های کارشناسی پ
، یا به آنان کمک های »آموزش دهند«، مردم را پیرامون ایدز »بازسازی کنند«

  .»برسانند«دارویی 
بخشی -یکی  کارواژه آن دارای تنهـــــــــــــا دو کنونی برگردانِ

باز کردن و درس (دوبخشی ی  کارواژهاست و پنج ) فرستادن و رساندن(
اما این گون نیز ). دادن و مشغول شدن و بازسازی کردن و آموزش دادن

  :می توان نگاشت
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تا » فرستاد«این سازمان داوطلبان کمک دهنده را به سرزمین هایی در افریقا 
، به کارآموزی مردم در »بیاموزانند«، زنان را »بگشایند«آموزشگاه ها را 

پس از جنگ تا روستاهایشان را » پردازندب«یشه های کارشناسی پ
، یا به آنان کمک های دارویی »بیاگاهند«، مردم را پیرامون ایدز »بازسازند«
بخشی، و یک -یکی  کارواژههفت هم چون زبان انگلیسی با (» برسانند«

  ).یشوندیپبخشی -یکی  کارواژه
بخشی بی شماری هست که -یکهای  کارواژه دریگر سخن، در زبان به دی

این امر زمینه را فراهم می سازد برای . کم به کار می آیند یا به کار نمی آیند
، و نیز امر واژه ها کارواژهساختن آمیزه ها و افزوده های سترونی در 

 دارند جایگاه بسافرازیها  کارواژه مار زبان چرا که د. سازی به طور کلی
می توان ده هــــــــــــــا واژه » بازساختن«برای نمونه با . در واژه سازی

یا » گزیدن«از همین نمونه اند . تنها چند واژه» بازسازی کردن«ساخت اما با 
، »مخلوط کردن«یا » آمیختن«، »اضافه کردن«یا » افزودن«، »انتخاب کردن«
  .»پاره کردن«یا » دریدن«و » پاریدن«
  

  :م هشتداشتیاد
را در زیر می آوریم، که ) فعل ها(ها  کارواژهاز دگرنگاری » ادبی«نمونه ای 

 8.»کیمیاگر«برگردانی است از زبان انگلیسی، برگرفته از پیش درآمد کتاب 
نیز گونه » قصه ی شهر سنگستان«نوآوری مهدی اخوان ثالت درچکامه ی 

درخشان : و بسادلنشین، آن هم آهنگین ها کارواژهای است از دگرنگاری 
  9»خاموشید«، فروزان آتشم را باد »خوشید«چشمه پیش چشم من 

برگ . کیمیاگر کتابی را که کسی از کاروانیان با خود آورده بود، برگرفت
کیمیاگر، افسانه ی نرگس، جوانی که هر . زنان، داستانی یافت پیرامون نرگس

او چنان . ، می شناختروز به دریایی می خمید تا زیبایی خویش را بنگرد
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در . خویش را می شیدایید، که در بامدادی به دریا درافتاد و دم فروبست
  .جایی که او درافتاد، گلی شکفت که نرگس خوانندش
  .انداین اما آنچه نبود که نویسنده، داستان را با آن پایان

ن او گفت، آنگاه که نرگس مُرد، فرشتگان جنگل برتافتند و دریای شیرین پیشی
  .را بازیافتند، دگرگشته از اشک هایی شور

  .فرشتگان پرسیدند» چرا می گریی؟«
  .دریا پاسخید» من برای نرگس می گریم«
با «، آنان گفتند، »آری، جای شگفتی نیست که تو در سوگ نرگس می گریی«

آنکه ما در جنگل همیشه او را می پاییدیم، اما تنها تو زیبایی او را از نزدیک 
  ».یستیدرمی نگر

  .دریا پرسید» آیا زیبا بود نرگس؟... اما «
به هر روی، «. فرشتگان گفتند با شگفتی» چه کس بهتر از تو آن را می داند؟«

  »!در کران تو بود که او هر روز می خمید تا زیبایی خویش را بنگرد
  :در پایان گفت. دریا خاموشید چندگاهی

من در .  که نرگس زیباستمن برای نرگس می گریم، اما هرگز درنیافتم«
  ».ژرفای چشمانش، زیبایی خویش را بازمی یافتم

آنچه او هیچگاه ندانست آنکه، نرگسی که غرق تماشای دریا بود، هر روز 
  .گنج های زیبای ناپیدا و ژرف زندگانی را می کاوید، و نه زیبایی خویش را

  .، کیمیاگر اندیشید»چه داستان دل انگیزی«
  زیباپسندزندگی زیباست ای 

  زنده اندیشان به زیبایی رسند
  آنچنان زیباست این بی بازگشت

  کز برایش می توان از جان گذشت
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، )خاموش شد(، خاموشید )خوشه کرد(خوشید :  هاکارواژهدگرنگاری 
، خویش را )خم می شد(، می خمید )نگاه کند(، بنگرد )به دست گرفت(برگرفت 

پیدا (برتافتند ، )به پایان رساند (ندا، پایان)شیدای خویش بود(می شیدایید 
مراقبت می (، می پاییدیم )پاسخ داد(، پاسخید )گریه می کنی(، می گریی )شدند
، درنیافتم )دوباره یافتند(، بازیافتند )زیر نظر داشتی(، درمی نگریستی )کردیم

  ) جستجو می کرد(، می کاوید )درک نکردم(
دبی از نگارنده گنجانده شده، و نیز در بخش پایانی برگردان، افزوده هایی ا(

  )  »سایه«سروده ای از هوشنگ ابتهاح 
  

  :منهیادداشت 
متعدی نمودن فعل (ها  کارواژه به واژه سازی از راه فراگذاری یدردر زبان 

 و از –را می توان ها  کارواژهشمار فراوانی از . بی مهری شده است) ها
چه از راه : به اندوخته ی زبانی افزوددار  از این گُ-دیدگاه نگارنده می بایست

، و چه از راه کارواژه هانوفتاده و ساختن جاهای  کارواژهبکارگیری بیشتر 
از این راه نیز می توان فشرده تر و پربارتر . آمیزه ها و افزوده های آن

و » شکوفتن«و » شکفتن«از » شکفاندن«یا » شکوفاندن«برای نمونه : نگاشت
» کارواژهدو «که آمیزه است از » شکوفا ساختن «، به جای»شکوفیدن«
از » رهاندن«فراگذارده یا متعدی جافتاده ای چون هایِ  کارواژههمانند (
پوشش «به جای » پوشیدن«از » پوشاندن« یا ،»آزاد کردن«به جای » رهیدن«

  ).»دادن
  
  :هم دادداشتی

دایی بیانداز ج«در این رشته نوشتارها می توانستیم » بجدا و بفرما«به جای 
تن زده ایم یا (را نیز برگزینیم، که از آن فروزده ایم » و فرمانروایی کن



                                                                             کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت
 

26

بخشی و ساده ی -یک) فعل (کارواژهچرا که در برابر ). صرف نطر کرده ایم
 می بایست فرمانروایی کن را می نشاندیم که آمیزه ایست از imperiaالتین 

بخشی -پهلوی یکی  ارواژهک. فرمودن و رفتن و کردن: »!!!کارواژهسه «
فرمودن، که فرمان و فرمانروایی و فرمانرانی از آن برتابیده، برابر کمابیش 

و ) divideالتین آن (جداییدن . بجایی است برای این واژه ی ساده ی التین
جدا و (، می توان درست انگاشت  دری نیز بر پایه ی ساختار زبانبجدا را

جدا که واژه ایست ).  و بلعیدن-عربی–ا بلع جداییدن مانند جنگ و جنگیدن ی
از همان زبان ای  کارواژهپهلوی، به گمان بسیار می بایست برتافته باشد از 

برآیند این فرومردگی . یا زبان های خویشاوند آن، که در گذر زمان فرومرده
دوبخشی ای های  کارواژهبه » ناچاره«چیزی نبوده است جز روی آوری 

دا ساختن، جدا نمودن، جدا افکندن، جدا انداختن و دیگرها چون جدا کردن، ج
را نیز برپایه ی » بفرمان«شاید بتوان » بفرما«به جای : افزوده). غیره(

»  بزرگوارانهگفتنِ«به معنای » فرمودن«برگزید تا با » فرمانیدن «کارواژهنو
  .اشتباه نشود، اگرچه چندان درست نمی نماید

  
  :هم یازدادداشتی

ان یادداشت ها، دیدگاه دو پژوهشگر تاریخ ایران و آشنا به دشواری در پای
 را دسترس نیانی پیشنمونه هایی از واژه سازی های، و نیز، های زبان کنونی

 امروزه و آینده کاوی هایِ تبارهایِ- انگیزه ای گردد برای ژرفتا ،می نهیم
  . و کارواژه هاپایواژه ها در پهنه ی ،در همه ی زمینه های زبان، و ویژگان

و (نقش فراگیر مهمی دارد و در معرفت و فرهنگ ما "زبان : طبری احساناز 
تاثیر فعال ) ، یعنی جهان زیستمند و ذیشعور و خودآگاه»جامعه«مقوله ی 

می کند و تنها وسیله ی منفعل تفاهم نیست، بلکه در شکل گیری اندیشه و 
نج و شگرف که نقش قاطع را زبان پدیده ایست بغر ... 10.بینش ما موثر است
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در تفاهم و آمیزش افراد جامعه، توارث و انتقال فرهنگ ها، الیه بندی و 
مجرایابی منطق و تفکر انسانی ایفا می کند و پیدایش شعور و خودآگاهی و 

زبان پارسی در یک مرحله ی بغرنج . مدنیت انسانی بدون آن محال است
 آنجا که مشاهده می شود یک در کشور ما تا. گذار و تحول کیفی است

سیاست علمی برای اداره ی آگاهانه ی سیر تکاملی زبان و تسریع این سیر 
دچار هرج و مرج شگرفی ) این زبان. (در مجاری سالم و ضرور، وجود ندارد

در عصر ما، عصر انقالب ) و(است که ناشی از سیر خود به خودی آنست 
یش به افزار پ خود نجنبد بیش از اجتماعی و علمی و فنی، در صورتی که به

برخی تصور می کنند صرف و  ... 11.ناقصی برای تفکر و بیان بدل می گردد
عربی و تلفظ فصیح عربی تنها مالک واقعی برای درست ) دستور زبان(نحو 

نویسی و درست گویی در مورد واژه های عربی است که در فارسی متداول 
درصد زبان ما را در تصرف خود هفتاد -است و متاسفانه گاه تا شصت

لبریز شدن زبان از لغات و اصطالحات بیگانه اعم از عربی و  ... 12دارد
ما  ... 13 )است(از گرایش های منفی رشد زبان » زائد بر نیاز«مغولی و ترکی 

طی می کنیم و سرانجام باید ) در زبان(دورانی از گذار در گزینش معادل ها 
کارواژه ها یا فعل عنصر بسیار  ... 14عملی شوداصل یکسانی در این گستره 

متحرک و فعال در نسج زبان است و ضعف آن موجب ضعف عمومی 
متاسفانه وضع در فارسی کنونی چنانست که ذخیره . ارگانیسم زبانی است

افعال بیسط بسیار محدود است و باید به کمک مصادر معین افعال ترکیبی 
بسیاری مصادر مرکب امروزی در . ودوضع در زبان پهلوی چنین نب. ساخت

آن زبان مصادر بسیطی داشت که به کمک پی افزودها و سرافزودها 
وضع کارواژه ها حتی در فارسی . رنگامیزی فصیح و رسایی به زبان می داد
اندیشه ی عمده ی شادروان   ...15دری در دوران اوج و رونق آن چنین نبود
 داشته باشد »مرزی«هت لغوی باید کسروی درباره ی آن که هر زبانی از ج
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و گویندگان بدان زبان که مرزدارانند نباید اجازه دهند که واژه های بیگانه 
 به عرصه ی زبان رخنه ، گاه خاور،خیل خیل و گروه گروه از سمت باختر

ولی . کنند و آن را از استقالل زبانی بیاندازند، اندیشه ی درستی است
 احیا و استعمال لغات پهلوی زد و زبانی کسروی به مقاس وسیع دست به

 تغییر خط عالوه بر تسهیالت عمده ای :) و خطپیرامون الفبا (16تصنعی آفرید
که در درست خوانی و درست نویسی ایجاد می کند، به تدریج به هرج و مرج 
موجود در تلفظ کلمات و امالء آن ها و نیز قواعد صرف و نحو خاتمه خواهد 

   ".17نظیم کننده ی مهمی در حیات داخلی زبان بدل خواهد شدداد و به عامل ت
که گوینده به دستیاری آن خواسته های  برای آنست نزبا": از احمد کسروی

خود را به شنونده بفهماند و این بسته به آنست که گوینده و شنونده هر 
دوشان کلمه ها و جمله ها را بشناسند که دیگری را نیازی به اندیشه درباره 

از اینرو زبان . واژه ها تنها برای نشان دادن معنی هاست... ی آن ها نیفتد 
یک زبان زنده و نیک، ...  18باشد که واژه هایش شناخته گردد» مرزدار«باید 

توانایی یک . نمی باشد) بیگانه(توانا باید بود و توانایی با فزونی واژه های 
ی نوینی از آن پدید توان آورد زبان با آن می باشد که به هنگام نیاز واژه ها

آن همه زبان های اروپا که با ... و هر معنای نوینی را با آن توان فهمانید 
همدیگر پیوستگی می دارند، کدام یکی درهای خود را به روی آن دیگری 
بازگزارده؟ از آنسوی، اگر در نتیجه درآمدن عرب به ایران، فارسی با عربی 

). باشد(با فارسی همین حال پیدا کرده ) می بایست(پیوستگی یافته، عربی نیز 
یکی از ...   19پس چه شده که عربی درهای خود را به روی فارسی بازنکرده؟

فارسی، فزونی بیجای کارواژه های یاور می باشد زیرا ) آسیب های(آکهای 
در جاهایی که می توان جداشده آورد و نیازی به کارواژه ی یاور نیست نیز 

ناله کرد، زاری کرد، خنده نمود، : مثال می گویند. ن می آوردندباز با آ
درخواست کرد، زندگی کرد، نهان کرد، و هم چنین بسیار مانند این ها، که 
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فارسی از میان  ... 20باید بگویند نالید، زارید، خندید، درخواست، زیست، نهاد
مان و زبان هایی که ما می شناسیم آماده ترین آن ها برای پذیرفتن سا

ا خواهد سان ترین زبان هاز آ) نوین(این است، فارسی . آراستگی می باشد
اگر . بی گفتگوست که باید الفبای ما دیگر گردد: ) و خطپیرامون الفبا(...  21بود

  ".22همچنان می ماند و به جایی نمی رسد... امروز ما این را بکار نبندیم 

):  به یاری کارواژه هارسانمونه هایی از واژه سازی های  (از ابن سینا
اندریافت از اندریافتن برابر درک، بهره پذیر از بهره پذیرفتن برابر قابل 
تقسیم، جنبنده از جنبیدن برابر متحرک، جنبایی از جنبیدن برابر حرکت، 

 نهاد از نهیدنآرمیده از آرمیدن برابر ساکن، دیداری از دیدن برابر مرئی، 
ابر فاعل، داشت از داشتن برابر ملک، درنگناک از برابر وضع، کنا از کردن بر

درنگیدن برابر بطئی، روابود از روابودن برابر اجازه، برینش از بریدن برابر 
روینده از روییدن برابر نامیه، قطع، نگرش از نگریستن برابر مالحظه، 

      23.ه، بستناکی از بستن برابر انجمادیادداشت از یادداشتن برابر حافظ
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  پیش گفتار
  
  
  

 پژوهش هایی از سوی نویسنده-در کوران خیزش هشتاد و هشت رشته
.  راهکارها دسترس خوانندگان نهاده شدمایاندنبرای بررسیدن رویدادها و ن

پژوهش ها با نگرش به واپسین -این کتاب برگرفته است از این رشته
- جهانی1ندارهایپیوو  والیی "امظن"عی اجتما-دگردیسی های اقتصادی

  .منطقه ای تا زمان فراپراکنی آن
 هشتاد خیزش"به پاره ای از ریشه های تاریخی  ین کتاب ادر بخش نخست

ه  ها در آن پرداخت"پائینی" نقش  و، آن با انقالب مشروطه همسانی،"و هشت
 کنش ها اجتماعی، و نیز-روند رویدادها، آرایش نیروهای سیاسیسپس . ایم

 و در پیِ ، کاویده پیش از خیزش را"پایینی ها" و "باالیی ها"و واکنش های 
، و انگیزه های دانانالیه های اجتماعی، نهادهای پیوسته بها و  اشکوبهآن، 

، به سرمایه گذاری هم چنین. 2یمررسیده ا، برا  سیاسی تنش هایِاقتصادیِ
گری ها و آشکار ، و در انتخابات چشم دوخته ناپنهانهای پنهان و

 در آستانه ی "قفل شدن نظام" که به ایمبه فرتور کشیده   را هاییوریروشن
  .انجامیدندانتخابات 

                                                           
  ) اقتصادی-اجتماعی(پيوندار يا پيوستار برابر مناسبات  1
 )بررسيدن و بررساندن( بررسی کرده ايم 2
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، و نیز "نظام" بن بستِ  هایی از انگیزه هایِ گوشه1مایاندنن برای
پیش از به  برای برون رفت از بحران، "والیی" سامانه ی رویکردهایِ

 از سیاست های بخشیاز یک سو،  این پیوند در.  درنگریسته ایمانتخابات
سو، پاره ای از دگرنواستعماری و بازتاب های آن در ایران، و از -استعماری

  . پژوهیده ایمدگرگونی را  خواستارِنارسایی های نیروهایِ
و ه  دوم کتاب به بحران های ساختاری در سامانه ی والیی پرداخت2پاریددر 
پل های نیز ، و "والیت عامه" و "والیت مطلقه" بویژه دو دیدگاهِ  آغاز،در
ننده در جنبش، شرکت کو  3انبازشگر میان دو نیروی "پراتیکِ" و "تئوریک"

 به همچنین. درنگریسته ایمرا  ها "پراگماتیست" و  ها"اصالح طلب"همانا 
  دوباره ی نیروهایبرآیی پیدایی و چراییِ و 4هفروناوید "بحران"ریشه های 
خط " و "والیی ها" از نخستین بحرانِ شان "عبورِ"چگونگیِ ، و 5پارینگرای
 بحران دومِ سامانه انگیزه های. 6ایم جُسته پی  را در آغاز انقالب"امامی ها

  . شده انده گشود در این بخش نیز، و بن بست جنبش اصالحات"اسالمی"ی 
،  خیزش هشتاد و هشتهای  به پس لرزهبا نگرش ، دومپاریدِ میانه یدر 

پرداز  "هایِ در پیشدگرگونی " هایِنما  نیز و،های جنبش اصالحاتآموزه 
چرا  که 8یمپاسخببه این پرسش  کوشیده ایمدر این راستا . 7دنه ادخور

واره و هم چون جنوب اروپا در  ( در ایران9فرهنگی-اجتماعی "نوزایی"

                                                           
  ) نمايان گشتن و نمايان گردانيدن(نمودن يا نماييدن و نماياندن  1
 )پاريدن و پاراندن برابر تقسيم شدن و تقسيم کردن( قسمت 2
 )انبازش و درانبازش و درانبازی از انبازيدن و درانبازيدن، برابر شرکت کردن(کت کننده  شر3
 )فروناويدن و فروناواندن( نقب زده 4
  )پارين گراييدن و پارين گراياندن( سنتی 5
 )پی جوييدن و پی جوياندن( ريشه يابی کرده ايم يايا پی يابی  پی جويی 6
 )ن و پرداز زدنپرداز خورد(هاشور زده شده اند  7
 )پاسخيدن و پاسخاندن( پاسخ دهيم 8
صادی 9 وزايی اقت ا ن ه ب دازه ای، درآميخت ا ان اب  ( سياسی - و ت ه کت د ب ه بنگري ن زمين ای «در اي ی ه ويژگ

ه             » ايرانی -زمامداری کالسيک خاوری     ويژه نگرش ب سنده، و ب ين نوي وانیِ       از هم اِی دي اِه مالکيت ه ، جايگ
 )پهناور خاوریدی در زمامداری های يه ی اقتصابماننِد سنگ پا
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 یا ، خواسته"ر خردآغاز عص"  به گفته ی ویل دورانت یا)1دوران رنسانس
 در .است درهم تنیده  کمابیشیانانایر یشینه یپپر "خردگراییِ"ناخواسته با 

 "رهیگِهای گفتمان "پایانِ این پارید، با نگرش به نارسایی های این خیزش، 
دمکراتیک برای چیرگی بر واماندگی تاریخی کشورهای -در انقالب های ملی

 شکست های پیشین  از بازخوانیجلوگیریچگونگی و ) شدررو به (بالنده 
جنبش های اقتصادی -پرداز خورده و آماج های کوتاگاه و درازگاه اجتماعی

  . مردمی نماییده اند
 در پیوند  را،و ارزیابی ها )سندها(روندارها پَای از  پاره بخش سوم کتابدر 
ت بیشتر خوانندگان برای شناخ  والیی"نظام"در  ناسامانی  ریشه هایبا

   .2 رسانده ایمدست
 از روند رویدادها در جمهوری  نیز ایارزیابیفشرددر پیوستِ پیش گفتار، 

 درتواند با امید بدانکه ب ، استآمده خیزش هشتاد و هشت  تا"اسالمی"
  .باشدیارمند   ریشه های جنبش3آشکاراندن

  به کمکدر چاپ دوم کتاب پانویس های پرشماری آورده ایم تا خوانندگان
 در کوران خیزش هشتاد و هشت را اشته شدهگپژوهش های ن- رشتهانآن

 پیش می  و کُنج کاواننازک نگرانبه   راخواندن این پانویس ها. بهتر دریابند
  . 4نهیم
  2018آلمان . آ. ب
  

                                                           
ورژوازی              1 ورانس و در پيکر ب ويژه در فل ا، ب وب اروپ وی جن دگرديسی در سامانه ی اجتماعی و نهاد معن

خودنمود، ) »اليی ها با«همانا  (» مديچی«و بسيار دارای    » خاندان صراف «توليدی و   -بازرگانی-نوين مالی 
ا کا تنو ب ودالیس ای فئ وان نهاده سانس و پرست- از ت ی«شگاهی، رن اد» خردگراي ا را بنانه راِن . اروپ در اي

ا،       يالدی ام ک م ست و ي ده ی بي از س ی«آغ واهی، از   » خردگراي ا دادخ ه ب ايينی«آميخت ويژه  » پ ا و ب ه
امانه ی                 شگاهی، بلکه س کارگران و مزدبگيران و رنجبران نيرو می ستاند، و بنابرآن نه تنها نهادهای پرست

 .اند می چالشنيز سرمايه داری را
 )دست رسيدن و دست رساندن( در دسترس نهاده ايم 2
 )آشکاريدن و آشکاراندن( آشکار گردانيدن 3
 )پيش نهيدن و پيش نهاندن (پيشنهاد می کنيم 4
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   اقتصادهای نوپا"ناصنعتی کردن"روند شتابانِ 
 "دهکده بزرگ جهانی" پیرامون "بشر دوستانه" مان های این است که علیرغم گفتراست

انحصارهای تَکابنگاه ها یا ، کشمکش میان "واهانهنیک خ" و گلوبالیسم و نولیبرالیسمِ
 کانون های برجسته ی مالی برای بدست آوردن بهرا و سهم هجهانی و پیش از هم

 سخت ،گذاری های سرمایه  در بازار جهانی و انباشته های مواد خام و پهنه تریبزرگ
نه تنها نکاهیده، گسیخته از کشورهای وامانده  کشیِ لگام در این راستا بهره. روان است

بنا بر داده های .  پایان سده ی بیست میالدی، باالگرفته است بویژه ازبلکه اندازه ی آن
اقتصادی، بهرا و سهم کشورهای واپس مانده در تولید صنعتی جهان در دو دهه ی 

نگریستنی اینکه، .  فروکاسته است"!!!ده درصد"گذشته نیفزوده، و حتی نزدیک به 
سهم کوچک و کاهنده، براستی خام فروشی های پنهان یا فراورده های بخشی از همین 

 کشورهای افریقا و آسیا و "کاالهای صنعتی"نخستین مواد خام اند، با برچسبِ 
بدین گونه در بافتار کنونی اقتصاد جهان، کشورهای ناصنعتی . امریکای التین

 صنعتی یابند و بسادشوار می توانند شانسی برای درآمدن به جرگه ی کشورهای
  اقتصادهای نوپای"ناصنعتی کردن"بیهود نیست که کارشناسان از روند شتابانِ 

 چیرگی تکابنگاه ها یا انحصارهای فراملی هنگامی 1.، سخن می رانندوابسته به مواد خام
، پَذرفتگر و است  نانکه بخش بزرگی از اندوخته ها و مواد خام جهانی در چنگ آ

 "یک درصدی های"بیهود نیست که . شان می باشدهای آینده ی سود کننده تضمین
های مواد خام شناخته شده و در دسترس را   نه تنها اندوخته،متروپل ها می کوشند

های استراتژیک در  گی بر انباشته های بالقوه نیز برای آماجرزیردست گیرند، بلکه چی
 هماوردان از بازارهای برنامه های نوین امریکا برای بیرون راندن. دستور کارند

 این کشورها، نظامی- گشودن گستاخانه ی اقتصادیو ) رو به رشد(کشورهای بالنده 
ی داوها و ادعاهای آدمی دوستانه و پشتیبانی از حقوق بشر، روزاروز  علیرغم همه

 صدراعظم پیشین آلمان در روند "شرودر"شوند نیست که  بی. فرامی گسترند
 بیست و یک میالدی از  یی سده ان اروپا و امریکا در آستانههای بازرگانی می درگیری

ستیزارهایی که در دهه ی .  آشکارا سخن رانده ی جهانی در گستر"جنگ بازرگانی"
دوم سده ی بیست و یک بسابیشتر باالگرفته است، آن هم همزمان با بحران اقتصادی 

و درازگاه تر از بحران ) 1بنا به اعتراف رییس پیشین بانک مرکزی اروپا ("ژرف تر"ای 
 .آغاز سده ی بیست میالدی
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  پیوست گفتار
  سخنرانی بهروز آرمان در هفتادمین گردهمایی ضد جنگ کانون نویسندگان آلمان

  " فا اس"گان آلمان  ی کانون نویسندگاهنامه از دهستانبر

  
  
  
  "پایان شب سیه سپید است"

  نظامی گنجوی

 از دسترس می نهم ایرانی، نظامی، ارزیابی کوتاهی سراینده یبا این امیدِ 
  . تاریخ کنونی ایران، زیر زمامداری روحانیت اسالمیدر تیره بخشی

دگردیسی ه می شود، که  ایران آنگاه روشن تر شکافت کنونیهنگامه ی
 و جنگ ایران و عراق در »جمهوری اسالمی« پس از پایه گذاری درازگاه

  .گیردکانون ارزیابی جا
، از آغازیدعراق صدام حسین ه از سوی خودکامه ی جنگ ایران و عراق ک

این درگیری، . ید به درازا انجام1988 آگوست 20 تا 1980 دسامبر 22
. 2اندآسیب را بسیار  و دو سوی1یدپایان آتش بسبدون داشتن پیروزمندی، با 

 چشمِ  را، نه تنها به1982ه مه  ما24در این درگیری خونین، می توان 
  .3 نگریست در تاریخ جوان ایران چرخشگاهی جنگ، بلکه هم چنینچرخشگاهِ

 یکان های ایران پس  خرمشهر از سویارزمندین روز، شهر مرزی در ا
ن، سربازان ایرانی برای نخستین بار مرزهای  شد، و کمی پس از آگرفته

                                                           
 )پايانيدن و پاياناندن برابر پايان يافتن و پايان دادن( پايان يافت 1
 )ن و آسيب رساندنآسيبيدن و آسيباندن برابر آسيب ديد(آسيب رساند  2
 )ارزيابيدن و ارزياباندن برابر ارزيابی کردن و به ارزيابی سپردن( ارزيابی کرد 3
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، که 1نهاد به دنبال آن، عربستان سعودی طرح صلحی پیش. عراق را گشودند
  .بودانداخته  جنگی به میزان هفتاد میلیارد دالر درتاوانبرای ایران 

  . جنگ باشدپایانگاهاین، می توانست 
. 3وازدند، آن را سو از دگر"اسالمی"تندروان . 2 گرفت پشت راعراق این طرح

عه ی جنوب عراق  شهرهای شی"آزاد سازی" آنان آماج می گفتند پارینگرایان
 و یراندر ا 4 دیدگاه همگانی کژراندن اما، هواداران خمینی، بابه راستی. است
  .6ریختندمی  پایهاقتصادی خود را - سیاسی جنگ، جایگاه5ندندنباال

گیری ایند بی گسست در توانیک فرنگرنده ی جنگ تا امروز، ما پس از 
بیشتر فاسد  بسیجی های مافیایی، روحانیونِ-اقتصادی پاسداران و سیاسی

، در  توانمند7پارینگرایِ و واردکنندگان بازاریِِ بازرگانانو دولتی، و بویژه 
گام همه ی  به  هم داشته و گام در دستاین نیروها دست. ایران هستیم

وری ت یک امپرا،پشتاپشت آنان.  گرفته اندچنگا  های کلیدی ایران رجایگاه
 دست ایران را زیراقتصاد وارداتی که نزدیک به هشتاد درصد 8بَنایانده اند

پی  24 9 چهل درصدی و بیکاری بیست درصدیتهی دستیِ دارد، اقتصادی که
  .داشته است

                                                           
 )پيش نهيدن يا نهادن و پيش نهاندن( پيشنهاد کرد 1
  )پشت گرفتن و پشت گيراندن ( پشتيبانی نمود2
 )وازدن و وازناندن(رد کردند  3
 public opinion -" افکار عمومی" به انحراف کشاندن 4
 )دنباليدن و دنباالندن برابر دنبال شدن و دنبال کردن( دنبال کردن 5
 )پايه ريختن و پايه ريزاندن(پايه ريزی می کردند  6
  )پارين گراييدن و پارين گراياندن( سنت گرا يا سنتی 7
 )بناييدن و بناياندن برابر بنا شدن و بنا کردن( بنا کرده اند 8
ر آنزم   رضايی  محسن9 شخيص  مجمع «اِن دبي ا  »نظام  مصلحت  ت ين  اقتصادی  جنگ  اعالم « ب ران  ب  و اي

 رسيدن و اقتصادی جهش«، يکی از بی شمار والييانی بود که بيهود می کوشيد راهکارهايی برای »آمريکا
دار  اشتغال  يک به ع  و پاي اند  » بيکاری  رف وران بحران های چرخه ای     وی. دست رس ه  » نظام « در ک گفت
رخ  . دمی شو  بيشتر آينده در کشور مشکالت نشود، "مردمی" اقتصادی، جنگ و یسازندگ تا«: بود  ارز ن
ا  و است معلول طال سکه بهای و د  حل  مسکن  داروهای  ب د ... شد   نخواهن شيد  باي ه  اندي ه  ک ردم  چگون  را م

ه  شکل دو .بياوريم صحنه به دوباره دان  ب رد  آوردن مي شابه  نخست،  شکل  : مم ردم  حضور  م يايی  م  از آس
يم  يک  دست  به بعد اقتصادی در کشور که است اين کار، اين الزمه .است ژاپن و چين جنوبی، کره بيلق  ت

د  شتاب  را اقتصادی لکوموتيوهای همه اصلی، لکوموتيو عنوان به که شود داده نفره ای هفت ن  .بدهن يم   اي ت
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 را ) بزرگبازاریان، و ان، روحانیانبسیجی-پاسداران(می توان این سه گروه 
بنا به داده های یکی از وزرای .  دانست جنگ ایران و عراقان راستینبرندگ

زیر "د دالر  جنگ نزدیک به هفتاد میلیارن نیروها در کوران، ای"دولت موقت"
  25.ند جیب زد"میزی

 پارینگرایان طرح صلح از سوی  وازدنِ این رویدادها، پس ازپهنه یدر 
 جنگ می هماوردانِرده، با نابودسازی گست. ، جنگ زبانه کشید"اسالمی"

 از هر تنش ها.  اقتصادی نیز از پای درآورنددر زمینه ی را مخالف خواستند
جامیدند، بدون اینکه  به درازا اندامن گرفتند و درگیری ها بیشابیشدوسو 

  .گردد "پیروز" سوگر، براستی بر دسوییک 
 ه یبرجستروکردهای های جهانی نیرو در پنج ساله ی آغاز جنگ، از سوی

کنسرن های نظامی، :  آن روشن بودانگیزه های. صلح جویانه دیده نشد
  .1 انباییدند تنش ها رادنبالیدنِوزمندان جهانی جنگ، امکان پیر

 عراق به بزرگترین واردکننده ی ابزار 1984سال : داده هایی در این زمینه
ر  چهار میلیارد دالهایی در مرز  و جنگ افزاریفراروییدجنگی در جهان 

 میلیارد دالر 24نزدیک به  1985 تا 1981تنها میان سال های . 2درآورید
 در ارتشی وارداتایران در همین برش، .  جنگی به عراق فروخته شدابزار
 شاه، لشکریدر آغاز جنگ از انبار : نگارنده( دالر داشت  میلیارد6مرز 

و، سرسام گری در هر دو سسپاهی  اقتصادیِبرآیندِ). بهرمی بردندبیشتر 
دجه ی  درصد از بو40 درصد، و ایران در مزر 60عراق نزدیک به . آور بود

  26.وانهادخود را به جنگ 

                                                                                                                             
ردم  حضور مشابه دوم،  شکل.باشد درست آنها برنامه هم و داشته را تحول اين توانايی هم بايد ران  م  در اي

ه  .است  مقدس  دفاع و انقالب ن  الزم ار،  اي اد  يک  ک ه  و واقعی  اقتصادی  جه ه  و بازگشت  شعاری  ن  روحي
دار می بافت و ژاژ     . »است دنيا طلبی و رياست طلبی جای به شهادت طلبی انش پن او نيز چون ديگر همتاي

 .می خاييد
  )انباييدن و انباياندن( کردند فراهم 1
 )درآوريدن و درآوراندن(رد کرد  وا2
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 میلیارد دالر، و برای 600زیان های ساختاری و صنعتی برای ایران بیش از 
 همه ی: گستره در این سنجشی. بودارد دالر  میلی400عراق بیشتر از 
 و 1919 از سال ز استخراج نفت، ایرانآغادو کشور از درآمدهای نفتی 

  27. میلیارد دالر400 به  بود تنها نزدیک1988، تا سال 1931عراق از سال 
ربستان از سوی صلح ع پیشنهاد وازدنِ های اقتصادی ایران پس از زیان

  1.28می گمانیدند میلیارد دالر 400، نزدیک به  را"اسالمی" پارینگرایان
ه های جنگ ایران و عراق گوناگون اند و میان ها پیرامون شمار کشتبرآورد

، این جنگ  هر رویبه. در ناوش و نوسانندچهارصد هزار تا یک میلیون تن 
شته ترین درگیری رکُپس از دو جنگ جهانی، جنگ کره و جنگ وینتام، پُ

  . سده ی بیست شناخته می شودرزمی
با نگاهی به . اهد بک"اسالمی" می بایست از توان بنیادگرایان این جنگگوییا 

  از سوی کنسرن های نظامیگرفته ان دام که جنگ2ِدنروشَمی گذشته اما، 
، همانا سه گروه "اسالمی"، بویژه بنیادگرایان )و غول های نفتی: افزوده(

تنها در ده ماهه ی . است 3اندهتوانباالیی، و نیز اقتصاد وارداتی ایران را 
کسری تراز بازرگانی آمد یا -کمن  سال گذشته ی ایرانی، رژیم مالیانخست

  . درآمدهای نفتی بهنگرش، بدون نهاد جاخارجی در مرز پنجاه میلیارد دالر
بویژه در آغاز جنگ، مردم ایران به پشتیبانی از زمامداران تازه روی 

 ایندرازسپس در .  بوددر کشاکشاز انقالب هنوز غ آن چه که در آ،آوردند
. 4ند برخوردرونی دانمخالفو روگَردانان ر با  تگستاخانهگ، بنیادگرایان جن

. اپوزیسیون ممنوع شدند سازمان ها و حزب های همه یدر این روند، 

                                                           
 )گمانيدن و گماناندن ( يا گمانه زنی می کردند گمانه می زدند1
  )روشنيدن و روشناندن(روشن می شود  2
 )توانيدن و تواناندن برابر توان داشتن و توان دادن(توان داده است  3
 )برخوردن و برخوراندن( برخورد نمودند 4
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فکنی اپیشبا  زندانیان سیاسی،  ازتنده هزار  تا ، کشتار پنج سرکوبگاهوجا
  .، کمی پیش از پایان جنگ بودتایید خمینیو 

سیاسی در برون مرز، ن  گریختگا)اعتراض های ( یواخواهی ها با همه ی
 نامیده "فاجعه ی ملی"  ایراناین رویداد که به درستی از سوی اپوزیسیون

 اقتصادی در سودهایاینجا . 1 بازنتابیدچندان سانه های باختریشد، در ر
پیمان  آوردن بازسازی ایران پس از پایان جنگ، و در پیوند با آن، به دست

  .  دندآفری نقش می  میلیارد دالرینامه های
 پایه  جنگ و پس از آن، بهدرازایاقتصادی ایران در -ناهای سیاسیتنگ

 های نظامی فرآورش سامانه ای انجامید که امروز جنگی صنایع گذاری
 سیارهببه این بخش . یامد آن استگسترده در زمینه های گوناگون، پ

ان  تندروانِگری، مخالفلشکرمزمان با این ه.  سپاه پاسداران استدستِزیر
، و شماری نیز زیر شکنجه کشته می می بینند آزار سخت، ی روندزندان م
  .شوند

گوناگونی در  واخواهی های  این دگرگونی های منفی، هموارهدر ستیز با
 از سوی سازمان ها و حزب نخستین پایداری چشمگیر. اییدخودمی نمیران ا

. یده شد به خون کشگ جندرازنای، در آغاز انقالب و در گوناگونهای 
ادگاه های نمایشی  سعید حجاریان، که در د، پرداز اصالح طلباناندیشه

رسیدنِ رفسنجانی، توانه  کشیده شد، در آن زمان به دادرسیتهران به 
  29. را، کودتا خوانده بود" اسالمیجمهوری" در 2شزور نفوذترین بنگاهدارپر

ی گررانحصا یا تَکاگَریبه  پایاناندن برای چشمگیردومین جنبش 
این جوشش نیز همانندِ بارِ . برتابید، با رییس جمهوری خاتمی بنیادگرایان

 زنجیرکشتارهایِ سرکوب، 3گاهِاوج. خون کشانده شدبه ، نخست
                                                           

 )بازتاباندنبازتابيدن و ( بازتاب نيافت 1
  )زويدن و زوراندن برابر قدرت و زور داشتن و قدرت و زور دادن(قدرت  2
  نقطه ی اوج3
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برای  (30 2 از کشور بروندگان و خبرنگاران در ایران و، نویسن1ندانسیاستم
جویی  جنبش دانشو نیز به خاک و خون کشاندن) یکونوس در آلماننمونه م

  31.بود
 توده  واخواهانه یجنبش که می توان آن را سومین هشتاد و هشتخیزش 

 است از  دانست، برآمدی"یاسالم" زمامداران ها و اپوزیسیون در ستیز با
این خیزش می تواند آغازی باشد . جمهوری، تاکنوناین  بحران ژرفترین

  :ین پیش بینی برای ا شوندسه.  بنیادگرایانزمامداری به پایاناندنبرای 
.  واخواهی هاشرکت گسترده ی الیه های گوناگون در و 3درانبازی: نخست

 انتخاباتی،  هایه میلیون تظاهرکننده پس از تقلبدر ایران، سخن از یک تا س
فهان، شیراز و گرشهرها مانند اصدبه  نگرشبا . تنها در تهران در میان است

در شرکت کننده  و انبازشگر تن  می تواند به مرز ده میلیونمشهد، این شمار
ت از جنبش هایی در  این خیزش، بزرگتر اس32.، رسیده باشد نیزراهپیمایی ها

  . داشترا پی 4افریقای جنوبی، لهستان و اوکرایین، که دگرگونی های بنیادی

                                                           
د «پسوندهای بسنده ای چون      ( سياستمدار 1 دگی    » من دگی و مانن رای دارن شمند    در چون –ب شمند و دان  - اندي

ا  "در زبان کنونی هست و بنابراين نيازی به        ن پيون   . نيست " جزء آخره دار در اي رای   م ی ب د، واژه ای عرب
ا   است برابر   " جزء آخر " اد ب دار، شريعت           : عم اد، شريعت م دار، عظمت عم دار چون عظمت م سياست م

 )  عماد
امی  سعيد « بنا بر رسانه ای برون مرزی  2 ان  و طراحان  از ام ل  اصلی  مجري ره  های  قت شتار  (ای  زنجي ک

ه  اهللا روح جمله ازاو،  نزديک ياران را اين. بود )فروهرها، مختاری و ديگران ان  صراحت  حسينيان، ب  بي
 نيز "نوينی" های روش روشنفکران، و دگرانديشان کردن خفه و کردن مثله کنار در امامی سعيد. کرده بود

رای  رده ( فيزيکی توصيه   حذف  ب رده  بکار  و) ک ايی  روش ،است  ب ه  ه رای  اسالمی  حکومت  ک ه  ب ل  ب  قت
اندن  شان  رس ان  و دگراندي وز  خود  مخالف دان  ز درني  هن ا  زن رون  و ه دان  از بي ا  زن رد  می  بکار  ه  در .»گي

ه                     » ادوارد سنودن  «کوران روشنگری های      يه، روشن شد ک ه روس ز او ب يا و گري از همکاران سازمان س
ستاخانه و              » سعيد امامی «شيوه های روزآمد     ها، از سوی زراندوزان جهان، هنوز هم در چارسوی سپهر گ

 اسالمی  های سعيد امامی پيش از انقالب بهمن از هموندان انجمن.  می شوندخونبارانه به کار گرفته شده و
 .می ديدند» آموزش«فعال بودند و » کانادا و امريکا در ويژه به«کشور بود، که در زمان شاه  خارج

دن است        .  از درانبازيدن و درانبازاندن برابرشرکت کردن و شرکت دادن         3 دن و انبازان همريشه ی آن انبازي
 .    يا مصدر برگرفته انديواژهرا از اين پا) شريک(لوی انباز واژه ی په. بر شريک شدن و شريک کردنبرا

ه      4 ه ای دادخواهان رايين، درون ماي خيزش هشتاد و هشت در ايران اما، بر خالف جنبش های لهستان و اوک
وان نهادهای خود               اهش ت ر خواست های اقتصادی آغاز انقالب بهمن چون ک گردان اقتصادی و  داشت و ب

بيانيه های  : در اين زمينه بنگريد به پايان کتاب  (پياده سازی اصل چهل و چهار قانون اساسی پای می فشرد            
 ). در کوران خيزش هشتاد و هشت» گفتمان های مطالبه محور«
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هایی با این خیزش بر شمارِ فراوانی از شبکه .  جنبشسازماندهی خوب: دوم
یژه بو. درهم تنیده اند نیکفنی دیدگاه  که از 1ردمی اسُتوابزرگی گوناگون 

  .نقش می آفرینند به برجستگی میان در اینجوانان 
 کوتاه و آماج های برجسته ترین 2 پیش نمودِبا. زشتوان برنامه ای خی: سوم

 به  واخواهانه، جنبش"گفتمان های مطالبه محور" از سوی گاهمیان و دراز
 ایران دست یافت، که کنونی ای در تاریخ ه ی برنامهچنان دستاوردِ یگان

برآیند   روداداین. 3می حِسَند پایبند دان خود را ببسیاریکرات نیروهای دم
 انجامید، و میان نهادها و یی بود که نزدیک به یک سال به درازاگفتگوها
 بحران ریشه ای در تا، آماج درگرفت با این دسترس ن های گوناگونِاسازم
  4.33د را سررسانایران

داری، بلکه بیشتر، ماز دیدگاه من، نه درگیری های درون دستگاه زما
 دگرگونی های  و پویرویکردهای این بی شمار نهادهای مردمی اند که سوی

  . خواهند درانداختآینده ی ایران را
 ی نوبل، پال  برنده ی جایزه از اقتصاددان نقل قولیگفت یا-گزین در پایان

 می آوریم، که "دی سایت"  ی هفتگیگاهنامها ب  در گفتگو34ساموئلسون
 6درراستنا بخشی از بحران کنونی جهانی، و در باختر آسیا، 5ننده یاروشن
مالی جهانی از راه کارگیری -نفتی-ترفندهای کنسرن های نظامی ایِگوی

  : است"وابستهنا"رایزنان 

                                                           
 )استواريدن و استواراندن برابر استوار بودن و استوار ساختن( استوار می بود 1
  ) نمودن و پيش نماياندن برابر ارائه شدن و ارائه کردنشپي( ارائه شدن 2
د       3 دن و                ( حس می کنن ا قبولي دن ي دن و فهمان د فهمي ر حس کردن و حس دادن، مانن حسيدن و حساندن براب

 )قبوالندن
 )پايان يافتن و پايان دادن يا پايانيدن و پاياناندن( سررسيدن و سررساندن 4
 )ن برابر روشن شدن و روشن کردنروشنيدن و روشناند( روشن کننده 5
 )مستقيم: درراست( نامستقيم 6
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ه همه جای ، ب1می آموزانمکه ) ندانیسیاستم: و من می افزایم(اقتصاددانانی "
آن ها . ورزند همکارانشان می  که همه ی2ورزندروند و کاری می  می جهان

من شمار فراوانی اقتصاددان می . جایی می روند که زور هست و پول هست
 گردانندگان گوییا ا نامشناسم که میلیونر شده اند، چرا که در کنار کارشان ب

 سودِ. اما ناوابسته نیستند ها آن. کارمی ورزنداقتصاد آزاد  در ،ناوابسته
 هم چنین برمی تاباند روکرداین . 3دینبانمی جُ را  آنان شخصیخودینه یا

  35." های سال های گذشته راسانیدگر
  2009آلمان، دسامبر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ) آموختن يا آموزيدن و آموزاندن( آموزش می دهم 1
 )کار ورزيدن و کار ورزاندن( کاری می کنند 2
 )جنبيدن و جنباندن( به جنبش وادار می کند 3
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  "دروغین" و "راستین"دمکرات -نیروهای ملی
 

ی نفت خیـزی هـم چـون ایـران کـه            کشورهادمکراتیک  -در انقالب ملی  
:  ایـن اسـت    »گفتمان گرهی  «،استعماری- تک محصولی  دارنداقتصادی  

راتیـک  دمک- شدن نفت بدون پیروزی انقـالب ملـی        مردمی-نه تنها ملی  
گزیردن و  نیز بدون   دمکراتیک  -شدنی نیست، بلکه کامیابی انقالب ملی     

گونه م به   و در کشورهای بالنده، مواد خا     ( نفت   گفتمان چاریدن بنیادی 
  . ناشدنی است"پایینی ها"به سود ) ای فراگیرانه

، درست در ایـن پهنـه       "دروغین" و   "راستین"دمکرات  -نیروهای ملی 
در کوران ملی شـدن نفـت در دهـه ی سـی               .است که خودمی نمایانند   

خورشیدی، با ژرفـش جنـبش، مـصدق و فـاطمی و شـایگان از خـود                 
 نشان دادند، اما شمار فراوانی از       "راستین"دمکرات  -گرایش های ملی  

 پشت انداختند   "پایینی ها " به   "چپ"جبهه ملی های راست و میانه و        
 بــرای "عمــال"وارداتــی -و بــا غلتیــدن بــه ســوی بــورژوازی انگلــی

پس از پیـروزی انقـالب بهمـن و کنتـرل بـر             . کودتاچیان زمینه چیدند  
صنعت نفت در ایـران نیـز کودتاهـای ناآشـکار و آشـکار والییـان در           

 صـنایع   "خـودی سـازی   "ستیز با اصل چهل و چهار قانون اساسی و          
دمکرات -نیروهای دروغین ملی  "مونتاژی را، همین    -کانی-گازی-نفتی

. انیدنـد پ، به توده های درد و کـار و پیکـار درتَ           "دگرابنیادگرا و نابنیا  
وارداتـی اسـتعماری برآینـدی      -نفتـی و انگلـی    -اقتصاد تک محصولی  

ــداری و   ــوده و هــست از رویکردهــای همــین نیروهــای درون زمام ب
 .. آن"کناری"دستیاران نهان و نانهان 
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   های تهرانیانخامی
  Tره ای از ریشه های تاریخی خیزشدر این بخش به پا

   ها در آن می پردازیم"پائینی" و بویژه نقش T آن با انقالب مشروطههمسانی

  
  
  
 می خواستند در تبریز و در دیگر شهرها نیز یک )خواهان آزادی(اینان "

به ویژه . باشدانجمنی از برگزیدگان توده برای نگهبانی به کارهای آنجا برپا 
خواهان در هر شهری به یک  در آن هنگام که آغاز جنبش می بود و آزادی

این بود در شهرهای دیگر نیز، به پیروی از تبریز، . کانون نیاز می داشتند
دارالشورای، . انجمن هایی بنیاد یافت که رشته ی کارها را به دست گرفت

به ویژه با انجمن تبریز گاهی ایراد به پیدایش این انجمن ها می گرفت، 
انجمن "ولی این کانون آزادی که سپس . همچشمی آشکار نشان می داد

 نامیده شد، در اندک زمانی شایندگی بسیاری از خود نشان داده در "ایالتی
برابر دارلشورای باال افراشت، و رشته ی شورش و جنبش را در سراسر 

  ".ایران به دست گرفته با کاردانی آن را راه برد
  36احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران

 

 را می توان بازسازی  در سال هشتاد و هشتجنبشِ خواستگرا و فراگیر
 انجمن های مردمی در انقالب مشروطه، آن هم با  از پویشیا نوآورانه
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 1. ارزیابید دمکراتیک در ایران و جهان پیکار نویندستاوردهای  ازبهرگیری
  در37 که شمار آنان به دویست می رسید،"انجمن ها"در جنبش مشروطه، 

و  گام به گام در راهِ کنترلِ نهادهای دولتی و قانون گذاری  جنبشکورانِ
ای توده ای و ت ه خواسسازی برای پیاده گُدار و از این نوردیدنددادگستری 
 در برشی "انجمن ها"، دگرگفتبه .  نهادهای روبنایی کوشیدندنیز بهبود

، سازمان های سیاسی، دادگستری دولت، مجلس، یکوتاه بر رویکردها
 دیدبانی ابیشاقتصادی کم-نهادهای دینی و دیگر ارگان های نوین اجتماعی

هموندان و هواداران حزب ها تنها نیروی جنبنده ی این انجمن ها، نه . داشتند
جمعیت " رزمندگانی بودند که در ،گانو سازمان های سیاسی، بلکه ویژ

 دمکراتیک، همگانیِ و برای آماج هایِ "جبهه ای"  ای به گونه"مجاهدان
برقراری حکومت مشروطه و احداث انجمن های شهری و وضع "همچون 

 میالدی 1907در سال را  این پیکارگرانشمار . 2یدندمی نبرد "قوانین بلدی
ای سازمانی از  این رویکرده38.دیدنگمانمی  تا ده ها هزار تن ن دوازدهمیا

کشورهای سامانیده ی انقالب فرانسه و جنبش های ه ی همبست پویش های
 را "اانجمن ه"از دیدگاه تاریخی، می شود . تاندسِمی مایه نیز   اروپاصنعتی

 ، آن هم با روانی3ایرانی- خاوریه یپارین"ویس هایِ"بازسازیِ نوینِ 
  39.یز ارزیابیدن ورانهپیکارو دادورانه 

                                                           
رد   1 ابی ک ار در  (ارزي شترينه، يک ب ه بي ازه را ب ارواژه های ت ا و ک مواژه ه ته اي ارگيری، پانوش اِز ک .  آغ

ا         .  کتاب آغازه ی دگرنگاری ها، بنگريد به       برای داده های بيشتر دربار     در پانويس ها از دگرنگاری واژه ه
  .و کارواژه ها کمابيش تن زده ايم

 )نبرديدن و نبرداندن( نبرد می کردند 2
اعِی         در تاريخ کشور ما، پ    .  ويس های دودمانی در ايران بسيار ديرپايند       3 اِی اجتم يدايش نهادها و سازمان ه

ا رشد             شکری و دادگستری، ب شگاهی و ل اری و پرست سيم  اقتصادی پيچيده، بويژه دستگاه ديوانی و درب  و تق
ان رشد شيوه های          . کار اجتماعی و پيدايی گروه ها و اليه ها و طبقه های اجتماعی در پيوند بود                در اين مي

. س و مفرغ و آهن را پشت سرگذاشت  مهای نوين دوره هايی، مانند توليد   بهره گيری از کارافزار    باتوليدی  
ه های              ،همسو با آن   ه الي ه رفت ی آن رفت  نخستين تقسيم کار اجتماعی ميان شبانان و برزگران پيدا شد و در پ

، در  همپا با اين تقسيم کار اجتماعی     .  پيشه وران و صنعتگران و بازرگانان و صرافان پديد آمدند          ی مانند نوين
اری رخ داد     شبندی ک ز بخ اعی ني ای اجتم روه ه ل گ ه    . داخ از ب ه در آغ اعی ک ای اجتم روه ه از درون گ

روری          » مالکيت همگانی «صورت ويس های دودمانی با       به توليد اقتصادی در بخش های کشاورزی و دامپ
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روی وی دودمان قاجار، احمد کسمشروطه از س 1 یوانمودانهپذیرش پس از 
 خیزش مردمی،  سازماندهی و دمکرات درپیرامون جایگاه نیروهای رزمنده

آنان نیک می ... رشته ی کارها در دست آنان بود ": بویژه در تبریز نوشت
 نام مشروطه نتیجه ای در دانستند که خودکامگی از میان نرفته و تنها

نیک می . و برای نبرد آماده گردیدبرنخواهد داشت و باید نیرو بسیجید 
دانستند که اگر مردم را بخود رها کنند، کم کم سست گردیده و از جوش 

برمی نیز  آنچه در کوران خیزش هشتاد و هشت (40"فروخواهند خواست
  .)هیدجَ

، نخست برخوردند دو راهبندِ بزرگ ه ب"انجمن ها"در انقالب مشروطه 
 به راه شان را در برابر"جمن فتوتان"ون درباریان که سازمان هایی چ

به  را "انجمن سادات"، و دوم واپسگرایان دینی که ارگان هایی مانند انداختند
یکی از ":  کسروی درباره ی گروه نخست می نویسد. 2 گُسیالندندجنگ شان
 به پیروی از شیوه ی آزادی...  این بود که کسانی از درباریان نیرنگ ها

                                                                                                                             
دی     و پيشه وری می پرداختند، نخست سران ويس ها پديد آمدند و با پيچيده شدن مناسبات اج                 اعی، در رون تم

د      پرستشگاهی و  درازگاه، گروه های   وانی فراروييدن اری و دي شکری و درب ری يکان های اقتصادی     .  ل رهب
شگاهی                     داری پرست ه شيوه ی زمام دين گون ود و ب د   در آغاز در دست کاهنان ب ان،     در. برمی چيري ذر زم  گ

ان  جايگاه کاهنان در رده بندی دستگاه زمامداری فروکاهيد و رفته رفته          شاهک ها و شاه ها و شاهنشاهان آن
ه ای را پيکر می                     . را جانشستند  دان، طايف د خان در ايران سامانمندی نهادهای اجتماعی بدين گونه بود که چن

شاوندی  . می زيستند) ويس(ساختند که در درون يک ده عشيرتی   و (چند طايفه، قبيله ی خوي شکيل  ) زنت را ت
ه ساکن يک                     می دادند و از همبستگی قبيله های       وم مشخصی ک م کيش ق ابيش ه ان و کم م زب  خويشاوند و ه

ان در               . ، بوجود می آمد   )دهيو(سرزمين بود    دان آن تند و همون ا جاداش در باالی قبيله ها، پيشواها يا شاهک ه
ودالی، و    .آغاز به سه گروه کاهنان و جنگجويان و کشاورزان بخش می شدند         اه فئ در پايان سامانه ی درازگ

ه  عشايری و هموندان کشاورزان آسای سيل ورود و روستايی جمعيت  شتابانکاهش يندفرا در دگیِ  ب ه  زن  ب
 يرينه ید ی پيشينه با و شهرنشينان تازه شهری در سده ی نوزده و بيست ميالدی، ی شده بندی طبقه شدت

د  می  دشمنی  نوين ی در جامعه طبقاتی ی چيره سازمان با عموما روستايی، ن ا در و ورزيدن ان  ي  بخش  مي
 خود پيکار به نشان را دادگری پرچم که آوردند می روی هايی سازمان و ها گروه آن آنان به از چشمگيری
د  برافراشته  ن . بودن د،  اي ار  در فراين ام  شدن  ی صنعتی  پروسه  کن ه  گ ام  ب  نخست  ی درجه  در و کشور،  گ
ارگران و  شمار  افزايش ران،  ک بش   و مزدبگي ز جن ده ی   ني ارگری بالن ی،  ينب  ک ری   الملل چپ   های  سوی گي
  .بخشيد توان ،را سنتی ايران هنوز ولی ،نوين ی جامعه در دادخواهانه و روانه

 )وانمودن و وانماياندن( از وانمود و تظاهر کردن 1
  ُگسيل کردند2
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نهادند که خواستشان جز  بنیاد 1»انجمن فتوت«م خواهان، انجمنی به نا
 وی اندوه خود را درباره ی سازشکاری 41".کوشش به زیان مشروطه نبود

 از اصالح طلبان زدوبندهایِ پاره ایبه که  - خواهان پاره ای از آزادی
های تهرانیان  یکی از خامی": بساژرف می نگارد ،-می مانند  "حافظ نظام"

آنکه دسته ای بندند و نیرویی پدید آورند و بر سر می بود که به جای 
درباریان کوبند، می خواستند که با زبان خواهش و البه، و یا از راه پند و 

 پاره ای از نیروهای سیاسی، آنچه (42"اندرز به مشروطه خواهیشان وادارند
  .)داشتندمی  چشم "نظام"ی  2"پیران بی معجزه"بیهوده از 

 بود، پیرامون درکاویدهادهای این برش تاریخی را  رویدوالتر اسمیت که
ره خواهان   که تا چندی با آزادیدینی واپسگرایانگروه دوم، همانا 

 همچون اروپا دموکراسی، شریعت را عدوی در ایران": ، می نویسد3پیمودند
و اتحاد این دو، اتحادی است غیرطبیعی و دیر یا زود به پیکار . خود می داند
طبقه ی روحانیون خوب آگاهند که ... کدیگر برخواهند خاست سختی علیه ی

مخالفانشان چه در سر دارند، و نسبت به خطری که هستی شان را تهدید می 
اما به دامی افتاده اند که گریز از آن سهمناک، بلکه نامیسر . کند، حساس اند

ست کسروی، واپسگرایانِ این گروه را کسانی می دان نبود که بیهود 43".است
نمی گرفتند و نتیجه ی آن را » رواج شریعت«مشروطه را جز به معنی "که 

،  در خیزش هشتاد و هشتچهآن (44"شمردند نمی جز گرمی بازار خودشان
   .)رفتند نیز پی می گ"اصالح طلبان حکومتی" و "پراگماتیست ها"

                                                           
وت              » پژوهشگران« جای شگفتی است که پاره ای از         1 سی های خود انجمن فت اريخ نوي برون مرزی در ت

 . ر انقالبی های مشروطه نشانده اندرا در کنا
شتاد و هشت  2 زش ه کنان در خي سنجانی را، ساختارش ون هاشمی رف سانی چ زه« ک ی معج ران ب ی » پي م

 .ناميدند
 )ره پيمودن و ره پيماياندن(رهپيمايی يا راهپيمايی کردند  3
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انجمن "  این گون خودپویِبیشا نفت، نقش توده ای و کم ملی شدندر جنبش
و سازمان های  و کنش و واکنش های آنان، بیشتر به حزب ها فروکاهید "ها

 کوران در ن فرایند، برآیندی بود از پیکار مردم ایرانای. 1، وابستسیاسی
، الیه بندیِ ژرفترِ دهی نوین جنبش سازمان، و پس از آنانقالب مشروطه

 ،انگ رضاشاه، و ویژبرشِ  در اقتصادی سترسا و محسوسِ بالشِ،اجتماعی
در آغاز .  دمکراتیک در دهه ی سی خورشیدیابیش کم هنگامه ای2بودمانِ

 انگیزه هایِبه شوندِ  و  نهاد، پس  گامی هم باز"نجمنیا"ن، جنبش انقالب بهم
 45 3،"انجمن های انقالب مشروطه"دیدبانیِ کارِ درونی و بیرونیِ گوناگونی، 

 ها به پاره ای از سازمان ندکانهاَسپس  و پارینگرای-به نهادهای دینی ستنخُ
  . شدسپردهو حزب های سیاسی 

  
  بازگشت به رویکردهای انقالب مشروطه

  
همگون با پایان  هنگامه ای ، گوناگونی هایانانگیزدر چند دهه ی گذشته 

. درانداخته اند  در کشورمانسده ی نوزده و آغاز سده ی بیست میالدی
سیاسی، نهادها و -اجتماعی- که در روند دگرگونی های اقتصادیسخنبدین 

کانون های توده ای بیش از گروه ها و سازمان ها و حزب های سیاسیِ 
 نهادهای فراوانشمار . اندده گذارنشان  و برون از زمامداری، درون

دانش آموزگاران، دمکراتیک در میان جوانان، دانشجویان، زنان، کارگران، 

                                                           
 )وابستن و وابنداندن( وابسته شد 1
 )بودن يا باشيدن و باشاندن( وجود 2
ه    انجم3 ه رو ب شروطه ک الب م ی انق ای مردم ا«ن ه ايينی ه بش   » پ ز جن سه و ني الب فران تند، از انق داش

تاندند                          -کارگری ه می س يالدی ماي وزده و آغاز سده ی بيست م ان سده ی ن ا در پاي وران   . انقالبی اروپ در ک
ه      ماورا قفق «انقالب مشروطه آنان ها بويژه متاثر بودند از کارگران فصلی و موسمی که به                از و آسيای ميان

 .داشتند» و بيش از همه برای کار در صنايع نفت به باکو رفت و آمد
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به هشتاد و هشت  ز خیزش پیش اآموختگان و روشنگران که بویژه یک سال
 . را برمی تافتنویندگرگونیِ  این ند، روآورد"محور-مان های مطالبهگفت"

 بالندگیبه  سازمان های سیاسی، اگر در انقالب مشروطه، نبود یا کمبودِ
،  میالدی، در آستانه ی سده ی بیست و یکانجامیدند توده ای "انجمن های"

  هاان انگیز گروهدو ه یمیانر  د ویژگان را می تواندگردیسی هااین 
  .کاویددر

دینی -نفوذ گام به گام نهادهای درباری و 1 درتَراوش نخست، کاهشانانگیز
 ناخرسندی از گاهِاوج. و سازمان های نزدیک به آنان، دوشادوش یکدیگر بود

 خشم توده ها از نهادهای دین گاهِرج پادشاهی را انقالب بهمن، و بُنهادهای
  . نمایش گذاشت هشتاد و هشتساالر را خیزش

به جای (انجمنی - گسترده ی نهادهایِ توده ایخودنماییِ دوم در زانانگی
سرکوب خشن :  عبارت بودند ازجمله، از )پارینگرایسازمان های سیاسی یا 
 و پراکندگی در کم کاریی سیاسی، سازشکاری و حزب ها و سازمان ها

پوزیسیون، ارزیابی  و ا"ساختارشکن"بخش چشمگیری از نیروهای 
نظام "مایه ی - از درون گروهی از نیروهای ملی و دمکراتنادرست
اقتصادی، برداشت نادرست از جایگاه منطقه - اجتماعیشرایط و "اسالمی

بازه ای و ، و نیز افتِ  سامانه ی والیی"ضدامپریالیستیِ" جهانی یا-ای
 در  مردمی یمرحله ای در پیکارهای آزادیبخش و سازمان های رزمنده

  .     همگانیگونه ای به کمابیش  )رو به رشد( بالنده کشورهای
بازرویی  همزمان با  در ایرانجنبش ملی و دمکراتیک، برآمده از این هنگامه

ای انقالب مشروطه و درآمیختن  به رویکردهن، با بازگشت"نظام" بحران در
پا ش روشن، بیاخواست هایی کمنو با  هاهدرخواست-آموخته ها و پیش-پیش

                                                           
ه درون                               1 وذ ب ای نف ه معن ز ب راوی ني ی و درت ردن، درتراب وذ ک ا نف راوش ي ه درون ت  به درون تراويدن يا ب

 . است
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 خواستگرایِ یا "محور-مطالبه" این جنبشِ توده ایِ 1.نهاد برشی نوین به
ه تنها در سی  مردم ما، ن نبرد دستاوردتوان برجسته ترین را، می "فراگیر"

سُستگاه  تاکنون، .دگذشته ارزیابی، بلکه در صد سال کاتوزیسال زمامداری 
 در زمینه ی ناروشن ت، بویژهنیروهای ملی و دمکرا چشم اسفندیارِ پویشِ و

- اقتصادیگاه و درازگاهت ها و رویکردها و آماج های کوتابودن خواس
نیروهای بالنده، و در پیامد پراکندگی و نابسامانی در . می تابید، بازاجتماعی

 گرایِ- قانونانقالبِ. آن، شکست در سه خیزش بزرگ، برآیندِ ناگزیر آن بود
نفت به زمامداری ن ملی شدرضاشاه، جنبش مشروطه به رژیم خودکامه ی 
  فقیه یبهمن به والیت مطلقهدمکراتیک -ملیساواک زده ی شاه، و انقالب 

  .انجامید
  

  جنبشی پیشگام
  

 ریاست  یدورهیا  واره همینخیزش مردم ما در کوران انتخابات د
گی دیرز ا، دارای پاره ای دستاوردها بود، بانارسایی هایش همه باجمهوری، 

-، بلکه در پهنه ی منطقه ای نه تنها در گستره ی کشوری ایشمندیارزو 
دموکراسی "که می توان در چارچوب  برنمایاند انهروشن این جنبش 2.جهانی

                                                           
ه ن         1 ن زمين د آن، در اي سامانی های پيام ا ": وشت  احمد کسروی پس از شکست انقالب مشروطه و ناب  تنه

د   عالقمندی به ايران کافی نيست، بايد دانسته شود که چگونه ميخواهند ايران راه برده شود؟ چگونه ميخواهن
ودن     : باز می گويم کشتی شکسته را از گردابی که افتاده بيرون آيد؟ دبختی روشن نب م ب در ايران از علل مه

ا    از اينرو چنانکه . انديشه هاست فهم ها و پراکنده بودن ام گفتگوه ن هنگ ه در اي ان   گفتيم بسيار بجاست ک بمي
ا چه نظری      بينيم ما چه. آيد و انديشه ها تا هر اندازه که تواند بود روشن گردد شامد ب می خواهيم؟ به اين پي

ود          ... داريم؟ می نگريم؟ برای آينده چه آرزو د ب ه باي شه و زمين م نق رای انقالب ه ه ب م است ک . اين نکته مه
س  ردن کشور خود و چاره کردن           انقالب چي رای راه ب ه يک دسته ب ای آن    ت؟ انقالب آنست ک ه گرفتاريه ب

ز موافق سازند       موادی را بنظر گيرند و خودشان در پيرامون آنها با يکديگر وده و ديگران را ني هم عقيده ب
 ".حکومت را بدست آورند و آن مواد را بموقع اجرا گزارند و آنگاه دست بهم داده رشته

بش در       » بهار عربی «اوباما رييس جمهور وقت امريکا، در کوران         2 ن جن اه اي با پيامی يادآورشد که آغازگ
 ). وی به خيزش هشتاد و هشت می نگريست(ايران بود 
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، چه در زمامدارهای خودکامه و چه در ساختارهای "های پارلمانی
 خاسته از نیازهای بری "محور-گفتمان های مطالبه" شتگرم بهپُخودکامه، نا
و استوار بر خواست های روشن  ("پایینی" الیه های درازگاه  وگاهتاکو

-ی سیاسی و نهادها حزب ها و سازمان ها"فراز" بر، ویژگان، و )اقتصادی
 ریشه ایِ ، به سویِ دگرگونی هایِ در درون کشور"جافتاده"اجتماعیِ 
  . گام برداشت)دمکراتیک و عادالنه (ورانه و دادآزادمندانه

 در کشور همسایه ی  مردمِ ما را، می شد هایِگام-خستنپژواک این 
افغانستان، در چارچوب کاهش اختیارات رییس جمهوری و کوشش برای 

 همه ی سنگ اندازی های با دمکراتیک در قانون اساسی،دگرگونی 
در کشورهای  46.شنیدو محسوس  سترسا ،گراناستعمارواپسگرایان و 

شماری ، امیرنشین ها و "نگتن پستاشو"همسایه ی عربی نیز بنا به گزارش 
ی  ساختار سیاسی برادگرانیدنِ آسیا، در اندیشه ی  زمامداران باختراز

  47.بودند ایران "ناآرامی های" جلوگیری از بازخوانی
ــدنِدر صــورت  ــوده ایِ دنبالی ــبشِ ت ــه" جن ــشورمان و "محــور-مطالب  در ک

 48 هـای  "و انـدرز  پنـد   " و   "خـواهش و البـه    "بـه جـای     ( بیـشتر آن     دنِکامیابی
 داشت که راهکارهـای آن در دیگـر          چشم ، می توان  )"حکومتی"اصالح طلبان   

 و حتا در کـشورهای پیـشرفته ی صـنعتی، از            ) به رشد  رو( بالنده   کشورهای
اجتماعی آغاز سده ی بیـست و یـک         -تصادی در کوران بحران های اق     آندست
 در اروپـا،    ان ویژگـ  در کـشورهای سـرمایه داری،     . شوندبهربرداری  ،  میالدی

 جنــبش دمکراتیــک و بهــره گیــریِ بهینــه از  1ژرفانــدنگفتگوهــایی پیرامــون 
نهادهـا و    است، چرا که بـسیاری از         گردش  در "پایینی ها " نهادهایِ فراحزبی 

ــوده هــانزدیــکی  هــا و حــزبســازمان هــا ــه ت ــان ( ب ــاره ای از  از آن می پ

                                                           
 )ژرفيدن و ژرفاندن( ژرفا دادن 1



  کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت
 

53

اجتماعی، - اقتصادی  گوناگونِ انگیزان هایِ  به شوندِ ،  )49 1سندیکاهای کارگری 
 خـویش را از دسـت داده انـد و یـا بـا                و دادورانه  آزادمندانهرون مایه ی    یا د 

ایـن رونـد بـویژه در دو دهـه ی           . 2خته انـد  دم نـسا   "پایینی هـا  نیازهای نوین   
 کوشـش   ناخواست و علیـرغم   در این دسته کشورها،     . استفراشتافته  گذشته  

راحزبـیِ  ئد و فرانـسه، نهادهـایِ ف       گوناگونِ نوآورانه، برای نمونه در سو      های
گفتمـان هـای   " همچـون  برانگیزنـده ای  برنامه ها و روکردهـای   مردمی هنوز   

از البالی نوشته هـا و ارزیـابی هـای          . اندبرنیاورده   در ایران،    "محور-مطالبه
 مـی تـوان بـه نگرانـی آنـان از             کشورهای صنعتی،  "کارشناسانِ"پاره ای از    
 تر، در شماری از ایـن        گستره  با ایران، ولی کم     رویدادهایی همگون  بازخوانی

 هـا، در بـستر رویـدادهای        برآشـفتگی  ایـن    3 50.گروه کـشورها نیـز پـی بـرد        
سیاسی ای که تنش های دهه ی شصت و هفتـاد مـیالدی اروپـا را در یادهـا                   

 بالشان اقتصاد جهانی، افزون بر      در کوران بحر  . ، خودمی نمایند  آوردبازمی  
ناآرامی  به   ی، تازه ترین تنش ها باز می گشتند       کارگرچشمگیر اعتصاب های    

ــاره هــاهــای فرانــسه بــویژه در  ــاریس، و کــنش هــای کن خــشمگنانه ی ی پ
                                                           

د                            «1 ارگری را خري ستوکراسی ک االيی آري ه های ب ارگری و الي وان سران ک  و  با مافوق سود کالن، می ت
يوه    زاران ش ه ه ه را ب ن الي د و اي ی کنن ار را م ين ک شرفته هم شورهای پي رمايه داران ک ستقيم و : س م

ا    . غيرمستقيم، آشکار و پنهان، می خرند     ارگران بورژواشده ي ارگری  "اين اليه های ک ستوکراسی ک ه  " آري ک
و از نظر شيوه ی زندگی و ميزان درآمد و         اه    رژوامجموعه ی جهان بينی خود کامال خرده ب ه گ  هستند، تکي

د      بورژوازی) نه نظامی  (اجتماعی عمده ی    تکيه گاه عمده انترناسيونال دوم و در ايام ما         .  را تشکيل می دهن
ورژوازی زيرا اينان عمال واقعی       بش     ب ارگری  در جن غ              ک ه ی سرمايه دار و مبل ارگری طبق ارگزاران ک ، ک

اگزير            بسياری از آنان در   . واقعی رفرميسم و شووينيسم هستند     ورژوازی، ن ا و ب ان پرولتاري  جنگ داخلی مي
  .»، سنگر می گيرند"کمونارها"عليه " ورسای"در جبهه بورژوازی، در جبهه ی 

 )دم ساختن و دم سازاندن( دمساز نشده اند 2
يک نگرسنجی در آغاز سده يبيست و     بنابر: در امريکا» اشغال نظامی يک شهر«به بهانه بمب گذاری،  3

يدند  » تروريست ها « در امريکا، مردم آن کشور از رژيم خود بيش از            يک ميالدی  فضای امنيتی    . می ترس
يکی ) معترضانه(به گفته ی واخواهانه ی      .  را نيز بلند کرده بود     نداندر آن کشور، بانگ پاره ای از سياستم       

ذاری در بوس                 از نمايندگان    ا، بمب گ  رويکردهای تون و   پيشينه دار کنگره و نامزد رياست جمهوری امريک
رای     ه را ب ال زمين س از آن، عم ی پ زرگ   «امنيت هر ب ک ش امی ي غال نظ وان آن را  -» اش ی ت ه م  ک

ز،               .  فراهم نموده بود   -ناميد» رزمايشی« ايی ني نگريستنی اينکه، نه تنها در امريکا بلکه در کشورهای اروپ
ژه          همزمان با ژرفش بحران اقتصادی و توانگيری جنبش های توده ای، يکا            ا يکان های وي ن هايی همسان ب

ی«ی  ام والي رل   »نظ ادار و کنت ای ن وده ه ا ت ار ب رای پيک ی «، ب ای داخل شتيبانی از -» جنگ ه وان پ  بخ
 . و به تازه ترين جنگ افزارها مسلح شده بوديده سامان-»يک درصدی ها«دارايی های 
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  هـای  بنگـاه ان اشـغال    میـ دانشجویان آلمان در شـهرهای گونـاگون و از آن           
  .آموزشی و دولتی

  
  یرون و بدرونبزنگاهِ 

  
، پیروزی همه 1اندیمآور نیز یادجداگانهنه که در چارچوب منطقه ای، همانگو

، و راندن تندروان و "والیی" بر خودکامگیِ یمردمنیروهای سویه ی 
 و "والیت"یا پشتیبانان  ("نظامحافظ "  هایگماتیست ها و اصالح طلبپرا

 راهگشای دگرگونی های ملی و ،) آنانسپاهی-کاتوزی-بازاریهمراهانِ 
 باهمهانی و منطقه ای، جههنگامه ی . دمکراتیک در باختر آسیا خواهد بود

  هایپیشبُرد سیاستصنعتی برای زدوبندهای آشکار و پنهانِ کشورهای 
مالزی و ترکیه و   از اقتصادیبرداری ایران، نمونه درو (واستعماری ن

 پیشرفته ای چون آلمان و فرانسه  صنعتیآذربایجان، و نه نگاه به کشورهای
نیز  از دیدگاه درونی. ش استه سود این دگرگونی ها رو به چرخ، ب)و سوئد

  .اند انهدگردیسی ها امیدوار -ها  آژیر راهبندها وبا همه –
بیش ا دهه یکبار برای جنبشی کمهرچند استثناییدای و  برجُبزنگاهِاین 

چند سده یکبار برای  زیربنایی، و با نگرشی ژرف به تاریخ سرزمینمان، هر
 در دستیابی به آماج این جنبش  یا ناکامیباکامی. 2درمی اندوزدخیرشی بلند 

 و نیز ،هشیاری و ژرف اندیشی توده ها و راهبران آنان  بهوامی بنددها، 
. ره ی داخلی و خارجی میان نیروهای بالنده و بازدارنده در گستسنجمندی

ین  ا"نگاهبان خرمی و آبادانی"، همه ی ما ایرانیانی که خود را در این هنگامه

                                                           
 )يادآوردن و يادآوراندن ( يادآوری کرديم1
 )دوزيدن و دراندوزاندندران ( فراهم می گردد2
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برابر را ی ــــــــ تاریخ بزرگ یک آزمونبسیارمان سرزمین می دانیم، به گ
 صفوی و افشار واره ی این برش تاریخی را با ،نگارنده. ایستاده ایم
ه  باشد ک خیزابی آن گون برآییِآماده یما شاید واره ی .  می داند1سنجیدنی

این پهنه، نه جای . نماید می رُخ رویدادها دریایدر  هر چند سده یک بار
توده ها، در راه  پشت داشتِ ی سیاسی ای است که به جایِمترسک ها

، و نه جای کسانی 2می گامند ان مردم"اندنآرام"  ها برای"یباالی"با سازش 
  .3می یازند دستکه با زبونی به سوی بیگانگان 

 در پیوند با آن دسته از هنرمندان و نویسندگانی، در کوران خیزش توده ای
به ، و شتند می دا پشت را امروزریاییان دیروز و "قاتالن" ناآگاهانه که نیز

 می به شکست های صد سال گذشته ن که جز نوردیدند را می راهیراستی 
ا شاید وجدان  می آوریم ت"آزادی"، سروده ای از ناظم حکمت به نام انجامید

  : فرارهندهای دربند 
  

  رود نگاه تان خطا می

  درست دیدن هم هنر است
  م هنر استدرست اندیشیدن ه

  شود دستان هنرآفرین تان گاه بالی جان تان می

  دهید خمیری فراوان ورز می
 چشید،  ای از آن را خود نمی اما لقمه

  کنید آزادید کنید و فکر می برای دیگران بردگی و بیگاری می

  نامید سازید و این را آزادی می تر می غنی را غنی

                                                           
 )سنجيدن و سنجاندن (سنجش پذير يا قابل سنجش 1
 )گاميدن و گاماندن ( گام برمی دارند2
 )دست يازيدن و دست يازاندن ( دست بلند يا دراز می کنند3
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  از لحظه به دنیا آمدن تان

  کند دارند که دروغ آرد می دتان آسیابی بر پای میدر گرداگر

  هایی که تا پایان عمر با شماست دروغ

  اند کنید که وجدان آزاد دارید حال آن که وجدان شما را خریده فکر می

 اید پیوسته در حال تایید و تکریم

  اید با سرهای فروافتاده که گویی از کمر به دو نیم شده

  گردید میو بازوان افتاده، وِل 

 ...... با آزادی بیکار بودن و آزادی گزینش شغل

 اما این آزادی، 

  51 آزادی است یآن روی سکه
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  نگاهی به آرایش نیروها
  اجتماعی، و نیز-در این پاره، روند رویدادها، آرایش نیروهای سیاسی

  می رسیم بر پیش از خیزش را"پایینی ها" و "باالیی ها"کنش ها و واکنش های 

  
  
  
. عصر جلسه ی شورای مرکزی حزب جمهـوری در دفتـر مـن تـشکیل شـد                "

درباره ی کیفیت عملکردهـا و آقایـان شـیبانی، پـرورش و عـسکراوالدی کـه                 
بـرای  . احتیاطا خود را کاندیدای ریاسـت جمهـوری کـرده انـد، بحـث کـردیم               

این هـا   ندارد و   » رقیب جدی «آقای رجایی   . انتخابات وضع خوبی پیش نیامده    
  52".داشته باشند» !!!رقابت جدی «همگی از یک گروه اند و نمی شود 

  هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران

  
گروه " و نقش "رقابت های جدی" 1پیرامون تَه بندی انتخابات،چندی پیش از 

 یک نشست درباره یهای اینترنتی تارنما در آن، خبری از سوی " پنهانهای
بررسی وضعیت "یص مصلحت به منظور در خانه ی رییس مجمع تشخ

، او دفتر سویاین خبر بزودی از . فراپراکند "نامزدها و فضای انتخاباتی
  دستهکه نددپراکنمی  زمانی این گونه گزارش ها 53.نادرست خوانده شد

 گزینشِ دوباره  بر، از زبان سخنگوی خود خامنه ای رقیبِ رفسنجانیبندیِ
با این رویکردها، پهنه ی انتخابات . ودب پافشرده ی رییس جمهور پیشین

                                                           
 )ته بستن و ته بنداندن( از ته بستن برابر تدارک ديدن 1
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سیاسی برای رویارویی های ی ا های گذشته، به گستره وارهخیلی زودتر از 
  .فراروییدو اجتماعی و اقتصادی 

-در یک سو، دو سپاهِ سیاسی. میدان برمی تافتندکشاکش ها بیشتر در دو 
در . تندآراس داری، تندروها و پراگماتیست ها رده میاقتصادیِ توانمند زمام

ار شکن و اپوزیسیون آشکار ش ساختابی کمردان های اصالح طلبِ، گُسودگر
 و بخش "حکومتی"گروهی از اصالح طلبانِ . ایاندند، خودمی نمو ناآشکار

، میان این دو خیزاب خروشان، "واقع بین"کوچکی از پراگماتیست هایِ 
  و پراگماتیست54 1تندروها ("باالیی ها" میان درگیری درونی .شناور بودند

نظام "،  بیشتر زمینه ها آنان در. ساله و چند سی داشت، پیشینه ای)55 2ها

                                                           
ا ني  در ستيز» اسالمی«از فتواهای مرگ » شماری «1 دروها     ب ی و دمکرات را، تن ان  (روهای مل از آن مي

ه ی  داری«جبه ا ) »پاي اری ب ود     يبن از راه همک رده ب اده ک ادر و پي ذهبی، ص ان م ن  . ادگراي شت اي در پ
اون اول . فراوانی پنهان بود» مفاسد اقتصادی«، »فتواها« دولت   برای نمونه در پيگيری پرونده رحيمی مع

ذهبی  -سايت ملی» شنيده های« طبق. ی مختلف اقتصادی در دست بوداحمدی نژاد اسناد و مدارک فسادها م
ه همکاری    ها، رحيمی به قاضی پرونده پيشنهاد کرده بود که در صورت تخفيف در مجازات، وی حاضر ب

داری   تيم مصباح«برای روشن شدن برخی از اين مفاسد به خصوص در باره  ه پاي ه  . است » يزدی و جبه ب
ه        به مصباح به عنوان دورگفته ی وی، تيم نزديک  ال را ب وال بيت الم ا دالر از ام ا ميليارده زدن تحريم ه

پيگيری های  وی طی.  مهمی داشتدر اين رويکردها صادق محصولی نقش. خارج از کشور انتقال می داد
ا ريا ضايی باره هق رده است وران اده ک ژاد را پي دی ن تورات احم ط دس ه فق ت ک ه ای از .  گف م نمون ن ه و اي

ه        " رهبر مستضعفان "انی که از    کس رد و ب ه   "پيروی می ک اعالم پرداخت خمس      : می پرداخت   " امور خيري
بخش، باعث        ميليون تومانی اموال صادق محصولی، پشتيبان مالی450 داری، از سوی قاسم روان جبهه پاي

داری، در  قاسم روانبخش، از شاگردان و نزديکان مصباح يزدی، ليدر جبهه         . واکنش تند اصولگرايان شد     پاي
ر      يک ژاد، وزي ود احمدی ن ان محم ر     سخنرانی اعالم کرد که صادق محصولی،از حامي اسبق کشور و وزي

انی  ميليون450دست آورده و حتی خمس  به" راه حـــــــــــــــالل"سابق رفاه، ثروت خود را از  ال  "  توم م
ه   تن از نمايندگان مجلس تاکنون محصولی   چند.  استهخود را پرداخت ه ب اردی  «را ک شهرت  » سردار ميلي

محصولی   ميليون دالری۵تيمورعلی عسگری نماينده مشهد در معامله ی . فساد مالی متهم کرده اند يافته به
. در حال پيگيری است  در خصوص نفت تاجيکستان اعالم کرده بود که اين موضوع در کميسيون اصل نود

د  «: در باره محصولی گفته بود فتم نيزقدرت اهللا عليخانی نماينده قزوين در مجلس ه محصولی بايد پاسخ ده
ه     که منزل گران قيمت، درآمد ا را چگون ميلياردی، برج های ميرداماد و زمين های بزرگ منطقه حسنی کي

ه دست   ان          . »آورده ب ده سواپ نفت در زم ان پرون ژاد از متهم راه احمدی ن ه هم تصدی گری    محصولی ب
ا     حشمت اهللا فالحت پيشه درباره. بوداردبيل مدی نژاد بر استانداری اح ود، محصولی تنه اين قرارداد گفته ب

از سوآپ     ت، امتي رد    کسی است که خارج از وزارت نف ه مسئول     . نفت دريافت ک انی ک ين در زم وی همچن
اد      ه بني ق ب د اراضی متعل ا شکايت ب        خري ود ب پاه پاسداران ب رای س رو      شهيد ب ه روب ن معامل اد شهيد در اي ني

 . ديدگر
سنجانی2 ا   رف وان ب ی ت ار را م ه ک وا محافظ ست در  ق ت  م پراگماتي دن نف ی ش بش مل وران جن نجيد، ک  درس

ا   ا       نخستين ب ين ب ی، و دوم ره ای آيين درن  «رخساری  چه اآيينی » م وام . و ن ه در يک دوره   » دمکرات  «ق ک
ر        حتی با حزب توده ايران کابينه تشکيل داد، چهره ی راستين خود را در ب               ورانهريا  1331يست و هفت تي
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 1دگراندن های و "سهم خواهی"در پی ا پذیرفته و در چارچوب آن،  ر"والیی
در برش انتخابات، .  بودندکنترل شدهزیردستانه و  اجتماعیِ-اقتصادی

.  بود"عبور از بحران"چگونگیِ  ها، بیشتر بر سر "باالیی"گفتمان برجسته ی 
ی واره بازخوانی سیاسی خود را افزوده بودند، -تندروان که توان اقتصادی

کل "، برای "پایین" سنگین از ی فشاربودمانِهشت ساله ی اصالحات را، با 
مهندسی " که با یدندگمانمی پراگماتیست ها، . می یافتند آژیرناک "نظام

 و بهبود "والیت" هایی در ساختار رفورم و ویرایی ها درافکنیِ و "بحران
 را با هزینه ی کم، "جمهوری اسالمی"، می توانند بحران سوم "مدیریت"

 از دگراندیشان در آغاز انقالب، و "عبور"در بحران نخست، . نهندپشت سر 
دسته  ی خاتمی، واره  از اصالح طلبانِ ساختارشکن در"عبور"بحران دوم، 

  .داشت برجسته ای هجایگارفسنجانی بندی 
 و   ناپنهـان  ساختار شکن و اپوزیـسیونِ    کمابیش  اصالح طلبانِ   گروه بندیِ   در  

روشـن  "  چگـونگی ، گفتگو بیشتر بـر سـر  ) داشت"پایین"که رو به   (پنهان اما   
، چنـد   نخستین رییسِ دانشگاه تهران پس از انقالب      .  بود "کردن تکلیف با نظام   

ایـن  ":  زد پـرداز چنـین    را این    انح طلب  اصال شیب هایِ ماه پیش از انتخابات، ن    
اگـر در داخـل نظـام       . مشخص کننـد   باید تکلیف خودشان را با نظام     ... آقایان  

این نظام کاربرد خود     اگر معتقدند . هستند، بروند در داخل نظام همکاری کنند       
 تکلیـف را    برسـاند،  57مملکت را به آرمان سال       را از دست داده و نمی تواند        

                                                                                                                             
در » عبور از بحران  «آن چه رفسنجانی نيز بارها برای       (انجاميد، به روشنی برتاباند     » قيام سی تير  «که به   

ان            «): جمهوری واليی از خود برتافته بود      ه هم راری نظم است، ب در امور داخلی نخستين کوشش من برق
ا و سالوس منزجرم          اندازه که از عوام فريبی در امور سياسی متنفرم، در مس            ز از ري ذهبی ني وای ... ائل م

ند و نظم                        انع بتراش به حال کسانی که در اقدامات مخلصانه ی من اخالل کنند و در راهی که در پيش دارم م
ه دوره ی عصيان سپری شده اشت، و روز اطاعت از          . عمومی را برهم بزنند    نم ک به عموم اخطار می ک

د شد،             ... ست  اوامر و نواهی حکومت فرارسيده ا      رو خواهن آشوب گران با شديدترين عکس العمل من روب
اکم انقالبی           . کيفر اعمالشان را در کنارشان می گذارم       شکيل مح ه ت ه دست ب (!) ممکن است تا جايی بروم ک

ره روزی    رين تي انون ق فقت ق ی ش م خشک و ب ه موجب حک ه ب ر طبق ار را از ه ه ک زده، روزی صدها تب
 .»1331وزرا قوام السلطنه، بيست و هفت تير تهران رييس ال. سازم

 )دگريدن و دگراندن(ايجاد دگرگونی، دگرگونی ايجاد کردن  1
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اگر با نظام هستند و آن را قبول دارند، نظام که دارد کار             ... کنندباید مشخص   
 ریـیس   ،تعیـین کنـد    هرکسی هـم کـه آقـای خامنـه ای            .خود را انجام می دهد    

 را رسما تعیـین کـرد و گفـت در          اخیرا هم که رییس جمهور    . جمهور می شود  
د چه مـی خواهنـ     این ها . احمدی نژاد رییس جمهور است     سال آینده آقای    پنج  
  56."بکنند

 "مهندسـیِ " داده هایی پیرامـون   درونی،  -برونیهای   کشمکشبا این   همزمان  
در . رز گزارش می شـد    ، در رسانه های درون و برون م       "پیشرس"انتخاباتیِ  
 بـه اینکـه ایـن       نگـرش  دفتر سیاسی نهـضت آزادی، بـا         گرداننده ی این زمینه   
 انـصراف از    بـرای "را کـه خـاتمی در سـخنان خـود           رهنمون هایی   سازمان،  

اگر در گذشـته مهندسـی      ":  نمی داند، گفت   بسنده "عرصه انتخابات ذکر کرده   
» نامزدهـای «آرا صورت می گرفت و انتخابات مدیریت می شد، در این دوره،             

 ها، تنهـا نیروهـای درونِ       "مدیریت"ا این   ی گوی 57."انتخابات مدیریت می شوند   
 را هـم دربـر مـی        "والیت"رِ   را شامل نمی گردید، بلکه ناخرسندان کنا       "نظام"

 یِپیــشین، از نــامزداژگونِ واره هــای بــرای نمونــه نهــضت آزادی بــ. گرفــت
  1.58شت خوددااشنماینده 

 پیرامون چند و چون این گونه جابجایی  آساییدنی و مطمئنیاگرچه داده های
 ناگفته در "تهدیدهای" و 59 2 پرده پشت"توافق هایِ" و "کم هزینه"هایِ 

                                                           
 )خودداشتن و خودداراندن ( خودداری کرد1
ز        2 انی   « در روی کار آوردن دولت حسن روحانی ني ود    » توافق های پنه ه ب دی صورت گرفت ا   . چن ن ه اي

د  ان  م بويژه زد و بندهای اقتصادی ای بودن انی و       » سران «ي جمهوری اسالمی در يک سوی، و بانک جه
ا،       . کنسرن های فراملی در دگرسوی  صندوق بين المللی پول و ن توافق ه ه ی يکی از اي ر پاي ه   «ب خط لول

ان     برای صدور گاز ايران، نه به» صلح ه طرف عم ه رايزنی های      –سوی هندوستان، بلکه ب همانجايی ک
سته شدن     روانشت جمهوری انتخابات رياس پيش ازپنهان  رای ب قراردادهای    داشت و توافق های آغازين ب
ود » مجهول و طوالنی«گازی -نفتی شيده می شد    - هم چون عراق صورت گرفته ب از   .ک ال گ ران از   انتق اي

ه  -های اروپايی منطقه ای ما بود، چرا که جايگاه کنسرن-راه عمان به زيان منافع ملی امريکايی را در منطق
ود        . کرد خيز خاورميانه بيش از پيش محکم میی نفت  يا ب صادهای کالن آس ی اقت ان همگراي ه زي ه در  (ب ک

يس،          کوران سياست های ستان از سوی انگل ه جاسازی کشور پاک ته، و از جمل نج سده ی گذش  استعماری پ
ازار    انرژی و گاز از راه  ، چرا که به جای انتقال)بويژه ميان ايران و هندوستان آسيب سترگ ديد ه ب ا ب دري

اری     سترش همک رای گ ازی ب ه س تان و زمين اريخی       هندوس زرگ و ت ريک ب ن ش ا اي ويه ب ه س ای هم ه
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عبور از "ی گفته های پیشین هاشمی رفسنجانی، مهندسِ دست نیست، ول
مهره " ها، آن هم در آستانه ی انتخابات سال شصت، و چگونگی "بحران
 این تاریکخانه ها و هال آوردیم، شاید دریچه ی کوچکی ب وی که در با"چینی

  . های درون آنان، بگشاید"فضای"
 

   هادسته بندیکش های انتخاباتی و نابسامانی کشا
  

مهندسی "جای به (  را "نامزدهامدیریت " کار، گرایشِ بیشتر به در آغازِ
  های تقلببازخوانینخست اینکه، . 1اند پیوندان دو انگیزه، شاید بتوان ب)"آرا

 واخواهیِ  دوره ی نهم که" ایِفله"بیش آشکار در انتخاباتِ اگسترده و کم
بازه ی  بود، گویا در  کروبی را هم برانگیختهآندستپاره ای از سران، از 

 دوم ان انگیز60.نخستینِ گزینش ها، برای بخشی از تندروان دشوار می نمود
، نزدیکی روزافزون اصالح طلبانِ ساختارشکن به نیروهای ترانه کارگرو 

، در هر دو "ه های پنهانگرو" و گاها اپوزیسیون بود که "نظام"برون از 
 به  هااره ای از اصالح طلبروآوریِ پ.  برمی آشفت رازمامداریسویِ 
، بلکه واکنش پراگماتیست ها را نیز هاای مردمی، نه تنها آزردگی تندرونیروه

  .برانگیخت

                                                                                                                             
افع کشورهای رو      . دوران صفوی می نگريست کشورمان، به سياست های ورشکسته ی ا من ود ب در ستيز ب

ه     ه رشد، چرا ک ات کشورهای    ب ريکس «از امکان ل،    (» ب تان، برزي ده ی چين، هندوس ای دربرگيرن   افريق
المللی پول و کنسرن های  برای مقابله با فشارهای روزافزون بانک جهانی و صندوق بين) جنوبی و روسيه

انتقال گاز ايران به هند، با توجه به انباشته های   .مالی جهانی به گونه ی چشمگيری می کاست-نظامی-نفتی
وين چين    های بسته شده ميان چين و روسيه در  گازی روسيه و پيمان نامه  زمينٔه گاز و نيز سياست های ن

اده ی    ازی ج يايی و بازس شورهای آس ر در ک سترده ت ای گ ذاری ه رمايه گ رای س ست   ب ی توان شم، م ابري
ره    را در موقعيت برتری در رده آرايی های“ بريکس“کشورهای  جهانی، بويژه در زمينه ی دسترسی و به

ر کشورهای  و عرصه را  گيری از اندوخته های انرژی جای دهد، ده  برای رشد اقتصادی شتابان ت رو ( بالن
 .فراهم سازد  در گستره جهانی)به رشد

 )پيوستن و پيونداندن (پيوند داد 1
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را برآشفتگی هاشمی رفسنجانی پس از نامزدی میر حسین موسوی، این 
مراقب برخی تندروی ها باشید تا از بالهایی که بر سر ":  زدپردازچنین 

 وی در آغاز ریاست جمهوری 61". مصون بمانیداصالحات و خاتمی آوردند،
-، نهاد توانمند اقتصادی"تندروی ها"خاتمی نیز، برای جلوگیری از این گونه 

انده  اش را توان"دولت سایه" یا 1"مجمع تشخیص مصلحت نظام" دیوانیِ
 از  هانوسانِ بخشی از اصالح طلب و با2پرناوشولی جدایی گام به گام . بود

.  می افزود"نظام والیی"، بر شکاف درون )"تندروها"یا (ی بدنه ی زمامدار
برای  بی آن که خود بدانند، فراوانین برش، اصالح طلبان به گمان در ا

  .تعیین کننده بودند دراندازنده و نیرویی، "نظام"نیِ و درهموزنیِنگهداشتِ 
. 3 نبودبسنده بود، اما بایستهرای پیداییِ یک خیزش توده ای این شکاف، ب

افزون بر آن، بخشی از لرزش در ساختار زمامداری، بیشتر، خیزش توده ها 
انگیزه ی این .  را"باال" در دامنه دار های تا درگیری، می تاباندرا باز

قاطعیت در گروهِ  و بُرندگی را، می شد بویژه در نبود یا کمبود 4نابسندگی
 یش هایِگرا-کالن بودمانِ، و نیز در "اصالح طلبانِ ساختارشکن"

 نبود جز چیزیبرآیند آن، . واکاوید، "اصالح طلبان حکومتی" در ورانهسازش
  . این نیروها رده بندیِرنابسامانی د

 نابـسامان   کمی پیش از انتخابات، هنگامـه ی   مذهبی ها در ایران   - ملی تارنمای
  را بـه درسـتی اینگـون       گونـاگون جایگاه حزب ها و سازمان هـای         و   سیاسی

خـرداد  22 تـرین نـامزد انتخابـات      کـه حزبـی    (اعتمـادملی  رکلدبی": پرداز زد 
 مـی  ایـستد و   ابطحی، عبدی، و کدیور می      کنار کرباسچی،  )شود محسوب می 

                                                           
شاهی  «را می توان با » نظام واليی«در  1»مجمع تشخيص مصلحت نظام « 1 يش از انقالب   » سنای شاهن پ

 .تواناتر بود و در دوره هايی ناتوان تر» سنای شاهنشاهی«درسنجيد، با اين تفاوت که در برش هايی، از 
 )ناويدن و ناواندن ( از ناويدن يا به چپ وراست زدن، تلو خوردن2
  الزم بود، اما کافی نبود3
 )بسنديدن و بسنداندن ( ناکافی بودن4
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ایی شناخته شـده، بـه تـصویر         ه شخصیت کوشد رویکرد متکثر خویش را با     
یـا  (یاد شده هریک متعلق به جمعیت و حزبی هستند            افراد ،طرفه آن که  . کشد
حزبـی کـه    . انـد   اتخاذ کرده  !!!در این انتخابات، مواضعی متفاوت     که   )اند بوده

کـرده   از میرحسین موسوی حمایـت    ) کارگزاران(کرباسچی دبیرکل آن است     
که ابطحی عـضو     (است؛ همان تصمیم و رویکردی که مجمع روحانیون مبارز        

عبــاس عبــدی، عــضو پیــشین .  اتخــاذ نمــوده اســت)شــود مــی آن محــسوب
عضو ارشـد سـتاد کروبـی اسـت؛ و جمیلـه کـدیور کـه                مشارکت، اینک    جبهه

پیشتر از حضور خـاتمی     ) نگاران زن ایران   روزنامه انجمن(انجمن متبوع وی    
و اینهـا، جملگـی شـواهدی بـس     . کرده بود، همراه کروبی شده اسـت    استقبال
ایـران امـروز، و       در )بخـوان نابـسامانی حـزب هـا        (از وضع احـزاب    معنادار

  62." انتخاباتی بس مهم استچگونگی حضور آنان در
: دیم نیز می خوان63 1»اصالح طلب-اصول گرا« مون ناهماهنگی در گروهِپیرا

ها  یک از شخصیت هیچ میرحسین موسوی، بدون حضور و همراهی"
ایران اسالمی، سازمان  جبهه مشارکت(اش  اعضای ارشد احزاب حامی و

روحانیون  ، مجمع64 2مجاهدین انقالب اسالمی، کارگزاران سازندگی ایران
 هرچند تکلیف موسوی از آن. رفت نام به وزارت کشور برای ثبت...) مبارز و

                                                           
ا1 ب ه ون اصالح طل ايی پيرام ای  «:  داده ه م گرم م ک اد ک ه هفت ل ده ا در اواي ود ت افی ب ده سال سکوت ک

ال شده     بيدا شگاه فع ری مردم يخ های بی تفاوتی و ترس دانشجويان و استادان را ذوب کند و يکبار ديگر دان
اّما دانشگاه گيج و مات، هنوز محيط و شرايط جامعه را بخوبی نمی             . و جنبش دانشجويی زنده و فعال گردد      

ناخت ده ب   . ش رد، وارد صحنه ش ی ک اور م اتمی را ب عارهای خ ه ش عاری از جمل ر ش ه .وده  صحنه ای ک
ه در  ن ب ردم کسوت جالدی را از ت رای فريب م ه ب د ک ه شصت بودن ان ده ان بنيادگراي ان آن هم کارگردان

درو            ... کرده و لباِس زهد و تقوا پوشيده بودند          شجويان را تن امروز اصالحاتی های درون و بروِن نظام، دان
د            اه خطاب می کنن شتر ب       . (»و چپ رو و ناآگ رای داده های بي اب   ب ان کت شگاهيان   –ه پاي ان و دان  - حوزوي

  ) بنگريد
ارگزاران     2 وليبرال ک ان ن ی جري ا     ( رده آراي ه ای ه ا و حجيت ه ای ه ار موتلف ی از   ) در کن وران يک در ک

رفسنجانی، به گونه ی عمده سازمان هايی       -گروه های سياسِی نزديک به جبهه ی خامنه ای        : انتخابات مجلس 
ون،   د چ اترا دربرميگرفتن المى هي ه اس ران ،  موتلف ارز ته ت مب را ، روحاني ه الزه المى  ، جامع ه اس جامع

جمعيت ايثار گران انقالب   ، انجمن اسالمى پزشكان، چكاد آزادانديشان ،  انجمن اسالمى دانشجويان  ،  مهندسين
دمتگزاران، اسالمى تالف خ ب، ائ ه زين ران، جامع ازار ته ران، اصناف و ب اظ ته ه وع يم ، جامع ر تحك دفت
 .)مانده به هاشمی رفسنجانیبخش وفادار (کارگزاران سازندگی ، و نيز حجتيه، )يرازش(وحدت 
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قدر الزم مشخص  حزب و سازمان سیاسی نیست، به سته به هیچابرو که و
اش نیز با  اما وضع مورد اشاره، از این منظر که حتی احزاب حامی است؛

ایران  احزاب سیاسی... قابل تامل است شوند، تابلو، وارد گود رقابت نمی
  65."اند امروز، در کجا ایستاده

تا اطالع ثـانوی، در بـر       ": 1دخپاسُمی   به بخشی از پرسش اش، خود        ویسندهن
 بــا برنامــه، احــزابِ کــه جــای آن یعنــی بــه، ی پیــشین خواهــد گــشت پاشــنه

ــه ــات نامزدهــایی را روان ــن گــروه  ی رقابــت و انتخاب ــد، ای ــان  کنن هــای پنه
آینـد و بـر      مـی  چندان منسجم هستند که گردهم     نه ای و  ژلههای   مجموعه یا

 "پـایینی "، بدون خیزش گفتگرد به 66."شوند  می ارذسرنوشت انتخابات اثرگ  
 رویـدادهایی هماننـدِ انتخابـاتِ       ، بـازخوانی  "بـاال "، روند دگرگـونی هـا در        ها

  .، و نه چیزی بیشتر ندا می دادپیشین را
  

   می آیندمیدان به الیه های میانی
  

 پشت "تهدیدهای" و"مدیریت نامزدها"بازارِ پر آشوب و -در کنار این مکاره
 آرا از کشانشپیشین که برای بازه هایِ  اژگونِ، ب"باال"پرده و روی پرده در 

شیپور " دهم، واره ی کمی کاسته می شد، در انتخابات  سرکوبسختیِ
درشماریده و   آن، نه سازماندهیِانگیزه ی.  خیلی زود به نوا درآمد"جنگ

ت حساب شده ی اصالح طلبان، بلکه بیشتر، کنش های نیروهای ملی و دمکرا
 از شکست جنبش اصالحات و بهرگیری از  ها، با آموزشدستهاین . بود

                                                           
ر    » پاسخيدن « در نگاه نخست     1 د       » پرسيدن «در براب نا می نماي ان های       (ناآش ايی آن چه در زب  روان  اروپ

سی   ه در انگلي رای نمون انی  answer and quesionاست، ب ان آلم  antworten and و در زب
fragen  (دک ا اگر در زبان نويسه ای يا کتبی کاررفته و پذيرفته شود، به گمان بسيارام ان   اندک ان  در زب

اد د جاافت ز خواه فاهی ني ه ای و ش فاهی را . (گوي ی و ش اب کتب ن کت م، در اي ه آورده اي ه جداگان ه ک همانگون
 )نويسه ای و گويه ای، و نثزی و شعری را نوشتاری و سروداری می خوانيم
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آزمون صد ساله ی جنبش توده ای، و بازگشت گام به گام به رویکردها و 
، "محور-لبهمطا"خواست های تاریخی انقالب مشروطه، آن هم بر پایه ای 

  .ه بودند درآوردندا روشن خود را به  هایِ خواست"شیپور"
 برای پیاده شدن خواست هایشان، 1مانیدهبیش ساا به گونه ای کمآنان

 به 87 که از تابستان "محور-گفتمان مطالبه".  را فرامی خواندند"نیروها"
. گرفت را در برمی ملی و دمکرات نیروهای همه ی  نزدیکاود،بکار آغازیده 

 آزادی های استوانخواست هایِ فرموله شده از سوی توده ها، نه تنها بر 
اجتماعی، بلکه بر پایه ی دو خواست دیرینه ی جنبش، همانا استقالل و عدالت 

  .یدستواراُمی  نیز اقتصادی-اجتماعی
 همونداناسی، نویسندگان و هنرمندان،  سیکنشگراندر این راستا، گروهی از 

 با گرایش  ودست هماستان و دانشجویان درش زنان، کارگ جنبرزمنده ی
رفاه و " با  آن، یکم2بندواره ی که ، بیانیه ای را امضا کردندهای گونه گون

، از "محور- کنشگرانه ی مطالبهدبرخور"، گرگفت به د67.یدآغازمی  "عدالت
 ی، باال درون کشوریاسی حزب ها و سازمان های س"فراز" و بر "پایین"

  .ه بودافراشت
انتقال عبارت بودند از، خواست های برجسته نامه، پاره ای از داددر این 

 بنیادهای بزرگ اقتصادیِ  وهای اقتصادی وابسته به نهادها مالکیت سازمان
بخش عمومی و مردم با «خصوصی به - دولتینیمههای  دولتیِ و شرکتنا

، )3نون اساسی قا چهل و چهاریا پیاده سازی بخشی از اصل (»نظارت مردمی

                                                           
 )سامانيدن و ساماناندن برابر سامان يافتن و سامان دادن(افته  سامان ي1
 )برگرفته از پسوند وار يا واره، اينجا پسوند چندبارگی( فصل 2
ه ی     اصل 3 ا رفت ه يغم اِی ب ا    چهل و چهار قانون اساسی که پايه ای است برای مصادره ی دارايی ه وده ه ت

الی در         موقوفه خواران فرب   -از سوی بازاريان بزرگ، بنياد     د م انون های توانمن اه، و ک ه، پاسداران باالجايگ
د      ه، چه می گوي ی،           ظام ن: درون نظام واليت فقي ه سه بخش دولت ر پاي ران ب اقتصادی جمهوری اسالمی اي

زرگ،       . برنامه ريزی منظم و صحيح استوار است تعاونی و خصوصی با ه صنايع ب ی شامل کلي بخش دولت
انی خارجی، م    صنايع ادر، بازرگ رو، سدها و       م أمين ني ه، ت زرگ، بانکداری، بيم ادن ب زرگ    شبکه  ع های ب
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 واردات جلوگیری از  ومحور قرار گرفتن تولید داخلی و ایجاد اشتغال
استقالل مدیریت صندوق ذخیره ارزی کشور از دولت و سپردن آن یه، رو بی

حساب درآمدهای ملی نفت و گاز به  گیری از تخصیص بی، جلوبه مجلس
ختلف ای نهادهای م های گوناگون بودجه حذف ردیفی، های جار هزینه

  68.»!!!ای و روحانیت تبلیغی، اعانه«
 یـک جبهـه ی      برپـایی یـک و    دمکرات- ملی وظایفین خواست ها در چارچوب ِ     ا

در .  به دگرگونی های ریـشه ای بیانجامـد        داشت و می توانست   جامیدانکارانه  
پای افشردند، گونه    "محور  -فتمان مطالبه گ"برنفری که   نزدیک به پانصد    میان  

کارگران فعـال شـرکت واحـد، معلمـان         : 1می جهید اعی بر گونی الیه های اجتم   
فعال صنفی شهرهای مختلف، فعال زنان و قومی و دانشجویی، نمایندگانی از            

قبلی و فعلی مجلس، معـاون و مـدیر کـل اسـبق وزارتخانـه، مـدیر                  های  دوره
اسـتاد دانـشگاه، هنرمنـد، پزشـک، شـاعر، کـارگر،             عالیرتبه صنعت، بـازاری،   

دار، نویسنده، کشاورز، کارمند، محروم از تحصیل، مترجم،          انهزن خ  کارفرما،
  69.نگار روزنامه بازنشسته، بازرگان،

بیهود . یدپاسخمی  های توده ای به زبان سرکوب پویش دین بوالییرژیم 
تشدید "نبود که در آستانه ی انتخابات، کانون نویسندگان ایران پیرامون 

 کارگران در گردهمایی روز اول  و دستگیری صد تن از"سرکوب و سانسور
، )شرکت دو هزار تن و انبازیدربا کلوخ انداری ها، ی  همه با(ماه مه 

 تنگاندن کارِ-بیش، و  در گردهماییآموزگارانن  زد"کتک"بازداشت و 
ها را تاخت و تازاین  2.70 بودیدهآنان، هشدار فزونتر ردنفشناشران و زیر

                                                                                                                             
شتيرانی، راه و راه   ايی، ک ن، هواپيم راف و تلف ست و تلگ ون، پ و و تلويزي انی، رادي ا  آبرس د اينه ن و مانن آه

ومی و در     ت عم ورت مالکي ه ص ه ب ت ک ت   اس ت اس ار دول سمت از   . اختي امل آن ق صوصی ش ش خ بخ
 و خدمات ميشود که مکمل فعاليتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است  تجارتکشاورزی، دامداری، صنعت،

ان           . دمکراتيک کم اثرتر ديگری نيز جای داشتند      - در کنار آن، نيروهای ملی     1 ه پاي شتر، ب رای داده های بي ب
 . کتاب بنگريد

  از هشداريدن و هشداراندن2
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برانداز " رزمندگانجویی و زنان و نش دیگر پهنه ها چون جنبش دادر شدمی 
  . نگریستدر نیز 1"نرم

  

  "باالیی ها" و واکنش "دولت سایه ی توده ها"
  

دهای و بر روند رویدا 2دنبالیدندبرنامهمند رویکردهای سرکوب ها، با همه ی 
، زمینه ی "رمحو-مطالبه"گفتمان های . نشان گذاردند انهچشمگیرسیاسی 
،  اندیشان، روشنانزور تسیاس ستگیو نیز همب سیاسی دگرسانی
ارگران،  اجتماعی چون زنان، کگوناگونهای  گروه   وشهریگری کنشگرانِ

 درانداخته حزب ها را اندازه ای و نیز تا ، تیره گرایانزگارانوآمدانشجویان، 
 می "محور-گفتمان مطالبه" بیانیه ی دوم  در.بودفراباالنده  را و آنان
وانست فرایند و فضای انتخابات و ادبیات حاکم بر آن این رویکرد ت": خوانیم

اکثر آنان . ساخته و نامزدهای مختلف را بدان سو رهنمون سازد را متأثر
شعارها و مفاهیم کالن و کلی، به طور نسبی  مجبور شدند به جای طرح

ها و اقشار مختلف  طیف مصداقی سخن بگویند و در برابر مطالبات
پذیر ارایه  سنجش ای مشخص و قابل پیگیری و  وعدهالعمل نشان داده و عکس
، زنان، دانشجویان آموزگارانمیان نهادهای کارگران، تگی  با همبس71."دهند

  .    بود3یده رخُ"دولت سایه ی توده ها"براستی ، دگرهو 
، "ایینپ"اقتصادی به این فشارها از - توانمندِ سیاسی دسته بندیِواکنشِ دو

  را در"مدیریت آرا" برنامه سر باز زدند و آوردنِا از تندروه. گوناگون بود

                                                           
انه            ، واژه ای که در کوران انتخابات رياست ج        »براندازی نرم  «1 مهوری سال هشتاد و هشت از سوی رس

 . شدبردههای واليی بسيار بکار 
 )دنباليدن و دنباالندن( دنباله يافتند 2
  )رخيدن و رخاندن برابر رخ نمودن و رخ نماياندن(رخ نموده بود  3
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. 1بودندتَه بسته  نیز "احتمالی"آنان برای پیامدهای . نهادنددستورکار خود 
، 2هزار نفری بسیجیان در نزدیکی تهرانبرای نمونه، رزمایشِ دوازده 

    72.آزمایشی بود برای سرکوب خیزش هایِ در پیش
ست های مردمـی، بیـشتر در چـارچوب بهبـود     واکنش پراگماتیست ها به خوا  

برپایی تـرازش   مالی، و نیز    -دولتیهای  ساختارهای اقتصادی، بویژه دستگاه     
در برنامـه ی    . زمامداری جاداشـت  زورمند  ان دو گروهِ     پیشین می  3و هموزنی 

 توان اقتـصادی  استن از، میرحسین موسوی، ک    گرفته ی شان   نماینده ی پشت  
 آغـازِ انقـالب، و ریاسـت        نـدی  و بازگشت بـه دولتم     ،هیدهبرجَ نهادهای نظامی 

 برنامـه ی     بُـن مایـه ی     سـه .  پررنگ شده بـود    4"سردار سازندگی "جمهوری  
تعریف جایگاه دولت در فرایند توسعه ی       "اقتصادی موسوی عبارت بودند از      

   73."، و پایدارسازی توسعه ملی5صوصی خملی، ارتقا جایگاه بخش

                                                           

 )ته بستن و ته بنداندن ( تدارک ديده بودند1
ن گون2 ا از سوی  اي ايش ه ستکبر« رزم ی» م تيزهای والي صادی داشت وس شه ای اقت  رچوبا در چ، ري

ا   «روندی بود جهانی برای سرکوب بی مدارای         ايينی ه ا                . »پ اردر ب ه، شصت و دو ميلي ن است ک راست اي
نج سال         –ثروتی برابر نيمی از ساکنان جهان        ا در درازای پ ارد دالر تنه  و – با افزايش دارايی پانصد ميلي

ر   دی ت ودآورترين و کلي ه س شان، ک ی و   همتايان صارهای فرامل رژی، انح ای ان انون ه الی، ک ای م ين نهاده
امی  ای نظ پلکس ه ه کم ه ب ا تکي ام را ب ام و ناخ واد خ ای م ای -بازاره رداری از نهاده ره ب ا به صنعتی و ب

ی  اخته ی آموزش انه ای-خودس ه       -رس پهر ب وی س اداران را در چارس د، ن ه ان گ گرفت شکده ای در چن اندي
يالدی             دردآلودتر  » رياضت اقتصادی « ارتر از سده ی بيست م اه های خونب ه پرتگ وامی داشتند، جهان را ب

ران   ( در کشورهای صادرکننده ی مواد خام به دست نوکيسه های محلی             ، و ردندنزديک می ک   ويژه  و در اي ب
د             –)  واليی به دست بنيادگرايان   ه خون آغشته کنن ی  و   - و بی آن که دست خود را آشکارا ب  پيکارگران مل

ه      .  و بويژه کنشگران کارگری را پی در پی به داغ و درفش می کشيدند              دمکرات ايی ک ه در افريق برای نمون
تعماری ای اس ا سياست ه ود،   -ب ده ب ديل ش ان تب اره ی جه دترين ق رين و دردمن اره ت اره پ ه پ تعماری ب نواس

زه خ               ارد ري نج ميلي اه و پ ه پنج شيده را ب ج ک ردم رن شتار م تند وظيفه بهره کشی و سرکوب و ک . وار واگذاش
رسانه های ايران، همپالگی های خالفت گرای شان را که چهارصد تن از آنان هشتاد درصد وام های کالن                    

 .ناميدندمی » گرگ های محلی«را باال کشيدند، » خودی«بانک های 
 برقراری تعادل و توازن 3
 . منظور هاشمی رفسنجانی بود4
د    « دولت   5 دبير و امي ه پس       » ت د، می خواست        حسن روحانی ک ار آم ژاد روی ک از » بخشی « از احمدی ن

 . را پياده کند-» ارتقا جايگاه بخش خصوصی «-خواست های ميرحسين موسوی 
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 پافشاریِ، "پایین"کن در برابر فشار از واکنش اصالح طلبانِ ساختار ش
 بر حقوق بشر و آزادی های شهروندی و گرهگاه های سیاسی،  بودبیشتر

 در بیانیه ی پنجم پیرامون حقوق بشر، یکی از 74.در برنامه ی مهدی کروبی
» ف نظارت استصوابیحذ«ارائه الیحه اصالح قانون انتخابات و "، باریکه ها
، در  گفتمان ها، یکی از گرهی ترینجاگیریبا این  75. شدخوانده "به مجلس

  . بودآمدهدستورکار 
شین پیـ ترازش و همـوزنی     برنامه ی موسوی، بیشتر در چارچوب بازسازی        

 کروبــی امــا، رویکردهــای.  داشــتجــای میــان پراگماتیــست هــا و تنــدروها
و  "سـلطنت والیـی   " بـه    "حکومـت والیـی   " فرارویانـدن  بـود بـرای      کوششی

 کـه در آن جبهـه        در آغاز کار خود،    نفتملی شدن   مانند جنبش   ( "تشریفاتی"
هـر دو گـروه    )."حکومـت " کنـد و نـه   "سـلطنت " مـی خواسـت شـاه      76 1ملی

، و بنـابراین در ایـن       2درمی خواسـتند    را خصوصی کردن گسترده ی اقتصاد    
بخـش  " پیرامـون گـسترش      "دولـت سـایه ی تـوده هـا        "زمینه خواست هـایِ     

 و  3خـصوصی - های دولتی  انبازگاه بر بنیادها و     "نظارت مردمی " و   "عمومی
نمی  را، بـه روشـنی بـاز       "نهادهـای اعانـه ای و روحانیـت       "کاهش توان مالی    

برمی  خواست های مردمی را      "کف"، تنها   هر دو دسته   گرگفت به د  77.تاباندند
  فرسـنگی  فاصله ی4اساسی قانون  چهل و چهار از پیاده سازی اصل و تافتند
  .ندداشت

                                                           
ار                         1 ايگان در کن اطمی و ش ی چون ف ه مل دان جبه ا شمار کمی از همون  با ژرفش جنبش ملی شدن نفت، تنه

ايين «دکتر مصدق و     ا  پ د و  » ی ه ا    ماندن اگران         . يدندش چال  شرکت های نفتی     ب ار کودت ان در کن سياری از آن ب
رزی  رون و درون م ا «-ب االيی ه د-» ب ای گرفتن رافی، ذوا«:  ج ادری، ميراش سانی همچون به اری، ک لفق

ی ايی ومک ه  . » بق ی ب ه مل ران جبه شار، از رهب ه   يوسف م صدق حمل ر م ت دکت ه دول دت ب ی ش رد و م ک
ه         تصميماتی را که مجلس در حمايت از مصدق و عليه            ود ب ه ب ستان گرفت ر سؤال      دربار و انگل   می  شدت زي

 . ت مجلس معتبر نيستو لذا تصميما" مجذوب"و يا " مرعوبند"شد که نمايندگان مجلس يا می برد و مدعی 
 )درخواستن و درخواهاندن ( درخواست می کردند2
 ) يکان اقتصادی: انبازگاه برابر بنگاه(خصوصی - شرکت های دولتی3
ه 4 ونی س رش در دگرگ ا در   ب سی مالکيت ه اره ای از دگردي ردن پ رای روشن ک ت «صفوی ب ام والي نظ

ه ستنی است» فقي ا خاصه رشد نخست: نگري ه و ه ه های عام -شاهی خالصجات گسترش دوم ای، موقوف
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 به تندروان نیمه دولتی-به خواست های مردمی، روحانیون دولتیدر واکنش 
 گروه با و یا با پراگماتیست ها و گاها  دم بستند، یاانبخش دیگر آن. پیوستند
 در کارزار کاتوزیانبخش چشمگیری از دم بستنِ . ره پیمودند کروبی

ب واکنش آنان در انقال با  داشتانتخاباتی و خیزش توده ای، همسانی هایی
 را "محور-گفتمان های مطالبه"به دیگر سخن، بخشی از آنان، . مشروطه

 و بازاریان "بازار خود" آن را به زیان برآیندِ دیدند و  نمی"رواج شریعت"
 رده های باالی روحانیون دولتی و خش بزرگی ازواکنش ب 78".می دانستند

  .1 می مانست هم کمابیشبازرگانان و پاسداران و بسیجیان،
به  "پایین"فشار توده ای از ی نامزدها، ا برنامه نارسایی هایِمه ی با ه

قابل پیگیری " به دادن برنامه هایی نامزدها 2واداشتن.  بودبرآیندهایی رسیده
. ، دومینِ کامیابیِ بزرگِ جنبش مردمی را نشان می داد"و سنجش پذیر

فراگیر، و  و "محور-گفتمان های مطالبه"نخستین کامیابی برجسته، پیدایی 
  . بود"دولت سایه ی توده ها"زایش 

 3ردنِ زیرفـش  ت و آن، عبـارت بـود از       خیزش مردمی، گامی فراتـر نیـز گذاشـ        
 که،  گونبدین  . ی انتخابات  پیکار "مرحله جدیدِ " جمهوری در    نامزدهایِ ریاست 

 اییِبرنمـ ، بـا    )"دولـت سـایه   "یـا    (سیاسـی  و    و سرشناسان اجتمـاعی    نهادها
 و  "لبـی و تـضمین خـواهی      راهکار ط " و   "طالبات اثرگذار م" چون   راهکارهایی

                                                                                                                             
ا  تيول بالش سوم و ديوانی، ا  سيورغال  و ه يش  .ه ج  ی شيوه  خالصجات،  رشد  از پ ودالی  مالکيت  راي ا  فئ  ي

ا  قزلباش انحصار در تقريبا که ها، سيورغال و ها تيول و راه يورت ها   از زمينداری ا  روحانی  و ه ود،  ه  ب
سترش از مار گ رده ش ان خ ت مالک ومی گرف اس اصالحات از پس .جل ستين عب سترش و نخ صجات، گ  خال

ه  را درآمد  پرستشگاهی ی گسترده دستگاه ا  موقوف ه  ه رد،  می  تغذي ره ی     و ک شاهی و سود      های  دارايی  به
اخ صه ه ويژه ال ار در ب وان و درب ر و دي ای ديگ اهره" نهاده ت ق ه "دول ی هزين د م انی ی دوره در .ش  پاي

 . فرافزودها تيول و ديوانی-شاهی های خالصه »زيان به «ای موقوفه های دارايی صفوی،
 )مانستن و ماناندن (همانند می بود 1
 )واداريدن و واداراندن( وادار نمودن 2
 )زيرفشردن و زيرفشراندن (ادنزير فشار قرار د 3
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دیدارها و گزارش دهـی ادواری بـه افکـار          " ریاست جمهور آینده به      شتنوادا
  . افزودندن سرزمین ایتاریخ دفترِ-نبردگ تازه و زرینی به ، بر"عمومی
  را  بینـیِ ایـن کنـشگران مردمـی        "دقیـق "ت، پاکدالنـه،    پـس از انتخابـا    کروبی  

پیش از همه اذعـان مـی کـنم کـه           ": آنگاه که در بیانیه اش نوشت     ،  1درپذیرفت
  2 79".»بسیاری از شما پیشتر و دقیق تر می دانستید که چه خواهد شد

 : عبارت بودند از،آندستونه رویکردهای هوشمندانه، از برآیند این گ
 برنامه های کوتاه دراندازی ملی و دمکرات،  نیروهایانه ی میدانکارهمبستگیِ

  . فراگیر و کارایِ توده ایسیاست های درپیش گیریِزگاه جنبش، و نیز او در
 ه سوم، ب"عبور از بحران" برای "گروه های پنهان" تالشبا این دستاورها، 

  .خوردمی برراهبندی بلند 
  و دادجویخواه  نیروهای آزادی راستین پایبندیبا می توان گفت، دآسوبر

 و فراحزبی، "محور- مطالبه هایگفتمان" به برنامه ها و رویکردهایی همانندِ
  ی تاریخیماندگی چند صد ساله، بلکه بر وا"والیی"خودکامگی نه تنها بر 

  .3برچیریدمی شود نیز 
  

  انکوشبد
  

دولت سایه ی " و فراگیر یا "محور-گفتمان های مطالبه"از دیدگاه نگارنده، 
 مایه ای بُنهم با  آن ،"باالیی ها" و نهادهای  حزب ها"فراز" بر "توده ها

                                                           
 )درپذيرفتن و درپذيراندن ( اعتراف کرد1
وديم، گرچه نيروهای غيبی و             ... الزم می دانم ابتدا از مردم ايران عذرخواهی کنم         «2 ما برای تغيير آمده ب

ه شدند        وه مجري ر در ق انع تغيي ات          . ظاهری م ری در شرايط کشور و روحي ن، تغيي ر از اي ه فرات ن هم ا اي ب
ه مراتب                  ج ر ب ن تغيي امعه و آگاهی مردم بيش از آنچه تصور می شد، صورت گرفت و اذعان می کنم که اي

 )از بيانيه مهدی کروبی، نهم خرداد سال هشتاد و هشت. (»فراتر از تصميم من بود
 )برچيريدن و برچيراندن( چيره شد 3
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 و ،دبگیران کارگران و مز های استوار بر خواست،بویژهو  ، رادادخواهانه
 می توان  اصل چهل و چهار قانون اساسی، برگرفته از ای اقتصادییبرنامه 

 بیش برایا، و حتی کم)رو به رشد(بالنده برای کشورهای  مانندِ راهنماییب
  .گرفت نیز بهر" پارلمانیدموکراسی"دارای   و80 1کشورهای پیشرفته

یا نیز،  آسستیزاستعماردر انقالب مشروطه، پرچمداری ایران در جنبش 
 "انجمن هایِ" چنین  پیکارِ، باشد این نوشتار گوشزد در آغازِهمانگونه که 

جهان امروز ما، برای دستیابی به . گرایی، پیوند خورده بود-بیش برنامهاکم
ی ، تشنه ی این دسته راهکارهامردمی و دگرگونی های راستین دمکراتیک

  . استورانههوشمندانه و داد
کشتی های "، با بازگشت به سیاست لت هانانی که به جای دوستی میان مآ

 "پدر می کشند"، برای به چنگ آوردن چاه های نفتی در باختر آسیا، "توپدار
 می "سیاوش" می کارند، و آنانی که در سرزمین مان، خون "تخم کین"و 
زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به "یزند، نمی خواهند بدانند که، ر

  ."پرهیز باز
دلت زنده بادا به ":  و خرد، فردوسی سترگ داد و سخنبه گفته ی آموزگار

  .     "فرهنگ و هوش، به بد تا توانی به گیتی مکوش
  

  به گیتی همه تخم زُفتی مکار
  بترس از گزند و بد روزگار

                                                           
انی          نمونه هايی از آن با درون مايه ای مردمی و در ستيز با شرکت ه                1 الی جه انون های م ی و ک ای فرامل

ری چون    » اشغال وال استريت«جنبش . در اروپا و امريکا خود نمود     در امريکا، و سپس جنبش های فراگي
يريزا« ان و » س وس«در يون پانيا » پودم ون    –در اس ايی چ ه ه تن برنام دون داش ه ب ای  « اگرچ ان ه گفتم

ور  ه مح د -» مطالب ای آن بودن ه ه شريه.  از نمون اي    آل ن ي ه زارش داد، الب ان گ پيگل در آن زم اني اش م
الي     از بانک هاي آن» اشغال وال استريت«کردن جنبش  بي اعتبار امريکايي براي ا  – کشور کمک م  تنه

ار           خواستند، و همزمان، کازينودار    –در يک قلم هشتصد و پنجاه هزار دالر          راي روي ک هاي الس وگاس ب
 . گذاري هاي کالن نمودند کانديدايی جنگ افروز، سرمايهآوردن
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  کویی ماند و مردمیهمی نی
  جوانمردی و خوبی و خرمی
  نباشد کسی بر جهان پایدار

  همه نام نیکی بود یادگار
  بکوشیم تا نیکی آریم و داد
  خنک آنکه پند پدر کرد یاد

  دلت زنده بادا به فرهنگ و هوش
  81به بد تا توانی به گیتی مکوش
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   رویاروی همدارایان و نودارایانکهنه 
  ن بخش الیه های اجتماعی، نهادهای پیوسته به آنان،در ای

   یابیم را ارزمی"یی هاباال"یاسی سو انگیزه های اقتصادی تنش های 

  
  
 

پیش از همه اذعان می ... الزم می دانم ابتدا از مردم ایران عذرخواهی کنم "
تر و دقیق تر می دانستید که چه خواهد شد و  کنم که بسیاری از شما پیش

چه تضمینی برای آرای ما «شده بودید، همان گاه که می پرسیدید متوجه 
نتیجه ی انتخابات معلوم است و شما «، یا زمانی که می گفتید »وجود دارد

با این همه می خواهم بگویم از کرده ی خود . »آب در هاون می کوبید
ما برای تغییر آمده بودیم، گرچه نیروهای غیبی و ظاهری ... پشیمان نیستم 

با این همه فراتر از این، تغییری در شرایط . مانع تغییر در قوه مجریه شدند
کشور و روحیات جامعه و آگاهی مردم بیش از آنچه تصور می شد، صورت 

  82."گرفت و اذعان می کنم که این تغییر به مراتب فراتر از تصمیم من بود
   خرداد هشتاد و هشت نهمبیانیه مهدی کروبی،

  

نامزد دهمین دوره ی   1نیه ی مهدی کروبی، رادیکال تریناین بخش از بیا
 هایِ خیزش است که با انگیزه باریکهروشنگر دو انتخابات ریاست جمهوری، 

گرایانه ی مردم، و -نخست، نقش آگاهانه و خواست:  دارندپیوندی-نزدیک

                                                           
ه  1 دين سخن ک ا چالب روه او ب داریاندنشگ ی  زمام صوابی« درخواست – والي ه -» حذف نظارت است  ب

ه  "و " بيت رهبری"راستی  ی فقي امانه ی     "ول اه در س اد و جايگ االترين نه ا ب ه     ، همان شان گرفت  سياسی را، ن
 .بود
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دوم، دگردیسی در موزاییک سیاسی و همراهی بخشی از نیروهای اصالح 
  ."والیی" در سامانه ی "تغییر"ها برای طلب با توده 

، "پائینی ها" با مردم ، گذشته از فشار "باالیی ها"در همگامیِ گروهی از 
 پس از "نظام" نقش داشتند چون، ژرفش بحران ساختاری در انگیزان هایی

قفل شدن "یا ( "حکومتی" ان سپاهیان و روحانی بیشابیشتوانگیری اقتصادی
افزون گروهی از نیروها در کانون های زمامداری و ، ناخرسندی روز)"نظام

 پیرامون "باالیی ها"خصوصی، شکاف میان -نیمه دولتی-یکان های دولتی
نیز ، و والیی در سامانه ی "سهم"و تعیین چگونگی برون رفت از بحران 

با  برای پیشبردِ دیدگاه های خود "ساختارشکن"کوشش اصالح طلبانِ 
  . ای از جنبش تودهسودسِتانی

جز تنش های ود  ناگزیرِ این کنش ها و دگرگونی ها، چیزی نببرآیندِ
 ان بازاریان و روحانی اقتصادیاتاق ها و بنیادها و نهادهای روزافزون میان

  سیاسیمان ها و حزب هایز سا، و1 از یک سوو سپاهیان و سرمایه داران
لویزیونی درگیری های ت. سودگر یا نزدیک به آنان از  از آن هابرآمده

 در "یهولی فق"نامه ی رفسنجانی به نیز نامزدهای ریاست جمهوری و 
 تنش های، این "سرِ چشمه گرفتن" وی برای هشدارآستانه ی انتخابات و 

  83.اند بیشتر آشکاردرونی در باالترین رده های زمامداری را
  

   مدل بازرگانیدو
  

توانمند اقتصادی، ، بویژه میان دو نیروی والیی سامانه ی  دروننبرد در
 به نمایندگی مالی-بازاری نخست، بخشی از سرمایه داری. داشت روانش

                                                           
ون  1 ايی چ ا نهاده صوصی « همان ان بخش خ ا» پارلم ا ات انی، ي ری «ق بازرگ ت رهب دس  «، »بي تان ق آس

الی     »قرارگاه خاتم االنبيا  «،  »رضوی ايی و شماری از يکان های اقتصادی دولتی             -، کانون های م ه  -رب نيم
 .کانی-پتروشيمی-گازی-خصوصی، بويژه در بخش های نفتی-دولتی
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-، کانون های سپاهی، و دوم)پراگماتیست هایا  ("رفسنجانی"آشکار و نهانِ 
  ).هایا تندرو ( احمدی نژادسخنگوییبه  بنیادی

  پیرامون این تنش ها به درستی پس از انتخابات"تاتس"انی  آلمگاهنامه ی
یکی .  هستندبنگاهداریمدی نژاد پشتیبان دو مدل رفسنجانی و اح"نوشت، 

 کهنه را نمایندگی می کند، دیگری منافع نوثروتمندانِ سپاه مندیثروت
پاسداران را که در سال های کنونی، همپا با روحانیون حکومتی یک 

دارایی با ) رفسنجانی(او . ..می گیرد  وری اقتصادی برپا کرده اند، پشتتامپرا
پایه ی .  کشور شناخته می شود یک میلیارد یورو، داراترین مردبرآوردیِ

  84." استوار است1 او بر الیه ی تجاریِ بازاریانتوانشِ
 می مجمع تشخیص مصلحت نظام در گُدار گروهِ نخست، بویژه کنشگران
 از داالن شورای  آنگاه نامزدهای ریاست جمهوری که تابیشترِ. نوردیدند
در کنارِ رفسنجانی که . ندداشتنهاد هموندی  این ، دربودند گذشته نگهبان

مجلس خبرگان نیز بود، به گفته ی برگزیده ی  س مجمع، رئیگردانندگیِ
 "در نظام جمهوری اسالمی» نهاد حکومتی«کرسی مهمترین "نهضت آزادی، 

  85. داشتدر دسترا 
، )"حکومتی" یانکاتوزبخشی از  و سپاهیان( گروه دوم یا تندروان رویکرد

دها، در رده هایِ باالیِ نهادهایی چون بیت رهبری، سپاه پاسداران، بنیا
  .می نمودبرموقوفه ها و قوه قضائیه، 

، روزنامه ی فیگارو چندی پیش از لشکری نهادهای وانگیریِ ی تبارهدر
سخن  ، روی آورده اندبازرگانیپاسدارانی که به ، از افزایش شمار انتخابات

در جایگاه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا،   رویکردهایی دامنه . وده براند

                                                           
م چون          1 د و ه سنجانی بودن » ساختار شکنانه  «، از گرايش های   »سردار سازندگی  « بازاريان در کنار رف

 .پاره ای از نيروهای نزديک به موسوی و کروبی می هراسيدند
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. برمی گرفتدررا وری پاسداران، از بانکداری و توریسم تا تلفن همراه تامپرا
  ساخترو به صنعتیِی  پروژه  دویست بیش ازاقتصادی،-ردان سپاهیاین گُ

 درایانیده پی پروژه می شد نزدیک به هزار  شمار به این. داشت چنگرا در 
 بخش به "نهاد معاف از مالیات"این . فزودآغاز دهه ی نود میالدی را ا

داشت جا رفسنجانی گروهِکار گستره ی، که پیشتر در استراتژیک نفت و گاز
  86. بود1درآمدهنیز، 

هم، می توان برای  "حکومتی" روحانیون "وری اقتصادیتامپرا"پیرامون 
ناصر واعظ  درباره ی  فوربسگاهنامهو نمونه به داده های عباس پالیزدار 

. نگریست، )2گذشته از بیت رهبری (آستان قدس ردانپرده گَ چشمِبه طبسی 
 بنیاد دارایی های، صدها میلیارد دالر از  ی نود میالدی دههاین نهاد در

سرخس و خط آهن ی پروژه  را در بخش های سودآوری چون رضوی
و همچنین  یک فرودگاه بین المللی، ترکمنستان، بزرگراه های جدید،-ایران

 پس از انقالب بهمن، کاتوزیان 87. بودتپانیدهدرهتل و ساختمان اداری چندین 
ای موقوفه ن دادگستری و آموزش و امور  چویپهنه هایپارین  نه تنها بر
دستی سپاهیان و بازاریان، شمار  و همهمداستانی بلکه بویژه با ،3چیریدند

  4. گرفتندچنگ را دیوانی های  پایگاهی اقتصادی و گلوگاه هاچشمگیری از

                                                           
 )درآمدن و درآياندن( وارد شده بود 1
 با پانصد و پنجاه شرکِت مستضعفان بنيادمی توان برای نمونه به » بيت رهبری« بنيادهای زير کنترل  از2

رفتن موج    پس ا .  نگريست سرمايه ميليارد دالر از دويست بيش و نظر تحت اال گ ا   «ز ب ، »خودی سازی ه
 .در شمار اين نهادها و مالکيت آنان جابجايی های اشکار و ناآشکاری رخ داد

 )چيريدن و چيراندن برابر چيره گشتن و چيره گردانيدن( چيره گشتند 3
وری «4 شينه  » امپرات سلمان، پي انيون م اهی داردی روح ين  . درازگ ار زم ی در کن ای عباس در دوران خلف

دگان                       ا بازمان ه خود را از سادات ي های روحانيون بزرگ ايرانی، زمين های زير دست بازماندگان عرب ک
مالکيت زمينداران روحانی (در کنار اين دو گونه ی زمينداری پرستشگاهی    . محمد می دانستند، گسترده بود    

ز           )تايرانی و مالکيت زمينداران عرِب بازمانده و کمابيش وابسته به دستگاه خالف            ا ني ه ه ام موقوف ، گام به گ
د ان در دوران. بوجود آمدن أموران دولت ترک لجوقي م راي یس ژه اي ب اف وي ردم سرشناس و دارا، اوق  و م

ه                  . اداره ي مسجدها و مدرسه ها پديد آوردند        يالدی ب ا سده ی بيست م آن چه از برش سلجوقيان آغاز شد، ت
ين    "،دگی به امور اوقاف و دشواری های آن می نويسدپيرامون رسيبنجامين . اشکال گوناگونی دنباليد  ا تعي ب

ار دولت                            م در اختي الی مه د م ن درآم ا اي فردی در شورای سلطنت برای به دست گرفتن اوقاف، سعی شده ت
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 نه  و بویژه پاسدارانانحانی روپهنه یکار،  طلبان دولت اصالحدر ستیز با
انه چشمگیر تنها در زمینه ی سیاسی، بلکه در گستره ی اقتصادی نیز

  همراهیِ مشروطِ پراگماتیست ها با، از دگرسوین روکردا. ه بودفرافزود
  . داشت میپی، بیش از پیش  از آنان را"ابزاری" بهرگیری ا، ی هااصالح طلب

 امکانی بود برایدستیافت و   برای والییانانتخابات ریاست جمهوری
به ( "بخت آزمایی مجدد"سرمایه گذاری های کالن در و  "پُست ها"جابجایی 

  ."رانت ها" از  گسترده تر1ستانی و بهر88)گفته ی رییس اتاق بازرگانی
 بود های پنهان و آشکارِ انتخاباتی، عبارتی ها از سرمایه گذاری آماج بازار

  و دستگاه دولتیِ برخاسته از آن، برای"انتخابات پرشور" از سودستانیاز 
بیهود نبود که .  از تحریم هابرآشفتگی هر چه بیشتر کاال، بدون درآمدن
ات مقام" هخصوصی ب  با پرچم بخش پیش از انتخاباتاتاق بازرگانیرئیس 

شکنی را به آنها   تحریمبایستگی تا بودپیوسته  "سیاست خارجه کشور
 اتاق بازرگانی  تحریم ها،یِپ در بخش خصوصیی افزایش هزینه . یادآوراند

بازاریان بنا به گرایش  89. در پیش گرفتن چنین راهکارهایی وامیداشتبهرا 
 گروهِ میان دو 2در آغاز، "بازار خود" برای رسیدن به ،تاریخی خویش

در پیِ چیرگی عرب ها . نوسان بودندناوش و  و پراگماتیست ها در هاتندرو
اران  بودند که با زمامد هایینخستین گروه از 91 90 3و مغول ها، بازاریان

                                                                                                                             
رد رار گي وز  . ق ان هن ه آن زم ه البت ده است ک ز درست ش ه ای ني ر عدلي ن، وزي ر اي شريفاتی و «اضافه ب ت
وانين                      بود، زيرا او    » افتخاری ران ق را در اي دارد، زي ا ن وانين و وضع آن ه کوچکترين دخالتی در اجرای ق

ر             ا ب کامال تحت الشعاع قوانين شرع است و قوانين شرع هم به وسيله ی روحانيون اجرا شده و قضاوت تنه
ه                  (عهده ی آن هاست      ن است ک رای اي د ب رده ان ه درست ک دريج می      ) اما اين که چرا عدلي ه ت يله ب دين وس ب

سيار                   م ب ار ه ن ک ه اي خواهند از نفوذ روحانيون کاسته و قوانين عرف را جايگزين قوانين شرع کنند، که البت
 ."مشکل و حتی غيرممکن است

 )بهرستاندن و بهرستاناندن( بهره گيری، بهرگيری، استفاده 1
 . بازاريان، همان گونه که جداگانه بدان پرداخته ايم، به تندروان پيوستند2
ی،     در اي  3 ايی چون                 ران والي رون مرز و دسته ه انی درون و ب اق های بازرگ ويژه ات زرگ و ب ان ب بازاري

ه     المی، از جمل ه اس ت موتلف ت«جمعي ا  » بيع دگان ب ستکبرها«کنن د» م ا از   . بودن ه ای ه شتيبانی موتلف پ
ود            » بيعت«های درون مرز و     » خصوصی سازی « های برون مرز، در انتخابات رياست جمهوری سال ن
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 از بخش چشمگیریدر کنار  ( شدند شان هم کاسه کردند و"بیعت"نوین 
  ). 92 1اشرافیت روحانی

  
   رانت نقتسر بر "سهم خواهی"
  

 نوسان ها تنها در میان بازاریان دیده نمی شد، بلکه در درون ناوش ها و این
، آندستگیزه ی آن را می توان از ان. بیش نگریستنی بودادگرگروه ها نیز کم

در این زمینه گفته . 2انداجتماعی پیوند- در فرایندهای اقتصادی نقش نفتاب
 و "النیت نفنیعق" های یکی از کارشناسانِ نزدیک به اصالح طلبان، پیرامون

در ادوارنیوز . ست اشاگُاندازه ای گُدار، تا " رانت نفتاساسسهم خواهی بر "
در نگاه به جناح حاکم و ارزیابی رفتارهای آن باید به این نکته ": دیممی خوان

توجه داشت که در دولتی که وابستگی تام به نفت دارد، جهت دهنده ی اصلی 
زرگتری از منافع نفتی را در اختیار خواهد به قدرت، گروهی است که سهم ب

                                                                                                                             
ران     و زينش وزي س از گ ز پ ش ني سابرجامی« ش د  » پ نی برتابي ه روش ت    . ب تی نف ت راس ر دس ه (وزي ک
، و نيز وزيران اقتصاد و دارايی و صنعت         )بودن او اعتراف نموده بود    » فاسد«ارگان موتلفه به    » رسالت«

ايی           ه ه ه گزين سيار خوب  «و معدن از سوی موتلف ا       » ب ار پيم ه چه انی ک م زم ده شدند، آن ه ه ی  نخوان  نام
سته شده و              »محرمانه«اقتصادی   انی ب سرن های جه » در راه «استعماری   -نفتی » قرارداهای ديگر   « با کن

ا     –مادر دهر، خائنی نظير امضا کننده ی اين قرارداد          «: بودند زوده ی م ا       :  اف ه قرارداده ن گون زاده  –اي »  ن
ود   رارداد ننگين نفتی سال هز      (ب ا ق د ب د مصدق در پيون ه از محم يالدی   برگرفت ار و نهصد و سی و سه م

ورش                  ستان، ي ان و نفت خوارهای انگل ه فاشيست های آلم شتر ب رضاشاه که همزمان بود با گرايش های بي
ا و           های ددمنشانه تر به هزاران تن از کردها، لرها، بختياری ها، قشقايی ها، ملی ها و چپ ها، چراغانی ه

ر،    ان         صحنه سازی های کودکانه تر و خيانت کارانه ت ا نه ان ي ر نانه شتارهای فزونت ا و ک ز سرکوب ه  و ني
  ).»با زهر و آمپول هوا«
ر    » تاريخ تمدن«در کتاب   ويل دورانت1 يه، ب شينان خاوری در روس ه   با نگاهی به رويکردهای چادرن نکت

ه اتکای        سران عشاير مغول  : "می جهدکه در تاريخ ايران نيز برهايی انگشت نهاده  ه فقط ب متوجه شدند ک
ود    ع خ يه را مطي د روس ی توانن درت محض نم لح    ق سای روس از در ص ا کلي ن روی ب د، از اي نگاهدارن

اموران  وال و م د، ام اختند   درآمدن اف س ات مع ا را از مالي د، آن ه داری کردن انی را پاس تگاه روح . آن دس
همه طرف سيل از . درآمدند هزاران تن از روس ها در ميان بيم و هراس، به طلب امنيت، به سلک راهبان

د، و           ه گردي شکيالت روحانی روان ه سوی ت ه ب ود ک دايا ب ه ی       تحف و ه ر و فاق ان فق سای روسيه در مي کلي
د  ته، استعمارگران      ".عمومی، بنيادی شد بی اندازه ثروتمن ولی  "در سده های گذش رين مغ را در خاور  " دکت

 .اند زمين کمابيش پی گرفته
 )پيوستن و پيونداندن( پيوند داد 2
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بنابراین، محور اصلی فعالیت سیاسی در یک دولت نفتی، نصیب بردن . داشت
وقتی تمام امور بر اساس محور رانت و سهم خواهی ... از رانت نفت است 

شکل گرفت، دیگر نمی توان تشخیص داد که چه افرادی با هم رفیق هستند و 
چرا که سهم خواهان هم همانند دزدان، همه با هم دعوا . منافع مشترک دارند

  93."دارند
 به رهبری گروه "کهنه ثروتمندان" یا پارینگرای-، مافیای نفتیگفتبه دگر

وی  (ستانده بهرساتر ب"رانت ها"فسنجانی که از آغاز انقالب از این ر
، و )94 در کوران انقالب نفتی جنوبه ب بودنخستین فرستاده ی خمینی

 چون بنیادها و قرارگاه داالن هاییپاسدار که از نا پاسدار و "وتمندانِنوثر"
یکدیگر را  "همانند دزدان"، 1 بودندهفروناویدنبیا به چاه های نفتی الخاتم ا
 بخشی از درآمد ه ی واگذاریِردربا گزارشپیش از انتخابات، دو . ریدندمی دَ

ه بیشتر بنیاد هرچ درآمدنِنفت به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و نیز 
 از این جدال کُنج هاییمستضعفان و سپاه پاسداران به داد و ستدهای نفتی، 

  و بازاریها و پاسدار هااالی هرم زمامداری، میان روحانیهای جنجالی در ب
   95.اندآشکار بیشابیش  را،2 و بوروکرات ها ها"خصوصی"ها و 

 باره یدر پس از سرکوب خیزش هشتاد و هشت 3ی درزیدهگزارش ها
 سپهر  همین درمی بایست احمدی نژاد را، گزینش وزیران در کابینه ی

 ترین پست های دولت دهم،  وزیر پیشنهادی نفت، یکی از کلیدی96.بررسید
 گزینش می با این.  جز فرمانده قرارگاه سازندگی سپاه پاسدارانکسی نبود

 آستانی ا وهی  و بنیادی ها نفوذ سپاه درتراوش و چشم به راهِ گسترشِشد
                                                           

 )فروناويدن و فروناواندن(نقب زده بودند  1
، که از همين نويسنده     »داده ها و چشم اندازها    «برای نگاه موشکافانه به دشواری های بخش نفت به کتاب            2

  ).داده های بيشتر در پايان کتاب(در سال دو هزار و هفت ميالدی انتشار يافته، بنگريد 
 )درزيدن و درزاندن( درز کرده 3



  کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت
 

81

صنعتی، - بازرگانی بنگاه های و"راهبردی" بیت رهبری در پروژه های  وها
بدین گونه، ناخرسندیِ  97 1.در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بود، ویژگان

                                                           
 االنبيا خاتم قرارگاه و پاسداران سپاه به وابسته نهادهای و  شرکتها1
 شد خريداری سپاه توسط دالر ميليارد ٢.١ اصفهان پااليشگاه-
 است آن دالر ميليارد ١.٧ صاحب سپاه پارسيان، بانک ارزش دالر ميليارد ١٩ از : پارسيان بانک-
 دالر هزار ٨٠٠ ارزش با است سپاه به متعلق شرکت اين از درصد ۶٠ ايران پتروشيمی صنايع-
 دالر ميليون ٧٠٠ ارزش به سپاه درمالکيت درصد ۴٠ پارس پتروشيمی-
 دالر ميليون ۶٠٠ ارزش به ميباشد سپاه آن از مالکيت درصد ١٩ مارون پتروشيمی-
 ها کارخانه که زمينی ارزش تنها .شد خريده سپاه توسط دالر ميليون ۴٠٠ قيمت به ايران آلومينيوم صنايع-

 شود می برآورد دالر  ميليون٣٠٠ شده واقع درآن
پاه  توسط  دالر ميليارد ١.٨ قيمت به دالر ميليارد ٢ ارزش به انگوران در واقع فلزات معادن- داری  س  خري
 شد
ی  ١٠ :تجارت  و ملت  صادرات، های بانک- ن  سهام  درصد  ١۵ ال ا  اي ق  بانکه ه  متعل پاه  ب  ارزش -است  س

 نامعلوم
 دالر ميليارد ١ واقعی ارزش .شد خريداری سپاه توسط دالر ميليون ١۵٠ قيمت به صدرا دريايی صنايع-
ران  صادرات /واردات کل  درصد  ۶٠ که بندرعباس رجايی شهيد اسکله در خاورميانه واتر تايد شرکت-  اي
 شد خريداری سپاه توسط دالر ميليون ٣٠٠ قيمت به می گيرد، انجام آن طريق از
 شد خريداری سپاه توسط دالر ميليون ١۵٠ قيمت به يرانا صنعتی سرمايگذاری شرکت-
 دالر ميليارد ٣ ارزش با مبارکه استيل صنايع سهامدار-
 شد خريداری سپاه توسط کشور سراسر در شعبه ٢۶٠ با و دالر ميليون ۴٠٠ ارزش به سينا بانک-
 شد خريداری سپاه توسط دالر ميليون ۵٠ ارزش به گستر توس شهری توسعه شرکت-
ذاری  قيمت  دالر ميليون ١٨٠ تبريز سازی تراکتور- ا  شد  گ ون  ۴٠٠ واقعی  ارزش ب ه  و دالر ميلي  قيمت  ب

 شد خريداری توسط سپاه دالر ميليون ١٧٠
 دالر ميليون ١٠ مبلغ به سپاه توسط گذاری سرمايه سديد صنايع-
 دالر ميليون ٨ مبلغ به سپاه توسط گذاری سرمايه مينرال ايران صنايع-
 دالر ميليون ١۵ مبلغ به سپاه توسط گذاری سرمايه بافق معادن و فاریح شرکت-
 دالر ميليون ١٠ مبلغ به سپاه توسط گذاری سرمايه حيان بن جابر داروسازی-
 در آرد کارخانه ٢۴ اندازی راه برای دالر ميليون ١۴٠ سپاه جانب از ايرانيان مهر گذاری سرمايه شرکت-

 .ستا کرده سرمايه گذاری استان ٢۴
  بودند سپاه تعاون زيرمجموعه که هايی شرکت

 شد خريداری سپاه توسط دالر ميليون ۵٠٠ ارزش به (سازی اتومبيل) بهمن گروه-
ين ) سايپا- د  دوم ده  تولي ل  کنن ران  در اتومبي ايپا  از درصد  ١٧ (اي ق  س ه  متعل پاه  ب ارد  ١ است  س  از دالر ميلي

 .است سپاه به متعلق اسايپ شرکت از سرمايه دالر ميليارد ٢ و مايملک
ون  ٢١۶ است سپاه به متعلق شرکت اين از درصد ١۶ بهشهر صنعتی گذاری سرمايه شرکت-  از دالر ميلي

 است سپاه به متعلق شرکت سرمايه از دالر ميليون ٢۵٠ مايملک شرکت و اموال
 .است سپاه به متعلق شرکت اموال از دالر ميليون ٢۴٠ بهمن گذاری سرمايه شرکت-
ه  متعلق شرکت سرمايه از ميليون ٣٠ و شرکت اموال از دالر ميليون ٢٣ ايران جوشکاری عصناي- پاه  ب  س

 .است
 دالر ميليون ٢۵٠ مبلغ به است سپاه به متعلق شرکت از درصد ٢۵ کرمان پتروشيمی-
 یهواپيماي خراسان، شاداب صنايع: شامل داراست را آنها مالکيت درصد ١٠٠ سپاه که هايی کمپانی ديگر-

ده   شرکت پارس، زل  بهمن  ، غذايی مائ اميون  سازده ) دي سوزوی  ژاپنی  شرکت  های  ک  عصر  شرکت  ،(اي
 آفرينان صنايعارزش شرکت ايران، سازی شاسی صنايع بهمن،

 آنان نظر زير سپاهيان يا به متعلق بانک هاي 
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از کودتای  "حکومتی"  هایطلبگسترده ی پراگماتیست ها و اصالح 
هشتاد و  در سالنیمه آشکار ، کودتای چهار هشتاد و  در سالناآشکار
  . بوددریافتنی کودتای آشکار در آینده، ، و نیز امکانهشت

  زیر فشار ساختارشکن، بخشی از اصالح طلبانِدر کوران این کشاکش ها
 گاهنامه یبه گفته ی ( ها "کوسه" ستیزرون از این  بابیشتوده ها، و کم
، بخش کوچکی از آماج های ملی و دمکراتیک انقالب مشروطه )آلمانی تاتس

 "ابزاری" بودند که از توده ها "باالیی ها"اگر در گذشته . را پی می گرفتند
 بودند که برای پیاده کردن خواست "پائینی ها"بهرمی گرفتند، این بار، بیشتر 

  1.ندستاندمی   سود"ابزاری"، "الیی هابا"های خود، از شکاف 
ه ی امون آیند که پیرهنگامه ای و در  خیزش هشتاد و هشتگرمگاهدر 

 و ناروشنی در دیدگاه هایِ پاره ای از "پریشانی" شوندِبه -دگرگونی ها 
 نمی توان -ناآشکار و آشکارن جنبش اصالحات و اپوزیسیون گردانندگا

 کرد، و با آرزوی آنکه، پشت پرده ی این انه ایقاطع بُرانه وپیش بینی 
  . د پایانمی ارزیابی ها نهان باشد، این بخش از  توده"رچمنزا"وزگار ،ر

                                                                                                                             
ا  قوامين بانک- ون  ٨۵٠ ب وامين  بانک  سرمايه  .مايملک  دالر ميلي اه  ۶ ظرف  ق ون  ٣۵٠ از م ه  دالر ميلي  ب

 افزايش يافته دالر ميليون ٨۵٠
اه  چند ظرف بسيج؛ به متعلق مهر بانک- ون  ٣۵٠ از مهر  بانک  سرمايه  م ه  دالر ميلي ارد  ٧.۵ ب  دالر ميلي

 .است رسيده
 سپاه به متعلق دالر ميليارد ١.٢ سرمايه با (بتاجا) مسلح نيروهای اعتباری موسسه-
صارالمجاهدين  ی موسسه- ق  ان ه  متعل پاه  ب ا  س ارد  ۶ ب  .کشور  سرتاسر  در شعبه  ۶٠٠ و مايملک  دالر ميلي

ديل  مجوز  و يافته افزايش دالر ميليارد ۶ به دالر ميليارد ٢.٧ از سال ظرف يک موسسه اين سرمايه ه  تب  ب
 ميکند اداره را آن نتاج تقی سپاه غالمحسين سردار و کرده دريافت بالفاصله را بانک

 ظرف  آن ی سرمايه  است  سپاه به متعلق دالر ميليارد ۶ ارزش با االئمه امنث اعتباری و مالی ی موسسه-
 است رسيده دالر ميليارد ۶ به ميليارد دالر ٢.٢ از سال يک

 سرمايه دالر ميليون ۵٠۶ گذشته سال خراسان در تنها شعبه ٢٠۶ با الموحدين اعتباری و مالی ی موسسه-
 ميشود اداره صميمی سردار نظر تحت و است رسيده الرد ميليارد ١.۵ به سال ظرف يک که است داشته

الی  ی موسسه - اری  و م ا  عسگريه  اعتب ا  خراسان  در شعبه  ١٢٠ ب ون  ۴۵٠ ارزش ب  نظر  تحت  دالر ميلي
 می شود اداره جوادی سردار

ا  1 ارگری ب بش ک اه جن ون همکاری کوتاگ دگان، پيرام ه رزمن ارکس رو ب ارل م ه ی ک ه گفت اهی است ب  نگ
 !»يا او ترا می فريبد يا تو او را«: ژوازی در کوران نبردبخشی از بور
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  پشت این پرده چه پنهان و چه حال ست به آفاق
  دشت زردی ست که هم رنگ پریشانی ماست؟

  بام برفی
  کوه ابری

  باغ برگی ز تمنای جهان؟
  در پی پرسش من

  "پرده گشای"خنده زد مست و رها، 
  .و چه من شسته شدم

  
  درد بی ناله نهفت

  شوق با شعله شکفت
  .بام هر پرده و پرگار بسفت

  
  هره برداشت کرانچ

  98.روی بنمود چمنزار زمان
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  انتخاباتیخونین بخت آزمایی 
   در انتخابات چشم دوخته ایمآشکار و ناآشکاره سرمایه گذاری های در اینجا، ب

  
  
 پخش خبرهای - این رفتارها ی اکنون همه،ها رغم برخی داعیه بدانید که به"

  منتسب به حضرتعالی-مابرخی از نزدیکان و بستگان ش کذب و شایعات
مانند ، گرچه سهم برخی نهادهای عمومی ...  است)هاشمی رفسنجانی(

توان در ترویج نامزد مورد نظر شما نادیده  را نمی دانشگاه آزاد اسالمی
 مالزمتی با خروج از ،دفاع از نامزد خاص شما در   اما حق شهروندی،گرفت

ات در مراحل حساسی قرار این روزها اصالح. دایره عدل و انصاف ندارد
 99."مآن را پیروز گردانی نام اصالحات دشمنان  مبادا به.گرفته است

   پیش از انتخابات1نامه کروبی به رفسنجانی

  

واره ی نهان در انتخابات ریاست جمهوری  و نانهانگذاری های سرمایه 
نقشِ  جایگاه و اندازه ای، تا  می فراهمید دالرهای نفتیاز راهبویژه دهم که 
نان را، در تنش وابسته بدا نهادها و سازمان هایِ ، و اجتماعی هایاشکوبه

                                                           
ارزار      1 ت، و در ک شت گرف وی را پ شت موس شتاد و ه ال ه وری س ات رياست جمه سنجانی در انتخاب  رف

ه «تارنمای . رياست جمهوری سال نود دو روحانی را   ه     » کلم ا نزديک ب ه گوي بش سبز  «ک و موسوی  » جن
ه   -در رسانه های واليی نام    (ی دولت حسن روحانی     بود، در پشتيبانی از سياست اقتصاد      دبير   «آشنا ب دولت ت

م چون حسن روحانی و                ) »و اميد  يس جمهور می شد، ه نوشت، اگر موسوی در سال هشتاد و هشت ري
 .ها را پی می گرفت» خصوصی سازی«محمد خاتمی، روند 
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اگرچه داده های روشنی پیرامونِ این گونه . می نمایاندندسیاسی های 
 در دست نگارنده  برای انتخابات سال هشتاد و هشت"یه گذاری هاسرما"

 در "نجانیرفس-جبهه ی خامنه ای" به پشتیبانی های مالی  نگاهبارینیست، 
سنجش آن با داده های کنونی، می تواند جایگاه و انتخابات مجلس پیشین و 

اعی در اجتم-اقتصادی ها و نهادهایِ وابسته به نیروهایپایگاه سازمان 
  . برآشکاراندلَختیباالی هرم زمامداری را، 

 پس از انتخاباتِ آن دوره ی مجلس، "انقالب اسالمی در هجرت" گاهنامه ی
 درافتاده "حکم حکومتی"تقلب هایی که بنا به تباهی ها و درباره ی گزارشی 

  و دست اندرکارِ"نظام والیی"اقتصادیِ نهادهاى  در آن سال،. رون دادببود، 
با  100 1بنیاد مستضعفان : خوردندپرداز، بدین گونه "بخت آزمایی انتخاباتی"

                                                           
ه     1 شرده، ب ابی ف ک ارزي انون   «در ي د از ک ش قدرتمن ه بخ ر   س ِز س ای تمرک اهه الی و   مايه و بنگ ای م ه

ا    . اشاراتی شده استرژيم واليی  » اعتباری اره ای واقعيت ه اين ارزيابی اگر چه نارسايی هايی دارد، اما پ
ازمی تاب م-نخست«: دانرا ب اد  مه رين نه ه از سوی   ت ی ک دة غيردولت ای بخش عم ری”ه ت رهب رل “ بي کنت

ی د از  م وند، عبارتن ازان  ”: ش ضعفان و جانب اد مست ی   ”؛ “بني ام خمين داد ام ه ام الب   ”؛ “کميت هيد انق اد ش بني
انزده خرداد     ”؛  “بنياد مسکن انقالب اسالمی   ”؛  “اسالمی اد پ اد    ”؛  “سازمان تبليغات اسالمی     ”؛  “بني موسسه جه
تقالل”؛ “نصر اد اس شگاهی”؛ “موسسه جه اد دان اد توسعه”؛ “موسسه جه اهنگی ”؛ “موسسه جه شورای هم

المی ات اس ه”؛ “تبليغ تکتابخان شی  آي اده ”؛ “اهللا مرع شت م ان ه ه فرم ی کميت ام خمين ن . “ای ام ة اي هم
دبانی و                 موسسه ر دي د، زي صاد کشور دارن ذاری در اقت ِش اثرگ د و نق سيار فعالن ه ب صادی، ک الی و اقت های م
ره می           رژيم واليی عمل می   “ بيت رهبری ”نظارت   ستم رانتی موجود به د   کنند، و از سي را اعالم   ... برن اخي

روِت         شده   ه مجموع ث اده       ”است ک ان هشت م ه فرم ی     کميت ام خمين ان     “ای ام ديران و کارکن وهی از م ه انب ، ک
اد    -دوم . ميليارد دالر است   ٩۵رتبه را در خود جای داده است، بالغ بر            عالی های اقتصادی و        بخش ديگر نه

سيج   ”؛  “سپاه پاسداران انقالب اسالمی   ”: نظامی عبارتند از   وهی    “روی انتظامی  ني ”؛  “نيروی مقاومت ب ؛ و انب
ا و شرکت      های مالی و اعتباری و بانک        از موسسه  ذاری و شرکت      های سرمايه     ه های پيمانکاری و ديگر         گ
اتم     ”: های تابعه نظير    شرکت اه سازندگی خ ا   قرارگ ا     ”؛  “االنبي اون ناج اد تع پاه   ”؛ “بني اون س اد تع موسسه  ”؛ “بني

ران       شرکت سرمايه ”؛  “نگذاری مهرگا   شرکت سرمايه ”؛  “مالی اعتباری مهر   صاد اي ذاری مهر اقت بانک  ”؛ “گ
ه       اما مهم  -سوم .ها  ؛ و جز اين   “انصار الی و اقتصادی    ”اصطالح     ترين نهادهای ب ه م ام المنفع د از “ ع : عبارتن

صلی    ی م اد فرهنگ صومه؛ بني تان حضرت مع دس رضوی؛ آس تان ق وی؛   آس اد عل داز؛ بني اد باران ژاد؛ بني ن
اد            همدانيان؛ موسسه خيريه بين   موسسه خيريه علی و حسين       الرضا؛ موسسه درمانی و بهداشتی موسوی؛ بني

ام صادق؛ و ده                 ة االم اری           خيريه بيست ودو بهمن؛ بنياد رفاه مسلمين؛ موسسه جامع الی و اعتب ا موسسة م ه
ر نظر   ه زي ری ”ديگر ک ی اداره می “ بيت رهب ر نظر نيروهای نظامی، انتظامی و امنيت ا زي ه  و ي شوند ک

ه ارج     ب ت خ رل دول ة کنت ل از حيط ی   طوِرکام ات نم د و مالي ة     ان د و در هم ت برخوردارن د، از ران پردازن
ر          های اقتصادی فعالند و با اطالعات کافی در بورس نيز فعاليت می             عرصه کنند و اموال ملی و دولتی را زي

ِک خود درمی          عنوان خصوصی  ه تمل د   سازی ب ر سياست          . آورن ذاری ب ا در اثرگ ن نهاده های روِز کشور       اي
ا تک ميلياردرهای فاسد آن          )در کنار اين سه بخش     (.بسيار فعالند   بخش خصوصی در جمهوری اسالمی ب

رادران عسگراوالدی،                 مثل صادق محصولی، بابک زنجانی، شهرام جزايری، برادران رفيقدوست و حتی ب



                                                                             کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت
 

86

 350یاد شهید با بن،  میلیارد دالر سرمایه200 و بیش از زیردستبنگاهِ  550
بنیاد ،  کالناى شهردارى تهران با سرمایه، شرکت و با میلیاردها دالر سرمایه

 نمایندگان ولى ترهایدف، اصناف و بازاریان تهران و شهرستانها، جانبازان
سازمان نظارت بر اموال رهبرى با سرمایه ، ها فقیه در تهران و شهرستان

بنیاد حضرت معصومه ، ها دالر سرمایهبنیاد رضوى با میلیارد ، کران ای بی
  101. بسیاره هایی و موقوفسترگاى  با سرمایه
  کانون هایه بگون که پیچیدیهاینهادرفسنجانی، -ایه خامنه در گرو
 سه"با هزینه ی بیت رهبرى  بودند از، عبارت، ستندپیومی  باال اقتصادی

، بانشوراى نگهنظام، تشخیص مصلحت مجمع  ،"میلیارد تومان در ماه
دادستانى کل ، قوه قضاییه، دیوان عدالت ادارى،  کل کشورسازمان بازرسى
 تهران و  و ائمه جمعهسازمان ائمه جماعت،  شهردارى تهران،کشور و تهران

  102.مجلس خبرگان رهبرى، شهرستانها
نان، پیوند نزدیکی با داوابسته ب "حکومتی"نهادهای اقتصادی و یکان های 

گروه های .  داشتندلشکرییاسی، و نیز دسته های  های سبسیاری از گروه
 سازمان هایی را رفسنجانی،- خامنه ایدسته بندیِزدیک به سیاسیِ ن
جامعه ، روحانیت مبارز تهران، هیات موتلفه اسالمىگرفتند چون،  دربرمی
چکاد ، انجمن اسالمى دانشجویان، جامعه اسالمى مهندسین، الزهرا

، جمعیت ایثارگران انقالب اسالمى، پزشکانانجمن اسالمى ، آزاداندیشان
، جامعه وعاظ تهران، اصناف و بازار تهران، جامعه زینب، ائتالف خدمتگزاران

                                                                                                                             
ه   شبه ميلياردر شده  يکهمه اين . های خفته در اتاق بازرگانی، شناخته شده است     و مارها و افعی    های سه ده

رمايه   ة س ودبرده، در زمين ت س ر و از ران ذاری اخي ی گ وِر دالل رمايه    و ام ه س ه ب د ک ت دارن   داری ای فعالي
دگرا ه-تولي ا ب ول خودشان   و ي ارآفرين”ق دارد -“ک باهتی ن يچ ش ام ...  ه وِع نظ ه در مجم ايی را ک اگر نهاده

درت داِر ِاعماِل     جمهوری اسالمی عهده   ريم و رابطه           ق د در نظر گي ه        ان ا طبق اعی بررسی       شان را ب های اجتم
ه             شود که تمامی اهرم     کنيم، مشخص می   اِر       های ِاعماِل قدرت در نظام جمهوری اسالمی ب طوِرکامل در اختي

  .»ها متمرکز است های کالِن انحصاری و رانتی در آن است که سرمايه هايی محفل
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بخش (کارگزاران سازندگی ، و نیز حجتیه، )شیراز( دفتر تحکیم وحدت
  103.)هاشمی رفسنجانیبه  مانده وفادارزینهاروار و 

بازار "زون بر پاسداری از  که افانتظامى-نظامىی ها ها و گروه سازمان
  نیز انتخاباتی و برخورد با واکنش های احتمالی مردم"تقلبات"، برای "خود
نیروى ، سپاه پاسداران:  را دربرمی گرفتندبودند، این نهادهامانیده سا

  واطالعات سپاه پاسداران های حفاظت  1،104اهللانصار حزب ، بسیج، انتظامى
هاى تحت  گروه، بسیجو رهبرى  بیت  ووه قضاییهو قنیروى انتظامى 

گروههاى ، سازمان امر به معروف و نهى از منکر و پوشش انصار حزب اهللا
 ه ها بسیج ادارهایها و دسته  گروه، )نوپد(نظامى و انتظامى لباس شخصى 

 پایگاه مقاومت در  پانصد مرکز مقاومت و سی وزارت خانه های کشور، وو
  105.ها  و سازمانها  و وزارتخانهه هاسطح ادار

 بازار برد، برای پیش"رفسنجانی- ی خامنه ایجبهه"نزدیک به نامزدهای 
یان و  و روحان شوهای انتخاباتی، به یاری بازاریانجااندازیخود و 
. 2بسیار می نیازیدند، سته بدانان، و نیز سازمان ها و نهادهای پیوسپاهیان

 از  راانهی روزهزینه ها نقدی براینادر انتخابات مجلس، کمک های نقدی و 
 از "نقدی«، کمک های کُنج، از یک 3می اندوزیدند های گوناگونیگُدار

شهرداری تهران، شورای نگهبان، سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، صندوق 
، کمک های نجرکُگدنه انصار، بنیاد شهید و دیگر ارگان ها ، و از قرض الحس

                                                           
ود،       انحصاری شدن-روند استصوابی  1  اقتصاد و رشد بازاريان که از روزهای نخستين انقالب آغاز شده ب

ران       ساخته شده ی گروگا   " بحران"با بهره بردارِی ابزاری از       ا و جنگ اي  از   و انقالب فرهنگی     عراق -ن ه
ايی چون                   روه ه ارِی گ ز کمک های کن يک سو، و ياری گرفتن از تندروانی چون خلخالی و الجوردی و ني

ه ای،         . از ديگرسو، شتاب بيشتری گرفت    " انصار بازار "و  " حجتيه"و  " موتلفه" ژه نام نشريه اشپيگل در وي
ارگردان "آماج   ه ی     " ک يس "انقالب فرهنگی و دانش آموخت ه پس از انقالب      "انگل دالکريم سروش را ک ، عب

ان روشنفکران     "راهی ايران شده بود، مبارزه با        ا در مي شترين  چپ ها و مارکسيست ها که در آن سال ه  بي
 .، خوانده بود"هواداران را داشتند

 )نيازيدن  نيازاندن( نياز می داشتند 2
 )اندوزيدن و اندوزاندن( تامين يا فراهم می کردند 3
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 های نوشتاری و شنیداری و سیما و همه ی امکان صدا و "غیرنقدیِ"
  106.ی خویشاوندشاننهادها رفسنجانی و- خامنه ایه گروهدیداریِ نزدیک ب

ای نفتی را، ، از جیب مردم و به یاری دالره"کمک ها"تنها چند نمونه از این 
گزیده ایم، تا  نیز بی گمان بازخوانی شدند، برهشتاد و هشتکه در انتخابات 

، "انتخابات پر شور و مردمی" ه یبُن، و به "نظام" یییا و رتباهی دامنه یبه 
  :درنگریمبهتر 

 هزار مسئول مذهبى تهران از سوى 30 هزار تومان به 120 پرداخت -
 هزار تومان بن از سوى شهردارى تهران 25  و هزینه کردنشهردارى تهران

 هزار تومان 50پرداخت نیز  و ، میلیارد تومان1به معلمین معادل ) شهروند(
  .  میلیارد تومان1 معادل ، به کارکنان صدا و سیمابن
جمع "  هزار تومان به مسئولین مدارسى که تا هزار راى 80پرداخت  -

 هزار تومان و سکه 100پرداخت و کنند از سوى شوراى نگهبان   مى"آورى
 از سوى 1ردمی آورندگِطال به مسئولین مدارسى که بیش از هزار راى 

  107.نگهبانشوراى
سه روز ماموریت به نیروهاى بسیج براى )  هزار تومان21(خت پردا -

 هزار 50(پرداخت  و شرکت در انتخابات از سوى بسیج سپاه پاسداران
سه روز ماموریت به نیروهاى سپاه براى شرکت در انتخابات از ) تومان

 از پیش چه ،انصار المجاهدین سپاه پاسدارانسوى صندوق قرض الحسنه 
 میلیارد تومان وام بالعوض به آن صندوق داده 20ن مبلغ آن شهردارى تهرا

  108.بود
هاى شهدا براى شرکت در انتخابات از   هزار تومان به خانواده15 پرداخت -

 هر راى در شهرهاى در برابر هزار تومان 10پرداخت و سوى بنیاد شهید 

                                                           
 )گردآوردن و گردآوراندن( گرد آوری يا جمع آوری می کنند 1
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ن  تهرانامزدهایسود  تهران براى راى دادن در همان شهر به کناری
   109. و دیگراز سوى بنیاد مستضعفان)  شمیرانات- شهر رى -شهر اسالم(

  هاتقلبتباهی ها و پیرامون ، پاسخ به پرسش یدهبازخوان بازارِ-در این دزد
، و نیز درخواست توده ها برای رسیدگی به در انتخابات هشتاد و هشت

پس از روی نفتی   از درآمدهای110 1 میلیارد دالرصدهارفتن چگونگی بر باد 
  . اریم را، به خوانندگان می سپ"اسالمی"کار آمدن بنیادگرایان 

 را به بند و درد و مرگ می کَشند، بخشی از ندگانیرسرای آنانی که، چنین پُب
 انقالب مشروطه، سلطان العلمای خراسانی را، که برای خواه آزادینوشته ی 

 به انبار در باغشاه او را هر شب شکنجه می کردند و سپس نیز"این نوشتار 
فرستادند که در آنجا به چاهش انداختند و بدبخت با سختی بدرود زندگی 

  :می گوییم، باز"گفت
خوب است قدری از مستی سلطنت به هوش آمده، چشم باز کرده، نظری به " 

آیا تمام سالطین عالم از وظیفه و شغل . دولت خود و باقی دولت ها بنمایی
اند؟ آیا تمام ملل مثل ملت بخت خود خارج شده مشغول قصابی گشته 

مگر ... برگشته ی ایران اسیر ظلم و شهوت نفسانی پادشاه خود هستند؟ 
  111".نفهمیده که هیچ سلطانی با رعیت نمی تواند طرف شود

  

  

  

  

                                                           
راف زمينه ی گردشگری، ترانزيت، گريز مغزها و واردات ناقانونی، بن  تنها در چهار1 سخنگويان   ا به اعت

ران   رژيم، نزديک به هشتاد ميليارد دالر زيان اقتصادی، همانا نزديک به يک چهارم ی اي . توليد ناخالص مل
ه    2003درآمد ترآيه از محل توريسم در سال        : نمونه يالدی ب يده        مرز ده    م ارد دالر رس ود و     ميلي رفت و   ب

شان مي           ه ساالنه   اددآمد توريست ها ميان دو آشور همسايه نيز ن ه سفر مي        500 آ ه ترآي هزار ايراني ب
  . آمدند هزار ترك به ايران مي20 در حالي که تنها ردندآ
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  منام اصالحات دشمنان را پیروز گردانی بهمبادا 
  
 -ونی هایی  در انتخابات پیشین را، می توان با دگرگبیدهبرتا هایِ "دهی باج"

 برای -که با شکاف میان دو گروه خامنه ای و رفسنجانی در پیوند است
، احمدی وارهدر این . نگریست دهم نیز درواره یانتخابات ریاست جمهوری 

 "حکومتی"مالیِ بیت رهبری و روحانیون نانژاد که خود از پشتیبانی مالی و 
ی از زد و ی به گوشه ا تلویزیونگفت و گوهایسپاهیان برخوردار بود، در و 

بازاریان و اتاق بازرگانی نیز بنا به گفته ی . نگاهی افکندبندهای پشت پرده، 
می سرمایه حساب شده ، درشماریده و "بخت آزمایی مجدد"رئیس خود، در 

  112.دنگذاشت
 "تندروی ها"گروه رفسنجانی که میرحسین موسوی را با شرطِ پرهیز از 

  هایبازاری و یکان- از دالرهای نفتی نیز، می بایست1پشت می داشت
با ، زیردست "جنبشی"اقتصادی ای چون دانشگاه آزاد، برای جاانداختنِ 

 "جناح حاکم" پیشین میان دو ی و هموزنترازشبازگرداندن آماجِ 
 مهدی کروبی، رادیکال ترین 2. باشدستانده، بهر)هااتیست ها و تندروپراگم(

 گزیده ی شورای نگهبان، در نامه ینامزد از میان چهار کاندیدای بر
برخی نامزدها و "اعتراضی اش به رفسنجانی، از بهرگیری واخواهانه و 
) همانند همه ی انتخابات پیشین(، "اموال عمومی یا دولتی" از "حامیان آنان

 فراوان، به گمان  پیش آمد که در باال، آن چهگفتبه دگر. 3بودیده گالی
  .رُخیده بود ی دهم نیز، واره تگسترده تر، در انتخابابسا

                                                           
 ) پشت داشتن و پشت داراندن( مورد پشتيبانی قرار می داد 1
اگزير دالرهای نفتی                2 ه ن  قوام نوين در جامه ای کاتوزی، همانا رفسنجانی، برای آزادی پسرش از زندان ب

 .  پرداخت» قضايی« از اندوخته هايش به تندوران دستگاه چشمگيری
 )گالييدن و گالياندن( گاليه نموده بود 3
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  جلوگیری ازدر گروه رفسنجانی  ناخنکِو دستداشتنامه ی کروبی پیرامون 
 نمونه وار پهنه، در این "کیان ایران"لسوزِ  اصالح طلبانِ دحضوربودایی و 

متاسفانه برخی از نزدیکان و ": وی پیش از انتخابات در این نامه نوشت. بود
 طلبان اصالح راکنی قصد دارند یکی از دو صدایپ بستگان شما با شایعه

 در )و نیز صدای بسیاری از دگراندیشان درون و برون مرز: نگارنده(
انتخابات را خاموش کنند و با پخش خبرهای کذب و شایعات ناروا 

 آب به آسیاب مخالفان ،های انتخاباتی انصراف اینجانب از رقابت درباره
د ندارم با بردن نام افراد خاص از نزدیکان و البته قص من. اصالحات بریزند

برهم زدن وحدت اخالقی اصالحات اعالم کنم  بستگان شما نقش آنان را در
انتخابات آزاد   سبب نقض قواعد اخالقی، دوستانکنم این روشِ اعالم می... 
امیدوارم . ندک طلبان را مخدوش می شود و اتحاد فکری و تاریخی اصالح می

 که جز به –د تذکر بدهید که از ادامه این حرکت تخریبی به دوستان خو
 اکنون ،ها رغم برخی داعیه  خودداری کنند و بدانید که به–حریف نیست  سود

 113." است»منتسب به حضرتعالی  این رفتارها یهمه«

کروبی در نامه ی خود، بیهوده رفسنجانی را در کنار نیروهای اصالح طلب 
 رفسنجانی و پرخرجی های پراگماتیست ها اما، واکنش گروه. راستین نشاند

اصالح بود که بخشی از نیروهای پشتیبان کروبی، به آن دسته از نشانگر آن 
 به بخشی از آرمان های "به راستی" که وامی بستند "ساختار شکن" انِطلب
. داشتند یوفادارو  1ی زینهارش های مردمی در یک صد سال گذشته،خیز

مکرات ایران بود که با د-ز سپاه سترگ نیروهای ملیردان، بخشی ااین گُ
 را توانِ "پایینی ها"، می توانست  به دادوری2شراهگَ و تَکاگَری از هایشرَ

  .دهدبیشتری 

                                                           
 )زينهاريدن و زينهاراندن( وفاداری يا زنهاری 1
  رهايش از رهيدن، چون گراهش يا گرايش از گراييدن 2
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 به 1یدن، این نیروها در صورت پایده شدپیشتر یادآورهمان گونه که 
 از سازشکاری، همانند سال های نخستین 2یدنخواست های مردمی و پرهیز

نقالب بهمن و جنبش ملی شدن نفت و انقالب مشروطه، دیر یا زود خود نیز ا
تاریخ ). 114 3پیش آمدکه همان گونه (مه خواهند شد قربانی نیروهای خودکا

 )رو به رشد( بالنده  کشورهای،گانما و بسیاری از کشورهای جهان، و ویژ
، نه سازش  که راه چیرگی بر بیگانگان و دست نشاندگانشانبارها نشان داده

 از توان مردمی در "ابزاری"یِ ستان، و نه بهر"باال"و ساخت و پاخت در 
در تاریخ سرزمین مان، افشین و ابومسلم و مازیار، قربانیانِ .  است"پایین"

خاندان های توانمند .  بودندرفتن همین سیاست نادرست و باژگوندر پیش گ
از سرمایه داری امروز مانند بخشی – نیز و دارایِ برمکیان و نوبختیان

 4.115یدنددچار را یش همان سرنوشتاب که هم کاسه ی خلفا گشتند، کم-ایران
خواری ، برآیند این رویکردها، چیزی نبوده است جز شکست های پی در پی

  5. و ویرانی های بی گسست،های بی پایان
                                                           

ات دادن              ( ثبات داشتن     1 ات داشتن و ثب ر ثب دن براب دن و پايايي ده ). پايي ان  جدايي ا          : ای آن ا ي ت، پاي ا تثبي د ي پايي
ات        ا اثب ا        . ثابت، پاييدگی يا ثبات، ناپاييدگی يا بی ثباتی، پاياييد ي دها ي ه ی جدايي م هم يده اي اب کوش ن کت در اي

ا از  ده ه ا» کي«جداش ايواژه ي صدر راپ زينيم م مندانه برگ ر.  روش ه  ب د ب شتر بنگري ای بي ازای داده ه  آغ
 .کتاب

 )دن و پرهيزاندنپرهيزي( پرهيز کردن 2
ته را          3 دادهای گذش ی روي شکر دو زره دان ل ه در زن انی ک رداد، زم ست و م ای بي س از کودت صدق پ  م

د و                   «: بازانديشيد، گفت  تفاده کنن ا سوءاس کمونيسم را بهانه کرده اند برای اين که چهل سال ديگر از معادن م
 .»روم نمايندبرای ادامه سوءاستفاده، ملت ايران را از آزادی و استقالل مح

 )دچاريدن و دچاراندن برابر دچار گشتن و دچار گردانيدن( دچار گشتند 4
شم   5 ه چ ن خاک ب ه اي شترشان ب ه بي ايی ک ان ه دن دودم ار آم انی و روی ک ان ساس  پس از فروپاشی دودم
رد                   » ملک استيجاری  « شگر اشاره ک روه کن ه سه گ وان ب ستند، می ت سلم و      : می نگري د ابوم روه اول مانن گ
ه               خ د، ب اندان برامکه و نظام الملک و کمابيش خواجه نصيرالدين طوسی که بيشتر از زمينداران بزرگ بودن

داری را از درون دگرساخته                      يدند زمام اکم، کوش شيوه های گوناگون به دستگاه پيوستند و با پذيرش اسالم ح
اه آشکارا       گروه دوم به اسالم انشعابی مانند فرقه ی اسماعيليه گر         . کنند" ايرانی"و   انی و گ شتر نه د و بي ويدن

ا                       . در پی سرنگونی حکومت های وقت برآمدند       ه جنگ ب يش از اسالم ب ه فرهنگ پ دی ب ا پايبن روه سوم ب گ
ا  " خرم دينان"بيگانگان روی آوردند و پس از شکست های بزرگ جنبش       و صفاريان به مبارزه ی معنوی ب

ه  انديشمندان و سرايندگانی م  . اسالم کشانده شدند   انند فردوسی از پرچم داران معنوی اين انديشه سوم بودند ک
دان                       شمندان و هنرمن اره ای از اندي دگاه های پ ه ی دي بازتاب های آن را، می توان در دوران معاصر در آين

روه،        . ايران هنوز درنگريست   پادشاهی ناکام صفوی را که آميزه ای بود از انديشه ها و باورهای هر سه گ
ران    . ه دوم، می توان برآيند اين کنش ها ارزيابيد  و بويژه گرو   وين اي اريخ ن ه     (در ت ارين، ک اله ی پ پانصد س
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  خواری و زاری تا کی
  

، چشم داشتِ رهای خونین در آستانه ی جنبشپس از سرکوب ها و کشتا
، و به ه این نیروها گامی به پیش برمی داشتند ک آن بود"پایینی ها"جایِ ب

 به بهانه ی - گردانیدن ناخرسند ها "لولو"ا و  کردن توده ه"آرام"جای 
 شاه نیز (می شدند به توده ها نزدیک تر - در کشور"خطرِ هرج و مرج"

  .)ایران می انگاشت شدن "ایرانستان" نبودِ خود را برابر با ،بیهوده
ست های راستین  که این گروه ها در درون و برون مرز، به خواگاهِ آن بود

، بویژه، آزادی در گزینش شیوه ی زمامداری، رها از هرگونه تنگ توده ها
 توده ها، بلکه هرج و مرج جویان، نه. می دادند پاسخ آری  میدانکارانهنگری،

 با تنش آفرینی ها و تندروی های دهه چنددرازای  که در  بودندچپاول گرانی
وی و دست اربابانشان در برون مرز، سرمایه های معنابی گسست، دست

  . مادی مان را بر باد داده بودند
محورِ کارگران و زنان و جوانان و -آن هایی که از گفتمان های مطالبه

 که به گمان نگارنده دستاوردی هستند برای جنبش(آموزگاران و روشنگران 
معنا ، کردن "احقاق حقوق" را "ایرانی شدن"جهانی، چرا که در برون مرز، 

  .را دربرمی گرفتند ، بویژه سه گروهگردانیدند می "لولو") اندداده 
 رویدادهای آغاز انقالب و امکانِ بازخوانی که گروه نخست، آن هایی بودند

 -ی بودندکه نجوم-تاراج رفته ی کشورمان بازپس گرفتنِ دارایی هایِ به 
 توده ها، گویی انه ی کردن خونبار"آرام". ( شان را ربوده بود"آرام"خواب 
 که پیاده گروه دوم، کسانی بودند). دیمی گردان را به آنان باز"آرام"خواب 

                                                                                                                             
ان                    ه پاي د، و رو ب ران می نام ه دو         . نگارنده آن را چهارمين بخش از تاريخ کهنسال اي د ب اره بنگري ن ب در اي

اريخی   «و  » در بستر تاريخ ايران   «کتاب   وان  ) »ايران در آستان پنجمين برش ت راژدی   می ت ان را ت  قاجاري
راژدی عباسيان      . صفويان دانست و والييان را کمدی آنان       در نگرش به هزاره ی گذشته اما، صفويان خود ت

 . جهانی و پيدايی سامانه ی سرمايه داریآستان برآيی رنسانسبودند، آن هم در 
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بویژه اصل چهل و چهار قانون  ( راشدن آماج های اقتصادی انقالب بهمن
 و دیرینه ی مردم مان  که بخش کوچکی از آرزوهای دادخواهانه)اساسی را

یِ انکششیره  یدن برای پایان می دیدند، آغازیه بودرا جامه ی قانونی پوشاند
 آژیرِ ، کهو گروه سوم کنسرن های جهانی بودند. ام گسیخته ی خویشلگ

 برای بازار بزرگ صادرات یک خطری ایرانی را، "لولوهای"دادورانه ی 
ی، و تاراج اندوخته های اندگیا صادرات بیکاری و واپس م (سویه ی کاال

  .یستند و نیز باختر آسیا، می نگربه ایران) 116 1کانی-گازی-نفتی
 بی سامان و فاسد "والیتِ" ماندگاری ی "زیان ماهانه" از آن جا که می شد

تنها در چهار زمینه ی توریسم و ترانزیت و  (دده ها میلیارد دالر گمانه زرا، 
 نزدیک به پنج زیان ماهانه ای بر یک ارزیابی، بنافرارمغزها و واردات قاچاق، 

                                                           
صولی 1 ک مح صاد ت ی- در اقت ی و انگل رکت ه  -نفت ر ش زون ب ان، اف ی بنيادگراي ايی، واردات ی اروپ ای نفت

دی  ايی چن ای امريک انه ای –شرکت ه ای رس تيزی ه ه ی امريکاس رغم هم ا – علي ريم ه يش از تح ی پ  حت
تند ديم      . جاداش ی خوان دها م ن پيون ون اي رزی پيرام رون م ای درون و ب انه ه ام در رس س از برج راه «: پ
ه   هاي نفت و گاز ايران باز  هاي امريكايي در پروژه     گذاري شرآت   سرمايه است و الزم نيست آقاي ترامپ ب

ژن          . »اين اندازه اظهار نگراني آند     ارات بي ن بخشي از اظه ران           اي ر نفت اي ه، وزي دار زنگن ود نام ه در    ب  آ
ه قصد دا     ال شرآت  تا بار ديگر خيکرد اي خود عنوان مي   حاشيه ديدار با همتاي آره ايي آ تند هاي امريك  ش

ه سال        . به بازار ايران وارد شوند را راحت آند        اه فوري ده      آاخ سفيد در م يالدی  دو هزار و هف ا      م ي دقيق  يعن
د           ا  يك ماه پس از آغاز به آار دولت جدي رد   ، ا  امريک ا ک ا خارج آردن نيروهاي                 دع ا ب اي اوبام ه دولت آق  آ

ا مي          ه امريك ال حفاظت نظامي ب ه عراق در قب اتي آ ايي از عراق و عدم دريافت مالي ن   امريك پرداخت، اي
 از اين کشور اشغال شده  مالی امريکايی که -نظامی- دولت امريکا بود و نه کنسرن های نفتی  منظور (آشور

ي     )بی گسست سودهای نجومی به جيب می زدند  ره ساخته ا     را عمال از سود نفتي عراق ب ترامپ  . ست به
ران   اي از منابع نف   نيز اعالم آرده بود آه چرا نبايد امريكا هيچ بهرهديگرهمچنين در اظهارات  از اي ت و گ

د ته باش ه . (داش يم ک ی دان م  رآتش )م ل مه سون موبي اليبرتون و اآ اي ه رين ش  ه زرگ   رآتت ي ب اي نفت ه
د امريكايي  يش از تحريم   بودن ه پ ا    آ ان   (ه دهای پنه ا زد و بن روژه ) ب ران حضور       در پ تند،  هاي نفتي اي داش
رآت ه ش ايي آ راي تو  ه راق ب ا در ع وي مرزه ران و در آن س رب اي اد در غ عه مي شور،  س ن آ ي اي ين نفت

 هاي سرمايه   اگر با اظهارات اخير وزير نفت آه البته بارها تكرار شده است، شرآت  . دشتنحضور فعال دا
روژه  ايي وارد پ ذار امريك وند،  گ ران ش ي اي اي نفت روژه«ه از  پ ارون و ف اي غرب آ وبي١١ه ارس جن »  پ

د ن   پارس جنوبی   ( رار      در اولويت سرمايه  ) فت آشور  با ارزشي معادل صد و بيست سال تولي ا ق ذاري آنه گ
انی پبست های  بند و« اين ه انگيزه یآيا ب. رفتگمی  ود  »نه اکس     ب ونی ف ه ترامپ در شبکه تلويزي وز     ک ني
ت ی «: گف ان م سه و آلم ول در آوردن  فران ه پ د ب د  توانن ه دهن ران ادام ه ای   و»از اي خاوتمندانه خامن م س ه
ی         ه با سرمايه  ايم ک    بارها گفته «: افزود ه غرب ا مشکلی      گذاری خارجی از جمل داريم  »ه ديگر کشورهای    .  ن

د         »سهم «نفتخيز منطقه نيز، عليرغم درگيری ها بر سر           ام نهادن دار گ ين گ ه آذربايجان     . ، در هم رای نمون ب
ول داران   ( ر تي ون ديگ م چ يعه«ه نی«و » ش رد«و » س ين  )»ک وران هم ای «، در ک نش ه ار و » ت خونب

سوز  ی اش را خانمان ای مل ه ه انی، اندوخت دوزان جه ه ی زران اخته و پرداخت اه «س زار و پنج ا سال دو ه ت
  . واگذاشتموبيل پتروليوم و شورون و اکسون  بريتيشبه نفتخوارانی چون » ميالدی
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توده های دادخواه   بامردمیکه اصالح طلبان زید می سِ، )117میلیارد دالر
 و دیگر یان قاجارمانند که به ایران، "ظامین" و به شدندمی همراه 

. دننقطه ی پایان نه، یستمی نگر 118"ملک استیجاری"اشغالگران، به چشم 
برای نمونه از زبان -ن چه کنسرن های جهانی  آندشتمی گذا نمی بایست

خرید " و "ی با زمانباز"، همانا 1یدندآرزومی  -"اشپیگل"ی آلمانی   گاهنامه
 "ناپوزیسیو"  سرهم بندییا( بازسازی نیروهای واپسگرا در راستایِ "وقت

  .ود، به کشورمان دیکته ش)دلخواه
  

یانِ بیداد و داد، همانند گذشته به راه بیداد به نشیب، راه داد به فراز، و راهِ م
 راه داد، بی گمان راهی ست .پوییدبن بست و خواری و زاری، خواهد 

  .2ناروارپرسنگالخ و پرتنش و پرخون، اما دیرمان و استوار و 
  

  که اندر جهان سود بی رنج نیست
  کسی را که کاهل بود گنج نیست
  یکی داستان زد بر این بر پلنگ

  رآمد به جنگچو با شیرِ جنگی د
  به نام ار بریزی مرا گفت خون
  به از زندگانی به ننگ اندرون
  به نام نکو گر بمیرم رواست

  119مرا نام بهتر که تن مرگ راست
  

                                                           
 )آرزوييدن و آرزوياندن( آرزو می کردند 1
  برگرفته از نار يا انار2
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  افشاگری های اقتصادی و پیامدهای آن در انتخابات
   می کشدفرتورگری ها و روشنگری هایی را به این نوشتار افشا

 نه ی انتخابات یاری رساندند در آستا"قفل شدن نظام"که به 

  
 

چرا ما نمی توانیم با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم چون سران بزرگ "
پرونده شهرام جزایری هم که مطرح   ... مملکت در این رابطه دخیل هستند

شد، مانند هزاران پرونده مفاسد اقتصادی دیگر است، ولی چون شهرام 
 مورد ،فراد وابسته را اعالم کردجزایری اسامی یکسری مفاسد اقتصادی و ا 

بسیاری از علما و سران به خطر   چرا که منافع ،ضرب و شتم قرار گرفت
 پرونده مفاسد اقتصادی کشور در کمیته 123در حال حاضر   .افتاده بود

اگر بخواهیم پرونده   ولی ،تحقیق و تفحص مجلس در دست بررسی است
 ما فجایعی  ... نمی توانیم باور کنیمواقعی مفاسد اقتصادی را بیان کنیم، اصالً

گیرم که شبها  خدا را شاهد می. جمهوری اسالمی را دیدیم که اتفاق افتاده در 
ها  همه مصیبت دادیم، این همه شهید  گرفت که ما این ام می گریه. برد خوابم نمی

ها و مشکالتی که  همه فقر و مصیبت  حاال بدون توجه به این. مردم کشیدند
اند این کارها  خوانند، رفته کسانی که مردم پشت سرشان نماز می م دارند، مرد

  120."اند را کرده
   هیات تحقیق و تفحص مجلسعباس پالیزدار از 

  
 در بویژهروشنگری ها  جوبارِ آشکاروری ها ،در ماه های پیش از انتخابات

 عباس  هایآشکارورینخستینِ آن باز می گشت به . بود  روانبستردو 
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لیزدار و گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه ی قضاییه درباره ی پا
رسیدگی به اموال و دارایی های مقام های جمهوری " و "مفاسد اقتصادی"

، و دومینِ آن در "اسالمی از جمله رهبر و رییس جمهوری و خانواده ی آنها
  .ان درآمدهای نفتیِ بی پیشینه در تاریخ ایر"جارو شدن"پیوند بود با 

نقش ی  درباره دبیر هیات تحقیق و تفحص مجلس پالیزدار های گریآشکار
 را آماج خود یان سرشناس، اقتصادیزد و بندهای در لندپایه بکاتوزیانِ

جمعه  نگهبان و امام عضو شورای (محمد امامی کاشانی گرفته بود چون، 
ه عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان، دبیر جامع(، محمد یزدی )تهران

سم خزعلی ، ابوالقا) قوه قضاییهپیشینعلمیه قم و رئیس  وزه مدرسین ح
اکبر ناطق  ، علی)نگهبان  فقهای شورای پیشین هموندعضو جامعه مدرسین و (

رییس بازرسی ویژه دفتر آیت اهللا خامنه ای و عضو مجمع تشخیص (نوری 
دوست  ، محسن رفیق)معاون رئیس دفتر رهبری(، معزی )نظام مصلحت 

 پاریندبیرکل (عسگراوالدی  اهللا  ، حبیب)رئیس سابق بنیاد مستضعفان(
  1211).نظام مجمع تشخیص مصلحت رییس ( و هاشمی رفسنجانی )مؤتلفه

مونه، به یک  که برای نمی پرداخت "علمایی" های خود به روشنگریوی در 
 و از آنِ خود ساخته را "چهار تا معدن" نکرده و بسنده نیز "معدن سنگ"
 "ایران خودرو" بودند، در کارخانه ی برده "گل های شمال را به تاراججن"

بذل و "، "بنیاد نهج البالغه"هزاران دستگاه اتومبیل را به بنیادهایی چون 
مثال " و "پرونده های رسیدگی را ماستمالی کرده" کرده بودند، "بخشش

قاچاق کاال " بودند، "باال کشیده" را "دوازده تا از معادن در استان خراسان
یک سوم جزیره کیش و پارک جنگلی در " و مانیده سا"از فرودگاه پیام را

  122.بودندفزوده  دارایی های خویش به را "شمال
                                                           

ا 1 ای م ذاری ه ا سرمايه گ نايی ب رای آش ه بخش ب د ب ات، بنگري اال در انتخاب ای ب بخت "لی از سوی نهاده
  "آزمايی خونين انتخاباتی با دالرهای نفتی
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ساسی بازمی گشت  قانون ا٧۶گزارش مجلس از قوه قضاییه نیز که به اصل 
، در واپسین روزهای ١٣٨٧ را می گشود، در سال سترگو رسوایی های 

 ریاست گزینشمی و همزمان با تب و تاب ای اسالمجلس هفتم شور
انچه در گزارش چن.  شد)قرائت(خوانده مجلس  آشکار نشستجمهوری، در 

 و تن زدند همکاری با مجلس  ازدادگستری اسالمی گردانندگانمجلس آمد، 
.  دادند"پاسخ های کلی" پرسش ١۶وال نمایندگان مجلس، تنها به  س٣٠٠از 
نای  گزارش داده شده، بن بست های چشمگیر در روبهمه ی کارشکنی ها،با 
  123.به روشنــــی برمی تاباند را "نظام والیی"

  مانندِ، گسترده در پرونده هایی را رومی نمودآالیی و تباهیاین گزارش، 
 برای "بیت المال"، زیان هنگفت به "خودروهای کارشناسی"سواستفاده از 

مالی در بخش هایی مانند ، دست درازی های " کندوانتونل"ساختن 
وزارات اطالعات و رابط مقام "، "پرونده مانا"، "مدیریت وزارت نفت"

، "دانشگاه آزاد"، "فروش سواالت کنکور"، "مواد مخدر"، "رهبری
 بویژه ، و"رشوه به قضات و کارمندان قوه قضاییه"، "کمیسیون اصل نود"
تا آن  (صادی در ایرانترین پرونده ی فساد اقتنامدار "پرونده ی المکاسب"

 انبازگاه یا واگذاری این کوراندی در  میلیار چندین"اختالسی"به  که 124)1گاه
                                                           

در اين زمينه در رسانه های واليی  . پس از سرکوب خيزش هشتاد و هشت فراگسترد   » بيت المال « تاراج   1
ا حکم دستگا        91اسفند ماه سال  : می خوانديم ه يکی از نهادهای امنيتی ب ود ک ديران     ه ب ضايی، يکی از م ق

تفاده        ام سوءاس ه اته رد     ارشد تجارت محصوالت پتروشيمی را ب الی بازداشت ک سترده م ه تابعيت   . گ وی ک
ازار تجارت      ه سلطان ب ه دارد ب ران معروف است و         دوگان محصوالت پتروشيمی در داخل و خارج از اي

سترده ای از   تفاده اق       شبکه گ ه منظور سوء اس ردی را ب ران و خارج از    شرکای راهب  تصادی در داخل اي
رای         ن محصوالت ب ه خصوص صادرات اي اد    کشور در حوزه تجارت محصوالت پتروشيمی و ب خود ايج

وده و اگر       منابع مطلع معتقدند بخش عمده ای از بازار پتروشيمی در. کرده است ر در قبضه وی ب ه اخي ده
ازار عمل      ن ب ه ط     کسی بر خالف نظر و رای وی در اي رد ب ن     می ک ازار اي اگون از دور رقابت ب رق گون

ه     بر. محصوالت حذف می شد ران ب اساس اين گزارش گردش مالی بازار تجارت محصوالت پتروشيمی اي
اد شده        چند ده رد ي تفاده ف اد سوءاس شود ابع ه مي زرگ،     هزار ميليارد تومان بالغ ميشود و گفت ازار ب ن ب در اي

رين       يکی ازارقام ذکر شده تنها در. بسيار گسترده است ه بزرگت ايد از جمل ه ش پرونده های منتسب به وی ک
 ميليون يورو می باشد که بر اساس آن مدير يادشده ارز حاصل از صادرات  420 تخلفات وی نيز نباشد به

ا يک  . محصوالت به يک شرکت خارجی را به کشور بازنگردانده است ر     در اين خصوص ام اه خب ع آگ منب
رار    18دارد، پس از  لطان تجارت محصوالت پتروشيمی شهرتداد فردی که به عنوان س ا ق ماه بازداشت ب
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 آستان قدس رضوی پیوند خورده بنگاه های ملی به یکی از  از بانکشرکت
  125.بود

ر  که د"بی قانونی ها" و "اختالس ها"درد دل هایی از مردم پیرامون این 
فجایعی که اتفاق " از ژرفای ، گوشه هاییزتابید نیز با"تابناک"گزارش 

پدرم  ":  در این زمینه از زبان مردم می خواندیم.اند آشکار میرا "افتاده
 کشاورزی کرد و در حالی که االن پیر و از 1سال ها روی زمین های آستانه

 باید با اجازه ی آستانه با ترس و لرز زمین رو بده افراد ،افتاده شده کار
 ما رو از شر این ،خدایا از ما حرکت بود تو برکت کن! کنن تدیگه براش کش

که سند داریم و داریم توش زندگی می کنیم  ها خالص کن که برای خونه ای
این مالکیت آستان قدس در حالی که اکثر  ... هم باید به آستانه اجاره بدیم

 همیشه ،جامعه هستند کشاورزان منطقه از قشر فوق العاده آسیب پذیر
باندی   کارکنان اداره،روض به آستان قدس باقی می مانند و از طرف دیگهمق

قرار  رو تشکیل دادند که احقاق حق شهروندان در اولویت های پایین آن ها
مردم زیاران در استان قزوین نیز  ... !سال ها فریاد ما رو کسی نشنید. داره

تی و ح سالها با آستان قدس رضوی بر سر تملک اراضی کشاورزی
مسکونی کش مکش دارند و چون طرف مردم ارگان قدرتمند و با نفوذی 
                                                                                                                             

فانه ده و متاس نگين آزاد ش ه س يمی«پس از آزادی،  دادن وثيق ی صنعت پتروش ديران فعل ی از م ه » جمع ب
رد    .ديدار وی رفته اند اه اضافه ک ديران صنعت پتروشيمی       : اين منبع آگ داد ديگری از م و  در عين حال تع

ده بازداشت     ديگر نه ن پرون ا اي اط ب ه آزاد        ادها نيز که در چند ماه اخير در ارتب رار وثيق ا ق ز ب د ني شده بودن
ديران ارشد دولتی     «بر اساس اين گزارش، پسر ارشد سلطان پتروشيمی شريک تجاری بعضی                 . شدند » م
ه    بيژن زنگنه وزير نفت دولت حسن روحانی      و اين هم اعتراف. است ن گون اره اي ان متخل«درب ه   (» ف ا ب بن

رده       : )بود» فاســـــــدان« نيز از  اوخود سرمقاله روزنامه رسالت، ار درست ک ی اعتب زنجانی يک بانک ب
يش از    500که تمام دارايی اش شايد  بود ی ب ود ول ول  «  هزار دالر نب ارد دالر پ ا مصوبه   » دولت  دو ميلي ب

ه وی داده شد   کر کارگروه نفت و دولت که رئيس بانک مرکزی و چند وزير امضا  د، ب راد امضا    . دن ن اف اي
ن بانک در تاجيکستان چه          -آی-آی-اف کردند که پول را به بانک وم نيست اي ه معل د در صورتی ک بی بدهي

ته، روی    برای بانکی که هيچ. زنجانی بعد به مالزی رفته و يک بانک ديگر درست کرد. دبو اری نداش اعتب
 .چه حسابی اين ريسک بزرگ را کردند

ود   » سلطان خراسان   «مذهبی ها   -ان قدس رضوی را سايت ملی      آست 1 ده ب دی استان         . نامي در طرح بخش بن
ام                    ه ن ان را ب ای عم ازه  «ها، آستان قدس رضوی می خواست از خراسان تا دري رل خود    » استان ت ر کنت زي

 .درآورد
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زحمتکش این منطقه نیز توسط این ارگان عریض و طویل  است، حق مردم
  126."پایمال شده است

  
  زوربنگاه داران 

  
 تره یس گ، می شد به روشنی به1نده تکانگری هایِآشکاردر آینه ی این 

 کانی-گازی-و اندوخته های نفتیفساد و برباد رفتنِ درآمدهای ملی 
 به پرسش های دلسوزان و "منظا"واکنش سردمداران . کشورمان پی برد

در این زمینه احمدی .  بودورانه انتخاباتی ریاپیکارهایرنجبران در کوران 
ا ت"که  )دعا کردا( داو داشتی انتخابات، با بی پروایی خودویژنژاد پیش از 
ی وی پیش از داوهاهمزمان با  ."جا رفتهام که پول نفت ک حاال نشنیده

میزگرد   سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درپیشینرئیس انتخابات، 
آمارهای بانک نا بر ب گذشتهدر سه سال و نیم  که اند یادآورهمایش نفت

 نامانندتا آنگاه که در تاریخ ایران ( درآمد نفتی  میلیارد دالر٢۵۵مرکزی 
  را در این سه سالدولت یهزینه ها و گر درآمدهاا داشته ایم، که) بود
 و 3127. باشد"حساب ذخیره" میلیارد دالر در ١٠٨ امروز باید ،2شماریمدر

  128.بود "خالی" ارزی "حساب ذخیره"، با این درآمد هنگفت اینکه، نگریستنی
                                                           

 )تکانيدن و تکاناندن( تکان دهنده 1
 )رشماراندندرشماريدن و د ( به شمار آوريم يا حساب کنيم2
ه « نگريستنی اينکه، تنها دوسال پس از رياست جمهوری احمدی نژاد که همزمان بود با 3 ی  ابالغي ه  ول  فقي
ان   (» اصل چهل و چهار قانون اساسی خصوص در ا فرم ی    » خودی سازی  «همان شتر دارايی های مل ، )بي

اله   صنعت«: اصل چهل و چهار وزارت نفت گفت ستاد مسئول پس از  . »شود  می  خصوصی  نفت شش س
م،  اتاق داران سرمايه از آن بود که شماری ا  بازرگانی و پيوسته به رژي شتيبانی شرکت   ب سته  های  پ ه  واب  ب

ارد   با سرمايه مستضعفان و بنياد و رضوی قدس آستان رای    ای نزديک به هزار ميلي ان ب  کوشش در «توم
ذاری  سرمايه «، شرکت »ابالغيه ولی فقيه کردن اجرايی ان  گ ه   را»ايراني ام می      پاي د و در نخستين گ نهادن

وده  همکاری  کالن  سطح  در شرکت های خارجی سه با» نفت وزارت به جای«خواستند  روژه  نم ا و   و پ ه
اق  رييس وقت خاموشی،. نفتی را بيشابيش به چنگ آورند دالرهای انی،  ات ه گفت    در بازرگ ن زمين ا «: اي  ب
 )اصالح (کردن   اجرايی  راستای  در است،  کت حر در سازی  خصوصی  سمت به کشور رهبری، ابالغيه

ر  بخش  به مدت پنج سال ظرف را های اقتصادی فعاليت تمامی است موظف دولت اصل چهل و چهار،  غي
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 همونـد تاب انتخابات، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملـی ایـران و             در تب و    
 ، این داده ها    پیش افکنی  با  نیز )حسن روحانی  (مصلحت نظام مجمع تشخیص   

ای مکلفند هر ماه به سراغ حساب ذخیـره ارزی برونـد و               ظاهرا عده "که   گفت
اینـان مـسئول جـارو زدن حـساب ذخیـره           . هرچه در آن است را جارو کننـد       

هـای    بندی دسته پنهانکاری های     ی همه با   که،  آن   شگفت 129."اند  ارزی شده 
 انتخاباتی بـه    پیکارهای مجلس هم در کوران      سرکرده ی ی،  زمامدارگوناگون  

 از ســوی گزارشــگر 1385 بودجــه ی ســال گــزارش بــه نگــرشناچــار، بــا 
 و بــا بــه پرســش گرفــتکمیــسیون برنامــه و بودجــه، دیــوان محاســبات را 

یـک میلیـارد دالر از      از واریـز نـشدن       ،سرفـصل انـرژی    سه   بند بر   پافشاری
 انـده کمیـسیون مجلـس یادآور    گزارشـگر    130.سخن راند  نفت به خزانه     درآمد

در  هرخداد "تخلفاتِ" بار(!!!)  ربود که این، تنها بخش بسیار کوچکی از دوهزا        
 تارنمــایبنــا بــه گــزارش  پــیش از انتخابــات 131.انــدتابمی  بــاز راایــن ســال

 – 87 و   86 ناپدید شـدن دالرهـای نفتـی در سـال هـای              های هبارجمهوریت،  
 شتر از سـال   یـ ببسا یـست  می با  -ی   نفت هایدرآمدیش شتابان   همزمان با افزا  
  132. باشدهشتاد و پنج

                                                                                                                             
 يک ميان تفاوتی اصل چهل و چهار هيچ ابالغيه چارچوب در سرمايه جذب جديد قانون کند، واگذار دولتی
 های  شرکت  .گذارد نمی ايرانی گذار سرمايه يک و شده ثبت ايران در او که شرکت خارجی گذار سرمايه
ران  در سرمايه خارجی   سود  و اصل  .باشند دارا را بخش يک توانند صد درصد سهام می گذار سرمايه  اي
م،  داده کاهش درصد از شصت و پنج به بيست و پنج را ها شرکت ماليات .شود می تضمين دولت توسط  اي
ده تا بيست سال آ) آنان(عالوه  به ذاری  سرمايه  ين اطق  برخی  در گ ه  هر  پرداخت  کشور از  من اتی  گون  مالي

 مورد سود«: ايران نيز کمابيش همزمان گفته بود نفت ملی  کارکنان بلندپايه شرکت از يکی. هستند» معاف
ران  نظر  از  و نفت  قراردادهای  از اي ه  درصد  30 از گ ا  20 ب اهش   15 ت دا  درصد ک رده  پي  شاخص  و ک

ه  سال  15 از گذار سرمايه از حمايت منظور به نيز نفتی ميدان بودن سودمند و تجاری زايش  سال  20 ب  اف
ه رانت          » خصوصی سازی  « از راه “.است  يافته سته ب اری واب از و صنايع کن ستقيم نفت و گ ستقيم و نام م

راورده های آن، صناي                  (های آن    از و ف روش نفت و گ ا، پخش و ف شگاه ه ا، پاالي ع برای نمونه پتروشيمی ه
 به جيب سوداگران درون و برون مرزی می ريخت و   گازی- و دالرهای نفتی  درآمدهای ملی ) برق و ديگر  

 .نه به سبد ذخيره ارزی
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 که مجلس  می آشکاریدروشنتر آن جا "والیی"بن بست روبنایی سامانه ی 
 در دستگاه آالیی ها و تباهی های سترگ  ی این همهبودمانِ با "اسالمی"

ات به  درست پیش از انتخاب،رسیدگی ها والیت، به جای گسترش پهنه ی
توانست از شورای نگهبان آن مجلس دیگر نمی نابر داد که ب میطرحی رای

به ( مجمع تشخیص مصلحت نظام خبرگان و، مجلس ) جنتیفرماندهیبه (
 "قضایی" درونه ایو پرونده هایی که )  هاشمی رفسنجانیسرکردگی

ولی زیردستِ  کند و بر این پایه دستگاه هایی که "تحقیق و تفحص"داشتند، 
این در  133. بودند1بررسیدنی او  یپروانه می شدند، تنها با رداندهگَفقیه 
 "مجمع تشخیص مصلحت نظام" و رییس "سردار سازندگی" بود که زمانی

 زور »بنگاه دار«عیین کننده ترین ت" ی آلمانی اشپیگل، گاهنامهو به گفته ی (
یاری از آشکار و پنهان بساو را که ) "تاجر چند میلیاردی و در ایران

آستانه انتخابات پراگماتیست ها و اصالح طلبانِ درون و بیرونِ مجلس در 
پاسخ گویی هرگون  که با مصوبه ی مجلس از ، آن دمپشت می داشتند

ها وجود  خط قرمزی در سوال"ی داشت که ادعا مو داو ، رهاییده بود
  134."ندارد

، و "ظام اسالمین" در چارسوی بود سامانی هاییبنا ،بازتاب این رویکردها
آن  برای برون رفت از بن بست در آستانه ی انتخابات، کوشش همه سویه

 و جوش و "محور-گفتمان های مطالبه" روزافزون فرازشهمزمان با هم 
  . توده هاخروش

  
  
  

                                                           
 )بررسيدن و بررساندن ( قابل بررسی و رسيدگی1
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  چشم اندازی تیره تر از پیش
  

 مالی-کانون های بازرگانی، نظامی- در نهادهای دین ساالرآالییناکارایی و 
گوناگونِ یِ هاانحصار  تکابنگاه ها یا و،وارداتی-تولیدیناش های و بخ
 به تابی بیش از پیش اقتصاد ایران راخصوصی، با ش-نیمه دولتی-دولتی

. فرارویانده بودبازار بزرگی برای مصرف کاالهای کشورهای صنعتی 
 داده های برگرفته از رسانه های ایران پیش از انتخابات، آشکارا واپسین
ورشکستگی ، گازی-گی همه سویه ی کشور به درآمدهای نفتیوابست

  .1می جهاندرا بر و بیکاری توده ها ناداریاقتصادی، و نیز 
 کشور فرامرزی داد و ستد ماه 10گزارش گمرک ایران از برای نمونه بنا به 

وابسته به نفت و گاز داشتیم، نا میلیارد دالر صادرات 8، تنها 1387در سال  
اگر در .  بوددرآمده کشور به میلیارد دالر کاال  46 آن برابرِر د هنگامی که

 قاچاق کاالهای  نزدیک به ده میلیارد دالردرآمدنِِ، شسنج و 2 درشمارشاین
نیز   راداشتجا سپاه پاسداران دستِیژه زیر که به وکشورهای صنعتی

نه ی  میلیارد دالر وارداتِ به گو56: اندچنین  درستینه هایآمار، یمدرشمار
وابسته نا میلیارد دالر صادرات 8 کاالهای نهایی و مصرفی در برابر برجسته
 میلیارد دالر 10نزدیک به زیان ساالنه ی تنها ین آمار،  به ااگر. به نفت

 هب)  درآمد کشورهای همسان با ما(135 4گردشگریاز درآمدهای  3درگذشتن

                                                           
 )برجهيدن و برجهاندن ( برجسته می کرد1
 )درشماريدن و درشماراندن( محاسبه 2
 )رگذشتن و درگذراندند ( گذشت کردن يا صرف نظر کردن3
از وابستگي به دالرهاي نفتي   ی بخش گاهدر کوتاتواند   مي، يک سرچشمه مهم تهيه ارز مثابه ی توريسم به 4

ا    شود که در سال هاي آينده شمار توريست          پيش بيني مي  . و گازي را فروکاهد    م     ه از ه د   ب زايش ياب ين دب . اف
تامين ارز بلکه يک رشته مهم در اقتصاد داخلي پاره اي            در آينده اين بخش نه تنها يک سرچشمه مهم           ،گونه

ه              . داز کشورها خواهد بو    ه هاي هم راهم شدن زمين ران،      سويه ی  در صورت ف ه هاي     چه    آن در اي در پهن
دهاي نفتي را        اقتصادي مي گستره های اجتماعي، فرهنگي، سياسي و چه در  ه درآم ستگي ب ا واب ه تنه توان ن

اهش داد تاي،ک اهش بيکاري بلکه در راس ار ج، ک روي ک زون ني زايش روز اف ويژه در شرايط اف ان در و ب
ارس  .  برداشت به پيش  ی گام هاي  ،ايران آزمون کشورهايي مانند ترکيه و بويژه پاره اي از کشورهاي خليج ف
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م تیره تر هشم انداز باز رژیم ایران را نیز بیافزاییم، چ" بودناسالمی" شوندِ
  136.می شد

                                                                                                                             
ن محل را     . دهد که اين انتظار واقع بينانه است        که تاريخ کوتاهي دارند نشان مي      در  ،براي ايران درآمد از اي

ه سال      بيست ميليارد دالر  بيش از   توان    ي م ،هاي بايسته زمينه  صورت پيدايش پيش     هاست از     برآورد کرد ک
سته              اهميت اين نکته بيشتر آن جا آشکار مي        . چشم پوشيده شده   آن شود که ايران براي دست يابي به سهم شاي

ران از     حتي  .  از برتري هاي کم مانندي برخوردار است  ،در بازار جهاني توريسم   دهاي اي زان درآم اگر مي
ران             در فاصله نزديک   ،ميليارد دالر تخمين بزنيم    ساالنه ده    راه توريسم را    به بيست ساله ي پس از جنگ اي

ده                    ان دي اني زي ن برش زم ارد دالر در اي ه دويست ميلي ا نزديک ب ه کشور م ي است ک ن معن ه اي و عراق ب
ت ذاري د  . اس رمايه گ ت س ا اهمي ه ه يش زمين دام پ ه   ک ابي ب اج دست ي ا آم ران را ب سم در اي ر بخش توري

د  نک  توجيه ميگاه بدون نفت، کم و بيش در کوتا      نيازهاي ارزي و بهبود تراز بازرگاني خارجي       ان  (ن و همزم
ان        ). صنعتی-و تدارک انقالب شتابان علمی    » انباشت کالن سرمايه ی ملی    «با آن    ران در مي نخست اينکه اي

ستي                ،سال خود    اريخ کهن   بر پايه ت   ،کشورهاي جهان  ه هاي توري رين جاذب ان ده کشور داراي بزرگت  در مي
ده است ابي ش ر آن. ارزي زون ب دگاه،اف رغم دي اي  علي یه ه منف ون فرهنگ  ی در پهن اني پيرام نتی جه -س

انی   ، ايرانيان از ديرباز از جايگاه ويژه اي در تمدن           اسالمی ود  و فرهنگ جه ز    ه برخوردار ب م اينک ني  و ه
بيهوده نيست که دست     . دهند   ويژه اي از خود نشان مي       فرهنگی ن کشورهاي همجوار برجستگي هاي    در ميا 

ستگی توريست    از ،در ايران توريسم    ی درکاران بازار بسته  ان ردم و فرهنگ ايرانی     هاي خارجي  دلب ه م  ب
ران س ه اي فر ب سات خن ميپس از س ازماني و تاسي اي س اتواني ه ه ن د ک سم گوين ا حدودي را تی بخش توري

وب، در    و از سوي ديگر گوناگوني آب      . کند  جبران مي  هوايي و وجود مرزهاي طوالني آبي در شمال و جن
ذاري    د، م         صورت سرمايه گ راي          يهاي کالن و هدفمن ه را ب د زمين ا   توريست  کشانش توان  در  ی خارجی  ه

د   تمامي ماه  ه ي روزهاي س      . هاي سال فراهم کن ران در هم وايي در اي اوت آب و ه رم  تف ان گ رين و   ال مي ت
ستاني      توريست های     آمدنشرايط طبيعي براي    به اين گونه،    . بسيار باالست   منطقه سردترين ستاني  و تاب زم

ان،    افزون بر بهره گيري از امکانات شرکت. استها فراهم  تقريبًا در همه ي ماه    ستي جه هاي بزرگ توري
ن راه   و بهره گيردتواند  ايران از امکانات ايرانيان مقيم خارج از کشور نيز مي    ه شمار   از اي ران ب ردان  اي  گ

به نمونه ي ترکيه که از جمله از راه شهروندان خود در آلمان توانسته است               . از کشورهاي گوناگون بيافزايد   
شتر است، چرا      .  باشدراهنماتواند   ميموفقيت هايی دست يابد،  ه بي امکانات ايران در اين چارچوب از ترکي

ه     آلمان، انگلستان، باختر مانند   دارايِ تقريبًا در تمامي کشورهايِ   که ايرانيان    ره ب ادا و غي  فرانسه، سوئد، کان
د                      ز برخوردارن الي ني سترده م ات گ ا از امکان . شمار زياد ساکن هستند و در پاره اي از کشورها مانند امريک

ويژه کشورهاي ه  ب سايهاي هم  جذب ايران گردان از کشوره     ،آماج ديگر انباشت درآمد ارزي از راه توريسم       
ا . نفت خيز و داراي منطقه است    سته   ،در اين زمينه به دليل نبود پيش زمينه ه ا نتوان ه تنه دهاي      ن ه درآم م ب اي

ون              ران ساالنه ميلي ان ارزي            ارزي بيافزاييم، بلکه بر پايه داده هاي نشريات اي ا دالر زي ا و بلکه ميليارده ه
ذاري در                 نکته قابل توجه در بخ     .ديده ايم  راي سرمايه گ ش توريسم اين است که از سويي بخش خصوصي ب

ذاري              ردهد و ب     از خود گرايش نسبتًا مثبتي نشان مي       پهنهاين   ه سرمايه گ از ب   همين پايه براي گسترش آن ني
از   ی نفت  دالرهای و دولت و سيستم بانکي دولتی       هاي بزرگ از سوي    دارد، و از سوي ديگر           ی و گ  وجود ن

ربخش             سامان دهي ب   ر است  هاي خدمات    ه آن از پيچيدگي بخش هاي صنعتي و کشاورزي و ديگر زي . کمت
ي و   ازمان ده دگي س ابي و پيچي واري بازاري ري، دش زان ارزب وژيکي، مي ستگي تکنول ه واب راي نمون ب

توان انتظار داشت که دستيابي       هم چنين مي  . رسد  هاي باال محدودتر به نظر مي       نسبت به بخش   ،ساختاري آن 
دهاي   رسی در صورت دست.  در مدت زمان کوتاه تر و با دشواري کمتر تحقق يابد         ، سوددهي باال  به ه درآم  ب

ائين          پ، حتي با در نظر گرفتن       ی در سال  ارزي بيست ميليارد دالر    راي پ ي، ب دهاي مل ه ي درآم خش ناعادالن
د        اجتماعي نيز مي   طبقاتترين   ود درآم وان بهب رد    یت رآورد ک ن ب   .  ب ارگيري  ه  ب از راه   ه   معناست ک    داناي ک
ز          کارزايی کرد و    توان     مي ،هاي گوناگون اقتصادي در کنار صنعت توريسم       بخش د سرانه ني ود درآم ه بهب ب

ره    –افزون بر آن، دولت نيز می تواند از راه انباشته های ارزی             . کمک رساند  ره ارزی و غي  صندوق ذخي
رين بخش های                - ه ت د و سود آن را از راه            در برجسته ترين، سودآورترين و پرهرين ذاری کن آن سرمايه گ
 . دادگرانه در دسترس توده ها بگذارد» مردمی-دولتی دمکراتيک«
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 آن چنان انتخاباتی- و روشنگری های پیشاجتماعی- اقتصادی هایبن بست
 که دبیر مجمع تشخیص مصلحت و فرمانده پیشین سپاه ندآشکار بود

 که پس از سی سال  درپذیرفتپاسداران نیز در تب و تاب انتخابات به ناچار
با وجود آن که تاکنون چهار مشکالت معیشتی مردم را رنج می دهد و "

برنامه ی پنج ساله در ایران اجرا شده، مردم به بسیاری از خواسته ها و 
بود که با تبانی های پشت پرده کورانی این در  137."مطالبات خود نرسیده اند

می و ادعا  داو مندانهرانسه، خبرگزاری فرانسه ریای اقتصادی میان ایران و ف
  138. رسیده است"ایی اقتصادیفخودک"ایران به داشت که 

ی تراز هاکسرآمدها و -کم  اقتصادی برون مرزی، داد و ستدهایدر
رات متحده عربی  بودند به اماوابسته ،رده به ،)بدون قاچاق کاالها(انی بازرگ

میلیارد  (!!!) 9.5 آمدی در مرز-کمبا ) پنهانی با امریکا پیوندهاییا بخشی از (
میلیارد  2.8آمد -کم، سوئیس با   میلیارد دالر4.2 آمد- با کم، آلمان  دالر
 میلیارد 1.8 آمد-کمد دالر، جمهوری کره با  میلیار2.4 آمد-کم، چین با  دالر
 را نیز برای نمونه 140 1اگر آمارهای برش زمامداری اصالح طلبان 139.دالر

                                                           
چون بابک زنجانی    » مفسدينی« که از درون آن – اصالح طلبان در برش رياست جمهوری احمدی نژاد   1

شتر کاره               –برون زدند    د، پي ر     برای گرم کردن بازار خود و بازاريان ادعا می کردن راد   «ا ب ود » وفق م . ب
ي  : بی نياز است از هرگونه ارزيابی     ) دولت خاتمی (داده هايی اقتصادی از برش زمامداری اصالح طلبان          ب

ه                       ران آ ز گرايش بخش هاي بزرگي از سرمايه داري اي برنامگي ها و يا برنامه ريزي هاي نادرست و ني
اني و داد و              ب ،سود خود را نه در سرمايه گذاري های ارزش افزای صنعتي            ه در شرآت در امور بازرگ لك

اال از    .  در بخش خدمات انجاميد    ی، در دولت اصالح طلبان به افزايش سهم واسطه گر         ديدندستد مي    ورود آ
دولتی و خصوصی، و  -نيمه-خارج به صورت قانوني و ناقانوني از سوي بازرگانان و ديگر نهادهای دولتی    

 يكي از دشوارهاي     پايانی،ها تا رسيدن به دست مصرف آننده ي         دست به دست شدن چندين باره ي اين آاال        
ا       1992در سال ها    . اقتصاد بيمار را می نمود     ي تنه از % 0.34 سهم واسطه گري در توليد ناخالص داخل

ي  الص داخل د ناخ دماتتولي ود بخش خ ال   .  ب هم  در س ن س ه  2001اي يد، % 2.38ب شي رس ا افزاي همان
اتمی  (ن گونه در اين برش مورد بررسي       بدي. » برابر 7نزديك به   « زايش سهم     ،)دولت خ ام نخست در اف  مق

دمات را روه خ اي گ ربخش ه ا ديگر زي سه ب ریدر مقاي ود اختصاص داد، واسطه گ ه خ زه ی. ب ن  انگي  اي
اي قاچاق ه در گسترش ورود آااله وان از جمل زايش را مي ت رداف ه آن .  جستجو ک م واردات قاچاق آ حج

تن              ميليارد 14تا   4 ميانزمان   ان رف ه از مي ي، ب دالر تخمين زده مي شد، افزون بر هدر دادن دالرهاي نفت
 .دي انجام میهاي شغلي نيز فرصت
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 این در. برنمی خوریمتری وارانه  داده های امیده ب،1کاویمب 2003 سال در
کسری تراز بازرگانی خارجی آمد یا -کم میلیارد دالر 11.4 ایران که سال

آمد و -کمو نه (مازاد  بازماند یا میلیارد دالر14.2داشت، کره جنوبی به 
 بازماندِ میلیارد دالر 118 میلیارد دالر و آلمان به 34، چین به )کسری

 مه یهسهم کاالهای صنعتی در بهرا و . ودندبرسیده بازرگانی برون مرزی 
 .می آشکاراندبه روشنی واپس ماندگی ایران را اندازه ی  صادرات کشور نیز

سهم کاالهای صنعتی در صادرات ایران در سال بهرا و  که هنگامی در
 میلیارد دالر بود، 2.7، تنها )برش زمامداری اصالح طلبان(میالدی  2003
صنعتی به  میلیارد دالر کاالهای 225 و چین 134، کره جنوبی 27ترکیه 
  .می فرستادندجهان بازار 

  
  ان ماکدخدای

 

پنهانِ نا و پنهانرهای صادرکننده ی  ستیز کشو، در این میاننگریستنی اینکه
الرهای بیشتری در این چپاول د بهرا و سهمدستیابی به کاال به ایران برای 

صنعتگران برای نمونه . بود فزوده ، در آستانه ی انتخاباتکانی-گازی-نفتی
 در تحریم اقتصادی "رفتاری دورویانه" گرفتنِ لمان، دولت آمریکا را به پیشآ

 عادی کاالهایگفتند، دولت آمریکا از صادرات  آنان می. کردند ایران متهم می
  پروانههای آمریکایی  مان به شرکت ، اما همز2خُردمی گیرد آلمان به ایران

ی سازندگان  ی اتحادیه نماینده.  زنندهچرختحریم ایران را تا دهد  می
ی  وگویی در برنامه آالت و تاسیسات صنعتی آلمان، در گفت ماشین

ما : ی اول تلویزیون دولتی آلمان پیش از انتخابات گفت ی شبکه "پانوراما"

                                                           
 )کاويدن و کاواندن( کاوش کنيم 1
 )خرده گرفتن و خرده گيراندن( خرده گيری يا انتقاد می کند 2
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 تا می تازند   اروپایییکان های به  سخت کوشی که با چه1می شگفتیماهی گ
، خود  همزمان آمریکاییهماوردان بازدارند، اما  با ایرانبازرگانیآنها را از 

 سازندگان سازمانین داده ها، ا بر  بنا141 2.سخت کنشگرند خرگاهدر این 
ای ه  اقتصادی شرکترویکردهایاسیسات صنعتی آلمان از آالت و ت ماشین

ش از انتخابات، در صنایع پی.  داشتندنازکانه ایشناخت آمریکایی در ایران 
 پهنه های یافت که در فراوانیشد شرکت های امریکایی    میوابسته ی ایران
  بدون آگاهیکنش ها باورکردنی نبود که این  وورزیدندنفتی کار می 

 در آلمان، در "راماپانو"ی تلویزیونی  برنامه.  باشد آمریکاییبلندپایگان
ای ه  اقتصادی بسیاری از شرکتکارکردهای توانسته بود پژوهشیسفری 

توانایی افزارهای کامپیوتری با  سخت. شد کَفرتورر ایران را به آمریکایی د
دیزلی های راهسازی و موتورهای  ، ماشین"سیسکو" باالی شرکت های

                                                           
 )شگفتيدن و شگفتاندن( شگفت زده می شويم يا تعجب می کنيم 1
ان  2 ان مي تد پنه شی از داد و س ی « بخ ای والي ست ه انی«و » ضدامپريال تکبار جه شورهای » اس از راه ک

تند               بود ی جنوبی خليج فارس      کرانه ران داش ه اي اال ب شترين واردات   . ، که بيشترين سهم را در صادرات ک بي
اال      آه با فاصله ي زياد بزرگ      شتمي گ   بويژه به امارات متحده باز     ،از آشورهاي آسيايي   ترين صادرآننده آ

زان     2003به ايران در سال      ه مي ود   16714294 ب ال ب ون ري زان      .  ميلي ن مي ر از نيمي از اي ا آمت  ،چين ب
ستان  شتجاي دوم را دا نگاپور و قراق ستان و س ه و عرب تان و ترآي ن و هندوس وبي و ژاپ ره جن  و سپس آ
د ای گرفتن اددر . ج تد ب چک ان داد و س ا آن ران ب ه اي شورهايي آ ت   آ رفتن نف دون در نظرگ ي ب اني منف ازرگ

د  ، آشورهاي امارات متحده و آره جنوبي و چين          شتدا ری های          . ايستاده بودن وران درگي ژاد در ک احمدی ن
ران     «لفظی ميان    ای نفت اي ارس       «و  » خلف يج ف رديم    «: گفت » شيخ های نفتی خل ی ک ی را دوب ا دوب ا  . »م ب

شين های                  بحراني شدن روابط ايران با امريكا پس از انقال           ا شيخ ن ن، مناسبات اقتصادي آن کشور ب ب بهم
ه        امريکا و  گسترش مناسبات . جنوب خليج فارس افزايش يافت     ي دوجانب ود  آشورهاي عرب ه      ب ه آ دين گون ، ب

ورك و      از سويي بخش بزرگی از سرمايه ي متعلق به هزار سرمايه دار عرب در امريكا و اروپا بويژه نيوي
ه در    شدژنو و لندن سرمايه گذاري   راي نمون يالدی      و از سوي ديگر ب ا   سال دو هزار و يک م  7.8امريك
ا وجود    .  کرد خليج فارس سرمايه گذاري مستقيم    جنوب  ميليارد دالر در کشورهای      ران ب جالب توجه اينكه اي

ون دالر سرمايه ي            (نقدينگي باالي آشورهاي همسايه      يش از يک تريلي يالدی، ب در سال دو هزار و يک م
ق  رمايه دار عرب متعل زار س ست ه ه دوي دهای ) ب اريخي و پيون ه ي ت انديرين ا آن رمايه ب ه ي س ، در زمين

ذاري و  شگ ن  پوش ااي اي ی عرضه  و بازاره یآااله داد ايران دي صورت ن دام ج ن  .  اق تا اي ن راس در اي
د و              ه خود گرفتن ايی از  آاالکشورها بيشتر نقش واسطه ی وارداتی ب ا و ه ا و ديگر گو  امريك  شه های   اروپ

سايه،   . داخلی با بهای باال تزريق نمودندی را به بازار مصرف جهان ي هم  در آنار سرمايه ي آشورهاي عرب
ه سرمايه     ان خارج از آشور     یآه بخشي از آن متعلق به ايرانيان مقيم اين آشورهاست، مي بايست ب  ايراني

ين زد                 ارد دالر تخم ران يک     (ه مي شد     آه در آغاز سده ی بيست و يک ميالدی هشتصد ميلي انه های اي رس
د            ه زدن ارد دالر گمان ار هزار ميلي ان     –) دهه بعد اين سرمايه را در مرز چه ا بازاري ستقيم ب ستقيم و نام  و م

ان شرايط مناسب و     -ايران و ديگر نهادهای واليی در داد و ستد بودند     نيز اشاره آرد آه در صورت بودم
 .براي بخش هاي توليدی و ارزش افزای اقتصاد ايران فراهم آنند مي توانستند امكان هايی ،»کنترل شده«
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 خلیج ی گازگستره هایدر گرفته کار صنعتی ابزارهای و "کاترپیالر"شرکت 
 هت یاف فراوانی  آمریکایی بودند که در سراسر ایران بهمیان کاالهایی از ،فارس

  142.شدند می 
ن پشتیبانی ناآشکار ای به این داده ها می شد به بخشی از سیاست نگرشبا 

 ،"مالها"سازی از "شیطان" زیر پوشش ،والییدسته کشورها از سامانه ی 
فاع آمریکا پیش از وزیر د. در تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری پی برد

تغییر " در پیِکه کشورش  ایران گفته بود گفت و گویی دربارهانتخابات در 
 در یک همایش وی.  ایران"حکومتتغییر "نه  جمهوری اسالمی است، "رفتار

در ایران » تغییر حکومت«هیچ کسی به دنبال ": دانامنیتی در بحرین یادآور
و رفتار هستیم تا ایران همسایه ای » تغییر سیاست«نیست، بلکه ما بدنبال 

  .شود  کشورهای منطقهدیگرای بر 143 1"خوب
 در "اسالمی"سامانه ی : در این آینه نگریستچرایی این سیاست را باید 

 جاندازیِ  از بودندرآمدیکشورهای باختر آسیا بایران و نیز پاره ای از 
، با پشتیبانی پنهان  وامانده استعماری در کشورهای"کالسیک"سیاست های 

                                                           
- والييان می خواستند نقش برجسته تری در ژاندارمی منطقه برای پاسداری از منافع خود و همتايان نفتی                  1

شريه     . مالی جهانی شان به گردن گيرند     -نظامی انی، ن دن حسن روح سی  «پس از روی کارآم ارن پالي در » ف
ه می شود        «: تاين زمينه نگاش   دارم منطق ری نفتی آغاز               . »ايران ژان وران درگي ز در ک اک ني ای تابن تارنم

ان و                  در دهه ی بيست و يک ميالدی      ه حقيقتی پيرامون همدستی واليي يا ب اختر آس راف  » مستکبرين « ب اعت
ا در عراق       (همکاری ايران و امريکا، پيش از اين        «: نمود  در اشاره به همکاری جمهوری اسالمی و امريک

ع                        2003و در سال     ) »داعش«نبرد با    ان يک نف ه عراق، رخ داده و در آن زم ا ب ه آمريک ا حمل ان ب  همزم
دهان   )چيرگی والييان بر بخشی از بازارهای عراق   (مشتــــــــــرک   ، يعنی سرنگونی صدام، سبب شد فرمان
ست ی  و استراتژي ی جمهوری اسالمی در سوريه(های ايران ان بعث م پيمان د ه ان ) مانن ا همتاي ه همکاری ب ب

د        آمريکايی خود در زمينه ارائه طرح و نقشه        ه            . های الزم در عراق بپردازن ود ک ه ميزانی ب ن همکاری ب اي
ايی  ود آمريک ی            خ وار و حت سيار دش دام ب دازی ص ت در بران ران، موفقي ک اي دون کم د ب ان دارن ا اذع ه

ال     ها د » یخط امام « ياد آوريم که     .1»غيــــــــــرممکن بود  ا دنب سوز    ر آغاز انقالب و ب ری جنگ خانمان  گي
ردم عادی   -نسبی خوزستان از سکنه ی محلی » خالی کردن«با عراق پس از آزادی خرمشهر، و نيز      از م

بش ضداستعمار     » بخش بزرگی از کارگران و پيکارگران      «دردمند و داغديده گرفته تا       ده ی جن  -آزمون دي
ين بازگشت ناآشکار و آشکار غول               عمال زمينه را برای حضور نظامی ام       ه، و همچن اتو در منطق ا و ن ريک

اختند     راهم س ران ف ه اي ی ب ای نفت ی        .ه انی، دزدان والي رش زم ين ب حابی در هم زت اهللا س ه ی ع ه گفت ب
زی« ه  » زيرمي ک ب زی نزدي ارد دالر «چي اد ميلي د » هفت ب زدن ه جي ی از   . ب ا آن، بخش بزرگ ان ب همزم

ا،          گازی ربوده ش  -دالرهای نفتی  ا و امريک ه و اروپ ارس و ترکي يج ف ده، با جاسازی در کناره های جنوبی خل
 .  جای داشت» مستکبرين«و » ناتو«عمال زير کنترل 
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داری که بویژه در  سرمایه )ناتولیدی(فراورانه نااز بخش بازرگانی انگلی و 
شوربختی 145 144 1.ده بودافتاپایان سده ی نوزده و آغاز سده ی بیست در
و  در برش استعمار کالسیکدر این بوده و هست که نوشته های زیر که 

  و انگلیس در ایران قاجاری از سوی میهن دوستان کشورمان روسرخنه ی
  :بود امروزهصد سال هنوز ، پس از گذشت بیش از بود  شدهنبشته

 نامتعادل و ارقام نامتوازن واردات و صادرات ایراد اصلی بر اقتصاد"
ماست، اینکه ایران به صورت بازار مصرف کننده اجناس خارجی درآمده و 

... بازرگانان ایرانی به حقیقت عامل تجار خارجه اند نه ارباب تجارت خود 
ند و آنی دول خارجه همیشه در صدد اصالح امر دولت و ملت خودشان هست

پول ایران است که بار ) اما(غفلت از جزیی و کلی امور مملکت خود ندارند 
و اگر . بار از سمت اسالمبول و تفلیس و بندرات دیگر به خارج می رود

جزیی داد و ستدی هم در داخله ی مملکت ایران ملحوظ می شود، آنهم به 
د که اگر پنج دست تجار خارجه افتاده و در حقیقت طوری احاطه کرده ان

شش نفر از تجار ایرانی که االن در کار داد و ستد هستند، درست مالحظه 
و جمیع مایحتاج ایرانی از خارج می . شود، عامل تجار خارجه اند نه ارباب

ای کاش دولت به اصالحات قانونیِ معتمد علیه، همت کند تا مردم مذاق ... آید 
پریشانی و وادادگی باید تن به ورنه با این . امنیت و عدل چاشنی گیرند

فرنگی ها هند را چطور : ایرانی به هندویی گفته بود. اسارات اجنبی دهیم
: ایرانی برآشفت که. همانطور که ایران را گرفتند: گرفتند؟ هندو جواب داد

هندو به ریشخند . ایران را کسی نگرفته است، خودمان سلطنت مستقله داریم

                                                           
اره ای از    1 سلمين، پ وان الم ت اخ ان جمعي اور، از آن مي المی در خ ای اس ازمان ه دايی س ون پي  پيرام

اح               «پژوهشگران   دارک             مجموعه ی آن جمعيت و برخی سازمان های جن ل و م ه دالي ا ارائ راست آن را ب
وق طراحی و سازماندهی صبورانه ی اينتليجنت سرويس ان                      ه و مخل ستان و   قابل توجه، ساخته و پرداخت گل

  .می دانند» سيای امريکا
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می دانستیم، یک وقت دیدیم و فهمیدیم که اسیر و بله ما هم همین طور : گفت
  146".عبید فرنگی ها شده ایم

با گوشه ای از سروده ی طنزپرداز نامور، محمد علی  از پژوهش این بخش
 که شوربختانه، گالیه های دردناکش می توانند هنوز همدم دمی پایانافراشته 

  :  زده و ستم کشیده ی ما باشند"والیت"مردم 
  

  ان علف را می خورنددر بلوچست
  کودکان چون گوسفندان می چرند

  مردم مهجور آذربایجان
  نیمه ای بی جان و نیمی نیم جان

  خاک کرمان خاک خوزستان طالست
  از برای صاحب ملکش بالست

  نفت ما را انگلیسی می برد
  شرکت نفت پدر سگ می خورد
  می تراشد بهر ما خان و وزیر

  هم وکیل و هم رییس و هم امیر
  ن جماعت را مواجب می دهدای

  مخفی و دزدانکی شب می دهد
  آن که بر ما کدخدایی می کند

  پیش امریکا گدایی می کند
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  چون که هستی از نژاد کیقباد
  گشنه هستی؟ باش جیکت در نیاد

  لخت و عور و گشنه ای آسوده باش

  147ذوق کن شهزاده هستی ای داداش
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  خی تاری"شالق"پاسخی به یک 
  ، و نیز رویکردهای"نظام"انگیزه های ورشکستگی  گوشه هایی از

   برای برون رفت از بحران، پیش از انتخابات"والیی"سامانه ی 

  
  
متجددهای شرق زده و . عالئم تکرار تاریخ مشروطه به چشم می خورد"

غرب زده علیرغم تضادهای خودشان با هم در بیرون راندن اسالم همدست 
ه، جلسه ای که از مذهبی های چپ گرا و محافظه کاران غرب شده اند، نمون

گرا یا ملی گرا برای همکاری در مقابله با حزب جمهوری اسالمی در 
 148."انتخابات اخیر تشکیل شده است

  هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران

  
در آغاز انقالب، رفسنجانی و همراهانش، با هر سه خواستِ جنبش های 

 همانا آزادی و استقالل و عدالت اجتماعی دشمنی می بزرگ صد سال گذشته،
.  جنگ می دادند2 آگاهانیِ به نیروهای ملی و دمکرات1که پساییآن ورزیدند، 

 و برآیندِ رَسند بایسته نتوانستند به هماهنگی خواه آن زمان، نیروهای آزادی
-خامنه ای و همراهان بازاری- رفسنجانی"والیت"گام به گام  3پاییدگیآن، 

                                                           
 )پسا برابر وقت( وقتی که 1
  )آگاهيدن و آگاهاندن(اعالم  2
 )پاييدن و پاياييدن( تثبيت 3
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ی ریاست  واره دهمین آستانه ی انتخاباتدر .  آنان بودسپاهی-کاتوزی
 از آموزشکه نیروهای ملی و دمکرات با  داشت چشمجمهوری اما، می شد 

 "طیف" که "مطالبه محور" رویکردهایی ر بپافشاری با ،گان ویژ،گذشته
 را دربرمی گرفت، پهنه ی خواستار دگرگونی ریشه ایگسترده ای از نیروها

 مندی چالشبزرگترین.  دراندوزندت از یک بن بست تاریخیرا برای برون رف
که گام های  (گرایی-، افزون بر برنامه"قفل شدن نظام"جنبش پس از 

که  (، و همگامی آگاهانه و دوراندیشانه)نخستین اش برداشته شده بود
، کوشش خستگی ناپذیر و هشیارانه ) بودیدهنخستین نشانه هایش آشکار

.  چه درون و چه برون سازمانی، بود"نیروهای مردمی" سازماندهی برای
در این راه، خانه تکانی ها در میان نیروهای اجتماعی و سیاسی پیش از 

 و در ، می زدپردازانتخابات، بخشی از دگردیسی های درونی خیزش  را 
  .آن را می تواناند ها، حتی پهنهپاره ای از 

از " خونبار و پنهان "عبورِ"، مهندسین "اپائینی ه"در برابر این کوشش 
 نیروها نیز که سه آزمون بزرگ، "مدارایِ" ها و استادانِ چیدنِ بی "بحران

 از شاه و غیرخودی ها و خودی های ساختارشکن را، با بهرگیری از "عبور"
  بودند، هنوز نهادهشت سر همه ی ترفندها و جنگ افزارها، پیروزمند پ

درخوری  سازمانی و مالی و نظامی و امنیتی  هایامکاندستیافت ها و 
 میلیارد دالر  هفتصدال زمامداری، نزدیک بهسامانه ای که در سی س. داشتند

تازه، گازی -پشتوانه ی دالرهای نفتی را بر باد داده بود، به 149 1درآمد نفتی
  .می افراشتبر سترگی ی سنگرهاباز هم برای آینده

                                                           
ای نفت در د1 زايش به ا اف زار   ب رز ه غ از م ن مبل ژاد، اي دی ن وری احم اله ی رياست جمه وران هشت س

ارد دالر فرارف   وران کشاکش های سياسی   . تميلي سين، در ک راف   سپ ای اقتصادی اعت رد دني ه حضور  ک  ک
د     (ی، کاسبان تحريم ها را آفريدههايی در وزارت نفت با عنوان بخش خصوص         افراد و گروه   ه چن تحريمی ک

کال  ه اش ود ب ه ب ومی    ده ای نج ی ه ه داراي رز ب رون م سياری را در درون و ب ه داشت و ب اگون دنبال  گون
اد شده است          ترين بدهی و در عين حال بزرگ    ) رسانده بود  ه ايج ين ناحي ه کشور از هم ه دولت و خزان : ها ب

ه هيچ    های کاغذی، پيمانکاری    قراردادهای صوری، شرکت « ايی ک يده     ه ه نتيجه نرس اه ب ورد    و ده» گ ا م ه
ده       . يگر از مسائلی است که سال هاست بی گسست گزارش شده است     د وان يک پدي ه عن ز ب بابک زنجانی ني
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  "سال هاست ورشکست شده ایم"
  

جمهوری خاتمی و بر پایه ی داده  ریاست برشِ  در پایانِنویسنده این کتاب
 1"داده ها و چشم اندازها"در کتاب اجتماعیِ پس از انقالب، -های اقتصادی

این سه سناریو . 2ه بود درنگاریدسناریو را برای آینده ی ایرانسیما و سه 
 و "سم با تندروانلیبرالی"، "لیبرالیسم با اصالح طلبان"عبارت بودند از 

 ی نهم ریاست جمهوری و واره "انتخابات" یا "کودتای پنهان". "تنش"
همیاری به گمان بسیار با که را در سال هشتاد و چهار  احمدی نژاد جاسازی

شرکت های فرابنگاه ها یا  صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، و همکاری
می توان برگردانِ  150 4،ده بودرُخیامنیتی جهانی - و نهادهای نظامی،3فراملی

سال های پایانی ریاست جمهوری خاتمی، . ارزیابید 151 5"تنش"سناریویِ 
 به بن بست رسیدنِ اصالحات  شوندِسال های تنش های فزاینده در جامعه به

در این راستا، ناآرامی های پیاپی در جای جای کشور چون کردستان، . بود
بازه های در قم و تهران، آن هم در فارس، خوزستان، آذربایجان، و نیز 

  را به سپاهیگری بیشتر کشانیده" ورزاننظام" ولرزانیده  را "نظام"، کوتاه
عتراض های مردمی، حتی تا چند روز ا و ها واخواهیدر پاره ای از این . بود

کودتای ". ه بود و سپاهی، برون رفت انتظامیضاع از دست نیروهایکنترل او
                                                                                                                             

ی «( ده ای والي رد    ) »پدي ور ک ل ظه ين مح رد  (از هم د ک ور خواه ا    ) ... و ظه اص ب رادی خ واره اف هم
د   » گيری از شرايط ويژه حاکم بر بدنه وزارت نفت قراردادهای مهم نفتی را در انحصار خود                 بهره می گيرن

  . بوده و هست» های خارجی شرکت«و » افراد خاص«و وزارت نفت همواره به دنبال انعقاد قرارداد با 
 . برای داده های بيشتر بنگريد به پايان کتاب1
 )درنگاريدن و درنگاراندن( ترسيم کرد 2
صار،3 ی، انح رکت فرامل ا ش د ب اب برابرن ن کت اه در اي اه و انبازگ اه و تکابنگ رکت فرابنگ رای .  و ش ب

 .  انحصارگری واژه ی تکاگری را برگزيده ايم
ا و آزادسازی های اقتصادی برش           4  يادآوريم که رييس صندوق بين المللی پول پس از خصوصی سازی ه

ژاد،   دی ن وری احم ی «رياست جمه ای اجراي ت وی را » طراحی و سياست ه صادی در دول ويی «اقت الگ
 .خوانده بود» همنطق مناسب برای کشورهای نفت خيز

ژوهش         » داده ها و چشم اندازها    « نويسنده در کتاب     5 د پ که در سال هشتاد و پنج به چاپ رسيد و نيز در چن
 .را پيش ديده بود) »خيزش هشتاد و هشت«چيزی همسان با (» تنش«ديگر، امکان پيدايی 
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 همانا ریزه ،»خلفای نفت ایران« از سوی تاد و چهاردر سال هش 152"پنهان
 واکنشی بود به ناخرسندی 1مالی جهانی،-نظامی-خواران کنسرن های نفتی

 همانا :دیدبیش پیش اکممی شد نیز را پیامدهای آن . فزاینده ی توده ها
باز  و ورشکستگیِ سپاهی-کاتوزی-بازاری بیشتر نهادهای توانگیری باز هم

  .اجتماعی- اقتصادیشتابان ترِهم 
 و رسانه های پشتیبان ،درون در "نهانپگروه های "، هنگامه  آنگرچه در
 تا کمدی ای از دمکراسی باختری را یدندکوشمی  ورانه ریا،برونشان در 
 آورند و با جابجایی هایی این بار به نمایش "کودتای پنهان"   اینهمزمان با

های سیاسی و نظامی و امنیتی،  کنند، اما رویکرد"عبور"نیز از بحران 
بحران اقتصاد جهانی، در کنارِ . برمی تافت را "عبور" باره ی دشواری این

 هایی بودند  انگیزهآندست از ،"نظام" روبناییبحرانِ فزاینده ی زیربنایی و 
  .کردند می ییاروکه این کوشش ها را با دشواری های سترگ رو

دیده می شد   کمابیشاست جمهوری،ی انتخابات دوره ی دهم ریدر آستانه 
 از غیرخودی ها در "عبور"بحران یکم، ( سوم "بحران"که برای چیرگی بر 

                                                           
ه سرمايه                   1 ي آن ب يالدي و فراروئ وزده م ا و    رشد شتابان صنعتي از آغاز سده ي ن داري صنعتي در اروپ

ان از           ا آن ه ب ارزه ي پيروزمندان ه مب رد آ ديل آ ان تب امريكاي شمالي، اين آشورها را به چنان قدرتي در جه
ذار و دشواري هاي م              ی واپس سوي آشورها  ا بحران ساختاري دوران گ زون    مانده آه ب ساد روزاف الي و ف

ود         دستگاه وزده              ب.  خودکامه روبرو بودند، بسيار دشوار مي نم ه سده ن ران درميان زرگ اي حران اقتصادي ب
 بود، شيرازه ي مالي دولت ورشكسته ي قاجار را باز           زمانهمميالدي آه گويا با بحران اقتصادي اروپا نيز         

 ،رضاخان» کودتای«هم بيشتر از هم پاشاند و درجريان تنش هاي تند اجتماعي و بروز انقالب مشروطه تا                 
وني جدي رخ د             ، تاريخ به بعد   از اين .  دنباليد اين روندِ  ه    ا در ترآيب بازرگاني خارجي يك دگرگ ه ی  د آ  هم

ران را  صاد اي ود اقت ار و پ امت ه گ ام ب ا در گرفت دربرگ ه تنه زايش سهم و نقش آن ن  و آن آشف نفت و اف
امي               ،بازرگاني خارجي و داخلي    ر تم أثير آن ب وذ و ت  اقتصادي آشور     کنش و واکنش های       بلكه گسترش نف

ديل شد              کم کم   اقتصاد ايران   ،  از اين زمان  . بود ه نفت تب سته ب صاد تك محصولي و واب ه اقت زايش نقش   . ب اف
ژه ب      ،ايران نفت در اقتصاد   ه وي ا  سال ا   ب اره    و 1953 ی پس از   ه دن دوب ران      ی  بازگردان ه اي اه ب  پس از   ش

ود    » کودتای نظامی « د ب ا سرنگوني      .در پيون اه  ت ر     ت نف   استخراج و صادرات     1979 سال    در ش دتَا زي  عم
ستان جای     زايش سهم نفت     . داشت نفوذ و آنترل آنسرسيوم بين المللي با سهم تعيين آننده ي امريكا و انگل اف

ران را  صاد اي ه ،در اقت راي نمون وان  ب ی ت ه ی  در  م ه   آين ك ب زايش نزدي د   3.3اف هم آن در تولي ر س  براب
الهاي         ان س ا    1959ناخالص داخلي در مي ستگ . نگريست  1972 ت ه نفت      واب صاد ب ار       ،ي اقت  پس از روي آ

ز   المي ني ت اس دن حكوم د و آم داد بازمان شمگيری رخ ن ونی چ ن در. در آن دگرگ ز  دوران اي انات  ني نوس
ام صادراتي و      ی و همه ی کنش و واکنش های اقتصاد ايران         بازرگاني خارج  د نفت خ زون   بويژه به درآم اف

 .ی بست به صادرات گاز طبيعي و فراورده هاي آن وامبر آن



                                                                             کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت
 

116

 از خودی های ناخرسند در برش "عبور"آغاز انقالب، بحران دوم، 
 "نظامبرون و درون مرزی حافظان "، پیشِ رویِ  راه، بیش از سه)اصالحات

 به "کودتای پنهان"دوم فرارویاندن ، "کودتای پنهان" دنباالندنِ یکم: نبود
 و بخشی "اصالح طلبان حکومتی"کودتای آشکار، و سوم ساخت و پاخت با 

 بیشتر آنان در دالرهای نفتی و پهنه های 1هم بهراندنِ و "اپوزیسیون"از 
یی  و جداهای زور ورزانهسیاست پیگیریِ سرمایه گذاری، و همگام با آن، 

رویدادهای پیش از انتخابات . ابزارهای کمی تازه تر با انه مردم فریب وانهافکن
ی  و نیروها رسیداما نشان می داد که هر سه راه به آماج خود نخواهد

 "برنامه محور"ی نبرد پهنه ی به آبدیده تر، هنگامه ی نوین اب دمساز مردمی
  .2 درآمدخواهند

مکراتیک جنبش ملی و ددرآمدنِ ، نشانه های کم رنگی از در آستان انتخابات
، آرام آرام به سوی دومینِ خیزش که سخنبدین . به برشی تازه دیده می شد

اگر در آغازِ جنبشِ . یدگاممی ، "پرسنگالخ"، آن هم در راهی "دولت سایه"
سرکوب  و برای "مجمع" ی رفسنجانی زیر نام "دولت سایه"اصالحات، 

 دولت سایه"،  امادولتِ اصالحات  پایانِ، در3 بودیداییدهخیزش مردمی پ
 کم  کم انقالب بهمن خواست های ملی و دمکراتیکپیاده سازی برای "مردمی

ین دام بخش بزرگتری از نیروها را بگا بحران، گامشژرف. خودمی نمود
ین در اعتراف های وزیر نفت پیشدرپذیرفت ها و . 4ده بودیسوی روان

ما واقعا ":  بود نمونوارهاین هنگام "یِبد" پیرامون های انتخاباتی، کشاکش
بانک و ... سال هاست ورشکست شده ایم ... در حال حاضر وضع بدی داریم 

های ما دچار بحرانی شده اند که در تاریخ بانکداری ایران بی سابقه 

                                                           
 هم بهر: و سهيم کردن، سهيمهم بهريدن و هم بهراندن برابر سهيم شدن  1
 )درآمدن و درآياندن(وارد خواهند شد  2
 )پيداييدن و پيداياندن برابر پيدا شدن و پيداد ساختن( پيدا شده بود 3
 )روانيدن و رواناندن: ساختـــــــــگی( روانه کرده بود 4
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و فراورانه ش های  و بخمالی بنگاه های، نه تنها در آشفتگی این 153."است
  .برمی تابیدی اجتماع-های اقتصادیگستره تولیدی، بلکه در همه ی 

  

  "نظام" در چارچوب "مدیریت ها"بهبود 
  

ر کوران انتخابات، در  بخشی از نیروها دنابسامانی هابرای پاسخ به این 
 برنامه های  دراجتماعی را- ساختارهای اقتصادی1 یا ویراییدگراییآغاز، 
 در "کارآمدی ها" و "مدیریت ها"بهبودِ  ِگفتگو پیرامونِ. گنجاندندخود 
 اما، که بزرگترین بخش های اقتصادی چون بنیادها و "حفظ نظام"وب چارچ

دربرنمی گرفت،  را بازاری-وارداتی-سپاهی و اتاق های انگلی- دینینهادهای
 "انترناسیونالِ" ی گاهنامه ی نبشتهدر سر.  داشتبسیارنارسایی های 

در یکان هایِ درخورد  "کیفیت مدیریتِ" پیرامون 154دانشگاه فنی برلین
است » روندی«کیفیت آماج نیست، بلکه ": می خوانیمقتصادیِ امروزِ جهان ا

در  بدین سخن که، 155. آنسترگِاندازهایِ بسا آن هم در "،د پایاننمیکه 
  . ریاست جمهوری نیست یواره یا ،ی اقتصاد یک برش کوتاها بپیوند

آن چه برای بخشی از دست اندرکاران سیاسی ایران، دستکم در آغاز، 
 به دستیابی و آشفتگی بود که برای چیرگی بر راستینه نبود، این روشن

سازی ها، به دانش و دانش ورزانِ رپیشرفت پایدار، افزون بر بسیاری گست
 مسجدها و افزایش شمار و "خودی ها"و نه روآوری به ، یدیمنیاز می روز

ه و سازمان برنام"برای بازسازی ایران، نه تنها به . حوزه ها و پاسگاه ها
 ، بلکه برای چیرگی بر نیازمند بودیماشکوبه هاالترین  در با"بودجه ای

 پژوهشی، از گونه  هاییکانبیش از آن، به پیچیده ترین ماندگی تاریخی، وا

                                                           
 )"درويراياندن" يا  و ويراياندن"درويراييدن "ييدن ياويرا( رفورم يا اصالحات 1



                                                                             کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت
 

118

مغز، و نه . یم داشتفراوان نیاز در آلمان، "مبولتهو" و "ماکس پالنک"ی 
  . بود پیشرفت اقتصادی، آن جاقلبِ

دین باریکه ، بستانهر آ دست اندرکاران، دستکم دهگروافزون بر آن این 
ه تنها  نیستند کارتشیردان های که یکان های اقتصادی، گُدرنمی نگریستند 

 کسانی که به گفته ی بودمانِ درآیند، آن هم با پویش به "مدیرانه"از باال 
 بدون وجودِ 156.ند بود"نادان"، به راستی "جبهه ملی در ایران"بیانیه ی 

 های  سازگاری و،شوراهای مدیریت و سندیکاهای کارگری و  هاانجمن 
 نمی و باال،) 1ندفراموشمی  دانستهکه همواره و را چیزی (بایسته میان پایین 

تولیدی، بویژه یکان های  فراوری و بنگاه هایتوان آن چنان سامانی در 
دار در  بویژه پای شتابان وبالش که به 2درانداخت و بزرگِ استراتژیک، میانه
ین ترامروزین  از ستانی مایهدر این راستا .  بیانجامد"نایدرازروند "یک 

ویارویی  بر سرِ رمانان، گریزناپذیر است، چرا که گفت جهفراوریهای یکان 
  .ر بازار جهانید ستاسختی 

د هم چنین برای پاره ای از برنامه ریزان و کارگردانان انتخابات، ناروشن بو
، افزون بر پیش زمینه های آن، به باال و بایستهه مدیریت که برای دستیابی ب
، چیزی که می نیازیدیم کارشناسان "بهترین و زبده ترین"بهرگیریِ بهینه از 

 گرا، ناشدنی "اسالمی" گرا و "خودی"در چارچوب سیاست هایِ خشکِ 
 سیاست های پیامدِ پیاده سازیِتنها این نشانه که در آلمان، در . بود

 درسانی بهسوو البته بیشتر در راستای  (اجتماعیِ پیشرفته-اقتصادی
درصد  هشتاد ، نزدیک به)3دارایان- و کالن،شرکت های فراملییا فرابنگاه ها 

                                                           
 )فراموشيدن و فراموشاندن( فراموش می کنند 1
 )درانداختن و دراندازاندن( ايجاد کرد 2
امين 3 ی و کالن ت افع شرکت های فرامل ا -من ان ام انی(داراي افع همگ امين من ه ت ا )و ن ه ه اره ای پهن ، در پ

ه         .ديفنی می آفر  -ز دستاوردهای علمی  ی ا راهبندهايی در گدار بهره گير     ا ب  در کشورهای پيشرفته صنعتی بن
اه       شرايط اقتصا  ده        دی و منافع شرکت های فراملی، گ سيار پيچي وژی های ب د    خر  را می    تکنول ا ن ار  ام بری ک

و گ اش ود جل ی ش ه م ا  رفت اوردان ت صاری ب  اهم ازار انح صادی را از ب درون قت اختار . رانن ن س در اي
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 کارشناسی به رسیمی روند، پس از دستاز کارشناسانی که به برون مرز 
 این کشور دانش بنگاه های روزآمدِمی گردند و در های ویژه به آلمان باز

ی کهکشانی میان ما و کشورهای جدای این گویایِمی گیرند، ود را کارخ
جمهوری "، درمرزی و فرامرزیبنا به داده های رسانه های  157.پیشرفته بود

 نه واردکننده ی کارشناسان، بلکه در پهنه ی جهانی یکی از نخستین "اسالمی
 ها  مغزها و کارشناس1"فراری دادنگریزاندن یا "کشورها در زمینه ی 

نخبگان را برای ایران برگزیدگان یا  گریزاندنِ بانک جهانی زیان 158.بود
 ی "فاجعه" به این 159.دی می گمانساالنه نزدیک به بیست میلیارد دالر

 دیروزینِ بخش بزرگی از "گریزاندن"  می شدانسانیِ امروزین،-اقتصادی
برون مرز  چند میلیون از آنان به زورورانه یکارشناسان ایرانی و مهاجرت 

                                                                                                                             
ا ه من صادی، ن یاقت صاد مل ه سوی -فع اقت سرن هاست ک ود کن ا س ه تنه انی، بلک ویجه ای  دگر و پ سی ه دي

ه سياست                      . پرداز می زند  اقتصادی را    ن گون ا اي امانه ی سرمايه داری ب بخشی از بحران های چرخه ای س
 . می پيوندد نيز در)شرکت های فراملی(فرابنگاه ها های 

ي در     دگرسانی يكي از ويژگي هاي      1 ران جوان شدن آن است          ساختار جمعيت ان در       .  اي زايش شمار جوان اف
داز  ازتوان  ترآيب آلي جمعيت را مي    از مي    . درنگريست  دو چشم ان ايي      بخش نخست آن ب ه ه ه پهن ردد ب گ

راهم  . اجتماعي- و نهادها و تاسيسات بايسته براي ساماندهي به نيازهاي اقتصادي       ،مانند کارزايی، آموزش    ف
ه               دشواري ها آردن شرايط براي حل اين       ده آ شه اي فرارويي ان دشواری ري بويژه در زمينه کارزايی به چن

ه ي داده  . بيد براي آن راهكارهايي ياگاه در آوتا  بتوان به نظر نمي رسد با بودماِن ساختار هاي آنوني         بر پاي
ا اي گروهيیه انه ه ران در رس االنه، اي ه س وان يک  نزديک ب ر ج ون نف ه ميلي ار ب ازار آ  .ددرمی آين ب

ده     ار آين دازهاي ت شم ان ان و چ صادي جوان اي اقت واري ه د نا  ،دش اي رش زه ه ي از انگي شنودی يك ا و خ  ه
اي  اآرامي ه این ت  تباره وان اس ان و   ،  ج شجويان و زن ای دان راض ه ويژه در اعت ه ب ای  آ ه ه ر الي  ديگ

تابان جمعيت      . اجتماعی بازمی تابد   وني هاي    ،جوان شدن ش ي دا       دگرگ دي را پ زايش شمار   اف . شته است    چن
ه از راه  ان آ اگون مانن   جوان اي گون ت و    ه ي، اينترن اي گروه انه ه رد رس ي،   دگ تاوردهاي سياس ا دس ه ب
ي اعي، فرهنگ ي و اجتم ان در  درعلم د جه ا و  پيون شه ه ه در اندي ه و از جمل ي جامع ان بين ستند، در جه  ه

ا       ان   باورها، چه به گونه آداب و رسوم تازه و روان اجتماع و چه در ديدگاه ه امانيده آن ابيش س ازمی  ي آم ، ب
ال - فني و بويژه اينترنت   - دستاوردهاي نوين علمي   .تابد ی    و ديجيت ر      -گراي دها و فيلت ه ی راهبن رغم هم علي

گسترش  براي    افزاری گشتند   ايران، بلكه  برون از  براي برقراري ارتباط با      بودند نه تنها ابزاري     ،گذاري ها 
س        . ميان جوانان در درون آشور      سیا سي  و داد و ستدهای اجتماعی و فرهنگی      ه وبالگ نوي راي نمون ه   ی ب  آ

از آن خود     جايگاه برجسته ای را        از ديدگاه جهاني   ،بود جوانان در ايران     ابزار-پيوند پرهوادارترينيكي از   
رد ی ک ا . م وني ه ن دگرگ ا اي يوه ، همان سترده ی ش تدهاي گ وم و داد و س دگي و آداب و رس ازهزن  و ، ی ت

ان              لکترونيکی در  ا گان،ويژ شتر جوان ران جدايي هر چه بي ارينگرايی از    جامعه نوين اي ا و     پ دارهای  ه پيون
 . می داشت پیواپسينه را



                                                                             کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت
 

120

 و ندگشتمی ، به کشور بازهنگامه ای درخوربسیاری از آنان در . را افزود
  .1می نهادندمردم میهن شان دسترس توانایی های خود را در 

ی نامزدهای ریاست جمهوری بر در آستانه ی انتخابات، پافشاری همه 
 ارزش های آغاز"بازگشت به  حتیو ، "اسالمی نظام" ترازه هایِ جاندازیِ
 و یا گرایش های "انقالب فرهنگی"که اندیشه های برمی نمایانید ، "انقالب

 گردانندگان آن، هنوز بر رویکردهای همگون  و دگرستیزانه یتنگ نگرانه
  .است سایه انداخته ارهای انتخاباتی،کارز

  

   بر سر چه"اجماع"
  

 و  اصالح طلب ها و پراگماتیست ها"مورد اجماع"ات، طرح  انتخابکوراندر 
 ستیز با اصل چهل و چهار یا ( برای شتابدهی به خصوصی سازیتندروها

، نیز 2 برهاند"بحران"، که گویا می توانست کشور را از )قانون اساسی
.  را برمی تاباند"نظام" و نادانی های پشتیبانان  هاناراستی ها و نارسایی

یند بی برآ، "خصوصی سازی"  روآوری شتابان تر به نوسازی کشوربرای
مدیریت " دشواری های ساختاری و  و گره ای از کالف پیچیده یبود

سرمایه گذاری ها، به پنهان و ناپنهان  که  سخنبدین. نمی گشود 3"اقتصادی
                                                           

 )نهيدن و نهاندن( قرار می دادند 1
 )رهيدن و رهاندن( رها سازد 2
يالدی            اريخی   نگاهی به ريشه های ت     3 اه    و تيول داری والييان در سده ی بيست و بيست و يک م بخش   جايگ

ی وانی در -دولت ه ي : آندي ردن خزان پاهيان و پرآ راي اداره ي س اهان صفوي ب ويژهپادش ی و ب راي دولت  ب
رل برجسته       دست زير  سربسر ادرنشين، آه چنااداره ي ارتش     وانی و کنت  شاه بود، به گسترش خالصجات دي
انی خارجی     ترين بخش با    شم   (زرگ دين   . روآورد) تجارت ابري ه ب پاه    گون امانيده ی   س  مرآزي و نيروهاي    س

ي    ازه چريكي محل صه     ت زد خود از امالك خال راي دريافت م د   ی ، ب ول دريافت آردن ن  . پادشاهي تي ا اي تنه
شان   ،"اقطاعات" آه تيول ها مانند       آمد تغيير بوجود   از حق وراثت برخوردار باشند و تيول به فرزندان پسري

ه تخت شاهي             .ديول دار از سپاهي گري خوددار       مگر آنكه ت   ،انتقال يابد  تيابي ب اه پس از دس  سياست   ،نادرش
ا پيش را باز هم بيشتر صفوی شاهی و تمرآزگرايی دولت   -گسترش خالصجات ديوانی   ول  راند ام  از دادن تي

زون ب       شگري خودداشت، و اف ه سرآردگان ل ودالی   ب ان رآن، مالکيت های فئ داران   ( کاتوزي رين زمين بزرگت
يالدی ايران در سده ی هيجده         شاند را چا ) م ادر  .ل ا       ن ان ب ری و بازدريافت    همزم اوان گي  بخش بزرگی از   ت

الی   انباييدن   به   - و نه ديوانيان را      -کاهنان  ، هواداران   )که دارايی های کشوری بودند     (موقوفه ها  نيازهای م
 .يکان های پرستشگاهی فراخواند
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 از ،انگلی و زیرزمینی خودیِ-خصوصیسوددهیِ باالیِ بخش هایِ شوندِ 
  .می شد کشانده یا به بخش بازرگانی، و یا به برون مرز 1"صنعتی"بخش 

هم در کشورهای پیشرفته ی صنعتی با وزنِ سنگینِ بخش خصوصی مانند 
 دولت مانند چین، دستِزیر برجسته آلمان، و هم در اقتصادهایِ به گونه ی

 و رسانند که سود2هستندیکان های دولتی و نیمه دولتی و تعاونی بسیاری 
، در حتی در گروهِ نخست.  دارنددر بازار جهانیرقابت  هماوردی و توان

 3"کینز"، خواسته یا ناخواسته راهکارهایِ همگون با "رکود اقتصادی"برشِ 
این گرایش را می . رازدبرمی افپیاده می شوند و نقش دولت بیش از پیش 

                                                           
ده   وز به برآيندهاي کوشش براي بهبود بازدهي صنايع دولتي و نيمه دولتي هن   در سامانه واليی     1 ند کنن خرس

ذاای  ا از راه واگ ه ه ازدهي کارخان ود ب ه بهب تيابي ب ون دس ه پيرام اواقع بينان ای ن يده و انتظاره ه نرس ري ب
ديد که بخش بزرگي     از جمله در اين واقعيت  می توانچرايي آن را. می بودبخش خصوصي نيز بي برآمد    

ا              ها از بخش د     مالکيت  تغيير  و  ها از جابجايي  د بنياده ي، مانن ه دولت ا نيم ان    ولتي به بخش عمومي و ي  و ارگ
د                 د داشته و دارن افتی ناکارآم ه ب د آن صورت گرفت ک - از سوي ديگر گرايش بخش خصوصي     .های مانن

سبتًا خوبي             خو د دی بويژه به صنايعي است که خود وضع ن ه سود دهی      و   دارن ا رانت های نفتی        ب ازی - ب  گ
د يده ان وان گفت مي. رس هت ران در بخش    ک اال در صنايع اي ازدهي ب ه ب ه ای در نادسترسي ب زه ی پاي انگي

ه های             ،دولتي و خصوصي   ق اندوخت انکي و تزري ستم ب  به پشتيباني هاي مالي مستقيم و نامستقيم دولت و سي
ن صنايعو نفت  ه اي از ب ازمي،گ دی روشن ب دون آماجمن ردد  ب ارايي . گ د ناک ايی مانن زه ه ار آن انگي در کن
دير ا،م انونیيت ه رمايه     ناک ز س صادي، و ني ای اقت ان ه سنده ی يک ودگردانی ب ود خ ا، نب زي ه ه ري  برنام

د   مي فنی نقش     -گذاری ناچيز در بخش های پژوهشی        ه ای             .  آفرينن ران در هنگام ه اي صنايع کوچک و ميان
ز .  رو به افزايش است     یشمار ورشکستگي يکان های کوچک و کارگاه      . برزخي جای دارند    آن را   ه ی انگي

ي صاد      م رايط اقت ي در ش نايع داخل صاري ص اختار انح ويژه در س وان ب سبتا ت ستهن ته ب تعماری گذش   و اس
ست ه روي       . درُج شور ب اي ک ردن دروازه ه از ک اني و ب ارت جه ازمان تج ه س ادن در راه ورود ب ام نه گ

شی  زنجيره ی در کار و خط توليد و  ی را که شيوهيانهاالهاي خارجي، صنايع کوچک و م   ک -ون مرزی دان
داده     انطبا  جهان فنی خود را با شرايط نوين      د ق ن رد      ان رد     ، دچار بحران ک د ک ذار،       . ه و خواه ن برش گ در اي

د                           شتيباني هاي آماجمن ا پ ان ب پاره اي از اين صنايع به ناچار از خط توليد برون خواهند رفت، شماری از آن
ز سود ده         دولت و سامان بانکي خود را بر هنگامه ی نوين انطباق خ            ون ني م اکن ه ه واهند داد، گروه ديگر ک

د،   ارمی ورزن ودمند  دک اي س وني ه ت    ،ر صورت دگرگ د گرف ی خواهن ود را پ صادی خ دگی اقت  و در زن
پيدايی صنايع ماشين   ، و بويژه هاي برنامه ريزي شده و دورنگرانه بودمان فضاي مناسب و سرمايه گذاري  

ا مو   -گازی-و نه صنايع نفتی    (سازی اژی کانی ي د پژوهشی       و  ) نت اه های توانمن ه جای آن تهی است،        بنگ ، ک
 .صنايع نويني خواهند پاگرفت

 ) هستن يا باشيدن و باشاندن( وجود دارند 2
د          3  در آغاز سده ی بيست و يک ميالدی جناح چپ سوسيال دمکراسی کشورهای صنعتی پس از گذر از چن

ستان      –دهه سياست های نوليبرالی، در پاره ای از کشورها            ه رويکردهای اقتصادی       - چون انگل ابيش ب  کم
در اسپانيا نيز   » پودموس«در يونان و پويش     » سريزا«در آلمان، جنبش    » چپ ها «حزب  . کينز روی آورد  

زی و جدايی از                         صاد کين ه اقت رای روآوری ب د ب ا بودن به راستی سازمان های نوين سوسيال دمکراسی اروپ
 .  ن درازگاه ترين بحران اقتصادی جهان سرمايه داریدر کورااقتصاد نوليبرالی، آن هم 
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. نگریستدر، راهبندهابلند با همه یمریکا نیز، توان در اقتصادِ بسیار آزادِ ا
 درپذیرفت، بنا به  بودفتگی و آشتصاد ایران دچار رکود و بحراندر این که اق

فزون بر ا. بود ندودلی، "جمهوری اسالمی" کارشناسان اعتراف بسیاری ازو 
نه چون ( به کشوری پیشرفته دهذار ایران از کشوری وامان گُبازه یآن، در 

از دیدگاه  می خواهند، بلکه "دیگران"مصر و ترکیه و آذربایجان، آن گون که 
ی بازه در و فرانسه و سوئد، آن گون که چون آلمان  " صنعتیپیشرفت"

 بر بخش  استوار، دولت ملیِ)شایسته ی ماست161 160دمکراتیک-انقالب ملی
منافع کشور، از و  1سودارها به مثابه ی پاسدار "مردمی"دولتی توانمند و 

نیز، دارا بودن درآمدهای باالی نفتی و گازی . جایگاه ویژه برخوردار است
 دیوانی- و بخش دولتیدولتو ارزشمندی  مندیارز خواسته یا ناخواسته بر

  .اقتصادی می افزاید دهایدر فراینمردمی 
 اقتصادی دولت- نهادهای روبنایی و وزن سیاسی2پیکره یهم چنین، 

اجتماعی و نیز جایگاه - گوناگون تاریخی هایانگیزان در کشورها، به مرکزی
، می توان  نمایه ها به اینبدون نگاه تیزبینانه. 3می بنندژئوپولیتیک آنان وا

 نهادهای روبنایی پاره ای از.  گردید"تاریخی" بخشودنیِ هایِ نادچار اشتباه
که پس از پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم به شکست خوردگان دیکته 

به . 4می دِگَرد ندیبه کُیشرفته ی صنعتی،  در کشورهای پویژگانشد، 
 به سویِ  اندک اندکاین زمینه،پیشین در ناروشن ، غرولندهای گفتدگر

  . فرامی رویندیمشخص و روشنمندرویکردهایِ 

                                                           
سوند 1 ودها، آر پ ا و س ا منفعت ه افع ي ار" من سياری ک تيزيدن " ب تيدن و س تيزار از پرس تار و س چون پرس
  )سوديدن و سوداندن برابر سود بردن و سود دادن(
 )پيکريدن و پيکراندن برابر شکل گرفتن و شکل دادن(شکل  2
 )بستن و وابنداندنوا(وابسته است  3
 )دگريدن و دگراندن( دگرگون می شود 4
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، آن هم در ی شیلی وارت و خصوصی سازی هاکاهش توان اقتصادی دول
 که بانک جهانی و بود، آن چیزی سپاهی-کاتوزی-بازاری سامانه ای

 و 1دندیمی تپاندر تجارت جهانی به ما صندوق بین المللی پول و سازمان
یکاری و  بگانیا صادرکنند(صادرکننده ی کاال  کشورهای بهر، بیشت

به دیگر سخن، باج دهی . سود می رساندند، هم چون گذشته، )واماندگی
یم، آن هم از جیب مردم  ماندگاری رژ تضمینِ پَذرفت یابرایند آشکاری بود

  . مامنددرد
  

  دولت در دولت های سایه
  

 می "در بر پاشنه ی پیشین" ردمی، بدون خیزش مبرآشکارد کهآن که  برای
، در نماز جمعه "مرد همیشه قدرت"چرخید، می توان به سخنان رفسنجانی، 

شرکت در درانبازش و  خود وی در گفته های. پرداخت اباتی پیش از انتخ
 او 162.ه بود خواند"شاخصی مهم در جهان" را "با ابهت و پرشور"انتخاباتِ 

همه ی سلیقه ها به " برای "میدان رقابت" ه بودد انتخابات گذشته، گفتمانن
  :انده بودیادآورنیز و  ،هست " و نسبیطور مطلق

ترویج و تبیین جایگاه مساجد در جامعه، تشویق مردم به ساخت و تجهیز "
 163 2نظام به احداث، توسعه، تجهیز و تعمیر مساجدِ(!!!) مساجد، کمک موثر 

                                                           
 )درتپانيدن و درتپاناندن( تحميل می کردند 1
يوه 2 دگی ی ش اردن زن ان، ش رای واليي د ب ه الگويی بودن فرنامه در صفويان را ک ه اصفهان ی س ور ب  فرت

ديل است        : "ستا کشيده ر و تب ی      ايرا.... ثروت در مشرق زمين فوق العاده در تغيي ه ثروت در ک ين ق ان هم ني
د شوند                           ره من روت خود به رده از ث ا ک ی بن ه ی مجلل د خان ه   ... به دست می آورند، سعی می کنن هنگامی ک

وه               ه و قه ز گرماب ايرانيان خانه برای خود بنا می کنند، بازاری ساخته، دکان های آن را اجاره می دهند و ني
د می شوند         ره من د آن به رده از درآم ه وقف می          خانه بنا ک اهی آن را ب ه گ رده ک ا ک ز بن سرايی ني و کاروان

ه الطاف و بر                . رسانند تا عموم از آن استفاده برند       ز می سازند ک دی   به عالوه مسجد کوچکی ني کات خداون
سراهايی                     گنصيب ايشان گردد و ا     ا و راه های شوسه و کاروان ل ه ر بضاعت و توانايی آن ها بيشتر باشد، پ
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لزام به تاسیس در شهرک های متناسب با نیازهای جغرافیایی و جمعیتی و ا
بین راهی و شهرک های در حال ساخت از جمله از موارد مورد تثبیت در 

  164."رابطه با مساجد بوده است
 165 1 از راه مسجدها"مردم" دستیابی به این سخنان را که در راستایِ اینک
ماکس "چون ای  مردم از راه بنگاه های پژوهشی  دسترسی بهبه جای(بود 
، در کنارِ رزمایشِ همزمانِ دوازده هزار نفری )هدگرکارزایی و  و "پالنک

یا آزمایش برای سرکوب خیزش های در (در نزدیکی تهران  166بسیجیان
  167.بیشابیش بیاشکارد "نظام"بگذارید، تا بن بست روبنایی ) پیش

 نیز 168"اسالمی"مصوبه های مجلس  و 2گزینانه هادر آستانه ی انتخابات، 
زمینه چینی  و "گروه های پنهان"بیش یکدستِ اتوانمند و کم نشانگر رویکردِ

 باالیی رقیبان  برای درگیری های احتمالی آینده بود، چه در برابری بایستهها
دولت در "، افزایش توان مالی گزینانه هااین . پایینی دشمنان و چه در برابر

گماتیست پرا" و "هاتندرو"هر دو گروهِ سودرسانی به  ،بویژهو ، "دولت ها
  . زمینه می چیدندرا  "ها

                                                                                                                             
ان             . سازندبرای آسايش عامه می      دان  : بخوان  (ايــــــــــن است صفت ذاتی و قريحه ی فطری ايراني ثروتمن

 .)مشرق زمين
ای             1 ان، کمی           .  اين شيوه ی زمامداری در ايران دارای پيشينه ای است درازن ان تيموري ه در زم رای نمون ب

ي   ون زم صادی چ اکون اقت ای گون ش ه ی در بخ ای فراوان ه ه فويان، موقوف دن ص يش از برآم ای پ ن ه
ده می شدند               کشاورزی،   ايی در     . کاروانسراها، مغازه ها، کارخانه های شکر، حمام ها، و مسجدها دي ه تنه ب

ه                         رل اقتصادی موقوف ر کنت اغ، زي اه و ب ام و مدرسه و خانق ازه و حم يزد چيزی نزديک به هزار خانه و مغ
شم و          پرس-در اين يکان های اقتصادی    . بود" متولی موقوفات "ن و ديدبانی    دارا ه و پ شگاهی، کشاورزان غل ت

رافيت       د اش د و درآم ی پرداختن ودالی م ه ی فئ ره ی مالکان د، و به ی دوختن اس م د، لب ی کردن د م وه تولي مي
رد                 ری می ک ابيش براب دار کم شتر   . روحانی موقوفه دار، با درآمد اشرافيت ناروحانی زمين ان، بي در آن زم

تند انيون سنی در دست داش ا را روح ه ه ه ا. موقوف ود و ب رش صفويان خودنم يعه در ب ودالی ش رافيت فئ ش
انيان،           . بزرگترين زميندار فالت ايران فراروييد     ه تخت نشستن ساس تانه ی ب در آغاز کار صفويان، چون آس

ا گون      پديده ای که در سده های م        (زير پوشش تندروی های دينی       ز باره ا ني انی اروپ ود  ه ي ، از )گون رخ نم
شگاهیمالکي ای پرست شگاهی وت ه شين  ناپرست ته پي ر ، و کاس ای ب ت ه اهنیمالکي اهی-ک وين -ش وانی ن دي

 .شدمی افزوده 
 )گزيدن و گزيناندن برابر انتخاب کردن و انتصاب کردن(مصوبه  2
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، آن "گروه های پنهان" یا ، قانونیرسیدگی از  آسودهخانه هایِ تاریک
 واره ی یانتخابات ریاست جمهوراقتصادی بودند که برای نهادهای نیرومندِ 

 و واکنش های سیاسی و اجتماعی و امنیتی و  هادهم نیز مانند دیگر کنش
یا   تَکاگَراناین.  می کردند"تعیین و تکلیف"نظامی در رژیم والیت فقیه، 

 را نداشتند و بایست "یکدستی"ه برای این دستگاه، ، آنهایی را کگرانانحصار
 برمی داشتند و مهره های خود، یا مهره "راه" هم نمی شدند، از "تسلیم"

گرش به آنان هم چنین، با ن. 1شان می نشاندندجا خود را  پذیرهای کنترل
و نه خواب و خیال های پاره ای ( نیروها راستینتصادی دسته بندی اق

  به نمایش می"رقابتی جدی" را در "رقیبان جدی"، )نیروهای خانه نشین
قانونی، دستگاه بزرگ نا و "راه های قانونی" و از میدانکارانه تا نهادند

 چند دهه کارنامه ی. 2 بجنبانندبوروکراتیک را در راستای خواست های خود
  جزهای بلندپروازانه، چیزی نبود همه ی شعاربا،  تباهبنگاهبزرگ  این ای

 کشورهای صنعتی  مصرفیاالهایک ایران به بازار بزرگ  اقتصادیدنِواگردان
  169 3.گازی-ی آن، از راه دالرهای نفتیهزینه ها انباییدنِو 

دولت در دولتِ "مغز، و نه قلبِ این دستگاهِ بزرگ و فاسدِ بوروکراتیک، 
می بایست  قلب آن را نیز نه در دولت، بلکه 4.هبری رفسنجانی بودبه ر "سایه

                                                           
 )جانشستن و جانشاندن( جانشين آنان می کردند 1
 )جنبيدن و جنباندن( جنبش دهند 2
يالدی   3 ه دويست         کشوری  ايران در آستانه ی سده ی بيست و يک م د نفت روزان ا از راه درآم ه تنه ود ک ب

د ارزی     صنعتی اگ   يک کشور  . ميليون دالر درآمد داشت  ين درآم ابی  ر می خواست چن  داشته  )خالصی (ن
ه       باشد، بايستی روزانه دست کم پنج واد اولي ه واردات م رد، هزين ميليارد دالر کاالی توليد شده صادر می ک

رای  . روزانه می رسيد  ناب  به دشواری به صد ميليون دالر درآمد آن می کاست، که شايد را از ابراين ب  بن
ود           ازار بزرگی ب ران ب ان، اي ی آن زه خواران محل انی و ري ر جمعيت و       کنسرن های جه ون نف ا ميلي ا ده ه ب

ال   ارد دالر    درآمد ساالنه ای ب ر صد و بيست ميلي ازی و        غ ب ات گ واد پتروشيمی، ميعان ت، م از صادرات نف
شرکت های متروپل نمی خواستند از دست دهند و به هر ابزار ناشايست و پلشتی  اين بازار را.  معدنیمواد

ستان                (برای جاسازی ريزه خواران محلی       ران و سالطين نفت عرب ای نفت اي و ) از آن ميان، جاانداختن خلف
 .جلوگيری از صنعتی شدن کشورهای نفت خيز رومی آوردند

انون          » دولت در دولت  «کمرنگ شدن نقش    پس از مرگ رفسنجانی و       4 ا ک اد ي ذاری نه اد گ وی، والييان بني
دانشگاه های اسالمی، آن    » دانش آموختگان «کانی به ياری    -گازی-تازه ای برای دوخت و دوز اقتصاد نفتی       

 .، در کاردستور خود نهادند»اقتصاد مقاومتی«هم برای چرخاندن 
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 بنیادها وبیت رهبری و  مانند ست،جُدر بازاری-سپاهی-کاتوزی نهادهایِدر 
به ( نظام "پاره ی تنِ"، و دوشادوش آنان،  قرارگاه خاتم االنبیا وآستان قدس

   . اش بازرگانیگارنگ رن، و اتاق ها و نهادهای"بازار" ، همانا)گفته ی کردان
  
  "نظام" و همراهان "نقش آفرینان"
  

 اسم رمزِ "پر ابهت و پرشور"یی، انتخابات  والوارداتی- انگلی"نظام"در 
 هر چه بیشتر کاال درآمدن و آب دار تازه ای بود، برای  نانپیمان نامه های

تجار و "، درون و برون مرز "اتاق های بازرگانی"از کشورهای متروپل که 
، و خصوصی-نیمه دولتی-دولتی گوناگون نهادهای، "کسبه ی زحمتکش

چندی پیش از . 1ردندشممی جهانی برایش ثانیه بیش از همه، کنسرن های 
 اتاق بازرگانی از نامزدهای ریاست "اصول گرای" سرکرده یانتخابات، 

پارلمان بخش " برنامه های خود به  آگاهانی و اعالمجمهوری خواست، تا با
 به تحریم ها، از بخشی از دیدگاه های  نگرش او با."ی گام گذارندخصوص

  : داشتمی ، پرده بر"همراهان بازاری نظام"
تعارفات را کنار بگذاریم و سؤاالت مشخص خود در زمینه اقتصاد را  باید"

وال در موسم انتخابات جلسات به کالس ممع. انتخابات بپرسیم از نامزدهای
ت مترادف را احالی که باید توجه به ادبیات و کلم در ،شود ادبیات تبدیل می

های  سواالت مشخص را در حوزه کنار گذاشت و بدون رودربایستی
 2شکنی باید در این فرصت به سمت تحریم ... مشخص اقتصادی بپرسیم

                                                           
 )ثانيه شماراندنثانيه شمردن و ( ثانيه شماری می کردند 1
دروان «در تحريم شکنی، تارنمای نزديک به       » پارلمان بخش خصوصی  « پيرامون انگيزه ی     2 : نوشت » تن

ا      همواره نام موتلفه و ام وجود دارد، ام ن دو ن ين اي ه    بازار به هم گره خورده و پيوند ناگسستنی ب ازاری ک ب
ا آن       ران ب ازار سنتی ته ر ب ا و  در مورد آن بحث می شود عالوه ب ديم برجای       حجره ه ه از ق ايی ک ان ه دک

ه اعضای        ی هستند ک ين الملل ايی ب ده، بازاره د        مان ری در آن دارن سترده ت ه مراتب گ ه سيطره ب ن  . موتلف اي
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مقامات سیاست «خصوصی با  اتاق بازرگانی با پرچم بخش.. . پیش برویم170
شکنی را به آنها  است تا لزوم تحریم ر کرده هم ارتباط برقرا»خارجه کشور
 اتاق بازرگانی را ،افزایش هزینه فعالیت های بخش خصوصی... یادآوری کند

بخت آزمایی «میدان انتخابات را به فرصتی برای  دار ساخته است تااو
  171." خود بدل سازد»مجدد

: ن بودآماج بازاری ها از سرمایه گذاری های پنهان و آشکارِ انتخاباتی روش
 درآمدن از دستگاه دولتی برای تانیسودسِ و "انتخابات پرشور"ری از بهرگی

  . از تحریم هابه کشور، ناآشفتههر چه بیشتر کاال 
 از سوی سرمایه داری "پراگماتیستی" سختگیری های روشن و جااین 

 بخشی از "کالس های ادبیاتِ"بازرگانی ایران را، با دیدگاه هایِ ناروشن و 
 "موسم انتخابات" طلبان و اپوزیسیون درون و برون مرز در اصالح

بسنجیم، تا به گوشه ای از انگیزه های شکست جنبش مردمی در صد سال 
-اجتماعی- راستینِ رویداهای سیاسی"نقش آفرینانِ". 1رسانیمگذشته دست 

بدون " و "تعارف را کنار می گذارند" که ه و هستنداقتصادی، آنانی بود
 در کنار ، خویش"حوزه های مشخص اقتصادیِ"، بر "رودربایستی

تَکاگَران یا ازاریان و دشمنی ب. 2پامی فشارند، برجستهخواست های دگر
، با نیروهای ملی و دمکرات و خصوصی-نیمه دولتی-دولتیانحصارگرانِ 

رنجبران، و ترس آنان از کارگران و بویژه نهادها و سازمان هایِ نزدیک به 
                                                                                                                             

ی ين الملل ای ب ه   بازاره ستند ک شورها ه اير ک ا س ران ب انی اي شترک بازرگ ای م اق ه ان ات ر اساسهم  ب
ا   ار ميلي انی   جديدترين آمارها بيش از چهل و چه ادالت بازرگ ام می شود     در آن حوزه رد دالر حجم مب  .انج

ه يک حزب هستند          و شورای مشترک بازرگانی خارجی در دست اتاق سته ب ه همگی واب د ک يس ان . پنج رئ
اوالدی، يحيی آل اسحاق، علی عبداللهيان و علينقی خاموشی در حالی  عالءميرمحمد صادقی، اسداهللا عسگر

ر از اعضای    رياست چهارده ا بر کرسی نج نف ارشد و   تاق مشترک بازرگانی خارجی تکيه زده اند که هر پ
ست،   نفر آخر گرچه هم اکنون.  هستندازارــــــــــبوابستگان سرشناس حزب موتلفه و  عضو حزب موتلفه ني

م در        اما از ياران قديمی اين حزب محسوب می شود و در  ين دوره مجلس شورای اسالمی ه ات نهم انتخاب
 .موتلفه جای داشت ت نامزدهای انتخاباتی حزبفهرس

 )دست رسيدن و دست رساندن( دسترسی پيدا کنيم 1
 )پاقشردن و پافشراندن(کنند  پافشاری می 2
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، نه از "خصوصی سازی" میدن در شیپوروباره، و نیز دَ د"چپ روی هایِ"
 یا سودهای "صت هافر"، بلکه برای آن بود که می خواستند "تعارف"سرِ 

 . ندهندکفنجومی را از 
 دهم واره ی در آستانه ی انتخابات "همراهان بازاری نظام"چنین بود دیدگاه 
  . ریاست جمهوری

 و 1"همراهان نظامی نظام"ا ، همان"نظام"گروه دوم و سومِ پاسپانِ 
جانشین .  نیز جایگاه شان بساروشن می نمود2"همراهان دین ساالر نظام"

قرارگاه خاتم االنبیا پیش از انتخابات، به بهانه ی بزرگ بودن پروژه ها و 
اقتصادی ای که زیر - که نهادهای نظامیگفت رسایی ها، به بایستدیگر 

ز از سنگر پول ساز خود ک گام نی، یند نبودکشوری هیچ ارگان رسیدگی
بنا به گفته های او، پروژه های بزرگ و میلیاردی در .  نشست نخواهندواپس

مدیریت و برنامه ریزی و تامین منابع مالی و تجهیزات و "پهنه هایی چون 
 لشکری- از سوی این غولِ اقتصادی"صنیروی انسانی ماهر و متخص

همراهان "رامون گروه سوم، همانا پی.  خواهند شددهی گردانگذشتههمچون 
به دیگر سخن، .  نیز در بر همان پاشنه ی گذشته می چرخید"دین ساالر نظام

کرانِ اقتصادی،  ندی چون بنیادها با توانِ بینیرومدینی -نهادهای اقتصادی

                                                           
انويس های ديگر                     1 ه پ د ب يالدی، بنگري تانه ی سده ی بيست و يک م پاهيان در آس  درباره ی امپراتوری س

 .برگ ها
صاد  تنها يک نمونه از اعتراف رسانه 2 ده :  های ايران پيرامون جايگاه اشرافيت روحانی شيعه در اقت  نماين

وان يک      ه عن ه ب ين  رشت در مجلس شورای اسالمی از سازمان اوقاف و امور خيري ام      زم زرگ ن خوار ب
رد  ن         . ب شکيل اي انون ت ر اساس ق ه ب اف و امور خيري ولی،      سازمان اوق د مت ات فاق سازمان، اداره ی موقوف

ه   ماکن مذهبی به استثناءامامزاده ها، ا مساجد و مدارس دينی، خيريه های فاقد مدير و گورستان های متروک
ن سازمان،     . دارد را بر عهده ط عمومی اي ان  ١٣مدير رواب ه    ١٣٩٠ آب ود ک ه ب ه در    هزار ١٢٧ گفت موقوف

ران وجود دارد و    ران، وقف است      اي ده رشت  . يک سوم مساحت اي اف و ام     نماين ين سازمان اوق ور همچن
ابع   ه من د        خيريه را متهم کرد که زمين های متعلق ب ا مجوز گردشگری ميده رده و راس ی را تصرف ک . مل

ده  ود    نماين زوده ب دهای           : رشت اف د در آين اف بتوان يش رود سازمان اوق ه پ ن گون نم اگر اي سيار   فکر می ک ب
 . داشته باشدبه اندازه يک کشور مستقل زمين در اختيارنزديک 
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 درانبازشمیلیارد دالر و با ای نزدیک به پانرده با سرمایه 172 1و آستان قدس
بیش از اویکردهای اقتصادی و بویژه بازرگانی، کمشرکت گسترده در رو 

  173. های نوینِ نامزدهای انتخاباتی برون بودند"مدیریت سازی"سیستم 
  

  زباله دان ماقبل تاریخ
  

 و "اتاق بازرگانی آلمان" ی دهم ریاست جمهوری، وارهپیش از انتخابات 
 های ایران، بزرگترین صادرکننده ی کاال به کشور از اروپا، برای شرکت

 شرکت های در این میان. بود، زمینه چیده آلمانی و ایرانیِ مقیم این کشور
بنا به .  بر سر خوان یغمای ایران به جان هم افتاده بودند نیزغول پیکر جهانی

                                                           
شتر اشرافيت روحانی                        داده هايی تا   1 رای شناخت بي ران ب ريخی از دگرديسی آستان های قدس در فالت اي

ونی دکن ه ی  :  يارمندن ه گون ان ب ت داراي ذاری مالکي ه ی واگ ون در زمين ت"لمبت ه " تولي ات "ب اعضای طبق
انواده شان پس از مرگ،                      "می نويسد؛   " روحانی ه خ اف و سپردن آن ب  از طريق بر عهده گرفتن توليت اوق

داران  ن زمين د -اي ان بودن ان بازاري ماری از آن ه ش اهری داشت،  -  ک ه ی ظ ه جنب د از دادن صدقاتی ک  بع
د      ی پرداختن ات م دات موقوف تفاده از عاي ه اس ان ب انی  ... همچن ات روح ضای طبق دان و   –اع ويژه مجته ب

ولی منصوب می شدند       -سادات وان مت    ...  به نحو فزاينده ای به عنوان مت ه عن ان ب ات ديگران   آن ولی موقوف
ه    د و ب از کردن ود   آغ رای خ ی ب الک فراوان ردآوری ام ورت   گ ه ص د و ب ود  « پرداختن اطق خ ان من  ارباب

اس اول         ".اقتصادی و سياسی بسياری برخوردار شدند     -و از قدرت اجتماعی   » درآمدند ه عب رای نمون پس  " ب
د    از بازگرفتن آذربايجان مصمم شد امالک و مستغالت و قسمتی از ا            ر اسالم کن و " موال خود را وقف پيغمب

ارده معصوم  "را  " عوايد ساالنه ی آنها   "بدين گونه    رد و  " وقف چه ر گردن گرفت    " توليت "ک . آن را خود ب
د                ه شاهان صفوی مانن د ک ر   "شاردن اشاره می کن ال        "مغول کبي رحالل "، نگران داشتن م د، و از    " غي بودن

د      صفويان " حالل "راهای پرشمار و    کاروانسنمونه های رشد موقوفات شاهی، به        در آغاز و    .  اشاره می کن
ا در     -ميانه ی کار صفويان، عليرغم خودگردان بودن يکان های آيينی، ديدبانی درباری       ه ه ر موقوف وانی ب دي

ه               ا جايی ک م           "سطح گسترده ای اعمال می شد، ت ولی آستان قدس و مشهد و ق د      " مت اه شاهان بودن ز گ ا  . ني ب
ه     . شمگيری از اين سرمايه گذاری ها به روحانيون منتقل شدند         گذشت زمان، بخش چ    ا هم ه تنه برای نمونه ن

ان شاهی عراقی                                ه صد هزار توم زی نزديک ب اس اول وقف شد، بلکه چي ی امالک و اموال شخصی عب
ان، و                "دارايی های ديگر وی، چون          دان نقش جه ازه های اطراف مي ازار قيصريه، مغ ا، ب ه ه ان خان مهم

ان برش صفوی          .  نيز به مالکيت های موقوفه ای بدل گرديدند       " آن شهر حمام های    با اين رويکردها، در پاي
ايگزين   انی، ج رافيت روح ال اش سته ی عم اورد برج ا هم ده    ي اش ش شين قزلب رافيت پي اه  اش االیو جايگ  ب

صادی داشت و. اقت ه ی فئ باتدر درون ماي شانه ی مناس ره ک شاورزدالی و به داران و ک ان زمين ا،  مي ان ام
ه در برش   انتقال مالکيت ها به روحانيون تا بدانجا پيش . دگرگونی چندانی رخ نداد     از -" مالحسين "رفت ک

ودال صفوی      " مرشد کامل  "-ادوارد براون درباره ی سلطان حسين        نه شاه، بلکه مالباشی ها و صدرهای فئ
 . بودند- اشرافيت فئودالی شيعه –
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، داد و ستد با ایران رکوردهای پیشین "اروپا-ایرانبانک بازرگانی "گزارش 
 سود خود را علیرغم ،ن داشتاین بانک که دو شعبه در ایرا. اندشکمی را 

 سی و پنج  رسانده و حجم بازرگانی با ایران رابحران جهانی به دو برابر
هشتاد و هشت  انتخابات کوراناز بدِ روزگار ما، در  174.درصد افزوده بود

 از آن 175 1.ی روان بودگاز-ی نفتبسترهایبر ها چون گذشته، کشاکش 
 در ایران را "بایرن گاز"تر  خبر گشایش دف"دی ولت" ی گاهنامه ،میان

 های تازه ی نفتی و گازی هم چنین پیرامون پیمان نامه. گزارش می داد
 این "هبزرگواران" از لندن هم "تایمز مالی".  رو به انجام بودرایزنی هایی

 نمی "امه های شورای امنیتقطعن" در ستیز باگونه داد و ستدها را 
    176.دانست

داد و  با گسترس پیوندبازرگانی آلمان و ایران، در   اتاق صنایع وگرداننده ی
 سه 2008تا سال  2007اقتصادی امریکا و ایران که میان سال ستدهای 

من شخصا اطالع دارم که قراردادهای امریکاییان ": ، می گفت بودشدهبرابر 
طوری که طرف ایرانی فقط باید آن را . در این رابطه برای امضا آماده اند

شرکت ها می خواهند جای پای خود را ... تا قرارداد رسمیت یابد تایید کند 
 "سیتی گروپ" در پشت این قراردادها بانک هایی چون ."در ایران سفت کنند

  177. جاداشتند"دویچه بانک"و 

                                                           
ازی، سازمان خصوصی      -ارجی و خصوصی سازی بخش های نفتی            در راستای کشانش بانک های خ       1 گ

زرگ   «شرکت  ٢٧ شرکت قابل واگذاری در قالب       ١٨٦ می خواست،    - نمونه وار    -سازی   سيار ب  ٧٦،  »!!!ب
رکت  زرگ«ش ط و ٣١، »!!!ب رکت متوس ت در    ٣١ ش رد دول هام ُخ راه س ه هم ر ب رکت ديگ رکت ٩ ش  ش

ذاری   » بورسی«به شکل (نجاند   شرکت را در فهرست واگذاری ها بگ       ١٢بورسی و    ا واگ زی «ي ه  » رومي ب
ذاری     » غيربورسی «مالی، و نيز    -سپاهی-بنيادی-زراندوران بازاری -بزرگ ا واگ زی «ي ه خودی    » زيرمي ب

ی   ای والي ی        ). ه رکتهای مل ز ش شاه و ني درعباس، الوان و کرمان ت بن ای نف شگاه ه ت از پاالي ن فهرس اي
ران،                  حفاری، هواپيمايی جمهوری اسالمی ايرا     از اي دينگ گ ا هيل د را در برمی گرفت ت ن، پتروشيمی دماون

ارس و آذربايجان          مهاب قدس، صبا و نيروگاه     يج ف ويژه بخش   : های شهيد رجايی، سهند، زاهدان، مفتح، خل ب
 .کانی-پتروشيمی-گازی-نفتی» نان و آب دار«های 
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خنان فرانس  مالی جهانی، سکانون های "بزرگواری های"یوند با این در پ
 سوسیال دمکرات آلمان، حزب مانِآنز یکمِدبیر.  بوداندیشیدنیمونته فرینگ 

ما می خواستند به زورِ دالر و چماق، نه  "حکومتی"حزبی که اصالح طلبانِ 
راین "ایالتی  ی ، در کنگره1پانندچَدر مردم ماه  را ب"یِ اشکمد"خودش بلکه  
 کشورِ بسیار "مدیران بانک های" مالی و بویژه بنگاه های، "لند وستفالن

این .  خوانده بود"گانگستر" و "پرچ"مهره های ج و صنعتی اش را مشتی پی
  روانشایرانانتخابات   همزمان با کمابیشسخنان در آستانه ی انتخاباتی که

 "نوع سرمایه داریِ" یک میانه رو، جایگاه وی در زمانی که.  گفته شدداشت،
 فرنگی را در سخنرانی هایش بی "گسترهایِگان"پیاده شده از سوی این 

واپس  "مافیایِ"ر جایی برای  می فرستد، دیگ"زباله دان تاریخ" تعارف به
نمی ، در این بیغوله باز"وطنی"اتیِ وارد- و انگلیگازی-نفتیمانده ی 

نیستی نیز در جهانِ سرمایه، الیه بندی ست و بی گمان، ارواحِ 178 .ماند
 طبقاتیِاشکوبه ای و اربابانِ مال، اشباحِ بندگانِ پست را، در گورستانِ 

 تاریخ، جایگاهی در خورِ "ماقبلِ"زباله دانِ . فتخویش برنخواهند تا
  .  بود والیی سرمایه داری در جمهوری"ماقبلِ"انگسترهایِ گ
 

   تاریخی"یشالق"
  

، راهی جز بازگشت به خواست در ایرانِ آغاز سده ی بیست و یک میالدی
اجتماعی، -ادیاقتصهای پایه ای جنبش، همانا استقالل و آزادی و نیز عدالت 

، برنمی ویژه پایدارماندگی و دستیابی به رشد شتابان و ببرای چیرگی بر وا
 در این راستا بخشی از دیدگاه های خلیل ملکی پیرامون دولت ملی. تافت

                                                           
 )درچپانيدن و در چپاناندن( تحميل کنند 1
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مصدق روشنگر است، چرا که در آستانه ی انتخابات از سوی جبهه ملی و 
.  شدمی  دیده وار "سایه"هایی جُنبه دیگر نیروهای سیاسی در ایران، 

 و بر 179 1زیده که درست می داند،نگارنده تنها آن بخشی از سخنان او را برگ
اگر دولتی ملی  ( دمسازانهاندازه ای تا ، آیندههای کنونی و سناریوهنگامه ی

  ):در ایران دوباره روی کار آید، که می آید
از طرف از طرفی در مقابل قدرت های بزرگ جهان قاطعیت دیده می شود، "

دیگر سستی در مقابل ایادی داخلی آنان، که در دستگاه دولت و نظام 
نتیجه این وضع به نفع )... دیده می شود(اجتماعی منحط حاضر نفوذ دارند 

بدین معنی که . آن هایی است که قدرت پول و سرنیزه در دستشان است
رد، بلکه بر قدرت زر و زور نه تنها طبقات محروم را در یوغ رقیت نگاه می دا

  180."ضد خود دولت نیز به کار می رود
 را از میان 181 ها"دولت مستعجل"  توان امکانِ پیداییِ این گوناز امروز می

ته  ملی گرای ما در سده ی گذشسرکردگان شوربختانه شمار کمی از .ردبُ
 که راه دستیابی به استقالل و آزادی و پی بَرند نانهانتوانسته اند به این رازِ 

گاه پیاده گردنور ما با خودویژگی های آن، از  اجتماعی در کشتواریِاس
 یا گاه، کوتاراهش هر دگرگزین.  می گذرد"تصادیقا" و کردن عدالت اجتماعی

                                                           
اب گ      1 ه، در کت ن هم ی و چگونگی جدايش و             با اي ه چراي رداختن ب ا پ ران ب اريخ معاصر اي ايی از ت وشه ه

اره ی  1331انشعاب در جبهه ی ملی برای کاستن از توان مصدق در سال     روی سومی  «، درب ا می   » ني ه
سه ای   بنگارنده که مجلدات و روزنامه های شاهد، دمکرات اسالمی و نيروی سوم را   «: خوانيم ه طور مقاي

ه                          و تطبيقی م   روه های ب ن گ امورين اي ه در ماهيت و اساس م طالعه کرده است، به اين نتيجه رسيده است ک
م  ر، يک ه م ديگ د ه الف و معان اهر مخ م-ظ ه  -فکری و ه وده است و ب رار ب ونی برق ل و همگ آهنگی کام

ين جهت                    ه هم د، و ب ط ارگانيک داشته ان د و رواب صورت يک سيستم واحد و به مثابه ی يک ارکستر پيون
ه ی      . مورد عنايت و توجه دربار پهلوی و امپرياليسم امريکا قرار گرفتند         ی ملکی در محاکم ه خليل ا ک تا آنج

ت ود گف دم : "خ شاه شرفياب ش ه حضور شاهن ار ب ين ب رای اول ن جانب ب دوا از . اي ايونی ب اعليحضرت هم
ه        مبارزات موثر و ميهن پرستانه ی ما در نهضت ملی ايران و هم جنين مبارزه ما ع                 ه از بيگان سانی ک ليه ک

د         ) که(الهام می گيرند، فصلی بيان فرموده و از حزب ما            دردانی فرمودن د، ق روی سوم می ناميدن ام ني " به ن
در تعقيب و معرفی کارکنان دولت در وزارت خانه ها و           " گشتاپو"به شيوه ی    ) نيروی سوم (اعضای آن   ... 

ن و    ه و راه آه ازمان برنام ت  س ی نف رکت مل اتيد،       پرداخش شانی متخصصين، اس ام و ن شار ن ا انت د و ب تن
 .»دکتر مصدق می خواستند که اين عده را اخراج کنندپزشکان و دبيران توده ای، مصرا از 
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 ، وفراکشوری و کرنش در گستره ی کشوری، سرکوب در پهنه ی گاهدراز
- اقتصادیهمه سویه ی یا ایست ،ددرخوردر پیامد آن، رشد کُند و نا

  .ماعی را پی خواهد داشتاجت
خاصه  (آن بخش از سرمایه دارانی که گرایش های استقالل طلبانه دارند

، در یابند که درنمی 1،)تولیدیفراورشی یا میانه ی بورژوازی کوچک و 
، آن هم در "پایدار"تابان و ماندگی و دستیابی به رشد شفرایند چیرگی بر وا

 از درست ارزیابینها می توان با منطقه ای، ت-ادشوار جهانی بسه یهنگام
و در درجه ی نخست،  ( نیروهای مردمیمتکی بر و پایور،  نیروهاتناسب

، بافت زمامداری بالندهاجتماعیِ - و نهادهای اقتصادی)کارگران و مزدبگیران
 در برابر دست درازی  رامنافع ملیسودارها و  بتواند، که اندرا چنان استوار

  .2پاس دارد  تکابنگاه ها یا انحصارهای جهانی،ست و در گام نخ،بیگانگان
تیبانی توده ها، می بایست از سیاست سازش با برای دستیابی به پش

نیروهای واپسگرای داخلی و کرنش در برابر سیاست های استعماری، 
  و همزمان با آن،،مردمی-رسته ایبدون همکاری با نهادهای . 3جدایید
 را "دولت ملی"اقتصادی، نمی توان بافت -ی ارگان های نوین اجتماعبرپایی

                                                           
ا                     1 شتر در خطر است ت  بورژوازی کوچک، بويژه در کوران بحران های اقتصادی، از سوی انحصارها بي

ارگر      امانيده طبقه ی ک زه ی همراهی      . ناس ه ای  م«انگي ارگری      » رحل بش ک ا جن وده ای در دو سده ی    -آن ب ت
زاری از           –گذشته   ری اب ا  « و کوشش برای بهره گي ايينی ه ر       -» پ اه مناسب ت ه جايگ تيابی ب  در راستای دس

ابيش درجه   . برای خود است در بازارهای درون و برون مرز        ميزان فشار کنسرن های فراملی بر آنان، کم
ک ی ورژوازی کوچ اری ب ز و – همک ه ني د  - ميان ی زن م م ارگری را رق بش ک ا جن صارها از .  ب انح

ا          ه، گاه ه ای  «بورژوازی کوچک و ميان ران                »مرحل ارگران و مزدبگب بش ک م شکستن جن ه منظور دره ، ب
ا «در جنبش » اتحادهای انحصارستيز مرحله ای«اين امر سياست  . ، بهره می گيرند   »از درون « » پايينی ه

تباه های   «بسياری از   . های فراوان روبرو می کند    را با پيچيدگی ها و دشواری        ارگری     » اش بش ک ه   –جن  ک
ا بيست و آغاز سده ی بيست و يک ميالدی در برنامه نمايیی در کوران بحران های اقتصادی پايان سده       ه

وده های   « مستقل و انقالبی    های    و راهبری     ها و ساماندهی  ار  درد و    ت وده و هست         » و پيکار   ک اتوان ب   - ن
اگون        . ن برش هاست که خود می نمايد    در اي  ا، از راه های گون ويش ه ن پ اتوان ساختن اي انحصارها برای ن

ز دامن         ر درون آنان به کمک بورژوازی     ناسيوناليستی د -به گرايش های رفورميستی    ورژوازی ني  و خرده ب
 . می زنند

 )پاس داشتن و پاس داراندن( پاسداری کند 2
 )دن و جداياندنجدايي( جدا شد يا فاصله گرفت 3
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 1 و دست درازی های استعمارگران بر ترفندهابتواندکه چنان پایدار ساخت، 
 و چه ،آیینی-تیره ای چه ناآرامی های ،تحمیلیدرچَپانی و های چه جنگ (

  .برچیرد) 182دسته بندی ها و گروه سازی های داخلی
ی نامزدهای ریاست جنبش هشتاد و هشت که از چارچوب خواست ها

دست و ا دستندمی توان» پایینی ها«جمهوری بسا فراتر رفت، گواه آن بود که 
خودی، نا و خویشان خویش، و رها از بندهای خودی و باورمند به خویش

. خیزابی بود باردار از خودباوری و دگرباوری. جنباندب را "دریای دادجو"
  : تاریخی"شالق" به یک "سبزخو"پاسخی بود 

  
  !خیزابِ سیم گون ِرها از همه سکون

  !دریای ِ مهرجو
  بر یال های ِ تفته و بارآورت که سال ها

  هم راز ِ ساحل اند،
  بیهوده

  .شالق می زنند

                                                           
درازی ها و بلندپروازی های استعماری پس از جنگ جهانی دوم تا آستانه ی سده ی بيست و   برآيند دست1

ان در  » نود درصد«منطقه ای که -دويست جنگ کشوری: بود از يک ميالدی به گونه ای فشرده، عبارت آن
يا و  شته      آس ون ک ين رخ داد، سی و سه ميلي ا و امريکای الت رای سنجش  (افريق ا ده   جنگ اول: ب انی ب جه

ا در سال دو هزار و      ، پنجاه ميليون)ميليون، و جنگ دوم جهانی با شصت ميليون کشته آواره ی جنگی تنه
ون   اه های جنگی      چهارده ميالدی، و نزديک به بيست ميلي ده ی ساکن در اردوگ ستره ی   . پناهن جنگی در گ

ر سر     انی ب م در کشورهای    » سهم «جه شتر، آن ه ده ای  بي ه رشدی  (بالن الی   ) رو ب ابع م ا من سامحدود و   ب ب
دانجا       ه ب سانارسا، ک ايی ب داران    زيرساخت ه ه زمام ود ک ده ب دهای      انجامي ی، بخش چشمگيری از درآم محل

ذاری در رشته های          ناچيز به دست آمده از فروش مواد خام به شرکت ه جای سرمايه گ ی را، ب های فرامل
سيار جدی     (يد جنگ افراز از کنسرن های نظامی   به خر تکنولوژيک، بناچار-صنعتی ه ی رقابت ب ه پهن  ک

ايی     ان غول های اروپ ود  -مي ده     ) امريکايی ب ه (و بازسازی زيرساخت های ويراني » بازارهای «يکی از   ک
ي   ی فرازمند برای بانک جهانی و صندوق ب ول و ديگر    ن الملل ذاران  «پ ود  » سرمايه گ انی ب اختصاص  ) جه

 .دهند
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  در آسمان ِ تو
  چندی ست

  آماس کرده ابر
  .باران کشیده چتر

  آویزهای ِ شاد ِ نگهبان ِ باغ و داد
  در دشت و کوه و تنگ

  با تشنه هم دم اند
  ن ِ خسته اند،در خو

  دیگر گریزپای
  کرنای ِ مرگ ِ سوگ
  بر بال های ِ رخش

  .پرواز می دهند
  !خیزاب ِ سبزخو
  !دریای ِ داد جو

  183.خوش آمدی به خویش
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   به نام کیست؟"قباله ی مملکت"

  نوشتار از یک سو، گوشه هایی از سیاست های استعماری و بازتاب های آن در ایران،این 
  1پاره ای از نارسایی های نیروهای خواستار دگرگونی را می کاودسو، دگرو از 

  
  
عقیده صریح و صادقانه من این است که چون مقصود نهایی ما فقط "

صیانت هندوستان می باشد، در این صورت بهترین سیاست این خواهد بود 
که کشور ایران را در همین حال ضعف و توحش و بربریت بگذاریم و 

  ."الف آن تعقیب نکنیمسیاست دیگری مخ
  از نامه گوراوزلی بارت به وزارت خارجه انگلستان

  
گوشه هایی از سیاست بن بست زا و کالسیک استعماری که از سده ی 

 و ید آغاز)رو به رشد(بالنده نوزده در ایران و بسیاری از کشورهای 
. ت، تا خیزش خونین هشتاد و هشت دنبالید، در این نامه نمایان اسگونیچیدپ

، بیشتر کسانی  و رشدستیز واژبالشی سیاست هایِساناین دراندازندگانِ 
. جایگاهی داشتندفرازبودند که در دستگاه زمامداریِ کشورهای مستعمره، 

ن را نیز دربرمی و بخشی از دست اندرکاران آ ، دستگاه دینی روکرداین
 از  آماج های استعماری در باختر آسیا، بخشیانجاماندنبرای . گرفت
وجوه " همدستان، از "جلب" یا "سرسپردگان"  خریداری برای2هزینه هانیاز

                                                           
» خرابکاری های اينترنتی «، به شونِد پژوهشی بکاررفته در اين بخش از از سرچشمه ها  شمار فراوانی    1

 . نويسنده نماندرسدر دست
 )هزينيدن و هزيناندن( هزينه های مورد نياز 2
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ارتور هاردینگ وزیر مختار انگلیس در این .  دست می رسید ی هند"موقوفه
هند در دست من » اود«اختیار تقسیم وجوه موقوفه ی ": زمینه می نویسد

نهرین و ایران مانند اهرمی بود که با آن می توانستم همه چیز را در بین ال
 ."بلند کنم و هر مشکلی را حل و تصفیه نمایم

 که به ویژه در پیوند 1اندهگرایانِ دست نشبنیاد این دسته هزینه ی اندنمفراه
پَذرفت  بودند و بازار فروش برای کاالهای کشورهای متروپل را با بازرگانان

 نفت در با پیدایش. 2واگردید  کمابیش گذشت زمانبا می کردند، تضمینیا 
، از موقوفه ی  را مالیفراهمشاندوزش و باختر آسیا گام به گام وظیفه ی 

، ناآشکار و "اسالمی"عربستان و پس از انقالب  های سعودی به "اود"
  185 1.184ردند نیز واگذا3 ایران والیی هایآشکار به

                                                           
ه، و پاسداران     موقوفه-خالفت ايران بويژه بر سه ستون اقتصادی، بازاريان بزرگ، بنياد  اگر1 خواران فرب

توا اه اس ستان خاصه متکی باالجايگ لطنت عرب ان ر است، س ه بني ر س ان : است ب عود، مکتبي دان آل س خان
سته     ابی، و شبکه های واب اِی دست              از.وه يالدی، سعودی ه ا آغاز سده يبيست و يک م ه ی شصت ت ده
رای        مالی-نظامی-پرورده ی کنسرن های نفتی ا ب ارد دالر تنه ه صد ميلي ای  «جهانی، چيزی نزديک ب کودت

نگريستنی اينکه،  با چپ ها و ملی ها در مناطق نفت خيز آسيا و افريقا هزينه نمودند، و ر ستيزد» فرهنگی
ذاری «درآمد آن کشور از اين  ا و جذب گردشگران   » سرمايه گ ا ده         ه ود ب ر ب ا در يک سال براب آيينی تنه

ابيش    در منطقه، همانا ايران و ترکيه و پاکستان و مصر  ديگر همتايان آنان. ميليارد دالر ز کم  و اسراييل ني
 .همين گدار گام نهادند در

 )واگرديدن و واگردانيدن( دگرگون گرديد 2
در ايران واليی، از پراگماتيست هايی چون هاشمی رفسنجانی گرفته تا           » اود« نمونه ای از موقوفه داران       3

ه  مصباح يزدی محمدتقی«: تندروهايی چون مصباح يزدی وان  ب در  عن وی  پ ه  معن د  جبه ناخته  اریپاي می   ش
دان  جمله سياسی، از گروه اين اعضای .شود دگان سياست      (روحانی   اصلی حسن   منتق اده کنن ه خود از پي ک

ود       ول ب ی پ ين الملل انی و صندوق ب ا  و هستند  )های اقتصادی بانک جه ه  باره اد  ب ه  دولت  از انتق  و پرداخت
د  استيضاح  را دولت نيز وزرای مجلس در که کرده اند تالش ا  ا ام .کنن  سخنان  مخاطب  روحانی  حسن  تنه

ه  عضو روحانی اين .نبود مصباح يزدی ه  حوزه  مدرسين  جامع م،  علمي اره  ق سنجانی،    درب ر هاشمی رف  اکب
تاده   مصلحت تشخيص مجمع رييس ام «نظام و نخستين فرس وب نفتی پس از انقالب و      » ام ه جن » حالل «ب

رتيش پترولي   (مسئله نفت با کنسرن های نفتی    ال و ب اليبرتون     از توت ل و ه ا اکسون موباي ه ت ز  ،)وم گرفت  ني
شتش  هفت  و خودش  که اگر  دارد قدری به و است گور لب پايش که آدمی: "گفت چنين د  پ ام  بخورن نمی   تم
ايی   شود،  امربوط  حرف ه د   ن روی  و می زن انش  و خود  آب رد   را اطرافي ه  واکنش   در""می ب  انتقادهای  ب

 نزديک اين روحانی .کرد افشاگری به تهديد را وی مادملیاعت حزب منتجب نياعضو رسول مصباح يزدی،
د   " گفت  وی به خطاب روحانی، درباره مصباح يزدی سخنان به اشاره با کروبی، مهدی به  من  می خواهي

د   داشته ايد؟ افرادی جلسه چه با و رفته ايد آمريکا و انگليس سفر چند شما که بگويم ان   می خواهي ده ت  پرون
مذهبی ها نيز در همين راستا با نگاهی به پرونده رحيمی معاون اول دولت -ارنمای ملیت" ؟چيست بگويم را

سادهای دارک ف ناد و م ژاد، اس دی ن کاراحم ان را آش صادی آن ه . اند مختلف اقت ان رحيمی ب ته ی آن ه نوش ب
قاضی پرونده پيشنهاد کرده بود در صورت تخفيف در مجازات، وی حاضر به همکاری برای روشن شدن                   

داری است                ب ه          .رخی از اين مفاسد به خصوص در باره تيم مصباح يزدی و جبهه پاي يم نزديک ب  وی گفت ت
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  خویشاوندان تاریخی
  

 مردم و تن برانگیخسده ی نوزده سرسپردگان همین سیاست بودند که بادر 
 آفند و اینبرآیند .  داشتند کارگردانی هایی"کفار روس" جنگ با  بهدولت

، از یک سو بستن پیمان نامه ی ترکمن چای و جدایی بخش دشمنی ورزی
تحمیل قرارداد بازرگانی نابرابر با درچَپانی و سو دگرهایی از ایران، و از 

تان کوشید تا قرارداد ن پیمان نامه، انگلسپس از بسته شدن ای. روسیه بود
 بزرگ در برابر این راهبند. د درتَپانَ دیگری به ایرانهمسان و بیدادگرایانه ی

وی این داد . پیمان نامه، میرزا ابوالقاسم قائم مقام، وزیر محمدشاه قاجار بود
تجارت " که این گونه می آورانداو یاد. دارزیابیمی  "زیان بخش" را و ستد

جی این مملکتِ فقیرِ ناتوان می شود و عاقبتش این وسیله ی نابودی تدری
است که بین دو شیرِ قوی پنجه که چنگال خود را در کالبد آن فرو برده اند، 

آزادی " : کهمی فشردی پا انه و سختانهدرست این وزیر ."تقسیم خواهد شد
ذخائر " است، چرا که مندمانده ای چون ایران زیان برای کشور وا"تجارت

ل وزیر مختار انگلستان در جان کمب.  می کند"ان را از کشور خارجطالی ایر
هیچ استداللی نبود که برای قانع کردن محمدشاه و ":  می نویسدیادنامه اش

اما تمام براهین . نرفته باشدوزیرش در اثبات منافع قرارداد بازرگانی به کار 
 او از  برداشتنِماجِ آ وی به".در قائم مقام بی اثر مانده، جواب ما را نمی دهد

غی ل بین علما و مالها مبلبرای برانگیختن مردم و خرج کردن پو" راه و سرِ
احساسات مردم علیه قائم مقام روز به " تا اندزین هَ"در حدود پانصد لیره

باالی منبر علیه "دست نشاندگان خود را واداشت که  و "روز شدیدتر شود

                                                                                                                             
وده              ل نم مصباح به عنوان دور زدن تحريم ها ميلياردها دالر از اموال بيت المال را به خارج از کشور منتق

 .است
 )واگذاردن و واگذاراندن( واگذار کردند يا نمودند 1
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 و ، با بهرگیری از همین ترفندها جان کمبل1186. گویند"او به درشتی سخن
کار او را مستوفیان وابسته، دیوانیان یا نیز همکاری بازاریان و درباریان و 

پس از کشتن او به دستور محمدشاه، قرارداد (!!!)   و تنها سه روز187 2ساخت
 منفی آنبسا شد که پیامدهای  درتَپانیدهبازرگانی نابرابر با انگلستان به ایران

رخ می  درازگاهیاقتصادی ایران - اجتماعیمناسبات و پیوندارها  آینه یدر
  188 3.ودنم

                                                           
ان و                         بنابر داده های     1 ان واليي ان اقتصادی مي ا داد و ستدهای پنه ان ب ران، همزم سيون اي رسانه های اپوزي
ان از سوی                   »استکبار جهانی « ی، از آن مي دروان والي ز از سوی تن الفين سياسی ني رای مخ ، فتواهای قتل ب

 .مصباح يزدی و جبهه پايداری، صادر شده بود
يس در کش     از جهت تحريک و «2 ن دوران    انتريک از جانب انگل اريخ اي ا، ت يالدی   (ور م وزده م ) سده ی ن

دوف اديب و شاعر     . غنی است ل گريباي ه قت زرگ روس، مرگ    از آن جمله در پشت رويدادهای مربوط ب ب
ل         سلطنه، حوادث هرات، قت رزا نايب ال اس مي ناد و       مرموز و زودرس عب ر، موافق اس ام و اميرکبي ائم مق ق

ا (ديپلماسی انگلستان  مدارک فراوان می توان بازی های چرکين د ) و امروز انگلستان و امريک شعار  . را دي
رای نگاهداشت     »از هندوستان  دفاع«استعماری  ستان ب ستان      د، کوشش انگل ر افغان دبانی و نظارت خود ب ي

وين    چون پيمان( ه کشور دست        )نامه های استراتژيک ن ران ب ديل اي ه تب ستان ب ل انگل ازار    ، تماي شانده و ب ن
ردن،     ، شيوه های )سده ی بيست و بيست و يکنفتی -چون بازار مصرفی( خود یفروش کاالها د فاسد ک پلي

ه ی  (پشــــــــــــــــــــت  رشوه دادن، شايعه افکندن، کشتن مخالفان آن هم با دشنه از مانند کشتارهای چند ده
ره اری جي ا ي ته ب ود گذش ان خ اموران رنگارنگ و پنه واران و م يش درآ)خ ين است پ د رعشه آور ، چن م

دتر    از قرارداد گلستان) ترکمن چای(قرارداد … های استعماری انگلستان در کشور ما  سياست به مراتب ب
ه        بود، ولی اقدامات کامال خبط و گاه فتنــــــــــــه انگيز ه روسيه ب انيون علي اد روح وای جه سياسی، مانند فت

د سازمان های       اعالن جنگ از جانب ايران تحريک عمال انگلستان، سپس ه غرور برخی تجدي  به روسيه ب
د در          سطحی در شکار وليعه ام پي ائم مق رزا ابوالقاسم ق رغم توصيه صريح مي ا     ارتش، علي سه مشورتی ب جل

يه،        ا روس د جنگ ب ورد خودداری از تجدي شاه در م ه       حضور فتحعلي اری ک ه ک شاه را ب ران دوران فتحعلي اي
شاند     ود، ک ز ب ـه آمي ن دوران ناخرسندی  در. فاجعــــــــــ زرگ و کوچک        اي ستبدان ب ان و م ردم از درباري م

ه حتی يکی از       ) زورگويان واليی و اشرافيت روحانی شيعه  چون تنفر مردم ما از( ود ک يده ب ه جايی رس  ب
رعليم  «قائم مقام او را  که عباس ميرزا وليعهد در نامه ای به قلم-روحانيون تبريز به نام ميرفتاح  اح غي » فت

ه -هناميد ذيره ی سربازان روس رفت      بر راس انبوهی از مردم تبريز ب چون آغاز سده ی بيست و يک      (پ
رده و     در جای جای ايران» دست های پنهان«ميالدی که  ان ک خود را در پشت ناخرسندی های مردمی پنه

 ع فراوانی هوشمندی و اطال … ) ی نوين برنامه می ريختند» خاورميانه«ايجاد  برای فروپاشاندن ايران و
ه شيوه ای    از سياست جهانی الزم بود که در آن هنگام وظايف ديپلماسی خارجی ايران به نحوی منطقی و ب

ن کشور          وی استقالل اي رين مق د بهت ه بتوان ه و       . باشد  اجرا شود ک ای يک نظام خفت ين انتظاری از اولي چن
ده ی   ب مان خت عق وت و س تعما    فرت ای اس ات رقب ه در دام تحريک يايی ک اری   آس ود، انتظ اده ب رطلب افت

ه حوادث      . است غيرمنطقی ه متوجه کن دارانی را ک ری را      اين نظام حتی سياست م ه ت د و مشی عاقالن بودن
 .  »روفت تعقيب می کردند، با خشونت استبدادی از سر راه

ای   در خاور،» باالی منبری ها «نادولتی برگرفته از    - گسترده ی دولتی   يادگرايی بن 3 ه معن آن، » دوزآم ر« ب
ه های                «اين پديده   .  نوين اندازه ای پديده ای بود تا      ه در ده ايی داشت ک  و  ١٣۴٠ارتباط تنگاتنگ با تالش ه

ی و            ١٣۵٠ ای مترق ت ه ا و دول بش ه اتی در جن ی ثب اد ب ا ايج دف از آنه ت و ه ی گرف ورت م  ص
ه  بود که در آن زمان در بخش بز       ) مدافع جدايی دين از حکومت    (ضدامپرياليستی سکوالر    رگی از خاورميان

تند     سته ای داش ش برج د و نق سّلط بودن ت    . م ه داش ده ای دوجانب الش فاي ن ت ای     : اي درت ه ود ق ه س م ب ه
تند                             ا داش ا اّتک ه آنه ستی ب درت های امپريالي ه ق م های ارتجاعی ای ک از . امپرياليستی بود و هم به سود رژي
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اجتماعی - از پژوهشگران ایرانی به درستی دست اندرکاران سیاسیشماری
گروه نخست که : 1می پارانندبه سه گروه  ی استعمار واره را در کشور

روه د مانند امیرکبیر، گکارنامه ای درخشان در کاردانی و پاکدامنی داشتن
 داشتند ن باالییشخصیتآگاهی و   چونباری نکو می خواستنددوم که 
 همچون حسین خان اصفهانی، و گروه سوم یدندچیرمی  بر آنان گاها تباهان

  . بیگانگان بودند مانند ابوالحسن خان ایلچی ابزارِدست  به راستیکه
ستانه  در آ برای کشورماناین ارزیابی را می توان برای سده ی بیست و نیز

این .  دانستبیش درستات ریاست جمهوری نیز کمانتخابا  یوارهی دهمین 
- اقتصادییپیوندارها شفرای و بالشرایند، در گذر زمان و همپا با ف

، می پیش از خیزش هشتاد و هشت. ستپیچیده ادر منیتیا-سیاسی-اجتماعی
لندپایه  را در میان گردانندگان بشد جای پای آشکار و ناآشکار هر سه گروه

انه های پربیننده ی  سیاسی درون و برون مرز، و نیز رسکنشگران ایران، ی
 آماج راستیناز آنجا که . نگریستگون ه  گونهایه انداز ببیگانهکشورهای 

روبه (بالنده از کشورهای سودستانی های گسترده کشورهای استعمارگر 
 وابسته به نفت و ادل اقتصتحمیدرتَپانی و  ،ویژگان ،، و در باختر آسیا)رشد

 در بخش ریزخواران برانگیختگان و، شمار گروه دوم و سوم، همانا گاز بود

                                                                                                                             
ا     ه ت ران گرفت ه در اي ت فقي م والي ستان و رژي ان در افغان وان   طالب ه و اخ عه در ترکي دالت و توس زب ع  ح

رده           ارگر عمل ک ٔه ک افع طبق المسلمين در مصر و دولت اسالمی در سودان، اسالم سياسی همواره برضد من
ا              ... است   ٔه آنه دٔه سياست های هم به رغم برخی تفاوتها ميان نيروهای گوناگون اسالم سياسی، ويژگی عم

ا    مخالفت با دموکراسی و مردود شمردن آن    ، و بی اعتنايی به عدالت اجتماعی واقعی است، و شعارهای آنه
شتوانه   ،در زمينٔه عدالت، پوچ    د   ای  بی پ د     ، نظاممن ی ان روی از         .  و غيرعمل اريکی در پي ٔه ت ا کارنام ٔه آنه هم

درت است                     روت و ق افع صاحبان ث  از  .غيرانسانی ترين الگوهای اقتصادی نوليبرالی دارند که در خدمت من
ر،  وی ديگ ای          س ا نيروه ه در آنه ه، ک ی منطق دادهای سياس ا از رخ ٔه اروپ دانش در اتحادي ا و متح  آمريک

ستقيم و    امی م ٔه نظ رای مداخل ازی ب ه س ور زمين ه منظ ستند، ب ده ای ه ل عم ی عام المگرای افراط اس
اد   رای ايج تمديده ب ای س وده ه ای برحق ت ه خواست ه ز ضربه زدن ب ردن آن، و ني ه ک ستقيم و توجي غيرم

د  تغي رده ان ری ک ره گي واره به ی هم ای دموکراتيک واقع ذيری از  . يره دايی ناپ ٔه “بخش ج رح خاورميان ط
به پيش  ” اسالم سياسی “، آن طور که آمريکا و اتحادئه اروپا آن را مطرح کرده اند، با اتکای به همين                  ”جديد
 .می شود» برده

  ) و تقسيم کردنپاريدن و پاراندن برابر تقسيم شدن( بخش يا تقسيم می کنند 1
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 نامدار اقتصاددان "ساموئلسون".  بیشتر دیده می شد"مشاورین اقتصادی"
 و برنده جایزه نوبل پیرامون این دسته کارشناسان 1 امریکاییو رفورمیست

 :اعتراف می کندفت و درپذیر، ی آینددرم ها "قدرت" خدمت بهکه 
، به همه جای جهان می روند و کاری می 2می آموزانم که اددانانیاقتص"

آن ها جایی می روند که زور . ورزند که همه ی همکارانشان می 3ورزند
من شمار فراوانی اقتصاددان می شناسم که میلیونر شده . هست و پول هست

 در اقتصاد ، ناوابسته گوییاگردانندگان ا ناماند، چرا که در کنار کارشان ب
شخصی آنان  و خودینهسود . آن ها اما ناوابسته نیستند. کارمی ورزندآزاد 

 های سال های سانی هم چنین دگربرمی تاباند روکرداین . 4می جنباندرا 
  189."گذشته را

 اصالح طلب ها و پراگماتیست ها و "اجماع" انگیزه های زمی توان بخشی ا
 یکان های اقتصادی، آن "خصوصی سازی" به روند  در شتابدهیتندروها
 هرج و مرج  ووارداتی-چیرگی همه سویه ی اقتصاد انگلی  یهنگامههم در 

 "وابستهنا"رایزنان  همین بودمانِ را، در سپاهی-کاتوزی-بازاری "نظام" در
رازگاه می گردد به خویشاوندی تاریخی و دباز دیگر آن پاریدِ. ستجُدر

 سرشتی با بازار و بازرگانی، آن هم با بنیادگراوهای  و نیرکاتوزی ها
   .تولیدینانافراورانه و 

  
  
  

                                                           
تارهای اقتصاددان امريکايی، در انتقادهای سوسيال دمکراتيک خود اما، از چارچوب            " ساموئلسون" 1  پيوس

رای      ش ب ا کوش ی رود و ب رون نم رمايه داری ب ديريت«س ونی »م ه دگرگ ن   و ن شه ای اي دارها ري ، پيون
کشورهای پيشرفته و بالنده نيز     ديگر دنباله روان وی در      . می گيرد جا» يک درصدی ها  «در کنار   » عمال«

 .گامندمی در همين گدار 
 ) آموختن يا آموزيدن و آموزاندن( آموزش می دهم 2
 )کار ورزيدن و کار ورزاندن( کاری می کنند 3
 )جنبيدن و جنباندن( به جنبش وادار می کند 4
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  "رانت های ویژه"
  

ــن  ــاب ای ــاعِ"بازت ــدرکاران  "اجم ــام"دســت ان ــی "نظ ــه ی شــد را، م  در آین
 و واگذاری پنجاه درصد از شرکت       "بزرگترین معامله ی تاریخ بورس ایران     "

. یـد د، به خـوبی     "بخش خصوصی " مخابرات به ارزش هشت میلیارد دالر به      
، "نظـام "نیروی پشتیبان    این واگذاری پهنه ای بود برای نمایش توان مالی دو         

رگیری ها و سـاخت و پاخـت        همانا تندروان و اصالح طلبان، و نیز نمایاندن د        
سـو، شـرکت هـای       بزرگ، در یک     رویاروییدر این   .  و نهان آنان   نانهانهای  

 بـا   "تاد فرمان امام  س" و   "بنیاد تعاون سپاه  "ی   ها بنگاهسرمایه گذاری و زیر   
 پیـشین  چون رییس بنیاد تعاون بسیج سپاه، جانـشین           ای لشکری گردانندگان

 انـسانی بـسیج،      نیروی دبیردوم  ستاد مشترک سپاه،   هموندفرماندهی بسیج،   
 سـپاه   بلندپایـه ی   فرماندهان   هموندان مرکز تحقیقات سپاه پاسداران، و دیگر      

ایـن کـشاکش،     دگرسـوی    در. همانـا تنـدروان    بودنـد،    آراسـته پاسداران رده   
تحلیلـی خبـری   " تارنمای که بنا به گزارش     "کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد   "

 واره های ریاسـت جمهـوری      آن، در    "اصالح طلبِ "، مدیران   "دنیای مخابرات 
تا جایی که برخی    " برخوردار بوده    "رانت های ویژه  "خاتمی و رفسنجانی از     

 ختـه افراخود،  "افع مالی آن هـا اتخـاذ مـی شـد          ی ملی بر اساس من    تصمیم ها 
  190191.بودند

تَکاگیری یا  و سترگفزون بر دستیابی به سودهای آماج های هر دو گروه، ا
، عبارت بودند از کوشش برای امنیتی-راتیب پهنه های مخایریانحصارگ

یز ی بزرگ سیاسی، و ن هاخیراب پیش از  دارایی های ملیچنگ انداختن به
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بزرگ تا یکان های کوچک  بنگاه هایاز  (دی گرفتن یکان های اقتصادستزیر
  .قانونی ییا دستداشت ها دیوانیهای رسیدگی  بدون 193 192)1و میانه

 و وابستگی "طلبان حکومتیاصالح "ریشه ی پاره ای از سازشکاری های 
ط عمومی شرکت ببیانیه ی روا" را، می توان در "نظام" به شانژرف 
، پس از پیروزی تندروان بر اصالح طلبان در این "ان کویر یزدپیشگام

تبریک به کنسرسیوم توسعه "نبشته با در این . وییدجُدر، "معامله ی بزرگ"
آمادگی خود را برای " شرکتانبازگاه یا  آمده است، این "ی اعتماد مبین

 می اعالم» اهداف عالیه ی نظام«انجام هرگونه همکاری الزم در جهت نیل به 
و هیچ اعتراضی نسبت به این مزایده نداشته و برخی مسائل مطرح را ... دارد 

به گزارش . "از طریق مرسوم و قابل قبول قانونی، حل و فصل خواهد کرد
مجلس که "، نمی گِالیند "پیشگامان کویر یزد" زمانی که، "دنیای اقتصاد"

ه های  پهنگفت،به دگر 194."نمی تواند کاسه ی داغ تر از آش شود
 خواهند شد، دوخت و دوزبه گونه ای  ورانهپشت پرده و سازش ،2کشاکشیده

  .رندهربَبَ "رانت های ویژه"تا هر دو گروه همانند گذشته از 
  کوشیدند که ها نبودند"کنسرسیوم"ین ا انِ هماننداین است که، آیاپرسش 

، با  ی ریاست جمهوری و پس از آنوارهدر کوران انتخابات دهمین 
 خیزش ،"بان حکومتیاصالح طل" از شماریتیبانی مالی و سیاسی از پش

به خاک و خون  توده ها را  وشند بندکَ"حفظ نظام"رچوب  در چا رامردمی
  .   نشانند
        

                                                           
ه     يکان های انجصاری، شمار فراوانی از يکان های کوچک و ميانه ی اقتصادی را تص             1 ا ب رده و ي احب ک

ه    گردانندگیبه » امام حضرت فرمان اجرايی  ستاد«برای نمونه . تبعيت خود در می آوردند ه ب ه ک  ولی فقي
ارد دالر و                           نج ميلي ود و پ رآوردِی ن ا دارايی ب رز، ب يالدی رويت رل «گزارش سال دو هزار و سيزده م » کنت

، –  افريقای جنوبی و آلمان    برای نمونه در   – و چندين يکان برون مرزی       چهل يکان اقتصادی درون مرزی    
 .انحصاری بود با توان باالی اقتصادی و زير ديدبانی و نظارت اشرافيت روحانی

 )کشاکشيدن و کشاکشاندن( مورد کشاکش 2
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  "دیکتاتوری و فساد"زایندگان 
  

ترفندها و کارشکنی های زد و بندها و   همه یبا،  امادر آستانه ی انتخابات
اجتماعی، داده ها - ساختارییدشخواری ها و نیز ،زی و درون مربرون

بخش بزرگتری از  که همزمان با ژرفش بحران اقتصادی، ندنشان از آن داشت
ند که بدون دگرگونی های ریشه ای، نمی  به این برآیند می رسنیروهای ملی

نیروهای در این میان کم نبودند . بودتوان به بهبود اوضاع در ایران امیدوار 
 و "نهاد روحانیت"بیش آشکار ا که کم-  و در کنار آنان ریامندانی–ملی 
می ارز  در کشور"توسعه" راهبندهای گسترده ی آن را یکی از هایاراختی
 1"دیکتاتوری و فساد" و رویکردهای سی ساله اش را زاینده ی 195،ددنیابی

مسئولیت دگی و گَردانی در فرایندهای نوین، آن چه به 196.خواندندمی 
دمکرات و نیز سندیکاهای کارگری و نهادهای -مان ها و حزب های ملیساز

  .درونی و برونیتوده ای می افزود، در پیوند بود با شرایط ویژه ی 
در ستیز با  اجتماعیجنبش های  که دید، می شد نیودربا شرایط  پیونددر 

جمهوری "سران  و می بالیدند فشارها سرکوب، علیرغمِ فساد و  ونابرابری
 ادعاها تنها به این می اندیشیدند که ناخرسندی ها  داوها وبا همه ی "سالمیا

:  دارای این ویژگی ها بودندبسیاره به کنش های اجتماعی. را مهار زنند
 جنبشدر های گسترده تر گرایی   نشانه هایی از سازمان،نخست اینکه

                                                           
: نوشت » حافظ نظام   «نخستين رييس دانشگاه ايران پس از انقالب در باره ی رويکردهای اصالح طلبان               1

شجويان در  ی دان ره     وقت انی چه ک روح ه ي ق ب شريه متعل ک ن اع از آزادِی ي ران، در دف شگاه ته وی دان ک
اس اصالح گران در                   ه لب ه ب ان ک ا خشونت عوامل حکومت بنيادگراي ان ب عوض کرده، اعتراض کردند چن

ه  ٧٨ تير سال ١٨واقعه . آمده بودند مواجه شدند که در تصور آنها هم نمی گنجيد         و پيآمدهای آن نشان داد ک
د     هر ی آي رون نم شک بي ار، گنج ِم م ز از تخ وری    . گ ت جمه ال رياس شت س دِت ه اتمی در م ا از  خ باره

ه جرم                   الجوردی تجليل کرد   ا ب ه تنه شجو و استادی ک و » فکر کردن  «، اّما يکبار از مظلوميت هزاران دان
شج           دگرانديش بودن به جوخه های اعدام سپرده شدند ياد نکرد            ِر دان ز س م ني اد زد   و در پايان کار ه  ويان فري

 .آنها را به نادانی و آلِت دست دشمنان بودن متهم کردو 
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 ا به سوی ی دسترسها و نهادهایِ  سازمان، دوم اینکه1.یدآشکارمی مردمی 
های بافت  و یا فتندر  و جدایی از دستگاه زمامداری می بیشترخودپویی

ازنده  ت سوم تندتر و2.شتند ندا"باال" پیوندی با ، کار که از آغازِبودندی ننوی
های  گروه ها و سازماندسته ها و های اجتماعی در پیکر   شدن واکنشتر

-ی اجتماعیها پهنه ره ایدر پا را می شد  این کنش هانمودِ. اجتماعی بود
حذف والیت "تر روشن طرح : ، از آن نمونه بودندرنگریستدسیاسی ایران 

 گوناگوننهادهای  به پرسش کشاندن آشکارتر از قانون اساسی، "فقیه
 و آموزگاران و زنان و  کارگرانفراگیرتر، اعتصاب های پردامنه تر و والیی

، و نیز - گاه شیراز و امیرکبیر دانش های اعتصاب، از آن میان- دانشجویان
 رسانه های  هاینوشته بنا به "ساختار شکن"طلبان افزایش شمار اصالح 

  .تندروان
 که با گذشت زمان بخش دیده می شداز انتخابات ریاست جمهوری، پیش 

 که این نابِ  باب را درمی یابیدند سیاسی در ایران کنشگرانگسترده تری از 
خواهی  رپانهادن حقوق زنان، سرکوب آزادی زی197 3،در ساختار والیی

                                                           
ی از     که بيشتر از اليه های ميانی برمی خاست،       خيزش هشتاد و هشت    1 ر شماِر فراوان روه  ب ا گ  و شبکه   ه

ن   . با هم نيک درمی پيوست    از نظر فنی      و  با بزرگی گوناگون استوار بود     های اجتماعی  ان در اي ه جوان  ُجنب
 . برجستگی نقش می آفريدندبه
 .، در اين زمينه بنگريد به پايان کتاب»گفتمان های مطالبه محور« برای نمونه 2
رون مرز                        3 ا در درون، بلکه در ب ه تنه اه، ن  ساختار واليی با کارگردانان رنگارنگش پيشنه ای دارد درازگ

ونی          . نيز ان می خوانيم           واليی » نظام «پيرامون شماری از دست اندرکاران پيشين و کن :  و سازمان های آن
يش  که پهلوی دوران در "کانادا و امريکا در ويژه به"کشور  خارج در اسالمی های انجمن« ز  هر  از ب  چي
د، نقش   می  و عمل  فکر اسالمی مناسک مراسم و به سزايی  کردن ان  دهی  شکل  در ب  و سرکوب  های  ارگ

 بنی ابوالحسن زاده، قطب صادق يزدی، ابراهيم شنق. کردند ايفا اش ت حيا و تداوم اسالمی حکومت تحکيم
د هاشمی،   سازگارا،  صدر، محسن   وربخش،  محسن  محم ازی،  حسين  ن دتقی  نم انکی،  محم  محمدحسين  ب

ال   صادق  سروش،  عبدالکريم عادلی، اکالم، کم ايی،  صادق  خرازی،  زيب انی،  جواد  طباطب وچهر  الريج  من
 نمانده پوشيده کاظمی کاظم سيد و امامی سعيد تالنی چونقا و گران شکنجه ....و زنگنه نامدار بيژن متکی،
ز  بهمن  انقالب  از پس  . است  ن  ني ا  انجمن  اي ان  ه ه  را راه هم د،  ادام رای  جاسوسی  اينکه  ضمن  داده ان  ب

 بارها کانادا در و ونکور تورنتو .اند افزوده خود وظايف و اعمال بر نيز را کشی چاقو و چماق حکومت و
 کنندگان از سوال يکی شتم و ضرب نيز امريکا در و است بوده حضرات اين سوی از رفتار نوع اين شاهد
راد  توسط  تگزاس  در )سال هشتاد و هفت خورشيدی  (گذشته  سال در سروش عبدالکريم آقای از  انجمن  اف

 .بود» جماعت اين اسالمی های از فعاليت ديگری نمونه اسالمی،
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جوانان و دانشجویان، سانسور هنرمندان و روشنگران، و فشار روزافزون 
 پوششی بود برای چپاول درآمدهای به درستینهبه کارگران و رنجبران، 

بیهود نبود که جانشین فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ایران در . ملی
آژیرها و ، " و ایمن با روحیه و تفکر بسیجیتوسعه پایدار" به نامهمایشی 

  .پیش می دید جامعه را  در تیر هیجده چون حوادث"خطرهایی"
،  آسمان ماهواره به"غرورانگیز" پیش از انتخابات، رویکردهایی مانند پرتاب

 نیروگاه بوشهر، نمایش های نوین پیرامون "موفقیت آمیز"راه اندازی 
ا، می شد بیشتر به  کشورهای همسایه رفلسطین و عراق و بحرین و دیگر

 می رسید که این گونه دیدبه .  تا کنشینگریست واکنشی رویکردی چشم
 ی و خواستمان هاگفتمان ها از کژراندن دیدگاه همگانیمانورها، در کنار 

 رده جلوگیری از پراکندگی روزافزون: آماج را پی می گرفتند داخلی، چند
 گان،ای اصالح طلب، و ویژدیکالیزه شدن نیروهوند را ر بازداریِ خودی،های

 یک نیروی توانمند و همبسته ی خواستارِ دگرگونی هایِ پیدایی پیشگیری ازِ
  . ریشه ای

  
  در برابر یک آزمون

  
بیش به ا جهانی نیز کم دگرسانی هایافزون بر دگردیسی های درون مرزی،

ر  اقتصادی د بحرانبویژه. می نمود )رو به رشد(بالنده سود کشورهای 
سال بی پیشینه بود و از چند سال صد  اینکشورهای صنعتی که در دراز

، می ده بود آشکاریش نشانه هایانتخابات سال هشتاد و هشتپیش از 
این دگردیسی ها، اگر به جنگ . توانست پیامدهایی برای کشور ما داشته باشد

از یک سو، هایی همسان با آغاز سده ی بیست نمی انجامید، می توانست 
 از  را با دشواری های تازه روبرو کند، و استعماریدست درازی های
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، و از )رو به رشد(بالنده  کشورهای  دسترس درسو، امکان های نوینیدگر
 باختر سرزمین های بر یشتر ب،این دیگرگونی هاپرتو . نهدآن میان ایران 
ن بین المللی،  کارشناسا نبود کهبیهود. می تابید التین آسیا و امریکای

 به جرگه ی درآمدن را در آستانه ی "جهان سوم"وهی از کشورهای گر
 و حتی باختر آسیا را در آستانه ی ارزمی یابیدند سپهرپیشتازان صنعتی 

بالنده  که بزرگترین پیروزی های کشورهای یادآریم.  می دیدندچرخشینو
 کشورهای ، در کوران بحران های بزرگ جهانی و ناتوانی)رو به رشد(

ستان پس از جنگ جهانی دوم و چین و هندو. بوددست آمده متروپل 
گون خود را از بندهای ه گوناندازهایِ  ه نیروهای جهانی، برازش تدگرگشتِ

، و پاره ای از کشورهای آسیا و افریقا و 1 رهانیدنداستعماری و نواستعماری
اجتماعی -امریکای التین، در کوران جنگ سرد و بحران های اقتصادی

گُدار دهه ی شصت و هفتاد میالدی در این کشورهای سرمایه داری در 
بهمن، در ایران نیز انقالب مشروطه و جنبش ملی شدن نفت و انقالب . یدندگام

بیش در ا و آزادی خواهانه و داد جویانه، کمستانانهبا آماج های استقالل 
  198.افراختندخود 2المللیهنگامه ی فراخور بین بستر 

 استثنایی هرچند دهه  و3دای برجُبزنگاهِاین ، اندیممانگونه که پیشتر یادآوره
یکبار برای جنبشی کمابیش زیربنایی، و با نگرشی ژرف به تاریخ 

                                                           
 )رهيدن و رهانيدن( رها ساختند 1
ا  2 يالدی، سهم کشورهای          در سيزده  تنه ده ی (» جی هفت  «سال آغاز سده ی بيست و يک م  دربرگيرن

ن     ادا و ژاپ ا، کان سه، ايتالي د ناخالص  ) امريکا، آلمان، انگلستان، فران ا کشورهای      در تولي ان در سنجش ب جه
ده ی  ريکس«فرابالن تان،(» ب ين، هندوس ده ی چ ا دربرگيرن يه و ب وبی و روس ای جن ل، افريق زايش برزي  اف

ان از    د ناخالص جه ه    8.6چشمگيری در تولي ه   66.4، از ) درصد 21.5 درصد ب  درصد  46.4 درصد ب
دگاه      2012 در سال. فروکاست روه کشورها از دي ن دو گ د اقتصادی   «ميالدی تفاوت اي درت خري ا » ق  تنه

ه  سي-اقتصادی اين به معنی دگرگشتی بود تاريخی در موزاييک.  درصد9چيزی بود نزديک به  اسی جهان ب
ان، و  . سود کشورهای بالنده ی آن در درجه ی نخست    رويکردهای نوين قيصران جهان و جيره خواران محل

ی  ای نفت سرن ه امی-کن ذير      -نظ ده و گريزناپ د بالن ن رون الش اي وگيری ازدنب رای جل د ب ی بودن الی، تالش م
 .رژی و مواد خام جهانخاورميانه و چه در ديگر کانون های ان چه در کشورهای نفت خيز: تاريخی

 )برجداييدن و برجداياندان برابر استثنا بودن و استثنا کردن(استثنايی  3
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باکامی یا . 1درمی اندوزدچند سده یکبار برای خیرشی بلند  سرزمینمان، هر
 و ژرف هشیاری  بهوامی بندد در دستیابی به آماج این جنبش ها، ناکامی

،  آنانپیشاهنگانرزمندگان و  توان سازمانیاندیشی توده ها و راهبران آنان، 
پهنه ی  بازدارنده در بر نیروهای بالنده برتری سترسای و محسوسنیز و 

  .درون و برون مرزی
  اینگونغازیدنِکشورمان آگوییا ، در آستانه ی سده ی بیست و یک میالدی

 ژرفه تاریخی که دامنه و دگردیسیارنده این  نگ2.دیرا می آزمایدگرگونی ها 
دوران صفوی و افشار دگرسانی های ، با دید آن را نمی شد پیش ه یو گاه

 انگیزان ها و عامل هایبه شوندِ  در آن دو برش، 4.می داند 3سنجیدنی
گشت ، همانا باز آماجیند، ب5 استپژوهشاین  پهنه ی گوناگونی که برون از
در کوران . رساندیم ی جهانی، دست نگسترهن در به جایگاه شایسته ما

معنوی و - بیشترین ابزارهای مادیگوییاانتخابات سال هشتاد و هشت، 
در برابر .  بودیدهفراهمانباییده و اجتماعی برای یک خیزش بلند -اقتصادی

ساخته و پرداخته ی روبنای  ، همانا بازدارندهی نیرویاین پرش تاریخی اما
  .مالی، خودافراخته بود-سپاهی-کاتوزی-بازاری "نظام"  یا،استعمارگران

خواری تاریخی، به گون  بدین اندناین راهبند و پایان اندنبرای درهم شک
که آمیزه ای باشند از می نیازیدیم گروهی از رزمندگان و راهبران 

 وپاکدامنی و ژرف نگری امیرکبیری،  ،خردورزی و دادگری بابکی

                                                           
 )دراندوزيدن و دراندوزاندن ( فراهم می گردد1
 )آزمودن يا آزماييدن و آزماياندن( آزمايش می کرد 2
 )سنجيدن و سنجاندن( سنجش پذير، قابل مقايسه 3
امانه ی سرمايه               ايران در سده ی هفده و هيجده         4 ميالدی نتوانست مناسبات چيره ی فئودالی را فروپاشد، س

ان و    -داری را پيش راند، انقالب بورژوايی را دست کم در کالن   شهرهای پيشرفته ای چون اصفهان و کرم
 . تکنولوژيک برخيزد- صنعتیی پيروزاند و برای انقالبهدگر

ژوهش    5 ه رشته پ شتر ب رای داده های بي انیاشرافيت «ب ران روح اريخ اي ه» در ت اب  ، ب ان کت آدرس  وپاي
 . بنگريدی نويسندهتارنما
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 آماده ی زایش آن  می توانستوارهاین . نادریخودباوری و میهن دوستی 
  . 1ند پیدایگونه چهره های تاریخی باشد که هر چند سده یک بار می

  
   اشتباهاصالح طلبان و بازخوانی

  
  بنا بر رسانه های برون و درون مرزیدر آستانه ی خیزش هشتاد و هشت،

یروهای در راه همکاری نیروهای ملی و دمکرات، کارشکنی هایی از سوی ن
ها و ن از ارگادر شماری  انا یا سازشکار یا م)انحصارگر(تَکاگَر  یا امنیتی

  سرشناسانیفزون بر آن، بخشی از نیروها و. سازمان ها، رو به شدن بود
بیش نقش ادگرگونی های ریشه ای کم و پیدایی 2یبرایکه می توانستند در 

 ، ناوش هایامدهای اینپ. داشتند نوسان ناوش و، ستانهکم در آ، دستآفرینند
دمکراتیکِ وابسته به آن را، می شد در آینه ی دو رویدادِ ناو نیز روکردهایِ 

  . کشید به فرتور، خُردک به انتخاباتدور و نزدی
 دانشجویی گاهنامه برگرفته از ،"بازخوانی قتل های زنجیره ای"در گزارش 

: دیمطلبان می خوان  اصالحندیبرش دولتمامیر کبیر، پیرامون رویدادهایی در 
طلبان در دستگاه اطالعاتی جمهوری  سابقه فعالیت برخی از اصالح"

ها هیچگاه  ها و پیگیری  سبب شد که دامنه افشاگریاسالمی در دهه شصت
اوج درگیری سیاسی و  این سال ها .به سالهای دهه شصت کشیده نشود

دها نفر از های اپوزیسیون بود و طی آن ص بعضاً نظامی حاکمیت و گروه
اپوزیسیون زندانی، شکنجه و اعدام شده و دهها نفر از مقامات جمهوری 

 .های اپوزیسیون ترور و کشته شدند اسالمی نیز توسط برخی از گروه
هایی که در دوران ریاست جمهوری  طلب تنها به افشای قتل مطبوعات اصالح

                                                           
 )پيداييدن و پيداياندن ( پيدا می شوند1
  برگرفته از برآمدن و برآياندن برابر پديد گشتن و پديد گردانيدن2
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لب خصوصاً ط مطبوعات اصالح.  پرداختند،هاشمی رفسنجانی روی داده بود
به  199 1 ١٣۶٧از نزدیک شدن به واقعه اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 

  ."کردند شدت پرهیز می
به برش زمامداری این گروه از اصالح دمکراتیک تنها نااین رویکردهای 

در آستانه ی خیزش نوین در . رنمی پیوستد طلبان در گذشته های دور
پایگاه ": یمد امیرکبیر می خوان هشتِر هشتاد و آذ بیست و سهخبرنامه

ی بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز که فعاالن  خبری رجانیوز، متن بیانیه
اند را منتشر کرده است و گزارش داده   کرده»تهدید به قتل«دانشجویی را 

است که نیروهای بسیج دانشجویی در دیدار با مقامات استانداری فارس 
 فشارها .اند ای صادر کرده روزه  سه»اتوماولتیم«جهت برخورد با دانشجویان 

بر روی دانشجویان دانشگاه شیراز در حالی رو به افزایش گذاشته است، که 

                                                           
شتار دلخراش          1 ن ک شتار دسته          «:  داده هايی پيرامون اي ٔه ک ارٔه علت و زمين دانيان س      درب ياسی در   جمعی زن

شر شده            ها، پژوهش   ، جستارها، سخنرانی  ١٣۶٧تابستان سال    سياری منت شاگرانٔه ب ناد اف ه جايی     ها و اس د ک ان
شتار   . گذارد دهی آن باقی نمی  اين کشتار دهشتناک و چگونگی سازمان   برای شک و شبهه دربارٔه دليل      ن ک اي

روزی    "در پی شکست زبونانه و مفتضحانه سياست         ود         "جنگ، جنگ تا پي م ب ی و سران رژي سياست  .  خمين
ه      ی در جبه وان ايران زار ج دها ه شتار ص ه ک گ، ب ٔه جن ی ادام ِد مردم اعی و   ض ب اجتم ا و تخري ه

اخت يهن   زيرس م از م شی مه صادی بخ ای اقت د ه ر ش ان منج دهای   . م ه از پيام شور، ک ر ک اکم ب اع ح ارتج
زون     ه خويش را      شکست و رسوايِی هرچه ف ر حکومتی ک دٔه خ  "ت ين  نماين ر زم ين   می " دا ب ست، و همچن دان

ه  دن پاي رزان ش ه ل وف ب يدن    وق ه نوش ی را ب ه خمين دارش ک ای اقت ِر صلح "ه ام زه ه" ج ت، ب دت  واداش ش
دادگر قضايی و امنيتی جمهوری                  وای بي دان        سراسيمه و هراسناک شده بود، جالدان ق ه زن های    اسالمی را ب

ه     دامزمانی کوتاه ـ که با اق   کشور گسيل کرد تا در مدت روه جنايتکاران حرف ای و داعش در عراق و    های گ
ل         وم را قت ن مرز و ب دان اي رين فرزن ن از بهت د   سوريه شباهت بسيار دارد ـ هزاران ت ام کنن وار صوتِی   .ع  ن

دانيان سياسی       ياد آيت  آميز زنده  سخنان عتاب  شتار زن ا عامالن ک ه از سوی سران     -اهللا منتظری ب شتاری ک  ک
ازمان م س هدهی و رژي ود   ب ده ب را ش ی اج ستقيم خمين تور م ال -دس د و در داخل و ١٣٩۵ و در س شر ش  منت

ه            -خارج کشور بازتابی گسترده يافت       ارزان راه آزادی را ب ا مب م در برخورد ب وضوح   ، شيؤه عملکرد رژي
ت رار داد و جناي ارعمومی ق رد  در معرض داوری افک کارتر ک م را آش ران رژي شگی س ای . پي سٔه آق در جل

دانمنت ه زن م ب روه مرگ اعزامی رژي ا گ اريخ  ظری ب ا در ت اه ٢۴ه د از١٣۶٧ مردادم ارت بودن ه عب : ، ک
ام                      دی، در مق ت؛ مصطفی پورمحم حسينعلی نيری، در مقام حاکم شرع وقت؛ مرتضی اشراقی، دادستان وق

شور،   تان ک اون وقت دادس سی، مع راهيم رئي ن، و اب دان اوي دٔه وقت وزارت اطالعات در زن منتظری نماين
ه را        اعدام زرگ های صورت گرفت ه در جمهوری            ب د ک ايتی نامي رين جن ان     ت ا آن زم  اسالمی از اول انقالب ت

د و            ۵٠خواهم    می: "انجام شده، و خطاب به حاضران جلسه گفت        ی قضاوت نکنن  سال ديگر برای آقای خمين
ه  ) گستاخ(ريز، َسفاک و َفتاک  بگويند آقای خمينی يک چهرٔه خون   ود و ب زرگ     ب ن ب ايتی    نظر من اي رين جن ت

ا حاال در جمهوری      ا را محکوم می        که از اول انقالب ت اريخ م د  اسالمی شده است و در ت شما را در  ... کنن
 .»نويسند می" آينده جزِء جنايتکاران تاريخ



  کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت
 

151

اند و  طلب در این مورد سکوت معناداری را پیش گرفته های اصالح رسانه
عمال همسو با حاکمیت، شرایط را برای ایجاد سناریویی دیگر در دانشگاه 

فتر تحکیم وحدت نیز در همین راستا، شورای مرکزی د. "کنند شیراز مهیا می
تداعی گر روزهای " های تازه در دانشگاه امیرکبیر که ددمنشیپیرامون 

جای آن است که اصالح طلبانِ ":  بودند، نوشت" هفتاد و هشتخونین تیرماه
مدعی، با سکوت خود در بزم سرکوبگران و زندانبانان شریک نشوند که همه 

 تاریخ ثبت است و دانشجویان همین روزها به قضاوت خواهند در جریده ی
  ."نشست

  
  دگردیسی های نوین در موزاییک سیاسی

  
 و سازشکارانه، دگردیسی های نوین در جاگیری های ریاورانهبرآیند این 

بدین گونه که از درون جنبش اصالحات، بخش . موزاییک سیاسی ایران بود
، به "عدالت اجتماعی"و استقالل و نیز ساختارشکن آن با شعارهای آزادی 

 کردن "برنامه محور"نخستین گام ها در راه . بالیدفراویژه در بدنه ی آن، 
 این بخش که 1.این گرایش، در آستانه ی انتخابات ریاست حمهوری دیده شد

گام از ا، با جدایی گامبرمی نموداز خود گرایش های دمکراتیک و ملی 
 چشممی شد . رومی آورد "غیرخودی"روهای ساختار زمامداری، به نی

از جنبش اصالحات،  این گرایش ها در درون بخشی بالشداشت که با 
. ، بی رنگ تر شوند"عدل و استقالل" مایه ی تندروان پیرامون شعارهای بی

 دسترس  نوینی درامکان هایتوانست  می دگرگشت این ،سویگرداز 
  .دنهو مردمی  "غیرخودی"نیروهای 

                                                           
 .بنگريد به يادداشت های پايان کتاب» برنامه محور« برای آشنايی با جنبش های 1
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روشن شدن گوشه هایی از دشواری های جامعه ی ما در آستانه ی برای 
 و "باالیی ها"انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری، و گسست میان 

 با 1می پیوستدراین نمونه .  نمونه ای از کشور آلمان می آوریم"پائینی ها"
 به سوسیال کمابیش همارهارگری این کشور که واکنش سندیکاهای ک

می نیروهایی که اصالح طلبان کشورمان همانا ، ی داشتندنزدیکدمکرات ها 
  .2جااندازند زده، "والیت فقیه" را در ایرانِ شان کمدی یدندکوش

دست پراگماتیست اتبخشی از رفورمیست های ایران دسه  که ایبدان هنگام
 و  جنبش کارگریگستاخانه یبه سرکوب در کوران انتخابات  ها و تندروها

دی "  روزنامه ی آلمانی رومی آوردند، بنا به گزارشزناندانشجویی و 
سازمانی و   کژروی های در پی"راه آهن آلمان" گ، دو سندیکای بزر"ولت

زمینه می  را  هایی، نه تنها اعتصابشرکتانبازگاه یا یریت این مالی در مد
  .دنددا می "!!!اولتیماتوم " انبازگاه گردانندگان  بهقاطع ه وبُرند، بلکه چیدند

، در ایران همزمان با سکوت بخش بزرگی از اصالح طلبان، به دگرگفتبه 
 می دادند و زبان "التیماتوم قتل"دانشجویان اعتصابی پیش از انتخابات 

 می بریدند و او را پشت میله ها به "تیغ" سندیکای کارگران را با گرداننده ی
به رفورمیست ها بودند  این سندیکاهای نزدیک  اما در آلمان3بند می کشیدند،

                                                           
  )درپيوستن و درپيونداندن برابر رابطه داشتن و رابطه دادن(بطه داشت يا رابود درپيوند  1
 )جاانداختن و جااندازاندن( جااندازی يا جاسازی کنند 2
شرفته ی سرمايه             » کشتن را گونه های فراوانی    « به گفته ی برتولد برشت       3 ا در کشورهای پي ه تنه است، ن

 :ساالر، بلکه در چارسوی سپهر
  در شکم نشاندمی توان يکی را دشنه

 يکی را نان ربود
 يکی را از بيماری نرهاند

 يکی را در خانه ی پلشتی جاياند
 يکی را با کار، جان به لب رساند

 يکی را به خودکشی کشاند
 ...يکی را به جنگ راند و

 ناچيــــــــــــــزند گونه هايی که 
  .ممنوعنــــــــــــــد در دولت ما
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 می "لتیماتوم اعتصابا" ناشایست در یکان های اقتصادی سرگردگانِ که به
گیری نمایندگان کارگری این کشور و نیز حزب های سیاسی جا 1.دادند

در . فرسنگی بوددوری های نزدیک به آنان در انتخابات نیز نشانگر همین 
 در "دی جی بی"ی آلمان ها بزرگترین سندیکایکی از گردانندگان که زمانی

 باها  که سندیکااندآورمی  یاد"وردی کونست کولتور" ی گاهنامهگفتگو با 
  سیاسیحزب های به برنامه های ،" حزب های سیاسییجایگزین"پرهیز از 

از منافع صنفی حقوق بگیران " درخورد گیرهایِجا ویژه دارند و با نگرش
دست پراگماتیست ا ما، دستب های، بخشی بزرگی از اصالح طل"کننددفاع می 

 می زیر فشارهای روزافزونو دمکراتیک را   رسته ای، نهادهایهاها و تندرو
 .نهادند

دمکراتیک ناسنجش میان واکنش نهادهای کشورهای صنعتی، با کنش های  
 و بازدارنده ی بخشی از اصالح طلبان ما را که در )انحصارگرانه(تَکاگَرانه و 

 ی ریاست جمهوری واره، برای انتخابات دهمین " فقیهیتنظام وال"چارچوب 
 به خوانندگان توان، می "اقتصادی می دادند تا سیاسی"بهبود نویدِ بیشتر 

  :سپرد، همراه دو پرسش
 می شد به بهبود اجتماعی در ایران- ژرف سیاسی2 دگرانیدن هایِبدونآیا 

 توانیم با مفاسد چرا ما نمی" پالیزدار می گفت آن گاه که،  رسیداقتصادی
 چون سران بزرگ مملکت در این رابطه دخیل ،اقتصادی برخورد کنیم

 بدون "سران بزرگ" آیا این گونه اصالح طلبان، برای چیرگی بر این ".هستند
 که بنمایانند می توانستند راه دیگری  از توده ها،"ابزارینا" یاری گرفتن

                                                           
ه                     در اين جا سخن از پشت د       1 اده سازی پاي ر سر پي اشِت سوسيال دمکرات های آلمان نيست، بلکه گفتگو ب

اعی است             ترين  ای   رين خواست های دمکراتيک اجتم صادی، سوسيال دمکرات       . و آغازينه ت دگاه اقت از دي
نديکاهای                    يالدی دست در دست س اده        » زرد«های آلمان در آغاز سده ی بيست و يک م ه خود، پي سته ب واب

ده ی سيا ی          کنن ای فرامل رکت ه ول و ش ی پ ين الملل ندوق ب انی و ص ک جه ه ی بان ای بيدادگران ت ه  - س
 . بودند- و دگره رياضت کشانی های دردآلود، خصوصی سازی های خانمانسوز

 )دگريدن و دگرانيدن( ايجاد دگرگونی های 2
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 و ناداریه انجامد و بدر باالی هرم زمامداری نیچون گذشته به سازش 
   1؟ نیافزایدرنجبرانتنگدستی 

  
  قباله ی مملکت

  
، بخشی از داستان سوزناک هشتاد و هشت بار انتخابات خونبادر پیوند 

 نوشته ی عزیز نسین را می آوریم، که نگاه طنزآمیزی دارد "محمود و نگار"
. امی نظ پیاپیبه انتخابات کشور همسایه مان ترکیه در کوران کودتاهای

این قصه، . ید استعمار به سرنوشتی همسانِ ما دچارواره ی که در کشوری
 جاسازی بیگانگان و دست درازیِ  پیِ می زند که درپرداززندگی نسلی را 

 و خندآور "انتخابات" و " عوض کردن هاحزب" ، از دروغیندموکراسی
  آنیسراینده  و سرانجام  می فرساید بی پایان،"پدرکشتگی های حزبیِ"
  از سرزمین اش می"فرار" به ی، از روی ناتوانی سرِ پیری چنان پا"محمود"

سیاسی و راستینه ی زندگی .  بازنمی گردد"آق سو"، که دیگر هیچگاه به نهد
 ناگریختهو سرنوشت میلیون ها  زده، "والیت فقیه" ما در ایرانِ "انتخاباتی"

، سرگذشت-کوتاه از این مان، براستی تلخ تری کشور و گریزانیده و گریخته
   :مان ترکیه استی شهروندان کشور همسایه  امروزینِ و حتی زندگی

آی برادر، آی آقای روزنامه نگار، هر چه به ات می گویم یادداشت کن و تو "
. روزنامه ات بنویس تا جهانیان بخوانند و گوشه ای از سرگذشت ما را بدانند

 بنویس تا "محمود و نگار" عنوان زیر. اسم من محمود است و اسم او نگار
اجنبی زیر سایه ی ... ند و گریه کند و بخواند کملت بخواند و گریه 

دموکراسی قباله ی مملکت را به نام خود کرد و آب از آب تکان نخورد، اما 

                                                           
ا    خيزش هشتاد و هشت در عمل از پراگماتيست ها و اصالح طلب ها             1 ت، ب د و آرزو  ی حکومتی فرارف  امي

 . بر ناداری و ناتوانی توده ها نقطه ی پايان نهدبدانکه
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ما نتوانستیم زنی را مطابق فرموده ی خدا و شرع جناب پیغمبر به عقد خود 
  200."در آوریم و زندگی درست کنیم
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  :بخش دوم
  ریشه های بحران و پاره ای چشم اندازها
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  !گردد"نافذ"، "ولی" حکمِراهایناز:اصالح طلبان

، راهکارهایِ "اِعمال مصلحت" و "نظام" درازنای برای برون رفت از بن بست
 داشتند با چگونگی درراست و نادرراست، پیوندی "والیت عامه"هوادارانِ 

ای نگهبان و مجلس ، آن هم بویژه از راه شور"ولی منتخب مردم"گزینشِ 
، که آمیزه ای بود از "راهکار؟"با پیروی از این . "برگزیده ی مردم"خبرگانِ 

، و اندیشه های سده های میانی  جهانی امروزین"اسالمی شده"راهبردهای 
 که در ایران، واپسینِ آنان به جنبش بابیان در سده نوزده – فئودالیسم واره ی

ی بایست با رای خود و از راه مجلس  م"مردم" ، –میالدی بازمی گشت 
، تا از "مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند"خبرگانِ برگزیده، 

ولی "ا ی، گوی"والیی"در این چارچوبِ تنگِ .  گردد"نافذ"، "ولی"این راه، حکمِ 
 دولتی زیردستِ، نهادهای درراست و نادرراست، می تواند از راه های "منتخب

  . کند"به رای مردم متصل" را ری و قانون گذاریدادگستو 
مصالح امت "بر پایه ی دیدگاه های این دسته از اصالح طلبان، می بایست 

اسالم، مصالح اسالم، مصالح کشور و مصالح مردم، محور و مدار حکومت 
 آن گونه به کار آیند، "عقل، تدبیر، تجربه، کارشناسی بشری"، و باشد "اسالمی
 . شودساخته "والیت عامه" به نام "کارا" و "آیینی"، کلیدی "ل نظامقف"تا برای 

مجمع تشخیص  ("اسالمی"برآیندِ پایانیِ این نگرشِ سراب گونه، سنایی بود 
 که بر فراز بسیاری از نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، )مصلحت نظام

  .باال می افراشت مجلس، ویژگانو 
، یکی از آماج های  هفتاد و ششدر سال) یخاتم( "رییس جمهور اصالحات"
 را، کارزایی برای پانزده میلیون "دولت در دولت" این "مصلحت گرایانه ی"

که هم چون گذشته به ،  ده تا بیست ساله خواندازه ینیروی جوان در یک ب
 .نشستنآماج های خود 
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   ایرانی"رشک برانگیز" و خیابان های "والیت عامه"، "والیت مطلقه"

   میان دو"پراتیکِ" و "تئوریک"  و پل های "یت عامهوال" و "والیت مطلقه"در این بخش بویژه دو دیدگاهِ 
  می رسیم ها را بر"پراگماتیست"و ها  "اصالح طلب"ا  در جنبش، همانانبازندهنیروی 

  
وقتی این نظریه وارد قانون اساسی . محور و مدار نظام، والیت فقیه است"

گر می شود، آنگاه نظریه ی والیت فقیه دیگر یک نظریه ی فقهی در میان دی
مخالفت با آن، مخالفت با یک نظریه ی فقهی نیست، بلکه . نظریات فقهی نیست

مخالفت با اصل و اساس نظام است، و معلوم است که هیچ نظامی اجازه نمی 
البته این سخن به معنای ممنوع بودن . دهد به اصول و مبانی اش حمله شود
اعمال، خواسته ها و انشااهللا همه ی ما . بحث های علمی در جایگاه خود نیست

مطابق نظرات و » قانون«هماهنگ کنیم، نه اینکه » قانون«سلیقه های خود را با 
  201."سلیقه های ما اجرا شود

  محمد خاتمی، اسالم، روحانیت و انقالب اسالمی

  
های بنا را، می توان یکی از سنگ "نظام والیی" در چارچوب 1"گرایی-قانون"
، در میان بخشی از "والیت مطلقه ی فقیه" ، به جای"نظریه ی والیت عامه"

 ی ریاست وارهدر کوران انتخابات دهمین . ارزیابیداصالح طلبان ما 
آزمودن " ناخواستِ از این نیروها، چشمگیری آن، بخش جمهوری و پس از

                                                           
امانيده ی سياست است1 انون، نويسش س صاد، و ق شرده ی اقت ويش ف ی«.  سياست، گ انون گراي واليت » ق

وداگر و   صاد س ست از سياست و اقت ه اي ز تافت ران ني اران رنگارنگ اي یتب س : الي ا ب امان، ام ا و ناس  انارس
  .  سودرسان
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برای . ا پامی افشردند بر این گونه دیدگاه هبسیارهبه ، "ه هاهمه ی آزمود
، و ان اصالح طلب"وژیکایدئول"رسایی های  پاره ای از نابرتاباندن

 اندازیمار آنان، بجاست نگاهی  و زیان ب"پراگماتیستی" پیامدهای کاراندنآش
گرایانه ی این دسته از  بنیاد، اما تنگ نگرانه و"نون مدارنظریه های قا"به 

، "مذهبی ها-ملی" از شماری خاتمی، که به گفته ی محمد  ."حافظان نظام"
 203 سال هشتاد و هشت را،"رهبری فکری جنبش" 1202نست،گویا می توا

                                                           
وی 1 یاز س ی - مل ای مل ر نيروه ا و ديگ ذهبی ه ون -م رات پيرام ی در  “دمک ورژوازِی مل ی و ب عٔه مل توس

ا ديگران          –، ديدگاه هايی    ”ايران ه ت د     - از سحابی گرفت اره ای از نارسايی          .  آورده شده ان در يک بررسی پ
اهی از آن ياراست         ه آگ ان  (های ديدگاه اقتصادی اين نيروها گشوده شده، ک ا بودم اره ای  ب ا  « پ تباه ه  و »اش

ا« ازی ه ه«): »ناس رمائهنخست اينک يطرٔه س لطه وس رايط س وِد   ، در ش ان، و نب ر جه ر سراس انحصاری ب
ستی  شورهای سوسيالي اه  ک ه -اردوگ رمايهٔ    ب ته از س اِم برخاس لِی نظ ارِض اص ان مع صاری س ه -انح  چگون

ه . پيکار برخاست، درخور پرسش است      انحصاری به توان درعرصٔه رقابِت جهانی با اين سرمائه  می ژه   ب وي
ه، وروِد  ان“اينک شورهای جه وم ک رمائه” س صادِی س ار اقت سيم ک ه تق ين ب الی و تجاری ب ِی  انحصارِی م الملل

ين  جهانی، صندوق   بانک: دارِی پيشرفته، يعنی نهادهايی همچون      زيِرسيطرٔه کشورهای سرمايه   یِ  ب ول، و   الملل پ
ن     تجارت   سازمان انی، اي ان  “جه ا در محدوده             ی” سوم   جه د ت ا را وادارمی کن ين از مناسبات تجاری           ه ی مع ي

صاِد تک          . جهانی حرکت کنند   دٔه اقت يم کنن ا تحک صاِد تک    محصولی   اين نهاده د، و اقت ِل     ان ز عام  محصولی ني
ده ت    محدودکنن ی اس ورژوازِی مل ِت ب ر فعالي رداِن  . ای در براب ابراين، دولتم ان “بن شورهای جه وم ک ا ب” س

الی         آيا می : شوند اين است که     رو می   يی که در اين زمينه روبه       نخستين مسئله  خواهند به َجرگٔه انحصارهای م
د، خواه     . المللی بپيوندند يا نه  و تجارِی بين   ين کنن د چن ه    اگر بخواهن اگزير ب اخواه ن وانين نهادهای     ون ذيرش ق پ

صادِی            ترديد، به عام     شده در باال هستند، و اين نيز، بی         اشاره رای محدود کردن استقالِل اقت کشورهای  ”لی ب
وهی از دشواری               . تبديل خواهد شد   ” سوم  جهان ا انب د، ب ين کنن د چن ه در         و اگر نخواهن صادی، ازجمل های اقت

ی، فاسد، شبه             زمينٔه انباشِت سرمايهٔ   صاِد رانت ه         ملی در رقابت با اقت ود ک د ب ی و تجاری رودررو خواهن دولت
ه     بنابراين، دراين زمينه، مسئلٔه اصلی    .  بازدارنده در راِه رشِد بورژوازِی ملی است       اين خود نيز عاملی    ای ک

ه    پيِش رار می             روِی جامع ا ق ٔه م د جامع ايی مانن صاد                ه ن اقت ِر اي داِم انقالبی در براب رد، اق ی،    (گي صاِد رانت اقت
ِی را، ب  است که جامعه، ازجمله سرمايه ) دولتی و تجاری    فاسد، شبه  ه  دارِی مل ا ب ٔه حرکت      ن ه پهن ضرورت، ب

ی  ی وام ه .دارد انقالب ين         دوم اينک رض هم ود درمع ز خ ی ني ورژوازی مل ودِن ب د ب دگرا و مول ، تولي
ام دشواری ه و آسيب بخش هاست و در نخستين گ ا حمل ايش ب يش ه صادِی پ ای اقت ه ه ه روب ود،  رو می گفت ش

ان درعرصه       های اقتصادی   بخش ز متح         ای که، همزم ن            های سياسی ني د، و حاصِل اي ان يکديگرن م پيم د و ه
ت   ه پيداس ز ناگفت اد ني ه . اتح رايط جامع ه    در ش ه هم ران، ک د اي ايی مانن ت  ه ارٔه ران واری روزه درب ا و  خ ه

تالس ی   اخ ر م انی خب ارد توم زاران ميلي ای ه ان آن   ه تن جري ِر بازداش م س سی ه نويم و ک دارد و  ش ا را ن ه
رون   ملی برای مبارزه با وضع موجود بهها نيست، جز تحکيِم ارادهٔ      پاسخگوِی آن  رفت از   منظوِر يافتن راِه ب

ت ن ران يطرٔه اي ا و اختالس خواری س الی نمی ه صادی و م ور اقت ر ام ا ب رد ه اری ک وان ک ه . ت انی ک در زم
رون       تاروپوِد سياسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگِی سيستِم سلطه چنان درهم بافته شده   ه ب ه تصميم ب د ک ان

ه    تعرِض همٔه موّلفه ناگزير با  از هرموّلفه ی اين سيستم بهرفتن ِر      رو می  های ديگرش روب ا تغيي شود، جز ب
ين وضعی را اجازه می                     داوِم چن ه ت د، نمی     انقالبِی وضع موجود و قوانين حاکم بر جامعه، ک ه     ده وان ب حل    ت

دولتی و تجاری،    رانتی، فاسد، شبه  در شرايطی که نظام حاکم همچنان بر پائه تسلط اقتصاِد           . مسئله پرداخت 
ت ر روش   و سياس ی ب ای مبتن ای  ه ی"ه امی "و " امنيت ه نظ ی " گرايان شور را اداره م ٔه    ک اِن ارائ د، امک کن

ژه پس از         به -های سازنده   طرح انون اساسی مصوب               “وي يم ق رات و تتم ه    -”١٣۶٨اصالحات و تغيي از جمل
ل ِل چه ه   و اص ع بينان ر واق صوری غي ارم آن، ت تچه ه .اس وم اينک ا   س ی، بن ورژوازِی مل ه ب خن ک ن س ، اي
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 جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقالب "ایدئولوگ های"دستِ ادست
 گیرد، بخشی از دیدگاه های گردنو در کنار کروبی و موسوی، اسالمی، 

برشِ  204. بودپردازیدهخود و یارانش را در آغاز جنبش اصالحات، 
 این جااندازیی بود بی سرانجام، برای  هشت ساله ی او، کوششندیِدولتم

، و خواسته و ریشه می دوانندر سده های میانه د، که "نظریات"رشته 
  .دارندمی زیربنایی را بازنهادهای روبنایی و بالش ناخواسته 

ه ی نظری"اندیشه ی وی و بخشی از همراهان اصالح طلب اش، -ساماندر 
استبداد سیاسی و قدرت متکی "ه  ب1پایاناندن برای  بودتالشی "والیت فقیه

                                                                                                                             
ا        آيا می . رود، سخنی دقيق نيست     ضرورت، به سوی داللی، تجارت، و رانت نمی         به ورژوازی ي رای ب توان ب

ه      هر قشر و طبقٔه ديگر اجتماعی جنبه       ه هر طبق ذيرفت ک افع      يی آرمانی قائل شد يا اينکه بايد پ ٔه من ر پاي ی ب ي
اس می       ود حرکت می   اجتماعی خ    اقتصادی افع را پ ن من واره اي د و هم ه   . دارد کن شر و طبق ان هرق ی از   آرم ي

ابع آن است؟ می      منافع و نيازهايش سر برمی      ه سوی         آورد و حرکتش ت ی ب ورژوازِی مل ه ب ذيرفت ک وان پ ت
ی صاِد تجارت خارجی نم ه اقت دگرا است و از هرگون واره تولي ورژوازی هم ن ب ه اي ذيرفتِن اينک ا پ  رود، ام

ه   ی ب اری، و دالل ی، تج ان    رانت وعی آرم وی ن ه س ث ب وق دادن بح ت، س ی دور اس دف   گراي ارغ از ه ای ف
ه    ا ب ت، ي ورژوايی اس ودجويی ب ان  س ر، آرم ارتی ديگ ی عب اتی     گراي ذير طبق ک ناپ ِی تفکي اِی ويژگ ای منه

شتر، است        ه          . بورژوازی، يعنی کسِب سوِد بي ز ب ی ني ورژوازِی مل القوه م   بخشی از ب ه سمت     یطوِرب د ب توان
ه    توزيِع محصوِل توليدِی ملی، يا به عبارت ديگر، داللی حرکت کند، و سرمايه       ن عرصه ب ار   اش را در اي ک

ه طرف رانت                . اندازد ی، ب تقراِر دولتی مل يش از ديگر          يا اينکه در شرايط اس ايی ب رود و امتيازه خواری ب
ود دست   بخش رای خ ورژوازی ب ن ب ای اي د ه ا کن ه. وپ ال، ب ی هرح ی را نم ورژوازِی مل اِی    ب ر مبن وان ب ت

ان     ه آرم ل شد                     وابستگی ب رای آن جايگاهی اقتصادی قائ د ب رد، بلکه باي ی تعريف ک ارم اينکه  . های مل ، چه
ز       بورژوازِی ملی مازاِد درآمدش از توليد را به سمت بازار نمی            رد ني د سخنی دقيق باشد         نمی ... ب ر  . توان ب

ازارايران، در شرا        يش از انقالب بهمن         همين اساس، ب ی شمرده            ۵٧يط پ ورژوازِی مل شه بخشی از ب ، همي
ال نمی                پنجم اينکه ... شد    می ه خارج انتق ه     ، بورژوازِی ملی سرمايه و درآمدش را ب د، نکت ا        ده ق، ام ی دقي ي

ر يی که د    کند تا با سوِد آن، به انباشِت سرمايه         اش را به خارج منتقل می       بورژوازِی ملی سرمايه  . کامل نيست 
د             تفاده شود، کمک کن د از آن اس ی می     . داخل باي ورژوازِی مل ه     ب د درآمدش را، ب ذاری و   سود سرمايه   توان گ

بخشی را صرف انباشِت سرمايه در داخل و سهم ديگر را صرف           : انباشِت سرمايه، به دو بخش تقسيم کند      
ر دومی است       اه در     . انباشت سرمايه در خارج کند، که دومی تابع اولی و اولی مقدم ب اِل سرمايه، گ ن انتق اي
ی صادی در کشورهای ديگر رخ م ِق اقت ی و رون صادی داخل وِد اقت شِت سرمايه از  شرايط رک ه برگ د ک ده

ِد اقتصادی می        زايِش تولي ار          خارج به داخل و اف ِد اقتصادی وارد ک ق و رش رای رون د همچون عاملی ب توان
ه  آنچه مسلم است آن است که بورژوازِی ملی، سرما    . شود ا ب تِن       ئه داخلی را تنه هدف جذِب سود و نگه داش

ی     نمی آن در خارج به آنجا برد، بلکه هدِف رشد اقتصاِد داخلی را همراه با افزايِش سود و انباشِت سرمايه پ
ی رد م ه .گي شم اينک ذِب   ش ل و ج انی، راِه تعام ورژوازی جه ا ب اط ب ٔه ارتب ی، در عرص ورژازی مل ، ب

دانيم       انتقال تکنولوژی را بر خود نمیهای فنِی توليد و       مهارت ا الزم است ب بندد، نظرگاهی درست است، ام
ه                         ز ب ا سرمائه خارجی ني يم آي دازه حاضر است راِه           که هر رابطه دو طرف دارد و الزم است ببين ان ان هم

 .»رشد بگشايد های فنِی توليد را بر کشوری درحال انتقاِل مهارت
افتن  «را به جای  » پايانيدن«مصدر ساختگی ه يا پايواژدر اين شيوه ی نگارش،     1 ان ي دن «، و »پاي » پايانان

 . برگزيده ايم» به پايان رساندن«يا » پايان دادن«را به جای 
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، که به گفته "دوران خلفای راشدین"، و بازگشت به "به زور در دنیای اسالم
او برای . واگرداندند "پادشاهی" اش را به "خالفت"ابن خلدون، خودکامگان، 

، چند "مادی دنیای اسالمامکانات وسیع " و "مشترکات معنوی"بهرگیری از 
جدایی از "، "خود باختگی"رهایی از :  آن نمونه انداز. افرازدمی  را گفتمان

قدرت " بازیابی  در گفتگوها، و"سعه ی صدر"، "تحجر و واپسگرایی"
گفت و " برای "مزیت های نسبی هر کشور اسالمی" به نگرش با "مسلمانان

  205."گو با جهان
  

  "فقیه جامع الشرایط"جوی  و در جست
  

 1 در سیاست داخلی،ویژگانانه، ی اصالح طلب"نظریه" این بخش برجسته ی
، آن هم "والیت مطلقه"، به جای "والیت عامه"برآورش در پیوند بود با 

، "غرب زدگی"، رهایی از "بازگشت به خویشتن":  چون"اصولی"استوار بر 
 برای "جمهوریت و اسالمیت در قالب نظام اسالمی"و بویژه، پافشاری بر 

  206."ی مردمکسب جمهوری، یعنی ابتنای نظام برا"
، "فقیه جامع الشرایط"ی اسالمی، در جست و جوی "والیت عامه"هواداران 

  :فتند، از زبان خاتمی می گ"والیت مطلقه" پشتیبانِ  با تندروانِرویاروییو در 
می تواند و باید در همه ی شئون سیاسی جامعه «...  الشرایط فقیه جامع"

کومت و همه ی اموری که در ، نه از باب حسبه، بلکه از باب ح»دخالت کند
ولی فقیه باید حکومت را در جامعه اداره «. حیطه ی حکومت قرار می گیرد

این حکومت عامه یا والیت عامه است، نه از باب والیت بر صغیران و . »کند
که قدر متقین –درماندگان، و نه به خاطر امورِ بر زمین مانده ی مسلمانان 

                                                           
ازی - در سياست خارجی، و بويژه در امور اقتصادی و بخش های نفتی             1 ان        -گ دانی مي انگی چن دنی، دوگ مع

 .آنان و تندروان ديده نمی شد
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عنی فقیهی که جامع الشرایط است، والیت و ولی فقیه، ی«. باید فقیه باشد
پس ... ، ولی این والیت در چارچوب احکام فرعی شرعی است »حکومت دارد

حکومت از اهم احکام اولیه است و آنچه باید رعایت کند، در چارچوب 
مصلحت «اگر ... موازین اسالمی است، نه در چارچوب فروعات اسالمی 

اعمال «ام فرعی هم نمی تواند جلو ایجاب کند، احک» جامعه ی اسالمی
  207."را بگیرد» مصلحت

 در "نظام والیی" و نه - را "والیت مطلقه"، "عامه" والیت "نظریه پردازان"
مصلحت "راهبندی در برابر نیز ، و "قانون" انگیزه ی شکستن – را همگی اش

، چرا که رویکردهای آن، به ناکارایی و بن می شناختند "جامعه ی اسالمی
در این راستا، خاتمی در کتاب . انجامیدمی  "نظام"ت چندسویه ی بس

، نمونه وار از تندروان می پرسد، چرا "اسالم، روحانیت و انقالب اسالمی"
فالن سد که باید وزارت نیرو بسازد، فالن کس برود از مقام رهبری اجازه "

عذرت با کمال م" و "مجمع روحانیون و جامعه روحانیت"، و یا چرا "بگیرد
 و "برای جایی معرفی کنند" کسانی را "بزرگان، جامعه ی مدرسیناز همه ی 

  208.کار ورزد 1"حزب"مانند 
  

   راه برون رفت"والیت عامه"
  

، راهکارهایِ " مصلحتاِعمال" و "نظام" درازنای ی برون رفت از بن بستبرا
گی  با چگون داشتند2راستردرراست و ناد، پیوندی "والیت عامه"هوادارانِ 

، آن هم بویژه از راه شورای نگهبان و مجلس "ولی منتخب مردم"گزینشِ 
 از ، که آمیزه ای بود"راهکار؟"ز این با پیروی ا. "برگزیده ی مردم"خبرگانِ 

                                                           
  .ی بيشتر در اين زمينه، بنگريد به پاورقی ديگر برگ ها برای داده ها1
  )درراستيدن و درراستاندن( مستقيم و غيرمستقيم 2
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اندیشه های سده های میانی ، و  جهانی امروزین"اسالمی شده"راهبردهای 
 در سده بش بابیان که در ایران، واپسینِ آنان به جن– فئودالیسم واره یو 

 راه  می بایست با رای خود و از"مردم" ، – نوزده میالدی بازمی گشت
مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین "، مجلس خبرگانِ برگزیده

، "والیی"در این چارچوبِ تنگِ .  گردد"نافذ"، "ولی"، تا از این راه، حکمِ "کنند
، نهادهای درراست و نادرراستای ، می تواند از راه ه"ولی منتخب"ا یگوی

 "به رای مردم متصل" را دادگستری و قانون گذاری دولتی و زیردستِ
  209.کند

مصالح امت "بر پایه ی دیدگاه های این دسته از اصالح طلبان، می بایست 
ر و مدار حکومت اسالم، مصالح اسالم، مصالح کشور و مصالح مردم، محو

 آن گونه به کار "جربه، کارشناسی بشریعقل، تدبیر، ت"، و باشد "اسالمی
 "والیت عامه" به نام "کارا" و "آیینی"، کلیدی "قفل نظام"آیند، تا برای 

  210. شودساخته
، که بر فراز "اسالمی"  بود1 این نگرشِ سراب گونه، سناییبرآیندِ پایانیِ

باال  مجلس، ویژگان و اجتماعی و اقتصادی، و بسیاری از نهادهای سیاسی
، یکی از آماج  هفتاد و شش در سال"رییس جمهور اصالحات". راشتمی اف
 را، کارزایی برای پانزده "دولت در دولت" این "مصلحت گرایانه ی"های 

که هم چون  ( ده تا بیست ساله خواندازه یک بمیلیون نیروی جوان در ی
 و –توجیه دیدگاه اصالح طلبانه  وی در). ننشستگذشته به آماج های خود 

  :ان جنبش اصالحات نوشت در کور–اختار شکنانه اش ناس

                                                           
 –» بی بی سی فارسی« از آن ميان  –واژه ای بود که شماری از رسانه ی برون و درون مرزی             » سنا «1

 .بردندمی به رهبری رفسنجانی، کار» مجمع تشخيص مصلحت نظام«به جای 
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ما در قانون اساسی سازوکار تشخیص و کارشناسی را مشخص کرده ایم، "
در این مجمع عقالی قوم، کارشناسان و . و آن مجمع تشخیص نظام است

صاحب نظران جمع می شوند و رهبری در مشورت با آنهاست، و در 
  211."تشخیص داده می شود» مصالح جامعه ی اسالمی«آنجاست که 

رهبری  نظام به "تشخیص مصلحت"برای روشن کردن جایگاه مجمع 
 همگی و "عقالی قوم" های همه سویه ی ستگیهاشمی رفسنجانی، و پیو

 - "عامه ی بازار" آنان با "اتصال" با اقتصاد پنهان و ناپنهان، و نیز "نظام"
ن، به سوی پراگماتیست ، می بایست از اصالح طلبا-"عامه ی مردم"به جای 
  .ها پل زد

ه گستره ، ب"والیت عامه" هوادار "نظرگرایانِ"این پل، عبوری است از پهنه ی 
، گذاری است از دگرگفتبه . "نظام" آشکارترِ هواخواهِ "عمل گرایانِ"ی 

 و نمایی است 1،212 محافظه کاران"پراگماتیسم"طلبان، به  اصالح "رفرمیسم"
، و ناسازگار با "بازارگرا"بیش ا کمسنتیِ سته بندیِداز خویشاوندی این دو 

  .  آننوآوری های انقالب مشروطه و پس از
  

  بود "وصل" به کجا "مصلحت طلبان"های سیم 
  

هاشمی رفسنجانی مرد توانمند رژیم والیت فقیه و زمامدار سنای 
سیم " در آغاز انقالب و به عنوان رییس مجلس نیز 2 اسالمی،"مصلحتی"

به کمیته ی " اش، بنا به گفته ی مهدی بازرگان، "بط عمومی مجلسهای روا
                                                           

اب در ک 1 الب «ت ين دو انق ران ب انيون در دو » اي اری روح ه ک ون محافظ اه پيرام ه –ران ش ه ب   واره ی ک
شانده شد       یوالي اه             :  می خوانيم    - نيز ک ه سياهکل و مهرم ين واقع داد    ١٣۵٧در فاصله ب  چريک و  ٣۴١ تع

د              اِن خود را از دست دادن اه ج م ش ا رژي ارزه ب اِن   افراد وابسته به گروه های مسلح سياسی طی مب ه در مي ک
 . وجود داشته است- احتماًال شهيد اندرزگو - تنها يک روحانی دانشجوی زن و ١٣ زن از جمله ٣٩آنها 

ا            ی سنا در ايران شاه   2 ان ب ران واليی همزم د، و در اي ار آغازي ه ک رداد ب ای بيست و هشت م  پس از کودت
 .»مجمع تشخيص مصلحت نظام«رياست جمهوری خاتمی و زير نام 
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مخالفان، روگَردانان و  داشت و برای سرکوب "اصناف بازار اتصال
وی از همان نخستین سال های  213. راه می انداخت"تظاهرات طبیعی مردمی"

، و بیش از "پراگماتیستی"انقالب، از شیوه های گوناگونِ آشکار و ناآشکارِ 
 و  ساختن"تسلیم" و "والیت" کردن "یکدست"، برای "موثر"همه 

،  بازاری اشهمتایان خود و پایگاه جاسازی، و نیز ناهمراهان 1خاموشاندن
رییس مجمع تشخیص مصلحت، در آغاز . سود می ستاند، "موتلفه"همچون 

 و ساختن نظام روگَردانان شاندن ک"تسلیم"  بهانقالب، پیرامون چگونگی
 214،"عالئم تکرار تاریخ مشروطه به چشم نخورد" که در آن  ای"اسالمی"

  :نوشت
آقای بنی صدر تابع قانون شود و رییس جمهور بماند، اما به ظن قوی "اگر

ایشان تسلیم نخواهد شد، لذا ما باید اتمام حجت کنیم، حتی ایشان را دعوت 
نون قا(» قانون«به مذاکره کنیم، اگر تسلیم نشد چاره ای نیست، باید به 

  215."عمل کرد) رفسنجانی و شرکا
 که در بستر این 216 2پناهِ پس از انقالب،-نخستین رییس جمهورِ خمینی

  های آسمانی آن را نیز با پوست و گوشت خود"قانون"ِ زمینی، "نظام"

                                                           
 ) خاموشيدن و خاموشاندن برابر خاموش شدن و خاموش کردن(ش کردن  خامو1
ری                                2 ز در شکل گي سيون، در آغاز انقالب بنی صدر و قطب زاده ني انه های اپوزي  بنا به نوشته های رس

د   ته ان ش داش شان نق رکوب دگراندي ی و س الب فرهنگ ر   . انق اره ی صادق قطب زاده و ديگ ايی درب داده ه
ه در سال       بر پائه اسناد و شواهد عينی       «: پنهان خمينی در کوران انقالب بهمن     همراهان پنهان و نا    های    ای ک

ق انقالب و از    اخير در دسترس قرار گرفته است، از کوشش       های امپرياليسم آمريکا برای جلوگيری از تعمي
ران   ی در اي دگان خمين ا نماين ران، ب ا در اي فير آمريک اط های وسيع سوليوان، س ه ارتب ه ب ٔه جمل  در سه ماه

اه                    ه در يک م اتو، ک دٔه کل ن اون فرمان ايزر، مع آخری که به سقوط رژيم سلطنتی منجر شد و نقش ژنرال ه
شاهی،     آخر حيات رژيم شاه عمال کنترل ارتش را به    دست گرفته بود، و نيز در رابطه با سران ارتش شاهن

ِت  در اين دوره، تمامی کوشش اياالت متحده و س    ) ... می رود (سخن   ران کشورهای قدرتمند غرب که واقعي
ه دست                اجتناب ری انقالب ب ناپذير بودِن سقوط رژيم شاه را پذيرفته بودند، به جلوگيری کردن از افتادن رهب

ن          هنگامی که به سرنوشت انقالب ايران و شکست آن می           . نيروهای چپ متوجه بود    ِی اي ِی واقع نگريم، معن
دولت فرانسه مبنی بر اينکه رهبرِی روحانِی انقالب ضد کمونيست است             پيام محرمانٔه صادق قطب زاده به       

 .»شود تر می دست گرفتِن قدرت را نخواهيم داد، روشن و اينکه ما به چپ امکان به
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ه ی ریاست وارمین ی پیش از انتخابات دهه ا، در نوشت1 بودپساویده
 به همراهان اندنقیه، و برای آموز والیت ف"ه زارِشور" به نگرشجمهوری با 
بر فرض آدم بسیار خوبی نیز پیدا شود و نامزد ریاست ": بشت نپیشین اش

جمهوری بگردد و بارانی که رای مردم است او را به ریاست جمهوری و یا 
» باغی با غین«گردد و یا » خس«نمایندگی مجلس برساند، یا مجبور است 

  217."شود
تفسیر  و 2 برگشاییمی توان بویژه در شدن را "خس"چراییِ این 

 "مالهای میلیونر" که در رسانه های برون مرزی "نظام"سردمداران مالی 
 در ،ویژگانرفسنجانی در همان آغازِ کار، . درجُستهم نامیده می شوند، 

از گرفتاری های کسبه و بازاری ها در "با هیات های موتلفه که دیدارهایش 
مجموعا از چپ " و 218،می گالییدند "قتصادیرابطه با سخت گیری های ا

که بیکار 219 3فکری برای چندین هزار کاسبی"، و "روی ها انذار می کردند
می نمودند، برداشت های کاسب کارانه ی خود را درباره نظام  220"می شوند

، تا امروز راهنمای کار "دکترین آسمانی"این . بود  رساندهدستوالیت فقیه، 
  : است"اسالمی"در جمهوری  "زمامداران زمینی"

                                                           
 )پساويدن و پساواندن( لمس کرده بود 1
  )برگشودن و برگشاياندن(از برگشودن برابر تفسير کردن  2
د 3 سترش رش ورژوازي تجاري و گ ی را ب م والي دواسطه گري در رژي مار، می ش ه در ش االی از جمل   ب

زه اي          .  نسبت به جمعيت کشور درنگريست     ها فروشگاه ز انگي د گدرآمدهاي باالي واسطه گري ني راي   ردي ب
 درصد  ه بيست  که در بخش بازرگاني نزديک ب  بودبي دليل ن. هاي داللي و واسطه گري   رروي آوري به کا   

 بلندپايه ی فروش ارز که درآمدي بيش از کارکنان         خريد و بازار   و   بودندبه کار   افراد متخصص مشغول    از  
ه سوي خود           آورد   دستگاه دولتي همراه مي    ار را ب روي ک شان  می ، بخشي از ني واسطه  دستادستگری و  . د ک

مي و    ي رس اس واردات ا در بخش اجن ه تنه سترده ن ري گ ه در پهن ناگ مي، بلک ز  ه یرس ي ني دات داخل  تولي
زه   ،آزاد بودن از پرداخت هاي مالياتي نيز. ش يافت و بخش کشاورزي را نيز دربرگرفت   افزاي  يکي از انگي

ود                ن بخش ب ار در اي روي ک اري شرکت ني زايش شمار فروشگاه       . هاي کن رغم اف الش  هاي کوچک و     علي   ب
ز  گرايش های انحصاري بورژوازي ،ردواسطه گري و داللي هاي خُ    ران، رگب ز    اي ه ني ن زمين د   در اي  مانن

ن معن     . ی اقتصادی برمی تافت      ديگر بخش ها   ه اي رل بازارهاي        اب ه کنت ر،   ک ان   چنگ  در سترگ ت بازرگان
 .ی بود نزديک به دستگاه زمامدارهاي گروهويژبزرگ و 
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عناوین ثانویه در خصوص اجازه برای استفاده از والیت (فکر می کنم " 
این مشکالت بیشتر مربوط می شود به موارد ... مشکالت را رفع کند ) فقیه

زمین های شهری و کشاورزی و تجارت دولتی و محدود کردن کار سرمایه 
. لس را در این موارد وتو می کندداران، که شورای نگهبان معموال قوانین مج

  221."استفاده از والیت فقیه است» !!!راه حل «
اجازه برای " بازاری او از و همراهان 2انبازانِو 222 1 رفسنجانیسِتانیهربَ

 "احمد آقا"، کارش در همان آغاز چنان باالگرفت که "استفاده از والیت فقیه
امام از مصاحبه ها و سر و " آن زمان تلفن می زند و می گوید نیز به او در

راه " 223."ناراحتند» واگذاری حق والیت فقیه«صدای روزنامه ها درباره ی 
 را، که "اِعمال مصلحت" و "رفع مشکالت" برای "حلِ استفاده از والیت فقیه

از آن  و نزدیکانِ پراگماتیست و اصالح طلب اش "سردار سازندگی"از سوی 
  بُن از"بازاری-پراگماتیستی"ن یک برداشت ، می تواشتند بردا"بهره"فراوان 

  .ارزیابید "والیت فقیه"مایه ی رژیم 
  
  "عملگرایان نظام"
  

، بر پایه ی این برداشتِ "های پنهان گروه"در جمهوری والیی، برای 
 تا آنجا که - "عامه" و چه "مطلقه" چه - "والیت فقیه"، نظام "عملگرایانه"

                                                           
پس از سرنگونی   . قوام هم چون رفسنجانی از زمينداران ايران بود       .  رفسنجانی و قوام همسانی هايی دارند      1

ه تصميم مجلس          سال سی و يک خورشيدی         وام در دولت سه روزه ی ق       ا ب وام بن ردم، امالک ق  از سوی م
ا   مصادره شد، ولی پس از کودتای بيست و هشت مرداد و با              انجيگری امريک ن دارايی          مي د رضا، اي  و محم

ا  واگذاشت، پيمان بازرگانی    " اختيار تام "او ميسيون ميليسپو را بازساخت و به او         . ها به وی برگردانده شد     ب
اه انحصارهای امريکايی                       رال شوارتسکف سپرد، و جايگ امريکا را امضا کرد، ژاندارمری را به دست ژن

 . را برای چند دهه در ايران استواراند
 )انبازيدن و انبازاندن برابر شريک شدن و شريک ساختن( شريکان 2
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 است "راه حلی" باشد، بیشتر رسانودارایی داشته یا ساده بگوییم، سک
انحصارهای تکابنگاه ها یا  ندازیاجاسیاسی و اداری و نظامی برای 

 دالرهای استوار بر وارداتیِ- اقتصاد انگلی، توان دهی بهویژگانو (اقتصادی 
 بیهوده نیست که. "نظری" و "ایدئولوژیک"، تا ابزاری )کانی-گازی-نفتی

 نشانگر، کارزاییدر زمینه ی  آندستی، از شاخص های اقتصادنمودارها و 
واسطه دستادستگری و  نخست، زیربخشِ گام خدمات انگلی و در  بخشبالش

 پراگماتیست واره یدر  زده ی ایران اند، چه "والیت فقیه"گری در اقتصادِ 
  1224. اصالح طلب هاواره یها و تندروها، و چه در 

 در ایران و پاره "یبازار"  هایهبا بافت پارینگرای  هایسامانهآمیختگیِ در
باختر آسیا، این  کشورهای نفت خیز ، بویژه در بالندهای از کشورهای 

کردان .  است را درانداختهواپسگرایی اقتصادی و ناکاراییِ نهادهایِ روبنایی
ر همین پیوند ژرف وزیر کشور دولتِ تندروان، در پیِ ناآرامی هایِ بازار، ب

 باید تالش شود این موضوع گسترش پیدا نکند ": گفت آن گاه کهپای افشرد، 
را » بازار پاک، سالم و مدافع اسالم و روحانیت در طول پنجاه سال اخیر«و 

 که امروز در حال ورود به عرصه بازار –از جنبش ناراضی خواهی کشور 
 تجزیه –فاصله ایجاد کند » انقالب و پاره ی تنش«و می خواهد بین 225 2است
  226."کنیم

                                                           
ا 1 يالدی  در سال ه زار و يک م ا دو ه ود دو ت ان ن ا(ی مي ی، )نواره ی اصالح طلب  دستادستگری و دالل

زايش سهم در        جايگاه ،بدين گونه در اين برش    .  فرافزود نزديك به هفت برابر    ا ديگر   سنجش  نخست در اف  ب
  .آن خود ساخت  از، واسطه گریزيربخش هاي گروه خدمات را

رای برش                       2 ه ب ابی ای دارد ک اه ارزي ان ش رون مرزی زم ازار درون و ب  يکی از پژوهشگران، پيرامون ب
اگر چه بنا بر اصل چهل و چهار قانون اساسی، بازرگانی خارجی می بايست         (الييان نيز درست می نمايد      و
زرگ است           «): باشد» دولتی« ی از        بازرگانی خارجی کشورما در دست سرمايه های ب انی داخل ا بازرگ ، ام

 شمار خرده    1348 در سال    –هرم بزرگی تشکيل شده که در قاعده ی آن تعداد کثيری فروشندگان کوچک              
هر چه به راس هرم نزديک تر می شويم از تعداد .  قرار گرفته اند–فروشی ها از دويست هزار بيشتر بود       

ود     ی ش زوده م ردی اف رمايه ف زان س ر مي ته و ب رمايه داران کاس ه   . س ويش وظيف وع خ بکه در مجم ن ش اي
دگان کوچک                 ه غارت توليدکنن ين وظيف م چن ن            ساماندهی اضافه ارزش کاال و ه ا از اي ده دارد، ام ر عه را ب

ه سرمايه دار           . غارت به قشر فروشندگان کوچک سهمی نمی رسد        د اينکه ب ه امي آن ها در تالش معاش و ب
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 بازار و خاصه بازرگانان بزرگِ "امپراتوری" دیگر سخن، در هم شکستن به
والیت " و زیر نام "گروه های پنهان"درون و برون مرز که به صورت 

 یا سازیِ دولتی یا نیمه دولتی "خودی"، و با پرچم "والیت عامه" یا "مطلقه
 ریاست  انتخاباتواره ی، در دهمین  پول های نجومیچپانیدندولتی، و با نا

، به پرداختند مهره های خود در نهادهای روبنایی "چیدن"جمهوری نیز به 
. اجتماعی جمهوری اسالمی بود-قتصادی در ساختار اچشمگیرمعنای لرزش 

 را "والیت ستیز"  بازاریان در خیزش مردمیِایینبود  ناپیدایی وانگیزه ی
  .کاویددرنیز، می بایست بویژه در بستر همین هم آغوشی، 

گرایان، بنا به گفته های خلخالی بنیاددر آستانه ی انقالب بهمن نیز توانگیری 
 برون مرزی، با  رسانه های و نیز227و رفسنجانی و رفیق دوست و دگران،

 و نهانِ بازاریان و نیروهای نانهانای مالی و سیاسی و سازمانیِ پشتیبانی ه
اجتماعی -ی اقتصادیاین توانمندترین نهادها. می پیوستنزدیک به آنان، در
 کشورهای به خود،  و رانتخوارِ وارداتیبه سختی سرشتِوالیت فقیه، بنا به 

، و بنا بر همین ویژگی، انگلی سود می رسانندصادرکننده ی کاال به ایران 
 بر 228 2.3پیکرانند را می 1ترین و واپس مانده ترین بخش بورژوازی ایران

                                                                                                                             
ه                       از  –بزرگ بدل خواهند شد، چه بسا با ناشايسته ترين وسايل و شيوه ها به غارت مصرف کنندگان کم ماي

ان  ا دهقان ارگران ت د–ک ی پردازن رمايه .  م ا س وال  ام ن ام ه ی اي د، هم سته ان رم نش ه در راس ه ی ک داران
 .»غارتی را از چنگ فروشندگان کوچک بيرون می آورند و حتی خود آنان را استثمار می کنند

اده است      ) رو به رشدی  (بالنده ای    در کشورهای    1 ه سويه جافت ه سرمايه داری هم ورژوازی    ک وان ب ، می ت
اب         برای. بومی را جای بورژوازی ملی نشاند      سم،   « داده های بيشتر در اين زمينه، بنگريد به کت ان اسالمي پ

 .  از همين نويسنده» سالطين نفت عربستان و خلفای نفت ايران
 )پيکريدن و پيکراندن برابر شکل گرفتن و شکل دادن( شکل می دهند 2
يش از سی در صد از ب 3 رزی، ب انی درون م زرگ در بازرگ هم ب ر س زون ب زرگ اف ان ب انی  بازاري ازرگ

ارد دالر            –برون مرزی    ار ميلي تند و از راه         - چيزی در مرز چهل و چه رل داش ر کنت انحصارهای  « را زي
ی    » تخصصی  شتر بخش های نفت رل بي رای کنت ازی -ب الی  -گ دنی-پتروشيمی و م ته   -مع ز برداش اژی خي مونت

 .رمی داشتندب
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و  - استعماری  هنوزسیاست هایپایه، آنان برجسته ترین نمودار همین 
  .بودند) رو به رشد( بالنده  در کشورهای- 1کمتر نواستعماری

 می بودند انیِسرهم بند آنان نیز، خواسته یا ناخواسته، "تئوری پردازان"
کوشش های اصالح طلبانه و .  رسیده به بن بست"نظامِ" اینکمربسته ی 

 خواست های ساختارشکنانه و ، با"عبور از بحران"ستی آنها برای پراگماتی
 ای داشتصله  توده ها، فا)دمکراتیک-ملی ("مشروطه خواهانه"به راستی 

  .فرسنگیبسا
 به ریشه های تاریخی خویش اندازه ایتا  که هشتاد و هشتدر خیزش 

 توده ها یاور یار و راستینه فروناویده بود، تنها آن نیروهایی می توانستند
ترمزکننده ی رشد را و  واژبالنده "نظامِ"این باشند، که پل میان خود و 

واست های خود را با آرزوهای دیرینه ی مردم مان، همانا ، و خفروپاشند
، "والیت مطلقه" که نه تنها با ساختار-آزادی و استقالل و عدالت اجتماعی 

  .، درآمیزند- بود نیز ناسازگار "والیت عامه" اربلکه با بافت
اصالح طلبان "سخنگوی بخشی از  و )2خاتمی ("نبشرهبر فکری ج" آنگاه که
 و هشت رو به سوی پس از کودتای انتخاباتی سال هشتاد 3،"حکومتی

بخوان ساخت و پاخت درونی (چنینی  اگر راهِ اصالحِ این"، تندروان می گفت
برای وفاداران به قانون ) "باال" پیشین نیروها در هموزنیو بازگشت به 

شود، راه برای جریاناتی باز می شود که اصل را هم اساسی و اسالم بسته 
یا  ("جمهوری ایرانی"، دیگر او نه تنها از توده هایِ خواستار 229"دقبول ندارن

                                                           
 .گر پانويس هايپيرامون استعمار و نواستعمار بنگريد به د 1
 .مذهبی ها در کوران خيزش هشتاد و هشت-رفته است از نوشته های ملیبرگ 2
ی3 ای مل ای  - تارنم شريه ه اره ای از ن ا و پ ذهبی ه بز«م بش س ای -» جن ان تارنم ه« از آن مي  در -» کلم

ه راست  «کشاکش های پس از خيزش هشتاد و هشت به روشنی   ار پراگما  » چرخش ب د و در کن تيست  نمودن
 .جاگرفتند»  در واليتگداخته«ها و اصالح طلب های 
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یده  ، بلکه از اصالح طلبان ساختارشکن هم دوری گز)"ناوالیی"جمهوری 
  .بود

  
  نارواستآزموده را آزمودن 

  
 "جنبش" هواخواهِ یایانه و چپ،  راست و م"اپوزیسیونِ"آنانی نیز که به نام 

ی مردمی "نهساختارشکنا"برون مرز، به جای بهرگیری از توان در درون و 
 "رهبری نظام" و حتی در "درون نظام"، هنوز در ) بود دسترسکه بی گمان(
آزموده ای را می "، "بترسددستگاه "، تا مبادا  می گشتند"متحد" دنبال به

 اثبات رسانده و 1یایشپا  بودن خود را به"اخط"  بودزمان ها که "آزمودند
 واره ی به روز شده، ولی نخ نمایِ  شگردهایِبازخوانی، با  هااین دسته. بود

) به گفته احمد کسروی( را "خامی هایی"هشت ساله ی اصالحات، همان 
 بساتلخه را نیز در آستانه ی شکستی ، که جنبش مشروط2دندخوانمی باز

  "رزم آزموده ی" و "غیرتمند" پیکارگران و " تبریزنمجاهدی"اگر که نهاد، 
  .انجمن ها نبودند

 دستگاه"، نه از سخت جانیِ "مبارزان اپوزیسیون" این راستینه ی "ترس" 
 گذار، بلکه بیشتر و پیشتر، از رادیکالیزه برش "هرج و مرج هایِ" و "والیی

ای ه کنونی، بویژه پیاده شدن خواست "جنبش مشروطه خواهِ"شدنِ 
گارنگِ رن "درباریانِ"اینان همان .  بود ی گذشتهدادخواهانه ی صد ساله

 خواهان و عدالت  آزادی"ترس"، که از  بودند مشروطهبنیادگرایِ و نابنیادگرا
 "دسته"کسروی درباره ی چنین .  پیوستند"شریعت خواهان"جویان، به 

                                                           
 )پاييدن و پاياييدن برابر ثبات داشتن و ثبات دادن(ثابت گردانيدن يا ثبات دادن  1
 )بازخواندن و بازخواناندن( بازخوانی می کردند 2
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خواهان  زادیکسانی از درباریان، به پیروی از شیوه ی آ": گرایانی نوشت
 بنیاد نهادند که خواستشان جز کوشش به زیان "انجمن فتوت"انجمنی به نام 

خواهان و   و همانا خواست اینان نبرد با آزادی1،مشروطه نمی بود
پیرامون انگیزه هایِ دشمنیِ بخش  230. بود"برانگیختن مردم به کشاکش

خواهان  ا آزادی ب، از آن میان انجمن ساداتی ها،"شریعت خواهان"بزرگی از 
تنها درد شریعت نمی بود، بسیاری از مالیان که رشته ی ": نیز می خوانیم

 را نزدیک به گسیختن می دیدند، چاره جز همراهی با سودجویی های خود
از ) آنان ... (231دربار و کوشیدن به برانداختن بنیاد مشروطه نمی شناختند

این . وطه دسته می بستندتوده روگردانده و برای ایستادگی در برابر مشر
دسته بندی، آسیب بزرگی به مشروطه توانستی رسانید و آن را از بنیاد 

به ویژه با بستگی که میانه ی این دسته با سید کاظم . توانستی برانداخت
 "اود"موقوفه ی بخوان (» یک دست نیرومند نهانی«یزدی در نجف می بود و 

 همگی اینان را به هم بسته می ،) وزارت مختار انگلیسدستِدر هند، زیر
  232."داشت

  والییگرایانبنیاد انقالب مشروطه و "خواهانِعت شری"همسانی های 
دسته  از یروشنترو شناختِ  دستیابی به ترازبندیکشورمان نیز، برای 

در انقالب مشروطه . بودنگریستنی ، "نظام والیی"نِ  در برون و دروآرایی ها
یک دسته ای از علما از توده جدا ":  و هشتون خیزش هشتادبیش چانیر کم

گردیده و کانونی برای خود پدید آورده، آشکاره به کشاکش و دشمنی 
                                                           

ران  در کتاب انقالب  . بود» انجمن سادات «آن روی   » انجمن فتوت « بنا بر داده های تاريخی،       1   مشروطه اي
ران          «: زمينه می خوانيم    نيز در اين     ای ضدانقالبی در ته ارن کودت اه         –مق د ش ين     – از سوی احم ارزه ب  مب

ام        . مرتجعين به تکاپو افتاده بودند    . نيروهای انقالب و ارتجاع در تبريز هم شدت يافت         ه ن انجمن ارتجاعی ب
ه  » اسالميه « زرگ      «ک ا و تجار ب ودال ه انيون مرتجع و فئ ابيش چون سال های آغ     -» روح از انقالب  کم

شکيل دسته های                .  را متحد می ساخت، تشکيل شد      -بهمن   ه ت داييان ب مرتجعين در مقابل دسته های انقالبی ف
اش و اراذل شهر  سلح اوب دم ان در(. پرداختن ای  )آنزم ته ه داييان و دس ين ف ا ب ز باره ای تبري ان ه  در خياب
 .ارتجاعی زد و خورد رخ داد
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اینان در الیحه های خود از هر راه به بازگردانیدن مردم از  ... 233پرداختند
بیش از همه روزنامه نویسان را دنبال کرده گله ... مشروطه می کوشیده اند 

هر چیز تازه ای را که از اروپا رسیده و در میان مردم رواج ... می کرده اند 
از روی هم رفته ی این ها نیز . گرفته بود، بی دینی نامیده ایراد می گرفته اند

و بهانه جویی می پیموده اند و انگیزه ی کارشان » شلتاق «هپیداست که را
نمونه .. ). خواهان"والیت مطلقه"مانند ( 234.بیش از همه، سودجویی می بوده

دیگری از شریعت خواهان می بود، که جز راه خود نشناختی، و اینکه با 
از ندانستن معنی ) اما(مشروطه همراهی نشان می داد و انجمن برپا می کرد، 

چنانکه گفتیم . خواهان می بود مشروطه و نداشتن آگاهی از خواست آزادی
ه ی آن را جز رواج اینان جنبش را جز نبردی با دولت نمی شماردند و نتیج

هم چنین دسته ی ) ...  پروران"والیت عامه"ون چ(شریعت نمی پنداشتند 
سید کاظم که در فریفتن عامیان استاد . خواه بودند بزرگی از طلبه ها آزادی

هر روز به شیوه ی . داد) ایل های عرب نجف(می بود، تکان سختی به ایشان 
هر . م به مشروطه می خواندند می کردند و شعرهایی در دشنا"هوسه"عرب 

-مانند دین (235.که را مشروطه خواه می شناختند، آزار دریغ نمی گفتند
  ).باورانِ ساختارشکن و مردم دوست ما

  
  آینده سازان

  
باورِ -آینده نشان خواهد داد که سازمان ها و گروه ها و سرکردگانِ دین

ندی ها خواهند درگیر در خیزش هشتاد و هشت، در کدام یک از این دسته ب
که کدام دسته از برخواهد تاباند رویدادهایِ در پیش، همچنین . گرفتجا
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 و "زاهدی ها"راهِ ژو کدامینِ آنان به ک236 1،"فاطمی ها"، به راه "سکوالرها"
گذشته از نقشِ .  خواهند پیوست"انجمن فتوتی ها" و "درباریان مشروطه"
گونگیِ سوگیریِ رویدادها،  امروزین در چ"درباریانِ" و "شریعت خواهان"

 و "مشروطه خواه"می توان گفت که، پیروزی جنبشِ به راستی به رسایی 
 از تبار ستارخان  رزمندگانی"دلیری و کاردانیِ"گروِ  توده ها، در "دادجویِ"

  .خواهد بودو حیدرعمواغلی ها ها 
 و "خامی های تهرانیان"در خیزش مشروطه، آن گاه که در سایه ی 

مشروطه از همه ی شهرهای " سودجویان و دست پروردگان، یسازشکار
 از تبریز هم برخاسته در کوی ،ایران برخاسته تنها در تبریز بازمی ماند

دلیری و « در سایه ی ،کوچک امیرخیز بازپسین ایستادگی را می نمود
ستارخان بار دیگر به همه ی کوی های تبریز بازگشته، سپس نیز » کاردانی

زبونی «آن لکه ی سیاهی که در نتیجه ی  .رهای ایران بازگردیدبه همه ی شه
خواهان تهران، به دامن  نمایندگان پارلمان و شکست آزادی» و کارندانی
بی . نشسته بود، این مرد با جانبازی های خود آن را پاک گردانیدتاریخ ایران 

ارخان ست. شوند نیست که ما در این تاریخ به آن مرد ارج بیشتر می گزاریم
نه تنها مشروطه را به ایران بازگردانید، صدها کسان را از کشته شدن و از 

مالیان با آن تشنگی که به کشتن و آزردن مشروطه .  رهانیدگزند و آسیب
هم چون کشتار دلخراش هزاران زندانی دگراندیش در (خواهان می داشتند 

ه ای که از ، و محمد علیمیرزا و درباریان با آن کین) شصت و هفتسال
همسان با ( در دل می پروراندند - بخوان دادخواهانِ ناسازشکار –تبریزیان 

                                                           
اريخی      داده هايی پيرامون رده آرايی ني      1 اطع مصدق         «:روها در اين بازه ی ت دام ق ا       –دو اق  ايست رابطه ب

 که نتيجه قوت گرفتن بخش راديکال جبهه ملی مرکب از شهيد حسين              -انگلستان و سرکوب سنای ارتجاعی      
ود           ان ب ود نريم ا شد       »فاطمی و دکتر سيد علی شايگان و محم ا و چپ ه ی ه ه نزديکی مل ن   . ، ماي پس از اي

يا و اينتليجنت         -قی های ملی  رويکردهای مصد  دمکرات و در پی آن کودتای نظامی با سازماندهی سازمان س
ستان     ذيرفت و   سرويس، نخست وزير انگل رار    درپ رد  اق ه    ک ه                « ک ه ب رد ک ا ايجاب می ک ی م ين الملل افع ب من

 .».مصدق امان ندهيم و آسوده اش نگذاريم
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، اگر فیروز درآمدندی به ) سی و دو سال ننگینکودتایسرکوب هایِ پس از 
  237."کارهای بسیار برخاستندی

وفادار به آرمان های سه زینهاروار و باشد که نیروهای ملی و دمکراتِ 
-ذشته، همانا آزادی و استقالل و عدالت اجتماعیجنبشِ بزرگ صد سال گ

، از یک سو، با هشیواری و دلیری و دسته آراییِ بایسته، و از اقتصادی
 و بویژه شالوده های "نظام" برجسته ترین پایه های ، نشانه گیریسودگر

 و بهرگیریِ "مطالبه محورگفتمان های " به "پایدار"مالی آن، و نیز پایبندی 
، بساط خودکامگیِ "کهنه ثروتمندان و نوثروتمندان" جنگِ  از"ابزاری"

رنگارنگ  " هایلیبرال"و  "درباری ها" و "والیی ها"آشکار و ناآشکارِ 
، برای را، در نبردِ سخت و نابرابرِ درپیش238 1وابسته به نفت خواران جهانی

 هایِ "دمکراسی"همیشه از سرزمین مان برچینند، و از گزند دام هایی چون 
                                                           

يالدی،              1 ری های    در آغاز سده ی بيست و يک م ز جنگ        در    نظامی  درگي مرزهای عراق و سوريه و ني
ميان ايران، عربستان، ترکيه، اسراييل و شماری از ديگر کشورها کشاکش های            » نيابتی« يا   جانشينی  های  

داران     » ارزشمند «خونينی بودند برای چيرگی بر انباشته های    ز جاسازی زمام ه، و ني » مناسب «خاورميان
ه های          کهم برای   : »چند دهه «محلی، آن هم برای      ر لول نترل چاه های نفتی، و هم برای ديدبانی و نظارت ب

ود، و                   -پيمان نامه های نفتی   . انتقالی سته شدن ب ه ب ا رو ب سته شده و ي گازی بيدادگرانه با غول های نفتی يا ب
دن      ا گزينان دن ي ر گزي ر س گ ب دين روی جن دارم«ب ان    » ژان اه از آن داری درازگ رای پاس ئن ب ای مطم ه

شاپيش در  تور جارکابي زار و   . داشتدس ال دو ه رزی در س رون م ای درون و ب انه ه ای رس ه داده ه ا ب بن
ران و در درازای پنجسال،            ا در اي ارد دالر سرمايه                 پانزده ميالدی، تنه ا نهصد ميلي ود از هشتصد ت  سخن ب

ا        انون ه ر کوشش       . گذاری های مستقيم و نامستقيم در اين ک زون ب يا اف اختر آس دادهای ب » ژيکاسترات «روي
اج های   -کنسرن های جهانی برای چيرگی بر انباشته های نفتی        اکتيکی «گازی منطقه، آم ز   » ت ديگری را ني

د  ی گرفتن ی م ای        . پ ايی ه ه نارس ستن ب ا از نگري وده ه ردن ت رای دورک د ب شی بودن ا کوش ن رويکرده اي
صادی اعی-اقت ده   -اجتم شرفته و بالن شورهای پي ی در ک ی درون د (سياس ه رش ه ی تقريب). رو ب ا در هم

د،         ام نهادن يش بينی های امنيتی    کشورهايی که در گدار سياست های بانک جهانی و صندوق بين المللی گ -پ
ود            -انتظامی ه ب اال گرفت شابيش ب وده ای، بي الی ت ستان و  : نظامی برای رويارويی با خيزش های احتم از عرب

پانيا      ايران و ترکيه و اسراييل و فيليپين گرفته، تا امريکا و انگلست            سه و اس ا   . ان و آلمان و فران ن رويکرده اي
ا از      . در برون مرزها  » جنگ سرد و گرم   «همزمان بودند با دامن زدن هر چه بيشتر به           ه امريک رای نمون ب

ان،             بارک» برنده ی جايزه صلح نوبل    «يک سو با ياری      انه های گروهی جه  اوباما، و بنا بر داده های رس
رای    ود را ب ای خ ذاری ه رمايه گ رين  س ازی دکت اده س ی « پي ربه ی اتم ستين ض من  » نخ ا دش تيز ب در س

.  تازه می داد    پهنايیگسيخته در برون و درون مرز       مفروض فرامی افزود، و از دگرسو به ميليتاريسم لگام          
ه   ) بوستون (» اشغال نظامی يک شهر  «در سوريه و عراق، و نيز » الگوی ليبی «پياده سازی    ا ب در امريک

ن    . وارانه و جنگ  ورانهبودند از اين رويکردهای ريا    روريسم، نمونه هايی    بهانه نبرد با ت    رين  «برندگان اي دکت
دگان آن         -در درجه ی نخست کنسرن های نفتی و کمپلکس های صنعتی          » ها د، و بازن ايينی «نظامی بودن » پ

 ).رو به رشد( و بالنده های کشورهای پيشرفته
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سوداگران راقیِ ساخته و پرداخته ی دجویانه و استعماریِ افغانی و عسو
  .، رها باشندسپهر

سایه "پیروزیِ همه سویه ی نیروهای ملی و دمکرات در این نبرد، آن هم در 
، نه تنها دگردیسی ها و "زبونی و کارندانی" به جای "کاردانیی دلیری و 

یا، بلکه دگرگونی های پس لرزه هایی را در آرایش نیروهای باختر آس
 نیروها در پهنه ی برون منطقه ای، ترازشمحسوسی را در   وسترسا
. مالیِ بین المللی، پی خواهد داشت-نظامی-به زیان کنسرن های نفتی، ویژگان

دانایان و " و "درمان بخشِ زندگی"چراییِ نیازِ همه سویه به خردمندانِ 
، بویژه بدان شوند "طه خواهمشرو" به راستی "درستکاران و آذرافروزانِ

 در کانون یکی از برجسته ترین پهنه های استراتژیک، و یکی است که، ایران
بیهود نیست . از پرترفندترین گستره های سودجویان جهانی، جاگرفته است

که یکی از کارشناسان وزارت دفاع امریکا پیش از لشکرکشی به عراق، در 
، برای آن کشور، تنها یک منطقه در ه کاند یادآور"پارامترس" ی گاهنامه

 جنگیدن داشته باشد و آن، "ارزش"جهان می توان یافت که به راستی 
خلیج فارس به سوی شمال تا دریای مازندران، و رو به "گستره ای است از 

 هفتاد و که نزدیک به 239 1ارزندهیست اپهنه اینجا . خاور تا آسیای مرکزی

                                                           
ه              کنسرن های جها  فرابنگاه ها و     نوين نقشه ی    1 رل اندوخت زرگ و کنت نی برای از فروپاشاندن دولت های ب

ی  ه در سال-های نفت ه ک ازی خاورميان يالدی در  دو هزار و شش گ شیم ه ی ارت ايی گاهنام د « امريک آرم
  .آفريدندانی چون برژينسکی و رايس نقش  آن رايزنپردازشبه چاپ رسيد و در »  ژورنالفورسس

 



                                                                             کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت
 

178

 های گازی جهان را انباشته  درصدسی و سه  درصد انباشته های نفتی وپنج
  240."دربرمی گیرد

  
  "رشک برانگیز" ییخیابان ها

  
 همه ی دشواری هایِ راه و با مردم مان، "رشک برانگیز"اما جنبش 

، گواهی است بر توانایی ها و آمادگی های آن، "نهان"راهبندهای آشکار و 
کارشناش خاورمیانه  "لوی مودهورن"ارزیابی . برای خیزشی بلند و تاریخی

، گویاتر از هر پاسخی است به کسانی "تاتس" ی آلمانی گاهنامهدر گفتگو با 
 و باورِ بی ریا به آنان، هنوز در "پایینی ها"که، به جای همراهیِ راستین با 

می  شان، "خارجی" و پشتیبانان خاموشِ "باالیی ها"دارِ ساخت و پاخت با گُ
  :ندگام

مردمان . ی از رشک و شگفت زدگی به ایران می نگردجهان عرب با آمیزه ا"
شگفت انگیزی که آشکارا زندگی شان را به بازی می گیرند تا ندای شان در 

 بارها از "خیابان های عربیِ"رشک، چرا که . خیابان ها گوش شنوایی بیاید
آن سخن رفته، دارای این دلیری نیستند، و دهه هاست که رژیم های 

اش تاسانده دولتی، هر نشانه ای از امید را در هسته -خودکامه و پلیسی
  241."1اند

 "کرداری-خیزش اندیشه ای" و این "شگفتیِ رشک برانگیز"ریشه های این 
زگارانِ آری، آتشِ آمو. وییدجُدررا باید بویژه در ژرفای تاریخ این سرزمین 

و یکی  دارد،  ویس های دودمانی و دیرمان ماناز هیمهداد و خرد و رزم، که 

                                                           
 )ن برابر خفه شدن و خفه کردنتاسيدن و تاساند( خفه کرده اند 1



  کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت
 

179

 بابک خرم دینی بود، که با شناخت ویژگی ش دارانافروزهاز شایسته ترین 
، پایه ورانهدادرهای خردمندانه با کردارهای های مردم مان و آمیزش پندا

در نبرد با .  بازمی زید را لرزاند، هنوز پس از هزاره ها"خالفت"های 
 آذرخشِشتر، ، نه لشکرکشی های بابکیان، بلکه بیشتر و پی"سیاهکاران"
 بغدادیان آتش "خردگریزی هایِ" بودند که به خرمنِ "اندیشه های بابک وار"

خیابان های " و در تنِ "نداها" هنوز در جانِ "آتش پنهان"این . می زدند
آزادی، استقالل، جمهوری "، افروخته است، آن هم، با چراغِ پرسویِ "مان

والیت " یا "والیت مطلقه"یِ ، به جایِ کورسو)ناوالییجمهوری یا  ("ایرانی
  ."عامه

انقالب .  است"خیزش های بلند تاریخی"، پیش درآمدِ "خیزش اندیشه ها"
، "خروش اندیشه ها"ایدئولوژیک، و بدون  بدون پیش زمینه های 242 1فرانسه

شه ای و  و واپسگرایان را به گونه ی ریرسد خود نمی توانست به آماجِ
 به مثابه ی پوششیِ "هیوالی خرافات و تعصب" با پیکار. تاریخی براندازند

 اندنِپیکر، آغازی بود برای "درباریان"و "ساالران-دین" برای "باورمندانه"
 پایاناندننیز جویانه یِ نوین و بالنده، و  خواهانه و برابر اندیشه های آزادی

ریشه . اقتصادی-ترمزکننده ی رشدِ اجتماعیواژبالنده و به واپسگرایی هایِ 
 و –  فرانسهی کاتولیکاشرافیت و درباری آریستوکراسیشتی ناپذیریِ ی آ

 را نیز، باید در "اندیشه ای" با این جنبشِ - 243 2نیز بورژوازی انگلستان
                                                           

ود          1 اد، ژان ژاک روسو ب اثير ژرف نه سه ت ون فران ر انقالبي ه ب شمندانی ک ان   «.  يکی از اندي سپير قهرم رب
را                       ان زاده ی انقالبی و نظامی گ انقالب فرانسه، برخالف اليور کرمول قهرمان انقالب انگليس که يک دهق

ود      بود و ديکتاتوری فردی خود را متوجه کشورگشا        رده ب اپلئون        (يی ک سپير و ن زه ای از رب ه سختی     )آمي ، ب
رد                  ه ی يکی از        . »تحت تاثير اين شخصيت جالب و انسانی قرار داشت و صادقانه در خط او عمل ک ه گفت ب

ه          – 1789 تا   1795 –هر توصيفی از انقالب فرانسه را       «پژوهشگران   شه های روسو ک ا توصيف اندي  ب
دام فضای        «می توان آغازيد،    » در دوران لويی پانزدهم درخشيد     زيرا نشان می دهد که انقالب فرانسه در ک

وری                        تبداد امپرات ا شمشير اس ا ب ال ه ن ب ه اي د خود را گشود و چگون فلسفی بال های خونين سيمرغ نيرومن
 . بال های اين سيمرغ اما در سده ی نوزده ميالدی بازروييد .»ژنرال بناپارت قطع گرديد

ورژوازی 2 س« ب ش  انگل شه وران ه اندي د الک(تان ک نگر   ) مانن شه وران روش اريخی اش در اندي ه ت و نمون
تاثير داشته، به زودی به دشمن شماره   ) مانند دانتن (و حتی برخی رجال انقالب      ) مانند ولتر (انقالب فرانسه   
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 اندیشه ه یپیکر در  درجُست که خردمندانه"باورهای"توانِ بسیج گرِ این 
پردازانی چون ولتر و مونتسکیو و دیدرو و روسو و هوگو و مسلیه 

  244.برتافتند
، و "دربارجویان" و "شریعت خواهان"در خیزش ما، کوشش سودجویانه ی 

» !!!نخست اش«، آماج "شمدیریت جنب"، برای "دست های نهان نیرومند"
، از راه بازسازی "خیزش اندیشه ها" به این "بند زدن" از بودعبارت 

که، بویژه پس از سرکوب های خونین، 245 1"حیثیت شریعت خواهانی"
  . بودند را، بیش و کم از کف داده "شانعقیدتی "ادوها و افیون های ج

این گونه اندیشه های واپسگرایانه و خردگریزانه ی سده های میانه، خواسته 
 نهادهای نوین روبنایی و بالندگیِ گُدارِیا ناخواسته، کوتاه یا درازگاه، در 

، پیش گفت به دگر.اقتصادی، راهبند می آفرینند-دگرگونی های ژرف اجتماعی
والیت " به جای "والیت عامه"از یک سو، برای جایگزینی : زمینه ای هستند

، سوگرد، و از ) نوین مشروطه"شریعت خواهان"یا بازسازی  ("مطلقه
 های دست نشانده و فاسد "دولت"جاانداختن روبناهایی از گونه ی 

ی چون مصر و بیش وابسته ااافغانستان و عراق، یا رژیم های ناتوان و کم
 تازه ی "فتوتیان" و "درباریان"یا بازآفرینی (مالزی و ترکیه و آذربایجان 

                                                                                                                             
سياری        ن جانب ب  از تحريکات  يک انقالب فرانسه بدل شد و با تمام نيرو کوشيد آن را نابود کند و به نظر اي

رد                   نفاق افکنانه بين نيروهای مختلف کنوانسيون در دوران ديکتاتوری ژاکوبن ها که منجر به قتل دانتن، منف
ارانش شد، سر              ل او و ي سپير و قت ه روب ا علي تن و ابريست ه واداران دان شدن گروه ربسپير، اتحاد مخفی ه

ود عمال          نخی در لندن دارد و فراماسونرهای آنگلوفيل ژيرونديست و           خود دانتون که دارای چنين تمايالتی ب
د    راهم کردن ايی آن را ف ول انقالب و شکست نه ا و اف وبن ه دور و سقوط ژاک ای ترمي ه ی کودت نقش . زمين

شا        . سوداگران آنگلوساکسون عليه انقالب های اروپا و امريکا مايه ی ننگ ابدی است             ه اف تاريخ آن چه را ک
 .»نکرده، خواهد کرد

ست1 ران  نگري ادگرای اي ان بني ه، همتاي ستان -نی اينک ای عرب ابی ه ا وه ن راه - همان ان در اي يش از واليي  پ
د گام ايی،     . يدن ناتورهای امريک راف يکی از س ه اعت ستان  در  مکتب 244، 1956سال   در« ب  وجود  پاک

ان  سراسر در مدارس، اين. دارد وجود کشور اين در مکتب هزار 24 امروز .داشت دين  جه شده   ربراب  چن
د، از درون             . »اند تندروان آيينی که بويژه چپ ها و ملی های کشورهای نفت خيز را زير يورش خود گرفتن

 . برون می آمدندشانرهای نفت خيز و اربابان نفتی چنين نهادهای ساخته و پرداخته ی کشو
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-انگیزه ی کنسرن های جهانی، و در گام نخست، مراکز نفتی). مشروطه
خرافی و "از پشتیبانی ناآشکار و آشکارِ اندیشه های  246 1مالی-نظامی

 و یا آمیزه ای از ،2 کشانهشیره و "نولیبرالی" یا گرایش های "تعصب آمیز
 باختر آسیاست با بهرگیریِ "رشک برانگیزِ"آن ها، تاراج دارایی های 

و نیز نوسازیِ ( هم کاسه ی محلی "ایلخان هایِ" و "هیوالها" از "ابزاری"
). 3چند صد سالهدارد  که در سرزمین مان پیشینه ای "دکترین تاراج"

یروهای سازشکار و دین باورِ  چهره ها و نمندِ آماج4و بزرگنمایی ناییزیبرگُ
، - جهانیِ گوناگون "جایزه های" واگذاریبا  ،آندست از -نیز  را "ا؟نوگر"

  .ارزیابید در همین راستا اندازه ایگذشته از خواستِ خودِ آنان، می توان تا 
کوشش خستگی ناپذیر نیروهای ملی و دمکرات در پرچمداریِ پیشتازانه ی 

ره تضمینی است برای جلوگیری از توانگیری دوباپَذرفت یا ، "ایدئولوژیک"

                                                           
شانده و فاسد ناسيونال         - بخشي از عملكردهاي تنش زا     1 افع      ،سنتي -راديكال بورژوازي دست ن در خدمت من

ه    . انحصارهاي نظامي و سياست هاي ميلياريستي آشورهاي سرمايه داري بوده و هست          شان داده ک گذشته ن
اي   ت ه ستيسياس ايِ  درميليتاري اح ه اِر جن رمايه ه ده و     داری، س س مان اي واپ ت نيروه دمت تقوي  در خ

نتگرا در منطق ه ه یس ز خاورميان ت خي د و نف ته و دارن  ثروتمن رار داش سم در  . د ق سترش ميلتياري راي گ ب
اي  ت نيروه ه و تقوي سگرا و منطق نش زاواپ ال و ت ي،راديك ه نظر م ژه اي از سوي   ب رين وي ه دآت د آ رس

در اين دآترين می کوشند به آشورهاي  .  استدستوردر کار سال ها ،اش انگلستان  امريكا و متحد درجة يك   
 ،صنايع پتروشيمي    پهنه ها چون    دستکم در پاره اي      اگاه،کوتي مالي آن را دارند      بزرگ نفت خيز، آه تواناي    

نمونه هاي   . جنگی درتپانند  فرارويند، هزينه هاي سنگين      به يك کانون اقتصادي و رقيب بازرگاني در جهان        
ه  روی کار آمدن جمهوری اسالمی        پيش و پس از     می توان   آن را    د     ی در منطق ارس دي يج ف رين  . خل  در دآت

هاي نظامي    تحميل هزينهنيز،  اروپای خاوری راي فروپاشي اردوگاه سوسياليستی   آشورهاي سرمايه داري ب   
درال در يك          وزير دف  . داد   را تشكيل مي    اين کشورها  اي   پايه سياست ،جنگ سرد گسترش  و   ان ف شين آلم اع پي

ه                 پس از اتحاد آلمان    گفتگو ه هاي سنگين ب ل هزين ه سياست جنگ سرد و تحمي رد آ راف آ  به روشني اعت
ه              هدفمند صورت می     خاوریي دولتي آشورهاي اروپاي       هبودج ان ب گرفت و مهمترين عاملي بود آه در پاي

د  يفرو ريختن ديوار برل    ز منطق                . ن انجامي ويژه در آشورهاي نفت خي ه ب ن سياست آ ارس در     ه ی اي يج ف  خل
اده شده و مي             ه ي گذشته پي وان آن را       چند ده رم        "ت رين جنگ سرد و گ د،    "دآت رين  مرآزي يکی از     نامي   ت

رين   مكمل  .  بازمی تابد  ،نفتی آن را  - بويژه بخش هاي نظامي    ،راهكارهاي انحصارهاي سرمايه داري    اين دکت
ا              رای سرکوب خشن ي ذهبی ب دروی م ا تحريک نيروهای تن ان و ي ان و ناپنه شتيبانی پنه وارد پ شتر م در بي

را       ور       و دمکرات   نابودی نه تنها نيروهای چپ گ اِی ب وکرات ه ه راستی استقالل طلب و     ، بلکه تکن ژوايِی ب
ه عمال     بيهوده . نوکری، در کشورهای خاورميانه بوده است   -هوادار رابطه ی غيرارباب    ن منطق ه اي نيست ک

 .گرفته و پهنه ی سياسی برای دگرانديشان هر روز تنگ تر شده بودجا تندروان اسالمی زيردست
 )ره يا شيره کشاندنبهره يا شيره کشيدن و به( بهره کشانه  يا استثماری 2
 . و نيز پاورقی ديگر برگ ها" بن بست های روبنايی در جامعه ايران"کتاب  در اين زمينه بنگريد به 3
 )برگزيدن و برگزيناندن، بزرگ نمودن و بزرگ نماياندن( انتخاب کردن و بزرگ نمودن 4
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 ، در برش هایگفتبه دگر247 1." هاخلیفه" و "هیوالها"ی این گونه 
تعیین کننده ی تاریخی، همزمان با همکاری همه سویه و دراندازنده و 

روشن مرحله " در چارچوب خواست های "مشخص"هشیارانه با همراهان 
 و دادخواهانه رِ ایدئولوژیکِ خردگرایانه، می بایست کا)بویژه اقتصادی ("ای
 در این زمینه آزموده های انقالب مشروطه و جنبش. د نمو"هزار چندان"را 

 شدند، می توانند فراموش ابیش نفت، که در انقالب بهمن کمملی شدن
  .راهمان نمایانندخالقانه  و 2آفرمندانه

سی هایِ ژرف  اندیشه ای، کوتاه یا درازگاه، دگردییشتازیگونه پاین 
نوگرایی هایِ انقالب مشروطه . اقتصادی را پی خواهد داشت-اجتماعی

ها و نوآوری های سانی  بر دمکراسی، دگرچیرگی خودکامگیناخواستِ 
رایانه در دهه اندیشه های دادخواهانه و ملی گ. 3ندندنایابَدوران رضا شاه را 

                                                           
ر پرچم آيين شيعه، به درستی می       بارتولد درباره ی بازسازی بی برآيند خالفت اسالمی در فالت ايران زي            1

ان               : "نويبسد ا در هم ظهور دولت معظم در اوايل قرن شانزدهم در ايران يک واقعه ی محلی نبود، چه تقريب
د              الم اسالم ظهور کردن ـرق             . اوان، دول معظم ديگری در ع ت، يک فــــــــــــــ درت و استحکام دول ا ق کليت

وک الطوايفی عباسی و      ( با تاريخ دوره ی قرون وسطی        اساسی است که تاريخ دوره ی اخير اسالم        برش مل
انی الم «... دارد ) ايلخ ی اس ای سياس يعه  (» احي ت ش ازی خالف ا بازس بات  صفوی ي دايش مناس از پي در آغ

وگيری نکرد        ) سرمايه داری  ود،          . از رکود و انحطاط جل ه يک دولت معظم و شيعه ب ران در دوره ای ک اي
شرفت         به ع » هيچ چيز گرانبهايی  « م پي دازه عل الم اسالم و به تمدن بشريت تقديم نکرد، و حال آنکه به هر ان

ات                               ا وجود ضعف سياسی و اختالف رون وسطی، ب ران در ق ه اي ام خدماتی ک می کند، به همان درجه هم مق
ران      ... مذهبی، به اسالم و تمدن بشر کرده است، رفيعتر می شود             ا      (زمانی که ادبيات اي رون وسطی ي در ق

ات   ) يش از صفويانپ ن ادبي ه از اي ی ک سا ملل ه ب ه چ شدند، بلک د ن ره من ان از آن به ا ايراني د، تنه ود آم بوج
ا دارا                     . برخوردار گشتند  ين در اروپ ان الت ه زب ان اهميت را داشت ک الم اسالم هم رای ع ی ب ان عرب اگر زب

ه عق        ا ب سه، و ي ان فران ا اهميت زب وان ب ان فارسی را می ت ود، پس اهميت زب ا   ب ين، ب ده ی يکی از محقق ي
ه             . اهميت فرانسه و ايتاليايی بروی هم، مقايسه نمود        ه در آن دوره مصر هيچ گون د مماليک مصر ک در عه

ی،       طالحات عرب ای اص ه ج دريج ب ه ت ت ب ور مملک ت، در اداره ی ام ران نداش ه اي ی ب ستگی سياس ب
ت         . اصطالحات فارسی معمول می شد        ل ادوار گذش ران در صنايع       در دوره ی مماليک مث وذ صنايع اي ه، نف

وه می                       . مصر ديده می شود    ا جل ايی ه ل يک مملکتی در نظر اروپ اير ممالک اسالمی مث يش از س ايران ب
شود     ع ب سه واق ا طرف مقاي ا اروپ داره ای ب ا ان ست ت ی توان ود و م الی ب دن ع ه دارای تم ود ک شرق ... نم

ان و اي           ان است   اسالمی بهترين آثار خود را رهين منت يوناني ان            . راني ارف يون ا مع ارف دوره ی اسالم ب مع
فرق متمايزی دارد که معارف دوره ی اسالم را به معارف معاصر اروپا نزديک می سارد، و آن اين است                 
ی و اخالقی                     وم ادب که، علمای اسالم نسبت به سابق، علوم اثبـــــــــــــــاتی و تجـــــــــــــــربی را بيش از عل

 .»قرار دادند، و علـــــــــــــــت اين فرق را فقط ممکن است اثر نفوذ هند و ايران دانستمورد توجه 
  )آفردن و آفراندن يا آفريدن و آفريناندن( به طور خالق 2
  )بناييدن و بناياندن( بنا کردند 3
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دهه ی ورم های رفویرایی ها و ،  کودتای نظامیعلیرغمی سیِ خورشیدی، 
، که ناخرسندی گسترده ی واپسگرایانِ دین باور، پیامد برانگیزاندندچهل را 
پرچمداریِ  شوندِ، به  اش پیروزی سیاسیهمهانقالب بهمن اما، با . آن بود

 نهادهای 1بالیند نیروهای واپسگرا و تاراندیش، نه تنها به کُ"ایدئولوژیکِ"
  . هایی به ایستی تاریخی انجامیدگسترهروبنایی و زیربنایی، بلکه در 

  

  "گفتمان های خواستگرا"افرزوزه ای بر فراز 
  

، آن هم پس "چنین گفت زرتشت"در کتاب   248 2"فریدریش نیچه"هشدارهای 
 های دین ساالران کاتولیک در سده های میانه ی اروپا،  "سیاهکاری"از 

 بمانید و به کسانی  زمین پایبندبرادرانم، به": هنوز هم برای ما آموزنده است
، زهرآمیزند آنان، چه آن را 1ندخنسُمی ، که از آرزوهای فرازمینی 3یدباورن

   249".بدانند و چه نه
                                                           

 )کند باليدن و کند باالندن( ُکند باليدن يا بالندگی ُکند 1
2 رده است        : ز آن  و اين هم برگردان بخشی ا       دا م ه خ شنيده ک وز ن ... اين کاتوزی کهنسال در جنگل اش هن

.  می سخندمنم زرتشت، بی خدايی که! آری. »زرتشت بی خداست«می گويند   
Der alte Heilige: „Damals trugst du deine Asche zu Berge, willst du heute 
dein Feuer in die Täler tragen? Fürchtest du nicht des Brandstifters 
Strafen?“ Zarathustra antwortete: „Ich liebe die Menschen. Was sprach ich 
von Liebe! Ich bringe den Menschen ein Geschenk! Ich gebe kein Almosen, 
dazu bin ich nicht arm genug.“ Als Zarathustra allein war, sprach er also zu 
seinem Herzen: „Sollte es denn möglich sein! Dieser alte Heilige hat in 
seinem Walde noch nichts davon gehört, dass GOTT TOT IST“. Und wenn 
ich rufe: Flucht allen feigen Teufeln in euch, die gerne winseln und Hände 
falten und anbeten möchten, so rufen sie: „Zarathustra ist gottlos“. Ja! Ich 
bin Zarathustra, der Gottlose, der da spricht. Wer ist gottloser denn ich, dass 
ich mich seiner Unterweisung freue? Wo finde ich meinesgleichen? Und alle 
die sind meinesgleichen, die sich selber ihren WILLEN geben und alle 
Ergebung von sich abtun? O gesegnete Stunde des Blitzes! O Geheimnis 
vor Mittag! Laufende Feuer will ich einst noch aus ihnen machen und 
Verkünder mit Flammen-Zungen: Er kommt, er ist nahe, der große Mittag! 
Also sprach Zarathustra. 

 )باوريدن و باوراندن ( باور نکنيد3
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 سیمرغ به "بارکننده یِ خاکسترِ"آن گاه که کاهنانِ نادان و نان ده، در گوش 
به مردم چیزی نده، بلکه از آنان بستان، و "!  زرتشت:مردم، می خواندند که

ایشان می دهی، بیش از پشیزی نده و بگذار آن را نیز اگر به 
آن .  می پیوست"فروزان" به راه فرداهای انه، او سرافراز)نیچه(250"2نددایگِب

تو " ها پارینهدر : ، از وی می پرسیدندیدهدم هم که رهگذارانِ شگفت
را به » آتش ات«را به کوه ها می کشاندی، امروز می خواهی » خاکسترت«

، او در پاسخ، )نیچه("ببری، آیا نمی ترسی از کیفرِ آتش افروزی؟پایین دست 
 به فرتور "گاتاها"انگیزه ی آذرافروزی اش را، بدانسان رسا و گویا در 

  : فریادِ داد شوند"خیابان های رشک برانگیزمان"کشید، تا امروز، در 
سزای آن کس که دروغ پرستِ ناپاک را به شهریاری برساند، چیست؟ "آخر 

آن بدکنش که مایه ی زندگی خویش را جز به آزار ) مجازات(دافره ی پا
کشاورزانِ درست کردار و چارپایان بدست نیاورد، چیست؟ دانایی باید تا 

مبادا که ازین پس نادان کسی . دانایی را بدین پرسش پاسخ گوید و بیاگاهاند
 فرادهد، مبادا کسی از شما به گفتار و آموزش دروغ پرست، گوش! را بفریبد

هان . چه آن سیاهکار به خانمان و روستا و کشور، ویرانی و تباهی رساند
به ! ساز نبرد کنید و دروغ پرستان را از مرز و بوم خویش برانید! ای مردم

گفتار آن کس باید گوش فراداد که به راستی اندیشیده است، بدان خردمندی 
برابر آذرافروزان که درمان بخشِ زندگی است، بدان کس که تواند در 

  251."بدانسان که باید، سخنِ راست و استوار بر زبان راند
 

هایِ بی گاهند که می توانند در خانه ی ما و  هگارافروغ هایِ اینگون ان
 "پاسدار و نگاهبانِ"همسایگان مان، روشن دالنِ دلیری بزایند، که درازگاه 

                                                                                                                             
 )ُسخنيدن و ُسخناندن ( سخن می گويند1
 )گداييدن و گداياندن ( گدايی کنند2
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گفتمان های "ازِ باشد که افروزه ای گردند بر فر. کشتزارانِ داد شوند
  . "خواستگرایِ مان
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 چرا و چگونه  شصت و هشت مردادی سالبیست و هشت"کودتای 
  پدیدار شد؟

  و نیز ،می ناویمفرو بنیادگرایان دوباره ی فرایش و بالشِو چراییِ  "بحران"در این برش، به ریشه های 
  در آغاز انقالب"خط امامی ها" و "والیی ها" بحرانِ  این نیروها از نخستین"عبورِ"چگونگیِ به 

  
  
لذا .  مرداد معرفی کرد بیست و هشتآقای هاشمی کابینه ی خود را شب"

  بیست و پنجاین واقعه ای را که بیان می کنم، شاید مربوط باشد به حدود
من نزد آقای هاشمی رفتم تا به ایشان بگویم .  شصت و هشتمرداد سال

 از قتل های شماریر اطالعات هاشمی رفسنجانی که وزی (آقای فالحیان
به ) زنجیره ای در درون و برون مرز، در برشِ وزارت او برنامه ریزی شد

در آخر صحبت ها به ... درد وزارت شما نمی خورد و به کارتان نمی آید 
یکی اینکه . شوخی به ایشان گفتم، سه تا حرف در مورد کابینه شما می زنند

  بیست و هشت مردادی است، چون بیست و هشتد کابینه ی شمامی گوین
آن وقت ها شبهه می کردند که وقتی . مرداد آن را به مجلس معرفی می کنید

موسوی . موسوی خمینی، یعنی امام رفت، موسوی های دیگر هم رفتند
اردبیلی رفت، موسوی خوئینی ها رفت، مهندس موسوی رفت، فی الواقع شبه 

گفتم چون اپوزیسیون می گوید شبه کودتا .  گرفته استکودتایی صورت
 مرداد کابینه ات را معرفی می کنی،  بیست و هشتشده و شما هم شب

منتها ... امریکایی ها می گفتند که پول هایی را که نزدمان است، برمی گردانیم 
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به کار وزارت ) فالحیان(بیشتر حرف من با آقای هاشمی این بود که ایشان 
خالصه دیدیم نمی توانیم آقای هاشمی را ... د و این کار را نکنید نمی آی

  252."راضی کنیم
  "برای تاریخ"سعید حجاریان از کتاب 

  
 در تاریخ کنونی ایران 1" مردادی بیست و هشتکودتای"ریشه های دومین 

از روزهای آغازین . ستجُدرنخستین انقالب را، می بایست در سال های 
  ی سخنگویعسکراوالدی به مثابه- توانمند رفسنجانی گروه،انقالب، بویژه

 "بحران" ابزاری از برجسته ی دین ساالران و بازاریان، با بهربرداریِ

                                                           
دترين سران                     1 دهای تنگاتنگ داشت، يکی از پرترفن زرگ پيون » نظام واليی   « رفسنجانی که با بازاريان ب

ی سال شصت و هفت                . بود ه مل ه دستور              (يک سال پس از فاجع دانی سياسی ب شتار دلخراش هزاران زن ک
از اقتصادی   «و هم چون قوام در سامانه ی واليی بيشابيش جاسازی شد و سياست           ، ا )»امام« و » درهای ب
دگی       . را آغازيد » خصوصی سازی « ه نماين دروها «خبرگزاری فارس ب ا        ،»تن ماتيست  پراگ« و در رقابت ب
ازی - نفتی  دالرهای از  » سهم «بر سر   » ها ار            گ ه اصل چهل و چه ا زدن ب اه او در پشت پ ، پيرامون جايگ
ران        در حالی که«: انون اساسی می نويسدق انون اساسی جمهوری اسالمی اي ار ق براساس اصل چهل و چه

ه  همه صنايع بزرگ، پااليشگاه  ها، کشتيرانی، بانک ها، بيمه ها، راه آهن، هواپيمايی، صنايع بزرگ و هم
ه مقتضای فضای اول انقالب           ه ب رار داشت ک ار دولت ق زرگ دراختي ان  اسالم  مالکيت های ب ی در آن زم

شخيص       ی، مجمع ت ان جنگ تحميل د از پاي سنجانی   (مصلحت نظام    الزم بود، اما بع تياری رف ا دس أمور  ) ب م
ام معظم       ه مق ديم آن ب انون اساسی و تق د از      تدوين سياست های کلی اصل چهل و چهار ق ه بع ری شد ک رهب

روه   (کار فراوان، باالخره اين سياست ها در اول خرداد ماه هشتاد و چهار       ان گ همانا همزمان با کودتای پنه
ول   ی پ ام  ) احمدی نژاد، پياده کننده سياست های بانک جهانی و صندوق بين الملل ری    از سوی مق معظم رهب

ه کشور از  بانک های موجود ... برای اجرا ابالغ شد  يش از سی و يک          ُن ه ب ون ب م اکن ی ه ًال دولت  بانک ک
 ک های خصوصی در شبکه بانکی، وام ارزانتر و بهتر به مردم،مشارکت بان قرار بود با... بانک رسيده  

در اقتصاد، بيشتر مشارکت   ت پرداخت شود و مردماکارآفرينان، سرمايه گذاران و توليدکنندگان کاال و خدم
صاد اسالمی؛ تادان اقت ول برخی از اس ه ق ا ب د، ام رای  کنن ايی ب ه شبکه ه برخی بانک های خصوصی ب

ان و سرمايه      بانک ها به. بديل شده اندربـــــــــاخواری ت ه کارآفرين د و ب جای اينکه کار بانکداری انجام دهن
ذاران وام  ه شرکت های            گ دام ب د، اق أمين کنن دی را ت د و سرمايه در گردش واحدهای تولي رنگارنگ،   دهن

ه س      دست اول تا دست دهم در زيرمجموعه بانک خصوصی می کنند و به جای ردم را ب ول م رمايه اينکه پ
اغلب اعضای هيأت مديره خود بانک در اين شرکت  گذاران وام دهند، به شرکت های زيرمجموعه خود که

ين خودشان     ها عضو هيأت مديره هستند، وام می روت در ب ول و ث ردد    دهند و چرخه پ ود   ... می گ رار ب ق
ه   (وابستگی بودجه جاری به نفت      ذار شده  » بخش خودی  «که آشکار و ناآشکار ب  سالی بيست درصد    )واگ

دا شود،   اه درصد بودجه جاری        کاهش پيدا می کرد و تا پايان برنامه بودجه جاری از نفت ج وز پنج ا هن ام
 .»دولت از نفت تأمين می شود
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  از یک سو، و یاری253 1ساخته شده ی گروگان ها و جنگ ایران و عراق
و نیز کمک های کناریِ  -گرفتن از تندروانی چون خلخالی و الجوردی 

درتراوش و پهنه ی ، سودیگر از - "انصار بازار"و  "حجتیه"باندهایی چون 
 پرداخته یو نه اپوزیسیون - راستیناپوزیسیون . گستردمی فرانفوذ خود را 

 مردادی رفسنجانی،  بیست و هشت بسیار پیشتر از کودتای-"خط امامی ها"
که از آغاز این فرایند . بودشده تُرده سِگام به گام از پهنه ی سیاسی ایران 

 نیروهای ملی و )"پاک سازی"نام آشنا به  (درویدنب با راندن و انقال
 و با آماجِ تواندهی به ،"انقالب فرهنگی" زیر پوشش آندستدمکرات، از 

 شصت و هفت  خودنموده بود، در سال"دانشگاهیان" در برابر "حوزویان"
 تنها یک سال پیش از این کودتا، همزمان با پذیرش.  رسیدشگاهبه اوج

                                                           
سرن های نفتی                     1 د سياست کن ه    -نظامی - به درازا کشيده شدن جنگ ايران و عراق از يك سو برآم الی علي م

 سياست آينه توزانه ي خميني پس از آزادسازي خرمشهر و بيرون            ارسو ب انقالب مردمی ايران بود و از دگ      
ه ي با . پيوند داشتراندن ارتش عراق از ايران   راه قدس از آربال و نجف مي      " آن دروان،شعار نابخردان

ای   ب. ، بر طبل جنگ بی هوده و نامسئوالنه کوبيدند "گذرد ن نازک ه اي ه بخش بزرگي     درنگريست جاست ب  آ
ران پس از آزادي خرمشهر            ایيکان ه از   ار شد       ارتش عراق      ازسوی  صنعتي اي ار و م ه        ت ن راه ب  و از اي

اگر ايران به جنگ در برش آزادي خرمشهر پايان مي           . رسيد و آم مانندي     سترگ آسيب های اقتصاد آشور   
الي آن آاسته مي شد، دوم                 نکه  ايداد، نخست اينكه بيش از نيمي از خرابي هاي جنگ و صدمات جاني و م

 آار آمدن جمهوري اسالمي        سال از روي    نزديک به دوازده   پس از  روند ساماندهي اقتصادي ايران آه تازه     
ر در جنگ ن        فرا بود پيشتر    يدهآغاز ل موقعيت برت ه دلي ران ب ه اي ارد     مي رسيد، سوم اينك اه ميلي ه پنج زديك ب
ود       آه از سوي عربستان و پاره اي ديگر آشورهاي نفت خير خليج            تاواندالر   درمی   ، فارس تضمين شده ب
ر می شد      پاياني جنگ     بازه ی  ايران در     صنعتی اي ه ويرانی يکان  و چهارم اينكه     ستاند داز   از  . کمت  چشم ان

ه ي بخش دوم جنگ پس از            وان هزين ارد دالر     آزادي خرمشهر را نز  اقتصادي مي ت ه چهارصد ميلي ديك ب
، اين مبلغ برابر بود با بيست سال   برآورد کنيمارد دالر  بيست ميلياگر درآمد نفت ايران را ساالنه .  زد گمانه

ورژوازی واليی    انگيزه ي در پيش گرفتن اين سياست از سوي          . درآمد نفت آشور   ورژوازی و خرده ب ه  ب  ن
ه در سياست خارجي       پروازي هاي ناواقع   تنها بلند  ده          بينان ه طور عم ه ب رفتن        ، بلك ازپس گ ود از ب ارت ب  عب

 پايه های حکومت  ساختنو استوار  ،تن نيمه دمكراسي به دست آمده     از ميان برداش  ،  سنگرهاي از دست رفته   
روزي     جنگ" شعار   زير. سنتی-خودکامه ا پي ان ، جنگ   " جنگ ت   و دادجو نيروهاي آزادي خواه  ا  ب بنيادگراي

ود ان ب رآوب مخالف . در جري واري س ود جنگ از دش اد  انوج ه ايج ه بهان ه ب را آ ي آاست، چ  در داخل م
ان   .  پيروزي بر دشمن خارجي، توجيه مي شد         و حفظ وحدت دروني  آرامش و    رون مرزی    در جنگ  واليي   ب

يد روزي نرس ه پي ي ندب ه ي خمين ه گفت ر" و ب ام زه يد"ج ا در جنگ دند نوش ا، ام رزی ب اي رون م وده ه  ت
ه را       توانستند   ،دادخواه اه خويش را استوارتر     بخش بزرگي از سنگرهاي از دست رفت د و جايگ ازپس گيرن  ب
ان                . سازند ديگر خودکامگان ايران، همگي به دستگاه سرآوب مجهز بودند و از آشتار مخالفين و آزاديخواه

ری    آه با     را نمی هراسيدند، اما در ميان آنان رژيم واليت فقيه         ره گي ن   از به ه سرآوب شديد   دي  و  و خشن  ب
سم   گون   هر دشمنی با و ، روزمره ي توده ها کارهایر همه ي    دخالت د   ي آزادي خواهان،   پيشينهآم   مدرني
ران       ترين  نوع حكومت در د      ، مي توان خشن    پرداخت مي د هه هاي گذشته ي تاريخ اي اره اي  ارزيابي  و در پ

 .اروپا همگون دانستسده های ميانی زمينه ها با حكومت هاي 
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 به جنگ هشت پایاناندن شورای امنیت سازمان ملل برای 598ه ی قطعنام
سیاهچال یش را در  هزاران دگراند"هیات های مرگ"ساله ی ایران و عراق، 

 گشوده "والیی" ارابه رانان را بر ینخونبسا داریگُ گون، و بدین کشته ها
  254.بودند

 جاسازیبرای  آنان، سرکوب توده ها و سخنگویانکودتاگران، همزمان با 
  و سپاهیانِ، بویژه از میانِ بازاریان و روحانیان خویش"دلخواه"نیروهای 
و برجسته ترین گلوگاه های   نهادهای زمامداریگره ای ترین در بلندپایه

زمینه می اقتصادی چون بازرگانی درون و برون مرزی، نفت و بانک مرکزی 
 . چیدند

 در تاریخ کنونی های بنیادگرا نیرویدنای دستیابی به انگیزه های بازرویبر
-که سنگ (" مردادی بیست و هشتودتای نوینک"، و چگونگیِ پیداییِ ایران
، )هاده بود را ن هشتاد و چهار اقتدارگرایان در سال1"کودتای پنهان"بنایِ 

  . استیدهنگاهی به گذشته بای
  

  "نظام"ستون های نگاهدار 
  

ن انقالب ورشیدی و در کورا که به ویژه از دهه ی چهل ختوارسه ستون اس
 نوسانناوش ها و با  را ، زیست خود یدپیکرمی بهمن و کمی پس از آن 

 درونی، در ستیزها و ستیزارهایهمه ی بودمانِ  و با ،یددنبال  میهایی
 "اسالمی" سامانه ی ، ماندگاریِورزید  میبیش یکدستا کمهنگامه ی بایسته

                                                           
ار         تدوين سياست های   «1 ی اصل چهل و چه ه  «و»  کل رای        » ابالغي ه ب ی فقي  های   خصوصی سازی   ی ول
 .در سال هشتاد و چهار ، همزمان بود با کودتای پنهان گروه احمدی نژادستردهگ
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 می بایست  دسته بندیخت این سهبرای شنا.  استکرده تضمین  وپَذرفت را
  .1بازگامید شته گذهایداردر گُ

سه اندیشه ی  اندازیم، با  گذرانگاهیپیشین سال صد اگر به رویدادهای 
 جهان بینیِ چیره ی سرمایه داری ایران در گذر از چشمِ، به 2ناسیونالیستی

 نخستینِ آن را. برمی خوریم نوین، پیوستارهای فئودالی به یپیوندارها
 پیش از پادشاهی می نامیم که آمیزه ای بود از پاره ای باورهای-ناسیونال

 روشنگری در واره یهای  جهان بینیبرداشت های کمرنگی از اسالم با 
در سده  – روی کار آمدن دودمان پهلوی پیش از ، هانگرش رِشتهاین . اروپا

  . بوددربافته ابیش کم-ی نوزده میالدی 
نخستین گرایش را . داشت دیگر نیز برآمد دو ،دوران گذارجهان بینی 

در شرایط . خوانیم  میپارینگرا–لیبرال و دومی را ناسیونال-ناسیونال
های   دگرگونیبر رویدادها و پرتو-کم، این گرایش ها تنها دمکراتیک کشورنا

لیبرال در بخش بزرگ -اگر گرایش ناسیونال 255 3. ی آنگاه تابیدندجامعه
یش ، گرایدخرُملی ایران به رهبری محمد مصدق خود در پیکر جبهه 

 به سرکردگیمذهبی - ملی هایدسته در چارچوب پارینگرا-ناسیونال
 به صورت سپسنیز بخش کوچکی از جبهه ملی که کاشانی و همراهانش و 

 که بجاست درنگریم باریکهبه این . اندآشکار، خودیدسامان نهضت آزادی
در  ،فئودالی- بورژواا زمینه هایبناسیونالیسم پاره ای از کشورها 

سرمایه - نهادهای پیش بالشِ و در پیامدِ آن، بهگِرایدمی  آیینبه  ،نگامویژه
  256. دینی می انجامدسختگیری و پرخاشگری و  بیزاریبه  گاهوداری 

                                                           
 )بازگاميدن و بازگاماندن( دوباره گام نهاد 1
ودالی                      2 امانه ی فئ ره ی س دئولوژی چي سم اي  ناسيوناليسم ايدئولوژی برتر مناسبات سرمايه داری و تئوکراتي

 .است
اران               – ناسيوناليسم ايرانی در اين برش تاريخی        3 دين اسدآبادی و ي ال ال رچم جم ر پ ه زي اد  «برای نمون اتح

اختن    -» اسالم توار س رای اس الش ب ا ت ان ب ا همزم ا و امريک ورژوازی اروپ ا ب رد ب رای نب ود ب  کوششی ب
 .جايگاه اشراف ها و خان ها و روحانی ها و بازاری ها و ديوانی ها در سامانه ی نوين سرمايه داری
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هواداران سه اندیشه ی ، همانا انقالب بهمن بخش بزرگی از این نیروها
 نوین،  جمهوریِ نخستینِیِها سالدر . 1اندشچال ،را بورژوایی-ناسیونال

 ، دسته بندی و هنوز یک بود روشن نشدهپاییده و  باییدهبافت زمامداری
 و سیاسی و اجتماعی و اقتصادیادهای هها و ن  ارگان همه یرهبری
گروه ها و  رآییِبپیدایی و  ،ها همین پیش زمینه. گرفته بود نچنگ را فرهنگی

 خود هنگامه این بودمانِ. نددبانیدر جامعه  را  چندیسیاسیسازمان های 
 از راست و  گوناگونینیروهای سیاسی  درانبازی و شرکتبازتابی بود از

  .پهلوی دوممیانه و چپ در سرنگونی 
 در انقالب در انبازندهدر نیروهای  همه ی نزدیکارژیم شاه،پس از فروپاشی 

رانیگاه هایش به گ،  شرکت کردند"اسالمی"رفراندوم پیرامون جمهوری 
 ورانه ی نیز به درون مایه ی دینمندانهینگون قانوند گفتند و ب"آری"

 بن مایه ی از  ها برداشتهمه،با این . زدند 2 و میترهرجمهوری نوین مُ
- ناسیونال نیروهایمیان چه در ، آنفرهنگی-سیاسی-یاجتماع-اقتصادی

  .بسیار گوناگون بود ،چپ ها البالیِدر  و چه ، پارینگرا- ناسیونال ولیبرال
ه  که بخش بزرگ سرمایپادشاهی-ناسیونال گروه، نخست،  انقالبکوراندر 
 و پهنه برون رانده شد از ، داشت دست کشور را درمونتاژی-مالی-نفتی ی

یش  جاپارینگرای و نیز خرده بورژوازی رگانی بازسرمایه داریگام به گام 
 روزافزون بالشِ دسترس، های اقتصادیِو نمایه  نمودارها بیشترِ. نشست

پس ) واسطه گری(دستادستگری بازرگانی و بخش خدمات به ویژه زیربخش 
روی کارآمدن  اب 257.اثبات می رسانند و یایشپا را به  پنجاه و هفتاز سال

  گروهی که به دشمنی با جمهوری نوین کشانده شد،زمامداران تازه، نخستین
ش بزرگی از سرمایه ی خود را  بود که بخپادشاهی-ناسیونالدسته بندی 

                                                           
شاند 1 الش ک ه چ ش( ب شاندن چال دن –يدن و چال دن و فهمان ون فهمي ردن- چ الش ک ر چ ورد  براب ا زد و خ  ي

 .  ) يا به زد و خورد کشاندن و به چالش کشاندنکردن
 )مهر و ميتر زدن و مهر و ميتر زناندن( نشان پيمان 2
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های  ها در ماه سرمایهپاره ای از  برون بردندر ایران از دست داد، ولی با 
 زیسیون سلطنت طلب در برون مرز به اپو شاه، از سرنگونی و پسپیش

  258 1.فرارویید
بخشی .  بودگونه گون ،رویدادها امااین ها در برابر  لیبرال-واکنش ناسیونال
و ، تَکاگَرانهساالرانه و دین  های با گرایشرویارویی ی به از آنان به روشن

سلطنت طلب های اقتصادی نوین در ایران پرداختند و همراه با  دگرگونینیز 
 این دسته بیشتر همان گروهی بودند که از آغازِ.  اپوزیسیون پیوستندها به
ت  اصالحاانهوادار و با درافتادهبا موج اسالمی خمینی  ی چهل نیز دهه

از دیدگاه اقتصادی . ره پیموده بودند شاه بیش و کم  هایارضی و نوسازی
 مالی-مونتاژی-نفتی با سرمایه ی بورژوازی  ی بخشی از آناننیز سرمایه

  . درآمیزیده بود در دوران شاهحاکم
 لیبرال- واکنش ناسیونالاب بسیاره ، همگی اش درهااکنش چپ ودر این میان 

ها   جنبش اسالمی را بیگانه با برنامه،ز نیروهای چپبخشی ا. ها هماننده بود
 سرکوب  و خیلی زودروآوردبا آن دشمنی ای خود دانست و به  هو خواسته

پایه ی ارزیابی خود را بخش بزرگ ترِ آن،  .دآزمورا یت تباران  والپیگردو 
 می و ،2انداستوار "سازشکارها" و "ها خط امامی" میان "که نبرد که بر"بر 
 - ناسیونال بخش رادیکالِ،های اجتماعی در فرایند دگرگونیکه  3دمیاُ

                                                           
نگام  به هرضاشاه". رضاشاهانه"همان سرشت و سرنوشتی داشت چون ناسيوناليسم " شاهانه"ناسيوناليسم  1

نهاد پادشاهی يا دربار .  سه ميليون پوند نقد، و زمين هايی در مرز سه ميليون هکتار داشترفتنکنار
نظامی ثروتمندی بود که در هتل ها، کازينوها، کاخ ها، شرکت ها، سازمان های خيريه، و -مجتمع ملکی

 می ١٣١٨ در سال شاه رضاموقوفه ها در پايان کاری مصادره  .بنيادهای سلطنتی سرمايه می گذاشت
 از بيرون به انگيزه ی نزديکی اش به های مالید داخلی باشد و شايد فشاربايست در پيوند با بحران اقتصا

 بارهوزير مختار انگليس درديدگاه  ... فرمان داد مذهبی ه های تصرف کليه موقوفبهاو در اين سال . آلمان
 بين بردن قدرت روحانيون اين اندرز ناپليون را شاه با از: ی اين رويکرد رضاشاه انديشيدنی است

حاال چيزی که . شدفراموش کرده است که غرض اصلی مذهب اين است که نگذارد فقير غنی را بُک
  . مگر ناسيوناليسمی تصنعی که با خود شاه از بين خواهد رفت،جايگزين مذهب شود وجود ندارد

 )استوار شدن و استوار ساختناستواريدن و استواراندن برابر ( استوار ساخت 2
  )اميدن و اميداندن برابر اميد داشتن و اميد دادن( اميد داشت 3
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 در زمینه ی عدالت  انقالب راپشتیبانهای  های توده  بتواند آرمانهاپارینگرا
خُرده گیرانه  اما ،مردم دارانه هایِ گیریجای  همه با 259 1.اجتماعی پیاده کند

 یا یدنتَکاگَرایدر روند ، "جمهوری اسالمی"این نیروهای چپ در برابر ی 
 و و پیگردهابرنتابیدند نیز را آنان  ، دستگاه زمامداریکردنانحصاری 

  .فراگرفت همرا  آن ها ،گستردهسرکوب های 

 ، خوددر کنار خُرده گیری های ایران  هایلیبرال- ناسیونال ازیبخش
 یدنِ با شتاب اما،گامید هم"جمهوری اسالمی"های   با سیاستچندگاهی
  دستگاهِرابرِبگون ه  گوناندازهایِبه  ،گرانه انحصارکاگَرانه یاتَ  هایگرایش

 اپوزیسیون جمهوری خواه و  بخشی ازکشور-برون در شماری. تازه ایستاد
 با سامانیدهبیش اکم نبرد و برخی در ایران به بنایاندندمشروطه خواه را 

ه  کنگریستتوان به داریوش فروهر   می آنان میاناز.  روآوردند"نظام"
  .کشته شد بنیادگرایان والیی بدستبه شیوه ی دلخراشی  همسرش همراه

  
  "نفتی خالفت"پایگاه های 

  
های بورژوازی و  و خواست سودارها ، بیشترزمامداری، تازه یتگاه دس

بازار و ) ولیدینات (نافراورانه های خرده بورژوازی را که در پیوند با بخش 
  سه.ده ترین بخش سرمایه داری ایران واپس مانهمانا: اندبازمی تاببود، 
 "خط امامی" خود راگروه نخست . برجهانددر این ساختار   شدرا میگروه 

از میان آنان رفسنجانی   وای خامنهبهشتی، هایی مانند  و چهرهمی نامید 

                                                           
ژوهش پيرامون        1 ران     « در يک پ روه های چپ دمکراتيک،          : می خوانيم   » سرنوشت انقالب اي ران گ رهب

ه در ج                        د ک ابی می کردن ا خلقی ارزي ان آن   رويدادهای در حال وقوع را به درستی به عنوان انقالب عميق ري
ه       مطمئن بودند آن ها   . تمايل شديد همگانی به عدالت اجتماعی به وضوح نمايان بود          ن انقالب در مرحل  که اي

ی سرنگونی حکومت شاه متوقف نمی شود و رهبری شيعه خواه ناخواه در مسير تامين اگرنه خواست های   
 .»بنيادی خلق، الاقل حادترين نيازمندی های آن قرار گيرد
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 و گرفتند آوازه ) اصالح طلب هاسپسو  (ها گروه دوم به لیبرال. بودند
  . بود) خاتمی سپسو (زرگانسخنگوی آنان بیشتر مهدی با

 سرشناسان و ،برمی تاباندری از خود  تگروه سوم که گرایش رادیکال
سازمان  و 260 1جنبش مسلمانان مبارز ،مانند آیت اهللا طالقانیسازمان هایی 

 خیلی )سازمان مجاهدین (گروه سومبخشی از . گرفت مجاهدین را دربرمی
 بیش از دوسویه،های  ریشد و در درگی تردهسیاسی سی  گسترهزود از 

 ، و در پیامد این رویدادها، کشته داد پس از سرنگونی شاهگروه ها ه یهم
 برآیندی بی  نظامیِرویکردهایِ و به جاگرفتاش در عراق  بازماندهرهبری 

  . آوردرو جنگ ایران و عراق درازای در "جمهوری اسالمی" در ستیز با
  را،اقتصادی ایران-اجتماعی- رویدادهای سیاسیبر  نشان گذاریبیشترین

دسته ها میان این دو   درگیری،از دیدگاه اقتصادی. دو گروه نخست داشتند
: چرخید  میگرانیگاهبر سه  بویژه 261 ها»عبور از بحران «واره ی در بندی

از  .بانک مرکزیسوم  و ،خارجی و بازرگانی داخلیدوم وزارت نفت، نخست 
بر سر کنترل دولت، بویژه ها   روییرویا، امنیتی-نظامی-دیدگاه سیاسی

بخشی  ، هادر این کشاکش.  بود و نهادهای امنیتیارتش ، دادگستری،مجلس
 و مهمترین ند گام به گام جایگاه خود را استوارتر ساخت"ها خط امامی"از 

  . گرفتندچنگها را  اهرم

                                                           
ب اهللا1 انی را  حبي ان، طالق شقدم« پيم وادار  » پي ورايی، موسوی را ه وری ش وراها و جمه ردن «ش ی ک مل

ارجی  ارت خ شتيبان   »تج شکينی را پ ری و م سيم اراضی  «، منتظ الحات ارضی و تق ان را »اص ، بازرگ
ی             «هواخواه   نش ليبرال ا بي سته ب ادار  ... (احيای سرمايه داری واب ر مصدق         ) و ناوف ه راه و مشی دکت ، و  »ب

دريجی                 « جنبش مسلمانان مبارز را      رات ت ه تغيي د ب يک جريان غيربراندار، دمکرات و عدالت خواه و معتق
ه ... (ل های برانداز و ستيزه جو    اولی ريشه ای، بين دو جريان اصلی محافطه کاران مذهبی و راديک            ا  ) ک ب

وديم  دا مخالف ب ابع در دولت از ابت درت و من ی و تمرکز ق ه ی ) خواهو هوا(مالکيت دولت ر پاي سم ب ليبرالي
سه د، در آغاز انقالب بهمن » شعار معروف انقالب فران د، و می افزاي انيون «است می خوان اغلب روح
صوصی را    ت خ ريم مالکي دس"ح مردند " مق ی ش ت    . »م وادار مالکي ود را ه صادی خ ه ی اقت او در زمين

  .می داند» با دولتی کردن و خصوصی کردن متفاوت است«اجتماعی که 
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چینش ، در روند دگرگونی ها پس از جنگ تا خیزش هشتاد و هشتدر 
بخشی از نیروهای .  دیده شددگردیسی هاییایران یاسی سنیروهای 
تندروان "، گروه موقوفه ای-بنیادی-سپاهیوابسته به ارگان های یِ بنیادگرا

 تشخیص مصلحت "سنای" بر شماری، ستاندندآوازه  "یا اقتدارگرایان
نام گرفتند، یا محافظه کار  "پراگماتیست" مردم فریبانه ژستی و با 1یدندردگِ

نشان  هرم سیاسی و اقتصادی بر سوم که کمتر از دو نیروی دیگر و گروه
نقش  را "اپوزیسیون"  و خوانده شد"اصالح طلب" دسته بندی، گذاشتند
 "جمهوری اسالمی" بودند که رژیم ی سترگاین سه نیرو، سه ستون. آفرید

  .ندانداستوارمی   همگی اشدر را
ختارشکن اصالح طلبان  بخش ساگسستنِهشتاد و هشت و  پیش از خیزش تا

بازمی به بسیاره  ها گروه بندی، درگیرهای درونی این "والیت"از بدنه ی 
 کنترل شان بر اقتصاد، و  گسترایِ،زمامداریسهم آنان در بهرا و گشت به 

 و معدنی-گازی- دسترسی شان به درآمدهای نفتیاندازه ی گان،ویژ
اج این دسته بندی ها، آم. درون و برون مرز بازارهای سرمایه گذاری در

 با حزب هایی 2 کشورهای صنعتی"دمکراسی"گونه ای از -نمایشِ کمدی
 در ایران  بوددمکرات ها-چون محافظه کارها و لیبرال ها و سوسیال

   3."اسالمی"
، از دو  هشتاد و هشت تا پیش از تنش های سال"نظام والیی"پاسبانان این 

، و حران با سال های آغاز انقالبنخستین ب.  بودندگذریده بزرگ "بحران"
برای بهرگیری . درمی پیوست اصالح طلبان ندیدومین بحران با برش دولتم

                                                           
  )ِگرديدن و ِگردانيدن برابر ِگرد آمدن و ِگرد آوردن( ِگرد آمدند 1
رغم مدرنيزاسيون              2 ز علي ايی،        در اروپای صنعتی سده بيست و يک ميالدی ني ه سويه ی نهادهای روبن   هم

 .شتند، بهره می ستاندند ريشه در سده های ميانی داکهی  بنيادهاي از شماری ازهنوز
د  تنها سلمی بايست  در آن رهبری ه به برداشت اصالح طلبان ک"اسالمی دمکراسی" بر باالی اين  3 طنت کن

ری   "سنای" در کنار آن ، وجای داشتو نه حکومت، ولی فقيه   ه ی راهب ا وظيق ا   تشخيص مصلحت نظام ب  ي
 . مجلس و شماری از ديگر نهادهای واليیهمکاری با
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، یری از بازخوانی اشتباه هااز آزمون های دو خیزش گذشته، و نیز جلوگ
را ، بحران نخستین در این بخش ( پرتنش گذارِ به این دو می اندازیمنگاهی

  .)برمی رسیم
  
   نخستینحرانِب
 

 ی اسالمی، و "والیت عامه"یا  "والیت مطلقه" و خواستارانِ "خط امامی ها"
، )یا گروه دین ساالران و بازاریان(عسکراوالدی - گروه رفسنجانی،ویژگان

، و پیش از آنکه اجتماعی- از پهنه های اقتصادی دگراندیشانروبیدندر روند 
، یشتری آنِ خودکنندپایگاه های ب – یا نوخالفت – "والیت"زیر پوشش نهادِ 

 آغازین خمینی، سرانجام روگَردانی گرا شدند و علیرغم "حزب" گاهکوتا
این  262. دریافتند"حزب جمهوری اسالمی" اندنبنای ی وی را برای پروانه

سازمان مجاهدین انقالب " 1شنایبَ گذاریِ حزب نوین، دربنیادنیروها در کنارِ 
 ای کارآمد در معادالت هوزن" که به گفته ی رفسنجانی 263 2"اسالمی
هیاهوی سیاسی گروه های کمونیست و " با پیکارو پیمار  برای "سیاسی

                                                           
 )  بنا کردنبناييدن و بناياندن برابر بنا داشتن و( بنيان گذاری 1
ا  ١٣٧٠ مهر  ١۶در  که است "ايرانی طلبان اصالح"از  سياسی گروهی«:  درباره اين سازمان2  کوشش  ب

اح  اعضای از برخی دين  سازمان  چپ  جن د .تأسيس شد   اسالمی  انقالب  مجاه زاد  سالمتی،   محم وی،  به  نب
اجزاده،  مصطفی  بصيرزاده،  غالمرضا آرمين، محسن اجری،   ت دي  ابوالفضل  هاشم آق عرب   اهللا فيض  انی،ق
دين   سازمان مؤسسين نوروزی، صادق و سرخی ران،  اسالمی  انقالب  مجاه ين،  و اي ا  مؤسسان  از همچن  ي

ه  کناره مذکور سازمان از ١٣۶١ سال در که  بودند"اسالمی انقالب مجاهدين سازمان"اعضای  د  گرفت . بودن
ا  د  ب دن  پدي ات  آم ان  اختالف ن  اعضای  مي ان  در سازمان  اي دای  هم دايش  ابت ر  سازمان  پي سائلی  سر  ب  چون  م

ه  و شريعتی علی سالمرگ يا مطهری ترور مرتضی کارگر، روز همچون مناسبت هايی در بيانيه صدور  ب
روه  و سازمان راستگرای جناح مخالفت ويژه ا  منصورون  گ د  اقتصادی  سياستهای  ب زاد  و سالمتی  محم  به
وی  دين  موسوی،  ميرحسين  در دولت  نب دتی  از پس  انقالب  مجاه ه  م د  و  دوب اح  ه سه ب  بع سيم  جن  .شدند  تق
ن  علت  جديد سازمان دبيرکل سالمتی محمد ات  اي ه  از سازمان  اعضای  از عده ای  همراهی  را اختالف  جمل
راد  روه  اف ا  منصورون  گ اح  سياستهای  ب ازار،  جن ه   عدم  ب اد ب ه  واليت  اعتق ا  مخالفت  و مجلس  و فقي ا  آنه  ب

 اعضای مهمترين او .ميداند شهری اراضی قانون و کار قانون همچون دولت و مجلس مصوبات از بسياری
در،  محمدباقر فدايی، حسين را سازمان آن زمان "راستگرای" د  و رضايی  محسن  ذوالق وکلی  احم  معرفی  ت

 .»کرده است
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فِ ، بخش ویژه ای از وظای بندیدسته این 264.آفریدند بود نیز، نقش "التقاطی
ی، و نیز سازماندهی  سیاسانمخالفو  روگَردانانازکاراندازیِ در پیوند با 

سرکوبیدنِ  و ها گردهمایی به ختنتا چماقداران برای آشکار و ناآشکار
  .گردن گرفته بود را خُرده گیران

 اش، پیرامون چگونگیِ پیداییِ این یادوارهمحسن رفیق دوست در کتاب 
 سازمانِ ،یک نیروی تشکیالتی دیگر":  می نویسد"وزنه های کارآمد نظام"

های مختلف چون صف،  مجاهدین انقالب اسالمی بود که از اتحاد گروه
 از اوایل .رون، موحدین، فلق، فالح، امت واحده و بدر ایجاد گردیده بودمنصو

انقالب بحثی درگرفته بود درباره این که حاال که منافقین و مجاهدین خلق در 
اند یک نیروی نظامی تشکیل شود تا با نظام باشد، این  برابرِ انقالب ایستاده

اتشان تا بعد از انقالب ها قبل از تشکیل سپاه پاسداران بود، ولی جلس بحث
 که مالِ Dهم ادامه داشت و در خیابان دکتر شریعتی و در ساختمان 

ها نبودند هم در  ای از افرادی که در این گروه عده. سپهبدکیا بود برگزار شد
کردند که از آنها   شرکت می،شد جلساتشان که به صورت متناوب برگزار می

الدین فارسی و  ، جالل)اس زمانیعب(قای غرضی، ابوشریف آبه بنی صدر، 
ها تشکیل سازمان مجاهدین انقالب اسالمی را   این بحث.کنم خودم اشاره می

توان به شهید محمد بروجردی اشاره  ن میآبه دنبال داشت که از سرانِ 
  265."دکر

 دانشگاه تهران پس از انقالب، گوشه های گرداننده یمحمد ملکی نخستین 
روزی به من که در مقامِ ریاست ":  می کشدفرتورا به دیگر ی از این فرایند ر

های مسلح به  ای با جیپ و ماشین دانشگاه مشغول کار بودم خبر دادند عده
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 با عجله خودم را به نزدیک زمین 266 1.اند انواع سالحها وارد دانشگاه شده
ها  معلوم شد فرمانده در یکی از جیپ. رساندم) محل فعلی نمازجمعه(چمن 
 .است) عباس زمانی( خودم را به او نزدیک کردم دیدم ابوشریف ،اردقرار د

او را از پیش از انقالب در اروپا دیده بودم، اعتراض کردم که مگر شما 
المللی ورود به مراکز علمی از جمله دانشگاهها با  دانید طبق قوانین بین نمی

 با سخنرانی دانیم اما امروز قرار است می: اسلحه ممنوع است؟ با عجله گفت
ما . اعالم شود» سازمان مجاهدین انقالب اسالمی«صدر تأسیس  بنی

 برای تکمیلِ تشکل دومین دین گونهب.  را ترک خواهیم کردبالفاصله دانشگاه
آنگونه که بعدها دیدیم حزب  . کاملِ قدرت بوجود آمددر دست گرفتنِ

نقالب  و سازمان مجاهدین ا،های سیاسی جمهوری اسالمی تمام ارگان
 مراکز امنیتی و اطالعاتی و بعدها نظامی و انتظامی را زیر سلطه ،اسالمی

الزم به یادآوریست که دکتر بهشتی در تأسیس حزب . خود قرار دادند
جمهوری نقش اصلی را بعهده داشت و آقای مطهری آنگونه که اخیراً 

سالمی اند در بوجود آوردن سازمان مجاهدین انقالب ا فرزندشان ادعا کرده
 در دست گرفتن تمام  مقدماتِ،با تأسیس این دو تشکل. اند بسیار موثر بوده

 نهاد دانشگاه ا ام،اهرمهای قدرت بوسیله روحانیون بنیادگرا فراهم شد
  267."حاضر به پذیرش این امر نبود
 هپس از سفر چندماه –بهشتی  پایه گذاری اشحزب جمهوری اسالمی که در 

 به تنگنا کوشش برای، علیرغم نقش آفریدیژ و– 268"اروپا و امریکا"به 
                                                           

شگاه   » انقالب فرهنگی  « اين رويکردها زمينه را برای 1 راهم  خونين در دان ا ف ام  در خمينی .  ساختند ه  پي
ه وجود   ايران سراسر دانشگاه های تمام در اسالمی انقالب روردين پنجاه و نه گفت که بايد ف نوروزی د   ب آي

د  يا و شرق با ارتباط در که اساتيدی تا صفيه  غرب ان د   ت ان        (گردن ا از هم ز تاخت و تازه ه ی تي ه لب ه البت ک
وليبرال  دانش آموختگ   » انقالب فرهنگی   «چپگرا بود، چرا که پس از       » اساتيد«آعاز متوجه    غرب   « و ان ن

رای  شود »سالمی محيط«دانشگاه  و )بيشتر جايگاه ها را از آن خود نمودند» زده دريس انقالب   ب اسالمی   ت
 انقالب ستاد اوليه اعضای. اسالمی عالی علوم تدوين مارکسيسم و و احزاب کمونيسم به آن وابستگی و عدم

ارت  فرهنگی  د  عب ی  بودن دجواد  شريعتمداری،  از عل انی  مهدی  اهنر،ب  محم شی،  رب ی،  حسن  امل  حبيب
 .جالل الدين فارسی احمد، آل شمس سروش، عبدالکريم
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 مانند  هماوردان درونیدگراندیشان، بیشتر برای برون راندنکشاندن 
 طالقانی از سرشناسانی چون و "حزب خلق مسلمان" و "نهضت آزادی"

در .  بود شده جاسازیاجتماعی،-همچنین اقتصادیپهنه ی های سیاسی، و 
اکثر قریب به اتفاق آنان یا "ن حزب،  چهل نفره ی پایه گذاران ایفهرست

، همانا از میانِ دین ساالران و "بودند 1روحانی یا از افراد موتلفه ی اسالمی
 رفسنجانی به دیدار خود با خمینی ،"انقالب و پیروزی"در کتاب  269.بازاریان

 ناخرسندی از   باوی از همان آغاز،. و گفتگو پیرامون دولت آینده می پردازد
عمال "، و با گالیه از اینکه  در کارها"شورای انقالب"دن نقش کمرنگ بو

پیکره ی دولت را ) »یک حزب کوچک«یا به گفته او (اعضای نهضت آزادی 
 گرفتنِدست ، برنامه ی خود و یارانش را برای در "تشکیل می دهند

  270. بودانده به خوبی آشکار"مسئولیت کشور"
  

  " هاخط امامی"گراییِ   حزبگاهِکوتاپایان 
  

راهانِ بازاری اما، عسکراوالدی و هم- گرایی گروه رفسنجانی"حزب"این 
بخوان سرکوب  ("انقالب فرهنگی" و "تثبیت انقالب"پس از . نبالیدندُدمی چند

 شصت  آن، کشتار هزاران زندانی دگراندیش در سالگاههای خونین، با اوج
تکانی های درونی و  از این حزب برای خانه یده، و بهرگیری هایِ بای)و هفت
مذهبی هایِ -مذهبی ها و لیبرال- از مذهبی ها و ملیشماری ریِکنارگذا

 و دگراندیشان گیرانه خُرد وبیدنِ، و نیز ر)گاه-آن هایِ "خودی"(ناسازگار 
، و سپس چیرگی همه سویه بر نهادهای )گاه- های همه"غیرخودی"(بیرونی 

                                                           
ی از            1 ش بزرگ تند، بخ سته ای داش ش برج ا نق ه ای ه ه در آن موتلف ازار ک ان ب ا پارلم انی ي اق بازرگ  ات

اال   . بازرگانی برون مرزی را در دست داشت      ا  –بازرگانی درون مرزی و داالن های مافيايِی پخش ک  همان
 . آنان بوددستزير نيز -نود و يک درصد تجارت درونی 



                                                                             کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت
 

200

  اش"و قدرت تاثیرگذاریاز خاصیت خود افتاد "زمامداری، این ارگان 
  . فروکاست

 ی حزب جمهوری اسالمی را کم "فیتیله"، به گفته ی خود "سردار سازندگی"
 ی غول های "فیتیله" اش، "گروه های پنهانی"کم پایین کشید، اما به دست 

 ها و موقوفهی اد و بنیبوروکرات ها همدست و همداستانِ بازاریِ-تَکاگَرای
 فروزه ، تا در پرتو1نزدیکاند چاه های نفت و گاز  را به هاسپاهی ها و ای

 کودتای"دومین  271.دن گرد"منور"، "استکبار" و "عالم اسالم" آن های
، برآیندی بود از  شصت و هشت کشورمان در سال" مردادیبیست و هشت

  272 2.اقتصادی-این گونه دگردیسی های اجتماعی
 عسکراوالدی، پس از-نی گروه رفسنجابازاریِ-تَکاگَرایهای بازتاب سیاست 

 نخستین، از بحرانِ ابگین خون"عبورِ" و به چنگ گرفتن گلوگاه ها
پس لرزه های این ورشکستگی . ورشکستگی همه سویه ی اقتصادی بود

هوری از یک سو،  ی دوم ریاست جموارهناآرامی ها در پایان برآیی مالی و 
گروه های "او و ، سو رویدادهای آغاز انقالب از دگرو ترس از بازخوانی

اوجِ . ور در درون و برون مرز واداشت اش را، به تروریسمی ک"پنهانی
  کنونیو کم مانند در تاریخ( ی ریاست جمهوری او وارهرسواییِ خارجیِ 

                                                           
 )نزديکيدن و نزديکاندن برابر نزديک شدن و نزديک کردن( نزديک کرد 1
سی های    : پس از پايان جنگ پرهزينه ی ايران و عراق         » سردار سازندگی « نمايی از رويکردهای     2 دگردي

ه هاي بازسازی جنگ،           تأثير سه عا   زير جمهوری اسالمی بويژه   ی در اقتصاد اهش هزين ود؛ نخست آ مل ب
ا    افزايش درآمدها    .ت درهاي باز  سياسسوم پياده سازی      و دوم افزايش درآمد دولت    تن   ب اال رف ای  ب اره   به  دوب

ود   د ب اني در پيون ازار جه ت در ب تا . ي نف ن راس ت از  در اي ادرات نف ت از راه ص اي دول ت ه  9.6 درياف
ا سياست           .دالر رسيد  ميليارد   12.37ميليارد دالر به     وان ب ن دوره را مي ت از دولت در اي سياست درهاي ب

ا در سال هاي            ي همگون دانست         1953 هاي شاه پس از آودت ن       .  در خطوط آل اده سازی اي رين «پي » دکت
طح    م واردات را از س صادی حج ال 16.5اقت ارد دالر در س ه 1978  ميلي ال 22.3 ب ارد دالر در س   ميلي

ه   .  رساند1991 دالر در سال  ميليارد   30.9 و   1989 ه ب  11.4برآيند آن آسري تراز حساب جاري بود آ
زايش  يافت        100ل واردات به    درازای چهار سال ک   در  . ميليارد دالر رسيد   ارد دالر اف ن در حالي       و  ميلي  اي

 . مي شدگمانيده ميليارد دالر 15بود آه ميانگين درآمد ساالنه نفتي ايران حدود  
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 بود که نه تنها "دادگاه میکونوس" به آشنا-نام، حکم دادگاه برلین، )ایران
  . داشتیداسی، بلکه برآیندهای اقتصادی چنبازتاب های سی

  در زمینه یتنها نه "سردار سازندگی"در هشت سال ریاست جمهوری، 
  و درخواست های شعارهان جنگ و برآورد هایویرانیبازسازی 

 دستگاه بوروکراتیکدادخواهانه ی انقالب گام استواری برنداشت، بلکه یک 
 با بدهی خارجی باال را نیز به ارمغاننیمه دولتی -ولتی و فاسد دگسترده

  به مرزند از، نخست، رساندن تورمدو رکورد تاریخی وی عبارت بود. نهاد
 273. میلیارد دالربیست و سه به فرامرزی بدهی باالندندرصد، و دوم، پنجاه 

 او، از یک سو، کنسرن های جهانی، و از "درهای بازِ"برندگان سیاستِ 
ن باالجایگاه موقوفه خواران فربه و پاسدارا-، بازاریان بزرگ و بنیادسودگر

 افکنیکنار مانند انگیزه هاییاین ورشکستگی ها و نابسامانی ها،  در .بودند
 پیش  های گرایشفزاییابر،  و دلسوز از کارشناسان دگراندیشفراوانیشمار 

پیگیری ، وارداتی- انگلی بازرگانی، توانگیریپارینگرایسرمایه داری و 
 ،های تصمیم گیری  ارگانهرج و مرج در بیشترِنفتی، -اقتصاد تک محصولی

  .آفریدندنقش  274 1فسادبالش تباهی و   و، سوء استفاده هایگسترش امکان
باهمه چشمداشت ، بنیادهابویژه نیمه دولتی و -دستگاه دولتیدر این فرایند، 
 بدوننمی توانستند  که فراروییدندهای ناکارآمدی   به بنگاه،های توده ها

دیوان ساالر  دستگاه بالش ،فزون بر آن. درداننگَخود گازی-ینفت رانت های
نه تنها ، ش بافت ناهنجارشوندِ به ،) امروزینو نه فن ساالرِ (بوروکراتو 

 گسست هایِ، بلکه طبقاتی بکاهدهای اشکوبه ای و ست از شکاف نتوان
  .2یدابیش تنگانبیشیگاه اجتماعیِ رژیم را و پا  ژرفانید را نیزدسترس

                                                           
ساد همر     1 ان             گسترش ف د و بالتکليفی کارکن اهش تولي ا ک ود ب اگون   صنايع  .اه ب ان يکان های      ، از    گون  آن مي

 .دچار رکودی جدی شدند ،نساجی و توليد فلزات
 )تنگيدن و تنگاندن( تنگ کردن 2
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  نیروهای)کمی و کیفی (چندی و چونیِفراروییِ ،  اجتماعی پایگاه1تنگیدن
 ایران  ی ساله هشتجنگدر آغاز، .  را پی داشتامنیتی-نیمه نظامی-نظامی

 در ، جنگکوراندر .  نقش آفرید نظامیهایِ ارگانتوان  در گسترشِو عراق 
ها نیرو نظامی نیمه - و نظامی ای ها کمیته وی هاکنار سپاه پاسداران، بسیج

 شهروندانی  انه بلکه در زندگی روز، تنها در جبهه ها آنان نهبودنِ و گرفتند
 نخستین و شاید .دادند دنبالش و ش ژرف،رونداین  به انگیزهدو  .فرافزود نیز

 در "اسالمی"زمامداری  پایگاه توده ای بیش تنگیدن آن با برجسته ترینِ
 به ویژه ، نظامیاقتصادی نهادهایتوان  افزایش اب انگیزه دومین .ارتباط بود

  .ستپیودرمی  ،اسدارانسپاه پ
  

  "والیی"تیول داری 
  

، چون پاره ای از دیگر نهادهای نیمه نهادهای نظامی ردانندگیِ گَشیوه ی
 سلجوقی که در برشِ  واره ی275 2موقوفه ای، با شیوه ی اقطاع داری-دولتی

 "یمنددولت"سان   این.سازی شد، همسانی هایی داشتنوکمابیش قاجارها 
 استوار بر ول داریتیاز  را، می توان گونه ای خودگردان-خودگرداننیم 

، وابسته ی های کانونچنین این  بالش و فرایش درجه ی. دانست"اقطاعات"

                                                           
 )تنگيدن و تنگاندن( تنگ شدن 1
ومتي    2 ي حك لجويان در هيرارش دن س ار آم وني،روي آ ايی دگرگ د آورد ه ه  .  پدي ه ک دين گون ان ب  دهگان

ه طور          در پی آن  . از دست دادند  ودال ايراني بخشي از زمين هاي خود        ئ ف  و زميندار ه ب  فرماندهان نظامي آ
د      ين         از ،عمده از چادرنشينان ترك بودن أموران دولتي زم د  م ه دولت مرآزي             گرفتن ات ب  و از پرداخت مالي

زي       با اي. آزاد شدند تا نيروي نظامي خود را از نظر مالي تأمين آنند      ه تمرآزگري َال ب ه عم ا آ وني ه ن دگرگ
شينان            از يک سو    فئودال هاي محلي انجاميد،      فشار به آشاورزان بيشتر شد و از سوي ديگر مهاجرت چادرن

اهش    .  گرديد فزون تر  با دام به مناطق حاصلخير آشاورزي ايران      همراه   در پی آن، زمين های زير کشت ک
د       صاد کشاورزی آسيب دي اه و   سياست . يافت و اقت ك ش ه صورت        ج مل ين ب ذاري زم ا واگ ه ب شينان وي آ ان

ه ي   ز تكي ود و ني اهمگون ب شكري ن اي ل ه نيروه ياواقطاعات ب ان ايران ه ديواني ان ، ب ك مي  رابطه ي نزدي
راوان برجاي        برآيند آن، جنگ های پياپی بود       . دودمان سلجوقي و چادرنشيان غز را تيره آرد        ه ويراني ف آ

شاه     .  تازه رساند  گزندهای ، به ويژه بخش کشاورزی،     اقتصادي ايران  گذاشت و به ساختارهای    ا مرگ ملك  ،ب
 .سرزمين سلجوقيان پس از جنگ هاي داخلي بيست ساله بازپخش شد
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 که کاهش سخنبدین . دِ زمامداری و توده هااست به چگونگی پیوند میان نها
  .داردمی  را پی اردخودگَ ارگان های بالشِ، بیشتر، یراجتماعی زمامداپایگاه 

 "شمشیر داموکلسی" - شان لشکری  بویژه–  اماگَردااین یکان های خود
نمونه های . تنها بر سرِ توده ها، بلکه بر سرِ سازندگانشانهستند نه 

 در پایان امپراتوری روم ،آندست از ،گوناگون آن را می توان در اروپا
. نگریستدران و عباسیان  مقدونیان و اموی هایِواره و در ایران در باستان
 "اقطاعات" خلفای عباسی و واگذاری  در ارتشمونه، توانگیریِ ترکانبرای ن

 برآشفتگی از "بخشی". ا پی داشت آنان ر راستینه یبه آنان، زمامداری
 چون رفسنجانی از تندروان، و نیز تندروانِ پاسدار و ییپراگماتیست ها

 را، افزون بر -ن اصالح طلب آن ها  و همراها–پراگماتیست ها پاسدار از نا
  . دیگنجان هبازی های سیاسی، می توان در همین چارچوب

 و هفت، نفتی ایران پس از انقالب تا سال هشتاد  میلیارد دالر درآمد713از 
 خاتمی، میلیارد دالر در برش 270 ی رفسنجانی، واره میلیارد دالر در 126

تا  84 احمدی نژاد از سال "ی پنهانکودتا" میلیارد دالر نیز پس از 270و 
درهای "  سیاستِچهرِ-ستبرجَ. رفت  درون و برون مرزی هابه تاراج 88
در آینه ی پراگماتیست ها و اصالح طلب ها و تندروها، واره  در هر سه "باز
 انحصارگرانِ تَکاگَران یا از سوی کاالهای مصرفی و ناسرمایه ای درآمدنی 

  277.اییدنممی خود 276 1بزرگ،

                                                           
سته             اقتصاد ايران در همه زمينه ها و از        1 ام صادراتي واب ود جمله در پهنه ی واردات به درآمد نفت خ  و  ب

وني چشمگيري      دچار د  ،ساختار تك محصولي اقتصاد    د گرگ ران در           . نگردي ستگي صنايع اي ه واب راي نمون ب
دن آن            بدين   1993سال   راي چرخان ه ب ود آ م     گونه ب ارد دالر   15 ارداتودست ک  از  خارجي کاالهای  ميلي
سی های    با نگاهي به .بايستگی داشت  دالرهاي نفتي    راه ده      واردات مي دگردي ه در خطوط عم د آ وان دي  ،ت

ا  اين بخش   د تنگاتنگ         صادرات ن   ب ام در پيون ود  فت خ ين .  ب ز      پيوستگي  هم اه، و ني را می شد در دوران ش
ان سال هاي      .  درنگريست اي  صادرآننده نفت ديگر آشوره کمابيش در    ه مي راي نمون ا  1975ب  ،1980 ت

زايش   90 ميليارد مارك به 10 از ،ميزان اعتبار صادراتي آلمان براي آشورهاي نفت خيز    ارك اف  ميليارد م
 .رسيد% 50به % 25 صادراتي از هایهم آن در تمامي اين گونه اعتبارو سيافت 
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 با همه ی ( خواهان"ت عامهوالی" و "مطلقهوالیت " برآیند رویکردهای
، عبارت بودند از زیانی نزدیک ) "سهم" بهرا و بر سر ی درونی درگیری ها

را می  میلیارد دالر آن 210که حدود به اقتصاد کشور  میلیارد دالر 592 به
 ماشین های کشور مانندمستقیم به زیرساخت درراست و  های آسیبتوان 

 گان، ویژ های اقتصادیدارایی تجهیزات، مواد اولیه و دیگر آالت، ساختمان،
 با کنسرن "اسالمی" بنیادگرایانهمراه شدنِ  278.ددر پایان جنگ، ارزیابی

 شعارهای  همهبا را، ملیر تاراج درآمدهای د جهانی مالی-نظامی-های نفتی
مجموع درآمدهای  یا 1ختهتو: برمی نمایانند، داده های زیر "ضدامپریالیستی"

 و عراق میان سال های 1988 تا 1919نفتی دو کشور، ایران میان سال های 
 به دگرسخن، 279. میلیارد دالر400 برابر بودند با تنها 1988 تا 1931

در آغاز انقالب، نه تنها همه ی درآمدهای نفتی چندین ساله والییان رنگارنگ 
آشفتگی  و ندندکه دو کشور را چنان ویراادند، بلی ایران و عراق را برباد د

 "ریشه"، که می توان 2ندند دو همسایه را چنان ژرفااجتماعیِ- اقتصادیهای
 ابگین زمین های خونبیگانه در منطقه را، درجنگی  نیروهای پیداییبودایی و 

 ی خرمشهر، پیشنهاد عربستان اگر پس از آزاد3.درجُستجنگ ایران و عراق 
که از - 280 میلیارد دالری به ایرانتاوان هفتادو پرداخت برای پایان جنگ 

خط " بیشترینه ی و "امام" از سوی -وردار بودپشتیبانی صدام نیز برخ
یدادهای باختر آسیا دیگرگون  رو به گمان بسیار پذیرفته می شد،"امامی ها

  .   ند می خوردپرداز
- نظامییِها نیاز به ارگان، همزمان با ورشکستگی روزافزون اقتصادی

 ناخرسندیبا رویارویی برای  کمیتهبسیج و   و گوناگون مانند سپاهامنیتی
                                                           

 )توختن يا توزيدن و توزاندن برابر جمع شدن و جمع کردن يا گرد آمدن و گرد آوردن( مجموع 1
 )ژرفيدن و ژرفاندن برابر ژرفا داشتن و ژرفا دادن( ژرفا يا عمق دادند 2
ای3 اک « تارنم ه » تابن ه ب ن زمين ده ی همکدر اي ا در عراق در آغاز س ان و امريک ی واليي ای عمل اری ه

 .بنگريد به پاورقی ديگر برگ ها.  بودپرداختهبيست و يک ميالدی 
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 ،هدگرو  آیینی-تیره ایهای  آغالشوانان، کارگران، دانشجویان و زنان، ج
 سرکوبگر،تواندهی به نهادهای  کشید که برای دانجاب  کارکم کم .فرافزود

بسابیشتر  ،ی تازههاوجلب نیرو شانش کَ انگیزه های مالی برای کارگیریب
 اوباش و نیروهای  از اراذل و بهربرداری، و در کنار آنشد،ضرور بایا و 

  .رفتگجا روز دستور  درنیز 281 1نامزدور برون مرزیمزدور یا 
 2آذرِریـز ، بناچـار    دهنابـسامانی هـای بالیـ      و   دهفزاییـ   های فرمانیدر بسترِ نا  

علـی اکبـر    " همانـا همتایـان    ("بهرمانی"بهرستانانِ   به دستِ اصالحات بویژه   

                                                           
ا آوردن      بسياری از رسانه های برون و درون مرزی، و از آن ميان              1 دين    گاهنامه های نامور، ب  سندهايی ب

د    وران جنگ های ب        . رويکردهای بنيادگرايان پرداختن رای بدست آورن         در ک يا ب شتر از   » سهم «اختر آس بي
ازی -اندوخته های نفتی     زدوران و                         -گ ری از م ره گي يالدی، به ه در آغاز سده ی بيست و يک م انی منطق ک

يم    . نامزدوران بنيادگرا از سوی شرکت های فراملی و ريزه خواران محلی بسابيشتر شد       ه می دان برای نمون
ود داعش را در       -ت متحده امريکا     وزير خارجه وقت اياال    –جان کری   «که   ادر ب  اعتراف کرد که آمريکا ق

شار آورد          همان آغاز رشد خود کنترل و نابود کند، ولی         شار اسد ف .  به آن اجازه رشد داد تا بتواند بر دولت ب
تانه              کری همچنين اعتراف کرد که روسيه فقط زمانی        ه دمشق در آس رد ک ستقيم در سوريه دخالت ک   بطور م

قوط و  ود  س ط داعش ب صرف توس ه،       . ت ود ک راف نم ر اعت ابق قط ر س ست وزي انی نخ ر الث ن جب م ب جاس
داهللا                      وقتی اه   -حوادث سوريه آغاز شد، من به دستور امير قطر، پدرم، به عربستان رفتم و با سلطان عب  پادش

ا       .  مالقات کردم  -عربستان   ستان  –او به من گفت م شتيبان شما هستيم   - عرب ه   ه دادشما برنام  .  پ ن اسلحه ب
ی      را هماهنگ می     پيش ببر و ما همه چيز ها       را  تروريست ها  د    - قطر  –شما     کنيم، ول ری کني را رهب د اين .  باي

م، و اسلحه                   مايل نيستم تمامی جزييات را بازگو کنم، ولی        ن همکاری را داري رای اي ناد ب امی اس ا تم ه     م ای ک
ا نير اهنگی کامل ب ا هم ه و ب ق ترکي شد از طري تاده مي ه و فرس ز توسط ترکي ه چي ود، و هم ا ب ای آمريک وه

ا  – و ديگران    -های عرب خليج فارس        کشور -همه ما   . شدند  نيروهای آمريکا در سوريه توزيع می       - آمريک
د       . در آن شرکت داشتند، از جمله نيروهای نظامی        اشتباه هم مرتکب شديم و اسلحه را به کسانی داديم که نباي

ز وجود داشت      - شاخه القاعده در سوريه      -ه نصره   داديم، و ارتباط با جبه      می ی ....  ني ا         ول وز آنج شار هن  –ب
د   - آمريکا و عربستان   -شما  .  است -سوريه   ا بودي ا م ا اينکه کسی      .  در سنگر ب دارم ب الفتی ن موضع   من مخ

ه شرکای خود قطر اط                  خودرا تغيير دهد اگر متوجه اشتباه شده باشد، ولی         الع  اگر اين چنين است دستکم ب
ی                   .... دهيد ده، ول ام ب ار ديگری انج ن، و ک ن وضعيت در سوريه       بعنوان مثال، بگوييد بشار اسد را رها ک اي

ان در شورای همکاری            ا همچن د اگر م د آم ساله بدست نخواه شرفتی در حل م ه پي ده، و هيچگون بوجود آم
يم              کشور ه ده ا   .های عرب خليج فارس به دعوا با يکديگر ادام ناد         در مي ه   ن اس ی   "محرمان "  آژانس امنيت مل

ه دمشق در               ه ب ان حمل  ١٨آمريکا، که آقای ادوارد اسنودن فاش نمود، سندی وجود دارد که نشان ميدهد فرم
ه در          ٢٠١٣ماه مارس    ه سياست مداخل ود، ک رده ب ستقيمًا صادر ک ستان م  را شاهزاده سلمان بن سلطان عرب

های ديگر برای آن       تن مواد منفجره و سالح     ١٢٠سلمان  . سوريه را رهبری ميکرد و معاون وزير دفاع بود        
ا              شق را ب ه دم ود ک تور داده ب ود، و دس رار داده ب وريه ق طالح آزاد س ه اص ش ب ار ارت ات در اختي عملي

د،"انفجارات  ورانی کنن اه دمشق را " ن ازند"و فرودگ ا خاک يکسان س ر ." ب سان غي ر ان د نف حاال اينکه چن
شر        . اين حمالت کشته شوند اصال اهميتی نداشت      نظامی بيگناه ممکن بود در       ز منت حتی ويديو اين حمالت ني

شم،   " عربستان و امارات از يک شرکت هواپيمأيی مسافربری جمهوری آذربايجان، شرکت                .شد اده ابري " ج
ه شورشيان و                 ٣۵٠استفاده کردند تا با همکاری سازمان سيا و توسط           درن را ب ن اسلحه م رواز هزاران ت  پ

 .دهند» های سوريه تحويل تتروريس
 )آذريدن و آذراندن برابر برق داشتن و برق دادن( جرقه 2
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تنهـا  ، آن هم    "توافق های خارجی  " و نیز    ،)282رفسنجانییا   "هاشمی بهرمانی 
 گـشن   امـا  هایِ ناخرسند زده شـد،       "خودی"  از یبخشخُردبه خرمنِ دل هایِ     

 و در ایـن راه بـازهم از    ، گذاشـتند  ناز جـا  مایـه   ، تـوده هـا      اش ر  ا گشن هیزم 
  .ساختندشته  پُ،شتهکُ

  
  دکیست که ندان

  
 رویکردهای آشکاراندنِبرای ، "حوزویان" پیرامون ارزیابی دکتر محمد ملکی

 خواهانِ "عامهوالیت " یا "والیت مطلقه" و آغازین جویانِ "خط امامی"
 1 مردادی بیست و هشت دومین کودتای"عملی" زمینه سازانِ همانا (انجامین

  . :ستنده اآموز) در تاریخ کنونی283
 سالِ قبل ، دوموجب شد تا روحانیونِ به قدرت رسیدهیابی آنچه  برای ریشه"

ای به برخورد و   اشاره،دانشگاهها را به روی استادان و دانشجویان ببندند
مخالفت شدید این جماعت با تأسیس مدارس جدید و دسترسی مردم به علوم 

امّا برای بهتر روشن شدن وقایع تاریخی . های نوین ضروری بود و اندیشه
بینم به  مناسبت نمی  بی،ه سالِ اخیر ایران و ماهیت تزویرگرانصد و پنجا

 پیش از رسیدنِ به قدرت در باب )رفسنجانی (نظرات یکی از روحانیان
کیست که «: ای داشته باشم تأسیس مدارسِ جدید از جمله دارالفنون اشاره

های عقب نگهداشته شده جهل است؟ کیست که نداند  االمراض ملت نداند ام
تفوق چند کشور بزرگ بر سه میلیارد جمعیت دنیا همان برتری دانش و علت 

                                                           
ا  سال ا  به ويژه ب  - چون اقتصاد واليی     –شاهی   اقتصادافزايش نقش نفت در      1 ای بيست و    ه ی پس از کودت

ا سرنگوني      .ست  پيو می در هشت مرداد  اه  ت دتَا زي              در ش ت، استخراج و صادرات آن عم اه و هف ر  سال پنج
ستان        ا و انگل ود نفوذ و آنترل آنسرسيوم بين المللي با سهم تعيين آننده ي امريك در آغاز سده ی بيست و    . ب

وينی       ه های نفتی            يک ميالدی کنسرسيوم های ن ان نام ستن پيم ا ب ازی سی   - ب ه های          -گ ر اندوخت اله ب چهل س
 .نفتی را پی گرفتند-انرژيک ايران چيريدند و اقتصادی تک محصولی
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علم و صنعت است؟ مقصد و هدف امیرکبیر این بود که در این مدرسه تمام 
فنون جدیدی که هنوز به طور کالسیک، یا اصالً به ایران نیامده بود، در این 

 از آقای باید. »مدرسه تدریس شود و بهمین جهت نام آنرا دارالفنون نهاد
اکبر هاشمی رفسنجانی در همین قسمت از این یادداشت پرسید، کیست که 
نداند بزرگترین مخالفان تأسیس مدارسِ جدید در ایران پیش و پس از 

لباسهای شما بودند و هم   روحانیت و هم،گوید امیرکبیر طبق آنچه اسناد می
ای مذهبی برای ه ها و حوزه آنها بودند که تمامِ تالششان حفظ مکتب خانه

های مردم باسواد شوند و از جهل و  بود و از اینکه توده» علما«تربیت 
کیست که نداند روحانیت بنیادگرا با . ناآگاهی بیرون بیایند نگران بودند

. رسیدنِ به قدرت کامل چه بالیی بر سرِ دانشگاهها و مدارس و معلمان آورد
 که نیروهای "نظامی": گارندهن (»نظام والئی«کیست که نداند آنچه امروز 

 کنسرن های دستِا در درون و پیرامون و برونِ آن، دستبنیادگرارنگارنگِ 
از راه پیوند  "حفظ اش"جهانی و بلندگوهای پرکارشان، در اندیشه ی 

با دانش، دانشگاه، علم، عالم و ) بودند " هاپراگماتیست" و " هااصالح طلب"
ها »رشدیه«ان رفتاریست که با امیرکبیرها و  دنباله هم،کند معلم و استاد می

 پنجاه و بستن دانشگاهها در سال  کیست که نداند یکی از عوامل مهم کردند و
دانشگاهها را بستند و در گوش  . .. جناب هاشمی رفسنجانی بوده استهنُ

 و این »اند اق جنگ تبدیل کردهتدانشگاه را به ا«آقای خمینی خواندند تا بگوید 
آموزان بستن  یشان را در کتابهای درسی آوردند تا برای دانشگفته ا

آموزان وقتی وارد  امّا دیدیم و دیدید همان دانش. دانشگاهها را توجیه کنند
خاتمی ، جمهور فریبکار دانشگاهها شدند در مقابل نظام ایستادند و دو ریئس

گاه جای  را از دانشگاه بیرون کردند و فریاد زدند که دانش،نژاد و احمدی
 284."کُش نیست دروغگویانِ آزادی و عدالت
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 "نیم بسته چشم گشودگان" دیروز و "چشم بستگان"در گوشِ نگارنده 
  :امروز، می خواند

  
  سخت،

  باوری بود
  که چشم بسته ساختید و

  تنها پای کوبیدید
  .تا آواز قلب ها کنید

  تلخ،
  دردی بود
  که آفریدید

  و تا نیم بسته چشم گشودید
  285.ر غبار غمش یافتیدآدمی را د
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  ؟  شد»ساختارشکن« پیوست و خیزشچرا بخشی از جنبش اصالحات به 
  والیی  دومِ سامانه ی"بحران"در این نوشته، 

 و بن بست جنبش اصالحات را می گشاییم

  
ثروت های «در اواخر ماه هشتم، همچون اوایلش، یک بار دیگر پرونده ی "

... و برگ های پرشماری بدان افزوده شد  روی میزها آمد »باد آورده
-دانشجویان گفتند عملکرد گزینشی، بزرگ ترین تهدید برای این نهاد بزرگ 

 است، لذا خواستار مواجهه ی محکم و قانونی با تمامی نهادها و -قوه ی قضا
سازمان ها اعم از دولتی و غیردولتی همچون شهرداری، بنیاد مستضعفان و 

از قوه ی ... کمیته ی امداد، بانک سپه هستیم  286 1دس،جانبازان، آستان ق
قضاییه خواستاریم مواضع شفاف خود را نسبت به آستان قدس، بنیاد 
مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی و سایر مراکز این چنینی بیان 

287".کنند
 

  1376از کتاب وقایع نگاری عصر اصالحات در سال 

  
 گستره هایِ  گونبدین 2پردازیدنِت، با ِ جنبشِ اصالحا"ساختارشکنِ"بخشِ 

را  "اسالمی" در جمهوری "گروه های پنهان"منافع و سودارها   که"ممنوعه"

                                                           
ا    طرح ت1 ان ت ران از خراس اور اي ست خ ی باي ه در آن م ان ک ران از سوی واليي ای اي تان ه دی اس سيم بن ق

شه ی  « وانهند را نيز می شد در چارچوب   - آستان قدس رضوی- »سلطان خراسان«دريای عمان را به  نق
 .ر ايرانکانون های مالی جهانی د» نسخه ی اقتصادی«پنتاگون ارزيابيد، آن هم پس از پياده شدن » جديد

  پرداختن، اينجا پرداز يا هاشور زدن2
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 خود، خشمِ  ژرفشروند و در ژرفید، از پایین و نه از باال، 1راندطمی خ
پاسخ . برافرازاند را "تسامح اسالمی" و بی "مدارا"ارتشِ بی  2آتوروشِ

 "جنگی" ی آگاهانای به این خیزش از همان آغاز،خامنه -گروه رفسنجانی
 در "بحران"برای کنکاش در چگونگیِ پیداییِ دومین .  و نابرابرباربود خون

 برشاصالحات، می بایست به جُنبه ی شکستِ سامانه ی والیی، و چراییِ 
پیش از گزینش وی، جمهوری .  جمهوری خاتمی، پل زدپیش از ریاست

اجتماعی بود و -اقتصادیفزاییده ی نِ تنگناهایِ  دست به گریبا"اسالمی"
، کشور را رونی ب ازی فزایندهترده از پایین، در کنار تحریم هافشارهای گس

  . در آستانه ی ناآرامی های نوینی نهاده بود
کوشش های حزب ی  با همه، واره، رفسنجانی پس از دو هنگامهدر این 

ز بن  ا"عبور" برای "ن مطمئنیجانشی"کارگزاران برای گزینش سه باره اش، 
  .جسُت می تایانشبستِ ساخته ی خود و هم

، همچون "موازنه ی فضای پیش از انتخابات"در   خودآراستهوی
 که از سوی "وقایع نگاری عصر اصالحات"در . آفریدکارزارها نقش دگر

 جایگاه ، پیرامون شدشتهون "فرهنگتحقیق و پژوهش موسسه فکر و "گروه 
  :ر گزینش رییس جمهور می خوانیمرفسنجانی د

تالش هایی برای  288 3از سوی فرزندان معنوی او در حزب کارگزاران"
دستبرد در قانون و تغییر اصلی از آن که دوران ریاست جمهوری را به دو 

اما فرزندان، دست از تالش جستند و به ... دوره محدود می کرد، انجام گرفت 

                                                           
 )خطريدن و خطراندن، چون قبوليدن و قبوالندن برابر خطر داشتن و خطر انداختن( به خطر می انداخت 1
 . آذرخش يا آتش، و نيز کاتوز يا موبد کارگرفته ايمرا به کنايه برابر آتور 2
دان " رنمد راست جناح" به معروف سازندگی کارگزاران  حزب3 ر   از سوی شانزده تن از همون  دولت اکب

 برشی در درست کارگزاران بنای حزب سنگ. کار آغازيد به خورشيدی ١٣٧۴ آذر در رفسنجانی، هاشمی
 در سياسی حزب نخستين ،کارگزاران. بازمی ماند رفسنجانیدوم  دولت یاز سالمند سال يک که شد گذاشته
 .پيکر گرفت دولت که از درون بود ايران
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خودِ هاشمی نیز در موازنه ی فضای . نددنبال جانشین مطمئن برای او گشت
او در آخرین جمعه ی . پیش از انتخابات، نقشِ به اندازه ای ایفا کرده بود

نرسیده به دوم خرداد و در شرایطی که تبلیغات حکومتی سمت و سو گرفته 
بود و همه، جز ملت، به رقیب خاتمی نظر داشتند، لباس امام جمعه ای بر تن 

وم نماز که بیشتر به بررسی موضوعات سیاسی روز کرد و در خطبه ی د
مربوط می شد، احتمال هرگونه دستبرد در آرای ملت را منتفی دانست و 

او پس از وقوع دوم  ...خود را مسئول تضمین صحت انتخابات معرفی کرد 
موفقیت افتخار آمیز در کسب اعتماد : خرداد در پیامی برای خاتمی نوشت

  289."ه و مسلمان ایران، گوارایتان باداکثریت قاطع ملت آزاد
  

  مهره ها چگونه چیده شدند
  

مامدار، برون در چگونگی چیدن مهره ها، افزون بر درون مرزی هایِ ز
 "درز کردن"در پیِ . نبودند فرتورنا و بی نقش نیز زمامدار-ی نیممرزی ها

یان هایی که از پارایزنی و  290 1گفتگویی میان وزارت خارجه ایران و انگلیس
دت به درازا انجامید، دفتر تحکیم وح و چند ماهی ید آغاز هفتاد و پنجسال

دادگستری و  کارگزاران بیانیه ای، از دادنکمی پس از گزینش خاتمی با 
 ی خفت بار و ذلیالنه ی آقای مذاکره" خواست، پرونده ی قانونی و دیوانی

 "ری مسکوتمحمد جواد الریجانی را که در زمان انتخابات ریاست جمهو

                                                           
ز    » برجام« نگريستنی اينکه، در کوران پياده سازی       1 د و بست     –در دولت حسن روحانی ني ر بن  استوار ب

يس  لمانت  لرد-های پنهانی پيش از انتخابات رياست جمهوری ميان والييان و باختريان  اق  ري انی  ات  بازرگ
ا جمهوری        - چهل ایايران از زبان شرکت های فراملی ای که چشم به راه پيمان نامه ه             -بريتانيا اله ب اه س پنج

ه های   ، با برشمردناسالمی بودند ت،  طبيعی  اندوخت از،  نف ومنيم و  گ ازار    آل ران، ب کشورمان را   مس در اي
 -صادرات بانکیبرای چهار سال خواند، و می » شوروی فروپاشی زمان از  نوظهور بازار ترين بزرگ«

 .آرزو می کرد  رارد دالرمرز ششصد ميليانظامی انگلستان به ايران تا  -مالی
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بنا به گزارش رسانه . پردازند او آشکار دادرسی و به خته انداراه بود، مانده
 وزارت ندپایه یلهموند بماه پیش از انتخابات، وی با نیک براون، ها چند 

ی وزارت خارجه آن کشور ا خاورمیانه سرکرده یخارجه ی انگلیس و 
کوشش  291.شته بود گفتگوهایی دا"انتخاب جانشین برای هاشمی"پیرامون 

واکنش .  هیچگاه برآیندی نیافت"توافقات"برای دستیابی به چند و چونِ این 
  ی رژیم والیت فقیه گویاتر از هر چیزی بود،"رییس عدلیه" محمد یزدی
: گفت،  روشدهسخنانِ برای رسیدگی به "اعتراض ها" سیل آنگاه که با

اه قضایی بررسی مصاحبه ی الریجانی در لندن مربوط به دستگ"
  292."!!!نیست

 آن که از یک سو، سازمان ها و نهادهایی چون باپس از گزینش خاتمی، 
مدارا و تسامح "مجاهدین انقالب اسالمی، این انتخابات را نشانی از پیروزیِ 

نشان بارز " آن را "صدها خبرنگار خارجی"، سو خواندند، و از دگر"اسالمی
 را انتخابات که "یوه های پنهانگر" نامیدند، "وجود آزادی و دموکراسی

 بی "توازنِ" برآییِ، راه های آشکار و ناآشکار برای دیدبانی می کردند
  293.جُستندمی در را، پس از روی کار آمدن خاتمی "مدارا"

، بیشتر در "گروه های پنهان" پیروزیِ بزرگِ  هفتاد و ششدر انتخابات سال
 از دوم خرداد، پس که سخن بدین.  بود تا گستره ی سیاسیپهنه ی اقتصادی
 حکمِ شوندِ به فرامرزی اقتصادیِ یِپیوندارهادر  پیش آمدهنه تنها تنگناهای 

ی هایِ برگرفته از سیاست  بلکه بخشی از دشوار294 1،"دادگاه میکونوس"
                                                           

اريخ  از که آنجا  از1 ا  ٢٣ ت اه  شهريور  ٢۶ ت انی  کنگرهٔ  ١٣٧١ سال  م  سوسيال  و احزاب سوسياليست   جه
ه  سوسياليست ايران فعالين بود، برگزاری حال در برلين در دمکرات اً  ک الين  از عموم  و ايرانی  سياسی  فع
ران  اسالمی جمهوری مخالف د  اي ه  بودن ران  کردستان  دمکرات  حزب  دبيرکل  ندیشرفک  صادق  از جمل  اي
ه  اين مراسم در شرکت برای ان  ب ه  آلم د  رفت ن  در .بودن ان  اي پتامبر  ١٧ روز در دعوتی  مي  ١۵ از ١٩٩٢ س
ام  به رستورانی در حضور جهت ايرانيان از نفر ٢٠ الی ه  ميکونوس  ن ردی  صاحب  ک وده  ايرانی  آن ف  و ب

رد  ميرفت، صورت  به شمار برلين مقيم ايرانی های برای مناسبی پاتوق سه  روز در .ميگي ر  شش  جل  از نف
ه  حاضر می شوند؛    رستوران  در شدگان  دعوت  ر  عالوه  ک ا  ب ر  دو آنه ه  نف اقی  صورت  ب  صاحب  و اتف
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هایِ بی پشتوانه ی بانک مرکزی که به ناخرسندی پاره ای از بازرگانان 
 برای بستن گُدار گونه، بدین. فروکاستز، نی انجامیده بود برون مرز  ودرون

انه های وابسته  بوق و کرنای رس.باز شدتازه پیمان نامه های نان و آب دارِ 
، "گفتگوی تمدن ها" جهانی، و با اسم رمزِ انحصارهایتَکابنگاه ها یا به 

برنده ی آن . گشایش های نو در واگذاریِ بیشترِ اعتبارهایِ مالی را پی داشت
-گازی-کانون های نفتی بودند که " پنهانیگروه های" مرز، همان در درون

برندگان .  در چنگ داشتندمندانهوارداتی را زور-تَکاگَرگلوگاه های و  کانی
، عبارت بودند از همان مرزفرا  ایرانیِ"تجار محترم"کنار برون مرز نیز، در 
  . اتحادیه ی اروپاهموندز کشورهای  بویژه ا،صادرکنندگان کاال

بازیِ اتحادیه ی اروپا در پیوند با  ناخواستِ پس از انتخابات، تنها یک ماه
، نخست وزیر ایتالیا از سرگیری "داماتو" به قانون "تن دادن" بایستگیِ

 "السکونیرب"همان گونه که  (ه بودرا درخواستگفتگوها میان ایران و اروپا 
تخابات سال هشتاد و  انآگاهانی از آمارهای از "پیش"خست وزیر ایتالیا، ن

بر پایه ی ). بودرا پیش نهاده با خلفای نفت ایران  "میانجیگری"هشت نیز، 
این قانون، دولت امریکا هر کشوری را که بیش از سی میلیون دالر در 

شوخی بودن این . کرد می "تحریم"، 1صنایع ایران سرمایه می گذاشت
 به ایران از اروپا، خیلی کاال را آلمان، برجسته ترین صادرکننده ی "تحریم"

 بدِ روزگارِ ما، باز هم درگیری از نفت از. اثبات رساند و یایش پازود به
                                                                                                                             

رد  سه ناگهان دقيقه ۵٠ و ٢٢ حدود ساعت. بوده اند حاضر رستوران  در-نفر ٩  جمعًا-رستوران   مسلح  ف
ويی  قسمت در دومی و ورودی رد نزديک يکی .ميشوند رستوران وارد ستند  رستوران  جل ر  و مياي  سوم  نف

ه  رستوران پشتی قسمت وارد دست به نيز مسلسل ا  در ايرانی  ۶ ک ز  يک  دور آنج د  نشسته  مي ه  بودن  و رفت
ز  نفر ويک ميشوند کشته جا در نفر ۴ رستوران در حاضر افراد جمع از .می بندد رگبار به را آنها همه  ني
اه . برند درمی به سالم جان نيز ديگر نفر چهار و ودميش زخمی شدت به رين   از ميکونوس  دادگ  پراهميت ت

ه  را اسالمی جمهوری نظام عالی مقامات نهايتًا و شد تشکيل آلمان در که بود دادگاههايی ه  داشتن  دست  ب  ب
ين  برای و کرد متهم ايران از خارج  در خود مخالفين قتل ار  اول ه  ب سم  خاطر  ب ی  تروري اه  وسط ت دولت  دادگ

 امور  وزير رفسنجانی، هاشمی اکبر علی جمهور رئيس خامنه ای، علی سپسا سيد. نمود محکوم ميکونوس
 .متهم شدند اين رويداد در به دستداشت فالحيان نيز اطالعات علی وزير و واليتی، اکبر خارجه علی

 )سرمايه گذاشتن و سرمايه گذاراندن( سرمايه گذاری می کرد 1
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،  هاپیش آمدهبا همه ی آگاهانید، ، چرا که دولت آلمان به روشنی یدآغاز
 کشورش به شرکت "وست دویچ لند"نود میلیون دالری واگذاری وام 

پاک را، سخنگوی وزارت اقتصاد آب .  می داردپشت را مهندسی نفت ایران
 ، هرگونهگفتسخنگوی این نهاد .  کنندگان ریخت"تحریم"آلمان، رویِ دستِ 
 آلمانی، بنگاه های امریکا در پیمان نامه های بازرگانیِ دستداشتِ و ناخنکِ

غیر قابل قبول و مردود "قانونی و چه از چشم انداز سیاسی، چه از دیدگاه 
    295."است

، به بهانه ی "دادگاه میکونوس" و "حقوق بشر" گفتمان،  هاگیریجابا این 
برگرفته  ("نشان بارزِ وجودِ آزادی و دموکراسی بود"برگزاری انتخاباتی که 

 یرهایسف. فراموشی سپرده شدبه ، کم کم )فرامرزیان از گزارش خبرنگار
 ی اروپایی که پس از رای دادگاه میکونوس رفته بودند، شتابان "قهر کرده"

 خود را از خوانِ یغمایِ اصالحات، از دست سهمبهرا و تا به ایران بازگشتند، 
، هماوردانتنها، سفیران دو کشور آلمان و فرانسه که زودتر از همه ی . ندهند

 امضا را براینامه های تازه  و پیمان درآمده گفتگوهای اقتصادی با ایران به
طبق " از حکم دادگاه، و یی وال زمامداران"رنجش" شوندِ، به 1بودندآموده 

 آمدند و دو هفته پس از  دیرتر از همه به ایران،"آنچه رهبر خواسته بود
تئوری آتشین "ردان هایِ معرکه گَ 2.296یدندی هایشان جا"النه"دیگران در 

و  297 3 نیز، چون محمد شبستری و عبدالکریم سروش"برخورد تمدن ها

                                                           
 ) »آماداندن«آمودن يا آمادن و مصدر ساختگی (ده بودند  آماده کر1
  )جاييدن و جاياندن برابر جای گرفتن و جای دادن( جای گرفتند 2
وران انقالب فرهنگی، يکی از                          3 دالکريم سروش پيرامون رويکردهايش در ک ويی عب رت گ ه َپ  در پاسخ ب

ن باره      ! آقای سروش «: نوشت" پاکسازی شده "دانشجويان   يش از اي ه را          پ ن فاجع ه ی اي اد جنايت کاران ا ابع
د           نيده اي ا ش شر شده           . از زبان دست اندرکاران دانشگاهی م خ منت ايق تل د حق نيده اي ه ی اخراج   ... ش در زمين

شانده                              ابودی ک ه ن ان ب ه آن د و اينکه چگون ی کشورمان بودن هزاران استاد و دانشجو که سرمايه ی عظيم مل
دند  د ... ش رمگينانه بپذيري د ش ه باي ی" ک الب فرهنگ ال  " انق شت س المی آن در ارديبه ه روش اس و ١٣۵٩ب

ود     " ستاد انقالب فرهنگی   "حاصل بعدی آن در      ه ب شجويان           . يک فاجع سلی از فرهيختگان و دان ه، ن آن فاجع



  کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت
 

215

اسالم و " نشستِ گفتگویِ خلیل سعد و ساموئل هانینگتون، در نخستین
  298.گذاشتند در قبرس، روبوسیِ پایانیِ این آشتی را به نمایش "غرب

  
  شوخی بزرگِ دوران اصالحات

  
 ی واره  انتخاباتِبه باژگونِشوخیِ بزرگِ دورانِ اصالحات، این جا بود که 

نهم ریاست جمهوری که بخشی از اصالح طلبان، بی ریا یا با ریا، بجا یا بی 
 و درونی بحران  شوندِبیشتر از سرِ نیاز و به(ر پهنه های اقتصادی نیز جا، ب

روشنِ خود را  هایِ نا"برنامه"پای می افشردند و گه گاه پاره ای از ) جهانی
 نخستین، این "عصر اصالحاتِ"، در یدندآغازمی  بنیادیبا این بخشِ 

، با ریا و "اصالحات اقتصادی" کوسن و محافظه کاران بودند که بر تندروا
، مهدی کروبی، نمایی از برداشت های "شیخ اصالحات". بی جا، می کوبیدند

 "بحث تقدم و تاخر توسعه ی اقتصادی و سیاسی"خود و همراهانش را در 
او در دیدار با دانشجویان در این .  بودبرتافته، "انقالب آرام"ن آغازِ در هما

  :زمینه گفت
له ی ثروت و تبعیض در جامعه سخن امام خمینی بیش از آن که از مسئ"

 و فکری جامعه و مبارزه با اختناق و 1»!!!انقالب فرهنگی«بگوید، بر ضرورت 
 »هوادار«رو به محمد یزدی ! (برادرِ محترمِ بزرگوار... استبداد تاکید کرد 

قوه قضاییه، باید ثبات و امنیت ) تقدم اقتصاد بر سیاست، از گروه تندروان
                                                                                                                             
يش از هر کس ديگر، سهم خود در                              ميهن مان را در کام بيرحمانه ی خود سوزاند و خاکستر کرد و شما ب

 . »ناسيدآن فاجعه را می ش
ر   1 ا ب ار رسمی،   بن داد  آم شته های   تع د روزه ی    ک ري های چن   شهرهای  در »انقالب فرهنگی  « درگي

 –، و بسياری از دستگير شدگان نيز پس از آن   بود  تن دويست هازخمیشمار  و  سی و هشت تنگوناگون
اژگون  ب .  اعدام شدند   - شصت و هفت     بويژه در سال   ی، در رويکرده         ه ب ه های کروب ای خمينی پس از       گفت

 .افشانيده نشد» مبارزه با اختناق و استبداد« از پرتويی زمامداریرسيدن به 
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از » ثروتمندان و سرمایه گذاران« در کشور ایجاد کند تا سیاسی و اقتصادی
آزادی به این ... تضمین اصل سرمایه و سود خود اطمینان داشته باشند 

معناست که اگر روزنامه ای در چارچوب قانون منتشر شد، آن را تعطیل 
انتشار یافت، با نویسنده، » قانون و مصالح اسالم«نکنیم و اگر کتابی خالف 

نه اینکه به کتابخانه .  توزیع کننده ی آن بر اساس قانون برخورد کنیمناشر و
  299."آزادی ولنگاری نیست، سکس نیست، بی بند و باری نیست. حمله کنیم

 چند ویژگی روشنگرمع روحانیون مبارز،  مجآنزمانِاین گفته های دبیرِ 
ایِ نکه او، و بر پایه ی گفته هنخست ای.  بود"جنبش اصالحات"برجسته ی 

روشنی از  ، بیشترِ همراهانِ او، شناخت و ارزیابی طلباصالحنمایندگانِ گرد
 "حمله" این گونه ماننده ی ای که از آغاز انقالب، سا"نیروهای اقتصادی"آن 

 و "پایینی ها" گرایش فزونتر بهدوم اینکه، آن ها به جای . ها بودند، نداشتند
سهم بهرا و ت آوردن  به دساندیشه یف های طبقاتی، بیشتر در کاهش شکا

 بودمانِمین  هدر) 1"ثروتمندان و سرمایه گذاران" ("باالیی ها"بیشتری برای 
 ساختاری در آن نمی به دگرگونی های ریشه ای ونیازی اقتصادی بودند و 

بخش بزرگی از آنان، همراهانِ جنبشِ مردمی و خواستارانِ دگرگونی . دیدند
می در "ساختارشکن" و "تندرو" و "یراطاف"به چشمِ ،  راهای ریشه ای

 نیز، "تقدم سیاست بر اقتصاد"سوم اینکه، برداشت آنان از . نگریستند
انقالب " را دربرمی گرفت و از چارچوبِ "خودی ها" برای "آزادی سیاسی"

  . فراتر نمی رفت"قانون و مصالح اسالم" و "فرهنگی
ی که خاتمی را برگزیده گیری ها نمی توانست آن توده ی هفتاد درصدجااین 

بدون این نیرو، جنبش اصالحات . داردهود، درازگاه در پهنه ی سیاسی نگب
                                                           

ا   » سهم « به دگرگفت، ديدگاه بورژوازی کوچک و ميانه را بازمی تافت که        1 شتری از رانت ه ان  ی بي رقيب
گذاری پس از     نبنا بر آمارهای رسمی، سيستم بانکی و دستگاه دولتی و قانو          . درمی خواست  سپاهی-اتوزیک

الب ش، انق وددهی بخ ت  س اخواری، ران د رب ايی مانن تانی ه ينس انِی ، زم ازی و بازرگ ِیب ی- انگل  در واردات
 .فرافزوده بودبومی را  ی سرمايه دارخدمت
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، از آغاز، "گروه های پنهان"برابر نیروهای محافظه کار و تندرو و در 
 جنبش دوم خرداد  که براینامی (300"انقالب آرام".  به شکست بودمحکوم
 طلبان را بدان باورمند  شد و نمی توان بخش بزرگی از اصالحبرگزیده
به راستی در  "نیروهای"، همچون انقالب نارام، با توده ها و )دانست

.  بی برنامه و بی نیروندِ با غرولندِ چند سیاستم می خورد، نهشماره دسترس
، در دو آزمونِ "نیروها" ها و مهره چینِ "بحران"این را رفسنجانی، مهندس 

 از غیرخودی ها در آغاز "عبور"ز شاه  و  ا"عبور"پیروزمندِ گذشته، همانا 
تنها آرایش . می دانستانقالب، با انبانی از ترفندها و جنگ افزارها، به خوبی 

  . بود کشانده شدهپایین، بیشتر به باال،ه، و این بار از ید دگرختیلَنیروها 
  

  باششیپور آماده 
  

  بانگنی به خاقا"خلعتیِ"سنجانی در شیپور آماده باش را نخستین بار رف
 آستانه ها  تازه، در کنار بنیادها و موقوفه ها و"دولت در دولتی"درآورد تا 

 ریزشِ "کوسِ" زاده شود و نخستین لشکرینیمه -لشکریهای بافتار و
وقایع ". ، برسد)که هنوز کم بودند ("شنوا"اصالحات به گوش های ساختمان 

  : می نویسند"نگاران عصر اصالحات
، هم اویی باشد که پس از  هفتاد و ششن چهره ی تیرماهباید آسوده تری"

درآوردن ردای ریاست بر قوه ی مجریه، خلعت ریاست بر مجمع تشخیص 
که از ) رفسنجانی(علی اکبر هاشمی بهرمانی . مصلحت نظام را بر تن کرد

افزوده (تخابات پس از پیروزی انقالب پسِ سرنوشتِ آخرین و پرخطرترین ان
 بر آمده بود، حاال می توانست با خیالی آسوده، نفسی از سر )تا آن گاه: ما

او توانسته بود بی آنکه اصطکاکی بین حکومتگران و . راحتی و رضایت بکشد
حکومت شوندگان درگیرد، نتیجه ی صندوق های هفتم را همان گونه رقم 
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تاریخ هیچگاه خطبه ی غرا و تعیین .  می خواست»ملت«بزند که اکثریت قاطع 
ده ی او را در آخرین آدینه ی منتهی به روز رای گیری فراموش نمی کنن
  301."کند

، بر فراز دولت و مجلس، باالبلند قدافراشت تا "مصلحت"بدین گونه سنای 
-کاتوزی-به نمایندگی از سوی بورژوازی بازاری "همیشه قدرتمرد "

 با این دگرگونی،.  را در دست داشته باشد"والیت"همچنان سکان سپاهی 
 جایگاه چندانی نداشت، با چهره های تازه ای چون فرمانده ارگانی که پیشتر

، چون سپاهی-اقتصادی نهادهای نودرانداخته یکه شاید به ساختارِ (سپاه 
 از هر دو گروهِ تندروان و کسانیو با ) 1نمی جُورید، "قرارگاه خاتم االنبیا"

 تنگاندن ، برایرونی های د آیین نامهانیدنِدگربا  شد و آراییده طلباناصالح 
  .درآمد کارزار بهین،  رییس جمهورِ نوهایاختیار

 را خیلی زود "دولت اصلی" که در ساختمان مجلل مجمع، 2"سنا"رییس 
 کمیسیون های امور سیاسی و  که4آژیرید، بی درنگ 3 بودسرهم بسته

 زیربنایی امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، قضایی، اقتصاد کالن و بازرگانیِ
ین پنج کمیسیون تخصصی، کارِ تدوین سیاست های ا  و با، شدهسامانیده
 303 5 ی رفسنجانی و همراهانورانه سیاست ریا302.یده استغازآ کلی نظام

را، سازمان وابسته به او از زبان کرباسچی شهردار وقت تهران به روشنی 
فت، او اما نگ 304".کارگزاران هیچ وقت نه سازش می کند و نه قهر": رتاباندب
، از یک سو، ناخرسندانِ "حرف گرایان" و نه )یا کارگزاران ("کارگرایان"

                                                           
 )جوريدن و جوراندن برابر جور آمدن و جور دادن( جور نمی آمد 1
 .ه آن زمان که توانايی داشت، بويژ»مجمع« سنا واژه ی کمابيش درخوری بود برای اين 2
  سرهم بندی کرده بود3
 )آژيريدن و آژيراندن( آژير يا اخطار يا هشدار داد 4
روحانی  : و دو نيز گفته بود به گزارش خبرگزاری تسنيم، هاشمی رفسنجانی در کوران انتخابات سال نود        5
ژاد         » همراه« رييس جمهور    – يش از         -رفسنجانی پس از احمدی ن ه پ ات    يک هفت سه درصد رأی     «انتخاب

 .رسيد» داشت که با حمايت من به باالی پنجاه درصد
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، سو دمساز می کنند، و از دگر"سازش"ناپایدار را از راه دالرهای نفتی با 
 گلو می "قهر"، با  ناپنهانی نیروهای پنهان وناخرسندانِ پایدار را به یار

محافظه " سپس که "نهانینیروهای پ"بیش از آنجا بود که بخشی از اکم. برند
 و نقش میانجیگری  سامانیدند، بهتریده شدند نام"پراگماتیست" و "کار

خواهی و اصالح طلبیِ  در درونِ جنبشِ دگر"سب ترویاا"بخوان (
، "میکونوسی" رسواسازِ "قهرِ"با این ترفند، . را بازی کردند) ساختارشکنانه

  .شاید، کمتر به کار می آمد
 که دفتر تحکیم هنگامی خورد، آن هم پردازا بزودی  ام"ممنوعه" گستره ی

مواضع شفاف " خواست  قضایینهادوحدت در نشست ساالنه ی خود از 
خود را نسبت به آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب 

گیری های جا با این گونه 305."اسالمی و سایر مراکز این چنینی بیان کند
رویکردهایِ :  اصالح طلبانِ سازشکارگزاره ی یا به(ختارشکنانه سا

 -ه ای و همراهانِ بازاریخامن- رفسنجانی"راه حل والیتِ"، که )"افراطی"
 که 1ید، جنبشی از پایین، و نه از باال، آغازاند خطرمیسپاهی را -کاتوزی

 با آن، ارتشِ بی برخورد و برای 2پیش دیدهن را  آ"گروه های پنهان"
پاسخ رفسنجانی به این . 3آموده بودند را "امح اسالمیتس"بی  و "مدارا"
 "جنگی"عالم آگاهانی و ا،  هفتاد و شش از همان آغاز و تنها در آذر ماههنبجُ

  :زیددر شیپور نوازیرکانه   کهدمبرابر، آن بود نا
بخوان (هشت سال سازندگی و دست یافتن به صنایع پیچیده ی دنیا "

 به سود کنسرن های جهانی و ه ها فراورد بی در و دروازهدرآمدن
 بیشترین بدهی ، و جاگذاشتنِ کاالهاانحصاریتَکاگَرای یا  درآوردندگانِ

                                                           
 )آغازيدن و آغازاندن( آغاز شد 1
 )پيش ديدن و پيش بيناندن( کرده  پيش بينی2
 )»آماداندن«آمودن يا آمادن و مصدر ساختگی ( آماده کرده بودند 3
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، قدرت دفاعی باال و ارزش های ) ایران تا آن زمانکنونیخارجی در تاریخ 
 و 1»محوریت والیت فقیه«اسالمی و طراوت و شادابی انقالب تنها با 

  306."رهنمودهای ایشان تحقق یافته است
  

  ندکوبمی  سر راساختارشکنان
  

 تاخت های جنبشِ بیشتر پایینی و کمتر باالیی در یک سنگر، و رویکردهایِ
 سنگر، در تنش های پیاپی وگرددر والیی  "نهان" و نانهانگروه هایِ 

کابینه، کشاکش بر سر گزینش وزیران : یدند زیر بازتاب2پیش دیدنیِکمابیش 
 به شهرداری، جریمه ی پیمان، تازشی،  منتظر در ستیز باپیماییراه

 امام جمعه اصفهان و مهاجرانی و زخمی کردندستگیری یزدی و کرباسچی، 
 چون شلمچه، کوشش روزی نامه هایی از سوی  پستی، توهین هاینور
 نوری وزیر کشور، فشار  دولت، برکناری"استیضاح" و بازخواست برای

وس، و آغاز  مانند جامعه و تاییگاهنامه ه بستن یا  به رسانه هاروزافزون
هاشمی  ("افراطی" و "تندرو" گوییا و آشکار به ناخرسندانِ ناآشکاریورش 

 و در دیدار با موسوی نیز دلگیری خود را از 88در آستانه ی انتخابات سال 
 پاره ای از اصالح طلبانِ ساختارشکن برای چندمین بار "تندروی"

 "عبور از بحرانِ"پس از (، خونبارِ دوم "عبور از بحرانِ" اوجگاه .)307فتبرتا
 شصت و خونین سال های جنگ و کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال

                                                           
ه   «1 ت فقي ت والي ا دارای » محوري ويه ه صادی س دیی اقت ود  توانمن ز ب ه  . ني رز خامن ته رويت ه نوش ای  ب
ام    » امپراتوری مالی عظيمی  « ا ن ام    «در چنگ داشت که ب ان ام تاد اجرايی فرم سترده در    » س ه ی گ ه گون ب

از جمله واحد پتروشيمی مرجان،        » ستاد اجرايی فرمان امام   «.  می گذاست   صنايع پتروشيمی ايران سرمايه   
 را در دست    - که در زمينه توليد الستيک فعال بود         -عسلويه  توليدکننده متانول، و شرکت پتروشيمی صدف       

 .داشت
 )پيش ديدن و پيش بيناندن( پيش بينی پذير يا قابل پيش بينی 2
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 تیر و سرکوبِ  هیجده،"بحران" گاهِپایانهای زنجیره ای، و کشتار، )هفت
.  بودپنهان و پیدا بازار و گروه هایِ "انصارِ"ساختارشکنان جوان، به دست 

، که بیشتر از سوی دست راستی ها پیاده شد، "نظام عملیاتِ نجاتِ"در این 
 طلب  نقش دستیاران نخستین، و اصالح،هاپراگماتیست ها یا محافظه کار

  .ل دستیاران کناری را بازی کردند رُمیدانکارانه سازشکار، های
 پایبندی اش بود به خواست شوندِ جنبش، به  بخشِ ساختارشکن1ِِخونکوبش

سرنوشت اش نیز همانند سال های .  سازشکاری ازشهای مردمی و پرهیز
ت و انقالب مشروطه با ناکامی نخستین انقالب بهمن و جنبش ملی شدن نف

 دانسته و گاه نادانسته - "خودی" باالیی هایِ ، چرا که به دستِ خوردشماره
  . از پشت خنجر خورد-

 و مندی نشان داد، راه پیروزبارگرد مردمی  جنبشِه یبار چندشکستِ
، و نه "باال"ساخت و پاخت در دارِ لی و دمکرات، نه از گُنیروهای م وریِامک

افشین و .  می گذرد"پایین" از توان مردمی در "ابزاری"یِ برداراز راه بهر
 و باژگونه در راست همین سیاست نادر پیش گرفتنِابومسلم، دو قربانیِ 
، و "ستهشیار بودن ا" نیز به "دلیری".  بودندتاریخ این سرزمین

 و هنگامه ی کنونیر شناختی ژرف و همه سویه از ، افزون ب"هشیواری"
،  توده های درد و کار و پیکاراجتماعی-آماج های کوتاه و درازگاه اقتصادی

 ستا آموده ِ مردمیِ"رزمندگان"  و چینش3ِشاندوز 2یدنِآموز-چگونبه 
به گفته . پایانی، پیش از شیپورِ رزمِ ار بسادشو نبردِبرای همه ی برش هایِ

  :ی خردمندانه ی فردوسی
  

                                                           
 )خون سرکوبيدن و خون سرکوباندن( سرکوب خونين کردن 1
 )چگون آموزيدن و چگون آموزانذن( چگونه آموزش ديدن 2
 )اندوزيدن و اندزواندن(تامين کردن  اندوزيدن يا اندوختن برابر فراهم يا 3
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  چو رزم آیدت پیش هشیار باش
  دشمن نگهدار باش تنت را ز

  چو بدخواه پیش تو صف برکشید
  ترا رای و آرام باید گزید

  چو بینی به آورد کس همنبرد
  نباید که گردد ترا روی زرد

  تو پیروزی ار پیشدستی کنی
  سرت پست گردد چو سستی کنی

  دد تو زو بر مگردگر او تیز گر
  308گزین در نبردهشیوار یاران 
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    گشودتوان سنگر که چهار
   جنبش اصالحاتآموزه هایین کنکاش، ا

   دگرگونی هایِ در پیش را می کاود و

  
 

پذرفت دولتی را  و کامیابیِ پایاییرشد اقتصادی، نمی تواند گونه هیچ"
، آن هم ناداری می زیَند 1تارک یرِ مردم اش زبیشترینه ی کند، که )تضمین(

.  برگزیدگان، در زندگی لوکس شناورند از کوچکگِرده ی در زمانی که یک
من  ... 2ن را از میان برداردادولت می باید این شکافِ میان دارایان و نادار

دوش  دوباره نداناگر سیاستم. ه ها بی پایان نیست تود شکیباییم،گمانمی 
  309."روبید، انقالب نوینی آنان را خواهد ندبارنیاور  راگرفتشان

  
این سخنان را کارگران و دانشجویان و روشنگران ایرانی، که با ایست همه 

، بر  بودنددست بگریبانسویه ی اقتصادی و ناداریِ چهل میلیونی توده ها 
باره ی  قهرمان چند"ویتالی کلیتچکو"ی این ها گفته ها. دندزبان نمی ران

شورش،  ک"انقالب نارنجی"، که در کوران بودوکرایین بوکس جهان از ا
 و  بیهود جنبش اصالحات، به امیدهایدر کورانهمچون بسیاری از مردم ما 

                                                           
 )از تاَرکيدن و تاَرکاندن برابر خط کشيدن و خط کشاندن( خط 1
وران                       2 ز در ک ز چون کشورهای نفت خي ار  « او اما نمی دانست يا نمی خواست بداند که در اوکرايين ني به

به سويی خواهند راند    ، دشمنان ناداران از درون و برون، خيزش مردمی را با زر و زور و تزوير                 »عربی
 . که با خواست های آنان همخوانی نخواهد داشت
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 در آستانه ی انتخابات تازه ی "گویا" او که 1. دل بستنیروهای نامردمی
 ، در از اشتباه های پیشین خود پی برده بود ناچیزیشاوکرایین به بخ

 انگشت گذاشت، که برای خیزش  نازکه ای برانی فوکوس، آلمگاهنامه ی
دگان کنترل باید از سوی انتخاب کنن"زمامداران : بود برجسته کنونی ما نیز

آنان را در .  به کار خود بپردازند و نه به سیاستستشرکت ها می بای. شوند
 را، "شرکت ها" این گونه ندانِ در کشور ما، سیاستم."پارلمان جایی نیست

  توان بویژه در میان بازاریان و بنیادداران و موقوفه خواران و سپاهیانمی
کانون های در میان و در چند سال گذشته، فزون بر آن، (درجُست  بلندپایه

  .)یمونتاژ-یمال
 اصالحات در ایران، جُنبه ی از  که بخشیمدندمیان می آاین سخنان زمانی 

 و سرکوب های پیشینله ی  هشت سا های  بن بست و علیرغم2ِبناخواستِ
 بر هان و ننانهان و دمی گزیی  از توده ها دور، هنوزارینپ یچند باره 

ناداریِ بیشتر مردم مان را، پی می توانست می افشرد که ی راهکارهایی پا
  .ه باشدداشت
 که، از دریچه ی امروز  پرسش این بود هشتاد و هشت کوران خیزشدر

هایِ آن نشیب و فرازروز نگریست، و از  دی یِگسترهچگونه می توان به 
  3.آموزید

  
                                                           

ود     " يک درصدی های     "بازی  - تلخ 1 ين ب ان چن اری اليگارش             : جه رايين، پس از برکن يس جمهوری اوک ري
ی                            ين الملل ه ی صندوق ب ود ساخته و پرداخت ونری ب يالدی، ميلي های پيشين در آغاز سده ی بيست و يک م

 .امريکايی-ای مالی اروپايیپول و ديگر کانون ه
  عليرغم2
م در    " ز"حرف  (ختن نشانده ايم    برای هم آهنگی واژگان، آموزيدن را جای آمو        3 راز ه دن       ف م در آموزي  و ه

رف   ون ح ت، چ ده اس ست، حرف  در " س"آم ستره و نگري رف  " چ"گ ا ح ه ي ه و چگون در " ش"در دريچ
ار             اگر گاه می ياريد، بجا بود که اين ش        ). خيزش و پرسش   و ک می يوه ی نگارش را در همه ی کتاب مو به م

درکاران    چون بسياری –ويسنده ، که شوربحتانه در هنگامه ی کنونی برای ن      برديم د شده  «از دست ان » تبعي
 .  ناشدنی است–
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  ارسایی هاپاره ای ن
  

هشت  اینکه، جنبشِ نگریستکه می توان در این راستا بر باریکه نخستین
درمی  "باال" بیشتر با  و1برد بهرمی ها ابزاری اصالحات از تودهی ساله 
پس از فروپاشی  لیبرالیِ-رنگی این رویکرد با انقالب های. "پایین" تا یدپیوند

 از 2بسیاره،  نیز آنگردانندگان.  همسانی هایی داشتسوسیالیستیاردوگاه 
 ، ها دست و پا زنیاین.  آغاز انقالب بودند"پارینگرایِ-لیبرال"گروه هایِ 
 "ثروتمندان و سرمایه گذاران"روآوری به خواست های  کهنمایاند  بساپیدای

مذهبیِ -ز خاتمی و نیروهای ملی کروبی، و نی"شیخ اصالحات"آن گونه که (
.  نیست"پایینی ها"، برآورنده ی خواست ) می خواستند"حافظ نظام"

، بدون دگردیسی "اصالحات اقتصادی" یک سویه به پاداریِ که، نه اندآشکار
، و )خواستندآن گونه که راست ها می (فرهنگی -اجتماعی-های ژرف سیاسی
 مردمیِ، بدون روکردهایِ "یات سیاساصالح" از رویهنه پشتیبانی یک 

، به آماج )ستندآن گونه که اصالح طلبان می جُ(فرهنگی -اجتماعی-اقتصادی
برای دمکراتیزه . رسیددمکراتیکِ صد سالِ گذشته نخواهد -ملی جنبش های

پایینی "به سود  یه و درازگاهگاکردن جامعه، می بایست برنامه های کوتا
 پیش زمامداریترین نهادهای کلیدی  پیرامون "مواضع شفافی"و نیز  "ها

نخست، نهادهای دین :  ازندسته ترین آنان عبارت بودگرفته می شد، که برج
 بنیاد مستضعفان و 310 3آستان قدس رضوی،" بیت رهبری، ساالری مانند

                                                           
 )بهربردن و بهربراندن( بهره برداری می کرد 1
 )بسياريدن و بسياراندن( عمدتا 2
شتوانه   3 ه پ دس رضوی ب تان ق ر آس اگون   س ای گون ذاری ه ز مايه گ ات و  «و ني ت مالي ت از پرداخ معافي

سابرسی ی از      »ح ه يک ت و ب شينه ياف ی پي صادی ب وان اقت ل«، ت صادی   کارت زرگ اقت ای ب ه » ه در منطق
د ن .فرارويي ل« اي رژی و دارو و  » کارت د ان م در تولي ود و ه شگران ب ازی از کن م در خودروس راورده ه ف

سی سرکرده ی    .  کشاورزی های ه            طب ه کناي دس، ب ده می   " سلطان خراسان   " وقت آستان ق وانش       نامي شد و ت
 .فراتر از هر بلندپايه ی دولتی در استان بود
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همان گونه که دانشجویان به درستی بر  ("جانبازان و سایر مراکز این چنینی
-انگلیتوانمندِ بسا و ناپنهانِ "پنهان"های ، دوم، گروه )فشردندی اآن پا

و بخش چشمگیری از اتاق های بازرگانی درون و برون مرز یا وارداتی 
 مانند سپاهی بالنده ینهادهایِ وم، ، س"پارلمان های بخش خصوصی"

مونتاژی - مالی رنگارنگ، و چهارم کانون های1قرارگاه خاتم االنبیا
 بر این استوار استفت خرافه و ن چرا که خالفت خون و 312 311،"خصوصی"

  .یسودزا سترگ چاراستوانِ
 "ابزاریغیر"، برای بهرگیریِ 2روشناندن بن بستِ جنبش اصالحات هم چنی

 به -"چانه زنی در باال و فشار از پایین" یا پرهیز از سیاست –از توده ها 
ه برای دستیابی ب. 3یمیدمی نیازنیرویی فراسویِ الیه هایِ میانه ی شهری، 

 اما، دگرگونی در برنامه ها و رویکردهای مزدبگیرانو گران پشتیبانی کار
جنبش می ، گفتگردبه .  گریزناپذیر بود4بایستیملی و دمکراتیک نیروهای 

، و از آن "ایه گذارانثروتمندان و سرم" به جای سیاست پشتیبانی از ستبای
ه نابودی  که ب5، ها"خودی سازی" و  خصوصی سازی هاپشت داشتِمیان، 

بیکاری گسترده می انجامید، بر روی عدالت ناداری و  و فراورشییکان های 
رشته ای .  سرمایه می گذاشتاستقالل و آزادی، در کنار اجتماعی-اقتصادی

 ریشه دگرگونی" دمکرات را برای- ملی"راستین"که می توانست نیروهای 
                                                           

ه  داشت  نيرو تن هزار ١٣۵ خاتم االنبيا به تنهايی لشکری، قرارگاه- از ميان نهادهای اقتصادی1  هزار ٢ ک
سيجيان  » نظام«در . خواندندمی  »مردمی نيروهای«را  نارسمی ها. بودند رسمی تن شان ۵۶٠ و واليی، ب

شکری را  -نهادهای اقتصادی. دان، بخش های چشمگيری از اقتصاد را از آن خود می نمودن          نيز در کنار آن    ل
د  روه گنجاني د در دو گ ی ش شکری : م ته ی ل امی(دس ا نظ ی-ي شوری ) امنيت ته ی ک وانی(و رس ا دي -ي

تياری            رسته ی کشوری نيروی ذخيره ی سرکوب         ). بوروکراتيک ه ی خيزش مردمی، و دس ود در هنگام ب
 .برای دسته لشکری

 )روشنيدن و روشناندن برابر روشن بودن و روشن کردن(روشن کرد  2
 )نيازيدن و نيازاندن برابر نياز داشتن يا نيازمند بودن و نيازمند ساختن(نيار داشتيم  3
 )بايستن و باياندن( ضرورتی بود 4
دی اصل چهل و        5 اده سازی آن در صنايع نفتی          نکته ی کلي انون آن، پي ود، و در ک انون اساسی ب ار ق -چه

ز  ازی و ني زرگ «: گ نايع ب ادر «، »ص نايع م ارجی «، »ص انی خ زرگ «، »!بازرگ ادن ب ، »!مع
 .های بزرگ آبرسانی و مانند اين ها ، تأمين نيرو، سدها و شبکه »!بيمه« ،»!بانکداری«
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 چهل و چهار ، چیزی نبود جز اصل1اند هم پیوند"چرخشی تاریخی" و "ای
پرده ای از پشت در   اصالحاتآن چه از آغاز جنبش: قانون اساسی
  .2 پنهانیده بوددانسته و گاه نادانسته،بساپنداربافی ها، 

  

   در موزاییک سیاسی نوینبنیادگرانیروهای 
  

در تاریخ را  بنیادگراکارِ نیروهای -اکامی جنبش اصالحات، آغازِ پایانن
درتراوشِ و ، فرایندِ کاهشِ  طلبانا شکست اصالحب. پرداز زد رانکنونی ای

 از گیری چشمبخش و حتی مذهبی-مذهبی و لیبرال-پارینگرانفوذِ نیروهای 
 بود که تالش هایِ  زمانیاین در. فتشتافرا مردم  در میان هامذهبی-ملی

، و کنسرن  در درون"نظام"ناآشکار و آشکارِ نیروهایِ محافظه کار و تندرو 
  چشمِنیروها بهگونه  این جااندازیِر برون، در راستایِ دهای جهانی 

  . داشتش روان"نیروی اصلی اپوزیسیون"
 که در پیِ ناتوانی و سازشکاری اصالح طلبان، )ادعا کرد( 3ید داومی توان

  ایران، به یک نیروی کوچکسیاسی "واقعیِ"موزاییکِ  در بنیادگرانیروهای 
ردانی توده ها از اصالح طلبان روگَ. گشتنداو، تنگاجتماعی -با پایگاه توده ای

 و نیز انتخابات مجلس  هشتاد و چهاررا انتخابات ریاست جمهوری سال
رسواییِ تندروان را اگر سال های نخست انقالب، کوسِ . اند نمایبساپیدای

شتِ پراگماتیست ها ، م"سردار سازندگی"، و برشِ ریاست جمهوریِ یدآژیر
د، سازشکاریِ هشت ساله ی اصالح طلبان، پرده ی  را گشوهاو محافظه کار

نیروهای .  بودنهاده را به نمایش "مردم ساالری دینی"پایانیِ کمدیِ 
، اگر "اپوزیسیون" و نیز در "نظام" ایران در درون و برونِ پارینگرای

                                                           
 )هم پيوستن و هم پيونداندن( پيوند دهد 1
 )پنهانيدن و پنهاناندن( پنهان شده بود 2
 )داويدن و داواندن( داو زد  يا ادعا کرد يا مدعی شد 3
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دوراندیش باشند، بجاست بپذیرند که در جامعه ی فردای ایران و نزد توده 
 1اجتماعی-ه ی سیاسیویژیدتنگیده و از یک نیروی ها، جایگاهی بیش 

  .نخواهند داشت
 آشتی جویانه و  اندازه که این دسته نیروها، تا چهخواهد آشکاراندآینده 
داده .  توده ها تن خواهند داد"ناآشکارِ-خواستِ آشکار"، به این خویانهنادد

 "مدیریتِ" نه  انتخابات،"مدیریتِ"های رسیده از ایران نشان می دهند، که نه 
گروه  برون مرزی، نمی توانند هیچ یک از گوناگونِجنبش، و نه یاری هایِ 

  .2 برهانندتاریخیگریزناپذیرِ  بن بستِ را از این یبنیادگرا های
و مذهبی -پارینگرا که، نیروهایِ  روشناند اصالحات هم چنین پویه یشکست

بریِ درازگاهِ جنبش  رهتوان بسیجگر و نیرویمذهبی، -مذهبی و لیبرال-ملی
 به پایاناندنای  بزرگ مردمی، برپویشده ای، و نیز سازماندهیِ یک تو

ریشه های این نتوانستن یا نخواستن را می توان . را ندارند والییسامانه ی 
 مالی میان آنان و سامانه بستان های-بدههای اقتصادی و پیوند در گانویژ
بزرگترین معامله ی " را، ازشی سنمونه ها یکی از .ستدرجُ "والیی"ی 

 3پاختِاصالح طلبان و تندروان، همانا  یاریهمو سپس رویارویی ، "بورس
 و شرکت اعتماد مبین سپاه 313 4پشت پرده میان کنسرسیوم کویر یزد

  314.زدپرداز  -  که آن را جداگانه بررسیدیم- پاسداران

                                                           
اری صندوق                - مگر آن که با پشتيبانی مالی      1 ز ي ان، و ني نامالی شرکت های فراملی و دستياران منطقه ای آن

ر  انی و ديگ ک جه ول و بان ی پ ين الملل ارجی«ب ذاران خ رمايه گ ان »س ه گم سيار زور، و ب هب  و مندان
تچي  ان دس ه، بنيادگراي وينی ده یخونباران س از   – ن ونس پ صر و ت ون م ی « چ ار عرب ان  ا-» به ز مي

 . شونداندهبرکش» اپوزيسيون کنونی«
  رها سازند2
ردن   3 ت ک اخت و پاخ ر  ( س اختن را براب ردن  "پ ست ک ت و ري ز " راس ودن "و ني ت نم م،  " راس ه اي گرفت

 )ابر با ريسمان استادان بنابرگرفته ی آن پاخته است بر
ود4 ابی        نب ی بازت ستره سياس صادی، در گ اختار اقت شه ای در س ونی ري اد دگرگ ه ايج رايش ب اصالح « گ

اره ای از          . می يافت » طلبانه دگاه پ ان   "در اين زمينه دي ا اعضای      " اصالح طلب دار ب  شورای مرکزی     در دي
امر  "و " صبر و مقاومت "انی، دانشجويان را به    حسن روح " منتقدين"يکی از   .  است درنگيدنیدفتر تحکيم،   

مغز متفکر انجمن های    "ديگری می خواست که اين نهاد دانشجويی        . می خواند " به معروف و نهی از منکر     
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دمکراتِ - ملی از نیروهای جایگزینی ها،دهبرگرفته از این داده ها و آزمو
سازماندهی و راهبری  کار  ی"برجسته"، می بایست بخشِ "نظام"بیرون از 

 و برای رسیدن به آماج های دیرینه ی "دوش می کشید"جنبش مردمی را 
ی روشن و ابرنامه  نادارِ کمابیشاین نیروها اما، که . "هزینه می داد"جنبش، 

 کورکورانه از گیِه دنبالدرست از روند رویدادها بودند، یا بای ارزیابی 
همه ی توانِ توده "آوردند، و یا با پرهیز از کارگیریِ می اصالح طلبان رو

نمی ، ی خود از هزینه کردنِ همه سویه ی نیروها، و نیز خودداری"ها
 مردمی "خانه تکانیِ" روی،  بدین.زنندبر رویدادها ی برجسته هرتوانستند مُ

 "نظام"برون از مردمیِ -ملیادهایِ در درون حزب ها و سازمان ها و نه
  .)1برتابیدکمرنگ بسا هشتاد و هشت خیزشکوران آنچه در ( داشت بایستگی

 کنش ها و  برخورد بابرنامه ای روشن برایاصالحات جنبش فزون بر آن، 
بنابراین بسیار آسیب پذیر واکنش هایِ احتمالیِ نیروهایِ سرکوبگر نداشت و 

چانه " بهبیشتر  ،پرده- های پیشکشاکش از "االب"  روی دراز این. بودمی 
آورد، می رو "حافظان نظام" با و به ساخت و پاخت پرده-پشت "زنی های

 اصالح  بسیاری ازاگویی. "پایینی" شیفتگانِشاندنِ کاز به خون آن هم پس 
  .می هراسیدند "باالیی ها"، بیش از پویش "پایینی ها"طلبان، از خیزش 

پرده اند -پشت زیب آموزیده ایم، هراسیدگانِاما روزگار -2گیتگون از گذشتِ
 تنگاندنِ از راه زنحیربستِ جنبش: هراسانندمی پرده -پیشهماره که 

نهادها  پشت داشتِ ،بهانه های بیهوده به )اعتراضی(واخواهانه  رویکردهای

                                                                                                                             
شجويی    شکيالت دان انی   " اسالمی و ت ه ارگ ين   "باشد و ب اظر ام وان يک ن ه عن د " ب د . "فراروي اصالح " منتق

رد              که در ح  "طلب ديگری تاکيد می کرد       رار گي " وزه و دانشگاه اين حکومت دينی است که بايد مورد دفاع ق
د       "و بر آن بود که با        ه             " اجماع دوستانی که دلسوز نظام و انقالبن ده شود ک ه تک    "می بايست کسی برگزي ب

الش  ،سخنگربه د . پايبند بماند » نظام«وب  در چارچ " تک اصول قانون اساسی    داری    دنب ن ساالر   زمام  انهدي
 ".اصالحات"ای با پاره 

 )برتابيدن و برتاباندن، خود نمودن و خود نماياندن( خودنمايی کرد 1
 جهان گونهگونه يا  گيتی 2
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  جنبشِرفتِجلوگ،  به شگردهای گوناگونه های واپس ماندهآستانو 
 والیی و "نظام"که بدون آن چیرگی بر  (گران و مزدبگیران کار1خوداستوانِ
 ستاندِو یار،  به ترفندهای فریبانه) است"!!!ناشدنی" استعماری سامانه ی
 هراس، همین  به یاوه های ریاورانه"نظام" گراگردِ بنیادگرایانِ از گسترده تر

  بدین روی وشکاراندآمی  را زمامداری مردم از چارچوب رفت-رونباز 
، راهبندی بود  در جنبشسازشکارای  نیروهسرکردگی. برمی بالید آماجمند
  .  یادیبنناگزیرِ هایِ  رگونیدارِ دگدر گُبسابلند 

  
  سنگر سترگ چهار

  
 اندیشه هایی که اندنِکوشش برای گستردر کوران خیزش هشتاد و هشت 
 می توانست  نیز نفت داشتند ملی شدنریشه در انقالب مشروطه و جنبش

، و پارینگرانادرآمدی باشد برای راهبری توده ها از سوی نیروهای  شپی
 "بنیادی-موقوفه ای" و "بازاری" نهادهایِ توانمندِ  سازیِ، ناتوانگانویژ
ی به این آماج  برای دستیاب315 2."مونتاژی-مالی" و کانون های "سپاهی"و

  .انده می شدشچال همه سویه  نهادچهارها، می بایست هر 

                                                           
 )مستقل( خوداستوار، خودگردان 1
ازاری       »خصوصی سازی ها  «پس از سال نود و چهار با باال گرفتن موج            2 ار نهادهای ب -روحانی -، در کن

د، ب    نيز بيشابيش ب   سپاهی، کانون های مالی    سين می شد از            دين روی اليدن ار سنگر   « در برش پ سخن  » چه
ار        تدوين  « پس از    برای نمونه . راند ا در           ،»سياست های کلی اصل چهل و چه  ٩نهصد واحد اقتصادی تنه

م      » خودی«های    سال توسط بانک   ی          شماری از آن -به تملک درآمدند و جز ک ه کل ا ب ز ي ا ني ا ديگر يکان ه ه
ه   ا اينک دند و ي سته ش هه بب د -نيم دتولي ای آن  . پرداختن واری ه ی، يکی از دش ای والي انه ه ه رس ا ب ا  بن  -ه

وين                              -» گويا« الی ن انون های م ه می بايست از سوی ک ود سرمايه ی در گردش، ک  مربوط می شد به کمب
ا در      »ورشکستکی ها «در پشت اين    . فراهم گردد  دازه ، جابجايی ارزان مالکيت ه ود  بزرگی   یان ان ب .  پنه

 .می ناميدند» خصوصی سازی خزنده«اسان اين پديده ی جهانی را کارشن
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  تاریخی است، چرا که می توانمندیارز  دارایگفتمانه به این  ویژرشنگ
 بر سامانه ی والیی و سیاست های پایانی چیرگیِ ، در فرایندِگمانید

ین، ، سنگر نخستین، سپاهیان، سنگر بلندترِ دوم وابسته بداناستعماریِ
اریان بزرگ و ، سنگرِ بازبسابلندراهبندِ دو موقوفه خواران، و -بنیاد

مونتاژی -، و نیز کانون های مالی- و گاها خُرد – کالنندگان واردکن
  . در کشور باشنداستعماری

، آن )رو به رشد(بالنده که در جامعه هایِ درنگریست  باریکهبجاست به این 
دستادستگری ردپایی و زیربخش هایِ هم با وزن سنگینِ بخشِ خدماتِ خُ

ی، بیشتر به ن روستایبی زمینانیز زمینداران و -ردهخُ، )واسطه گری(
 برای نمونه در سال(رد فرامی رویند  گاه سرمایه دارِ خُرده پا وکاسبکار خُ

 66در فرانسه برای هر  اما ، نفر یک فروشگاه20برای هر  در ایران 1988
). 316به کار می پرداخت نفر یک فروشگاه 185نفر و در انگلستان برای هر 

 کوچک اقتصادی، هاییی و چرخه روستا-پارینگرای عادت هایخویه ها و 
ردی می خُدستادستگرهای  بازرگان ها یا ،یشابیشرد، و بسرمایه دارِ خُ

اجتماعی دشمنی می ورزند و - با نهادهایِ نوینِ اقتصادی بسیارهآفریند که
 - همین الیه های پایینیِ شهریبخشی از. ردانندمی گَی رومدرنیسم از 

 نیرویی آنان. می سازندکارگران را -هِ لمپنانگلی، پایگا- و خدماتیپارینگرای
 جهانی و دستگاه تَکابنگاه های بزرگ و بازرگانانهستند بویژه در دستِ 

اراذل و "  کردنتولیدفرآوردن و نان، برایِ بداهای خودکامه ی وابسته 
 مافیاهایِ ."سپاهیان سرکوبگر" و "بسیجی های متعصب"یا 317 1"اوباش

                                                           
روز1 وزه ای از دي بش  :  آم ه از ژرفش جن ان ک ان و روحاني ز، بازاري ت ني ی شدن نف بش مل وران جن در ک

ی  –ها » شعبان بی مخ« چون -» اراذل و اوباش«مردمی می هراسيدند، به    و سرسپردگان خارجی و داخل
د           کنسرن های نفتی روی آور     ه می توان زی ک د، چي اره   دن ده شود     هم اه ی سرنوشت   .بازخوان   ساز در سه م

يک و نيم   «جنبش ملی شدن در سال سی دو، کاشانی نخست با لوی هندرسن رييس مجلس نمايندگان امريکا                 
ه              » ساعت دان بهارستان اعالمي ايی مي ه گردهم به گفتگو نشست، و کمی پس از آن در نهم تيرماه در پاسخ ب

ه                      زير را    اند و عمال ب ه چاپ رس ان و اطالعات ب اراذل و «در روزنامه های مخالف دولت مصدق و کيه



                                                                             کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت
 

232

گردانندگان اقتصاد  (کارگران-بخشی از همین لمپندربرگیرنده ی  318 1پنهانِ
 از "ناگسستی" که بخشی اند ،نیزرا  )پنهان مواد مخدر و قاچاق و دگره

   .نجاند می توان در همین چارچوب گُ،انهرساالرز و کشانهبَهر سامانه های
  

  نگاهی به بازاریان و رویکردهای احتمالی آنان
  

 "بچه بازاری هایِ" و "آقازاده ها"  و"آقاها"بازرگانان بزرگ، و بویژه 
، به که در تاراج درآمدهای ملی دست داشته آنان "همتایان"و  رمیلیارد

-وارداتی وابسته، با نهادهای نظامی-نفتی و انگلی-اقتصاد تک محصولی
 را در یش خو های خون آلود"بستانیده" با ژرفش جنبشو  امنیتی پیوسته،

 چرخ ازکارانداختنِنده همزمان با کوشش برای ، می توانند در آیدیده اندخطر 
، با سرمایه گذاری های خود و ) نفت ملی شدنهمانند جنبش(های اقتصادی 

های تاریخی ندکه با آنان پیو ("حوزویان"ی از جهانی شان، بخشدستیاران 
دسته های دار و "و " تندروان نظامی" ، و نیز)دارند همسان یسودارها و

دمکرات -را بر نیروهای ملیرنگارنگ  "اشاناوب" و "محلی-سیاسی
 و کشور را ، چرخه ی بازرگانی درون و برون مرزی را بایستانند،بشورانند

 . خاک و خون کشانند و نیز به2 قحطی،به

                                                                                                                             
ر آزادی خواهی زده             «:  به مصدق داد   تاختفرمان  » اوباش مملکت ايران گرفتار مردی است که نقاب تزوي

ه          ... است، در حالی که عوام فريب و ديکتاتور است و صياد آزادی است                  اغی و طاقی است و ب  فکر   او ي
 .»و مستحق چوبه ی دار است... خداوندگاری افتاده است 

ره        1 امانه های به ده از س ا سودهای نجومی،  بخشی است ناجداين اگون ب ان در بخش های گون صاد پنه اقت
وع شد و کسی                     برای نمونه ي  . کشانه ی ممن ابه های الکل روش نوش ه ف زرگترين مافيای ايتاليا زمانی پيداييد ک

 پايين پايه و فروشنده ی ُخردی بود به يکباره به پدرخوانده ی مافيای ايتاليا فراروييد واحتکار   که توليد کننده  
ر                 ا     تمندان سياس  سياری از ب فروش نوشابه های الکلی قاچاق را چنگ گرفت و با دارايی خود ب د ايتالي  توانمن

روش                 گرفت رخنه د و ف د          و تا زمانی که زنده بود در برابر قانون آزاد سازی خري ی راهبن ابه های الکل  نوش
 .می آفريد

ردد                              2 از نمی گ ه گذشته ب ا ب ا تنه ن شيوه ه ه اي ه ب ا تکي ه    دو  ( نبرد با جنبش مردمی ب ه ی پارين اد  : نمون ايج
شتار        ر و ک الب اکتب س از انق يه پ ارجی در روس ای خ رکت ه ی و ش رمايه داران داخل وی س ی از س قحط
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 پنجاه در سال. نیروها، نمونه ای می آوریمگونه برای پی بردن به توانِ این 
 یزدانی می خواست بیش  خورشیدی، زمانی که هژبر پنجاه و چهارو و سه

 بانک صادرات ایران را بخرد، به بهراهایسهم از بهرا و از چهار هزار 
موضوع به اطالع مراجع روحانیت رسید و آن "، رسانه های والیینوشته ی 

بازاریان و افراد «بر اساس آن، . ها معامالت با بانک صادرات را منع فرمودند
ت با بانک صادرات خودداری کردند که ، از ادامه ی معامال»مسلمان و متعهد

این مساله لطمه کلی به بانک وارد آورد، به طوری که ناچار شدند با استفاده 
از فشارِ مقاماتِ بانک مرکزی، هژبر یزدانی را وادار به فروش سهام 

گرانیگاه   جابجاییِاین روکردها که در راستای 319."خریداری شده نمایند
 با همه ی( دوران شاه مونتاژیِ-داری مالی از سرمایه های اقتصادی
بازاری یا سرمایه داری تجاری -پارینگرای الیه هایِ به) نارسایی هایش

، پس از پیروزی انقالب بهمن، به چیرگیِ همه سویه ی خودمی نماییدایران، 
 تک بر اقتصاد  "سپاهی" نودارایانِِ و "موقوفه خواران-بنیاد" و "بازاریان"

  .انجامیدشور کنفتی -محصولی
بخش بزرگی از نیروهای ملی و دمکرات ایران به این در کوران انقالب بهمن، 

 از دالرهای "سهم" بر سر "باالیی ها" درونی میان ارهای، همانا ستیزفرایند
 داشتند که نیروهای چشم و بیهوده سرسرانه نگریستندهنگفت نفتی، 

موقوفه - پیشینه ی ملک به بازار و با وابسته"خط امامی" یا پارینگرای
لمتونِ .  پیاده سازندنه ی توده ها راواست های دادخواها خ320 1،داری

                                                                                                                             
تد          ی شدن نفت و                   ميليون ها انسان، يا کارشکنی در داد و س بش مل وران جن رون مرزی در ک های درون و ب

رای          در آغاز سده ی بيست و يک ميالدی       ). فلج کردن چرخ های اقتصادی     انی ب سرن های جه  سرکوفتن  کن
ا و کارشکنی های اقتصادی           -نيروهای ملی  ردم آن کشور را از راه تحريم ه -دمکرات در ونزوئال عمال م

 .دراز در برابر مغازه ها، و حتی تا مرز جنگ داخلی، کشاندندمالی به قحطی و گرسنگی و صف های 
ستنی                 1 تانه ی انقالب مشروطه نگري  داده هايی پيرامون جايگاه موقوفه داران و زمين داران کاتوزی در آس

اه و اشرافيت قاجاری،                        «: است ه ش سبت ب ه ن ا روش دولت خواهان قشری از روحانيت بزرگ و ثروتمند، ب
ود    هم خود را بيشتر      . صرف امور اقتصادی امالک تحت تصرف خود می کرد و با وضع موجود سازگار ب

ه،         دايش وزارت عدلي ت و از پي ندی نداش داده خرس والت رخ ه از تح زرگ ک ت ب ری از روحاني شر ديگ ق
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 به "توطئه و تحریک" شوندِ نفت به  شدن ملی جنبشکورانکه در انگلیسی، 
نایی خود با  در کتاب مالک و زارع، آش321شد،دستور مصدق از ایران رانده 

: می نمایاند  را این گون در جامعه ی ایرانکاتوزیانجایگاه اقتصادی 
اعضای طبقه ی روحانی که در زمان صفویه به صورت یکی از عوامل مهم "

طبقه ی مالک در آمدند، هنوز افراد این طبقه در پاره ای از نقاط کشور، 
در کرمان نیز . خاصه آذربایجان و حوالی اصفهان امالک وسیعی دارند

وی که یکی از دستیاران  322."بسیاری از افراد طبقه ی روحانی، مالک اند
بخش از دیرباز میان می دانست، نیک ود  در ایران بستانل انگندانتمسیاس

 زناشویی  گونه ی بهبسیاری هایپیوستگی  و بازاریان  کاتوزیانبزرگی از
 سودارها و ازبارها با دستور مالیان  و ،می بوددر در بازرگانی همکاری یاو 

واره برای نمونه در  .شدمی   پشتیبانیوناگونگبه شیوه های   بازاریانمنافع
برای فشار 323 2، بست نشینیاز راهِ  یا و،1یدندیفرمامی بستن بازار به  هایی
  1.324ندنداگِرد می ، نیروبرونیدولت های   یااندرونی زمامداران به

                                                                                                                             
ا              ود، ب وذ خويش سخت ناراضی ب ازه و افت عمومی نف وم ت شار عل د، انت دارس جدي ه هر  "تاسيس م مغازل

ا  ار ب دی يک ب يس و روسچن د "انگل ظ کن ود را حف يد مواضع خ واع تحريکات می کوش ه ان ا توسل ب . ، ب
ا حد                              د، ت ج های آن نزديک بودن ق و رن ه خل قسمتی از همين روحانيون ناخرسند که بر حسب وضع خود ب

دان طراز                    " روی آوری به انقالب   " درت مجته سازند و ق ه دولت مشروعه ای ب شه ک جلو رفتند، در اين اندي
ان پس               . » در مجلس برقرار و عمال جانشين شاه قاجار شوند          اول را  اچيزی از کاتوزي م داده های ن ن ه و اي

ه انقالب«از  ازی » روی آوری ب ت، و جاس اه و هف ن پنج شروعه«بهم دهی » م ه فرمان ی «ی خويش ب ول
 در هموقوف هزار ١٢٧ که گفت ١٣٩٠ آبان ١٣ سازمان اوقاف و امور خيريه، عمومی روابط مدير: »فقيه

ران،  مساحت سوم يک و دارد ايران وجود ده .است  وقف  اي اف  سازمان  رشت   نماين ه  امور  و اوق  را خيري
د  گردشگری مجوز راسا و تصرف کرده را ملی منابع به متعلق زمين های که کرد متهم ت،  . می ده وی گف
د  اوقاف سازمان رود پيش گونه اين اگر می کنم فکر ده ای  در بتوان سيار  آين ه  کنزدي  ب دازه يک کشور     ب ان

زرگ     خيريه امور و اوقاف سازمان از وی. باشد داشته اختيار در مستقل زمين ين خوار ب به عنوان يک زم
 .نام برد

 )فرماييدن يا فرمودن و فرماياندن( فرمان يا امر می دادند 1
شروطه ب 2 الب م س از انق ه     پ ستری ب وزش و دادگ د آم انيون مانن وذ روح ر نف نتا زي ای س ه ی خش ه  گون

اوت         .  رضاشاه بست نشينی نيز ممنوع شد      واره ی  و در    ستاندندگسترده ای استقالل     ا مق ه ب ا ک اين رويکرده
ی   وی بوروکراس ود، از س رو ب ی روب تگاه دين ختانه ی دس شکریسرس شوری- ل د ک ی ش رکوب م وين س .  ن

زار معص    اه رمضان   واکنش رضاشاه در برابر جلوگيری از ورود خانواده پهلوی بدون چادر به م ومه در م
وی نخست نيروهای موتوريزه را به قم فرستاد، سپس وارد گور معصومه شد                .  نمونه وار بود   1306سال  

ان دستور داد        د تقی    «و پس از دستگيری شماری از مالي وق     (شيخ محم ع آورِی حق ه دار مسئول جم خزان
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  بود بسیار ساده "حافظان نظام"ارِ راهک
 

 در آن ترفندهای برون که ،"اسالمی" زمامداران تندروی مدن آروی کاربا 
در . 3نیرویدند اقتصادیبازاریان در ساختار  325 2،ند نبودناکارگرمرزی نیز 

 در )واسطه گری(دستادستگری   خدماتی و بویژههایکاراز یک سو،  پیِ آن،
 اقتصاد ایران  همه یسهم صنعت دربهرا و ، سوگرداز  و ،فراگستردایران 
این ی  زمینه ،گرایی و بازاریآمیزه ای از کاتوزگربویژه . کاستفرو
 که اتاق بود نبیهود.  دراندازیدرا در ساختار اقتصاد ایران سانیدگر

 پایاش  هموندان درصدواره، هفتاد و پنج چهار در درازنایِبازرگانی ایران که 

                                                                                                                             
ر پشت او می نواخت و         را دمر خوابانيدند و شاه عصای ضخ        ) علما و طالب و امام جماعت آنجا       يم خود ب

اد برس              ه فري ان ب ام زم ا ام ال         !... شيخ فرياد می زد ي م از اعم ذهبی ق الی م ا و اه ه و علم وم ديني طالب عل
اه جرات             خشن و شديد شاه در حال بهت و حيرت بودند و هيچ تصور نمی کردند که کار به اينجا بکشد و ش

 .»مقام روحانيت در انظار عامه توهين آميز بود، نمايدچنين اقدامات سختی را که نسبت به آستانه و 
 )ِگردانيدن و ِگرداناندن( گردآوری می کردند 1
دادهای سال          ١٣٩٦ خرداد   ٢٥ در   2 ه روي ا    ١٩٥١های       ، تعدادی از اسناد مربوط ب اره     ١٩٥٤ ت يالدی درب  م

ای  والی کودت ی ح ضای سياس خاص و ف رداد ٢٨اش د١٣٣٢ م شر ش ری از ا.  منت ش کمت ناد، بخ ن اس ي
ده            اين از سوی سازمان     از  پيش ز در    های اطالعاتی آمريکا و بريتانيا منتشر شده بود، بخش عم ناد ني ای از اس
شر     ٦٤ از سوی سازمان سيا در دسترس عموم قرار گرفت، اسنادی که       ٢٠١٣سال   ا، منت  سال پس از کودت

شان       ای است که نقش آمريکا را د        و هفت صفحه    شده، شامل يک کتاب هزار     ر براندازی دولت دکتر مصدق ن
ه      . دهد  می اريخی      نگاهی می اندازيم ب ن سندهای ننگين ت اطمی    يکی از اي ه ف ه ب ده از کين ند شماره    ( و آکن س

ران، ٣٢٥ ر ٤، ته پتامبر ٢٦/ ١٣٣٢ مه ه  ): "١٩٥٣ س صدق، ب شاوران م ه م سبت ب ومی ن رش عم نگ
اره نخست         ه درب ه شده           صراحت با بياناتی ک ر سابق گفت اوت است     وزي ود متف ر سابق امور خارجه،        . ب وزي

ان           . حسين فاطمی احتماال منفورترين مرد در تاريخ متأخر ايرانيان است          ر از حامي عناصر ضِد مصدق کمت
ه خاطر شکست مصدق،            وفادار به مصدق نسبت به فاطمی تندی می   ه مصدق ب ادار ب ان وف ن حامي د، اي کنن

االيق سرزنش  شاوراِن ن اطمی را در رأس م یف د م د ٢٨در روز . کنن زارش ش ه گ انی ک رداد زم ردم « م م
دون       به نظر می » تکه کردند  حسين فاطمی را تکه    ان، ب وم ايراني رای عم ود    رسد گزارش ب ايند ب د خوش . تردي

سی       (ها برای دستگيری فاطمی هنوز باالترين خواست عموم مردم            تالش اموران امريکايی و انگلي ) بخوان م
زاده، سنجابی     وسط عموم ايرانيان قضاوت شد نمايندگان مجلس، شايگان، زيرک        سپس، همانطور که ت   . است

وده             . و حسيبی به ترتيب محکوم شناخته شدند       سه نفر اول به همراه فاطمی برای همکاری مصدق با حزب ت
سئله نفت و دست                        سرزنش می  رای همکاری در شکست دولت مصدق در م ه يک        شوند، حسيبی ب افتن ب ني

شود؛ يک دليل قوی برای سرزنش ممکن است اين باشد که حسيبی مانند فاطمی،               رزنش می توافق مطلوب س  
. بدون کارآموزی در سياست از يک موقعيت گمنام به يک موقعيت مؤثر در باالترين مقام دولت دست يافت  

ور هستند         ه نظر می   .اين چهار نفر مانند فاطمی، به يک اندازه نزد حاميان و مخالفان مصدق منف ه     ب رسد ک
ستند؛             احی ني سر سابق ري د اف سراني مانن اطمی  نه دولت و نه مردم نگران مجازات مشاوران مصدق و اف  ف

 ".، اين موقعيت ممکن است راحت تغيير کندبايد دستگير شود
 )نيروييدن و نيروياندن( نيرو گرفتند 3
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 " ترینبا ثبات" چشمِ هیات موتلفه ی اسالمی بود، به دستِ، و بیشتر زیرماند
 یکی از وزیران پیشین،  یبه گفته. شدمی  نگریسته "اسالمی"نهاد جمهوری 

سرپل ارتباطی بسیاری از خریدهای کاالهای اساسی "در جمهوری اسالمی 
و واسطه های وابسته به ... دولت در خارج، بازرگانان خصوصی بودند 

   326."بازاریان روز به روز قدرت سیاسی شان هم گسترش می یافت
 2009، پیرامون سه ماهه ی چهارم سال بیزنیس ساینس مانیتور در گزارش

بازاری ها " که یند بپرداختن در ایران، با  بازرگانیو چگونگی روندمیالدی 
حمایت و ارتقای "اصالح قانون  و ویرایی، " بسیار دارندتواندر ایران 

شرکت های دولتی در  "سرمایه گذاری خارجی و حذف معافیت های مالیاتی
 نچه که با بازار مصرفیآ (ابی شدهن همراه، مثبت ارزی تلفسودِرو نیز بازارِ پ

 ، است دیده شده1رخورددَناوصی سازی ها، ، و روند خص)آمیخته بوددر
 2نمی توانند مالکیت منابع نفت و گاز ایرانشرکت های خارجی "چرا که هنوز 

  327."را در اختیار بگیرند
 ی سرمایه تا هگاهنام در اقتصاد را، گزارش  بزرگ بازاریانگرنقش ویران
 واردکننده 10، در واردات خودرو، نبشتهبنا به این . برمی تاباند اندازه ای
 درصد واردات 55 شخص حقیقی و حقوقی 15 درصد واردات، 45نزدیک به 

سهم واردات آهن آالت و چدن و فوالد، و بهرا و  درصد 50 تاجر 20شکر، 
 خود چنگه را در پارچ درصد از واردات 55 شخصیت حقیقی و حقوقی 10

 که در گزارشی پیرامونِ ورشکستگی بود زمانی در این 328.بودندگرفته 
جاده ی ابریشم به خوبی به یاد ": دیمایع نساجی از سوی ایلنا، می خوانصن

                                                           
 )درخوردن و درخوراندن( نامناسب و نامطلوب 1
سابرجام «پنجاه ساله ی    -ازی چهل گ- در پيمان نامه های نفتی     2 رداری از قراردادهای            »پ ا کپی ب ان ب ، واليي

ه های نفتی      ه    -نفتی در عراق اشغالی، عمال مالکيت اندوخت اه ب ازی را درازگ ذاران خارجی   «گ » سرمايه گ
 . وانهادند
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 می زد 329 1دارد که روزگاری ایران حرف نخست را در بازار جهانی پوشاک
هایی مثل چین صادر  محصوالت خود را به کشور،وریتو در قالب یک امپرا

تنگه های بسفر، داردانل در استانبول ترکیه کنونی، کناره های رود . می کرد
وری منچو در چین فعلی ت ملت هند و امپرا72سند در پاکستان و سرزمین 

330."بازارهای مملو از اجناس پارچه ای فالت ایران بودهمگی 
 

امانه ره ی انگلیِ س سندیکای چای شمال، گوهگرداننده ی مدیرگروهِگفته ی 
تولید در سازمانِ چای، تحت الشعاع بازرگانی ":  آشکاراندمی را "والیی"ی 

331.بود این اما تنها در پیوند با سازمان چای ن."قرار گرفته است
 

ابزارهای گیری از با بهر: ایید می نم بسیار ساده"حافظان نظام"راهکار 
تحریم ها تا آنجا که ت، ، با پول نف"والیی" در دستگاه یشخو گوناگونِ

، گران در یدند می خرفرامرزاز  "نامرغوب"و  "ارزان" پروانه می داد
، و این دند جیب می زگاه کوتا به، سودهای هنگفتختند می فرودرمرز

ی جنوبی خلیج هاکناره ( به برون مرز گانسودهای نجومی را ویژ
می ) هگرد و نیویورک یا بانک های سوئیس و لندن و  و ترکیه2فارس

  .هراسیدند مردم و خشم آنان می "رشکنیِساختا"، چرا که از چپانیدند
فراورشی  مندِدرستیِ بادآورد، از راهِ یکان هابه دست آوردن این پول های 

دی باز هم بیشتر،  به سوبنابراین، برای دستیابی. ناشدنی بودتولیدی، و 
ا به بیکاری و ان ر را به ورشکستگی و ویرانی، و کارگرفراورشییکان های 

                                                           
ه   1 ا ب ه ی     بنگريم تنه د پارچه و تهي ان  " تولي ران   "در " حجاب زن ا   ". خالفت نفتی اي ه گزارش رس نه های ب

ه سهم             " تحميلی"درون مرزی، همزمان با ورشکستگی       ساجی ک سترده ی صنايع ن اچيزی "و گ ازار   " ن در ب
ده   "داخلی داشتند،    اليانه             " هر وارد کنن زرگ پارچه، س ده ی ب ان از واردات       2.4از ده وارد کنن ارد توم  ميلي

د   " حجاب زنان"پارچه و تهيه ی  ت،   . سود می بردن ه دگرگف د    "نظام واليی   "ب ايی تولي کاالهای  " حتی توان
ز        " سود: "و مورد تبليغ و تاکيدش را نيز دارا نبود        " اسالمی م،  " حجاب اسالمی   "پياده سازی خشونت آمي ه

 . به جيب های گشاد واردکنندگان استصوابی و توليد کنندگان برون مرزی می ريخت
رديم       در جمهوری والييان، گفت که    » جنگ کوسه ها  « احمدی نژاد در کوران      2 ی ک ا دوب ی را م آل .  ما دوب

رديم             - اتاق بازرگانی    -» پارلمان بازار «اسحاق از زبان      نيز کمی ديرتر يادآور شد که ترکيه را ما ترکيه ک
 ).ختيمما بازاری ها بوديم که دالرهای نفتی ربوده را در دوبی و ترکيه و ديگر کنج ها جاسا: بخوان(
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 آورد و به "سرعقل" آنان را "گرسنگی و شکست"، تا  دندنداری می کشان
حتی خواست هایی چون پیاده سازی اصل چهل و چهار قانون اساسی 

 در 332 1. نداشته باشند"در اداره ی امور کارخانه شرکتی"نزدیک نشوند و 
-لشکری-کاتوزی باندهای وابسته به یکان های و  هاریاین فرایند، بازا

این . 2رزیدندبدست می ادست ،کشاکش های درونیبا همه  ،خصوصی-دیوانی
 های چپاول بی مانند، زیر پرده ای از تندروی های دینی و تنش آفرینی

 "والیت"د، تا  پوشیده می شانهستیز "استکبار"  و ژست هایبرونی-رونید
  وابسته به و سودهایِگرددماندگار ساخته و پرداخته ی استعمارگران 

تضمین ( 3ذرَوَدپَ، برای آنان و دستیاران برون مرزی شان "نظام" بودمانِ
ندروان و ، نه تنها ت)دشمی  اندهشک "نباید"که  ("ساختار"در این . )گردد

 "ملی گرایان" و  اصالح طلبان چشمگیری ازمحافظه کاران، بلکه بخش
-به رانت های نفتیهای سیاسی نزدیک به بورژوازی بومی و وابسته نیرو(

  333.دنگرفتمی  نیز جا) کانی-گازی
  
  

                                                           
اب 1 د« در کت ان ري ون خواب ه» ج ه ی پيرام ای«ای خونباران ا » راکفلره ه ب ارگران، ک رای ک يه ب روس

ايی داشت، می خوانيم               » واليی«خواب های زراندوزان     سانی ه انزدهم    : پس از انقالب بهمن هم در روز پ
ر روسيه می          ه او را راکفل انوزوف، ک چ لي ه وي تپان گيورگ ام اس ه ن ا يک سرمايه دار روسی ب ر من ب اکتب

ه    ) ليبرال ها، نخستين دولتمداران روسيه در ماه مارس        (سی هوادار کادت ها     خواندند و از ديدگاه سيا     ود، ب ب
اری است     «: وی به من گفت   . گفت و گو نشستم    ا زود      . انقالب يک بيم ر ي درت های خارجی     "دي د در   " ق باي

د    اين جا مداخله کنند، همان اد می ده ه  .گونه که کسی در کار کودکی مداخله می کند و راه رفتن به او ي  البت
ه  ريک راکفلرهای خارجی ح به تجنگ داخلی يا خارجی: بخوان(اين کار کمابيش ناهموار است     ، و در نمون

اده        ) ... ايران، جنگ هشت ساله و خانمانسوز ايران و عراق          ار افت ل از ک ار  : بخوان (حمل و نق آن را از ک
م ه اي وند )انداخت سته می ش ا ب ه ه م: بخوان(، کارخان سته اي ا را ب ستند)آن ه شروی ه ه پي ا رو ب انی ه . ، آلم

يه را  ردم روس ست م نگی و شک رعقل"گرس ی آورد" س ت، . ».م ی گف سيار م شاری ب ا پاف انوزوف ب لي
ه ای از                  " به هربهايی "بازرگانان و کارخانه داران،      ه کارخان ه کميت د ک که باشد، ممکن نيست رضايت بدهن

 . ی امور کارخانه شرکتی داشته باشندطرف کارگران تشکيل شود و يا اين که آن ها در اداره
 )برزيدن و برزاندن( پياپی کار يا عمل می کردند، برزيدن برابر ورزيدن 2
دن             ( تعهد يا تضمين يا ضمانت گردد        3 ر ضمانت گشتن و ضمانت گرداني ن   ). پذرفتن و پذرواندن براب در اي

ا  کتاب پذيرفتن را با قبول کردن، درپذيرفتن را با اعتراف کردن، و   ر نه ده، پذرفتن را با ضمانت گشتن براب
 . قبول و اعتراف و ضمانت و دگره، از آنان برستانده ايميی برایو جداييدها يا جداشده ها
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  چندان که آفتاب تیغ برکشد
  

، نمی توان بنیادگرا و نابنیادگراسازشکاران   نشان گرفتن همه سویه یبدون
  راآنانروکردهایِ بازدارنده فرهنگیِ -اجتماعی-ریشه هایِ اقتصادی

روکردهایی نیم بند با . درزُدود را شانی اره  دوبرویشخشکاند و زمینه ی 
  .گمانید از سوی واپسگرایان، و نارسا، می توان دو واکنش را

 بنیادگرابخشی از نیروهای ناآشکار و آشکار   هاینخست اینکه، با جابجایی
 مانند -  و آشوبگر"زیرزمینی"از نهادهای زمامداری به گروه های 

نها بر تنِ  تبدین گون. برخوریم -  و مصرافغانستان و پاکستان و عراق
 خواهد وشانده اپوزیسیون پ"طالبانِ"امه ی  زمامدار در ایران، ج"طالبانِ"

، های بی شمار کاتوزیخرجی ها، در کنار نهادگشادی که با انآن 334 1.شد
 دانش آموز، همانا در مرز  مدرسه با میانگینِِ دویست4200چیزی نزدیک به 

نهاده خصوصی -دینی هایبنیاد دستِهشتصد هزار کودک و نوجوان را زیر
 آینده، برای آموزشِ تبارهای خویش به "افیونِ"، افزون بر تزریق اند
  335.ریخته اند فردا نیز سرمایه "انتحاری های"

 کند، و پس از "همراه"دومین امکان اینکه، بخشی از آنان خود را با جنبش 
روهای  نیگُدار خود، در 2 توان باالی مالی، با بهرگیری از"عبور از بحران"

 ملی  و جنبش بهمن، و چون آغاز انقالبد انداز های گراندمکرات سنگ-ملی

                                                           
ان     در کتاب مالک و زارع پيرامو      1 تانه ی سده ی بيست             ن جايگاه روحانيون در مي ران در آس داران اي  زمين

ه ی مالک       اعضای طبقه ی روحانی که در زمان    : "می خوانيم  م طبق صفويه به صورت يکی از عوامل مه
الک        فهان ام والی اص ان و ح شور، خاصه آذربايج اط ک اره ای از نق ه در پ ن طبق راد اي وز اف د، هن درآمدن

  ."در کرمان نيز بسياری از افراد طبقه ی روحانی، مالک اند. وسيعی دارند
ه ی  2 ه در هنگام رزی ک رون م الی ب ای م ر کمک ه زون ب سته اف د در دسترس باي سيون« می توانن  اپوزي

ز                    » دلخواه اگون جاسازی شده در چار گوشه ی گيتی ني ه های گون ه اندوخت وان ب اشاره  نهاده شوند، می ت
 .نوبی خليج فارس و ترکيه گرفته، تا اروپا و امريکا و آسياجنمود، از کشورهای کرانه ی 
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 "گام به گام"با ترفندهای گوناگون توده ها را  نفت و انقالب مشروطه، شدن
  . دبه گُداری دگر کشان

 توانمندِ نهادهایِ، همانا 1ستیزبالش  نیرویِ چهار همزمانِ هر نِاراندزیرفش
مونتاژی -و کانون های مالی "سپاهی" ،"ادیبنی-موقوفه" ،"بازاری"
  بهکوششی است برای ،)وابسته بدانان» اپوزیسیون «و نیز(" خصوصی"

پَذرفت و  وارداتی،-نیروها و نهادهای  وابسته به اقتصاد انگلی 2 کشاندنکُنج
بازگشت به روندِ آغاز شده از انقالب مشروط، آن هم  برایتضمینی است یا 
نوسازی  انقالب شتابان صنعتی وبا آماجِ و ، ین تاریخینوبسا  پهنه هایدر

 برش (اصالحاتجنبش هر دو ی بود که در  این آن چیز336 3.اجتماعیژرفان 
هشت ساله ی ریاست جمهوری خاتمی، و نیز در کوران خیزش هشتاد و 

 خانه فراموشدر ساختارشکنمردمی  نیروهای از بخش چشمگیری، )هشت
  .ها خواباندند

که  آرزوی دان ب،دمی پایاننوشتار با سروده ای از احمد شاملو ز بخش ااین 
، که اگر بنیادگرا و نابنیادگرایمانبرای نیروهای رنگارنگِ  نمایی باشدراه

یاریِ "تابی، چشم از - است پس از این همه ظلمتنده باشند، شایراستمند
 بزنگاه در این بردارند، چرا که "مدیریت بحران" و "سواریِ جنبش" و "نظام

  .گاهِ پگاه است "گوییا"، تاریخی
  بهتان مگوی

  .است در میان اب را با ظلمت نبردیکه آفت
                                                           

  بازدارنده ی بالش يا رشد1
 )برابر منزوی کردن( را نيز کارگرفت  می توان نومصدر ُکنجانيدن2
د آن   تقويت  اقتصادی  نيروي بازاريان در ساختار  ، اسالمیادگرايانيبنآمدن  با روي آار  3 د و در پيام  گردي

از سهم صنعت در      از ديگرسو    واسطه گري در ايران فراگسترد و         خدماتی و بويژه   فعاليت هاي از يک سو    
د    . ش خدمات دانش بنيان، چندان نشانی نبوداز بخ. اقتصاد ايران شتابان فروآاست    ز رون انی ني در سنجه جه

ستی، چشمگير             ويژه پس از فروپاشی کشورهای سوسيالي ده، ب کاهش سهم صنعت در اقتصاد کشورهای بالن
 . بود
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  آفتاب از حضور ظلمت دل تنگ نیست
  .با ظلمت در جنگ نیست

  ظلمت را به نبرد آهنگ نیست،
  چندان که آفتاب تیغ برکشد

  .او را مجالِ درنگ نیست
  همین بس که یاری اش مدهی

  337.سواری اش ندهی
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  بهمنی که دوباره می آید
 ، به گفته ی ویل دورانت"آغاز عصر خرد" یا ، ایرانچرا نوزایی

  درمی پیوندد 338 1دیرینه "خردگرایی"با  یا ناخواسته خواسته

  
 

 اگر سلطان می توانست در اقصی ایاالت کشور خویش با فرامین شفاهی و "
ه کار برد، حکام و جانشینان خویش یا کتبی و بدون این که نیروی نظامی ب

را معین کند و یا تغییر دهد، این پیروزی بزرگی برای اصل سلطنت شمرده 
سلطان فقط آنگاه در امور فالن یا بهمان ... می شد که باالتر از آن ممکن نبود

ایالت مداخله می کرد که شکایتی از حاکم به دست او رسیده باشد و یا 
 ایالت وقوع یافته باشد که حاکم از عهده ی عصیان و اغتشاشی در آن

  339".فرونشاندن آن بر نیاید

  ، خاور شناس"بارتولد"

                                                           
ته،               1 ان رنگارنگ در هزاره ی گذش نج سده ی          درباره ی خردگريزی های خالفت گراي ان در پ  و از آن مي

کتب فقهی در ايران منحصر است به عقايد و احکام شيعه ی اثنی عشری              : " براون می نويسد   ، ادوارد پيشين
ز                      . و فرق شيخيه و بابيه و بهاييه       ار اواخر ني ی نوشته شده و آث ه عرب د ب ن عه ل اي تمام آثار شرعيه ی اوائ

د،    غالبا به همان زبان تحرير يافته، و بيشتر اين کتب امروز در ممالک اسالميه متروک و                  غيرمفهوم شده ان
ا و           ". مگر برای معدودی اشخاص ذيفن و متخصص       م و      "وی درباره درون مايه اين نوشته ه عاری از طع

سد و در مدرسه ی           : "بودن آنان می افزايد  " قوت ا منطق می نوي ا صرف ي ه ي ابی در فق يک مرد فاضل کت
د       حضور علمايی که مشغول تدريش به سبک قرون وسطايی هستن         ) در(طالب و    . د، شهرتی به کمال می ياب

ر آن شرح می نگارد            . ديگری پيدا شده و شرحی بر اين کتاب می نويسد          ارم    . ديگری شرحی ب شخص چه
ر می                       . حاشيه بر اين شرح اخير می نويسد       ر تحري ن حاشيه ی اخي ه اي ايی راجع ب نجم يادداشت ه شخص پ

بيه              . کند ی ش دی        به قسمی که عاقبت نتيجه ای که به دست می آيد خيل ارت خواجه نصرالدين افن ه عب  است ب
ی غذايی عاری از       . »اين آب، آبگوشت خرگوش است       «: که ترکی زيرک بوده و گويد     ) مالنصرالدين( يعن

وان ترکيب اصلی آن را دريافت                              واد اصليه در آن مستهلک شده و نمی ت ی م شيخ  . (طعم و قوت که به کل
ه      )  درباره اين نبشته ها می گفت       محمد عبده مفتی بزرگ مصر و مدير مدرسه ی االزهر          سه های کتابخان قف

ا مترتب                ر آن ه ده ای ب ی، فاي م حقيق ه و تاريک ساختن عل رم و موريان ه ک ها را پر کرده و جز غذا دادن ب
ه هر يک چهل                        ... نيست   ابيم ک در روضات الجنات و قصص العلما و غيره اسم کثيری از علمايی را می ي

  ".ين قبيل کتب تاليف کرده اندتا پنجاه الی شصت جلد از ا
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یفه  تاریخ شناس برجسته ی خاور، پیرامون زمامداری خل"بارتولد"آنچه 
در آن برش، .  اسالمی در ایران می نویسد، تنها به گذشته بازنمی گرددهای
 را با نیرنگ خرسندانم داشتند و نا بی هماوردانچون امروز، از  همیفه هاخل
 و "باال" میان پیوند. " و از راه خویش برمی داشتند مرگ می سپردندبه"
 با  ها دشمنی ایرانی نیز وداد و ستد زاینده،  نبودِه شوندِ، ب"پایین"

  ساسانیاشرافیِ- ساتراپی سست بود، و با دیوان ساالریِزمامداران بیگانه
برآیند آن، شورش . داشت  فرسنگی ی، فاصله)با همه ی نارسایی هایش(

  .خونین در پهنه ی خالفت بودبسیار های بی گسست و 
نفت ملی شدن  ی انقالب مشروطه و جنبش دنبالهنقالب بهمن اگر چه در ا

- برای نوزایی اجتماعیگام به گام تالش خود، فرایش، ولی در روند 1دیدپَبر
قرون وسطایی را، - فئودالیانه یسام مانده هایِ اقتصادی و چیرگی بر پس

 همانا اشرافیت  تاریخی، بزرگِبا کوشش برای از میان برداشتن یک راهبندِ
 این ایترین نم روشن.  درهم آمیختبازاری،-توانمند و ریشه دار روحانی

 نادرست فرهیختگان مانکه شوربختانه از سوی پاره ای از  -درآمیزی را 
یا  ("استقالل، آزادی، جمهوری ایرانی"  می توان در شعار- ارزیابی شد

. ستجُ در"خالفت نوین"و دشمنی آشکار با ، )"ناوالیی-اسالمینا"جمهوری 
به گفته ی ویل  – "آغاز عصر خرد" در ایران یا  بالنده2گفت، نوزاییدگربه 

 یا راسیونالیسم کهنسال "خردگراییِ"، خواسته یا ناخواسته، با - 340دورانت
 بنابراین، خیزش هشتاد و هشت اگر که .3 استرپیوستهکمابیش دایرانی، 
همانا با نشان گرفتن زراندوزان و تَکاگران یا ( و بابک وار سرافرازد 4بژرفد

مونتاژی -مالی-بازاری، یاران اقتصادیِ سپاهی-انحصارگران بزرگ کاتوزی
                                                           

  )برپديدن و برپديداندن برابر ظاهر يا هويدا گشتن و ظاهر يا هويدا گردانيدن( پديدار گشت 1
رای   2 ز ب ا ني سانس اروپ ـذر«رن ک، در » گــ سای کاتولي ـاز«از کلي انی» آغــ سم يون ه راسيونالي ی -ب روم

 .فروناويد و از آن ياری ستاند
  )رپيوستن و درپيونداندند( پيوند خورده است 3
 )ژرفيدن و ژرفاندن( ژرفا يايد 4



                                                                             کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت
 

244

، و در پی )آنان، و نیز همداستانان نهان یا نانهان برون  و درون مرزی شان
ن، باورهای پوسیده ی سده های میانه را که در گستراندن شان آ

استعمارگران نفت خوار بهرا و سهم سترگ داشته اند، به زباله دان تاریخ 
جامعه ی ایران از جهت "بفرستد، می تواند  پس از سده ها برشی نوین در 

  341. را نیز بیاغازد"1نظام اجتماعی و نهاد معنوی
" اسالمی"ب بهمن، پاره ای از بن بست های سامانه  انقال پیامدهاینگاهی به

  .کند، روشنتر می - بود نیز 2 که بازسازی خالفت های پیشین-
  

   تازه می زاید"خلفای"سامانه ی اسالمی، 
  

بناخواستِ  ، تا پایان جنگ ایران و عراق را57سال رویدادهای پس از 
 آماج هایِبه   دستیابیِبرایدمکرات -توده ها و نیروهای ملیچشمداشتِ 

 تا 1320های   در چارچوب رخدادهای سالبیشتر مشروطه، می توان انقالبِ
 از برکناری رضاشاه، پسرش به که پس  ناهمسانیبا این. ارزیابید 1332
 هنگامیدر  ، شد"شاهنشاه" سپساو آفرید  در دستگاه نوین نقش یجانشین

 زمامداری را ار بافتکه انقالب بهمن با راندن شاه و دستگاه خودکامه اش،
 در "یشاهنشاه" اما، نوین مانه یسااز درون . 3ه بودردانیدگَوارادیکال 

   .برمی خاستباز "یفهخل ردای"

                                                           
ان بينی   « ساسانی و آغازيدن خالفت اموی، از کتاب پايانيدن دودمان اين بريده را که در پيوند است با          1 جه

 .به ارمغان گرفته ايم» ها و جنبش های اجتماعی در ايران
ان ساس                2 ران پس از فروپاشی دودم ه اي اله ی               (انی  در نگرشی تاريخی ب ازه ی پانصد س ه ب ه نگرش ب و ن

شين وان )پي ی ت ت«، م يان، و  » خالف راژدی عباس شم ت ه چ لطنت«صفويان را ب شم » س ه چ ان را ب قاجاري
ا، می           » خالفت خون و خرافه و نفت     «پيدايی  . کمدی صفويان نگريست   در پايان سده ی بيست ميالدی را ام

ک خ      وی تاري ه س د ب امی بلن ه ی گ ه مثاب ست ب د، و آن را     باي ه ارزيابي ای ميان ده ه ای س ه ه واری «ان خ
سهم  بهرا و    ما را برای داشتن      تبارتر خويش درشت خواهند نگاشت، و       ای ناميد که آيندگان در دف     » تاريخی

 .کردر برآمدن آنان، سرزنش خواهند د
 )واگشتن و واگردانيدن( دگرگون کرده بود 3
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 در دگردیسی،  خورشیدی دهه ی بیست1به باژگونِدر انقالب بهمن، 
 از بسیاره  بلکه،)و با تبعید رضاشاه از سوی متفقین (رونهب  از نهدولتمندی

 ناخواستِ ،2ها یدن دگراین .  بوددرونه سربرآوردهکنش های ها و وا کنش
 یشتر بگروه،دگر در پشتیبانی از گروهی در برابر استعمارگران روکردِ
، بازمی تاباندرا جامعه ی ایران گوناگون  الیه هایاشکوبه ها و  هایستیزار

شاهی را برای نخستین بار از  پادسامانه یو جمهوری برخاسته از آن، که 
. رسیده بود خمینی  اش بهدینی-سیاسیرهبری  بود،  برون راندههنهپ

 342 3پارینگرای-ناسیونال نیروهای گونه ی برجسته از نوین، به دستگاه
  .ستاندمی ی سو
 ه ی سیدهجنبش   انقالب بهمن با نخستین سال های پس ازسانیهم

ک  روشن نشده و هنوز ی باییده زمامداریار در آن بود که بافتخورشیدی
. گرفته بود نست را دروبنایینهادهای  سویه  همه رهبریسیاسی نیروی

ر جامعه  د گسترده سیاسیکردهای بالش و فرایش روبه ،ها همین پیش زمینه
 از  و تندروانه ی اسالمیگرانهانحصارتَکاگَرانه یا های  گرایش. یاری رساندند

 سال های یکوران نبردهاسرنگونی شاه و در پیش از همانا  ،همان آغاز
، اما از برمی تابیدها پارینگرا-بخش چشمگیری از ناسیونالنیز در انقالب 

گریده درنِنازکانه دمکراتیک نابنیادگرا -سوی گروه بزرگی از نیروهای ملی
  .نمی شد

  
  

                                                           
 )ن يا واژگونيدن و واژگوناندنباژگونيدن و باژگوناند( برخالف يا برعکس 1
 ) دگريدن برابر تغيير کردن و دگراندن برابر تغيير دادن( دگرگون شدن ها 2
دايی         گذشته از نفش کمابيش پيشرفته ی خ       - ناسيوناليسم   3 امانه ی  ود در برش هايی از پي  – سرمايه داری   س

اخر و          نزد ملت حاکم به شکل شوينيسم       «نخست  : بيشتر اين گونه خودمی نمايد     ه مظاهر آن تف ملت بزرگ ک
ردن ديگران در خود است، و              ل ب ه تحلي برتر دانستن خود و لگدمال کردن حقوق و منافع ديگران و تمايل ب
تن                       رو رف ه ديگران، در خود ف اد ب دوم نزد ملت محکوم، به شکل ناسيوناليسم محلی که تظاهر آن عدم اعتم

 .»ملی و تمايل به انزوا و جدايی است
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  نبرد برای در دست گرفتن گلوگاه ها
  

حساب شده ی درشماریده و  جاگیری های انقالب یک رشتهدر آغاز 
 نخست،. را در سامانه ی نوین باالکشاند "ها ط امامیخ" ،سیاسی
آموزه ای در  ، کاتوزیانِِ راهبراز آنجا که.  خمینی بود بُرنده یهای برخورد

در باختر و دیوانیانِ آیینمندِ آموزیده در آغاز، بناچار ، نداشتند دولتمندی
 ی ها گرایشپیدایی، اما با  آمدندکاربه  – "امام" فرمانزیر  – ایران

 "سهم" استن ازک برای  شانکوششگان،  ویژ و، آنان در343 1"رالیلیب"
لوگاه های اقتصادی، گو زمامداری  در دستگاه روحانیآستان بوسانِ 

 ) بودندآتوریانکه بیشتر از ( "ها خط امامی"دشمنی میان این نیروها و 
 و در  نشان گرفتروشنبسا  را آنانآغاز انقالب در 2344خمینی. فرافزود

  345.پیش برداشتبه  گران ، گامی"اسالم سیاسی"پیاده سازی تای راس

                                                           
. شاندهای رنگارنگ را می چال    » خط امامی«ش های ليبرالی از سوی بخشی از بورژوازی ايران،    گراي 1

ه است                ه ی جداگان دگاه سياسی دارای دو درون ماي دگاه      . ليبراليسم از دي ان سياسی       «از يک دي ه يک جري ب
ه          نعتی علي رمايه داری ص ه س انی ک ودن آن، در زم ی ب صر مترق ه در ع ود ک ی ش الق م ورژوازی اط  ب

رد                د و رشد ک دگاه  . »آريستوکراسی فئودالی مبارزه می کرد و در صدد گرفتن قدرت بود، به وجود آم از دي
ا    ی ج ای ب رمش ه ارگری و ن بش ک ان جن ه زي ه ب تی جويان ای آش رايش ه ای دوم گ ا خواست ه تيز ب در س

 .   بازمی تابيد را-انه ستيزداری  بويژه گرايش های اقتصادی سرمايه - دادخواهانه
شه ی   «: پس از انقالب بهمن نوشت     » انقالب جديد « هاشمی رفسنجانی در يادداشت های خود پيرامون         2 ري

د   رقيبان بورژوايی   ليبرال ها   :  افزوده ی ما   –اختالفات ما و ليبرال ها       ان بودن ه آن        - کاتوزي ين جاست ک  هم
د              ول ندارن ه را قب د ا         ... ها فقه ما و واليت فقي وده و اسالم     در هيچ عصری روحانيت مانن الن در صحنه نب

اده شده است          اعی و                    . فقاهتی در اين زمان پي واره در صحنه های سياسی، اجتم ه می بايست هم واليت فقي
ه محض اينکه              ... غيره حضور داشته باشد      ا ب ان وجود نداشت، ام در زمان مجلس خبرگان اختالف آن چن

ا روحانيت آغاز شد        اصل واليت فقيه در مجلس خبرگان به تصويب رسيد، سر ناس             ان     . ازگاری ب ا گم آن ه
ار خودشان                     می کردند که روحانيون، همانند دوران گذشته، پس از اين که انقالب به پبروزی رسيد، دنبال ک

د ) اما. (می روند و ديگر نقشی در سياست نخواهند داشت         ه اهل     . امام سخنرانی مهمی کردن م ک ان مه آن چن
اور نمی        .  است "انقالب جـــــديدی "نظر گفتند،    ه عده ای ب ود ک ده ب نسبت به مخالفان خط امام آن چنان کوبي

ا فضول         . کردند، پخش شود   ه آن ه د، ب ليبرال ها و مخصوصا بنی صدر و نهضت را خوار و ضعيف کردن
انون       : دقيقا جمله ی حضرت امام به اين صورت بود. و غلط کردی گفتند    ا ق ه م ذيرفت ک نمی شود از شما پ

دارد                را قبول ند   ول ن و را قب انون ت يديد،          . اريم، غلط می کنی قانون را قبول نداری، ق ن بست رس ه ب شماها ب
 .»دست برداريد از فضولی ها... می گوييد چه بکنيم؟ بگذاريد اسالم نباشد تا ما باشيم 



  کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت
 

247

پیامدِ های سیاسی  تنشگروگان گیری کارمندان سفارت امریکا در تهران و 
یا ( لیبرال ها کوشش بودند که ی هایدگرپویش، "انقالب فرهنگی" و نیز ،آن

با دشواری های تازه را گرفتِ گلوگاه ها دست برای ) سپسیناصالح طلبان
  .وبرو ساختر

 انگیزهترین   تعیین کنندهدراندازنده ترین و شاید بتوانجنگ ایران و عراق را 
  اصالح طلبیا (" هالیبرال" توانکاهش و  " هاخط امامی" بالش  نیرویبرای 
در . ارزیابیدکشور اقتصادی -اجتماعی-سیاسی  در پهنه ی) سپسینهای

برگردانده  برونیهای  ری رگی د بهرونی دگفتمان های از نگرش ،پرتو جنگ
تَکاگَری  ردانی ازروگَ هر گونه ، از سرزمین مادری پاسداریبه بهانه یشد و 

و همدستی با دشمن  "امت اسالمی" دشمنی با چشمِ، به گریانحصاریا 
تَکابنگاه ها  آن، دایی جنگ که در پیافزون بر. سرکوبیده شد و وانموده بیگانه

 مالی-نظامی- های نفتیشرکت وانبازگاه ها  و بویژه جهانیانحصارهای یا 
 نظامی  دست درازی، مانند تالش برایرویدادهاشته ، یک رآفریدندنقش 

 بلوکه  و،نوزمامداران در ستیز باهای اقتصادی   تحریمپایی، بر)طبس کردرو(
 از شتیبانیپها را هر چه بیشتر به   توده، در امریکاکشورهای  کردن دارایی

 در پایان جنگ،. اندکش "دشمن بزرگ خارجی"در برابر  "خط امامی ها"
مانه ی نوین  در سالشکریان به زیان کشوریان-جایگاه لشکریان و نیمه

  .ه بودگستردفرا چشمگیر والیی

 با طبقه ها و الیه های والیی سامانه ینو پیوند میان  هشت ساله جنگپس از
 جمهوری یچگونگی پیدای به دگرسانی هاپاره ای از . کمابیش دگَرید اجتماعی

 حزب ها و سازمان ها و گروه های نماینده ی الیه های جاگاهِاسالمی و 
می ، درداشتند بیش و کم جا دیوان در برونِپیشترکه  گوناگون اجتماعی،

گروه هایی سازمانی -رنامه ایب- اندیشه ای به ویژگی های،پارهگرد .پیوست
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انگیزان و  چند سال به درازنای  که در بازمی گشتهاپارینگرا-سیونال نااز
  .ه بودندید فراروی ایران ی سیاسیگسترهدر  گران عاملی
 راست و  سیاسی گوناگونِ هایسازمان گاهِ گسترده ولی کوتابوداییِ بازتاب

 با گذشت بود که  چندی نهادهای توده ایبرآمدن پس از انقالب، میانه و چپ
 نهادها، تار و پود اینگون در. تهی و ونگ گردیدآنان  مردمی ی هزمان درون
ها و رزم ورز از یکمرنگرگه های  لَختی جهاد سازندگی، هنوز تا از آن میان

  . تافتمیباز "پایینی ها"های 
  در سنجش با347 346  و امنیتینظامی،  قضایی، در پهنه های اداریهمزمان،

ی فشرده دستگاه  بودمانِآمد، و علیرغم درهایی ونی  دگرگ شاه یواره
  و امنیتیلشکری و دادگستری برجسته ترین بخش های  گذشته از- بریره
به ارگان های قانون گذاری، شماری از نیمه دولتی و - در بخش های دولتی-

تصمیم گیری   مردم درسهیم کردن ظاهری و مشروطبَهراندن و هم سوی 
  . گام هایی برداشته شد ،ها

- سیاسی- دولتی هایتگاه دس ونهادهااز یک سو  ،در نوسامانه ی والیی
  کمابیشهای اندیشه ها و دیدگاهسو گرد، و از  پدیدار گشتندیا ویژه حقوقی
 روبنای پیشین نیز با دگرگونی هایی به یها بُنه  پاره ای از.زاده شدند نوینی

همانند  .ه هاوزارت خانه ها و ادار  مانند ارتش و:مدنددستگاه تازه درآخدمت 
مایه ی -درون، روبنایی  هایِدیسی دگر، جهانی ناکام هایپاره ای از انقالب

  .دوانگَردانیپیشین را ریشه ای  اقتصادی تمناسبا و پیوندارها
خودی " ("خط امامی ها"های تندرو یا پارینگرا- ناسیونالتوانگیریدر روند 

 ژاندارمری ، ارتش، گام به گام نه تنها دولت، مجلس، دادگستری،) آنگاه"های
، بلکه رسانه های گروهی، به آنان واگذار شدند امنیتی، های و سازمان

مانند جهاد  خاسته از انقالببر آموزشی و سازمان های یهاسامانه 
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 ان و به آننوسامانیده "نظام"سازندگی نیز در چارچوب خواست های 
  .سپرده شدند

 یا ،نجیدند نمی گُنوین های واگَردی در چارچوب که یهاین ها و حزب سازما
 هایاربافتهای سازمانی و  شدند، و یا ساختارستُرده ی سیاسی سترهگ از

 "نظام" باو  درآیند تازه دستگاه  در خدمتتا یدرگَ چنان دِشانی ابرنامه 
توان   را می2دست بندیسه  . از انجمن های اسالمی مانند پاره ای،1ندشچالن

 بر ایران فرمانفرما پارینگرایِ- ناسیونال میان نیروهای درپس از پایان جنگ
سپاهی -پرستشگاهینهادهای   شان با که همراهیتندروهانخست، . 3هاندبرج

 پارینِ و  که با نهادهای نوین هاتسپراگماتیدوم، بود، گسترده بسا و بازار
 بخشی از سرمایه  ومونتاژی- و گاها صنعتیفرامرزی- درمرزیبازرگانیِ

 بستگی  که با هاالح طلباصسوم،  و ،ندخویشاوندی داشتداریِ نوینِ مالی 
 بورژوازی  به سویگرایشنشانه های بیشتری از بازار، بخشی از  هب

  .ندبرمی تابانداز خود  خدماتی-مونتاژی-صنعتی
 کوشش هایی ، جمهوری اسالمی خودویژِ و انتخاباتیِ پارلمانی"نظام"در 

ن ایصنعتی،  کشورهای  بورژواییشد تا با الگوبرداری از دمکراسی دیده می
 ، در جامعه جاانداخته شوندمی بستند پا والیی"نظام"  بهسیارهسه گروه که ب

                                                           
 )چالشيدن و چالشاندن( زد و خورد نکنند 1
سته ی    2 دئولوژی برج ين، اي دارهایآي ودالی، و نپيون ره ی   اس فئ دئولوژی چي سم، اي تارهایيونالي  پيوس

ه رشد    (در شماری از کشورهای بالنده      . بورژوايی است  ومی             )رو ب يا، سرمايه داری ب اختر آس ويژه در ب ، ب
انی دارد،  ه های مي سبه و بخشی از الي ه خواران و ک داران و موقوف ان و زمين شه در بازرگان شتر ري ه بي ک

د   - برای گذار از مناسبات پيشآميزه ای از اين دو ايدئولوژی را  . سرمايه داری به سرمايه داری برمی گزين
ومی   دارامند  بورژوازی و نه (ی اليه های ميانی     سنتی ها -در اين ميان، ناسيونال    ه در پيکارهای سخت    )  ب ک

زون            شتگی روزاف ا ورشک و ب ک س د، از ي ی جوين رکت م رمايه داران ش ارگران و س ان ک ار مي و خونب
د                   اقتصادی به کارگ   . ران می گرايند، و از دگرسو با ژرفش جنبش پايينی ها به سوی سرمايه داران می غلتن

اده سازی    » دشوارترين پهنه های پيکار «همراه ساختن اليه های ميانی با جنبش کارگری، يکی از       رای پي ب
وده        سامانه ی   چه پس   ای و رها از بهره کشی در کشورهای بالنده و پيشرفته است، چه در کوران خيزش ت

 . ان و رنجبراناز پيروزی جنبش کارگر
  )برَجستن و برَجهاندن (برجسته کرد 3
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در پاره ای از سوسیالیست ها و  و لیبرال ها ها محافظه کارچونو 
  . نقش آفرینندکشورهای اروپایی

 به با نگاه ، گاه  بودیمدیگری نیزهای  شیوه گرنده یها، ن تالش ار این در کن
 مانند :خاوریهای  بنیادگرایی نگرش بها اه باختری و گدمکراسی های ب
  و، و خرافه پراکنیروانی 1کِرختاندن، کَژانندههای گاره ها و ان ساختن تئوری

این . اپوزیسیون  در میان نیروهای ناکُنشی و ترس وچنددستگی گستراندن
  . دیده می شداز کشوربرون  و چه در درونچه در فرایند، 

 و "جمهوری اسالمی" با هماهنگی و همکاری ، به گمان بسیارسویگرداز 
بازار مشترک ، از آن میان دست اندرکاران شرکت های فراملیفرابنگاه ها یا 

در یک ، )اقتصاد والیی بزرگ بازرگانی ایران و یکی از برندگان همکار(اروپا 
 به  سیاسیگریختگاند  تا رفت و آمزمینه هایی چیده شد، بازه ی زمانی

  .   فروکاهد برون مرز  اپوزیسیونِکارکردِ و 2بیĤساندایران 
دیگر  و هاخیریه  مانند حوزه ها و 348 3یپارینگرای نهادهای ،گذشته از آن

با  .جایگاه برجسته ای یافتنددر ساختار نوین  پرستشگاهیسازمان های 
                                                           

 )تخدر و تخدير/ کرختيدن و کرختاندن برابر سست گشتن و سست گردانيدن (تخدير  1
 )آسانيدن و آساناندن( آسان گردد 2
ا و مس      افزايش شمار    3 د حوزه ه ده   یآيين  و ديگر سازمان هاي    جدهانهادهاي سنتي مانن در  کشورهای بالن

 آمريکا«: سده ی بيست و آغاز سده ی بيست و يک ميالدی، بی پيوند نبوده است با سياست های استعماری
رويج   از اوايل دهه ی سی به بعد، در عرصه ی سياسی آشک    غ و ت رده است   ارا اسالم را تبلي اور،  . ک آيزنه
رد  رئيس جمهور پيشين آمريکا، در جايی اين راز را چنين تيم امکان مطرح کردن       “: برمال ک ا می خواس م

 گزينشی منطقی بود؛ دستکم او آشکارا  -از اين لحاظ، اين شاه... کنيم شاه سعود در برابر ناصر را بررسی
ا    ه لح ود، و ب اه        ضدکمونيست ب ه ی ملت های عرب جايگ ان هم ز در مي ذهبی ني رای  ” .وااليی داشت   ظ م ب

ه ی اقتصادی       درک بهتر موقعيت محکمی که اسالم گراها امروزه به دست  يش زمين اهی از پ د، آگ آورده ان
دهای نفتی  . موضوع اهميت دارد ه در کشورهای صادرکننده ی نفت از         درآم عظيم حکومت های خودکام
د صنعتی شدن، و در نتيجه         ايندهه ی چهل به بعد ه رون ز داشت ک ارگر    ،پيامد را ني ٔه ک ٔه رشد طبق   زمين

داخت        ـر ان ه تأخيــــــــــ يش ب يش از پ ه را ب روت   . سازمان يافت ٔه الزم و     در عين حال، ث نفتی نخبگان زمين
ه  مناسب را برای رشد سياست های آمرانٔه از باال به  سرعت در حال   پايين در جامعه هايی که جمعيت آن ب

اد    ود، ايج ر ب رد  رشد و بسيار فقي ه طور           . ک ردم ب ه م اهی ب اعی، و خدمات رف ٔه آموزش، خدمات اجتم ارائ
ستقيم اظ     م اليمی از لح ان تع ه همزم ت ک ی گرف ی صورت م ای دين ٔه نهاده اتر خيري ط دف اعی  توس اجتم

د    ز       . ارتجاعی را اشاعه می دادن ی ني ين الملل د ب ا ُبع ونی ه ن دگرگ ستان     .داشت  اي دايت و نظارت عرب ا ه  ب
ر   ه زي ا ک بکه ای از بانک ه ق ش عودی، و از طري وان    س المی و اخ رای اس ای راست گ ل ه رل محف کنت

ه پخش می شد      المسلمين بودند، پول های کالنی   ی،       . در سراسر منطق انه ي ا از شرکت های رس ن بانکه اي
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 ، بلکهفرونکاهید نه تنها  در روبنای جامعهنهادهااینگون  نقشگذشت زمان 
 کهنه از نهادهایات، بهرگیری  اصالح جنبشپس از شکستژه بوی .1فرافزود
 در خرافی- ایده آلیستیاندیشه هایِ گسترشِ با آماجِ پرستشگاهی و نوی
  . جاگرفتکاردستور

  بای توده هاباورها و اندیشه ها برانگیختِ در زمینه ی اگر در آغاز کار،
 کامواری هگا ، دستگاه زمامداریتبلیغاتی-دینیشگردهای از سودستانی 

  بهبودی به سود والییاناجتماعی- اقتصادی یزمینه، ولی در داشتهایی 
، کارزایی درآمدهای ملی، 2پارمندی ی برای نمونه در زمینه. دیده نشد

وضع بهتر نشد،   امور بهداشتی، نه تنهاسازیو به بیمه های اجتماعی پوشش
رده  ایران در جایگاه  وفزودفرابلکه در بیشتر پهنه ها دشواری ها و تنگناها 

دولتی پیرامون -داده های رسمی.  بدتر گردیدجهانیبندی های رسمی 
 مانند افزایش -  پیامدهای آن ومرز فقر زیر زندگی  وبیکاریگسترش 

بسیار  -خودکشی ها و خودفروشی ها و نیز اعتیاد ، بیماری های روانی
  .تکان دهنده بودند

  

  بنیادگرایانبازتاب سیاست 
  

 پاره ای از انگیزه های و نیزقتصادی ژرفای نارسایی ها های اداده 
با  این است که راست. بازمی تابیدران های اجتماعی را ناخرسندی ها و بح

                                                                                                                             
در طبقٔه ” مؤمن“ز از صاحبان کسب وکار سياستمدارانی که هم فکر و هم رأی آنها بودند، و ني حزب ها، و

ات سوداگر   . متوسط، حمايت مالی می کردند ار طبق ازار و   اين ها از تب ّنتی و     ” سوق “ب ا و تيمچه های س ه
ی    ه ي دهای سرشار شغل           همچنين از ميان کارشناسان حرف ل درآم ه از ِقَب د ک ده ای بودن ازه پديدآم د ت ثروتمن

تند    شان در کشورهای توليدک های تخصصی ار داش ول هنگفتی در اختي سلمين فعاليت    اخوان . نندٔه نفت، پ الم
ه، و اردن را از       ستان، ترکي ت، پاک الی می         شبکه های خود در مصر، کوي أمين م ا ت ين بانک ه ق هم طري

ا ب           . »کرد ز، بن اختری،    در توانگيری بنيادگرايان اسالمی در کشورهای سرمايه داری ني انه های ب ر از رس
ا  نهادهای نزديک    نيز   ، و امريکايی و کشورهای نفت خيز    -ايیهای اروپ دولت   ذاری       آن ه ، از راه سرمايه گ

 . های مستقيم و نامستفيم، دست داشته اند
 ) فرافزودن و فرافزاياندن(فروکش نکرد بلکه افزايش يافت  1
 )پاريدن و پاراندن برابر تقسيم شدن و تقسيم کردن( تقسيم 2
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حتی  افزایش درآمدهای نفتی،  بانیز، و بنیادگرایان 1هاینویدهمه ی 
، )349 2ای چشمگیرشاننارسایی ه همه ی با (دستاوردهای پیش از انقالب

                                                           
 دادن از نومصدر نويدن يا وعده 1
اموزون       2 ا ن سی ه ران، دگردي  با وجود پاره ای از دگرگوني هاي مثبت در ساختار واپس مانده ي اقتصاد اي

ود اختارب ار  و س ازه ناهنج ایت تی ه ی داش ومي ا «:  فراوان ائي عم ه ي نارض ر زمين ن ام م زاي  رژي
رد  غيردمكراتيك شاه را، آه به آمك يك آودتاي نظامي دوباره بر سر آار آمده بود،          وان   . فراهم مي آ می ت

د             را عوامل اقتصادي مهمي     اه انجامي م ش ه سرنگوني رژي ه ب ه   ،   آ ه ی    ب ر   گون د زي ود      . برجهان ا وجود بهب ب
دترين              ي از ب د يك شور در ح ر در آ رگ و مي ت و م سواد داش االئي بي د ب وز درص ران هن صادي، اي اقت

ود   ه ب شورهاي خاورميان رش و کم     .آ ين ب ه در هم ت ک ر گرف د در نظ وادی در   باي ی س س از آن، ب ی پ
ان                    80 تا   60خاورميانه ميانگين    ی سوادی مي انگين ب ين مي ه در آمريکای الت ا    20 داشت، درحالی ک  40 ت

ر                 ين و شيلی حتی زي ود  20درصد و در پاره ای از کشورهای اين منطقه مانند آرژانت ر    . درصد ب زون ب اف
تائيان و تحوالت برخاسته از اص                آن ه روس م     با وجود آمك ب وز ه تاها   96الحات ارضي، هن  درصد روس

ساد              ، درصد خانوارها بدون زمين بودند     50حدود   و   بدون برق  ود و آ م ب سيار آ تائيان ب  پشتيباني پولي روس
ان   کارا سياست هاي حمايتي فقدان نبود انگيزه ي مالي براي آشت به دليل  ی و آشاورز ، بخش بزرگي از آن

و   . را راهي شهرها مي آرد     اموزون اقتصادي سال هاي پس از                    بي دليل نب ران در فاصله ي رشد ن ه اي  د آ
ال اصالحات ارضي از صادر ذائي در س واد غ ده م ه وارد1961 آنن واد  ب ارد دالري م ك ميلي ده ي ي  آنن

ين می         .  هفتاد ميالدی بدل شد خوراآي در نيمه ي دهه ي  م چن ه های اقتصادی را ه اب نارسايی برنام بازت
د آن        .  نگريست  در سطح آشور    روزافزون طبقاتيشكاف  توان در آينه ی      اين پروسه بی رويه بود و در پيام

تا      .  بيشتر شد  عليرغم پاره ای بهبودها    اليه هاي پائين اجتماعي      درفقر   ن راس تمرآز سرمايه در دست     در اي
اردي رسيد                       ام ميلي ه ارق ساد اداري ب زايش يافت و ف ه شدت اف االئي ب اني پ    . اقشار ب د سال پاي ادشاهي  در چن

د نفت      ) ميليارد دالر  2 گمانا در مرز  (گفتی  مبالغ هن گويا  پهلوي دوم،    ه حساب          درآم انكي ب ستقيما از راه ب م
ين زده مي شد     ميليارد دالر20 تا 5 به حدود  همدرآمد شاه . گرديداعضاي خانواده ي سلطنتي واريز       . تخم

ه،    ر آنک واری ديگ م ش     دش دارمري رژي ش ژان امي و نق اي نظ ه ه شور   هزين ه ي آ ه بودج ه ب اه در منطق
رد  ي آ ادي وارد م سارات زي اي  . خ ال ه ان س اه مي يش از 1949-1956ش لحه از 12 ب ارد دالر اس   ميلي

ا         م   1956سال   آشورهاي باختري خريد و بودجه ي نظامي آشور را ت ه رق اند  7.3 ب ارد دالر رس ر  .  ميلي ب
وع  ا مجم اع امريك اي وزارت دف ه ي داده ه روش جنگ افزا پاي ران ف ه اي ا ب اره ای  در فاصله تنه ال ه  س

ه 1972-1977 ك ب ود و14.4 نزدي ارد دالر ب ز   ميلي امي ني اي انتظ یديگر نيروه د بخش بزرگ  از درآم
د      ي دادن صاص م ود اخت ه خ ان ب كار و پنه ه صورت آش شور را ب د    .آ ي از رش ه ناش صادي آ ران اقت بح

زود        ناموزون اقتصادي آشور بود، به تورم دامن زد و شاخص هز           ه شدت اف دگي را ب ه هاي زن در سال  . ين
ه دالرهای نفتی                .  اين شاخص دو برابر شد     1949-1956هاي   سته ب امال واب ه و ک پروژه هاي بلند پروازان

ر شو            1975 تا   1974 شاه باعث شد آه در فاصله ي يك سال يعني          د ن سرمايه گذاري هاي توسعه سه براب
ا    رز سرس ه ط ردش ب ول در گ ودي پ ه موج ن ب زودو اي ان   . م آوري اف راي از مي ي ب ا گرانفروش ارزه ب مب

ه متحد    در پيامد آن آاهش تورم به مبارزه ي رژيم شاه با بازار آشانده شد و    يابرداشتن    بازار سنتي ايران ب
د         از سوی ديگر       .يدي خود، روحانيون هر چه بيشتر گرا      یگذشته   زايش تولي راي اف ن دوران ب اگر چه در اي

دامات                      صنعتي و عدم وابست    ن اق ي اي يش برداشته شد، ول ه پ ائي ب  ،گي اقتصاد آشور به صادرات نفت گام ه
ود           ه ب ه جانب زي هم ه ري دون برنام ادالت           . نارسا و ب راز مب د نفت ت تن درآم اال رف ي ب ه در پ درست است آ

ود         زايش صادرات غيرنفتي نب ال د  . بازرگاني خارجي ايران مثبت شد، ولي اين بهبود ناشي از اف راي مث ر ب
ون  82.1 ميليون دالر تنها به  42.3 ميزان صادرات غيرنفتي از      1963 تا   1948فاصله ي سال هاي       ميلي

ام از             برشدالر رسيد، در حالي آه  در همين          ه      29.2 درآمد بدست آمده از صادرات نفت خ ون دالر ب  ميلي
يال                . » ميليون دالر رسيده بود    342.2 ران در آغاز سده ی  بيست و يک م ود       اقتصاد اي ز اقتصادی ب دی ني
از        -وارداتی و تک محصولی   -انگلی ه نفت و گ نفتی، هم چون برش شاه، و نزديک به هشتاد درصد وابسته ب

 .گازی-و فراورده های نفتی
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یکان  فراوانشمار برپایی ای صنعتی، ، سرمایه گذاری هاقتصادیشد مانند ر
، افزایش درآمد ملی، کارو بازار کارآفرینش ، ینتولیدی نوفراورشی و های 
  . نشدندبازخوانی ،هادیگرسرانه و  میانگین درآمد بالش

، مانند رشد فراورده 1357بویژه در بخش صنایع، با آهنگ پیش از سال 
 صنعتی و بالش بنگاه های درصد، 12.5یانگین ساالنه ی  مهای صنعتی با

 درصد، افزایش شمار کارکنان صنعتی در رشته های 100کارگاه ها در مرز 
هارم  برای نمونه در درازای برنامه ی چ-  به میزان دو برابرگوناگون

 در "جمهوری اسالمی" در 350.برنخوردیم - پنجساله ی توسعه و عمران
ار کارکنان در ، شم1375 تا 1365میان ) ساله  نه پنجو( ده ساله درازای

، میانگین بدین گون.  درصد75 برابر با  داشتافزایشیبخش صنعت تنها 
 درصد و در 20 برابر با 1357رشد ساالنه ی کارکنان صنعتی پیش از سال 

 به سه برابر کمتر،  درصد بود، همانا نزدیک7.5 برابر با "جمهوری اسالمی"
  351.داشت بیشتر یمیانگین-افزا که جمعیت ایران نگامه ایهآن هم در 

  فراورشی وگذاری در رشته های صنعتی، سرمایه پیرامون یکان های
 در های و میانگین درآمد سرانه نیز آمار، درآمد ملیبرکَشانیتولیدی، 

برنمی  1357ادی پس از سال ی از دگرگونی های اقتصچهرتردسترس به
 برابر با قیمت 1352 تا 1346 سال های مد ملی میانبرای نمونه درآ. فتندتا

 ده درازای که در هنگامی داشت، در 11.6 برابر فرایشی سالیانه ،ایستاهای 
 درصد 6.3 درآمد سالیانه ای برابر با بالش با 1380 تا 1370ساله ی 

 درصد کمتر از افزایش درآمدها پیش از سال 44روبرو بودیم، همانا 
1357.352  

در حالی . یدتابمی  در زمینه ی میانگین درآمد سرانه بیشتر بازانیناهمساین 
 دالر در 1274، به 1341 دالر در سال 380که میانگین درآمد سرانه از 

، ) درصد27یا میانگین افزایش ساالنه ای در مرز  ( فرارویید1353سال 
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 تنها 1380 تا 1370میانگین افزایش درآمد سرانه به ریال میان سال های 
 ساالنه ی درآمد سرانه به دالر اما بالشمیانگین .  درصد بود3.4در مرز 
 دالر در 1420رسمی از ناچرا که نرخ ارز در بازار . کاهشیداشت روندی 

 رسید، همانا افزایشی نزدیک به 1380 دالر در سال 8008 به 1370سال 
انگین  با میده سالاین درازای ارز ایران در نرخ  دگرگفت، به.  درصد560

هروندان، به  روبرو بود که توان خرید شرصد د56 برابر با  ساالنه ایکاهش
از نیازهای خود را از چشمگیری یانی را که بخش  و می پایین هایویژه الیه

  353.ستفروکا، به دست می آوردندبازار آزاد و وابسته به دالر 
 فرازش پهنه هایی چون را می توان در  اقتصادیبالش کُنداینریشه های 

-نیم دولتیوارداتی، اقتصاد - و بازرگانی انگلیگرانه دستادستبخش خدماتِ
سیاست نیز  و ، و فاسدسامان بی و بی برنامه خصوصی -دولتی و خودی

به این واقعیت نیز می بایست در این میان  354 1.ستجُدر های مالی تورم زا
یلیارد م 360 نزدیک به 1381 تا 1358ی  سال هادرازایدر  که نگریست

  در میلیارد دالر16 نزدیک به  ای ساالنه میانگین درآمد نفت صادراتی یادالر
 که درآمد نفتی ایران تا آغاز دهه هنگامی بود، "جمهوری اسالمی" خزانه ی

 1967 میلیارد دالر، و برای نمونه در سال 2ی پنجاه خورشیدی ساالنه زیر 
   355.داشتجانها در مرز نیم میلیارد دالر ت

 جنبشسرکوفتنِ  و  زمامداری توده ایِ پایگاهِتنگیدنِ ،آیند این نارسایی هابر
  . بود  ی مردمیواخواهانه

  

                                                           
ادراتی از راه  1 از ص ت و گ دهای نف ران درآم ه بخش    در اي اگون ب ای گون نعت  ه ای ص شاورزی و یه  و ک

قال درآمدها به طور عمده بازتابی غيرمولد، بويژه بر صنعت داخلی           اين انت . شوند   و مالی تزريق می    یخدمات
انکی، از راه      ناهای مستقيم و      بدين روی محصوالت داخلی بدون کمک     . دندار ستم ب ی و سي مستقيم بخش دولت

ه    ،غيره، يارای رقابت با کاالهای خارجی     سدهای گمرگی و     و    ها يارانه ستره          چه در پهن ی و چه گ ی  ی داخل
تيابی             و برای بيرون آمدن از بن بست اقتصاد تک محصولی        .  ندارند ،جهانی را  از و دس ه نفت و گ سته ب  واب

 .به رشد پايدار و پرشتاب، دگرگونی در ساختار مالی پيش شرط نخستين است
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  1می جدایندپایینی ها از باالیی ها 
  

تر نازکانه  ،ه بازه از چشم انداز ستوان چگونگی پیوند میان باال و پائین را می
 پایان جنگ را تا زمامداری آغازینهای   در برش نخستین که سال.کاویددر

  پیوند،اقتصادی-اجتماعی-های سیاسی چالش یهمه  با، رفتگ دربرمی
. 2روند ویژنقش آفریدنددر این عامل و انگیزان دو . دش  دیده میدرخوری

 سرآورده یلیونی توده های مپیکارهای از درون جمهوری نوینینکه،  اتنخس
 در آرزوی  انقالبنشرکت کنندگا ان وانبازشگر از بزرگیبود و هنوز بخش 

 انگیزان . می داشتندپشتچنان  را هم آن ،برآورده شدن خواست های خود
نگین گشت که  یک دشمن خارجی بازمی بودمانِدوم، به جنگ ایران و عراق و 

 .بیشابیش می تنگاند رژیم والیی دست بر ی رامردم
می برش دوم، سال های پس از جنگ تا شکست جنبش اصالح طلبی را 

با . نهاد میان باال و پایین را نمایش پیوست  برزخیِبرشِ ،وارهاین . ندپوشا
و  3باششامید به دگرگونی ،  از شهرونداناز دید بسیاریپایان جنگ هنوز 

از  ب درهایِپس از سیاستِ.  بودند  کم4وارانههای امید هاما نشانشت، وجود دا
صاد ایران و اقت برای سترسا و محسوسی دولت رفسنجانی که بهبودی در

ورد، نخستین نیاهای پایین اجتماعی همراه الیه  و ه هابویژه زندگی طبق
جنبش . لرزاندند  نیرومندانه را"نظام"ی  اجتماعی بدنه -ناآرامی های سیاسی

را می  پویش این.  پاسخی بود با این ناآرامی هادهه ی هفتاددوم خرداد در 
ان صالح طلبا( لیبرال یانگراپارین ی  دوبارهتوانگیری آغاز  ینقطهشود 

پیشتر که  بودند،  ای دسته بندیدنبالنده ی ، اصالح طلبان.ارزیابید )سپسین
                                                           

دن  1 ين آن  -جدايي ت       - divideالت ت انگاش وان درس ی ت ی، م ان فارس اختار زب ه ی س ر پاي دا و (را ب ج
 ). ی ساختگی يا مصدرهاواژه هاپاي و بلعيدن، همانا از -عربی–نگ و جنگيدن يا بلع جداييدن مانند ج

 )نقش آفريدن و نقش آفريناندن( نقش ويژه ای بازی کردند 2
 )باشيدن و باشاندن(باشيدن يا بودن يا هستن برابر وجود  3
 )ُاميدن و ُاميداندن(دارای اميد يا اميدوار کننده  4
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  یوارهدر دو . وده بودنهضت آزادی خودنم گروه هایی چون ه یپیکردر 
 فرهنگی و اگر چه در زمینه های نماینده ی اصالح طلبان،ریاست جمهوری 

 برآوردن راستای در ی کوچکیها  گام، اقتصادی اجتماعی، و گاهاسیاسی و
  ی ولی گرایش های سازشکارانه،برداشته شدمیانی خواست های الیه های 

 روبنایی جامعه ی ایران شکاف های، پویش این  و بخشی از بدنه یرهبران
  . را بیشابیش ژرفاند

برش سوم که سال های پس از کنار رفتن اصالح طلبان را دربرمی گرفت، 
 356 1.دستگاه زمامداری بود "کل" از ها گام به گام توده یدوران جدای

های  واخواهیگسترش آینه ی  از سویی، در  شد های این جدایی را می نشانه
واکنش ارگان های گرفتن ، در شدت سوگردمردمی در پهنا و ژرفا، و از 

 ه ی در پیکر" پنهانکودتای"، و نیز امنیتی- پلیسینیمه نظامی و-نظامی
  . نگریست357 2سال هشتاد و چهاردر   ریاست جمهوریانتخابات

  
  

                                                           
ود و      »استقالل، آزادی، جمهوری ايرانی    «هشت خواست هايی داشت چون       اگر خيزش هشتاد و      1 بش ن ، جن

ه ی ژرف     ه ی دنبال ه مثاب ده  شش ب د   ي ه سان  ی آن، شعارهايی دراندازي را، ديگه   ،اصالح طلب   «ب  اصول گ
 .»تمومه ماجرا

ه               2 ار ب ر   فر« با کودتای پنهان در سال هشتاد و چه ان رهب تياری و  » م شدار     «دس حمدی   ا -» پينوشه ی ري
ه » شيلی وار«شدند و خصوصی سازی » خودی« شرکت های دولتی فراوانی شتابان –نژاد  شينی   را ب جان

در بيانيه ی يکی از . تحميل نمودند از شرکت های فراملی به زور تفنگ و شالق به کارگران و مزدبگيران
انون        صدور فرمان خامنه ای داير بر اصالح اصل        «سازمان های سياسی در تهران پس از         ار ق  چهل و چه

دهای            «: می خوانيم » اساسی ه بان خصوصی سازی جز دامی برای انتقال ثروت های ملی و اموال عمومی ب
ا                        ر آنه انواده های مسلط ب راد و خ ا و اف مافيايی و ايجاد پايه های تسلط درازمدت نهادهای حكومتی و بنياده

ست ه ني رای جامع ا صنع. ب ه ای ي ته ای، آارخان ر دار و دس ا بخشی از صنعتی ه ای (تی ي ل شرآت ه مث
ا              ا و سد ه اه ه رق، صنعت ّآب، نيروگ را ) وابسته به صنعت نفت، صنعت مس، صنعت آلومنيوم، صنعت ب

ين تاآتيك                         ه اول د آ دام می آن هدف تسلط خود قرار می دهد و به هزار وسيله برای خود سوئی سازی آن اق
ا     زيان ده آردن آن آ    عوامل بيرونی و درونی آنها       ه ي رای               ارخان سند ب ه عوام پ صنعت و درست آردن بهان
ا و        ). راه های منفی آردن تراز نامه شرآت ها متعدد است         (فروش و يا واگذاری آن است        اد ه بعضی از نه

د مستقل از بودجه دولت و                  اد درآم د ايج ارگان های وابسته به حكومت مسئله خصوصی سازی را هم از دي
ی          هم از ديد تسلط بر جامعه، ا       ين الملل ط ب ردم، رواب ، مخصوصًا تجارت   فكار عمومی، زندگی خصوصی م

 .»، می بينندخارجی
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  توده هاکم باوری و یا بی باوری 
  

 دستگاه  اکنشو چگونگی و بر ایران  چیرهفضایفراخه و پلیسی تر شدن در 
 اگر .یافتای   تازهسرشته های، می توان بازاری-یبوروکراتیک و دین-نظامی

گذشته از برش والییان لی  و،ساالر بود آیین از آغاز سامانه ی والییچه 
، از تندروی های )جنگ ایران و عراقکوران  در آندستاز (های کوتاهی 

 این گرایش بالشباز یانگیزه . ندمی پرهیزید  آیینی بسیار لگام گسیخته ی
  .درجُست  نیز توده هایها را می بایست در دگرگونی باورها

گفتمان های نسبت به  مردم از کم باوری و یا بی باوری روشنی نشانه های
 که پاره ای از سران دش  در جامعه دیده می و حتی اسالم گریزیآیینی

با آن می ، و همزمان، 1آن را درمی پذیرفتند  رژیمکاتوزی و ناکاتوزی
 ستیزانه ی-کاتوزتاریخی گرایش های ، از پرستشگاهیان از شماری. رزمیدند

یعه ی بابیگری در شواژ  و جنبش گسترده یند بود آگاهایرانیان بخشی از
نفراموشیده خورشیدی را ی سی سده ی نوزده و جنبش بزرگ چپ در دهه 

ند که در روزهای شت داآن از سخن از ایران  هاگزارش خبرگزاری. 2ندبود
 هر ش در تهران، آندست، از واخواهی، مردم به نشانه ی سوگواری اسالمی

واپس مانده  که باورهای مایانندنبر تا گردشگاه ها رومی گرداندند  آماجِرا به
  .ناارزندند ان سران رژیم برای آنی

فرامی  باختریکشورهای ، فرهنگ ردم بویژه جوانانم در میان سوگرداز 
 تاریخی که در دو دهه ی نخستِ– ملی هایگرایش،  آن و در کنارگسترد،

،  بودفروکاستهاز وزن و اهمیت شان بسیار ، "اسالمی"روی کار آمدن رژیم 
 می بازتاب آن را. رفتگ میجا بویژه جوانان توده ها و دید کانوندوباره در 

                                                           
 )درپذيرفتن و درپذيراندن ( اعتراف می کردند1
 )فراموشيدن و فراموشاندن( فراموش نکرده بودند 2
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پیش  به فرهنگ نگرشفروش کتاب های تاریخی و ی در آینه  آندست از شد
 تاریخی جاهایبه رفتن ی  موج گسترده در این راستا .نگریستاسالم از 

 سوس و محسترسا حتی به شکوفایی روداد این  وفرابالیدپیش از اسالم 
 های  گزارش خبرگزاری های ایران، در سالنا بر ب. انجامیدایرانگردی بازار

به دیدن بیشتر  نوروزی، گردشگران پیش از خیزش هشتاد و هشت
 کانون هایبه تا می رفتند  دگارهای بسادیرین تاریخی مان بایهایشهر

  .پرستشگاهیکمابیش نوین 
 ، و نیز،باستانی–فرهنگ ملی به ییدگیگرا و دینیباورهای از  کاهیدگیاگر 

 شیوه های ،)که ستیزی بود با واپسگرایی (روآوری به فرهنگ باختری
 نبردهای، اندنمایمی را ساالر  خاموش توده ها با رژیم دین پیکارگوناگون 

می رذیرتر، چهره ی آشکار آن را بو آشتی ناپ پرشمارتر  ومانیده ترسا
زنان و   وان دانشجوی وانارگر کهای واخواهی ها و شمار اعتصاب. تافت

 بنا به گزارش خبرگزاری های .بسا فرافزود  سال ها این درآموزگاران
 کارگر اخراج و یا تعلیق 25795رسمی ایران، تنها در درازای سه ماه، تعداد 

 و نستاندند ماه حقوق 38 تا 2 کارگر بیش از 25896از کار شدند، شمار 
 راستین شمار 358.کارگری رخ داد  گردهمایی47  اعتصاب و12تعداد 

 والیی پروانه دارِ رسانه هایِدر  اما بیش از آن چیزی بود که واخواهی ها
  .می شدگزارش 

 که پس "اسالمی" سامانه ی در ستیز با قوم ها و تیره ها پیکار ،در کنار آن
، اهید فروکچندگاهی و برای دامنه داشت در کردستان  بیشتراز انقالب

پیش از های آن را در سال های نمونه . ودنممی خودنی به روشدوباره 
  و فارس وبلوچستانو در کردستان  می شد ش هشتاد و هشتخیز

به این واکنش ها گاها . درنگریست سیستانو  آذربایجان  وخوزستان
 .شد می نیز کشانده جنگجویانهدرگیری های 
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بنا به . ودب 359 1یشتر سپاهیگریهر چه بواکنش دستگاه زمامداری، گسترش 
 شدگان کشتهدستگیر و  بشر، شمار حقوقجهانی داده های نهادهای 

ی کهنسالپیکارگرانه ی  پیشینه یدر دانشگاه ها که .  فرافزودچشمگیر
 در سال های نخستِ "انقالب فرهنگی" با همه ی سرکوبگری های، داشتند
 ین نوواخواهی های  موج دانشجویان، و کوشش برای کنترل"اسالمی"رژیم 

 دوباره  و نیز کشتار دانشجویاناخراج که کار به دستگیری و گرفتچنان باال
 با نبرد تازه برای امنیتی-ارگان های نظامی پیدایی. کشید آنان ی

 از بن بست های  بودندی نشانه هایدگراندیشان زیر نام های گوناگون،
   .نظامی-بازاری-کاتوزی زمامداریآشکار 
رو به نهادهای روبنایی  بویژه پاسداران در ، شمار نظامیانسواز دیگر

 نظامی پیشینه ای وزیر ین چند، پس از اصالح طلباندر دولتِ. فزونی نهاد
نیز دست درازی های امنیتی  نمایندگان مجلس چگونگی چینش در .شتنددا

  . بیشتر شد
 زمامداری،  پایگاه توده اییدن تنگاز نشانه های آشکاری شد می ین گونهدب

-مزر رو در رو و نبردهایخاموش به واخواهی های   فراروییباهمراه 
سرشته ای  و بودندای ن بایسته سازمان دارای هنوز پیکارهااین . دید ،ورانه

  .شتند خودجوش داکمابیش
  

  دشواری های راهاپوزیسیون و 
  

  وهاخیزه اپوزیسیون یان  های توده ای، در مواخواهی علیرغم گسترش
 از بروندر میان نیروهای  از پایان جنگ،  پس.ه می بودآهست هنوز  هاجُنبه

                                                           
قوفه خواران  مو-بازاريان بزرگ، بنياد :  بر سه نيروی توانمند اقتصادی     بود نظام واليت فقيه بويژه استوار       1

اه  داران باالجايگ ه، و پاس ارم   .فرب صادی چه روی اقت ه ني ه مثاب الی ب ای م انون ه ام« ک ای »نظ ، در درازن
د و از دي               ان واليی    رياست جمهوری احمدی نژاد و با افزايش شتابان بهای نفت خود نمودن » سهم «گر رقيب

 .ستاندند
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 پیشین،  های گرایش با همانبسیاره به اپوزیسیون،  نیز ودستگاه زمامداری
  .برمی خوردیمتنها با دگرگونی هایی 

های  لیبرال- و ناسیونال هاپادشاهی–دیدگاه بخش بزرگی از ناسیونال
های پارینگرا- ناسیونالبرداشتبه  ،کرداردر  ،مشروطه و جمهوری خواه

ریشه های این  .می نزدیکید  زمامداریدرون و پیرامون در اصالح طلب
 - در پیوندهای ژرف اقتصادی میان بورژوازی مالی شد همسویی را می

 سرمایه گذاری اندازه یاگرچه از . درجُستبازرگانی داخل و خارج از ایران 
 فرامرزمایه دارانِ ایرانیِ سر  و سرمایه گذاریفرامرزدر والیی بورژوازی 

زی سرمایه  ولی بر پایه ی درآمی،بود داده های روشنی در دست ن،کشوردر 
 360 1،خلیج فارس  در کشورهای جنوبی درون و برون مرزهای کالن ایرانیان

  361 2.3یید آشنا آنیه  با دامن شد می
 بخش بزرگی از بورژوازی و  واپسگرایانه ی سازشکارانه و هایگرایش
از   بود ای آینه، کشوربرون چه در ایران و چه در ،ه بورژوازی ایرانخرد

  میان که بخشی از این نیروها که دربودبیهود ن .این خاستگاه اقتصادی
تبلیغاتی گسترده، از - مالی هایامکانبا همه ی ، جاداشتند "اپوزیسیون"

ر و ، آشکا رژیم والیت فقیه4کناراندن برای ی مردم های نیرویبهرگیریِ

                                                           
آشورهاي  در   بخش خصوصي       ی دالر سرمايه   تريليون   1.2در آغاز سده ی بيست و يک ميالدی، از           . 1

ارس،   يج ف ارد دالر 700خل عودي،  85 از آن ميلي زار س ارد دالر 266 ه زار  60 از آن ميلي اراتي، ه ام
ارد دالر 163 زار 40 از آن ميلي ويتي و  ه ارد دالر 65آ شورهاي 15 از آن ميلي رمايه دار از آ زار س  ه

 .ان بی گمان از مهاجران ايرانی ساکن اين کشورها بودندشماری از اين داراي. بودقطر وعمان و بحرين 
 )آشناييدن و آشناياندن برابر آشنا شدن و آشنا کردن( آشنا شد 2
ا  اسالمی  شورای  مجلس  کشور از خارج ايرانيان اقتصادی -فرهنگی فراکسيون  رييس3 ه  اشاره  ب  اينکه  ب

ان  رون مرز   ايراني ی  های  سرمايه  « ب ا هستند، در سال ن     »مل ود   م ه ب رآورد  براساس «: ود شش گفت ا  ب  م
دگان  (دارند  سرمايه دالر ميليارد هزار چهار حدود در کشور از خارج ايرانيان اهی خوانن ه  : برای آگ اندوخت

ارد دالر  ا ) ... ی ارزی دولت چين در همين بازه ی زمانی چيزی بود در مرز سه هزار ميلي ه  م ان  ب  ايراني
ا  سرمايه عنوان به کشور از خارج ی  یه اه  فرهنگی  و مل يم   می  نگ د ... کن ان  باي سبت  نگاهم ه  ن ان  ب  ايراني
ا   و ضدانقالب  يک  عنوان به کشور از خارج ايرانيان به نبايد ما... باشد  مرزها از فراتر کشور از خارج ي

 .»داريم کشور از خارج ايرانی ميليون پنج حدود در ما... کنيم  نگاه کند، جاسوسی خواهند کسی که می
 )کناريدن و کناراندن(ار راندن يا کنار زدن کن 4
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کوشش . والیتصالح طلبان درون و پیرامون همانند ا، 1خودمی داشتندپنهان، 
مشروط  همراهیِ  با بود از باال ای کنترل شده هایانیدندگر  برایاین نیروها
  .توده هاو مقطعی 

 به سرمایه  مشروطه و دهه ی سی و آغاز انقالب بهمن،رویدادهای انقالب
 و 2ستیزانهاستعمارپتانسیل های ارها و گُنجکه  بود زاندهداری ایران آمو

 و گروه ها سازمان ها و  و،توده هادادخواهانه ی آزادی جویانه و 
  . است4یدنیمهار و 3افساییدنی نزدیک به آنان، به دشواری سیاستمندان

 از سیاست دن و رهایی، بُرا و کارا راه هایِپیش گرفتنِ در به دشواریِآن چه
 هایشرکت  فرابنگاه ها یا  نقشا ب،ودافز می دانه و سرسُپرسازشوارانه یها

به ویژه در بستر جهانی . ستپیومی دردر دگردیسی های اجتماعی  فراملی
منافع  سودارها و ناگونی رشته های گو،لیبرالیسمنوشدن اقتصاد و 
 با برون ایران،و چه در درون  چه در ، رامالی-بازرگانیبورژوازی بزرگ 

 ،نان از بازرگاشمار فراوانی. 5درهم می تَناندجهانی  سرمایه های سودارهای
 و شرکت های فراملییا فرابنگاه ها  میان بودندی  واسطه ادستادستگَر و

 بدین .362 6خصوصی ایران-نیمه دولتی- بخش دولتیمصرفیِبسا اقتصادِ
                                                           

 )خودداشتن و خودداراندن ( خودداری می کردند1
  ضداستعماری2
دنی 3 دن    ( رام ش حر ش ادو و س دن، ج ر رام ش ساييدن براب ا ف ساييدن ي ساياندن–اف ساييدن و اف سار، ).  اف اف

اکردن ( فساد نمودن    و به گمان بسيار افساد يا     ) تيزسنگ(، افسان   )افسونگر(افسانه، افسای    ) تباهی و فتنه برپ
 . يا مصدربرگرفته اند از اين پايواژه

 )افساريدن و افساراندن يا مهاريدن و مهاراندن( مهار شدنی 4
 )درهم تنيدن و درهم تناندن( ترکيب می کنند 5
 جاد رانت وبه مرکزی برای اي« به گزارش يکی از کارشناس اقتصادی، اتاق بازرگانی يا پارلمان بازار، 6

ن  . درآمدهای سنگين آن هم از طريق واردات تبديل شده است ه اي وان       تا زمانی ک د نمي ت ر نکن ساختار تغيي
د       که بخش خصوصی را) گفته بودند(… کاری انجام داد  زرگ بکني سيار ب ذاری های ب . تبديل به سرمايه گ

دام     و(ولی با کدام اتاق بازرگانی  ی؟ مافياهای   ) »بخش خصوصی   «نيز کدام دولت و مجلس مردمی، ک مل
اگون  ه های ساخت کاغذ در کشور می شود و در نهايت از يک            گون انع از ساخت کارخان ارد دالر   م ميلي

د را      واردات کاغذ ساالنه به ايران عده ای سود زيادی می برند که اين عده به هيچ وجه اجازه کارهای مول
د داد ای باز  . نخواهن اق ه ه در ات رادی ک شتر اف ژه  بي ه وي انی ب اق(رگ ه   ) ات ه متخصصند ن ستند ن ران ه اي
رای        بلکه بازرگانانی هستند. صنعتگر رارداد ب ستن ق که مدام به دنبال سفرهای خارج از کشور رايگان و ب
ن       چگونه است که کساني که بر روی . هستند واردات ه اي ا ب ذخاير سنگينی که در هيچ کشوری جز امريک
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این  زیست بهره کشانه ی  با، بومی این سرمایه داریگونه، زندگی اقتصادی
ه  شاواره یاگر در .  آمیخت میدرهمهمه سویه انحصارها یا تَکابنگاه ها 

 از آن جا که ، و بویژه بازار ایرانپارینگرا-بخشی از بورژوازی ناسیونال
بخش  ، رژیم شاه بودمونتاژی-فشار اقتصادی بورژوازی مالیزیر 

، در می فراهمید را "اسالمی"  جنبشِ و سازمانیِنیازهای مالی از چشمگیری
 ، انگلیجایگاه، بنابر همین اندوزانمایه سر از گروه انبوهی، ی والیبرشِ
 با  شدنسازشکارانه و همراهنا پیش گرفتن سیاست های  نداشتند بهیگرایش

  363.و خروشخرسند و پرجوش توده های نا

اجتماعی ایران، از یک سو، هنوز در -از آنجا که دگرگونی های اقتصادی
 آن بود 1نده ی مشروطه آغازبشجندمکراتیکی که -چارچوب انقالب ملی

به آماج خود در هر هنوز  پس از گذشت نزدیک به یک صد سال  و،شتداجا
دادورانه سرشته های ، سو، و از دگر بودنرسیده )ملی و دمکراتیک(دو زمینه 

 دنبالشِ  کهگمانید  شد  می،2برتوانیده بود در آن  پیامدِ انقالب بهمن نیزی
 به رادیکال تر شدن ،بومی بورژوازی  یانه سازشکار های گرایشگوناین

  را سپسین بیانجامد، و دگرگونی های)364 3هم چون ونزوئال (مردمیجنبش 
 4می بست وان کار ای. زندپرداز  و الیه های پائین اجتماعیهااشکوبه به سود 

                                                                                                                             
 ديدن. زغال سنگ، نفت و گاز وجود ندارد، در خانه های گلی زندگی می کنند تنوع منابع مس، منابع آهن،

ر در کشوری             شانه فق د ن دا می کنن زايش پي ه هر روز اف ا ک ار راه ه ر روی     متکديان بر سر چه ه ب است ک
 ».دريايی از ثروت قرار دارد

 )آغازيدن و آغازاندن(آغاز کننده  1
 )رتواناندنبرتوانيدن و ب( توان بيشتر يافته بود 2
زوئال               « آغاز سده ی بيست و يک ميالدی، در پی           در 3 صاد ون رای تخريب اقت ی ب ين الملل سه های ب ، »دسي

ان      جنبش مردمی بيشتر به چپ چرخيد و کارکنان کارخانه   الی آن ابع م ا و من ه ه  ها شمار بيشتری از کارخان
ار     ه فعاليت در اختي رای ادام د  را ب ی    . گرفتن ه ی کيمبرل ه در کارخان رای نمون کالرک، حدود يک هزار     -ب

 .اين شرکت در برابر محل کار خود گرد آمدند و خواستار تجديد نظر در مالکيت کارخانه شدند کارگر
  )ابنداندنوابستن و و( وابسته می بود 4



  کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت
 

263

درون " در 1وار و دادور و پیشآزادمند بیشتر نیروهای توان گرفتنبه 
  ."ایران

فرامرز و ف های گوناگون بورژوازی و خرده بورژوازی گذشته از طی
بیش اایران نیز کم چپ دمکرات و  نیروهای در بخش بزرگی از، کشوردرمرزِ

، هادمکرات ها و چپ . می جهید بر3652انفعالی  مانایانه وهایهمین گرایش 
 ا توان سازمانی آنان در ایرانی و گویکارمی ورزیدندبرون مرز  در یشترهب

 از اپوزیسیون چپ در خارج از ی گروهانقالب بهمن،اگر در . بود می اندک
، در روند  کنشگر می بودکشور که زیر نام کنفدراسیون دانشجویان

 با که ید گمان شد ، میداشت ن کارکردیرویدادهای پس از سرنگونی شاه
، در برون مرزدر  هاچپ دمکرات ها و  ه ی سازشکاران های گرایشدنبالیدنِ

  . باشدراهشانبه چشم نوشت کنفدراسیون پیشین  سر،آینده
با  بلکه ، سازشکارانه هایگرایشبا دشواری بخش بزرگی از آنان، نه تنها 

 نشان،  رویبدین .درمی پیوست ون ایران دردر  گستردهنبود سازمان
 پذیری شان، هنوز نشانگذاری آنان بر رویدادهای درون کشور، و نیز 

به راستی  روشن و برنامه ی، هم چنین .دایی می نمدرخورناناروشن و 
 ، وایرانکارگران و مزدبگیران اجتماعی - اقتصادینیازهایبرتاباننده ی 

و مندانه آزاددادورانـــــــــه و  یش دیدگاه ها گستر راستای درویژگان،
،  های روزاز این روی در ورزای . بود مینارسا، یا بود ننمی، یا 3نوینانه
 بههم ،  و فرهنگی سازمانی و ایدئولوژیکپیکارهنه ی  از پ چشمگیریبخش

                                                           
ه و داد جوی           1 يش رفت ا  ( آزادی خواه و پ اال     همان سوند چون ب ه پ سواژه، و ن ر )پ  دمکرات و مترقی و    براب

 عدالتخواه
ده   2 شرفته و بالن شورهای پي د ( در ک ه رش رمايه داری را    ) رو ب شانه س ره ک بات به ستوکراسی «مناس آري

ارگری اه »ک رپا نگ ان، س ا نه ستقيم، آشکار ي ا نام ستقيم ي دارد، م تيزهای . مي وران س ان در ک سياری از آن ب
د     »ميان پرولتاريا و بورژوازی   «طبقاتی   ورژوازی جای می گيرن ه     «. ، ناگزير در کنار ب ردن ب ی ب دون پ ب

رای           »اهميت سياسی و اجتماعی آن    ريشه های اقتصادی اين پديده و سنجش         ری روشن ب ، و نيز موضع گي
وان در هر برش از جن               ار      خنثی سازی آن، نمی ت ا  «بش مردمی در کن ايينی ه ا را    » پ وده ه د، و ت ه  «مان ب

 .راند» پيش
 )پسوند به جای پسواژه( نوگرايانه يا نوآورانه 3
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 و ناسیونال  سکوالر و ناسیونالپارینگراناسیونال طیفی از نیروهای 
 و گرایش لیبرال فراوانه مالی بسیاره و پشتیبانی فرامرزی توانبا (پادشاهی 

. می شدسپرده  366 1خویجدایی خواه و تند های  دسته بندیبههم ، و )کالنه
  را، توده ها با روکردهای تُهیگاه و وَنگجای، بخش بزرگی از اینهمهبا این 

ه درون جنبشبه و   می آکندند و پشتکارکار و پیکار باو  خویش، نوآورانه ی
کارگرتر بی گمان رویکردهای  367 2.در می انداختند  آزادمندانهای دادورانه و

راستی به ، گرایش های مردمی در آینده-روشن تر اپوزیسیون ملیو 
و  واپسگرا  رنگارنگ برای نیروهایامکان مانور و ندژرفاخواهد دمکراتیک را 

  .خواهد تنگاند بیشابیش رازراندوز 
دمکرات، و - در رویکردهای نیروهای ملیچشمگیردر صورت دگرگونی 

جان گسترده تر و کنشگری های ، و نیز »پایینی ها«شتر آنان با همراهی بی
با همه ی دشخواری ها و سنگالخ جتماعی، یاسی و اتر سازمانی و سفشانانه 

 امیدوار بود که جنبشِ در راه، باز هم بیشتر دمکراتیزه شود، و با شد، می ها

                                                           
يا طرح 1 اختر آس تعماری« در ب ول داری اس ا » تي د«ي شه ی جدي ای  » نق ه ه رل اندوخت رای کنت اگون ب پنت

اره ای از کشورها چون ع             -نفتی اده     گازی منطقه، عمــــــــــال در پ ستان پي ستان و افغان راق و سوريه و پاک
ود » رو به پياده شدن    «شده، و در ديگر کشورهای منطقه چون ايران و ترکيه و عربستان              پس از اشغال     . ب

ه ی   » خودگردان«عراق و سرنگونی صدام حسين، با دولت های         ان نام در شمال و جنوب عراق چندين پيم
ا                گازی نان و آب دار بسته شد، و کو        -نفتی ازه ب ه های ت ان نام ستن پيم رای ب ان سنی     «شش ب » خالفت گراي

تند  فعاليت  نفر عراق پانزده هزار در آمريکا سفارت درنگريستنی اينکه، . عراق نيز در جريان بود ه   داش ک
تند   کرده و توليد را عراق نفت بوده، نفت متخصص آن چهارده هزار و پانصد نفر د  قصد داش ه   را آن تولي ب

ون  ده انند  روز رد ميلي اده       . برس انی نه ه حراج جه ای ارزان ب ا به ه ب ه ی  . شد می  نفتی ک ه «در زمين ب
ا از ايالت                » اصالح خودمختاری های منطقه ای گفتنی اينکه، راست ترين کانديدای رياست جمهوری امريک

اری           ول داری  « بخوان    -نفتی تکزاس نيز از آتشين ترين هواداران خودمخت ی     » تي شور  در آن ک    -های محل
يالدی                » تيول داری «بود، و موج     ايی در آغاز سده ی بيست و يک م ها در کشورهای بحران زده ی اروپ

 .از باسک و کاتاالنيا و اسکاتلند گرفته، تا ونيز و ساردنی و بايرن: نيز دم به دم باال می گرفت
ردم » جنبش آزادی خواهانه ی ملی    « درباره ی    2 رد، قاسملو يکی از    در خاورميانه و از آن ميان برای م  ک

ا  آسيا، قاره سه تالقی که محل آنجا از ميانه خاور«: رهبران جنبش کردستان نوشت ا  و اروپ  و است،  آفريق
 ای ويژه موقعيت های امپرياليستی برنامه و ها نقشه در خود خاص استراتژی و سياسی اهميت علت به نيز
دامی  دخالت  اين .نيست ای تازه ی پديده لیم آزاديخواهانه در جنبش امپرياليسم دخالت ... دارد ه  است  اق  ک
ه  پشت از زدن ضربه و مبارزه ساختن منحرف جهت تاکنون باز دير از ام  آن ب زوم،  هنگ يش  در ل ه  پ  گرفت
ه  جنبش مصالح اين بنابر... اند ی  آزاديخواهان اه   مل رد هيچگ ا  ک ا  امپرياليست  مصالح  ب د  همخوانی  ه  نخواه

 .»دارد بستگی درخاورميانه سوسياليسم و دمکراسی پيشرفت هب کرد مساله حل ... داشت
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 نفوذ این نیروها، پاره ای از خواست های انقالب بهمن درتراوش وگسترش 
،  آن اصل چهل و چهار قانون اساسی، و در کانون آن میان پیاده سازیاز(

سودارها و  در راستای)  صنعت نفت و گاز کشورمی شدن راستینمرد-ملی
توانگیری نیروهای .  پیاده شوندپایین اجتماعیمنافع طبقه ها و الیه های 

آغاز " از می توانست نشانه ای باشد و دمکرات، ملی "راستین" نابنیادگرای
  .  در روند نوزایی و نوسازی کشور"خرافه"  واره یایان و پ"عصر خرد

 و آزادی خواه نیروهای روشنبیش اکمنشان گذاری  انگیزه ی-رگست
، )"خط امامی ها"پیش از شبیخون ( رویدادهای آغاز انقالب بر جویداد

خودباورانه ی  های خستگی ناپذیر و همه سویه و جانفشانیکوشش ها و 
 نیروهای دمکرات و دامنه ی تاثیرگذاری.  انقالب پیروزیپیش از بود آنان

 به همین می بندد ی ایران نیز وادادهای آیندهخ ربر بنیادگرانا دادخواه
  . عامل هاو  ها انگیزان

  
   می تازندتوده ها

  
 اصالح دسته بندی  یپایه ر که بای سازشکارانه  هایگذشته از گرایش

 نشانه هایی از ،1یدندپیکرمی  "دگرگونی از باال" و پراگماتیستی-طلب
 و چه در درمرز، چه در می نمودد خو کارادمکراتیک وسوگیری های 

 از شکست آموزشاجتماعی با   بخشی از طیف های گوناگون.فرامرز
 به جای ،های چند دهه ایبیش روشن از بن بست ا کماصالحات و ارزیابی

ه نمون. شدندمی  کشیده "پایینی ها"سوی به  ،از باالدگرانیدن کوشش برای 
  کارگری ونوین های نبشجآینه ی  شد در   ها را میگرایشهای این 

  .درنگریست دانشجویی و زنان
                                                           

  )پيکريدن و پيکراندن برابر شکل و طرز داشتن و شکل و طرز دادن(شکل می گرفتند  1
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 پاره ای از واکنش های تند اجتماعی که ، توده ای هایسوگیریدر کنار این 
ردند ک می نمایه خواهیمرز جدایی   جنبش های منطقه ای و گاه تاه یدر جام

 و بازتاب های هاروکرد از باورها و اندیشه ها و گذشته. دش  میدیده ،نیز
 پیدایش این ناآرامی ها، بیشتر انگیزه ی-سترگ گفت که  شد  می،انآن

ی، و شکاف دارانبی بهری،  مانند بیکاری،  ای بودنددشواری های اقتصادی
  . طبقاتیفزاینده ی
 سازشکارانه در بخش  هایِگرایشبودمانِ  با ، گفت شد می 1فشردگون

تر یشپ و شتندداه ریشه های اقتصادی ، که به ویژ بومیبزرگی از بورژوازی
از  چشم ناپوشیدنیروشن و بسا نمونه های ،یمبه پاره ای از آنها پرداخت

نه های  چه در پهمانیده و ناسامانیده سااجتماعیِ- سیاسی هایموج 2یدناوج
زنان، و چه در بسترهای  و دانشجویی و کارگریسازنده مانند جنبش 

 .می نمودخودبه روز  روز خواهانه،جویی های جدایی  مانند ستیزناسازنده
 و سپاهی-بازاری-کاتوزی از بن بست های دستگاه بودندهایی این ها نشانه 

  .پیدایی شکاف های ژرف در آن
 با امید بدانکه، 3 می کَرانانیماین کنکاش را با سروده ای از مهدی اخوان ثالث

 تاریخی "غباری" سرزمین مان در روند نوزایی کشور، "فرزندان" خردمند
  .دایند، بزُ" جاودان مانندسالخوردِ" این "پوستین" از ز نیرا
  

  پوستینی کهنه دارم من
  یادگار از روزگارانی غبارآلود

  .مانده میراث از نیاکانم مرا این روزگار آلود
  !های فرزندم

                                                           
 )فشردن و فشراندن( به طور فشرده 1
 )اوجيدن و اوجاندن( اوج گرفتن 2
 )سيدن و کرانه رساندنکرانيدن و کراناندن برابر کرانه ر( به کران يا کرانه می رسانيم 3
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  !بشنو و هشدار
  بعد من این سالخورد جاودان مانند

  368.با برو دوش تو دارد کار
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   تاریخی هایسنگالخ ترین گذرگاه از
  
  
  
  
  
نوین  یپیوستارها به درآمدن و ، ی بازدارنده کهنهپیوندارهای از شتنگذ"

دار پیکار برای  در سامانه ی جهانی، بویژه از گُانهبهرکش و ناپیشرونده
، و واپس "بخش انرژی" نخست گامِ به مواد خام و در ورانهدسترسی داد

 محلی آنان، می دست نشاندگانمالی و -ظامین-نشاندن کنسرن های نفتی
مالکیت . دار یکی از پرسنگالخ ترین گذرگاه های تاریخی استاین گُ. گذرد

 راستین ی بهرکشانه ی خود نمی تواند برابری بُن مایهخصوصی بنا به 
 و دراندازدشرکت کنندگان در پهنه ی جهانی را انبازشگران و اقتصادی 

  ". از هستی آنناگسستنی است استعمار کهنه یا نو بخشی
  

  
در کوران  و افزایش فشارها به الیه های پایینی و میانی، با ژرفش بحران

 های سیاسی و گروه ها و سرشناس سازمان ها و نگرش خیرش هایِ پیاپی،
 این .شدمی بیشتر به دشوارهای اقتصادی  درون و برون مرز اجتماعیِ

 توانراهکارها، می  1ناپاییدگیها و  ناروشنی ارزیابی با همه یگرایش را، 
                                                           

 )پاييدن و پاياييدن( بی ثباتی 1
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 ی یده و ناسامانیده سامانهای واخواهی با آن، زمانهم. ارزیابیدمثبت 
. بود 1ورانه ریاپیکارهای بالنده به این والییانپاسخ . فزودامی  فرمردمی نیز

نارسایی ها و  بارِ می کوشید "حکومتی" که هر دسته بندی سخنین دب
شفته از آگروه اندازد و دگر ر دوش بآشکاریش با را، کمهای گستردهفساد
 های  درگیریباالگرفتن 2. خویش بهرگیردسودهایِ پاسداریِ برای بازار

 بر  واخواهانه های تازه یپویشگذاری  نشان  ازبودبرآیندی خود  ،درونی
  .جامعه

  :دندمی نمایانرا  کُنجه نوین چندفرایندهای 
اقتصادی مردم و  خواست هایدربر  در براوالیی زمامداران ست اینکه نخ-

 درآمدهای ملی بسیار رفتنبرای جلوگیری از برباد آنان  پیگیرانه ی کوشش
 که بود بیهود ن.تنگمانورشان  رزمایش و ی پهنه  و، بودندآسیب پذیر

بنیادی   هایدرخواست رسانه ها همزمان با بستن و  واخواهی هاسرکوب
  .فرافزودند اقتصادی

  ویژه آنان، به3برجهاندناختن به این دسته گرهگاه ها و  دوم اینکه پرد-
مردم ، از پشتیبانی گسترده ی شکاف طبقاتی اقتصادی و یناهنجار

 این خواست ها از آن جا که. شتگر فراوان دابرخوردار بود و توان بسیج
  مردمی مانند زنجیری جنبش هایستند، می توانبودندبیشتر فراگروهی 
 و برانگیزند،  در کوران کارهمبستگی راگرایش به  انند،دگوناگون را هم پیون

 به هسته ای برای پیدایی یک اپوزیسیون در مساعد و یاورههنگامه ی در 
 والیی در ساختار ،که درنگریست بجاست کُنجهین دب. ایران فراروینددرون 

                                                           
 )پسوند به جای پسواژه( رياکارانه 1
شدن سبد نفتی  » جارو«بودن و » خالی« احمدی نژاد، بارها به  حسن روحانی در برش رياست جمهوری   2

ارس           . اشاره نموده بود   زاری پ پاه پاسداران و ي    –پس از رياست جمهوری وی، خبرگ ه س کی از   نزديک ب
می  » جارو « به کنايه پرسيده بود که چرا اکنون نيز دالرهای نفتی              –» تدبير و اميد  «رقيبان توانمند دولت    

دی                     اچيز و ورشکستگی يکان های تولي سيار ن شوند؟ بنا به رسانه های درون مرزی، انباشته های ارزی ب
 . چون گذشته بودنيز

 )برجستن و برجهاندن ( برجسته کردن3
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جوانان و دانشجویان، سانسور هنرمندان و  سرکوب  حقوق زنان،لگدمالی
 به ،مزدبگیران و رنجبرانکارگران و به فشار روزافزون بویژه  و ،روشنگران

- و اندوخته های نفتیچپاول درآمدهای ملی برای بود پوششی راستی
 و  آفرینیفضایی آکنده از تنشفراخه و ، آن هم در 369 1کانی کشور-گازی

  .تندروی
 آشکاراندن های اقتصادی و کوشش برای  خواستر بپافشاری سوم اینکه -
در میان نیروهای و دزدی ها، چه تباهی ها و تبهکاری ها مه سویه ی ه

 و ، و اصالح طلب درون و پیرامون دستگاه زمامداریپراگماتیستتندرو و 
که با  درون و برون مرز "اپوزیسیون" )مدعیان(داوداران چه در میان 

 درمرزی و فرامرزی وامی به نهادهای مالی ناپنهانیبندهای مالی پنهان و 
در . ایاندمن را روشن تر می 2 و دشمنان مردم میان دوستان مرز،بستندند

قتصادی با  که از یک سو در زد و بندهای ا"مبارزانی" بودنداین میان کم ن
 در "اسب ترویا"مانند  سودگراز  و شتندشرکت دادرانبازی و  والییرژیم 

   . کار می ورزیدنددموکراتیک-جنبش ملی
  
  
  
  

                                                           
ا 1 ا درب ارس تنه از پ ع گ ويی   ره مجتم ت –جن ته از نف ا   گذش انی ه تند   - و ک ی نوش ی م ای والي انه ه :  رس
ار آن          عظمت و اهميت پارس جنوبي بر هيچ       « د آم ايد مرور چن ا ش ست، ام يده ني وزدهمين    آس پوش م در ن ه

د انگيز بودن اين منبع نجيب  سالروز تاسيس مجتمع گاز پارس جنوبي آمك فراواني به درك بهتر شگفت .  آن
از طبيعي   ١٤ آيلومتر مربع داراي ظرفيت  ٧٠٠ هزار و    ٣جنوبي با     مخزن گاز پارس    تريليون مترمكعب گ

از       ٥٠ درصد از ذخاير گاز جهان و        ٨اين مخزن   .  ميليارد بشكه ميعانات گازي است     ١٩و    درصد ذخاير گ
د   ايران را تشكيل مي    ارس        . ده د ارزش مخزن پ ادل    جالب است بداني وبي مع ن طال   ٩٩٢هزار و   ١٥٥جن  ت

اميون        . است  يم و در هرآ ارگيري آن اميون ب دار طال را در آ ن مق ي اگر اي رد،   ٢٠يعن رار گي ن طال ق  ٧ ت
ه طول    ٨٠٠هزار و  ارواني ب د شد    ٧٨ آاميون و آ ومتر خواه ارس     . آيل ارت ديگر مخزن پ ه عب وبي    ب جن

  .» سال توليد نفت آشور را داراست١٢٠ارزشي معادل 
ته پای می افشردند، چه در  ينکه، واليی ها نيز بويژه با باال گرفتن جنبش مردمی، بر همين نک           نگريستنی ا  2

انه                   نبشتهسر ه ی رسالت و ديگر رس تارهای روزی نام ه ی جمهوری اسالمی، و چه در نوش  های روزنام
ود     . ها ساروشن ب اع «: آماج خالفت گرايان رنگارنگ ب رای  » اجم ژراه ب دن     ک م کوبي ا دره شاندن ي بش  ک  جن

  .مردمی
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  یری هاپاره ای نشانه گ
  

 – ی اقتصادی  که از این نشانه گیری های تازها می بوداز دیدگاه نگارنده بج
و بخش  نپیچیمکژ – اصل چهل و چهار قانون اساسی به ویژه نگرش به

پرسش این در این راستا . بسامانانیم  ها این آماجردگِبر ا رنیروها بزرگی از 
 مان که ساختهنگامه ایر ان های سیاسی و اجتماعی د که نهادها و سازمبود

خواسته های اقتصادی می دام شد، بر کمی زمامداری با لرزه هایی روبرو 
و  ،بیشتر شود "نظام" در بدنه ی اف تا شکپافشارند بیشتر توانستند

 برای  گستره،دمکرات-لی نیروهای مهمزمان با کوشش برای همبستگی
  .گردد ترهموار ی مردمیجایگزینپیدایی 

بودایی و  بودند آندستاز آن . هاند چند بخش را برجده می شدر این زمین
-پیمان های نفتیبه  نهادها و سازمان ها در پهنه ی رسیدگی کارایِ حضورِ
 1پارش هادر اینجا نه تنها از .  و قراردادهای کناری پردرآمد آنکانی-گازی

ای ، داده ه گرفتندآوازه "بیع متقابل"ه به جزییات پیمان های پیشین کو 
ه های ، بلکه پیمان نامبودمجلس اسالمی ندرستی حتی در دست نمایندگان 

 ارگان های اجرایی و قانون گذاری و رسانه ای، و نیز تازه هم با خاموشی
  . دندسازمان های سیاسی و اجتماعی روبرو می ش

نگاه .  گازی- دالرهای نفتی2اندنچگونگی هزین  بامی پیوستبخش دیگر در
د و بدین گونه بخش  ش هم دیده نمیزمینهدر این  بر کارهاتیزبینانه ای 

ده و ، یا در بخش های بی بازقانونمندانهناکارشناسانه و نابزرگی از درآمدها 
ن برون ند و یا به جیب آقازاده ها و همدستادکم بازده سرمایه گذاری می ش

                                                           
سيم کردن     ( جزء ها يا جزييات      1 دن   ). پاريدن و پاراندن برابر جزء يا تقسيم شدن و جزء يا تق ارش از پاري پ

  .و همش از هميدن را همسان گرفته ايم با جز و کل
ز     ). هزينيدن و هزيناندن برابر هزينه شدن و هزينه کردن   ( هزينه کردن    2 دن ني دن و خرجان وان خرجي می ت

 .برگزيد
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دها و سازمان های مردمی می در کنار آن، نها. ریختندمرزی شان می 
 را باشیده فسادِاهی و بت ،1ندهجدای و  کژروندهگفتمان های به جای ستندانتو

، پیگیرانه ه آنبه ویژه در گستره ی واردات بی رویه و ارگان های وابسته ب
اتی را که در وارد- پایه های بورژوازی انگلی و بدین گوندنانبیاشکارتر 

 نشان آماجمند ،شت تعیین کننده دادراندازنده و  نقشانوالیی زمامداری
 بستان های در پیوند با- داشتند بده ایجای برجستهدراین میان . گیرند

 وابسته به  و ارزآور رانتی"صادرات"در کنار ( .2قانونیناواردات قانونی و 
 ، همزمان با خصوصی سازی و خودی سازی های پتروشیمی هانفت و گاز

   )دگرهارخانه ها و  مونتاژک ها ویو کانو پاالیشگاه ها و نیروگاه ها 
  

  ین و بالنده نهادهای نوگُدار در راهبندی بزرگ
  

، چه در برشِ گفتمان هاگرهی ترین یکی از   والیی"نظام" ازبرای گذر 
، یندرازگاهِ فرارویی نهادهای نوبازه ی ، و چه در  رژیم جایگزینیگاهِکوتا

 دین دستِ ملیِ زیردارایی هایامور بنیادها و موقوفه ها و پرداختن به 
  .بود اندانوابسته بکانون های پیوسته و ساالران و 

 دارائی های پخشاز در زمینه ی مالکیت و بوالییروی کار آمدن جمهوری با 
  درپیش گرفتن جابجائی مالکیت ها و. چشمگیری رخداددگرگونی هایکشور 

 در  و،پایین آورد را یکان های تولیدی دسوسیاست های ناروشن اقتصادی، 
. فروکاست خانوار ر تولید ملی حقیقی و میانگین حقیقی درآمد ه،امد آنپی

 ی به آماج استعمارزدایی دولتیو واگذاری ها کیت ها جابجائی مالعلیرغم
دار و   بهگردانندگیِ کارها، ساخت و سازها ورزیدمکراتیزه  و اقتصادی

                                                           
 )جداييدن و جداياندن برابر جدا شدن و جدا کردن ( جدا کننده1
 پاره ای از رسانه های جمهوری اسالمی، واردات ناقانونی را بيش از سی ميليارد دالر برمی آوردند، هم                   2

 .خصوصی-نيمه دولتی، و هم در بخش های خودی-در بخش های دولتی
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ی،  رسیدگی مردم"هیچگونه"بدون آن هم  ،" هاخودی" یا ی ویژهدسته ها
 درصد کل دارائی 43.9 که ک خصوصی بان28 کوتاهی زماندر . سپرده شد

ی گهم و  شدندواگذار به دولت ، داشتنددست بانک های ایران را در همه ی
  و هم،چون مس، پوالد، آلومینیوم پایه ای هایفلزفرآوری صنایع خودرو و 
  و بستگان درجهسترگ سرمایه دار و صاحب صنعت 51چنین سرمایه ی 

 و تاوانگرفته دارایی های  ازبزرگیدر این میان بخش 370 .ند شد ملییکشان
بنیاد "به ارگانی زیر نام را مصادره شده از سوی دادگاه انقالب 

 و دگسترفرا جنگ کوران در بنگاهین پهنه ی اکار .نهادند وا371 1"مستضعفان
 و "ازانبنیاد مستضعفان و جانب" دربرگیرنده یکه  ،رادر گذر زمان بنیادها 

، بخش بودند دیگر و "د رسیدگی به امور آزادگانستا" و "بنیاد شهید"
    372.یدند نام"عمومی غیردولتی"

 و دخالت شمول قوانین و مقررات محاسبات عمومی" از سپسااین ارگان 
 های این ی دارایآغاز دهه ی هشتاد خورشیدیدر . ن رفتبرو نیز "دولت

 بود، عبارت بودند از؛ فراروییدهناکارآمد ک غول اقتصادی بنیاد که خود به ی
 101 زمین بزرگ کشاورزی، 472 کارخانه ی تولیدی و صنعتی، 203

 ملک و 2786نیز  شرکت خدماتی و تجاری و 238شرکت بزرگ ساختمانی، 
                                                           

ی 1 ای والي ه ه ا و خيري تان ه صادی آس اه اقت شتر  جايگ م بي از ه ان، ب داری کاتوزي ارم زمام ه ی چه در ده
توسط  » تبرکی  آردهای«برای نمونه همزمان با انتخابات رياست جمهوری در سال نود و شش، . فراگسترد

اطق       » بنياد کرامت « ه آرد                » محروم «آستان قدس در من داری شده از کارخان ايی خري پخش می شد، آرده
ه   سته ب ه و واب ت«غنچ اد برک ت«. »بني اد برک ود زير» بني یخ تگروه ود از س ام و   ب ان ام ی فرم اد اجراي

پنهان احمدی نژاد، با دستور   اين بنياد سال هشتاد و شش، همانا دو سال پس از کودتای. ای  خامنهدستزير
ده ارو، مسکن و صنايع غذايی    به يک غول اقتصادی در د    ولی فقيه تشکيل و در طول ده سال ، و فرارويي

ود   ن سپس به حوزه ده ب وين  . فت و پتروشيمی درآم اه های نفتی      نهادهای ن ه چ ا  -نقب زده ب ازی، ب الگوی   گ
ده دس رضوی    گيری از بنيادهای آستان ق     ز خوزستان نخستين استان هدف           .  می شدند    گردان استان نفت خي

بنياد آستان قدس رضوی در کار راه اندازی يک شبکه  . آستان قدس رضوی خوانده می شد »بنياد کرامت«
ود،       ا ب د کااله رای خري ز ب بيه    بزرگ مجازی ني زی ش اال  «چي روش      . »ديجی ک ود ده درصد سود ف رار ب ق

رد و دگرسودها    ) بخوان جبهه خرافی(» مشکالت جامعه به جبهه فرهنگی برای حل کردن«کاالها  ق گي تعل
ردد      ا پخش گ ان نهاده دپايگان و کارکن ان بلن ه های رنگارن    . مي ا و خيري ا و آستان ه صد  بنياده ی، ق گ والي

دتر اجرايی       م  توانمن از ه ازوی ب تند ب رای اشرافيت    داش اتی ب ازاری  -روحانی و نهادهای سپاهی    و تبليغ ب
 .اقتصادی خود را رو به کاهش می ديدند-باشند، چرا که پايگاه اجتماعی
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بزرگترین " بنا به گفته ی رییس پیشین بنیاد، این نهاد 373.گمستغالت بزر
نه است و از لحاظ تنوع حتی شاید موسسه اقتصادی در ایران و خاورمیا
 شرکت فعال دارد که در 400بنیاد ... بتوان گفت بزرگترین در تمام دنیاست 

یدات نقش بنیاد چنان موثر است که هرگونه نقصان یا پیشرفت بسیاری از تول
فراورش و  آندست،این نهاد از . "در کار بنیاد در کل کشور اثرگذار است

 درصد نوشابه 45 درصد سیمان، حدود 22ور،  درصد نساجی کش24تولید 
 و با حضور ه داشتدر دست درصد شکر را 25 درصد الستیک و 28الکلی، 

 زیر پوشش دولت بنگاه هایبورس، بخشی از های مالی و گسترده در بازار
  374    .بود گرفته دست زیر"خصوصی سازی" به نام زو مجلس را نی

 اصل چهل و چهار قانون پیاده سازی که می بایست(پیامد این جابجایی ها 
، )زمینه چیند  و مردمی را با بهرگیری از سازمانی بسیار کارااساسی

برای .  کارکنان بود1سَردَوانش و ،لیدتوو فراوری گسترش فساد و کاهش 
 زیر شرکتِانبازگاه یا  100نمونه بر پایه ی داده های رسانه های ایران از 

ر درازای یک سال تنگناهای پولی داشتند که  درصد آنان د97 ،پوشش بنیاد
 و خورانده  به دست آمده از صادرات نفت ارزهایمرکزی واز راه بانک 

 و ریسندگی صنعت آندست صنایع، از  بیشترِ، دشواریاین.  می شدندغذیهت
 صنعتی تنها در یک پروژه ی 2500 ایست و به  را دربرگرفتها فلزفراوری

  375.سال انجامید
ی ، در بهبود بازده هاکوشی- همه ی نیمبا و دنبالید بی گسست یروند چنین

ن  که میانگیبودبیهود ن. دیده نشد چشمگیری گشتِ اقتصادی دگریکان های
 از  نزدیک به سه برابر کمترتولیدی یکان هایرشد ساالنه ی کارکنان در 

و نقش نهادهای  در بازار سیاه کار  یدر زمینه 376.سال پنجاه و هفت گشت
دگرگونی  ،والیی رسانه های داده های  ی بر پایهنظامی در آن نیز،-گَرایکاتَ

                                                           
 )سردويدن و سردواندن( سردوانی کردن 1
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برای نمونه از  ( وارداتیکاالهایاز آن میان بازار سیاه . ندبودبرآشوبنده ها 
 که حجم آن  ) سپاه پاسداران در خلیج فارسدست و زیرقانونیناراه بنادر 

شد، از سویی به   میبرآورد نیز )بیشترو حتی بسا( دالر  میلیارد15ا ت ساالنه
د یانجام  می)واسطه گریکارهای کاذب و  ( هادستادستگری و  هاکاریادروغ

 فروش خوار ساختندش با ناتوان کردن صنعت داخلی و سوو از دگر
 377.زمینه می چید میلیون نفر را  یکبیکاری نزدیک بهساالنه   بومی،کاالهای

بیکاری جوانان در ) رسمیناو نه ( اینکه، نرخ رسمی  نارسایی هابرآیند این
گازی -شهرهای ایران به مرز سی درصد رسید و علیرغم درآمدهای نفتی

 انگیزه هایبخشی از   378.شد درصد 18در کشور  ناداریفزاینده، رشد 
 ی هایافشاگرآشکارگری ها و  در میان شدورشکستگی اقتصادی را، می 

  379.تجُسباز ، در کوران خیزش هشتاد و هشتندهراکَپَ
، در گذر زمان به بودندهیچ یک از ارگان های دولتی ن 1یپاسُخابنیادها که 

 بالشند و همزمان با های اقتصادی در منطقه فراروییدیکی از بزرگترین نهاد
 از نارسایی ها و بن "بخشی" .فرافزودان با سپاه پاسداران آنان، پیوندش

 توانمند بنگاه های  اینروکرد ه ب"جمهوری اسالمی" های اقتصادی در بست
 هایی مانند  نه تنها در پهنهگر انحصار تَکاگَرای یااین نهادهای. بازمی گشت
 یحضوربودایی و  ،کان فراوری و ساختمان سازی و ترابریبازرگانی و 

و به بهانه ی ( و داخلی ارجیخ، بلکه همزمان با تنش آفرینی ویرانگر داشتند
. می افزودندگازی نیز -مد نفتیرآ خود را در بخش های پرداشیدنب، )آن

 به واگذاری پروژه ی هفت میلیارد دالری نفتی به قرارگاه شد می  وارنمونه
 وابستهمناقصه ی سودآور  یا 2کمایه "بردن"ن و خاتم االنبیا سپاه پاسدارا

  380.پرداخت سپاه، از سویهندوستان -پاکستان-له ی ایرانلو گازبه ساخت
                                                           

 )پاسخيدن و پاسخاندن( پاسخگو يا جوابگو 1
ا مناقصه                  ( ی مزايده    باژگونه   2 ده کردن ي کمايه و فزايه کردن يا  کمايه و فزايه دادن برابر مناقصه و مزاي

 ) و مزايده دادن
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 حسابرسی دولتی که گونه ای از الیگارشی امانِرون از س بکانون هایِاین 
 درمی را به اقتصاد ایران گرانهانحصارتَکاگَرانه یا مالی لگام گسیخته و 

 به ریدهدولتی واگذا- های عمرانیروژه، از یک سو با سه برابر شدن پتپاندند
 به گونه ای زیربخش سپاه پاسداران یا سازمان بسیج، درآمدهای نفتی را

 سرمایه گذاری به برپایی یکان های با سوگرد و از ،1 خرجاندندمیناکارا 
برای نمونه کارخانه ی (خرید شرکت ها و کارخانه های دولتی 

اندوزش ، روکردهاآماج دیگر این  382 381.ندد آورمیرو) تراکتورسازی تبریز
  383 2.بود کانی-گازی-رانت های نفتینهادهای سرکوبگر از راه تامین مالی و 

ضد امریکایی و ضد " گوییا، همان نیروهای تندرو و ینکهنگریستنی ا
 کشتار ،عراق- بیهوده ی جنگ ایراندنبالش ای که طی چند سال با "اییلیاسر

 هامخالفان و نابودی اقتصاد کشور، میلیاردو  روگَردانان سرکوب ،جوانان
 جیب زدند، همزمان با افزایش درآمدهای "رشوه های زیرمیزی"دالر در 

 ی بازخواستِنو برای تاراج بیشتر و ب با تنش آفرینی های ،زیگا-نفتی
 واگذاری فروش نفت به بنیاد مستضعفان و 3.یده بودنددارایی های ملی خیز

وش  در حوزه های فر بخش خصوصینام به  نهادشرکت آندرانبازی یا 
                                                           

 )خرجيدن و خرجاندن برابر خرج شدن و خرج کردن( خرج می کردند 1
ز          - نهادهای سپاهی  2 الی ني ه های م سيجی در پهن انی  ب تند     بودم ستره داش سيج در مراسم         .  گ يس سازمان ب رئ

ود،                          ه ب ام گفت داد ام ه ام سيج مستضعفين و کميت ان سازمان ب ه مي اهم نام ن سازمان         «امضای تف ا تصميم اي ب
زار و  ٧ سجد صندوق٦٠٠ه رض  م ای ق سنه ه اد » الح د افت ازه راه خواه ن  . ت يش از اي ه، پ ستنی اينک نگري

ا           ٧٢تصميم، حدود    ه می بايست ت ه  ١٤٠٤سال   هزار مسجد در کشور وجود داشت ک ه  . هزار برسد   ٩٢ ب ب
ه شده، راه    الحسنه  قرض   صندوق    ٧٦٠٠اگر  «گزارش رسانه های ايران،      ه گفت داد     ای ک دازی شود، از تع ان

ه       ی ک ک مل ی بان ران يعن ی اي ک دولت رين بان عب بزرگت ی  ٣٣٠٠ش ر م شور دارد، فرات عبه در ک . رود  ش
ی بانک                 ار بانک اول دولتی يعن ی     درهمين حال مجموع تعداد شعب چه په، کشاورزی و مسکن        های مل ، س

های صادرات،    شده يعنی بانک  شعب چهار بانک اول خصوصی يا خصوصی  شعبه و تعداد٢٤٦هزار و  ٨
ارگران   اه ک ت و رف ارت، مل زار و  ٧تج ت٦٧٢ه عبه اس ا راه .  ش ب ب ن ترتي ه اي دازی  ب  صندوق ٧٦٠٠ان

ا خصوصی   های  ها با تعداد شعب بانک     الحسنه در مساجد، تعداد اين صندوق       قرض ری    خصوصی ي شده براب
شتيبان نامزدهای            » الحسنه  های قرض   صندوق«. »خواهد کرد  الی پ ان  » منصوب «يکی از نهادهای م واليي

د  وری اسالمی بودن اگون جمه ات گون ه . در انتخاب رای نمون صار «ب سنه ان رض الح ار (» صندوق ق در کن
ضعف اد مست داران، بني پاه پاس ان، س ران، شورای نگهب ای کمک )ان و ديگرانشهرداری ته ، يکی از نهاده

 .رفسنجانی در يکی از انتخابات پس از انقالب بود-به گروه خامنه ای» نقدی«کننده 
 )خيزيدن و خيزاندن ( خيز برداشته بودند3
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 و همزمان با ،فرامرزی پتروشیمی در بازار ونفت خام و فراورده های نفتی 
پشت یا بحران خودساخته و  ("سازمان مدیریت بحران"رهم بندی سآن، 

 بودایی وهای تازه، و به بهانه ی تحریم )  انحصارهاتَکابنگاه ها یا داشته ی
همه ی بخش های سودآور را،  در  گسترده تر نهادهای نظامیحضور باز هم

   384.ارزیابید در این چارچوب شدمی 
نبش  با افزایش فشار به جبودهمراه  بیشتر به درآمدهای ملی دست درازی

 داد و ستدهای بنیاد مستضعفان به درآمدنِ که همزمان با بودبیهود ن. مردمی
فشارهای " ، همسودآور نفتی، بنا بر بیانیه ی کانون نویسندگان در ایران

 وزارت کار و امور همو ، 1می اوجید "ه های مختلف اجتماعیفزاینده بر گرو
ی روزنامه نگاران ایران، یکی از بزرگترین و انجمن صنف"اجتماعی 

  386 385.دانستمی  "فراگیرترین تشکل های صنفی را واجد شرایط انحالل
  

  دبحران ژرف تر می ش
  

همدستان و و ( سپاهیان و کاتوزیان  یضور گستردهحبودایی و پیامد 
اجتماعی -دیدر فرایند های اقتصا )بازاریان آنان،  خواه"سهم" همداستانان

 که از 2 نهضت آزادییکمدر این زمینه گفته های دبیر. همه سویهبود نی بحرا
 را روشن تر آشفتگی ها این  پهنه های،بوده درگیری های درونی رژیم آگا

قانون " به ن پرداختوی در گفتگوی خود با یکی از رسانه ها، با. نمودمی 
م جمهوری مجموعه ی عملکرد نظا" که 3اند یادآور"اساسی منهای والیت فقیه

                                                           
 )اوجيدن و اوجاندن( اوج می گرفت 1
راهيم                2 ه های اب زدی روشنگرانه    درباره نهضت آزادی و سياست های اصالح طلبان نزديک به آنان، گفت  ي

س از آن در       ه پ شت، و چ شتاد و ه ار و ه شتاد و چه وری ه ات رياست جمه وران انتخاب ه در ک د، چ بودن
صادی   ای اقت شتيبانی از رويکرده د «پ ت امي انی » دول سن روح ا   : ح سان ب ابيش هم نگرهايی کم روش

سنجانی و    در نظام وال  » بزرگترين بنگاهدار قدرت  «پراگماتيست ها و البته در راستای منافع         يی، هاشمی رف
 .همتايان ليبرال او

 )يادآوردن و يادآوراندن ( يادآوری کرد3
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شکال یک اِ. اسالمی دارد آرام آرام به سوی قفل شدن کالن حرکت می کند
 کاری می کنند کلیدی و اساسی در مجموعه ی مناسبات وجود دارد که هر

به نظر می رسد مجموعه ی نیروهای درون ... اوضاع بدتر می شود 
م فاقد جمهوری اسالمی آرام آرام همگی به این نتیجه می رسند که این سیست

اکنون مطرح می کند که ) 387 1هاشمی رفسنجانی(چرا ایشان ... کارایی است 
به مرحوم آذری قمی گفته بود که این والیت فقیه که شما دنبالش هستید، 

   388."ناصرالدین شاه می شود
  به همین بن بست2ِ تارگون و نادرراست،رفسنجانی نیز در سخنرانی خود

تاریخ دنیا که نگاه کنیم در قطعه ای از به ": گفت و پردازید خودساخته
پس از انقالب کبیر فرانسه، . دوران، حکومت ها متمرکز و مستبد بوده اند

وضعی که در اروپا پیش آمد موجب شد کم کم نقش مردم احیا شود و 
                                                           

به ديدار درباره اصل  بنگريم.  ماندپايبندت های اقتصادی ليبرالی خود ندگی، به سياسز رفسنجانی تا پايان 1
ا    يش از  » روايت «چهل و چهار قانون اساسی ي سنجانی پ ا    رف ر انقالب  «مرگ، ب رای  » رهب ه روز «ب » ب

ری    ساختن سياست های کلی نظام که چيزی ال گي رات ساختاری  «نبود جز دنب سوز آغاز شده    » تغيي خانمان
د            : هشت  از سال شصت و   ه جدي ر از برنام يش از مرگ، خب شخيص مصلحت نظام کمی پ يس مجمع ت ري

يش از ده سال     مجمع ا ب او . شت  گذمي  براي بازنگري در سياست های آلي مصوبي داد آه از تصويب آنه
ا  سه اش ب ن «از جل راي اصالح اي شان ب ازه اي ري و اج م رهب ام معظ ه   مق ژه ای آ د وي ا و تاآي سياست ه

ود »داشتند سنجاني    . ، گفته ب سنا، رف ه گزارش اي ي           ب دوين سياست هاي آل د ت شريح رون ا ت يش از مرگ، ب پ
با هوشمندي اجازه دادند آه سياست  در جلسه اخيري آه با آيت اهللا خامنه اي داشتم، ايشان«: نظام، گفته بود

وژي   هاي آلي به روز و مبتني بر شرايط فعلي باشد؛ به ويژه مواردي آه مربوط به مسائل علم، فن و تكنول
سياري از سياست     رفسنجانی در. »آن بسيار سريع اتفاق بيفتد است آه تغييرات پاسخ به اين سوال آه چرا ب

ح اصــــــــــل چهل و چهار و تقويت بخش خصوصـــــــــــي   اصال هاي آلي مخصوصا بخشهاي مربوط به
ه  – ا ب انی     ي انه های رقيب نهادهای روح ر رس پاهی،  -تعبي وفقي  -» بخش خصوصی واقعی «س  اجراي م

ا    هم صراحتا اعالم مي «تندروان : ، به رويكردهای دولت نهم و دهم اشاره آرد و گفت»اند نداشته د م آردن
آلي اصالح اصل چهل و چهار،   نداريم و هم بالفاصله پس از تدوين سياست هايسياست هاي آلي را قبول

ري    .»در جريان اجراي اين سياست ها انحراف ايجاد شد هاشمي رفسنجاني، به جلسه اي با مقام معظم رهب
ود و      " اصالح"خصوص چرايي عدم موفقيت  و حضور سران قوای وقت در ار نگاهی نم اصل چهل و چه

ت ري «: گف صادي  در آنرهب ن اصل، انتظار انقالب اقت ه من از اصالح اي د آ ه صراحت گفتن سه ب  جل
ي    . »داشتم ين گفت      ،وي در خصوص سياست هاي آل م چن دوين آن ه وان «:  آيفيت و راه هاي ت ه دو   ميت ب

ه آيفيت       شكل عمل آرد، هم به عنوان سياست هاي مستقل تدوين و تصويب شود و هم وط ب م مرب وارد مه م
دنظر مي شود، لحاظ شود       هاي آلي همه بخش ها آه بعد از اين يادر سياست  ا تجدي . »تصويب مي شوند ي

ری  ال گي اختاری«در دنب رات س ال شصت و» تغيي ده از س از ش سوز آغ ا و  خانمان ست ه هشت، پراگماتي
ز بخشی از            ا، و ني سيون «اصالح طلب ه اهنگی و                  » اپوزي رز، هم رون م ای درون و ب را و چپ نم ی گ مل

 .ی آشکار و ناآشکار داشتندهمراه
  ) درراستيدن و درراستاندن برابر مستقيم بودن و مستقيم کردن(درراست : نامستقيم، مستقيم 2
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 امروز از کشورهای کشورهایی که به موازین دموکراتیک وارد شده اند،
  389."پیشرفته هستند

، بخشی از دست اندرکاران بحراننابسامانی و  که 1ده می شددیبدین گونه 
داشت و در صورت چیرگی این می  را به واکنش هایی وا"جمهوری اسالمی"

گام هایی نااستوار برای که  ،داشتچشم  شد، می "تندرو"ها بر رقیبان نیرو
  اقتصادیکاهش توان (»نظام« در چارچوب "آرام کننده"دگرگونی های 

  بنگاه هاینفوذ درتراوش ومزمان با افزایش ه 390 2سپاهی-حانینهادهای رو
بافت واپس مانده و ناکارای " برداشته شود، اما در )مالی-بازاری

 دگرگونی وارداتی-نفتی و انگلی- تک محصولی اقتصاد و،زمامداری
  ."3به درازا انجامد و بحران ساختاری باز هم درنیافتدریشه ای 

فتی از این دشواری ها، می توان به دو آزمون  یافتن راه برون ردر پیِ
نخست به انقالب فرانسه که : زیدر جهان و ایران نگاهی گذرا انداتاریخی د

                                                           
 )ديدن و بيناندن ( به نظر می رسيد1
شگاهی2 ای پرست پاهی - نهاده شی«س ران را  » بخ ک اي ورژوازی بوروکراتي ه ی آن -از ب ه هم  - و ن

ه               برای نمونه و  . دربرمی گرفتند  نگش پهن الی و ت وان م اهش ت رغم ک زارت نفت و نهادهای وابسته بدان، علي
سرمايه گذاری های   . بود در سامانه ی سرمايه ساالر و بساتودرتوی واليی        » دولت در دولتی  «ی مديريتی،   

ود                      ده ب سيار پيچي ز ب . دوسويه و چندسويه در يکان های گوناگون اقتصادی و درگيری بر سر مالکيت آنان ني
ران در آخرين         «، واليی به گزارش رسانه های   بنا صاد اي ر اقت نگاهی به وضعيت مالکيت صد شرکت برت

اه              بندی سازمان مديريت صنعتی نشان می       رتبه ر سر کوت کردن دست    دهد حاال و پس از چند سال کشمکش ب
ه خود را        -مالی-بخوان سرمايه داری بازاری   " (مردم"تنها    دولت از اقتصاد نه    اژی ک خش خصوصی   ب"مونت

های بزرگ اقتصادی کشور       شرکت  ) درگير بود » سهم«می ناميد و با بورژوازی بوروکراتيک بر        " واقعی
ده است   ارج ش ز خ ت ني ا از دست دول ه اداره آنه د؛ بلک ده ندارن اد  . را برعه ام، بني ان ام ی فرم تاد اجرائ س

ترين   ی وابسته به دولت بزرگ    ها  مستضعفان انقالب اسالمی، صندوق بازنشستگی نيروهای مسلح و هلدينگ        
های   داران عمده واقعی شرکت   حال يافتن مالک و سهام     بااين. های بزرگ اقتصاد ايران هستند      مالکان شرکت 

ن شرکت        وجو در بورس سهام      توان با جست    بزرگ کشور کار آسانی نيست؛ اگرچه می       ا را     داران اسمی اي ه
ازوی      شناسايی کرد؛ اما اغلب اين شرکت      ا ب ا تنه ه سرمايه       ه زرگ ديگری هستند ک های    اجرائی نهادهای ب

سترده     خود را در دل شرکت     د   های مختلف گ اهی جست   . ان ام شرکت             وجوی سهام     گ ه ن ده شرکتی ب داران عم
ان در     شرکت. شود داران عمده ديگر اداره می رسد که خود به وسيله ترکيبی از سهام         ديگری می  ه چن ايی ک ه
ده م تني م  ه ه گ د ک ردن س ان ديريت رنک خ م د يادداشت و جست  ن ان نيازمن رکت  ش تی از ش وی فهرس ا و  وج ه
ان سخت    گاهی يافتن سرنخی از صاحبان اصلی شرکت   . های موازی و مرتبط است سازمان ا چن شود   می  ه

ا مناقصه            وجو در آرشيو نشريات مختلف می         که تنها با جست    ده ي ه کمک يک آگهی مزاي وان ب ايی از  ت ردپ
 .»يدا کرد آن پمالکان اصلی

 )ديريدن و ديراندن برابر ديرينه بودن و ديرينه کردن يا قدمت داشتن و قدمت دادن(ديرينه شود  3
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 بودمی  رزمند اَ"وری اسالمیجمه" گردانندگان از خُردگروهیا برای ــــییگو
 1کاتوزیانه یو دوم به آزمون کشورمان پس از دویست سال زمامداری 

  .صفویان
  

   فرانسه و اصالحات نادریانقالب
  

 بود، روشنگران ناشدنی "دگرگونی در اندیشه ها"در انقالب فرانسه که بدون 
 امتیازهای و روادارها  واپس مانده ی سده های میانی،هایاجتماعی ساختار

را سخت  و بافت خودکامه ،ی کاتولیک کلیساگسترده یرخنه ی ، درباری
از آن .  اثبات رساندندیش ویاپا به آن را برانداختنِ بایستگیِو خُرده گرفتند 

 پرده برداشت، "هیوالی خرافات و تعصب" از  دالورانه"ولتر"میان 
 فئودالی، دیدگاه خودکامگیِ تارهایِساخ- جانشین درباره ی"مونتسکیو"

 به گشودن پدیده های "اصحاب دائره المعارف"، درانداختهای نوینی 
 حق مردم برای برانداختن ر ب"رسو" مانند تند و اندیشمندانیاجتماعی پرداخ

آیند بر.  دارایی های شخصی پافشردندورانه ی و پخش دادگانخودکام
 های دارایی  بازگیریعبارت بودند از ،آندست از ،اقتصادی انقالب فرانسه

 و 2هاباهمایه  نـــاز میان برداشت، روی واداشتنِ موبدانس پَکلیساها، به
درون  گمرگ خانه های برپایی و ،ی میانههاده س  ای رستهاتحادیه های

دگرگونی هایی در چارچوب خواست های سرمایه داری نوپای  (391مرزی
  .)392 3فرانسه

                                                           
 )دينمندانه، آيينمندانه( يا آتوريانه 1
ه 2 اد دادن   ( اتحادي تن و اتح اد داش ر اتح دن براب دن و باهمان ا   ). باهمي صدر، و ب ين م اد از هم واژه ی باهم

ده ی  وش ش سوند فرام شوری  » آد«پ ای ک اری نهاده دون ي دازی آن ب ه جاان را ک م، چ ه اي را کارنگرفت
ه و                            . بسادشوار است  رواژه های کميت رای ساختن براب سته ای است ب ا و باي شنهادی بج سوند پي ه پ ن هم با اي
 .کميسيون و دگره

سه در برش صفوی3 ران و فران ان سرمايه داری اي ز:  سنجشی مي ازار ب ون ب اردن پيرام ای ش رگ داده ه
رفرمايان در اين شهر  اصفهان و شمار فراوان کارگاه های توليدی، آشکارا نشان دهنده ی شمار چشمگير کا 
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در ایران سده ی هیجده نیز نادر پس از رسیدگی به نابسامانی های پایان 
درباریان و   را بهسه شرطو پیش از پذیرش شاهی،  393 1دوران صفوی

                                                                                                                             
د     . بود ار می پرداختن وان      . بخشی از اين کارفرمايان در بازارهای مالی به ک ان را می ت شمار کل کارفرماي

ی  مار ايران ا -از روی ش دی ه يان (هن ه ی ) پارس ه گفت ه ب و ک سنده دوسرس سوی ی نوي ده فران ده ی س  هيج
يالدی، ا« م ه تقريب ور ی هم ولی ام رل را »اصفهان پ د  می کنت م چون -کردن سی« ه ا » صرافان فلورن ي

ازگران  سانس«آغ ا» عصر رن رآورد  -در اروپ رد(ب رآورد ک ال ). ب ی1647در س زار ايران دی - ده ه هن
ستند           ) پارسی( ان      .در قلب اقتصادی کشور، اصفهان می زي دی   کارف«در مي ان تولي پايتخت، صنف    » رماي

ساويژه     ن صنف      . نساجان جايگاهی داشت ب يس اي اکم از وی       «رئ ود، حتی ح راد کشور ب دترين اف از قدرتمن
دگان          . »حساب می برد   ارگران و توليدکنن ه «کارفرمايان بخش نساجی برای ک ی شماری ساخته      » دک های ب

د ار    . بودن افتنی درب ای ب تگاه ه مار دس ر آن ش زون ب ه-اف فهان و     ک ان اص ر کارفرماي ا ديگ ست ب ی باي  م
ود      -دگرشهرها در پيوند بوده باشند       ز چشمگير ب وانی         .  ني اه های دي ن کارگ دان        «اي ين مي امی فاصله ی ب تم

ود     مرکزی شهر و    ل ب يم مي ه حدود ن ستون را ک اندند » چهل اگر سهم صرافان را در مرز بيست     . می پوش
 که بر پايه داده های شاردن منطقی می        -فهان در نظر گيريم     درصد کل کارفرمايان و صاحبان سرمايه اص      

ری صفوی را در حد       -نمايد    می توان شمار سرمايه داران کوچک و بزرگ در پايتخت هشتصد هزاری نف
د ن گماني زار ت اه ه دی . پنج ز تولي ان مراک اگون پايتخت، کارفرماي ان گون ه کارفرماي ر ب انی-اگ الی -بازرگ م

از و ديگر                   بزرگی چون کرمان و کا     ز و قفق زوين و تبري دهار و ق ز خراسان و قن شان و يزد و شيراز، و ني
زرگ در      رمايه داران کوچک و ب مار س يالدی ش ده م ده ی هيج از س وان در آغ ی ت افزاييم، م اطق را بي من

رآورد     ن ب زار ت د ه رز ص فوی را در م ونی ص يم ميلي ک و ن هری ي ت ش مار . جمعي ون ش پيرام
زرگ و کوچک          -ديوانی-راه سرمايه گذاری های شاهی    ز  مانوفاکتوردارانی که ا   تاهای ب خصوصی در روس

 همهبا اين   . ان برآورد روشنی داد   ، نمی تو  )چون فرانسه (به توليدات نساجی و قاليبافی و غيره می پرداختند          
ا        وانی  «اگر به سرمايه داران خصوصی کوچک و بزرگ شهری، ديوان ساالران صفوی ي ورژوازی دي » ب

اکتورداران  در مرکز   ز مانوف ا، و ني ه   و واليت ه افزاييم، ب ار کشور را بي ده در گوشه و کن تايی پراکن روس
ديوانی ايران در آغاز سده ی هيجده ميالدی را در مرز          -گمان فراوان می توان شمار کارفرمايان خصوصی      

ورژواي                ا نزديک     کارفرمايان خصوصی فرانسه در پايان سده ی هيجده ميالدی و در آستان انقالب ب ی، همان
د ن، گماني زار ت ست ه ه دوي رای سنچش. (ب ا انقالب : ب ران، همان ورژوايی اي ين انقالب ب تانه ی دوم در آس

ســـــــت سال    -مشروطه   م پس از گذشت دوي ابيش   - آن ه ران » ورشکسته « شمار سرمايه داراِن کم ی اي
ز جمعي      . تنها چيزی بود در مرز پنجاه هزار تن        ان ني ارم پايتخت             پايتخت قاجاري ر از يک چه ی داشت کمت ت

 ).صفويان
شان   - خلع سالح اقتصادی  1 سياسی از اشرافيت روحانی شيعه، پس از چيرگی محمود بر پايتخت صفويان، ن

سترده است              ه دار شيعه گ سد     . داد که ناخرسندی از روحانيون موقوف سکی می نوي ردم خوشحال    «: کرسين م
ا،              قومی چو -، بويژه اقليت های آيينی    »بودند وچ ه ا، بل ان، کرده د، يهودي ن مسيحيان، زرتشتيان، پارسيان هن

د  . قفقازی ها و نيز پارس های جنوب     ازی کردن . مشعشعيان خوزی اما نقشی دوگانه در پايان برش صفوی ب
ام   تند، و از سوی ديگر در انج اع از اصفهان در دست داش پاه صفويان را در دف دهی س از يک سو فرمان

ود گ پاهی خ ا وظايف س اری ي م ک ا ک د" خيانت"وي شعيان ف. کردن پاه صفويان از مشع ده س ان (رمان ه گم و ب
راهم ساختند        )بسيار سربازان لشکر وی    ود ف اد از سوی ارتش محم رح آب . ، عمًال شرايط را برای گشودن ف

ود،                 شده ب ان هرگز جرأت محاصره ی         «از ديدگاه کروسينسکی، اگر فرح آباد از سوی افغان ها گشوده ن آن
تند ا شتيبانی از شورشيان پايتخت    .»صفهان را نداش زه ی پ ه انگي شتر ب ه پي پاهيان ناخرسندی ک يش از ( س پ

ه سرکوب        خيزش بزرگ توده ای در اصفهان     گشودن پايتخت از سوی خاوريان،       ود، ک ه  ) انده شد   رخ داده ب ب
وپ جنگی        شدت مجازات شده بودند، نه تنها فرح آباد را به سربازان محمود وانهادند، بلکه                ار ت بيست و چه

تند        د  (را نيز جاگذاشتند و از جابجايی آنان به پايتخت خودداش وپ  ). خودداری کردن ن ت ا در نبردهای    از اي ه
د    (بعدی خاوريان با صفويان، بهره برداشتند        رداری کردن سوی سده ی          ). بهره ب سنده ی فران دوسردوسو نوي

داری ص       انی زمام يالدی پيرامون سال های پاي سد هيجده م ه م «: فويان می نوي دام سو   نهم د از ک تظر بودن
ان و                     . می آغازد » طوفان ويژه بازرگان ان، ب سبی داراي شتيبانی ن ه پ اه ک رويکردهای محمود شاه و اشرف ش



                                                                             کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت
 

282

 که  درتَپانید قوریلتای مغان انجمن دررکت کنندهشانبازشگر و  بزرگان
 شیعه در کاتوزیان نفوذ درتراوش و با کاهش می پیوستسومین آن در

ده انوی که پهنه ی زمامداری خود را گستر. اجتماعی-زمینه های اقتصادی
 در کشور چندآیینی ایران، از چیرگی همه سویه ی یدکوشمی بود، از این راه 

 با کوشش برای همبستگی میان زمانو همجلوگیرد ی  دین دسته بندییک
 نوینی را آیینیاصالحات و ویرایی ،  دسترسانه ی اسالمیِگرایش های دوگ

  .چیدمی  زمینه نیز
 آن زمان دارایِ شیعه ی توانمند و آتوریان برخورد نادر با گسترهین در ا

ضار نادرشاه نمایندگان روحانیت شیعه را پیش خود اح": نگریستنی است
کرده و از آنها می پرسد که درآمدهای سرشار موقوفات چگونه به مصرف 

آنها اظهار می دارند که این درآمدها به مصرف مواجب روحانیون، . می رسد
مساجدی که هر لحظه در آنها . نگهداری مدارس و مساجد متعدد می رسد

سخ می نادر پا.  جنگ و ترقی آن بلند استصدای دعا برای پیروزی دولت در
دهد که به احتمال قوی دعای آنها مستجاب نمی شود، زیرا پنجاه سال است 
که مملکت رو به زوال می رود و از متجاوزان و بلواگران تقریبا شکست 

. اکنون هم خدا فقط اسلحه ی جنگجویان را الیق لطف خود دانسته. خورده
. دا کنندجنگجویانی که حاضرند جان خود را برای دفاع و شرافت مردم ف

جهت درآمدهای روحانیون باید در حقیقت به جنگجویان تعلق داشته بدین 
ه ها، ز موقوفمصادره ی بخش بزرگی اتاوانگیری و  نادر همزمان با ".باشد

اگر مردم به خدمتگزاران دین احتیاج دارند، باید آنها را به " آگاهاند که
 انبنیادگرایپاره ای از  گاها ،ه اینکنگریستنی( 394"حساب خود نگاهداری کنند

 مالی خود را نیازهای که روحانیون می بایست می گفتند  یا بی ریااری بانیز 

                                                                                                                             
ا    -کارگاه داران ارمنی   ه ه ات   «-زرتشتی را پی داشت، زمينه را برای صدور فرمان مصادره ی موقوف رقب

  .خت در برش نادر فراهم سا-» نادری
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 اندوخته های« ،ملی، و ویژگان دارایی هایاز و نه  بیانباینداز هواداران خود 
   . ) کشور»کانی-گازی-نفتی
  رنسانس در اروپا و واره یرویکردهای  سوایِراهی نیز والییایران در 

 آنان برابرسازیِهمزمان،  و ،1حات نادریدر راستای اصالدگرسانی هایی 
، برای چیرگی بر واپس ماندگی و دستیابی  و جهان ایرانهنگامه ی نوینبر 
  . دسترس نبودابان و پایدار شتبالشی به 
  
  

  395 2»گشانفت «تا خامنه ای » مشکل گشا«از خمینی 
                                                           

تنها کاستن از توان روحانيان در نهادهای روبنايی نيست، بلکه اصالحات           » اصالحات نادری «منظور از    1
ويژه گسترش         ه     » خالصجات «اقتصادی او در زمنيه ی کاهش توان مالی کاتوزيان، و ب ز هست ک ی ني دولت

ر خ    د و ب د ش ن، روزآم الب بهم ران پس از انق انون اساسی اي ار ق ل و چه یدر اصل چه ای مل -واست ه
ی   زش مردم ک خي رشدمکراتي تبراب صادی  .  ياف ر دو اوج اقت ه، ه ال پارين صد س ران،  -در پان ی اي سياس

وانی                      ا گسترش چشمگير خالصجات دي د ب د بودن -دولتمندی عباس نخستين و زمامداری نادر افشار، در پيون
 .مانا تجارت ابريشمشاهی، و درکنار آن، کنترل ديوانی بر پردرآمدترين بخش بازرگانی خارجی، ه

سپاهی -بازاری-خامنه ای و ريزه خواران روحانی     » نفت گشای « برای پی بردن به درون مايه ی سياست          2
ه     “ای سياست نفتی ايران      درجه ١٨٠چرخش  ”در اشاره به    «: او بازبينِی دو گزارش بايسته است      ه ب ، از جمل

ره     مدير). پرداخته اند (حضور کارگران خارجی     ه              عامل شرکت به ا اشاره ب ارس ب ديريت پتروپ رداری و م ب
دی         اندازِی پااليشگاه   پرورش نيروهای متخصص، راه    ايگزينِی نيروهای هن های پارس جنوبی در کشور و ج

ی ا ايران ی ب ره و فيليپين اخير در به ل ت ا، دالي روژه ه ردارِی پ رد ب شريح ک ا را ت دی”: او گفت. ه بًال هن ا و  ق ه
ران     ماه کشور را ترک می١٠بعد از  آوردند که ر میها را برای اين کا فيليپينی ه در اي کردند و کل کسانی ک

د      رسيدند و عمدتًا نيز بازنشسته   نفر نمی۵٠توانايی انجام اين کار را داشتند به   ی نفت بودن “ .های شرکت مل
وسيلة    به های نفتی حذف کرد، اتفاقا      اين سياست ضد ملی که نيروهای بومی و متخصص داخلی را از پروژه            

سانی نيروهای     . مرحله عمل درآمد که هم اکنون در مصدر امورند     کسانی به  برای اينکه مشخص شود چه ک
تناد می       خارجی را جايگزين کارگران بومی و ايرانی کرده       ه گزارش ديگری اس د، ب يم  ان يش از دوازده  . کن ب

شر شد           راض   . سال پيش، خبر اعتراض کارگران در عسلويه منت ن اعت ا     اي اد      ه اق افت انی اتف ه دولت   در زم ک
د ار بودن صدر ک ت، م ی در وزارت نف ارگزاران فعل اتمی و ک ارگران، . خ راض ک ری و اعت ت درگي عل

ان      ١۴روزنامه نوروز مورخة    . نابرابری کاری و تبعيض و عدم پرداخت دستمزدها بود          شهريورماه آن زم
ه  ” .گرديد   به دالر پرداخت می    حقوق کارگران ايرانی به ريال و حقوق کارگران خارجی        “: نوشت ی    در مقال ي

ه   ”): می خوانديم (گذاری در صنايع نفت و گاز بود،          که مضمون آن سرمايه    نکته قابل تامل ديگر اين است ک
ارگران                    وبی، ک بر پايه توافقات انجام گرفته بين رژيم واليت فقيه و انحصارهای فراملی در پروژه پارس جن

ه        ها از حمايت قانون کار بهره      ايرانی درگير در اين پروژه     ا دستمزدی           ور نيستند و فقط ب صورت موقت و ب
ايين ه  پ ارجی ب ان خ ر از کارکن شغول ت ار م د ک ات    . ان ا مقام ذاکره ب المی در م وری اس ت جمه ين دول همچن

د                       وق معاف کن ات حق ران را از پرداخت مالي د     “.اروپايی تعهد کرده است که کارکنان خارجی در اي ن چن اي
ورد  امی سال گوشهم ه در طول تم وده است ک ی کوچک از امتيازهای بزرگی ب ته، دولت ي ای  های گذش ه

ه      بر اساس تمامی گزارش . المللی داده اند   های غارتگر بين    گوناگون به شرکت   د ن ن رون اکنونی، اي اِی ت ا   ه تنه
ة نگ     متوقف نگرديده است، بلکه دورخيزهايی که در اين زمينه آشکار شده          ن نکت د اي ه   رانان ده را ب ات   کنن اثب
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 درپذیرفت ها غول های نفتی،ان به ابستگی نهان و نانهان والییزمینه ی ودر 
 ،»سهم«اعتراف های رسانه های والیی همزمان با کشاکش بر سر و 

 وها  قاجار«: یمددر تارنمای نزدیک به تندروان می خوان. روشنگرانه بود
 دادهارقرا انقالب از بعد اما نکردند، محرمانه را نفتی قراردادهای  هاپهلوی

 این .داشتند نگه محرمانه را متقابل بیع ب،انقال از  بعد ...شد محرمانه
 و بود خواهد "اسالمی جمهوری نفت تاریخ در تاریک نقطه بزرگترین"

 در مهمی امر چنین که بود اسالمی حکومت چه این ،پرسید آیندگان خواهند
 به تصویب قرارداد جزئیات انقالب، از پیش که درحالی بود، محرمانه آن

                                                                                                                             
ه     های نفتی   وسيلة شرکت   رساند که، هموار کردِن راه برای غارِت منابع ملی به           می ه حاضر ب فعاليت در   ای ک

ده است                  پروژه ديل گردي ذير تب ه امری انکارناپ د ب ر،     . های نفتی ايرانن زاری مه اه      بهمن  ١٢خبرگ ، در  ٩٢م
وان    ران روی م       ”: خبری با عن د اي شنهادهای جدي ز غول   پي ا آغاز شمارش        ”: ، نوشت  “های نفتی     ي ان ب همزم

ران، برخی از غول                معکوس به  ان همچون          منظور تدوين نسل جديد قراردادهای نفت و گاز اي های نفتی جه
ذاب  شنهادهای ج ت پي سه از درياف ال فران ی  توت سئوالن نفت ته توسط م ر از گذش يه اجالس  ت ران در حاش اي

زاری مهر در           “ تر  جذاب”ه  برای اينک “ .اند  داووس خبر داده   شدن قراردادهای جديد بيشتر روشن شود، خبرگ
سد   ادامه می  ازه      ”: نوي ين ت ن ب ران                       در اي د قراردادهای بخش باالدستی نفت اي سل جدي ه در ن الی ک رين احتم ت

ارجی و شرکت   اران خ ه پيمانک دان ب د مي ت تولي ابی بخشی از نف ذارِی بازاري ده واگ ده ش ر  گنجان ای معتب ه
د              ا  بين ران خواه ا اي رارداد ب سه در صورت امضای ق ال فران ا توت ا و ي يس، انی ايتالي لمللی همچون شل انگل
سل سوم       ”: نويسد  نقل از علی کاردر، معاون شرکت ملی نفت، می          در جايی ديگر، به   “ .بود در قراردادهای ن

ا  آزاد شد ضمن آنکه بخشی از افزايش هزينه فعاليت شرکت   “capex” سقف قرارداد  cost over run ه
ال شد                   ع پيمانکاران اعم ه نف ی تغييراتی ب رد يعن ًال شرکت نفت پرداخت ک د    “ .را هم عم ا تاکي ه ب و در ادام

ار         بازار فروش توسط شرکت”: گويد دوباره می  ان سر و ک ام در جه د و عرضه نفت خ های نفتی که با خري
ديريت می    دان      . شود  دارند م ن رو اگر يک شرکت نفتی در مي ان     حضور داشته باشد می    از اي د همزم توان

د   راهم کن شور ف رای ک م ب ازار را ه ن“ .ب سئله روش د   م شتر باش د توضيح بي ه نيازمن ر از آن است ک در . ت
توقف  . های نفتی است      ای، گام بعدی رژيم واليت فقيه تمرکز بر پروژه          صورِت حل و فصل مذاکرات هسته     

رکت       دريجی ش ذِف ت زوئال و ح ا ون ی ب اری نفت ه     همک ی ب دان نفت ی در مي ای چين ه ه اگون    بهان ای گون ه
دوين سياست سيگنال م در ت ه رژي ای آشکاری است ک ی ه رای انحصارهای  های نفت اه مشخصی ب اش جايگ

ه در آن        رار داده است ک دنظر ق رارداد مشخصة اصلی آن است     “ جذابيت ”فراملی اروپايی و آمريکايی م ق
ن شرکت                ر پروژه قرار است در صورِت حضور انحصارها د      ... ه اي د، ب ر تولي ا    های نفتی کشور، عالوه ب ه

د و فروش نفت       در واقع امر، . شود تا به بازاريابی هم مبادرت کنند  اجازه داده می   ِز خري ِم رم ابی اس بازاري
ه در . ها است وسيله اين شرکت به ايران دتًا بازگشت       صورِت اجرای اين قراردادهای ب ی، قاع غايت ضد مل

ران                      وضعيتی در    صنعت نفت ميهن را بايد شاهد باشيم که با دوران پيش از جنبش ملی شدن صنعت نفت اي
د، استخراج، و           مشابه می  اِر تولي وم اختي ريتيش پترولي سی ب تواند باشد، يعنی دورانی که در آن، شرکت انگلي

رد  ت می فروش نفت ايران را برعهده داشت و از اين بابت تنها سهمی اندک به دولت ايران پرداخ            در آن . ک
ی            ود و در ب وقی برخوردار نب ز از هيچ حق و حق ار ني روی ک ونی، ني شابه وضعيت کن انونِی  وضعيت، م ق

ده          حقوقِی نيروی کار از سال      بی.  بود  محض شاهد چپاول منابع ملی ميهن      ه اجرا درآم ه مرحل ها پيش عمال ب
از آخر سياست        نظر می است و به   د ف دوين قراردادهای جدي ی  رسد ت ه در نهايت حاکميت      ضد مل ای است ک

 .»شود ملی بر منابع نفتی، از مردم ايران کامال سلب می



  کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت
 

285

 هم برنامه سازمان و نمی بیند را قراردادها که مجلس ... رسید؟ می مجلس
 تبدیل به قانون را همان و می کند دریافت نفت وزارت از را قرارداد مواد
 همه و می کند اجرا داده پیشنهاد خودش که را قانونی نفت وزارت و کرده
   396».شده کودکان بازی مانند چیز

ریزه خوار ایران و  پراکنان و تیول داران در پشت بنیادگرایان و خرافه
مالی جهانی و سازمان -نظامی-کنسرن های نفتی  همه ی هیاهوها،بامنطقه، 

می دانیم که با برای نمونه .  بودندپنهان اروپایی-های اطالعاتی امریکایی
آمریکا به سوی نیروهای اسالمی روی آورد و « شاه، پیدایی بحران در رژیم

ی نهایی رژیم سلطنتی به صورتی مذاکره با آنها را آغاز کرد تا سرنگون
اکنون شواهد مستندی . گیری نیروهای چپ نینجامد مدیریت شود که به قدرت

در دست است که ژنرال الکساندر هِیگ، فرمانده عالی نیروهای ناتو، به ایران 
گرایان معامله کند و عزیمت شاه از تهران و  فرستاده شده بود تا با اسالم

دیکتاتوری در حال سقوط شاه خلئی در .  بخشدخروج از ایران را سرعت
قدرت ایجاد کرده بود و این نیروهای اسالمی بودند که توان تشکیالتی کافی 

افزوده  (های جنبش انقالبی داشتند را برای پر کردن این خأل در آخرین ماه
شتابان  این توان را ی مالی و نامالی برون و درون مرزبا کمک هاآنان : ما

 به رورانه، و در پی آن، چپ ها و ملی ها را گستاخانه و زودندبدست آور
برون  و بویژه راهبران( بود واقع، این خود رژیم شاهدر . )کناری راندند

گرایان در انقالب  های نقشی را فراهم کرد که اسالم  که زمینه،)ویمرزی 
  .برای خویش تراشیدند 397»ایران و پس از آن

نفت جایگاه  ،هم چون گذشته، د خورشیدیدهه ی هفتادر دگرگونی های 
در کوران : داشت هایش می نویسددرفسنجانی در یا.  داشتبرجسته ایبسا

، مطلع )نفتی جنوب( در منطقه در همان نخستین روز حضورمان«انقالب 
شدیم که آقای مهندس سحابی که از اعضای موسس جبهه ملی دوم بود، 



                                                                             کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت
 

286

ابی در اهواز حاضر شده و با پیش از سفر هیات در جمع کارکنان اعتص
به همین خاطر این احتمال به وجود ... همان فرهنگ جبهه ملی سخنرانی کرده 

آمده بود که پیامدهای این سخنرانی به موفقیت ما در دستیابی به هدف های 
نفت ایران برای از نظر ناظران بین المللی و خارجی، که ... سفر، لطمه بزند 

 و اخبار آن در سراسر ن مساله های جهانی بودآن ها یکی از حساس تری
، قدرت اقدام برای حل )شاه (جهان منتشر می شد، روشن شد که رژیم

 که می توانند با تعیین "این امام و انقالب است"مشکالت کشور ندارد و 
می درراست او نا( باشد "مشکل گشـــــــــــــا"شرایط و تحقق آن ها، 

جیان بگوییم که این امام است که مساله نفت را می خواستیم به خار: گوید
  ). خواهد کرد"حل"

کمی پس از سفر نمایندگان خمینی به مناطق نفتی، و برگزاری کنفرانس 
گوادلوپ با شرکت سران چهار کشور امریکا، انگستان، فرانسه و آلمان، به 

هاشمی رفسنجانی می . خمینی پیرامون آینده ی ایران پیامی فرستاده شد
 گفته بود "طبق اطالعی که بعدا پیدا کردیم، کارتر در پیام خود"ویسد، ن
امام در ... (خروج شاه قطعی است و طی چند روز آینده روی خواهد داد "

با تاکید بر ضرورت آرامش، خروج شاه از کشور و ) پاسخ به این هیات
. " دانستند»رامشآ«اصلی رسیدن به  راه ،تشکیل حکومت منتخب ملت را

 خمینی و همراهانش برای صدور نفت ایران در "مشکل گشای"یاست س
های د که رویکر ملی و چپ با نیروهایهایشستیز، ویژگانو ( "آرامش"

، در چگونگی )جنبش ملی شدن نفت در سال سی و دو را بازمی خواندند
جذب " برای  نفتی پس از انقالبمحرمانه ی" هاینامه بسته شدن پیمان 

  .دریافتنی است 398 1ارجی خسرمایه گذاری
                                                           

در واقع استقراض خارجی      "سرمايه گذاری خارجی ناميده شده،      ) رو به رشد  ( آن چه در کشورهای بالنده       1
الی است                           ذاری های م ی و سرمايه گ د شرکت های محل رای خري ی ب دازهای مل ذاران  سرمايه   . از پس ان گ

امين                 ی ت يله دولت های محل خارجی و شرکتهای چند مليتی امنيت بازگشت وام های خارج از کشور را بوس
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 فرهنگی-اقتصادی و بن بست های تاریخی-ماندگی های اجتماعی واپس
،  در ایران و کشورهای نفت خیزاستعماریسیاست های   این گونهپیامدِ

شرکت ا یا  فرابنگاه ه برای سودهای کالن و بادآورده یزیدزمینه ای می سا
 ها، انقالب های نوینانباشت کالن تر سرمایه در متروپل های فراملی، 

 تقسیم کار بیداگرانه ی جهانی، خرید درتَپانیصنعتی در کشورهای پیشرفته، 
  انباشته هایخام ارزان در برابر فروش کاالی گران، واگذاری ناگزیر مواد

 روزافزون بازارها و کانون های مالی کنترل، فرامرزیدوزان  ملی به انبان
سرمایه در کشورهای رشدیابنده، و انباشت کالن  ، جلوگیری ازدرمرزی

  .خام فروشی های نهان و نانهان  دنبالیدنِ بهانواداشتن آن
 نفت خیز، همواره بر  کشورهایواپسگرایانایران هم چون دیگر  بنیادگرایان

داده . رسیدندمی  "اجماع"ه بتقسیم کار جهانی  ن پارکاری یاسر پذیرش ای
 پیرامون "خبرهای خوش" بودند از  انباریده ناگسستهای رسانه های والیی

 دالرهای اندنِ و کوشش برای هزین ،مونتاژی-کانی-گازی-بخش های نفتی

                                                                                                                             
ی و               ذاريهای محل می کنند، يا مستقيمًا از منابع صندوق های بازنشستگی محلی و بانک ها در قالب سپرده گ

دمليتی از    گزارش ها در باره تامين. صندوق های بازنشستگی کارگران وام می گيرند        مالی شرکت های چن
ی               صندوق بازنشستگی در مکزيکو نشان می دهد که کنسرن های فراملی از صندوق های بازنشستگی محل

دی           . تامين مالی نمودند   اين الگوی استقراض خارجی برای اعمال کنترل بر بازارهای محلی و تسهيالت تولي
ه سر               د ک ذاران خارجی      رويکردی رايج بوده و اين تصور را باطل می کن ازه   "مايه گ ه يک     " سرمايه ت را ب

ود سرمايه          . کشور می آورند  ان سوم بخاطر کمب ه کشورهای جه ن تصور ک به همان اندازه مهم است که اي
دازهای          . نياز به سرمايه گذاری خارجی دارند، را نيز رد می کند           دعوت به سرمايه گذاری خارجی ، پس ان

ی                 ملی را از دولت محلی و سرمايه گذار        دگان محل د و قرض کنن ان خصوصی به سمت آنها منحرف می کن
د " غير رسمی "را برای جستجوی     ذاری خارجی    . پول با نرخ باالتر بهره تحت فشار قرار می ده سرمايه گ

ه اتکای دارايی                     ی، ب ذاری داخل ل سرمايه گ برخوردار از يک موقعيت ممتاز در بازار اعتبار به جای تکمي
ا     ر خود در خ امين امنيت وام      های بزرگت وذ سياسی در جهت ت ا از سازمان های وام     رج از کشور و نف ه

د       .دهنده محلی برای جذب پس اندازهای محلی با سرمايه گذاران داخلی رقابت می نمايند              هيچ چيز نمی توان
ا                  . گوياتر از حقيقت باشد    ب، آمريکای مرکزی و مکزيک ب تجارب کارخانه های مونتاژ خارجی در کارائي

و انگر ظه ام، بي ويژه چين و ويتن يا ب ار ارزان در آس روی ک د ني ابع جدي اامنی«ر من اتی و ن ی ثب راوان » ب ف
ر مکان                        . است ايين تغيي ا دستمزد پ د ب اطق جدي ه من سرمايه گذاران خارجی بيشتر از توليد کنندگان محلی، ب

ذاری خارجی    . ايجاد می کنند  " رونق و رکود  "داده و يک اقتصاد     در مکزيک ، کارائيب   رويکرد سرمايه گ
ا               ا ي ارت ه وژی و مه و آمريکای مرکزی که با رقابت از آسيا مواجه است ، نقل مکان است نه ارتقاء تکنول

اء کيفيت محصوالت ر روی  . ارتق ارجی ب ذاری خ رمايه گ اثير س اره ت ه طوالنی در ب رانجام يک مطالع س
 ".اری و رشد وجود نداشته استتوسعه در هند دريافت که هيچ همبستگی ای بين اين سرمايه گذ
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، از گفته دگر ب399 1.وابسته به مواد خام در بازارهای وارداتی آینده ی کشور
 زمینه برای برنامه ریزی برای انباشت صدها و بلکه هزارها میلیارد دالری

کلیدی و آینده دار،   یکان های شتابان و پایدارِدگیِبالن صنعتی،  انقالبچینیِ
کارزایی  صنایع مادر، صنایع ماشین سازی، بخش های پژوهشی، و نیز

  . بود انگلی، هیچ گونه نشانی ندستادستگریارزش افزا و نه 
  

  سنگستانیگذرگاهی 
 

  و بسا ژرفساختاری  جهانی برای برون رفت از بحرانسوداگرانکوشش 
ناموزونی آهنگ رشد، باال رفتن هزینه زندگی،  در بستری از 400 2،یاقتصاد

پشتیبانی از . بود روان  گریلشکریبحران انرژی و بیکاری، رکود اقتصادی، 
 ریزه خواران کشورهای بالنده به کالن بازمانده های استعمار و وابستنِ

                                                           
ی، در آغاز سده          : شده» جارو« نفت و گاز سرچشمه ای برای صندوق توسعه ملی           1 بنا به رسانه های والي

نايع           د و ص انزده درص يمي پ تي و پتروش نايع باالدس د، ص اه درص از پنج ت و گ يالدی نف ک م ست و ي بي
رژی ارزان             با بهره گيری اين صنايع     -درآمدزاي ديگر سی و پنج درصد        اگون و ان  از  - از رانت های گون

امين مي ي را ت عه مل ابع صندوق توس رد من ال .  ک زارش، س ن گ ه اي ر پاي  ١٨ در صورت تقاضا، ١٣٩٣ب
ه ي ب عه مل ندوق توس ه ص ابع ورودي ب د از من رمايه درص ه س سهيالت ارزي ب ورت ت ش  ص ذاران بخ گ

ا تضمين         ت و گاز با اولويت ميدان     اي باالدستي نف    هاي توسعه   خصوصي يا تعاوني براي طرح     هاي مشترك ب
ي      دات، تخصيص داده م ازن و تولي ود در مخ از موج ت و گ ت نف ال مالكي دون انتق ت و ب د و  وزارت نف  ش

ران و از               هاي ياد   صدور گواهي مسدودي ارزي براي طرح      شده را توسط بانك مرآزي جمهوري اسالمي اي
ه    بر    .هاي عامل تجاري پي می گرفتند       طريق بانك  ود،             اساس برنام رار ب ام شده ق زي انج  درصد از    5/54ري

رد و                رار گي ه صندوق توسعه          31درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت در اختيار دولت ق  درصد آن ب
ائم     بر. ملي واريز شود   ا            اساس اعالم ق ن صندوق گوي ابع اي ي، من ام صندوق توسعه مل ارد دالر و  ۶٢مق  ميلي

 هزار ميليارد تومان تسهيالت ريالي      ۶ دالر بود و می بايست از محل اين صندوق،            ميليارد ٢۴موجودي آن   
ال ان س ا پاي ود ت شاورزي و صنعت پرداخت ش ه بخش آ يد.  ب ه س ه گفت ن  ب ين اي سيني، همچن م ح د قاس محم

ه هر سرمايه           ٩٣آميسيون در اليحه بودجه      يش از      تصويب آرد، در صورتي آ ذار خارجي ب  درصد  ۵٠گ
سهيالت         اري را شخصا تامين می کرد، مي   گذ  سرمايه روژه از ت ل پ راي تكمي اقي سرمايه خود را ب توانست ب

د         تفاده آن ي اس ل و سرمايه      . صندوق توسعه مل ين المل اون امور ب ي می گفت       مع ذاري صندوق توسعه مل : گ
الي آورده شده از سوي شرآت                    ارجي هاي خ     صندوق توسعه ملي آمادگي دارد پنجاه درصد از حجم منابع م

ورد نظر آن آشور خارجي سرمايه         ابال در آشور م ران را متق د  در صنعت نفت اي ذاري آن راف  . گ ه اعت ب
 .می شد» جارو«گازی کشور پياپی -سران رژيم، صندوق نفتی

رييس بانک مرکزی اروپا، لرزه های اقتصادی سال دو هزار و هشت ميالدی را بحرانی دانست که حتی           2
د   ک-» ر از بحران سال هزار و نهصد و بيست و شش    ابعادی بدت «می توانست    ه به جنگ دوم جهانی انجامي

 . پی داشته باشد-
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کوشش آنان برای برون رفت از از  بودسوداگران کشورهای متروپل بخشی 
 باالگرفتن جنبش ،با این همه.  به حساب کشورهای واپس ماندهست هابن ب

چه استعمار  ،سیستم استعماریبیشتر فروپاشی های رهایی بخش و 
  بود ازبرجسته ای نموار ،"کالسیک"در جامه  و چه نواستعمار "کالسیک"

ی بیست و  در سده، چه در سده ی بیست و چه  سرمایه داریهمگانیبحران 
  . میالدییک

 سیاست های نواستعماری در جامه "بی مدارای" ندنالدنباکوشش برای 
 همانا روآوری – پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی "کالسیک"

ای هیجده و نوزده  سده ه"سیاست کشتی های توپدار"گستاخانه تر به 
بی تاکنون  401 1، نفتیاطقدر من انهخونبار  های جنگبا همه ی -میالدی

  این گونا بمی پیوستدر "استعمارنو"یادآوریم که .  استبرآیند مانده
یکم، واکنشی بود از سوی بورژوازی جهانی در برابر :  و عامل هاانگیزان ها

 در آسیا و افریقا و امریکای کشورهای سوسیالیستیسیاست اقتصادی 
 برابر سیاست در اروپای باختری کینزی  اقتصادیِهم چون واکنشِ(التین 

 دگردیسی های به بود پاسخی، دوم، )ده ای در اروپای خاوریاقتصادی تو
 سرمایه داری به مثابهجاسازی کشورهای بالنده برای طبقاتی در -اجتماعی

، و سوم، شیوه و "یک طبقه"  منزله ی و بورژوازی بومی به"یک سیتسم" ی
                                                           

وران    های  سالح تحريم برای المللی بين  در آغاز سده ی بيست و يک ميالدی، کارزار کمپين1 اتمی، در ک
ی  ای نفت انون ه رد ک امی-نب ی   -نظ ه و خنث ای منطق ه ه ر اندوخت ی ب رای چيرگ انی ب الی جه ازی م ار "س به

راز  ليبی  عليه شده، غنی اوران به آميخته منفجره مواد و ها بمب« بردن بکار ، از"عربی ود  نگرانی  اب . نم
ه  ليبی  بر هوائی بمب هايی نيروی به گفته ی اين نهاد، جنگنده های د  فروريخت ه  ان ا  از يک  هر  وزن ک  آنه

ه  موسوم  های  موشک  هم و ها بمب اين هم... بوده  تن يک ايل،  می  زکرو  ب ه  س  جنگی  های  کشتی  از ک
اب  ليبی به آمريکا د      شدند  پرت وده ان و ب ا دارای يکی    . دارای کالهک های دی ي ن کالهک ه شتقات  اي  از م
د  بکار می   بتنی  پناهگاهای و تانک انهدام برای را آن نظاميان که اند شده غنی اوران ی  در .برن  اصابت  پ
وده  هم و است سمی هم که شود می جاداي دودی و گردد می منهدم هدف ها راکت اين ه  آل و  ب   در.راديوآکتي
 کنان هلهله که کسانی آن گردد، بلکه می آلوده انفجار منطقه پيرامون و هدف تنها نه ها سالح اين انفجار پی
روزی  ژست  تانک باالی و روند می شده باال منهدم تانک از د  می  پي ز  گيرن وده  ني ه  آل و  ب و  رادي  می » آکتي

   .شوند
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ه ی سرمایه داری  بومی به اراب نوینبورژوازیاین بود برای کشانش ابزاری 
.  اما هنوز استعماری،ی تازهکارها تقسیم  ها یاکمی پارکارینی با جها

باالگرفتن ناخرسندی توده : پیامدهای آن نیز کمابیش روشن بوده و هست
فشار رفتن فزونتر نهادهای  های طبقاتی، زیرارها، تیزتر شدن ستیز

 های ناآشکار و "تحریم" ها و "تشویق"، پیاده سازی اجتماعی-اقتصادی
وارداتی، جلوگیری از انقالب - اقتصاد تک مجصولی و انگلییدنِدنبال ،آشکار

تعدیل " ،و نیز رشوه دهی، مغزشویی ایدئولوژیک، خصوصی سازیصنعتی، 
استعماری در آسیا و بازارکارهای تحمیل بازارها و درتَپانی و و  "اقتصادی

  .افریقا و امریکای التین
 ی  کهنهپیوندارهای از شتنگذدرنگریست که، ژرف  می بایست بدین باریکه
 در انهبهرکشنوین پیشرونده و نا پیوستارهای به درآمدن و بازدارنده،

 به مواد خام ورانهدار پیکار برای دسترسی دادسامانه ی جهانی، بویژه از گُ
-نظامی-، و واپس نشاندن کنسرن های نفتی"بخش انرژی" نخست گامِو در 

دار یکی از پرسنگالخ این گُ. ی گذرد محلی آنان، مدست نشاندگانمالی و 
 ی بُن مایهمالکیت خصوصی بنا به . ترین گذرگاه های تاریخی است

شرکت انبازشگران و  اقتصادی راستینبهرکشانه ی خود نمی تواند برابری 
 و استعمار کهنه یا نو بخشی است دراندازدکنندگان در پهنه ی جهانی را 

   . از هستی آنناگسستنی
 سوداگرانه و سودجویانه ی این درون مایه یتین اقتصادی، با برابری راس

 اقتصادی یهاپیوندار برابری در  دستیابی بهبرای.  نمی خواندهاپیوندار
 ی انرژی و مواد خام و دادورانهین تاماندوزش یا جهانی، و از آن میان، 

با  انرژی  گفتمان، چرا کهجهانیآفرید بایست جبهه ای ی برای همگان، می کان
همه ی صلح دوستان، و بویژه . می پیونددهمه ی کشورها و مردمان در

 آشتی  را گره ای اقتصادی گفتمان که اینمی خواهندکارگران و مزدبگیران، 
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 و  انرژییدورانه  تامین دا اندوزش و براینبرد. و بگشایند 1گزیرندبجویانه 
 برای رهایی از مواد خام نه تنها نبردی اقتصادی، بلکه پیکاری است سیاسی

جهانی، و -منطقه ای- کشوری و مقیاسیسنجانابرابری و بیدادگری در 
اجتماعی و رها از -رزمی است طبقاتی برای رسیدن به سامانه ای مردمی

  .هرگونه بهرکشی
دمکراتیک بدون -ملیدر نمونه ی کشورهای نفت خیز، نه تنها پیروزی انقالب 

 گره گشایی ه ناشدنی است، بلکه نفت و صنایع وابست"راستین"ملی شدن 
نفت در گستره ی برون و درون مرزی نیز بدون چیرگی دادورانه ی گفتمان 

اجتماعی، -سوگیری مردمی بر انقالب و "راستین"دمکراتیک -نیروهای ملی
، جنبش های ملی شدن مواد خام در کشورهای گفتبه دگر. ناشدنی است

میالدی بویژه در امریکای التین بالنده را، که در آغاز سده ی بیست و یک 
، و بویژه نهادها و سازمان ها "پایینی ها"تنها نمایندگان بازگسترده اند، 
، می توانند به پیروزی  کارگران و مزدبگیران"راستین"و سخنگوهای 
شوربختانه در خیزش هشتاد و هشت نیز چون انقالب بهمن،  (پایانی رسانند

 در از نمایندگان راستین کارگران و مزدبگیران فروزانی نبود  و پیداییبودایی
  ).توده ایری جنبش ــــــــرهب

کشورهای نفت خیزی دمکراتیک -در انقالب ملی» گفتمان گرهی«این است 
-نه تنها ملی: استعماری- تک محصولیدارنداقتصادی هم چون ایران که 

ه دمکراتیک شدنی نیست، بلک- شدن نفت بدون پیروزی انقالب ملیمردمی
 گفتمان بنیادیچاریدن گزیردن و نیز بدون دمکراتیک -کامیابی انقالب ملی

به سود ) گونه ای فراگیرانهم به و در کشورهای بالنده، مواد خا(نفت 
  . ناشدنی است"پایینی ها"

                                                           
 )چاره يا عالج کردن: گزيردن( چاره يا حل و فصل کنند 1
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 در این پهنه است که ، درست"دروغین" و "راستین"دمکرات -نیروهای ملی
دن نفت در دهه ی سی خورشیدی، در کوران ملی ش 403 402 1.انندخودمی نمای

-با ژرفش جنبش، مصدق و فاطمی و شایگان از خود گرایش های ملی
 نشان دادند، اما شمار فراوانی از جبهه ملی های راست و "راستین"دمکرات 
 و با غلتیدن به سوی بورژوازی پشت انداختند "پایینی ها" به "چپ"میانه و 

پس از پیروزی انقالب بهمن و . 2 چیدندزمینهچیان  کودتاوارداتی برای-انگلی
 صنعت نفت در ایران نیز کودتاهای ناآشکار و آشکار والییان در  برکنترل
-ی صنایع نفت"خودی سازی"ا اصل چهل و چهار قانون اساسی و ستیز ب

                                                           
ود                1 ا  : " در اين زمينه يک ارزيابی در کوران انتخابات رياست جمهوری در سال نود و شش روشنگرانه ب ب

ايی    ونی ه بش، دگرگ رازش جن ران و ف ش بح ای   ژرف ا در رده ه ه تنه االيی«ن ای  »ب ه در صف ه ، بلک
اين جابجايی ها از هم اکنون . ی درد و کار و پيکار صورت خواهد گرفتها به زيان يا سود توده» پايينی«

ا در يکان های        ... مشاهده است  قابل ا و اعتصاب ه راض ه رفتن اعت اال گ آموزشی و طرح   -اقتصادی  با ب
ه سود          ر ب ر و مردمی ت ا  «خواست های روشن ت ايينی ه سيون «بخش چشمگيری از    ،»پ درون و » اپوزي

ات     و خاصه در–تخابات برون مرز در کوران ان يش از انتخاب  ماهيت واقعی خود را آشکارتر     -هفته ی پ
يده   نهان و نانهان نزديک» اجماع«به » مستکبران«بيشتر غلتيده، و با والييان و  نموده، به راست تری رس

ته، از انق   اين دگرديسی را می توان به فال نيک گرفت، چرا که بنا بر. است الب آزمون های صد سال گذش
ين بخش از   » درست «انقالب بهمن و خيزش هشتاد و هشت،  مشروطه تا جنبش ملی شدن نفت گرفته تا هم

 همواره نقش تعيين کننده ای در به بن بست رساندن و به شکست کشاندن جنبش های بوده که» اپوزيستون«
ه ی  »سياستمداران«اين . مردمی بازی نموده است سته، زمين ر     ، دانسته و گاها نادان چيرگی استعمارگران ب

ی        صاد انگل رده، اقت وار ک ان را هم ل     -تک محصولی   واردتی و -دارايی های م ر کشورمان تحمي نفتی را ب
د     برای» از درون جنبش«نموده، و پهنه را  راهم ساخته ان ا ف ا . سرکوب ها و کشتارها و تاراج ه ن   م در اي

شتر در     ه هوشياری بي اران گ «زمان همه ی رزمندگان درون مرز را ب ان سياسی   زينش ي رای  » و همراه ب
-برای گردآوری نيرو خاصه در يکان های اقتصادی  نبردهای سرنوشت ساز آينده، و نيز کوشش افزون تر

  بويژه–راستی در خدمت توده ها فرامی خوانيم، توده هايی که بدون آنان  آموزشی بر گرد خواست های به
اد  نقطه ی پايان» خون و خرافه و نفتخالفت «نمی توان بر –کارگران و مزدبگيران  ين امروز   . نه از هم

درنگاريم و از خواست های بر حقمان سر سورنی    را درشتــــــــــــر» پايينی ها«مرزها و خط های سرخ 
شينيم، چه دشمنان    داز          واپس نن د و شکاف ان سيار پرترفندن ان ب رون مرزی م . ناآشکار و آشکار درون و ب

ا هشياری           از!  و پيکارگرانکارگران و مزدبگيران ود و ب ز نم وان پرهي تباه های گذشته می ت بازخوانی اش
رد  ر گ سيار ب سيجيد    ب رو ب د و ني د ش ی، متح تی مردم ه راس ای ب دان و  . خواست ه ين هنرمن شنهاد کمپ پي

ه  : نيرو در اين مرحله از پيکار، پيرامون خواست هايی است چون  نويسندگان برای گردآوری ان دادن ب  پاي
اساسی، باطل نمودن بی  اصل چهل و چهار قانون» بی کم و کاست«اج سرمايه های ملی و پياده سازی حر

ان     » ساله پنجاه-چهل«پتروشيمی -گازی-درنگ تفاهم نامه های نفتی ه آن انی و رسيدگی ب با کنسرن های جه
ای   وی نهاده تی «از س ه راس ی »ب ی-مل ارگران     -مردم ه ک زون ب ات روزاف ع تعرض ک، قط  و دمکراتي

ی      » سرمايه گذاری خارجی  «مزدبگيران برای جذب     شاندن ب و داخلی، آزادی همه ی زندانيان سياسی، فرون
الين     درنگ موج  ارگری و فع شگران ک و نظارت استصوابی و حکم حکومتی، و      -سرکوب کن وده ای، لغ  ت

 ."مردمیبالنده ی  سرکوبگر در پيکرگيری نهادهای دمکراتيک و-جلوگيری از دخالت نيروهای امنيتی
 )زمينه چيدن و زمينه چيناندن ( زمينه چينی يا زمينه سازی کردند2



  کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت
 

293

دمکرات بنیادگرا و -نیروهای دروغین ملی"ا، همین مونتاژی ر-کانی-گازی
اقتصاد تک .  درتپَانیدند و کار و پیکار، به توده های درد"نابنیادگرا
استعماری برآیندی بوده و هست از وارداتی -نفتی و انگلی-محصولی

رویکردهای همین نیروهای درون زمامداری و دستیاران نهان و نانهان 
 بیدادگرانه ی سامانه ی ذوب شده در "کناریِ"این دستیاران .  آن"کناری"

های گوناگون جاسازی  نیز به شیوه "اپوزیسیون"اقتصاد جهانی، که در 
 به "پایینی ها"، گاها از "سهم" بهرا و شده اند، در ستیز با رقیبان بر سر

   بهرمی گیرند"ابزاری"گونه ی 
رای زیر را ب اقتصادی گاه آماج های کوتا،آندست از ود،می ش فشردگون

ه ریش" دگرانیدن های به منظور "راستین"دمکرات -گردآوری نیروهای ملی
خودی " یردستِس گرفتن دارایی های ملی زبازپ: رجهاند در کشورمان ب"ای
 شرایط برابر  کردنایجاد و 1باشاندن،  قانون اساسیبراتکا و با پایوری  "ها

 آمادن از راه باورمندانشان،  تنهامالی برای همه ی آیین ها و تامین مالی آنان
دست اندرکاران رژیم و  از سوی "یی های ملی تاراج شدهفهرستی از دارا"

درمرزی و  به دادگاه های  بردندستیاران درون و برون مرز آنان برای
 و داشتسیصد ساله  بریِکارکه  404 2"قبات نادریرَ"همانند ( فرامرزی

                                                           
 )بودن يا باشيدن و باشاندن، چون خفتن يا خوابيدن و خواباندن( ايجاد نمودن 1
ات «2 تيزانه" رقب اتوزی س ود برتافت ک ری محم ه رهب اوران ب ن .  پس از خيزش خ ه رويکرداي م ک  از ه

رين " ناآشکار  و آشکار پشتيبانی ان  بزرگت يا  بازرگان ران  و "آس ان  آن از و( اي ی  مي ا  ارمن م  ،)ه  حمايت  از ه
ی ان از گروه اه و بازرگان ان داران کارگ زد و کرم ان آن از و( ي شتی مي ا زرت م و ،)ه داری از ه  جانب
ود  انقالبی امر حقيقت در بود، برخوردار )هند پارسيان ميان آن از و( هند و ايران صرافان ورژوايی  ب ر  ب  ب
ه ه علي ه س د ی الي ودال توانمن ران؛ فئ رافيت نخست، اي اری اش ا درب ه ي ا خواج ا، و ه رافيت دوم، اميره  اش

انی ا روح ا مالباشی ي شيش و ه ا، ک وم، و ه ان س ای خ د ه ده توانمن ده و کوچن ی ی آرمن ن .محل الب اي  انق
ورژوايی ه ب الب از پس ک د انق ستان، و هلن يش و انگل الب از پ سه انق ا فران اي" ب اوری ینم ه( "خ ا ن  در تنه
 ای جامه "نوليبرالی"  های سياست بر ميان آن از و اقتصادی، های دگرديسی بر نيز هم اکنون  بلکه گذشته،

 روستايی و شهری دستان تهی پشتيبانی از اش نخستين مراحل در نمود، رخ )اند پوشانده "اسالمی-خاوری"
ابيش  و شد  برخوردار ه  دمکراتيک  خصلتی  کم دين  و ت،گرف  خود  ب ه،  ب ه  گون ا  ن ايالت  تنه  ضدفئودالی،  تم

روز  خود  از پنداربافانه-داری جنينی  ضدسرمايه های گرايش» پايينی ها « با فشار    بلکه  "راسپوتين " و داد ب
ودال  اشرافيت به صفی شاه يا ايران "مخوف ايوان" اگر .آورد سياسی ی پهنه به را خود های شين  کوچ  فئ  ن
ه " شاردن  ی گفته به کشتارهايش کوران در و کرد ردوا تاريخی ای ضربه ايران ا  ای طبق ابود  موقت  ،"شد  ن
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از میان  405،)فروکاستاجتماعی دین ساالران را درازگاه -جایگاه اقتصادی
مجمع تشخیص " و "انشورای نگهب" مانند ی های"دولت در دولت"برداشتن 
 در شان های همگون رگاندستداشتِ و ناخنکِ  ا از رفتن و جلوگ"مصلحت

-فرایندهای اقتصادی، کاهش توان بازار و دست اندرکاران بازرگانی انگلی
و چهار قانون اساسی،  چهل  اصل"بی کم و کاست" پیاده سازی ،وارداتی

 ادی و سیاسی برای سازمان ها و نهادهای اجتماعی و اقتصآزاد گذاشتن
ن ارگان های دولتی و قانون گذاری و دادگستری به منظور باال برد رسیدگیِ
بنیانگذاری و  رفتن درآمدهای ملی، برباد و  از فسادرفتنو جلوگکارایی 
 اندوخته ی ارزی صدها و بلکه  دستیابی به برای" شدهبسارسیدگی"نهادی 

حساب شده ی انقالب ماریده و درش تدارک در راستایری هزارها میلیارد دال
 کالن سنجه ی فرازش انباشت بر برداشت در شتابان صنعتی همزمان با

  . طی یک برش گذاراقتصادی
                                                                                                                             

ود  دربار متفکر مغز "مالزعفران" يا ايران هيجده ی سده راسپوتين ا  اشرف  و محم شتيبانی  ب ان  پ  و بازرگان
 و خاک  به را روحانی-درباری اشرافيت يزد، و کرمان و اصفهان جلفای و قندهار داران کارگاه و صرافان
ات " و اندکش  خون ا ( "رقب ر  ي ودالی  های  دارايی  دفت ان  فئ ه  را )خواجگان  و مالي ود  ستون  چهل  در" ک ه  ب  ب
ود  اقتصادی  سالح خلع را آنان و "افکند رود زاينده ورژوايی -ضدفئودالی  انقالب . نم ران،  ب  انقالب  چون  اي

ود  روحانی  نا  و روحانی  اشرافيت  يا درونی دشمنان با سو، يک از فرانسه، ا  ديگرسو،  از و الی،فئ  دشمن  ب
يا  باختر ی همه که نبرد اين کوران در .بود جنگ در عثمانی فئودالی اشرافيت يا بيرونی توانمند ر  را آس  زي
ه  خود  تاثير ود،  گرفت ا  "نخستين  موقت  دولت " ب ود،  "انقالبی " دولت  ي ه  را خود  جای  محم  موقت  دولت " ب
ه    " دوم موقت  دولت" درون از و سپرد، اشرف "کار محافظه" و فئودال-بورژوا دولت يا "دومين ا ديوانخان ب

 همسان کمابيش وظايفی با ")خاور ناپلئون" کرزن، ی گفته به يا( نادر فئودال-بورژوا دولت ی گسترده اش،  
ا  و ،"خاوری  نمايی" با و )ناپلئون ("اروپا جنگی ی نابغه" با  استوار  و دولتی  داری سرمايه  سنگين  وجه  ب
وانی  ی ستردهگ خالصجات بر انی  دولتی  انحصار  و دي ا  خارجی،  بازرگ ه  پ ه  ب دگی  ی پهن اد  زن  از يکی  .نه

 تجزيه سرکوب و مرکزی حکومت تحکيم هدفش که بود او ارضی سياست" نادر رويکردهای ترين برجسته
ی ودالی طلب ود فئ ه .ب ی طور ب دار او کل ين مق ای زم ی ه ين و دولت ای زم عه را خاصه ه بب و داد توس  س
د  )روحانی زمينداران ميان آن از و( مستقل های فئودال اقتصادی و سياسی موقعيت فتضعي سياری  .گردي  ب
دگان از ی نماين شوری، بوروکراس دامات ک ت اق اه حکوم ل از را، ش رای کوشش قبي د ب وذ تحدي راف نف  اش

يم  و توسعه  سياست و قبايل برخی فئودالی-نظامی داری  تحک ی،  زمين د  دولت د  می  تايي  دستگاه  نباشتن ا .نمودن
ه  محلی، و مرکزی حکومت عظيم و پيچيده سازمان بازسازی و کارمند زيادی تعداد از رهبری ان  در ک  زم
زوده  علت به تنها نه نادر زمان در سازمان اين .شد تمام بوروکراسی نفع به پذيرفت، انجام صفويان  شدن  اف
زايش ا ی نتيجه  در بلکه صدپارچه، امپراتوری بدين مفتوحه اياالت ين  ف ی،  های  زم از  دولت م  ب ده  ه ر  پيچي  ت
د ه( ".ش وا .ر از برگرفت رافيان .ز و آرون ن :اش شگر دو اي ر پژوه ه اگ ه درون چ صادی ماي اعی-اقت  اجتم

اه دولت" ه و نادرست را "نادرش ه ب شه" ای گون امال ،"ای کلي ته ی  ک ه سرش ره از هرگون ی به ودالی و ب فئ
 ).اند نگريسته بينانه واقع وی برش های ويژگی از ای هپار به  ارزيابيده اند، ولی بورژوايی
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دمکراتیک چیزی نمی تواند - ملی دولتیاز آن جا که سیاست برون مرزی
 نیم نگاهی ، و آشتی جویانه مردمی جز بازتاب سیاست درون مرزیباشد

بیرون راندن : جهانی-اری از آماج های منطقه اینیز می اندازیم به شم
  فراهمیدنِی برا1آیین نامه ها و آسان نامه درانداختن  بیگانه،نیروهای جنگی

  وهای ارتشی همگانی ، همکاریامنیت به کمک کشورهای منطقهآسایی و 
های  ای، کاهش هزینه های منطقه ها و تنش  جنگ دادن بهجویانه، پایان آشتی 

به گونه برجسته از  بایست  رزمیِ نیازهایاندوزشِ ،لشکری نابایست
،  کشورهای بیگانه ارتشیهای ی پایگاه  همه، برچیدنسایهکشورهای هم
ی جهانی و   در پهنههای جنگورانه  فروپاشاندن همه ی پیمانکوشش برای
 406 2.افزارهای کشتار همگانی  جهانی آزاد از جنگ دستیانی بهتالش برای

 و دستیارانشان در "جمهوری اسالمی"واهد داد که گردانندگان آینده نشان خ
-، با این دسته خواست های اقتصادیدرمرز و فرامرز "اپوزیسیونِ"

                                                           
  مقررات و تسهيالت1
ه راهکارهای اقتصادی           - زمينه های اقتصادی چنين سياست خارجی ملی       2 دمکراتيکی را می توانند اين گون

اد بانک                   گسترش راه :  فراهم سازند  رای ايج های آبی و زمينی و هوايی با کاهش سدهای گمرکی، کوشش ب
ه اری بانک منطق ه ای  ای، همک ان منطق شورهای عضو پيم ای مرکزی ک ه (ه رای نمون زرگ«ب وی ب » اک

ه  ای مديتران اور دري د و خ انوس هن اره ی اقي اعربی کن ی و ن شورهای عرب تان و ک ده ی هندوس ، )دربرگيرن
ه تن در راه پاي ام برداش رای گ ه و اجرای سياست کوشش ب ول يگان د پ ذاری واح د  گ ضمن رش الی مت ای م ه

اهنگی سياست ی و هم ول داخل ظ ارزش پ ورم و حف اهش ت دار و ک رای  پاي ين يک سقف ب اتی، تعي ای مالي ه
ان  اتو های دولتی، کمک به رشد اقتصادی در کشورهای کم        جهدوبکسری در    ن، کوشش برای ايجاد يک ناوگ

يج   ب آر پس از چند سده ب   چيرگی بازرگانی بازای برای     قه بسيار توانمند منط   اقتصادی-دريايی ارس   های خل ف
سترش    زر، گ ای خ ای سرخ و دري ه و دري ای مديتران اوری دري د و بخش خ انوس هن ان و اقي ای عم و دري

اد                 های منطقه   گذاری  سرمايه شرفته، ايج الی کشورهای پي ای به جای انباشته کردن دالرهای نفتی در مراکز م
شتر يم سياست م شورهای عضو، تنظ ان ک رای گردش سرمايه مي سهيالت ب رای ت شاورزی، کوشش ب ک ک

يابی نيروی کار کشورهای     رها، هماهنگی قوانين داخلی، ايجاد شرايط برای کا         ايجاد تعادل در تراز پرداخت    
ايی از                 منطقه رای ره دگی کشورهای عضو، کوشش ب ردن سطح زن اال ب ، به کارگيری امکانات در جهت ب

ازی از راه گسترش همکاری   وابستگی تکنولوژيک از جمله در صنايع کشف و استخراج مناب  ا   ع نفتی و گ ه
رمايه ذاری و س ره گ ل، به ای متقاب ری ه ری از برت طح  گي ردن س اال ب رای ب ی ب ايی و طبيع ای جغرافي ه

 .های اجتماعی و فرهنگی و علمی و اداری پذيری کاالهای توليدی و گسترش همکاری رقابت
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ا تدرون و برون دستگاه،  نیروهای مردمی هایروشنگری  و نیز اجتماعی
  2.407اهند خورد برخو1"ناصرالدین شاهی" به گونه ی اندازهچه 

 های گالیه در رسیدگی به خواست ها و اجاریبرای آشنایی با شیوه ی ق
  :مردم، نمونه ای می آوریم

مبلغ هنگفتی به زور از یکی از تجار  408 3بقرار مسموع شاهزاده ظل السلطان"
تاجر بیچاره ناچار به . اصفهان وام می گیرد و بعدا در تادیه آن تعلل می کند

لب شاکی را هر چه تهران می آید و ناصرالدین شاه موکدا امر می کند که ط
تاجر اصفهانی خوشحال و شادمان و با کمال امیدواری به . زودتر بپردازد

شاهزاده . اصفهان مراجعت و دستخط شاه را به ظل السلطان تسلیم می کند
پس از مالحظه ی دستخط شاه با نظر تیزبین خود لحظه ای به شاکی می 

د پر دل و رشیدی است این آقای محترم معلوم می شود مر: نگرد و می گوید
من باید دل او را .  شکایت می کند409 4که از شاهزاده ای مثل من به شاه
                                                           

ه     «:نگاهی دارد به اعتراف هاشمی رفسنجانی   -اين پايانه نيم   1 ن واليت فقي مرحوم آذری قمی گفته بود که اي
 .»که شما دنبالش هستيد، ناصرالدين شاه می شود

 )برخوردن و برخوراندن( برخورد خواهند کرد 2
ون 3 ـم ميلي ا نيــــــــــــــــ ود ب ده ی دو هزار ده ب ده و فرماين ار، دارن ودال قاج اهزاده ی فئ سلطان ش  ضل ال

 .روستايی
اه های       در اين راستا   4  ارزيابی ها و راهکارهايی از سوی اپوزيسيون ايران برای چيرگی بر ناصرالدين ش

ود   ) »خيزش هشتاد و هشت      «همانا هشت سال پس از       (» جنبش نود و شش   «نوين در کوران     ستنی ب : نگري
انگر فروکاستن  -گستاخانه تر و ددمنشانه تر زراندوزان جهانی رويکردهای" زون پايگ   منطقه ای بي اه روزاف

اعی   است و نه توانايی آنان، آن هم» يک درصدی ها«اجتماعی  ه   «همزمان با باالگرفتن نفوذ اجتم ود و ن ن
ا پهر» درصدی ه وران در. در چارسوی س ست   ک ده ی بي از س ا بحران آغ ه ب صادی ک بحران ژرف اقت

ری از آزمون  با بهره گ» پايينی ها«دارد، سخن بر سر آن است که آيا اين بار  ميالدی همسانی هايی های   ي
اعی می   د   سده های پيشين و استفاده از همه ی امکان های نوين پيکار اجتم ا  «توانن االيی ه ان را   » ب ه جه ک

شی           به پرتگاه های خونبار سده ی بيست ميالدی ه چال ار گوشه گيتی ب ان و در چه د، همزم نزديک می کنن
د بر    سترگ و تاريخی بکشند، و ره کشان ان اريخی؟ در    يا بيدادگران و به رد ت ن نب ده ی اي ه پيکار     ن آن چه ب

ا   ردد، م ی گ از م انی ب رد جه ن نب ان در اي ردم م شر(م وق ب شگران حق سندگان و کن دان و نوي ) هنرمن
می نهيم که آرزومنديم در عمل بهبود و تکميل شوند، و به تدريج و حساب شده    راهکارهای زيرين را پيش

ه ی مخفی اعتصاب و کوشش     -در هر يکان اقتصادی :يکم. کار آيند به  آموزشی تشکيل دست کم يک کميت
بش در سراسر کشور     «برای بهره گيری از  وين جن رای » همه ی ابتکارات ن ا و     ب راض ه سازماندهی اعت

انون اساسی        :دوم. اعتصاب ها ار ق ه ی اصل چهل و چه ر پاي  در همه ی يکان های بزرگ اقتصادی که ب
رای   و گام به گام شوراهای ارک حساب شدهمردمی اداره شوند، تد-می بايست ملی کارگران و مزدبگيران ب

در شماری از کارخانه    » واپسين آزمون های کامياب   «کنترل امور و جابجايی مالکيت ها، با بهره گيری از           
ا  «در همه ی يکان های اقتصادی که پس از  :سوم. ها ی و اخراج   »خودی سازی ه ه تعطيل ا    ، ب ارگران ي ک
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و سپس جالد می خواهد و دستور می دهد شکم شاکی را بدرند و دل . ببینم
   410."او را برای مشاهده و معاینه در سینی مخصوص قرار دهند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                             
زون    شار روزاف ده و    ف دارک حساب ش د، ت ران روی آورده ان ه مزدبگي ارگران و     ب ام شوراهای ک ه گ ام ب گ

رل امور و جابجايی مالکيت       رای کنت ران ب ا  مزدبگي ارم . ه ه توسط        :چه ه ی يکان های اقتصادی ک در هم
 داخلی منافع کارگران و مزدبگيران و دارايی های ملی به يغما رفته و دستياران» سرمايه گذاران خارجی«

ام شوراهای             است،  ه گ ام ب دارک حساب شده و گ ا و ت ا و اعتصاب ه راض ه ارگران و   سازماندهی اعت ک
نجم . کشورهای امريکای التين مزدبگيران برای کنترل امور و جابجايی مالکيت ها، هم چون شماری از  :پ

ويه ی   ه س اری هم ا از راه همک ن رويکرده ازماندهی سراسری اي رای س ان«کوشش ب شگران يک ای کن  ه
دار و   » پايينی ها«آرمان های  ای که به راستی به» نهادهای کارگری«، و نيز »اقتصادی د، در پن باورمندن
د،   به اصل چهل و» کردار«گفتار و  چهار قانون اساسی که برآيند صد سال نبرد خونبار مردم ماست پايبندن

دن    :ششم. اصول بنيادين اعالميه جهانی حقوق بشر را به رسميت می شناسند و رای فرارويان زمينه سازی ب
شگران يکان های اقتصادی و    «اين سازمان سراسری   ارگری   کن ه يک   »مردمی -نهادهای ک اتيو  «، ب آلترن

ذر از  -اجتماعی-امور سياسی برای در دست گرفتن اداره ی» سياسی ه    «اقتصادی و گ خالفت خون و خراف
ی دخالت بيگانگان و       ، آن هم با»و نفت م و ب ه ی ک ان   هزين ان آن تم . دست پروردگ رای جذب     :هف کوشش ب

ه خود از ان مردمی ک شيان و ديواني داران، ارت سيجيان، پاس ات  ب ری از تجربي ره گي ا به د، ب ران ان مزدبگي
 ".در شماری از يکان های اقتصادی» آزمون های کامياب واپسين«خيزش هشتاد و هشت، و نيز 
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  :بخش سوم
  ارزیابی هابیانیه ها و ، پاره ای سندها
  خیزش هشتاد و هشت در پیوند با 
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  : از نامه کروبی به خامنه ای
 به نفع یکی از نامزدها      ٨۴ مرحله اول انتخابات سال    پس از تقلب و دخالت سپاه و بسیج در        "

 ایـن    انـد از    از شما تقاضا کردم آن بخش از سپاه و بسیج را که در کارهای سیاسی وارد شده                
کردیـد وضـعیت      ای به ایـن موضـوع مهـم مـی           اگر آن روز توجه   . اقدام خطرناک بر حذر دارید    

 سـپاه و بـسیج بـه    ٨۴سـت جمهـوری     در انتخابـات ریا   . کشور امروز اینچنین شکننده نبود    
محوریت فرزند شما آقا سید مجتبی به نفع یکی از نامزدها ورود کردند و در نتیجـه تخلـف و      
تقلب آنان در سه استان اصفهان، تهران و قم فرد مـورد نظـر بـا حرکـت کودتاگونـه شـورای                      

البته ایـن   . ده شد  استان کشور اول بودم به مرحله دوم فرستا        ١١نگهبان، با آنکه اینجانب در      
تجربگی افراد پرنفـوذی درون جریـان اصـالحات و همچنـین              امر در سایه انحصارطلبی و بی     

 ١٣٨۴ خرداد ٢٩در نامه مورخ    . ضعف وزارت کشور در صیانت از آرای مردم تحقق پیدا کرد          
ن آقـازاده حـضرتعالی از فـال      “اند که     به شما یادآور شدم که یکی از بزرگان به جنابعالی گفته          

اینجانب از سـر اخـالص،      . ”ایشان آقاست نه آقازاده    “ اید  و شما فرموده  ” کند  شخص حمایت می  
 ٨٨احترام و دلسوزی از جنابعالی خواستم جلوی دخالت این آقازاده را بگیرید که نگرفتیـد و              

 اگر در آن روزها به امام     . دیدید جریان کودتای انتخاباتی چه بالیی بر سر نظام و انقالب آورد           
اشکال کرده بودم رأی بیش     ) ع(المومنین علی   امام دوم شیعیان و فرزند امیر     ) ع(حسن مجتبی   

 کـه هـم حامیـان بیـشتری از گروههـا و             ٨٨ در خـرداد     ٨۴ میلیون اینجانب در انتخابـات     ۵از
خصوص دانشجویان، روشنفکران، زنان، محرومین و افراد مورد تبعـیض اعـم از            ها به   جمعیت

های حقوقی و مذهبی، دراویش و اهل حق داشـتم و هـم حـضور مـردم در                    یت اقل  دگراندیشان،
 هزار رأی تنـزل  ٣٠٠انتخابات نزدیک به بیست درصد افزایش پیدا کرده بود به آمار مضحک      

 تنها در استان خودم لرسـتان       ٨۴برای نمونه بد نیست یادآور شوم که در سال          . کرد  پیدا نمی 
 هزار رأی داشتم و در سـال   ۴۴٠ به صندوق ها بیش از        هزار رأی واریز شده    ٨٠٠از مجموع   

 هـزار   ۴۴ها سهمیه مـرا        هزار رأی واریز شده به صندوق      ٩۵۵ در همین استان از مجموع       ٨٨
 درصد ثروت کـشور در دسـت         پنجاه گویند بیش از    برخی دلسوزان می   ... رأی در نظر گرفتند   

بترسـید از آن روزی کـه     ...شـود  مـی  حاکمیتی است که نظارتی هم بر آنها اعمـال ن       چند نهاد 
   "مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشود

 
صدور "برای دستیابی به انگیزه های اقتصادی این دست درازی ها و تبهکاری ها، بنگرید به 

و زمینه سازی برای حراج دارایی "  قانون اساسی44اصالح اصل دایر بر " خامنه ای "فرمان
 از سوی دار و دسته ی پینوشه ی ریشدار "سال هشتاد و چهار"مردمی در - دولتیهای

  در همین بخش از کتاب)احمدی نژاد(
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  گفتنمان مطالبه محور بیانیه یکم
  
  
  

 و کسانی که پس از این نام خود را ارسال 411ما امضاء کنندگان این بیانیه
  : داریم  اعالم میکنند، می

  
  : که رغم آن به
خاطر فشارهای اقتصادی ناشی از   وضعیت زندگی روزمره مردم را، به-١

بینیم و همچنین محدودتر  رکودِ تورمی، بسیار دشوار و بحران آفرین می
بشر در کشور، به ویژه در سالیان اخیر و با فشارهای  شدن آزادی و حقوق

زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران، فعاالن فراوانی که به فعاالن سیاسی، 
وارد ... مدنی، کارگران، اقوام، پیروان ادیان و اعتقادات و مذاهب مختلف، 

خاطر عملکرد روابط  شده را زنگ خطر دانسته و منافع ملی کشور را نیز به
ی دولت، در خطر ارزیابی  خارجی ماجراجویانه و غیر شفاف و پرهزینه

  کنیم؛  می
انداز روشنی برای حل معضالت فوق به دلیل بسته  ال حاضر چشم در ح-٢

عمل کردن و انتقاد ناپذیری قدرت مستقر مشهود نیست و شرایط برگزاری 
شود و درنتیجه احتمال  یک انتخابات آزاد، سالم و عادالنه مشاهده نمی

های مورد انتظار، از راه شرکت در انتخابات بسیار  خواسته دستیابی به
علت احتمال دخالت نیروهای غیرمسوولی که نباید  همچنین به. ستضعیف ا
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در حوزه سیاست دخالت کنند، نگرانی جدی درباره رابطه با نحوه برگزاری 
  جمهوری وجود دارد؛  انتخابات ریاست

  
  : که اما با توجه به این

 کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر زندگی روزمره مردم از اهمیت -١
های اقشار گوناگون  خوردار بوده و نباید تحقق مطالبات و خواستهباالیی بر

جامعه و حل معضالت زندگی جاری آنها را به اصالحات بنیادی و تحقق 
  گذار به دموکراسی موکول کرد؛  کامل مرحله 

ای در انتخابات و نیز تحریم  قید و شرط و غیر برنامه  تجربه مشارکت بی-٢
فضای انتخاباتی، هیچکدام نتوانسته است به رشد مطلق و از ابتدای فرایند 

های اجتماعی و یا حل معضالت کشور و مردم منجر شود، همچنین  جنبش
هایی که مشارکت کنندگان در  بدین سبب که جزء به جزء مطالبات و خواسته

انتخابات به دنبال تحقق آن و یا اشخاص گریزان از مشارکت در انتخابات از 
شده است و رأی  ده اند، مشخص نبوده و اعالم نمیتحقق آن مایوس بو

های مشخص  ها و خواسته ی برنامه دهندگان، شاهد تعهد نامزدها درباره
داده اند نیز بجز بیان سخنان آرمانی و کلی،  اند، و کسانی که رأی نمی  نبوده
اند،  کرده بخش دیگری با اقشار مختلف مردم برقرار نمی ی آگاهی رابطه

 سندیکایی، زنان، اقوام، –صنفی (های خاص  ه اینک برخی جنبشویژه ک به
با مطالبات مشخصی در جامعه حضور ...) معلمان، دانشجویان، دگراندیشان، 

  و فعالیت دارند؛ 
  

  : در نتیجه ما
ی مطالبه محور، با فرایند و فضای انتخاباتی خواهیم   برخورد کنشگرانه-١

قید و  جای مشارکت بی به(  را "حورگفتمان مطالبه م"داشت تا به تدریج 
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بنابراین در . مطرح کنیم) شرط و نیز تحریم از ابتدای فرایند انتخابات
و ) فصل یکم(ترِ عمومی  تر و ملموس آمده، مطالبات عینی سطرهای در پی

مشخص شده و آنها را در ) فصل دوم(ای اقشار جامعه  های مرحله اولویّت
  ایم؛  ان دادههای حداقلی نش چارچوب خواسته

ایم  اکنون تصمیم مشترکی برای مراحل بعدی انتخابات اتخاذ نکرده  از هم-٢
ی عمده و پنج "زمینه"های مشترکمان را در سه  اما در این مرحله، خواسته

  : کنیم ی اصلی به شرح زیر اعالم می"الیه"
  

  فصل یکم 
  رفاه و عدالت 

صادی وابسته به نهادها، های اقت  سعی در جهت انتقال مالکیت سازمان-١
هایی که به  بنیادهای بزرگ اقتصادیِ غیردولتیِ وابسته به حکومت، و شرکت

 –شرکتهای شبه دولتی (طریق رانتی به برخی مسووالن واگذار شده 
  . به بخش عمومی و مردم، با نظارت مردمی) خصوصی

دات  محور قرار گرفتن تولید داخلی و ایجاد اشتغال، جلوگیری از وار-٢
  . رویّه و برخورد کارشناسی با واردات و صادرات بی
 استقالل مدیریت صندوق ذخیره ارزی کشور از دولت و سپردن آن به -

  . مجلس
های  حساب درآمدهای ملی نفت و گاز به هزینه  جلوگیری از تخصیص بی-۴

ها در امور زیربنایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت،  جاری و صرف آن
  ... ، سازی راه
 حمایت از کشاورزان و دامداران با اعطای وام و ایجاد تسهیالتی همچون -۵

خرید تضمینی محصوالت، بیمه تولیدات کشاورزان، رساندن محصوالت به 
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های متعدد، ایجاد سیلو و تأمین کود و  مصرف کننده به منظور حذف واسطه
  . بذر
نک مرکزی، بازسازی  اصالح نظام مدیریت اقتصادی از طریق استقالل با-۶

های دولتی،  ریزی و نظارت مستمر بر کلیه شرکت سازمان مدیریت و برنامه
  . شبه دولتی و بنیادها

 تخصیص بخشی از منابع بانکی و دولتی جهت تأمین مسکن برای اقشار -٧
  . کم در آمد

 اصالح قانون قراردادهای موقت کار در جهت تأمین منافع کارگران، -
شغلی برای همه مزد و حقوق بگیران، تأمین معاش متناسب با تضمین امنیت 

  . نرخ تورم، گسترش خدمات تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری
 پرهیز از ارایه آمار غیر واقعی و غیر کارشناسی، پاسخگو بودن -٩

ای کردن عملکرد  مسووالن به افکار عمومی و مطبوعاتِ مستقل و رسانه
  . مدیران متخلف

 از تخصیص هر نوع اعتبار خارج از بودجه رسمی و شفاف  جلوگیری-١٠
ای نهادهای مختلف تبلیغی،  های گوناگون بودجه کشور و حذف ردیف

  . ای و روحانیت که باید مستقل از دولت باشند اعانه
های تشریفاتی و تبلیغاتی دولتی، و   حذف هرنوع رانت و نیز هزینه-?١١

های مختلف کارشناسی  ده از دیدگاهاعمال مدیریت علمی و سالم با استفا
  . های ملی جهت جلوگیری از اتالف سرمایه

  
  بشر   آزادی و حقوق

آمیز و فعالیت همه   به رسمیت شناختن جلسات و تجمعات مسالمت-١
های گوناگون  ها، شوراها و نهادهای مدنی در حوزه ها، اتحادیه احزاب، انجمن

ها،  ، معلمان، کارگران، قومیتاجتماعی و نیز حق تشکل برای دانشجویان
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نگاران،  ها، نویسندگان، پرستاران، هنرمندان، دگراندیشان، روزنامه اقلیت
  ... دار، متخصصان، کارفرمایان، بیکاران،  خانه بازنشستگان، کسبه، وکال، زنان

ها در تدوین و اصالح قوانین و   مشارکت مشورتی نمایندگان تشکل-٢
و تالش برای لغو احکام ناعادالنه قضایی صادر مقررات مربوط به آن قشر 
  . ها شده برای فعاالن این تشکل

  .  تالش برای حذف موانع موجود بر سر راه آزادی انتخابات-
های عقیدتی، سیاسی و غیر تخصصی در امور   جلوگیری از گزینش-۴

  ... استخدامی، آموزشی، 
رای قانون اساسی، به گیری و نظارت بر حسن اج  ایجاد حوزه معاونت پی-۵

بشر و جلوگیری از هر گونه دخالت در حوزه  ویژه نظارت بر اجرای حقوق 
  . خصوصی و سبک زندگی افراد

های مستقل سیاسی،   برقراری دیدارهای ادواری رئیس جمهور با تشکل-۶
  ... فرهنگی، مدنی، صنفی، 

و .... ازی، های نوشتاری، دیداری، مج رسانه تضمین آزادی بیان از طریق -٧
  .  پیش از صدور رأی دادگاه صالحهها جلوگیری از هرگونه منع فعالیت آن

 تالش برای لغو قانونی مجازات سنگسار و ممنوعیت اعدام افرادی که در -
  . اند  سال مرتکب بزه شده١سن زیر 

  
  الملل  روابط بین

نه و  عدم مداخله در امور داخلی کشورها و دفاع از روند صلح عادال-١
  . ویژه در زمینه حل مسأله فلسطین زدایی در منطقه به تنش
سازی  ای و غنی آمیز از انرژی هسته  تأکید بر حق برخورداری صلح-٢

المللی،  ای از طریق اعتماد سازی بین اورانیوم و حل و فصل مسایل هسته
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های  های تحریم  نظارت ملی، و تالش برای از بین بردن زمینه تأمین حق
  . ادی علیه مردم ایراناقتص

 برقراری رابطه شفاف و علنی بر اساس منافع ملی با همه کشورهای -
  . جهان از جمله آمریکا

  
 * * * * *  
  فصل دوم 

  زنان 
 تالش در جهت برابری زنان و مردان از طریق رفع تبعیضات حقوقی از -١

  .... جمله در مورد طالق، دیه، تعدد زوجات، حضانت، 
 جهت شرکت فعال زنان در تمام سطوح اجرایی از جمله وزارت  تالش در-٢

  . و ریاست جمهوری و نیز تأسیس وزارت امور زنان
  ... های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی،   رفع محدودیت-
  .  الحاق به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان۴
  .  پرداخت مزد مساوی در برابر کار مساوی برای زنان شاغل-۵
  

  اقوام و دگراندیشان 
 رفع تبعیضات آموزشی و استخدامی و مشارکت پیروان اعتقادات و اقوام -١

  . ویژه در مناطق خود ی سطوح مدیریتی کشور به در همه
  . ای  تخصیص عادالنه بودجه مناطق و استانها بر مبنای نیازهای توسعه-٢

ی  نی و مذهبیِ همههای فکری، قومی، دی  تأمین آزادی کامل فرهنگ و آیین-
و رفع تضییقات زبانی و هرگونه تبعیض در ) از جمله دراویش(شهروندان 

  . ویژه اهل تسنن ها و ادیان و مذاهب به ی آرمان مورد اقوام و پیروان همه
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  کارگران 
 تأمین آزادی فعالیت سندیکاها بدون دخالت دولت، منطبق با مقاوله -١

  ). کار اصالح فصل ششم قانون (کار های بنیادین سازمان جهانی  نامه
های کارگری از طریق اعطای   کمک به تشکیل و گسترش انواع تعاونی-٢

  . زمین و تسهیالت
  .  به رسمیت شناختن حق برگزاری اعتصابات-
  

  معلمان 
های صنفی معلمان کشور و   به رسمیت شناختن شورای هماهنگی تشکل-١

  . ی مرتبط گیرنده دهای تصمیممشارکت رسمی نمایندگان آنها در نها
 ?٠?١با داشتن حداقل ( انتخاب وزیر آموزش و پرورش و معاونین او -٢

و مدیران کلیدی در تعامل با شورای هماهنگی ) سال سابقه تدریس
  . های صنفی معلمان تشکل

 انتخابات مدیران مدارس در تعامل آموزش و پرورش با شورای فراگیر -
  . مدرسه

آموزی و حذف فشارهای فکری به دانش  های مستقل دانش من ایجاد انج-۴
  . آموزان

  
  دانشجویان 

  . ها های گوناگون دانشجویی و نشریات آن  آزادی فعالیت تشکل-١
های اساتید،  ها و انتخاب روسای آن توسط تشکل  استقالل دانشگاه-٢

  . کارمندان و دانشجویان
نشجویان و رفع هر نوع  به رسمیت شناختن حق تحصیل برای کلیه دا-

  . خاطر مسایل سیاسی و عقیدتی محرومیت تحصیلی به
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در انتخاب ... ای،  های جنسیتی، عقیدتی، سهمیه  لغو بومی گزینی و تبعیض-۴
  . دانشجو

  
  1387اسفند  
فعال مدنی در ( سامر آقایی -) نگار روزنامه( ساسان آقایی –) نگار روزنامه( سهیل آصفی -) بخش خصوصی( حمید آصفی –) شاعر(محمد آشور 

فعال دانشجویی در ( علی اجاقی -) فعال مدنی( پیام ابوطالبی –) فعال دانشجویی در شیراز(محمد   سیدرضا آل-) نویسنده(پور   فرزانه آقایی–) یاسوج
 طاهر –) نگار عرب اهوازی م و روزنامهمترج( جابر احمد –) فعال مدنی در همدان( هادی احتظاظی –) فعال اجتماعی( منوچهر احتشامی –) اصفهان

 محسن –) استاد دانشگاه( حسن احمدی –) نویسنده( بابک احمدی -) مترجم( هما احمدزاده –) فعال سیاسی از دوران نهضت ملی تاکنون(احمدزاده 
 -) پزشک( مصطفی اخالقی -) فعال زنان (خراسانی  نوشین احمدی-) کارمند و دبیر کمیته سیاسی ادوار( امین احمدیان –) وکیل دادگستری(احمدی 

 حسن –) نصیر و عضو شورای مرکزی تحکیم دانشجوی صنعتی خواجه( میالد اسدی -) فعال مدنی( محسن اسداللهی –) فعال سندیکایی(منصور اسالو 
 رشید -) فعال دانشجویی( سید باقر اسکویی –) دجفعال دانشجویی در سنن( دلیر اسکندری -) بشر ادوار نگار و دبیر کمیته حقوق روزنامه(زیدآبادی  اسدی

) نگار روزنامه(نیک   مهدی افشار–) پزشک( حسن افتخار اردبیلی -) فعال مدنی( ناصر اشجاری –) کارمند و عضو شورای سیاستگذاری ادوار(اسماعیلی 
 –) کارگر بازنشسته و فعال سندیکایی( حسین اکبری -) قوق زنانفعال مدنی و ح( زهرا اکبرزاده –) کارشناس بانک و فعال حقوق زنان( اعظم اکبرزاده -

) فعال کارگری( ستار امینی -) نگار روزنامه( پروین امامی –) هموطن عرب و فعال سیاسی( عبدالمجید الهامی -) فعال قومی در آذربایجان(اله اکبری  سیف
) فعال زنان( شهال انتصاری –) کارشناس صنعت و دبیر کمیته تشکیالت ادوار(زاده  مینی مهدی ا-) فعال مدنی( محمد امینی –) فعال مدنی( سیامک امینی –
 مختار باطولی –) مدرس دانشگاه(الدین بازرگانی   کمال–) مدیره کانون صنفی معلمان عضو هیأت(نژاد   عبدالرحمان ایران-) فعال زنان( الناز انصاری –
استاد ( داوود هرمیداس باوند -) مترجم( خسرو باقری -) شاعر( ایران باقری –) فعال مدنی در یاسوج(ده  ایرج باقرزا–) فعال اجتماعی در گچساران(

 -) پزشک(اهللا برهانی   رحمت-) دانشجوی سابق شهرکرد( ایمان براتیان –) پزشک( خلیل براتی –) نگار و فعال زنان روزنامه( پروین بختیارنژاد -)دانشگاه
 ناصر بهبهانی -) شاعر( سیمین بهبهانی –) نویسنده و مترجم( منوچهر بصیر -) فعال زنان( ژیال بشیری –) ده و فعال سیاسینویسن(نگار  محمد بسته

) وکیل دادگستری( محمود بهزادی –) مدیر صنعت( محمد بهزادی -) معلم و عضو کمیته سیاسی ادوار( نجات بهرامی –) کارشناس مدیریت در خوزستان(
فعال ( یوسف پژوم -) نگار روزنامه( هادی پاکزاد -) نگار روزنامه( بابک پاکزاد –) بخش خصوصی(آزار   حمید بی-) معلم بازنشسته ( محمد بهفروزی-

 حسین پوررضا –) فعال قومی در آذربایجان( عباس پوراظهری -) فعال زنان( منور پورابراهیمی -) کارمند( احمد پورابراهیمی -) قومی در آذربایجان
 عبدالرضا تاجیک -) فعال اجتماعی(الدینی   عباس تاج–) مدیر صنعت( مجید پیمان –) نویسنده و فعال سیاسی(اهللا پیمان   حبیب-) ش خصوصیبخ(
  محمدعلی توفیقی–) مدیر صنعت( مصطفی تنها –) دبیر شورای تهران دفتر تحکیم(اهللا تربتی   عزت-) نگار روزنامه( مهدی تاجیک –) نگار روزنامه(
 جاوید جاویدان –) نویسنده( مجید تولّایی –) فعال دانشجویی امیرکبیر( مجید توکلی -) نگار کرد و عضو شورای مرکزی مجاهدین انقالب روزنامه(
 پروین – )استاد دانشگاه(زاده   جالل جاللی-) حقوقدان( مینا جعفری -) تکنسین ساختمان(زاده   رضی جعفر-) نویسنده( علیرضا جباری –) حقوقدان(

کارمند و دبیر کمیته ( علی جمالی –) مدیر بازرگانی( داوود جلیلی –) دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه شیراز( اسماعیل جلیلوند -) فعال زنان(جالیی 
کارمند (الدین حجتی   جالل–) شاعر( طه حجازی –) فعال زنان( نزهت حافظی -) دار خانه( اقدس چرونده –) مدیر صنعت( احمد جواهریان -) سیاسی ادوار

 حمید حسامی –) فعال مدنی عرب اهوازی( حسین حردان -) معلم در تهران( علی حدیثی –) معلم در الهیجان( حمید حدیثی -) و دبیر کمیته آموزش ادوار
 عباس -) فعال مدنی( حیاس حسینی –) نگار امهروزن( آیدین حسنلو –) پزشک در اصفهان(پناه   بهزاد حق-) نگار روزنامه(نیا   آرش حسن–) فعال اجتماعی(

 -) رسانی ادوار دندانپزشک و دبیر کمیته اطالع( فخرالدین حیدریان –) نگار روزنامه( محمد حیدری –) دانشجوی امیرکبیر و دبیر سیاسی تحکیم(زاده  حکیم
الدین خدیو   صالح-) مدیر صنعت در آذربایجان( حسین خدایاری –) کارمند اتاق عمل( هما خداوردیان –) بازرس کانون صنفی معلمان(محمد خاکساری 

 هاشم -) شاعر( محمد خلیلی –) بخش خصوصی( محمد خطیبی -) فعال مدنی( حسین خسروانی –) فعال مدنی( پژمان خرسند –) داروساز در مهاباد(
 ثریا دارابی -) نگار روزنامه( ناهید خیرابی -) ند در الهیجانکارم(سیرت   ابراهیم خوش-) فعال مدنی( بهروز خوشباف –) معلم در مشهد(خواستار 

مهندس ناظر در (زاده   محمد دادی–) انتشاراتی( رسول دادمهر –) نماینده دوره ششم مجلس( محمد دادفر -) معلم( شهناز دارابیان –) سردبیر قلم معلم(
 مجید دُرّی -) فعال مدنی( مجتبی درخشان -) فعال مدنی( مسعود داوران –) عال مدنیف( دارین داریوش -) فعال مدنی(زاده   بهنام دارایی–) آذربایجان

فعال (آسایی   محمود دل–) فعال مدنی و هنری( منصور دریاباری –) نویسنده(اشرف درویشیان   علی–) دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه عالمه(
 -) فعال دانشجویی در مشهد( محمد راعی -) فعال زنان( ترانه راد –) نگار روزنامه( دهقان  علی–) فعال اجتماعی در همدان( ابراهیم دینوی -) مدنی

) نویسنده( تقی رحمانی -) نماینده اسبق مجلس در زنجان( محمدجواد رجائیان -) فعال مدنی( مسعود رجایی –) استاد دانشگاه تهران(محمدصادق ربانی 
 –) مدیره سندیکای شرکت واحد عضو هیأت( داوود رضوی –) سردفتر اسناد رسمی( بهمن رضاخانی -) فعال قومی در آذربایجان( نجف رحیمی –

 فرزانه روستایی –) نگار روزنامه(یگانه   بنفشه رمضانی–) کارمند و عضو کمیته سیاسی ادوار( احسان رمضانیان –) استاد دانشگاه(حسین رفیعی 
 –) استاد دانشگاه(طوسی   رضا رییس–) عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان(زاده   میراکبر رییس-) اناقتصادد(دانا   فریبرز رئیس–) نگار روزنامه(

 –) فعال اجتماعی( علی زرّین –) نگار روزنامه(قنواتی   اردشیر زارعی-) شرکت ساختمانی در سنندج( مختار زارعی –) زنان فعال (پورحیدری  رقیه زارع 
 احمد زیدآبادی –) نگار روزنامه( محمدرضا زهدی -) معلم بازنشسته و مدرس دانشگاه در شیراز(حمدابراهیم زمانی  م-) فعال مدنی(علی زمانی 
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 نسرین ستوده -) دبیر انجمن اسالمی دانشگاه شریف(فر   تارا سپهری–) کارشناس اداره مخابرات( علیرضا ساریخانی –) نگار و دبیرکل ادوار روزنامه(
 نسیم –) فعال زنان( هاله سحابی -) بازنشسته سازمان انرژی اتمی و دانشگاه( فریدون سحابی –) فعال سیاسی(اهللا سحابی  عزت -) وکیل دادگستری(

) کارمند و مسوول دبیرخانه ادوار( محمود سعیدزاده -) فعال زنان( مینا سری –) نویسنده(زاده   فاطمه سرحدی–) دبیر کمیسیون زنان تحکیم(سرابندی 
 -) معلم در تبریز( جهانگیز سلمانپور -) معلم در قزوین( مرتضی سلطانیه –) وکیل دادگستری( عبدالفتاح سلطانی -) فعال زنان(زاده   سلطان فاطمه–

کارمند (راد   علی سیاسی-) معاون اسبق وزیرکار( سیاوش سمیعی –) دانشجوی سیستان و بلوچستان و عضو شورای مرکزی تحکیم(مرتضی سمیاری 
) فعال اجتماعی در رشت(بصیر   محمود شاددل–) وکیل دادگستری(زاده   سیدمحمد سیف-) فعال سیاسی( خسرو سیف –) و شورای مرکزی ادوارو عض

دانشجوی محروم از ( صادق شجاعی -) فعال سیاسی از دوران نهضت ملی تاکنون(حسینی   حسین شاه-) بازنشسته مطبوعاتی( ابراهیم شاکری -
) فعال سندیکایی( ابوالحسن شفا -) نویسنده(اهللا شریفی   فرج–) وکیل دادگستری( محمد شریف –) فعال زنان( منصوره شجاعی –)  عالمهتحصیل دانشگاه

 سعیده شهبازی -) فعال زنان( گوهر شمیرانی -) فعال زنان( عالمتاج شمیرانی –) نگار روزنامه(الواعظین   ماشاءاهللا شمس-) نقاش( بهناز شکاریار –
 ناصر –) نگار و دبیر کمیته زنان ادوار روزنامه( آمنه شیرافکن –) دندانپزشک( عطاءاهللا شیرازی –) نگار و طراح هنری روزنامه( شایا شهوق -) حسابدار(

نگار و  مهروزنا( محمد صادقی –) کارآفرین در دزفول(محمدی   محمد صاحب–) کارآفرین در دزفول(محمدی   سعید صاحب-) فعال مدنی(شیرمحمدی 
 سیدعلی -) فعال دانشجویی در سنندج( آرش صالح –) نویس وبالگ(صفت   حامد صادقی-) فعال مدنی( اسماعیل صادقی -) دبیر کمیته شعب ادوار

فعال اجتماعی در ( مهدی صراف –) معمار و شهرساز(زاده   مینوش صدوقیان-) فعال دانشجویی در اصفهان( سعید صحرایی -) شاعر(صالحی 
 کیوان صمیمی –) نگار در کرمانشاه روزنامه( حمیدرضا صمدی -) فعال اجتماعی( مظفر صفری -) دانشجوی فعال در شیراز( پویان صفری –) ذربایجانآ
ره  طاه–) فعال سیاسی و حوزه زنان( اعظم طالقانی -) فعال اجتماعی( فریدون ضرغامی -) شاعر ملی(اشرف ضرغامی   علی–) مدیر بازنشسته صنعت(

 هما -) وکیل دادگستری( ناصر طاهری -) کارشناس اقتصادی( مرتضی طاهری –) نگار روزنامه( سیامک طاهری -) فعال فرهنگی و حوزه زنان(طالقانی 
 مهدی –) کارگردان سینما( صدرا عبدالهی -) معلم اخراجی( باقر عباسی –) شغل آزاد در شیراز(زادگان   سیدجعفر عباس–) وکیل دادگستری(عابدی 

عضو هیأت رئیسه شورای تهران ( احمد عزیزی –) نگار کرد روزنامه( ثریا عزیزپناه -) فعال مدنی(طلب   عبداهللا عرفان–) دبیر تشکیالت تحکیم(عربشاهی 
 –) کتابفروش(فت  روئین عطو-) فعال مدنی( علی عسکری –) فعال مدنی( حمیدرضا عسکری –) نویسنده عرب اهوازی(طرف  بنی  یوسف عزیزی-) تحکیم

دانشجوی ( توحید علیزاده –) نویسنده( رضا علیجانی –) نگار روزنامه( محمدحسن علیپور -) فعال مدنی( علی علوی -) فعال ادوار تحکیم(باقر عالیی 
 محمدحسین -) نگار نامهروز( فریده غائب –) فعال سیاسی( محمدعلی عمویی -) کارآفرین در استان آذربایجان( حسن علیزاده -) محروم از تحصیل

 –) شرکت ساختمانی در بانه( حامد فرازی -) فعال قومی در آذربایجان(پور   علی فایض–) فعال مدنی( مصطفی فاضلی –) پزشک در تبریز(غفارزاده 
 فرهاد –) کتابفروش در تبریز(خر  فرشید فرشباف فا-) فعال مدنی( فرزاد فرحبخش -) نگار روزنامه(اللهی   کاظم فرج–) سرلشگر بازنشسته(ناصر فربد 

 ارسالن -) فعال مدنی( ابوالفضل فالح –) شغل آزاد( صادق فقیرزاده –) مدرس دانشگاه و فعال در آذربایجان( علی فریدیحیایی -) فعال مدنی(فرهادی 
کارشناس (الصباحی   عباس قائم-) مانشاهفعال دانشجویی در کر( کاوه قاسمی کرمانشاهی –) نماینده اسبق مجلس از الهیجان(انصاری  فالح حجت
نماینده دوره هفتم و ( داریوش قنبری -) بازرگان(زاده   عبدالحسین قمی-) فعال مدنی( قاسم قشالقی –) کارشناس فناوری( علیرضا قراباغی -) اقتصادی

 رحمان -) معلم بازنشسته( اسداهللا کارشناس –) سیپزشک و فعال سیا(الدین قهاری   نظام–) فعال قومی در کردستان( اجالل قوامی –) هشتم مجلس
 -) فعال مدنی( یوسف کبیری –) بشر کردستان رئیس سازمان حقوق(صدیق کبودوند   محمد-) فعال دانشجویی( تونیا کبودوند –) پزشک در اراک(کارگشا 

فعال ( فریدون کشکولی -) پزشک در سنندج(وف کریمی  رئ-) بدون شغل در مهاباد( خسرو کردپور –) عضو شورای مرکزی ادوار(زاده  هادی کحال
فعال ( بهناز کیانی –) پژوهشگر مسایل اجتماعی در خوزستان( پروین کهزادی -) کارمند شرکت گاز در سنندج( فردین کمانگر –) اجتماعی در شیراز

 احسان –) فعال اجتماعی در همدان( حسین مجاهد -) زستانخو  فرهنگی- سیاسی توسعه عضو جمعیت( مسعود لدنی -) فعال مدنی( رضا کیمیایی –) زنان
 نرگس محمدی -) فعال دانشجویی در سمنان( علی محمدی –) معلم اخراجی و ویراستار( مریم محبوب -) فعال زنان( عفت محبوب -) فعال مدنی(محبوب 

فعال دانشجویی در ( ستار محمودی –) بازاری و فعال سیاسی(لی اردها  محمد محمدی-) نگار در کرمانشاه روزنامه( نوشین محمدی –) کارشناس صنعت(
فعال دانشجویی در ( بالل مرادویسی –) پزشک(اهللا مدیحی   ماشا-) فعال اجتماعی( حسین مدنی -) مترجم( مجید مددی –) سیستان و بلوچستان

زاده   عالیه مطلّب-) فعال مدنی( ضیاء مصباح -) اهوازیفعال سیاسی عرب ( موسی مزیدی –) فعال زنان(لنگرودی   مرضیه مرتاضی-) کرمانشاه
مدیر تعاون در (زاده   اسماعیل مفتی-) فعال دانشجویی دانشگاه تهران( یاسر معصومی –) شغل آزاد در اراک( احمد معصومی –) خبرنگار و عکاس(

 مهدی مکارمی –) فعال مدنی( مرتضی مقدم –) ل محیط زیستفعا( خدیجه مقدم -) نگار روزنامه( بدرالسادات مفیدی –...) استانهای کردستان و 
 -) نگار و مسوول روابط عمومی ادوار روزنامه( علی ملیحی –) رییس اسبق دانشگاه تهران( محمد ملکی -) سینماگر( مجید ملکی –) نگار در اهواز روزنامه(

اکبر   علی-) انتشاراتی(خوزستانی   جواد موسوی–) ناس انرژی اتمیکارش(پناهی   ژیال موحد شریعت–) فعال اجتماعی در تبریز(قدرت منصوری 
گهر   جواد مهران-) نگار روزنامه( بیژن مومیوند –) معلم و رئیس شورای مرکزی ادوار( عبداهللا مومنی -) نماینده دوره ششم مجلس(خوئینی  موسوی

) معلم( مهدی ناطقی –) نگار روزنامه( مسعود میری -) فعال دانشجویی(میرحسینی  یونس -) فعال زنان( ناهید میرحاج –) کارگر کفاش و فعال سندیکایی(
 شیوا –) افزار طراح نرم( آرش نصیری اقبالی -) فعال مدنی( ناصر نصراللهی –) دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه صنعتی بابل( ضیاء نبوی -

 پویا -) کارشناس گفتار درمانی(گر   صدیقه نعل–) و شورای مرکزی تحکیمدانشجوی همدان و عض( امین نظری -) کارشناس عمران(نظرآهاری 
کارشناس ( ارشیا نوری –) نویسنده( محمود نکوروح -) کارمند و عضو شورای سیاستگذاری ادوار( سعید نعمتی –) کارشناس اقتصادی(اللهی  نعمت

 سعید نیکویی –) عضو سابق شورای مرکزی تحکیم(علی نیکونسبتی  -) حروفچین( حسن نیکبخت –) فعال اجتماعی(زاده   حسین نوری-) صنعت
دانشجوی دانشگاه تهران و عضو ( فرید هاشمی -) شرکت ساختمانی در سنندج( فرهاد هادی -) بازاری در سنندج( فالح والیتی -) کارشناس اقتصادی(

 -) دانشجوی دانشگاه شهید رجایی(ای   سیدغالمرضا هزاوه–) کیمدانشجوی اقتصاد و عضو شورای مرکزی تح( بهاره هدایت –) شورای مرکزی تحکیم
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عضو سابق شورای مرکزی ( حنیف یزدانی -) شغل آزاد در درود ( احمد یزدانی –) پژوهشگر اقوام( احسان هوشمند -) پژوهشگر در درود(مراد همتی 
  ) روحانی و نویسنده( حسن یوسفی اشکوری –) ده دوره ششم مجلسنماین( میرمحمود یگانلی -) فعال دانشجویی در شیراز( سحر یزدانی –) تحکیم
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  گفتنمان مطالبه محور بیانیه دوم

  
  
  

  ای که گذشت مرحله
  

های   برخاسته از تجارب سالیان اخیرِ حرکات و تالش412محور گفتمان مطالبه
فته ، در ها، طبقات و اقشار مختلف مردم است که این رویکردِ نه طیف

  .جمهوریِ پیش روی نیز فرصتی برای ظهور یافت انتخابات ریاست
اندیشی پیرامون مطالبه محوری از  های هفتگی هم پس از آغاز نشست

انتخابات و گفتمان ”  و بعد از انتشار نخستین بیانیه ١٣٨٧تابستان 
های اخیر توسط  در اسفند سال گذشته ، این رویکرد در ماه” محور  مطالبه

های مختلف  احزاب ، فعاالن سیاسی ، روشنفکران ، فعاالن مدنی و جریان
 رشد و نفوذ …اجتماعی همچون زنان، کارگران، دانشجویان، اقوام، معلمان ، 

  .قابل توجهی یافته است
این رویکرد همچنین توانست فرایند و فضای انتخابات و ادبیات حاکم بر آن 

اکثر آنان . را بدان سو رهنمون سازد را متأثر ساخته و نامزدهای مختلف 
مجبور شدند به جای طرح شعارها و مفاهیم کالن و کلی ، به طور نسبی 

ها و اقشار مختلف  مصداقی سخن بگویند و در برابر مطالبات طیف
پذیر ارایه  ای مشخص و قابل پیگیری و سنجش العمل نشان داده و وعده عکس
  .دهند
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  مرحله جدید پیش روی
  

محور  بایست برخورد مطالبه رسد اینک می اد حرکت پیشین به نظر میدر امتد
در این مرحله تأکید بر چند نکته محوری . با انتخابات را گامی فراپیش برد

  :ضروری است
   برخی مطالبات اثرگذار مغفول●

های اخیر نامزدهای انتخابات نکات متعدد و بعضاً مهمی  به رغم آنکه در ماه
اند، اما مطالبات تأثیرگذار و  های خود مطرح کرده رنامهرا در شعارها و ب

ها ضروری است،  مهمی نیز توسط کاندیداها مغفول مانده است که توجه بدان
  :از جمله

های  منظور لغو تحریم سازی اورانیوم به ای و غنی حل مسئله انرژی هسته
شور و های سازمان ملل، که اقتصاد ک آور به واسطه قطعنامه جهانیِ الزام

  .زندگی روزمره و معیشتی مردم را متأثر ساخته است
خواران  برخورد با نقدینگی متراکمی که در دست نهادهای گوناگون و رانت

قرار گرفته و بخش های مختلف اقتصاد جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار 
  .سازد داده و روند سالم چرخش اقتصاد کشور را مختل می

ای بین المللی همچون کنوانسیون های کارگری و پیوستن به کنوانسیون ه
ها پیوسته و براساس  آن هایی که ایران به زنان و پایبندی به قواعد کنوانسیون

مصوبات رسمی جمهوری اسالمی ایران، همچون قوانین داخلی محسوب 
  .شود می

ها و نشریات مستقل و دخالت نکردن نیروهای  به رسمیت شناختن تشکل
های زنان، اقوام، دانشجویان ، معلمان  یکاهای کارگری، تشکلدر سند دولتی 

  .بگیران دیگر و مزد و حقوق
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هماهنگ کردن حقوق و دستمزد زحمتکشان ، کارگران ، معلمان و کشاورزان 
  .وری آنان با نرخ تورم و توجه به بهره

  .آزادی زندانیان عقیدتی، سیاسی و صنفی
ورد کلیه متهمان و زندانیان و لزوم رعایت آیین دادرسی عادالنه در م

  .حضور هیات منصفه در مورد متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی
افزایش حقوق و اختیارات محلی و سپردن کار مردم هر منطقه به خود آنان، 

  .به منظور تمرکز زدایی از سیستم اداری کشور
 به رسمیت شناختن حق استفاده از زبان مادری اقوام در آموزش و پرورش

  .های جمعی بر اساس قانون اساسی و رسانه
شدن حق همه صاحبنظران سیاسی و اجتماعی برای  به رسمیت شناخته
  .جمهوری فارغ از جنسیت، مذهب ، اندیشه و قومیت کاندیداتوری ریاست

   راهکارطلبی و تضمین خواهی●
در این مرحله مهم ترین مسئله فعاالن سیاسی و مدنی و صنفی مطالبه محور 

 رابطه با فرایند انتخابات این است که نامزدهایی که از برخورد مفهومی، در
اند، چه  گامی فرا نهاده و به طور مصداقی شعارهایی را مطرح کرده

ای برای تحقق این وعده ها دارند؟ همچنین  راهکارهای عملی و مهندسی شده
توانند  شان چه تضمین و اعتمادی برای عمل به این راهکارها می ن مخاطبا

ها مستقیماً در حوزه اختیاراتشان  داشته باشند؟ در مواردی که این وعده
کنند؟ و باالخره  قرار ندارد ، چه راهکاری را برای تحقق این شعارها ارائه می

مخاطبان شان را چگونه به تحقق این مطالبات ، مطمئن می سازند و به آنان 
  بخشند؟ اعتماد می

  واری به افکار عمومی دیدارها و گزارش دهی اد●
یک . نامزدهای انتخابات ، اینک در برخورد مستقیم با جامعه و مردم هستند

ی  خواست مهم در برخورد مطالبه محور با انتخابات تاکید بر ضرورت ادامه
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ها و اقشار مختلف جامعه بویژه  ارتباط مستمر رئیس جمهور با طیف
  .مدنی است های مختلف جامعه تشکل

نتخابات ، فضای جامعه به طور نسبی بازتر میشود و نیاز به اخذ در دوران ا
تر و  رای ، ارتباط دولتمردان یا طالبان قدرت و مسئولیت با مردم را فعال

اما تجربه تلخ جامعه ایران بیانگر بسته شدن و یا کانالیزه . کند تر می شفاف
 انتخاب معموالً مسئوالن پس از. شدن این ارتباط پس از کسب قدرت است

ها و فضاهای محدود و غیر شفاف و به  شدن، رتق و فتق امور را در محیط
 به عنوان صاحبان و میزبانان ونه میهمانان این -دور از نگاه افکار عمومی 

  .دهند  انجام می-کشور 
های  دهی بایست این مطالبه جدی را مطرح کرد که گزارش بر این اساس می

جمهور به ملت و در جریان قرار  ی رئیس قانهادواری ، منظم ، شفاف و صاد
دادن آنها از سیر پیشبرد امور، مراحل آن و مطرح کردن موانع پیش روی ، 

سازد ، رابطه  کند، آنان را در حل مشکالت سهیم می  مردم را عینی می توقع
کند و بکارگیری اراده و توان ملی در رفع مشکالت   ملت را ترمیم می–دولت 

  .سازد  میرا مقدورتر
در پایان امضاءکنندگان این بیانیه بر حق شهروندی هر یک از ایرانیان برای 
اتخاذ تصمیم فردی درباره نحوه برخورد با انتخابات و یا ارزیابی نسبت 

ها و راهکارهای هر یک از نامزدها برای پاسخ به مطالبات مطرح شده  برنامه
  .ورزند  محور ، تاکید میاز سوی فعاالن سیاسی و مدنی و صنفیِ مطالبه

  1388خرداد 
) / فعال سیاسی و زنان(آینده آزاد ) / معلم، آبادان(مهر هوشنگ  آرین) / راننده شرکت واحد(آذریان احمد ) / معلم، کوهدشت(وند محمدجواد  آدینه

نخعی فروزان  آصف) / شاعر(آشور محمد ) / شتمعلم، کوهد( آزادبخت مجتبی ) / معلم، کوهدشت(آزادبخت فرزاد ) / معلم، کوهدشت(آزادبخت عظیم 
آموزگار ) / فعال زنان(بویه پروانه  آل) / فعال مدنی، یاسوج(آقایی سامر ) / بخش خصوصی(آصفی حمید ) / نگار روزنامه(آصفی سهیل ) / نگار روزنامه(

) / طراح گرافیست(احتسابیان نگین ) / فعال زنان(آموزگار مهین / ) فعال زنان(آموزگار ناهید ) / دبیر بازنشسته(آموزگار مجید ) / دار خانه(اورانوس 
نگار  مترجم و روزنامه(احمد جابر ) / کنون فعال سیاسی از دوران دکتر مصدق تا(احمدزاده طاهر ) / مترجم(احمدزاده هما ) / طراح صنعت(احتسابیان پیام 

) / فعال مدنی(احتشامی منوچهر ) / فعال مدنی، همدان(احتظاضی هادی ) / اننده شرکت واحدر(احمدی قربان ) / نویسنده و مترجم(احمدی بابک ) / اهوازی
) نصیر و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت دانشجوی صنعتی خواجه(اسدی میالد ) / معلم، اسالمشهر(اردبیلی اسفرام ) / پزشک(اخالقی مصطفی 

) / راننده شرکت واحد(اشرفی یونس ) / فعال دانشجویی، سنندج(اسکندری دلیر ) / نده شرکت واحدران(اسکویی شهریار ) / معلم ، کرج(اسدی مختار / 
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افتخاری عباس ) / پزشک(افتخاراردبیلی حسن ) / شرکت واحد(اصالنی خدایار ) / راننده شرکت واحد(اصالنی شاهپور ) / معلم، اسالمشهر(اصالنی 
هموطن (الهامی عبدالمجید ) / راننده شرکت واحد(اکبری علی ) / فعال زنان(افشاری مریم ) / نگار روزنامه(نگ راد امیرهوش افتخاری) / راننده شرکت واحد(

فعال (انتظاری شهال ) / معلم، کوهدشت(امیدیان اکبر ) / کارشناس صنعت(زاده مهدی  امینی) / فعال مدنی(امینی سیامک ) / دار خانه(امینی صدیقه ) / عرب
) / استاد دانشگاه ( باوند داوود هرمیداس) / معلم، کوهدشت(ایمانی ولی ) / سندیکای شرکت واحد(اسالو منصور ) / فعال زنان(پرستو انصاری ) / زنان

اهیم باقری ابر) / معلم، رشت(باقری تیمور ) / فعال مدنی، یاسوج(باقرزاده ایرج ) / معلم، اسالمشهر(باختر عبدالحسین ) / معلم، اسالمشهر(بابایی علی 
فعال مدنی، (باطولی مختار ) / معلم، اسالمشهر(بایسته داوود ) / مدیر امور آموزشی(بافننده حسین ) / معلم، تهران(باقری محمود ) / راننده شرکت واحد(

براتیان ایمان ) / پزشک(ی خلیل برات) / معلم، تهران(بداقی رسول ) فعال زنان(نژاد پروین  بختیار) / مدرس دانشگاه(الدین  ل  بازرگانی کما) / گچساران
برغمدی اسماعیل ) / معلم، کوهدشت(برخوردار محمدعلی ) / پزشک(اهللا  برهانی رحمت) / راننده شرکت واحد(برجسته رحیم ) / دانشجوی سابق، شهرکرد(
بهرامیان خلیلی ) / معلم رشت(بهارستانی یداهللا ) / نویسنده و مترجم(بصیر منوچهر ) / نویسنده و فعال سیاسی(نگار محمد  بسته) / راننده شرکت واحد(
وکیل (بهزادی محمود ) / مدیر صنعت(بهزادی محمد ) / کارشناس مدیریت، خوزستان(بهبهانی ناصر ) / معلم، تهران(بهلولی مهدی ) / وکیل دادگستری(

بینقی ) / بخش خصوصی(آزار حمید  بی) / شاعر(بهبهانی سیمین ) / معلم، تهران(لنگرودی محمود  بهشتی) / معلم بازنشسته(بهفروزی محمد ) / دادگستری
پاکنهاد پیمان ) / نگار روزنامه(پاکزاد بابک ) / نگار روزنامه(پاکزاد هادی ) / بشر کردستان عضو سازمان حقوق(زاده امید  بیگی) / مدیر امور آموزشی(تقی 

پورآذری رضا ) / فعال قومی در آذربایجان(پژوم یوسف ) / ویان آزادیخواه دانشگاه تهراندبیر تشکیالت و سخنگوی دانشج(پدرام پویا ) / نگار روزنامه(
راننده شرکت (پورآذری رضا ) / بخش خصوصی(پوررضا حسین ) / معلم، تهران(پورسلیمان علی ) / کارمند(پورابراهیمی احمد ) / راننده شرکت واحد(

) / راننده شرکت واحد(تاجیک حسن ) / نگار روزنامه(تاجیک عبدالرضا ) / معلم، کوهدشت(ن یداهللا پیریا) / معلم، کوهدشت(حسن  پیریان علی) / واحد
راننده (خانی صادق  تقی) / دانشجوی صنعتی بابل، محروم از تحصیل(پور علی  تقی) / راننده شرکت واحد(تقوی محمد ) / فعال مدنی(الدینی عباس  تاج

نگار کرد و  روزنامه(علی  توفیقی محمد) / نویسنده(تولّایی مجید ) / فعال دانشجویی دانشگاه تهران(تنها نسیم ) / تمدیر صنع(تنها مصطفی ) / شرکت واحد
) / راننده شرکت واحد(تیموری رستم ) / فعال دانشجویی امیرکبیر(مجید توکلی ) / فعال اقوام(توکلی خالد ) / عضو شورای مرکزی مجاهدین انقالب

معلم، (جسور ) / رانند شرکت واحد(جباری قنبر ) / فعال زنان(جبارزادگان حمیده ) / دار خانه(گان فرخنده  جبارزاده) / سنده و مترجمنوی(جباری علیرضا 
 جلیلی) / راننده شرکت واحد(جعفری نورعلی ) / راننده شرکت واحد(جعفری ناصر ) / نگار نویس و روزنامه نمایشنامه(حسین  جعفری محمد) / اسالمشهر

جواهریان احمد ) / معلم، تهران(جوادپور اسداهللا ) / نگار روزنامه(جمشیدی ایرج ) / راننده شرکت واحد(جاللیان علیرضا ) / کارشناس بازرگانی(داوود 
حاتمی ) / فعال مدنی(آرا هرمز  چمن) / معلم، کوهدشت(اهللا  چگنی لطف) / معلم، اسالمشهر(جهانشیری ) / معلم، کرج(جهانشاد حسین ) / کارشناس صنعت(

حدیثی ) / شاعر(حجازی طه ) / دار خانه(حبیبی مریم ) / راننده شرکت واحد(حبیبی علی ) / فعال زنان(سمنانی نزهت  حافظی) / نگار روزنامه(خان  عیسی
فعال (حسامی حمید ) / ننده شرکت واحدرا(الدین  حریری جالل) / فعال عرب اهوازی(حردان حسین ) / معلم، تهران(حدیثی علی ) / معلم، الهیجان(حمید 
حسینی غضری سیدرضا ) / راننده شرکت واحد(زاده اردشیر  حسین) / راننده شرکت واحد(زاده ایوب  حسن) / نگار روزنامه(نیا آرش  حسن) / مدنی

پرست  حق) / پزشک، اصفهان(پناه بهزاد  حق) / راننده شرکت واحد(زاده اسماعیل  حسن) / راننده شرکت واحد(حسنلو یوسف ) / راننده شرکت واحد(
مدیر بخش (حمسی محمدرضا ) / شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت(زاده عباس  حکیم) / راننده شرکت واحد(دوست حمید  حق) / سنندج(مسعود 

خادم ) / کشاورز و دامدار(مسلم خادم ) / معلم، کوهدشت(حیدری طهماسب ) / راننده(غیبی منصور  حیات) / نگار روزنامه(حیدری محمد ) / خصوصی
راننده شرکت (خانجانی محمد ) / فعال مدنی(خاکی منوچهر ) / بازرس کانون صنفی معلمان(خاکساری محمد ) / کارشناس شرکت ساختمانی(حمیدرضا 

داروساز، (الدین  خدیو صالح) / ق عملکارمند اتا(خداوردیان هما ) / راننده شرکت واحد(خداوردی علی ) / راننده شرکت واحد(خجسته شهروز ) / واحد
نژاد  خلیلی) / شاعر(خلیلی محمد ) / بخش خصوصی(خطیبی محمد ) / دندانپزشک(اکبر  خسروشاهی علی) / معلم، اسالمشهر(خسروی منصور ) / مهĤباد

سردبیر قلم (دارابی ثریا ) / نگار روزنامه(بی ناهید خیرا) / کارمند، الهیجان(سلیمی ابراهیم  سیرت خوش) / معلم، مشهد(هاشم خواستار ) / دار خانه(فرح 
داوودی قنبر ) / انتشاراتی(دادمهر رسول ) / نماینده دوره ششم مجلس(دادفر محمد ) / معلم، تهران(داوری محمد ) / معلم، کوهدشت(زاد علی  دانش) معلم

معلم، (دوستی کریم ) / معلم، کوهدشت(دوستی رستم ) /  شرکت واحدراننده(داللی حبیب ) / فعال مدنی(آسایی محمود  دل) / راننده شرکت واحد(
دینوی ) / راننده شرکت واحد(دهقان مهدی ) / معلم، اسالمشهر(دهسری وحید ) / معلم، تهران(آزاد محمود  دهقان) / نگار روزنامه(دهقان علی ) / کوهدشت

ربانی ) / فعال دانشجویی، مشهد(محمد راعی ) / فعال زنان(راد ترانه ) / فعال زنان( راد پروانه ) /معلم، تهران(اصغر  ذاتی علی) / فعال مدنی، همدان(ابراهیم 
رحمانی آرش ) / نماینده اسبق مجلس شورای اسالمی از زنجان(رجائیان محمدجواد ) / راننده شرکت واحد(رجبی نصراهللا ) / استاد دانشگاه(صادق  محمد

) / فعال زنان(رحیمی عفت ) / پژوهشگر و فعال در حوزه زنان(رحیمی نریمان ) / کارشناس(پور جواد  رحیم) / ندهنویس(رحمانی تقی ) / کارشناس برق(
) / سردفتر اسناد رسمی(رضاخانی بهمن ) / معلم، کوهدشت(رشنو عباس ) / راننده شرکت واحد(رسولی قدرت ) / معلم، کوهدشت(رستمی کیومرث 

رضوی ) / معلم، کوهدشت(رضایی مصطفی ) / معلم، تهران(رضایی محمدرضا ) / فعال مدنی، شیراز(رضایی کاوه / ) راننده شرکت واحد(رضایی حمید 
رفیعی حسین ) / راننده شرکت واحد(رضوی سیدمرتضی ) / عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت واحد(رضوی داوود ) / کارشناس الکترونیک(اشکان 

روستایی ) / کارمند سابق وزارت خارجه(رنجبر درویش ) / نگار روزنامه(یگانه بنفشه  رمضانی) / معلم، تهران(زاده یعقوب  رمضان) / استاد دانشگاه(
راننده شرکت (زبرجدی جالل ) / فعال زنان(حیدری رقیه  پور زارع) / معلم، تهران(زارع علی ) / استاد دانشگاه(طوسی رضا  رئیس) / نگار روزنامه(فرزانه 
معلم بازنشسته و مدرس دانشگاه، (زمانی محمدابراهیم ) / راننده شرکت واحد(زمانی حبیب ) / ، اسالمشهر معلم(زاده  زکی) / فعال مدنی(زرین علی ) / واحد
) / نگار روزنامه(زهدی محمدرضا ) / پزشک(زهتاب حسن ) / ساز نقاش و مجسمه(زندی بهنام ) / فروشنده لوازم کامپیوتر(زمانی محمود ) / شیراز

ستوده نسرین ) / استاد دانشگاه(سببی مناف ) / راننده شرکت واحد(سبزواری حسین ) / آزاد، سنندج(ساعدی صادق ) / معلم، اسالمشهر(زاده  الزین
) دانشگاهبازنشسته سازمان انرژی اتمی و (سحابی فریدون ) / فعال زنان(سحابی هاله ) / فعال سیاسی(اهللا  سحابی عزت) / وکیل دادگستری و فعال زنان(

) / راننده شرکت واحد(سلیمی یعقوب ) / معلم، تهران(سلیمانی علی ) / راننده شرکت واحد(سلیمانی ابراهیم ) / معلم، اسالمشهر(تاجکی زکی  سردار/ 
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) / راننده شرکت واحد(ل سلمانی ابوالفض) / راننده شرکت واحد(سلطانی مهدی ) / معلم، قزوین(سلطانیه مرتضی ) / وکیل دادگستری(سلطانی عبدالفتاح 
) / معلم، کوهدشت(سوری صالح ) / معاون اسبق وزارت کار و امور اجتماعی(سمیعی سیاوش ) / شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت(سمیاری مرتضی 

) / نویس، دهدشت وبالگ (پور رضا سیدی) / معلم، کوهدشت(اهللا  الدینی صحبت سهم) / معلم، کوهدشت(پور امید  سهراب) / معلم، کوهدشت(سوری محمد 
شاکری ابراهیم ) / راننده شرکت واحد(شادمان رسول ) / راننده شرکت واحد(شادگام یوسف ) / مدیرکل اسبق ثبت، رشت(بصیر محمود  شاددل

) وکیل دادگستری( محمد شریف) / آرشیتکت(شرفی فرهاد ) / راننده شرکت واحد(شایگان قاسم ) / معلم، تهران(شاهرخی پیمان ) / بازنشسته مطبوعاتی(
الواعظین  شمس) / راننده شرکت واحد(شکاری سلطانعلی ) / معلم، ممسنی(شفیعیان گودرز ) / معلم، کوهدشت(شفیعی بهرام ) / دار خانه(شعبانی سوسن / 

) / فعال زنان( شمیرانی گوهر ) / فعال زنان(اج شمیرانی عالمت) / فعال زنان(شمیرانی پروانه ) / معلم، کوهدشت(زاده علی  شمس) / نگار روزنامه(ماشاءاهللا 
) / معلم، کوهدشت(علی  شیراوند حاج) / دندانپزشک(شیرازی عطاءاهللا ) / نگار و طراح هنری روزنامه(شهوق شایا ) / راننده شرکت واحد(شهبازی سیروس 

) / راننده شرکت واحد(صادقی اسماعیل ) / کارفرما دزفول(د محمدی محم صاحب) / کارفرما، دزفول(محمدی سعید  صاحب) / دار خانه(شیویدی فریبا 
صالحی سیدعلی ) / فعال دانشجویی، سنندج(صالحی آرش ) / فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی بابل(صادقی ایمان ) / معلم، کوهدشت(صادقی اسماعیل 

صرافی ) / فعال مدنی، آذربایجان(صراف مهدی ) / و شهرسازمعمار (زاده مینوش  صدوقیان) / فعال دانشجویی، اصفهان(صحرایی سعید ) / شاعر(
معلم، (صمدی ) / فعال مدنی(صفری مظفر ) / فعال مدنی(صفری رضا ) / دانشجوی فعال، شیراز(صفری پویان ) / مهندس شرکت ساختمانی(علیرضا 

ضرغامی ) / مدیر بازنشسته صنعت(صمیمی کیوان ) / دراننده شرکت واح(صمدی محمد ) / نگار، کرمانشاه روزنامه(صمدی حمیدرضا ) / اسالمشهر
) / مترجم(طاهری فرزانه ) / نگار روزنامه(طاهری سیامک ) / راننده شرکت واحد(ضیایی پژمان ) / فعال مدنی(ضرغامی فریدون ) / شاعر(اشرف  علی

فعال فرهنگی و (طالقانی طاهره ) / ل سیاسی و حوزه زنانفعا(طالقانی اعظم ) / وکیل دادگستری(طاهری ناصر ) / کارشناس اقتصادی(طاهری مرتضی 
عابدی هما ) / دار خانه(ظریفیان فاطمه ) / معلم، اسالمشهر(طیرانی سعید ) / معلم، کوهدشت(طوالبی علی ) / معلم، کوهدشت(طوالبی پرویز ) / حوزه زنان

راننده (پور حجت  عبداهللا) / شغل آزاد، شیراز(زادگان سیدجعفر  عباس) / مشهرمعلم، اسال(عالمی علی ) / معلم، اسالمشهر(عاشوری ) / وکیل دادگستری(
) / معلم، اسالمشهر(عبدی اسماعیل ) / معلم اخراجی(عباسی باقر ) / معلم، کوهدشت(عبداللهی عبداهللا ) / کارگردان سینما(عبداللهی صدرا ) / شرکت واحد
عربشاهی ) / استاد دانشگاه(عدالتی صدیقه ) / معلم، تهران(آبادی رضا  عبدی سنبل) / ننده شرکت واحدرا(عبدیان علی ) / راننده شرکت واحد(عبدی حبیب 

نویسنده (طرف یوسف  عزیزی بنی) / معلم، اسالمشهر(اهللا  عزیزی هدایت) / راننده شرکت واحد(عربلو رضا ) / شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت(مهدی 
) / معلم، کوهدشت(علیزاده علی ) / کارشناس اقتصاد(علیزاده شهاب ) / نگار روزنامه(حسن  علیپور محمد) / فروشکتاب(عطوفت روئین ) / عرب اهوازی

عمویی محمدعلی ) / کارفرما(عمرانی محمود ) / نویسنده(علیجانی رضا ) / کارمند(بابایی مهین  علی) / فعال مدنی(عالیی باقر ) / فعال مدنی(علوی علی 
شرکت ساختمانی (فرازی حامد ) / معلم، اسالمشهر(فدایی حسن ) / فعال مدنی(فاضلی مصطفی ) / معلم، کوهدشت(اهللا  ضنفری سیفغ) / فعال سیاسی(

ور فرهادپ) / دار خانه(فرمانبر مهناز ) / فعال زنان(فرشید زهرا ) / راننده شرکت واحد(فرخی محمد ) / نگار و فعال کارگری روزنامه(اللهی کاظم  فرج) / بانه
) / راننده شرکت واحد(فزونجاهی سعید ) / فعال قومی، آذربایجان(فرید فرانک ) / دار خانه(فرهومند نسرین ) / فعال مدنی(فرهادی احمد ) / نویسنده(لی  لی

ای فرزان  فیروزه) / ارد خانه(فهیمی پروین ) / زندانی سیاسی سابق(فقیرزاده صالح ) / نماینده اسبق مجلس از الهیجان(حجت انصاری ارسالن  فالح
قاضی ) / کارشناس کامپیوتر(ای نگین  فیروزه) / کارمند شرکت خصوصی(ای نسترن  فیروزه) / روانشناس(ای فیروز  فیروزه) / کارشناس کامپیوتر(

) کارشناس فناوری(اباغی علیرضا قر) / دانشجو، کرمانشاه(قاسمی کرمانشاهی کاوه ) / کارشناس اقتصادی(الصباحی عباس  قائم) / نگار روزنامه(فرشته 
فعال قومی، (قوامی اجالل ) / نماینده دوره هفتم و هشتم مجلس(قنبری داریوش ) / بازرگان(زاده عبدالحسین  قمی) / نگار روزنامه(قربانپور فرشاد / 

معلم، (کاظمی خیراهللا ) / پزشک، اراک( کارگشا رحمان ) /معلم(کارگر ناصر ) / معلم بازنشسته(کارشناس اسداهللا ) / پزشک(الدین  قهاری نظام) / کردستان
زاده هادی  کحال) / بشر کردستان رئیس سازمان حقوق(صدیق  کبودوند محمد) / فعال دانشجویی(کبودوند تونیا ) / فعال زنان(کاویان اعظم ) / کوهدشت

مددکار پرورش (کرمی محبوبه ) / نگار روزنامه(کرمانی علیرضا ) / رنگا روزنامه(کرمانی حسین ) / کارمند، مهاباد(کردپور خسرو ) / کارشناس صنعت(
راننده شرکت (کمندانی محمد ) / فعال مدنی، شیراز(کشکولی فریدون ) / پزشک، سنندج(کریمی رئوف ) / راننده شرکت واحد(کریمی حسن ) / کودکان
کیمیایی ) / فعال زنان(کیانی بهناز ) / پژوهشگر مسایل اجتماعی، خوزستان(کهزادی پروین ) / گاز، کامیاران کارمند شرکت(کمانگر فردین ) / واحد

 –عضو جمعیت توسعه سیاسی (لدنی مسعود ) / راننده شرکت واحد(گوهری ابراهیم ) / کارشناس عمران(کیوانچهر جعفر ) / فعال مدنی(محمدرضا 
راننده شرکت (مجیدی منصور ) / عضو حزب جامعه مدنی، همدان(اهد حسین مج) / نگار و فعال کارگری روزنامه(لگزیان جواد ) / فرهنگی خوزستان

) / معلم اخراجی و ویراستار(محبوب مریم ) / فعال زنان(محبوب عفت ) / فعال زنان(محبوب اکرم ) / کارشناس صنعت نفت(محبوب احسن ) / واحد
) / فعال دانشجویی، سمنان(محمدی علی ) / راننده شرکت واحد(سعید محمدی ) / معلم، کوهدشت(محمدی داریوش ) / معلم، کوهدشت(محمدی بهرام 

فعال دانشجویی، (محمودی ستار ) / بازاری(محمدی اردهالی محمد ) / نگار، کرمانشاه روزنامه(محمدی نوشین ) / کارشناس صنعت(محمدی نرگس 
فعال دانشجویی، (مرادویسی بالل ) / پزشک(ءاهللا  مدیحی ماشا) /  مدنیفعال(اهللا  مدیریان حجت) / مدرس دانشگاه(مدنی سعید ) / سیستان و بلوچستان

راننده (مردعلی علی ) / راننده شرکت واحد(مردانی حسین ) / معلم، کوهدشت(مرادی محمدحسن ) / راننده شرکت واحد(مرادی علیرضا ) / کرمانشاه
) / فعال مدنی(مصباح ضیاء ) / دانشجوی دندانپزشکی(مصباح پروین ) / دار خانه(مصباح اکرم ) / فعال سیاسی عرب، اهواز(مزیدی موسی ) / شرکت واحد

معصومی ) / شغل آزاد، اراک(معصومی احمد ) / معلم، تهران(زنجانی عباس  معارفی) / نگار روزنامه(معافی حمید ) / خبرنگار، عکاس(زاده عالیه  مطلّب
مقدم ) / فعال زنان(مقدم رضوان ) / فعال زنان و محیط زیست(مقدم خدیجه ) / نگار روزنامه(سادات مفیدی بدرال) / فعال دانشجویی دانشگاه تهران(یاسر 
پناهی ژیال  موحدشریعت) / معلم، تهران(اصغر  منتجبی علی) / نگار، اهواز روزنامه(مکارمی مهدی ) / فعال مدنی(مقدم مرتضی ) / کارشناس سینما(روژا 

نماینده (اکبر  علی خوئینی سید موسوی) / فعال زنان(موسوی فرح ) / پژوهشگر بانک مرکزی(موحدی فاطمه ) / ای پژوهشگر و کارشناس انرژی هسته(
کارشناس (میثمی طاهره ) / مدیر صنعت(مهربخش منوچهر ) / راننده شرکت واحد(مهدیخانی حسین ) / نگار روزنامه(مومیوند بیژن ) / دوره ششم مجلس

) معلم، تهران(دشتی  مین) / معلم، کوهدشت(اهللا  میرزاده صحبت) / نویسنده و شاعر(میری مسعود ) / راننده شرکت واحد(عمت میرزایی ن) / روابط عمومی
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) / دار خانه(ماری  نجات) / دانشجوی محروم از تحصیل صنعتی بابل(نبوی ضیاء ) / پزشک(هاشم حسن  نایب) / کارمند شرکت خصوصی(فر بتول  نامیان/ 
راننده (کودکی محمود  نژند) / معلم، کوهدشت(اهللا  نجفی نعمت) / فعال مدنی(نجفی مهرگان ) / فعال زنان(نجفی روشنک ) / کارشناس سینمایی(نجفی روجا 
دیقه نعلگر ص) / پزشک جراح(اللهی کریم  نعمت) / کارشناس اقتصادی(اللهی پویا  نعمت) / شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت(نظری امین ) / شرکت واحد

نوری ) / کارشناس صنعت(نوری ارشیا ) / نویسنده(نکوروح محمود ) / معلم، رشت(نقدی ) / فعال قومی، سنندج(نعمتی زهیر ) / کارشناس گفتار درمانی(
) معلم کوهدشت(یم نام کر نیک) / معلم کوهدشت(نوریان محمد ) / معلم، کوهدشت(نوری محمد ) / معلم، تهران(نوری محمد ) / راننده شرکت واحد(حسین 

دوست  وطن) / شاعر(وسمقی صدیقه ) / راننده شرکت واحد(مرام حسن  نیک) / کارشناس اقتصادی(نیکویی سعید ) / معلم، تهران(نژاد محمدرضا  نیک/ 
ای مرکزی دفتر تحکیم شور(هاشمی محمد ) / شرکت ساختمانی، سنندج(هادی فرهاد ) / بازاری، سنندج(والیتی فالح ) / راننده شرکت واحد(محمود 
فعال (هراتی خلیل ) / دانشجوی اقتصاد و شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت(هدایت بهاره ) / شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت(هاشمی فرید ) / وحدت
هوشمند احسان ) / انفعال زن(هوسمی مژگان ) / پژوهشگر، درود(همتی مراد ) / دانشجوی دانشگاه شهید رجایی(ای سیدغالمرضا  هزاوه) / مدنی

فعال (نژاد سعید  یعقوبی) / دان موسیقی(یزدخواستی سحر ) / دان موسیقی(یزدخواستی رامین ) / شغل آزاد، درود(یزدانی احمد ) / پژوهشگر اقوام(
پور  یوسف) /  شورای اسالمینماینده دور ششم مجلس(یگانلی میرمحمود ) / کارشناس شرکت ساختمانی(یکیتا فراز ) / دانشجویی دانشگاه صنعتی بابل

  )روحانی و نویسنده(اشکوری حسن  یوسفی) / فعال زنان(یوسفی ثریا ) / فعال زنان(منوّر 
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  ایرانبه پیشگاه ملت
  413همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران

  
  
  

 ،خواه، سکوالر، عدالت خواه و مدافع حقوق بشر-نیروهای دمکراسیما 
ن درراه پاسخگویی به ضرورت زمان و ــــــــــهمچنان با عزمی آهنی

خواسته های مادی و معنوی همه ی مردم آگاه و ترقی خواه ایران گام 
، شخصیت  مبستگی برای دمکراسی وحقوق بشردرایرانه:  داشتیمبرخواه

هائی از گروه های گوناگون از جمله گروهی از جبهه ی ملی ایران، کانون 
 مذهبی، جبهه ی -سندگان ایران، کمپین یک میلیون امضا، نیروهای ملینوی

دمکراتیک ایران، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه، طرح نیشکر هفت 
تپه، دفترتحکیم وحدت، ادوارتحکیم وحدت، کانون مدافعان حقوق بشر، حزب 
پان ایرانیست، جامعه حقوق بشرکردستان، جامعه حقوق بشرایران، 

 خواه، دانشجویان -ویان ملی گرا وآزادی خواه، دانشجویان دمکراسیدانشج
 تشکل صنفی، سیاسی و اجتماعی کشور،  بیست و پنجلیبرال و هموندانی از

صرف نظرازگرایش های گروهی وسازمانی ایشان و نیزبرخی ازترقی 
. در برمی گیرد، ندخواهان منفرد که بیانگر خواسته های امروزمردم ایران

ی سنگینی که همبستگی، انجام دادن آن را بردوش گرفت وظیفه ای وظیفه 
بود که افزون بر صد سال فعالیت پیاپی، پرفرازو نشیب و انباشته از شکست 
و پیروزی را پشت سر داشت و در بردارنده ی جنبش های ملی در 



  کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت
 

319

کشورمان با هدف استقرارتحوالت اساسی و استقرار آزادی و دموکراسی 
 گرفته بودند؛ اما به دالیلی معین ازتحقق کامل هد ف های در کشوررا پی

خود درراستای تامین شرایط شایسته ی زیست اجتماعی و اعتالی آرمان 
های انسانی و میهنی درجریان پویه ی دشوارو طوالنی خویش بازمانده 

برخورد خشونت آمیز حاکمیت، تحمل زندان، داغ و درفش، وامکان . بودند
ای طوالنی ازعمر پربار و پر تالش این عزیزان نتوانسته گذرانیدن سال ه

است و نمی تواند خللی در اراده پایدارایشان برای تالش پیگیردر راه تحقق 
خواسته های به حق خود و مردم کشورشان که برپایه ی نیازهای مبرم 
 ،وگریزناپذیرمرحله دیرپای و امروزی رشد وتعالی کشورمان استوار است

 همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران همچنان با .پدید آورد
عزمی آهنین درراه پاسخگویی به ضرورت زمان و خواسته های مادی و 
معنوی همه ی مردم آگاه و ترقی خواه ایران گام بر خواهد داشت و در این 

 سی و پنج اسامیو این هم . راه از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد
 :و یا دردادگاه های امنیتی ستگی دربند، دستگیرفرازهموندان همبن
 

دادگاه  هموندان همبستگی دربند، دستگیرو یا در از نفری سی و پنج اسام
  ...های امنیتی

 
 به پیشگاه ملت بزرگ ایران

 
 خورشیدی گروهی از روزنامه نگاران،شخصیت های 1387در سال 

اموش ملت ایران سیاسی و دانشجوئی تصمیم گرفتند که از طرف اکثریت خ
نخست با نام ائتالف برای .در انتخابات ریاست جمهوری دهم شرکت نمایند

دمکراسی و حقوق بشر در ایران و با شرکت افرادی ازهمه ، صرف نظر از 
باورهای عقیدتی و آرمانی ، جنسیت، قوم و تبار، پایگاه اجتماعی و گرایش 
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یازهای مبرم دیرپای صنفی، اجتماعی و سیاسی، با صدورسندی که درآن ن
در .وامروزی میهن ما درزمینه ایجاد جامعه ی دمکراتیک گنجانیده شده بود

 .انتخابات شرکت نماید
 

 :این سند اصول در پی آمده را دربرداشت
 

 حفظ تمامیت سرزمینی و استقالل ایران :یکم
 

ذیرش مفاد منشورملل متحد و اعالمیه ی جهانی حقوق بشرومیثاق : دوم
 های آن

 
 اکمیت قانون برخاسته از اراده ی آزاد مردمح: سوم

 
 تغییر قانون اساسی و حذف اصل های مغایر با حاکمیت ملت: چهارم

 
 جدایی دین از حکومت: پنجم

 
 وآزادی های اساسی تاکید بردمکراسی، حقوق بشر: ششم

 
 تاکید برحقوق برابرهمه ی اقوام ایرانی: هفتم

 
 ن و مردتاکید بر برابری حقوق ز: هشتم

 
 رفع هرگونه تبعیض ازلحاظ جنسیتی، نژادی، قومی، عقیدتی ومذهبی: نهم

 
پاسداری از زبان فارسی که بن مایه ی فرهنگ، یک پارچگی، و هویت : دهم

 تاریخی و ملی با احترام وپذیرش د یگر زبان های رایج در سرزمین ایران
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اری قانونی یا نفی هرگونه خشونت و شکنجه، اعم ازاینکه ازمج: یازدهم

 خودسرانه اعمال شود
 

توسعه ی همه جانبه ی اقتصادی واجتماعی همراه با گسترش : دوازدهم
 عدالت اجتماعی و نفی هر گونه بهره کشی

 
بی درنگ پس از آغاز فعالیت این گروه تحت عنوان ائتالف برای دموکراسی 

 .و حقوق بشر در ایران فعالیت انتخاباتی خود را آغاز نمود
ا ازآنجا که گروهی وابسته به نیروهای حکومتی، همزمان با فعالیت این ام

ائتالف، شروع به مخدوش کردن سندها و دیدگاه های آن کردند،وبا یاری 
ایادی خود کوشش نمودند از شرکت این گروه در انتخابات جلوگیری 

سپس تحت عنوان ائتالف برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران تار .نمایند
ائی تاسیس نمودند و از این طریق با شایعه پراکنی و دروغ گوئی کوشش نم

کردند در بین شخصیت های سیاسی پراکندگی و بدبینی به وجود 
گردانندگان ائتالف برای خنثی نمودن این کار عنوان سازمانی خود .بیاوردند

را بازنگری و عنوان همبستگی برای دمکراسی وحقوق بشر در ایران را نام 
زمانی خود قرارداد که ازآن پس به همین نام به فعالیت خود ادامه داده سا

 .است
 

هیئت موسس همبستگی برای دمکراسی وحقوق بشردرایران، شخصیت هائی 
جبهه ی ملی ایران، کانون : از گروه های گوناگون، از جمله گروهی از

هه ی  مذهبی، جب-نویسندگان ایران، کمپین یک میلیون امضا، نیروهای ملی
حومه، طرح نیشکر هفت  دمکراتیک ایران، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و

تپه، دفترتحکیم وحدت، ادوارتحکیم وحدت، کانون مدافعان حقوق بشر، حزب 
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ایران،  کردستان، جامعه حقوق بشر پان ایرانیست، جامعه حقوق بشر
جویان  خواه، دانش-دانشجویان ملی گرا وآزادی خواه، دانشجویان دمکراسی

تشکل صنفی، سیاسی و اجتماعی کشور،  بیست و پنجلیبرال و هموندانی از
ترقی  برخی از گرایش های گروهی وسازمانی ایشان و نیز از صرف نظر

مردم ایران  خواهان منفرد درتدوین سند باال که بیانگر خواسته های امروز
 .جریان نشست هایی پر شمار، شرکت داشتند بود، در

اعضای موسس شورا دو ارگان را در راستای شرکت در  در آغاز کار
 هیئت -ا.انتخابات و طی مراحل قانونی برای فعالیت به قرار زیر تشکیل دادند

 عضو، را از 15 شورا ی همبستگی که از -2دبیران همبستگی که از پنج نفر
وظایف این دو نهاد تدوین اساسنامه و انجام فعالیتها  .میان خود برگزیدند

ی رسمیت یافتن قانونی ودر خواست به کمیسیون ماده ده احزاب وزارت برا
کشور و سیاست گذاری ها راکه می بایست در جریان نشست های منظم 

 .همبستگی انجام می گرفت برعهده ی آنان گذاشتند
وظیفه ی سنگینی که همبستگی انجام دادن آن را بردوش می گرفت وظیفه ای 

فعالیت پیاپی، پرفرازو نشیب و انباشته از بود که افزون بر صد سا ل 
شکست و پیروزی را پشت سر داشت و در بردارنده ی جنبش های ملی در 
کشورمان با هدف استقرارتحوالت اساسی و استقرار آزادی و دموکراسی 
در کشوررا پی گرفته بودند؛ اما به دالیلی معین ازتحقق کامل هد ف های 

یسته ی زیست اجتماعی و اعتالی آرمان خود درراستای تامین شرایط شا
های انسانی و میهنی درجریان پویه ی دشوارو طوالنی خویش بازمانده 

 .بودند
 

ابتدا همبستگی براین باوربود که باید با معرفی نامزد مستقل خود 
 شرکت ، و پس ازبرگزاری 1388درانتخابات ریاست جمهور خرداد 
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 احزاب، به طور رسمی اعالم 10ه ی انتخابات، با مراجعه به کمیسیون ماد
موجودیت کند؛ اما همبستگی که با کار شکنی ایادی درونی و بیرونی 
حاکمیت نتوانست از فرصت انتخابات در راستای بیان خواسته های خود 

 .استفاده نماید
 

همبستگی در مورد شرکت در انتخابات موضع گیری ننمود و مسئله را به 
پس از برگزاری انتخابات و حوادثی که پس ازآن . هموندان خود واگذاشت 

پس از .رخ داد ،از حقوق شهروندی مردم در چارچوب قانون دفاع نمود
سرکوبی مردم به وسیله حاکمیت و گذر مردم از خواسته های اصالح طلبان 

چون ، استقالل، آزادی، جمهوری :حکومتی ،و دادن شعارهائی ساختارشکنانه
بنان، جانم فدای ایران،حاکمیت با تمام توان تازش خود ایرانی،و نه غزه، نه ل

را به یاران همبستگی را به عنوان نمایندان واقعی مردم در بر آورده ساختن 
 .آرزو های سرکوب شده مردم انجام داد

 
و، دردادگاه   نفرازهموندان همبستگی دستگیر35در ادامه این تازش تا کنون

 زندان درشرایط دشوار محکوم شدند و  سال100های امنیتی، به افزون بر 
بسیاری ازایشان هم اکنون در شرایط نامناسب جسمی و روانی تحمیلی 

از هموندان همبستگی در  گروهی دیگر دوران محکومیت خود را می گذرانند،
 . انتظار دادگاه های فرمایشی می باشند
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  »ساسی قانون ا44اصالح اصل « دایر بر خامنه ایصدور فرمان 
   در سال هشتاد و چهارل کلیدی و حیاتی دولتیزمینه سازی برای حراج اموا

  
  
  

دولت احمدی نژاد در سال ( کار آورده شد از روزی که دولت فعلی برروی
وظیفه اصلی آن باز گذاشتن دست حامیان و پشتیبانان دولت ) هشتاد و چهار

یریت ها، وزارت مد(و مراکز قدرت در تسلط بر ادارات، پست های کلیدی 
حضور قوی در مجلس و مراکز تصمیم گیری، مراکز توزیع کننده ) خانه ها

منابع طبیعی، وزارت خانه های اقتصادی، (منابع مالی و امکانات اقتصادی 
  .غیر از مراکز سیاسی بوده است) بانک ها، بورس

اولین اقدام رییس جمهور در آن زمان مخالفت با واگذاری قسمتی از سهام 
بانک پارسیان به خریداران در بخش خصوصی به بهانه تامین قسمتی از 
هزینه خرید توسط بانک ها بود تا گروه مورد نظر خاص بر این بانک مسلط 

از آن زمان گروه های مافیائی برای آسان کردن تسلط بر اموال . شود
عمومی تبلیغات شدید خصوصی سازی را راه انداختند و باالخره چه در 

 تشخیص مصلحت نظام و چه در سطح باالتر مقدمات صدور فرمان مجمع
 که بخش دولتی اقتصاد را » قانون اساسی44اصالح اصل «رهبری دایر بر 

شرح داده است فراهم ساختند تا اموال کلیدی و حیاتی دولتی هم قابل 
بانک ها، راه آهن، خدمات ارتباط جمعی، شرکت های (تصرف و حراج باشد 

در حالیکه اوالً ) و صنایع بنیادی و کلیدی، بنادر و ترمینال هاحمل و نقل 
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دولتی بودن صنایع و فعالیت های زیر بنایی و کلیدی به شرح مندرج در 
قانون اساسی به لحاظ اهمیت آنها در حفظ امنیت و رفاه عمومی و باز بودن 

در جهت دادن به ) البته یک دولت ملی و دلسوز مصالح عمومی(دست دولت 
  …اقتصاد و سیاست های اقتصادی دولت در جهت رفاه عمومی است 

در ایران خصوصی سازی را تنها از دید انتقال مالکیت و کنترل یعنی خرید و 
فروش سهام شرکت های سود ده یا دارای سرمایه های نهفته دانسته اند 

مثل (یعنی هر دار و دسته ای، کارخانه ای یا صنعتی یا بخشی از صنعتی 
ت های وابسته به صنعت نفت، صنعت مس، صنعت آلومنیوم، صنعت شرک

را هدف تسلط خود قرار می دهد و به ) برق، صنعت آّب، نیروگاه ها و سد ها
هزار وسیله برای خود سوئی سازی آن اقدام می کند که اولین تاکتیک عوامل 
بیرونی و درونی آنها زیان ده کردن آن کارخانه یا صنعت و درست کردن 

راه های منفی کردن (هانه عوام پسند برای فروش و یا واگذاری آن است ب
بعضی از نهاد ها وارگان های وابسته به ) . تراز نامه شرکت ها متعدد است

حکومت مسئله خصوصی سازی را هم از دید ایجاد درآمد مستقل از بودجه 
، دولت و هم از دید تسلط بر جامعه، افکار عمومی، زندگی خصوصی مردم

روابط بین المللی مخصوصاً تجارت خارجی می بینند و بعضی افراد ساده 
اندیش یا عامل خود این نهاد ها و بنیادها به استنا د مقرراتی که خود عوامل 
این نهادهای ظاهراً عمومی وضع کرده اند اظهارنظر می کنند که مثالً 

 تعاونی واگذاری پنجاه و یک درصد سهام مخابرات به شرکت های ظاهراً
سپاه اشکالی ندارد که هم از اسم تعاونی سوء استفاده شده است و هم از 
کلمه خصوصی سازی و بعضی هم که فریادشان بلند شده فقط ناشی از 

   .تأسف از دست رفتن فرصت کسب تسلط و سود جویی است
در علوم اداری و اقتصاد هر نهاد، شرکت یا موسسه ای را دولتی می دانند 

ترین مقامات آن توسط مقامات حکومتی انتخاب و منصوب شوند، که باال
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بنابراین تمام نهادها، بنیادها، شرکت ها و موسسأت به اصطالح تعاونی و 
خیریه زیر نظر مقامات حکومتی، دولتی و یا شبه دولتی هستند و تسلط 
مقامات حکومتی بر آنها و بر دستگاه های اداری و دولتی در ذات با اقتصاد 

اگر که از سوی مجلس : افزوده ی ما (ابتی و خصوصی مغایرت داردرق
 ) اجتماعی کنترل نشوند-مردمی و دیگر نهادهای رسمی و نارسمی اقتصادی

یعنی امکانات و فرصت های خاص ناشی از قدرت حکومت را به آنها می دهد 
چهل هزار میلیارد تومان پول بانک های دولتی را چه افراد و شرکت هایی (
   .)ورده اند؟خ

 که سبب رشد، توسعه )دولتی یا نادولتی: افزوده ی ما (اقتصاد رقابتی واقعی
و ازدیاد تولید، اشتغال و رفاه در بخش عظیمی از دنیا حتی در دهه اخیر در 

هندوستان بی گمان الگوی اقتصادی : افزوده ی ما (چین و هندوستان
آزادی اطالعات، ): 1(  شده پنج رکن دارد )نادرستی است برای کشور ما

تولید اطالعات، دسترسی به اطالعات، سرعت دسترسی و کم هزینه بودن 
تساوی ) 3(تساوی همه افراد عالقمند در بهره گیری از اطالعات ) 2(اطالعات 

بانک ها، موسسأت (افراد عالقمند در دسترسی به منابع مالی و امکانات 
قابل رقابت بودن ) 4) (دات، صادراتمالی، بازار ها، صنایع، مواد اولیه، وار

نبودن انحصارات طبیعی، امکانات سرمایه ای، فنی، (کاال ها و یا خدمات 
) 5(و باالخره ) مسائل امنیت ملی یا مالحظات اجتماعی و رفاهی, تکنولوژیکی

باز بودن اقتصاد و دسترسی به مواد، کاال ها، خدمات، بازار در سطح جهانی 
سی ساده نشان می دهد که در ایران هیچیک از این پنج و رقابتی که یک برر

شرط فراهم نیست و در این شرایط راه اندازی بهانه خصوصی سازی جز 
دامی برای انتقال ثروت های ملی و اموال عمومی به باندهای مافیایی و ایجاد 
پایه های تسلط دراز مدت نهادهای حکومتی و بنیادها و افراد و خانواده های 

  1388/7/28414تهران   . بر آنها برای جامعه نیستمسلط 
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   قانون اساسی چه می گوید45 و 44اصل 

  

 بـرای مـصادره ی دارایـی     استپایه ای که چهل و چهار قانون اساسی اصل
موقوفه خـواران  -بنیاد، توده ها از سوی بازاریان بزرگ هایِ به یغما رفته ی

در درون نظـام والیـت      وانمند مالی   ، و کانون های ت    پاسداران باالجایگاه ،  فربه
 :، چه می گویدفقیه

اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایه سـه بخـش دولتـی، تعـاونی و      نظام
بخـش دولتـی شـامل    . برنامهریزی منظم و صحیح استوار است خصوصی با

مادر، بازرگانی خارجی، معادن بـزرگ، بانکـداری،    کلیه صنایع بزرگ، صنایع
هـای بـزرگ آبرسـانی، رادیـو و تلویزیـون،       شـبکه   سدها وبیمه، تأمین نیرو،

آهـن و ماننـد اینهـا     کـشتیرانی، راه و راه  پست و تلگراف و تلفـن، هواپیمـایی،  
بخش خصوصی . اختیار دولت است است که به صورت مالکیت عمومی و در

و خـدمات میـشود    شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجـارت 
  اقتصادی دولتی و تعاونی استکه مکمل فعالیتهای

 :  قانون اساسیل چهل و پنجاص از

 و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاهـا،  انفال
نیزارهـا،   ، جنگٌلها، ها ها، دره ها و سایر آبهای عمومی، کوه دریاچهها، رودخانه

  و امـوال هـای طبیعـی، مراتعـی کـه حـریم نیـست، ارث بـدون وارث،        بیـشه 
  .دل عمومی که از غاصبین مسترد میشوالمالک و اموا مجهول
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  حوزویان و دانشگاهیان
  ریشه های بحرانپاره ای از پیرامون از دکتر محمد ملکی، یک ارزیابی ارزنده 

  415 که به خیزش هشتاد و هشت انجامید"نظام والیی"در 

  
  

بر » المر حجج اسالما حسب«جا شدن،  آغاز سالِ دوم و پس از سه بار جابه
ی رشدیه قفل دیگری میزنند، یعنی که مدرسه باید تعطیل  روی قفل مدرسه

یعنی نماینده » مقامِ حاکمِ تبریز قائم«شود، رشدیه قفل را میشکند و به 
  چیست؟ » تکلیف«حکومت عرف پناه می برد که 

ی مکتب اداره روحانی است و کارها«جانشین حاکم و نماینده دولت میگوید 
راجع به ادارات روحانیون با خود روحانیین است و دولت دخالت در امر 

دارها و اراذل و اوباش  ای طالب و مکتب مدارس نمیکند، با چنین پشتگرمی
و رشدیه » آمریکائیاست... طرز تعلیمِ«به این بهانه که این رسم تعلیم جدید 

باب و اثاثه و مأمور آنهاست، با چوب و چماق به مدرسه حمله میکنند، اس
رشدیه هم فراری میشود و به مشهد پناه . اش را به غارت میبرند»کتابخانه«

  . میبرد
بدین ترتیب نخستین دبستان جدید ایران باز و بسته شد، اما رشیدیه از پا 

گشت و تا اوضاع را مساعد میدید دوباره  از پس هر فراری باز می. ننشست
  . کرد مدرسهای برپا می
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ای  ای، مدرسه فرارهایش به مشهد، در آنجا هم به مساعدت عدهدر یکی از 
دایر کرد، سه سال به پایان نرسیده بود که » اش دانایی و توانایی«در خور 

  : میگوید. تکفیرش کردند
از ورود به حَرَم مانع شدند، به . موثرترین اسبابها تکفیر من بود اعتنا نکردم«

ه حمامها قدغن کردند، در منزل از ورود ب. زیارت از خارج قانع شدم
در معابر بنای فحاشی گذاشتند، جز برای مدرسه از خانه . استحمام کردم

یکی از آقایان که مقامش عالیتر از لیاقتش است خودداری «خارج نشدم 
اگر این مدارس تعمیم یابد یعنی همه مدارس مثلِ این مدرسه : گفت. نتوانست

واد پیدا نمیشود، آن وقت رونق بازار علما باشد بعد از ده سال یک نفر بی س
، اسالم از ]ند[به چه اندازه خواهد شد؟ معلوم است علما که از حرمت افتاد

تا مدارس در اروپا به این درجه نرسیده بود، اسالم نصاری را . رونق میافتد
. مدارس که ترقی کرد، دین از رونق افتاد، نصاری بیدین شدند. امیدی بود

ن در این است که از صد شاگرد که در مدرسه درس صالح مسلمی
میخواندند، یکی دوتاشان ملّا و باسواد باشند و سایرین جاهل و تابع و مطیع 

  » علما باشند
 به نقل از کتاب مشروطه ایرانی دکتر ماشااله -خاطرات میرزا حسن رشدیه 

   ۵١۵ ـ ۵١۴ ص -آجودانی 
  

هایی از خاک  ا و جدا شدن قسمتپس از جنگهای ایران با روسها و عثمانیه
کم سرانِ حکومت قاجار از جمله عباس میرزا و  ایران و شکست ایران کم

مقام و امیرکبیر به این نتیجه رسیدند که قدرت آنها ناشی از علوم جدید  قائم
آوری نظامی است، دیگر زمان جنگیدن با شمشیر و کمان و  بویژه در فن

ارتش منظم و با دسیپلین و آموزش دیده وسائل غیرمدرن بدون داشتن یک 
 باید در کشور ما هم مدارس تأسیس گردد که دانش. سپری شده است
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پیش از اینها امیرکبیر که در سفرهایش . آموزان آن با علوم جدید آشنا گردند
به خارج به علت پیشرفت آنها پی برده بود به انتقاد از شیوه مدارس قدیم 

به مدارس جدید تأسیس مدرسه دارالفنون را در برخاست و با احساس نیاز 
چند سال بعد یکی از رجال . رأس کارهای علمی و فرهنگی خود قرار داد

از » یک کلمه«ای با عنوانِ  سرشناس دوره قاجار مستشارالدوله در نوشته
  : یک ضرورت مهم پرده برداشت و چنین نوشت

ور و اََقدَم وظایف است اگرچه از اَلزَم ام... تعلیم علوم و معارف در فرنگستان
در ایران مدارس بسیار است و تحصیل علوم میکنند امّا علومی که میخوانند 
علومِ دین است، یعنی علومی است برای آخرت و از برای معاد نه از برای 

تحصیل علوم دینی مربوط به معاد و [حال آنکه آن قسم تحصیل . معاش
 معاشِ اهلِ فرنگستان، مثل چراغ در جنب تحصیل علومِ صنایع و] آخرت

  . است در مقابل آفتاب و مانند قطره است در جنب دریا
   ۵٢ ـ۵١ـ۴٩ ص -» یک کمله«میرزا یوسفخان مستشارالدوله 

  
 سالِ قبل ٢یابی آنچه موجب شد تا روحانیونِ به قدرت رسیده  برای ریشه

به برخورد و دانشگاهها را به روی استادان و دانشجویان ببندند اشارهای 
مخالفت شدید این جماعت با تأسیس مدارس جدید و دسترسی مردم به علوم 

امّا برای بهتر روشن شدن وقایع تاریخی . های نوین ضروری بود و اندیشه
بینم به  مناسبت نمی صد و پنجاه سالِ اخیر ایران و ماهیت تزویرگران بی

باب تأسیس مدارسِ نظرات یکی از روحانیان پیش از رسیدنِ به قدرت در 
  : ای داشته باشم جدید از جمله دارالفنون اشاره

  داشته شده جهل است؟  کیست که نداند اماالمراض ملتهای عقب نگه
کیست که نداند علت تفوق چند کشور بزرگ بر سه میلیارد جمعیت دنیا همان 

  برتری دانش و علم و صنعت است؟ 
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مدرسه تمام فنون جدیدی که مقصد و هدف امیرکبیر این بود که در این 
هنوز به طور کالسیک، یا اصالً به ایران نیامده بود، در این مدرسه تدریس 

  . نهاد» دارالفنون«شود و بهمین جهت نام آنرا 
 -کتاب امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار اثر اکبر هاشمی رفسنجانی 

١ص  ١ـ١ ١، چاپ ٢ ۴۶   
  

جانی در همین قسمت از این یادداشت پرسید، باید از آقای اکبر هاشمی رفسن
کیست که نداند بزرگترین مخالفان تأسیس مدارسِ جدید در ایران پیش و پس 

لباسهای شما بودند و هم  از امیرکبیر طبق آنچه اسناد میگوید روحانیت و هم
های مذهبی برای  آنها بودند که تمامِ تالششان حفظ مکتب خانهها و حوزه

های مردم باسواد شوند و از جهل و  بود و از اینکه توده» علما«تربیت 
  . ناآگاهی بیرون بیایند نگران بودند

کیست که نداند روحانیت بنیادگرا با رسیدنِ به قدرت کامل چه بالیی بر سرِ 
  . دانشگاهها و مدارس و معلمان آورد

 و معلم با دانش، دانشگاه، علم، عالم» نظام والئی«کیست که نداند آنچه امروز 
ها کردند و »رشدیه«و استاد میکند دنباله همان رفتاریست که با امیرکبیرها و 

 جناب ۵٩کیست که نداند یکی از عوامل مهم بستن دانشگاهها در سال 
  . هاشمی رفسنجانی بوده است

*   *    *   
بینیم پس از اعالم مشروطیت روز به روز  ها می امّا با تمام مخالفت خوانی

پس . ها از سکه میافتد خانه شود و مکتب  مدارسِ جدید افزوده میبه تعداد
از مشروطه، اَعمال و اعالم نظرات تعدادی از روحانیون، نفوذ و بالطبع قدرت 

های مذهبی کم و کمتر میشود تا آنجا  داران و متصدیان حوزه خانه مکتب
١در سالِ . ها میگردد خانه که مدارس جدید تقریباً جایگزین مکتب  با ١
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آموزی و  تأسیس دانشگاه تهران تغییرات بزرگی در زمینه دانش و دانش
تر به آنها  تحوالت اجتماعی به وقوع میپیوندد که الزمست دقیقتر و موشکافه

  . بپردازیم
  

  نقشِ دانشگاهها در تحوالت اجتماعی قبل از انقالب 
د میتوانست به ها که یک ملّا یا مالباجی آنرا اداره میکر خانه گفتیم مکتب

روها سواد خواندن و نوشتن به ویژه خواندن قرآن بیاموزد  تعدادی از مکتب
های علمیه تربیت  و تعداد بسیار محدودی شاگرد برای تحصیل در حوزه

کننده در  کند، روحانیانی که به مدارج الزم میرسیدند، نقش اساسی و تعیین
وابطی تنگاتنگ برقرار تحوالت اجتماعی داشند و با سالطین و حاکمان ر

تا پیش از تأسیس . مینمودند که نمونه آنرا در انقالب مشروطه میتوان دید
مدارسِ جدید قبل و بعد از مشروطه تقریباً صددرصد امور آموزشی و 

با تأسیس اولین . ها و حوزههای علمی بر عهده داشتند فرهنگی را مکتبخانه
١دانشگاه تهران (دانشگاه به سبک جدید  ها از نظر  رقیبی برای حوزه) ١

پیدا شد، تا آنجا که روز به روز نفوذ و قدرت حوزههای علمی » عالم«تربیت 
کمتر و کمتر شد و تربیت متخصصین علوم مختلف به دانشگاه محول گردید 

. های دینی تنها به تربیت طالب علوم دینی محدود گشت و دامنه فعالیت حوزه
ای  از جمله هر طلبه. ها ایجاد شد رای حوزهدر این دوره محدودیتهایی ب

با تأسیس اولین . نمیتوانست عمامه به سر گذارد و از این قبیل محدودیتها
دانشگاه با وجود آنکه حرکتهای سیاسی به شدت سرکوب میشد در این 

١(دوره  ١ تا ١ ، »اتحادیه محصلین«اولین تشکلهای دانشجویی مانند ) ٢٠
 نفر که از تفکرات ۵و گروه » شجویان دموکراتسازمان جوانان و دان«

مارکسیستی الهام گرفته بودند سرکوب شدند، یکی از رجال سیاسی معروف 
آن زمان فجرالسلطنه هدایت هنگام نصب نخستین سنگبنای دانشگاه تهران با 
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اشاره به ساختمان راهĤهن که در زمان صدارت خودش صورت گرفته بود 
  : چنین گفت

ل مقدم شاهانه کلنگی بر زمین زدند که اوضاع جسمی مردمِ این چند سال قب
فرمایید  ای شروع می مرز و بوم را اصالح نماید و امروز به بنای موسسه

  . که عقل و روح مردم این مملکت را اصالح نمایند
   ٢٠٠، ص ۶ جلد - ساله ایران٢٠حسین مکی، تاریخ 

  
رضا شاه روزی که اولین کلنگ دانشگاه تهران را به زمین زد، شاید 

. اش زده است نمیدانست چه آتشی به خرمن هستی خود و نظام استبدادی
١در سالهای بین  ١ و ١  اعتصابهایی توسط دانشجویان پزشکی و ١۵

١در سال . تربیت معلم صورت گرفت  دانشجویان دانشکده حقوق در ١۶
های بیهوده در کالسها حاضر نشدند و دکتر ارانی یکی از  نهاعتراض به هزی

اعضاء این گروه عمدتاً .  نفر مشهور را تشکیل داد۵اساتید دانشگاه گروه 
این گروه در اردیبهشت سال . از دانشجویان و استادان دانشگاه تهران بودند

١ ) رروز کارگ( به اتهام تشکیل سازمان مخفی، انتشار بیانیه ماه مه ١۶
سازماندهی اعتصابهای دانشکده فنی و کارخانه نساجی اصفهان و ترجمه 

دستگیر و به مجازاتهای مختلف محکوم ) کاپیتال مارکس(کتابهایی مانند 
  ) ١٠٧ علیرضا کریمیان، ص -کتاب جنبش دانشجویی در ایران (. شدند

  
١پس از حوادث شهریور   و تبعید رضاشاه و اشغالِ ایران از سوی ٢٠

های علمیه فعالتر  فقین و تا حدودی باز شدن فضای سیاسی ایران حوزهمت
بسی  های جدیدی در جای جای ایران تأسیس شد امّا آتش شدند و دانشگاه

ها برقرار شد طوریکه هر یک از این مراکز  های علمیه و دانشگاه بین حوزه
وز به کار خود را انجام میدادند ولی قدرت و نفوذ دانشگاهها بین مردم ر
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روز زیادتر می شد، تا آنجا که در تالش برای کسب آزادی و عدالت و 
مبارزه با استبداد و استثمار دانشگاهها نقش پیشتاز را بعهده گرفتند و در 

های بسیاری بین دانشجویان دانشگاهها و عوامل نظام  این مسیر رودررویی
از دانشجویان شاهی روی داد که منجر به شهادت و دستگیری تعداد زیادی 

 آبان ١ و ٢ آذر ١۶(و استادان شد که بعنوان نمونه از اولین و آخرین آن 
 که جمعی از اصحاب حوزه در مخالفت با ۴١از سالِ . میتوان نام برد) ۵٧

شرکت زنان در انتخابات مجالس ایالتی و والیتی و سوگند به کتاب مقدس 
ز آن در مخالفت با قانونِ وارد صحنه مبارزه شدند و پس ا) به جای قرآن(

کاپیتوالسیون و انقالب سفید شاه، باز نقش دانشجویان و دانشگاهیان اگر 
 ١۵بیشتر از روحانیون نبود کمتر هم نبود، فراموش نکنیم حتی در تظاهرات 

 دانشجویان دربه صحنه آوردنِ مردم نقش اساسی داشتند و ۴٢خرداد سالِ 
ه بر سرِ در دانشگاه تهران آن روزها نصب از یاد نبریم پارچه نوشتهای را ک

همه این وقایع نشانگر آن بود که . »اصالحات آری، دیکتاتوری نه«شده بود 
ها در تحوالت اجتماعی  با تأسیس دانشگاهها روز به روز نقش حوزه

برای اینکه تا حدودی نقش دانشجویان در آن روزها روشن . کمرنگتر میشد
  . کننده اشاره میکنم  روشنگردد به یک اتفاقِ جالب و

 و دستگیری و تبعید آقای خمینی و به زندان ۴٢ خرداد ١۵پس از تظاهرات 
افتادن بعضی از سران جبهه ملی و نهضت آزادی و حزب توده و تشدید 

١خشونت، در تابستان   در حالی که رهبران جبهه ملی و نهضت آزادی ۴٢
 دوره بیست و یکم مجلس در زندان بودند و دولت علم تدارک انتخابات

شورای ملی را میدید، سازمان دانشجویان جبهه ملی اعالم کرد قصد دارد 
برای اطالع از صحت و سقم ادعای دولت در زمینه آزادی انتخابات مجلس 

روز .  شهریور متینگی در میدانِ بهارستان برگزار کند١۵شورای ملی روز 
هبران جبهه ملی از زندان آزاد  شهریور یک روز قبل از برگزاری متینگ ر١۴
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شدند، سران آزاد شده با انجام متینگ به بهانه اینکه فرماندار نظامی موافقت 
نکرده به مخالفت برخاستند، ولی متینگ دانشجویان با حضور چند هزار 

دانشجویان شعار ضد حکومت . دانشجو و هوادارنِ جبهه ملی برگزار شد
جهت اطالع . ( از یکصد تن دستگیر شدندمیدادند و درگیری روی داد و بیش

بیشتر از این وقایع به کتاب تارخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران تألیف 
  ) سرهنگ غالمرضا نجاتی مراجعه گردد

سیاست صبر و «پس از این جریان جبهه ملی فعالیت خود را متوقف کرد و 
دید همین امر و مسایل دیگر موجب اعتراض ش. در پیش گرفت» انتظار

دانشجویان شد تا باالخره دکتر مصدق بعد از چند مکاتبه با شورای مرکزی 
در اینجا جهت . جبهه ملی و دانشجویان انحالل جبهه ملّی دوّم را اعالم کرد

اطالع بیشتر از نقش دانشجویان در تحوالت اجتماعی و نظر دکتر مصدق 
ز انحالل جبهه را نسبت به آنها آخرین نامه دکتر مصدق به دانشجویان قبل ا

  . میĤورم
١ اردیبهشت ٢۶احمدآباد ـ  ۴   

  آقایانِ محترم و فرزندانِ عزیزم 
  ] سازمان دانشجویانِ جبهه ملی ایران[

  
 اردیبهشت رسید و موجب نهایت امتنان گردید، فداکاریهای ١نامه مورخ 

شما در راه وطن عزیز موجب افتخار هموطنان است، امید و چشمداشت 
 فداکاریها و از خود گذشتگیهائی است که در راه آزادی و استقالل عموم به

اینجانب برای شما فرزندانِ عزیز کمالِ احترام . ایران وطن عزیز نمودهاید
قائلم و اکنون که کاری از من ساخته نیست و در زندان بسر میبرم با قلبی 

. دارممحزون و چشمی گریان توفیقِ شما را بیش از پیشِ از خدا مسئلت 
  کسی که شما را بسیار دوست دارد ــ دکتر محمد مصدق 
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   ٢٧٩به نقل از کتاب تاریخ، بیست و پنج ساله ایران، ص 
  

با انحاللِ جبهه ملی دوّم و دستگیری سرانِ نهضت آزادی و خشونتی که 
 بکار گرفت، کمکم فکر تغییر ۴٢ خرداد سالِ ١۵نظام شاهی در سرکوب قیامِ 

در کتاب تاریخ سیاسی . ین دانشجویان گسترش یافتشیوه مبارزه در ب
  . بیست و پنج ساله ایران چنین آمده است

های چریکی و مبارزه مسلحانه آنها با رژیم کودتا، علل و  پیدایش گروه
١ مرداد ٢های گوناگونی داشت، کودتای  انگیزه ، متالشی شدنِ ٢

١پرسی بهمن  نیروهای اپوزیسیون، شکست جبهه ملّی دوّم پس از همه ۴١ 
و از بین رفتن امکانات قانونی و سرخوردگی از فعالیتهای علنی و عمومی و 

١ خرداد ١۵بار قیام  سرکوب خشونت  نشان داد که ادامه مبارزه با ۴٢
مهندس . رژیم شاه با شیوههای پیشین و از راه قانونی، ناممکن است

ما آخرین کسانی : گفتبازرگان در دفاعیات خود در دادگاه تجدیدنظر نظامی 
ما از رئیس . ایم هستیم که از راه قانونِ اساسی به مبارزه سیاسی برخاسته

  . را به باالتریها بگویند» نکته«دادگاه انتظار داریم این 
١در نیمه دوّم سالِ   پس از سرکوب آخرین مقاومت نیروهای مخالف ۴٢

ه تهران که زیر رژیم، جوانان بخصوص جناح رادیکالِ دانشجویان دانشگا
در اواخر سالِ . جویی پرداختند فشار روزافزون قرار گرفته بودند به چاره

١ نظرهای مختلف و حتی بدونِ   افراد و گروههای مخالف رژیم با نقطه۴
  ! شناسایی یکدیگر، به یک نتیجه واحد رسیده بودند، مبارزه مسلحانه

سرهنگ غالمرضا نجاتی، کتاب تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران تألیف 
   ٢٧۴ـ٢٧ص 
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و این تحوالت در ذهن جوانان و دانشجویان در شرایطی شکل میگرفت که 
 که دستگیری آقای خمینی منجر به قیامِ مردم ۴٢ خرداد سال ١۵برخالف 

١ آبان سال ١شد، پس از دستیگری و تبعید آیتاهللا خمینی به ترکیه در  ۴ 
ان خود را آماده برای مبارزه مسلحانه در حالیکه تعدادی از دانشجوی

درست . العمل درخوری نشان ندادند های علمیه هیچ عکس میکردند، حوزه
 به ۴است که ترور حسنعلی منصور نخستوزیر در صبح روز اوّل بهمن 

دست محمد بخارایی موجب اعدام او و صادق امانی، رضا صفارهرندی و 
١رداد  خ٢۶نژاد گردید و صبح روز  مرتضی نیک  حکم دادگاه نظامی ۴۴
های  محکوم به حبس» هیئت موتلفه اسالمی« نفر از اعضاء ٩اجرا شد و 

طویل المدت شدند و باز هم صحیح است که تعدادی از افراد ذکر شده سر و 
های علمیه  سرّی با بعضی از روحانیون داشتند، امّا نهاد روحانیت و حوزه

پرداخت هزینه مبارزه با نظام شاهی خود را کنار کشیده بود و حاضر به 
بهتر است این واقعیت را از زبان یکی از رهبرانِ موتلفه اسالمی که به . نبود

  : جرم شرکت در قتل حسنعلی منصور دستگیر و زندانی شده بود بشنویم
خوب آقای خمینی گرفته شد و یک کشتار هم شده بود، آخوندهایی هم که 

ل با این حرکتها مخالف بودند، یک مقدار گوشه و کنار بودند که از اوّ
زبانشان دراز شد که خوب، جواب این خونها را که میدهد؟ این همه کشته 

  . دادیم چه فایده؟ چطور شد؟ یک سری از این حرفها
١ها، خاطرات حاج مهدی عراقی، ص  کتاب ناگفته ۵   

  
تاهللا دستگیر  آی۴ آبان ١این نکته قابل بحث و تحلیل است که چرا وقتی در 

 ــ نه از ۴٢ خرداد ١۵العمل چندانی ــ برخالف  و به ترکیه تبعید شد، عکس
سوی نهادِ حوزه و نه از سوی نهاد دانشگاه بروز نکرد، آنگونه که حاج 

 خرداد را ١۵مهدی عراقی اظهار عقیده میکند، بسیاری از آخوندها اصلِ قیامِ 
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از سوی » مه کشته دادیم چه فایده؟این ه«گفتند  زیر سئوال برده بودند و می
جدیدی را در مبارزه با  شدگان دانشگاهها راه دیگر دانشجویان و تربیت

این چنین شد که . »مبارزه مسلحانه بود«استبداد انتخاب کرده بودند و آنهم 
گروههای متعددی با استراتژی مبارزه مسلحانه و ) ۴٩ تا ۴٢(در آن سالها 
ل شد، از جمله حزب ملل اسالمی، گروه جزنی، گروه گون تشکی با عقاید گونه

احمدزاده و پویان، سازمان مجاهدین خلق، گروه سیاهکل، سازمان فدائیان 
با یک نظر به کادرها و فعالین این گروهها متوجه میشویم قریب .... خلق و

سرهنگ . باتفاق آنها ریشه در دانشگاهها و مبارزات دانشجویی دارند
  : در مورد آغاز مبارزات چریکی میگویدغالمرضا نجاتی 

١هرچند جنبش چریکی که عملیات آن از بهمن ماه   آغاز شد نتوانست به ۴٩
همه هدفهای خود برسد، ولی دستاوردهای عملیات مسلحانه چریکها، در 
سیاهکل و به دنبال آن، مبارزات مسلحانه سازمان مجاهدین خلق ایران و 

سی کشور را عوض کرد و روحیه دیگر گروههای چریکی فضای سیا
آمیز دانشجویان و روشنفکران،  به تظاهرات اعتراض. رزمندگان را باال برد

محمدرضا شاه را باطل ساخت تبلیغات » قَدَر قدرتی«. ای بخشید ابعاد تازه
رژیم و متحدین غربی و شرقی او را، که ایران را جزیره ثبات میگفتند، 

  . را زیر سئوال کشید» قالب شاه و مردمان«مخدوش کرد و نتایج و آثار 
۴ ص -تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران     ۴ـ ٧

  
» ایران بین دو انقالب«طبق تحقیقات محقق سرشناس آبراهامیان که در کتاب 

  : آمده است
١در فاصله بین واقعه سیاهکل و مهرماه   چریک و افراد ۴١ تعداد ۵٧

 طی مبارزه با رژیم شاه جانِ خود را از وابسته به گروههای مسلح سیاسی
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 دانشجوی زن و تنها یک ١ زن از جمله ٩دست دادند که در میانِ آنها 
  . وجود داشته است] احتماالً شهید اندرزگو[روحانی 

  
الزم به یادآوری است در جریان مبارزات مسلحانه با نظامِ شاهی در حالیکه 

شماری از روحانیون  د انگشتحوزه و نهاد روحانیت خاموش بود، تعدا
طرفدار آیتاهللا خمینی به حمایت از مجاهدین خلق که سازمانی با ایدئولوژی 

امّا . مذهبی بود برخاستند و بهمین اتهام دستگیر و زندانی و یا تبعید گردیدند
با اعالم تغییر مواضع ایدئولوژیک که توسط تعدادی از اعضاء مجاهدین 

  . ه تنها ادامه نیافت بلکه تبدیل به ضدیّت شداعالم شد، این حمایتها ن
 که نظام شاهی سقوط کرد همسویی گروههای ۵٧ و ۴در فاصله بین سالِ 

مذهبی و غیرمذهبی از هم پاشید و با دامن زدنِ این مسئله از سوی ساواک، 
از طرف بعضی از روحانیون ) نجاست مارکسیستها(و اعالم فتوای معروف 

  . به قلع و قمع گروههای معتقد به مبارزه مسلحانه گردیدزندانی، نظام موفق 
امّا مارکسیست شدن تعدادی از اعضاء مجاهدین یک حقیقت بسیار تلخ را بر 

توجهی روحانیون در تهیه خوراک  همگان روشن کرد و آنهم کمکاری و بی
آنها در حالیکه معتقدین به مارکسیسم . های مجاهد بود فکری برای مذهبی

صدها کتاب و جزوه و نقد و تحلیل در مورد چگونگی حل مسائل دهها و 
اقتصادی مردم و علمِ مبارزه در اختیار داشتند، مجبور بودند به چند کتاب 
که از سوی افرادی مانند مهندس بازرگان از جمله راه طی شده نوشته شده 
بود قناعت کنند یا متوسل به کتابهای سیّد قطب و بعضی نویسندگان دیگر 

راستی در . گردند، که نمیتوانست بسیاری از سئواالت آنها را پاسخگو باشد
١فاصله بین سالِ  ١ تا ۴٢  حوزه که در الک خود فرو رفته بود چند ۵٠

کتاب یا جزوه یا تحلیل در مسائل اسالمی که به درد جوانان و دانشجویان 
سالم برای بخورد منتشر کرد؟ در حالیکه جوانها نشئه دانستن راهکارهای ا
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١حل مشکالت جامعه بودند، اگر از سالِ   با فعال شدن حسینیه ارشاد و ۴٧
کار مطرح کردنِ اسالم به عنوانِ یک » محمد خاتم پیامبران«انتشار کتاب 

مکتب مبارزه آغاز شد و سخنرانیها و نظرات دکتر شریعتی در اختیار جوانها 
برهه از زمان، نهاد قرار گرفت، در مقابلِ کار سترک شریعتی در آن 

العملی نشان داد؟ جز فحش و ناسزا به دکتر شریعتی و  روحانیت چه عکس
چه کاری انجام شد؟ بله تک » یزیدیه اضالل«نامگذاری حسینیه ارشاد به 

ستارهای مانند آیتاله طالقانی با انتشار تفاسیر قرآن کاری جانانه کرد، امّا 
نه تنها شریعتی حتی .  و هجوم بودطالقانی هم از سوی حوزویان مورد حمله

کسانی مانند آقای مطهری و مفتح و بهشتی گرچه از حوزه برخاسته بودند، 
امّا آبشخور فکری آنها دانشگاهها بودند و برای پیشبرد کار خود باالجبار 

الزم به یادآوریست در . ارتباط تنگاتنگی با دانشگاهها و دانشجویان داشتند
 از مساجد مانند مسجد هدایت، مسجد همت تجریش، آن سالها اگر تعدادی
فعال بودند و سخنرانیهایی که بوی مبارزه میداد در ... مسجد جوزستان و

آنها صورت میگرفت، نیروی محرکه آنها نسل جوان و دانشجویان و 
  . دانشگاهیان بودند و این واقعیت را نمیتوان منکر شد

  
  نقش دانشگاه و حوزه در پیروزی انقالب 

  
هایی از روحانیت که بعدها نامِ روحانیت مبارز بر  چهره درست است که تک

 خود نهادند در مبارزه با رژیم شاه شرکت داشتند امّا نهاد روحانیت و حوزه
های اینکار را  های علمی بهیچوجه تن به مبارزه علیه نظام و پرداخت هزینه

ن و استادان دانشگاهها نمیدادند و این در حالی بود که گروه گروه دانشجویا
زندان و اخراج و مشکالت فراوانِ دیگر را تحمل میکردند و جنبش دانشجویی 

١هرگز دست از مبارزه برنداشت، تا آنجا که از سال   دانشگاهها به تنها ۵۶
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امید مردم برای مبارزه با رژیم تبدیل شدند و در غیاب احزاب سیاسی که 
انشگاه زنده و پیشروی مبارزه بود، هرچه همه در الک خود فرو رفته بودند د

نهاد روحانیت به انفعال کشیده میشد نهاد دانشگاه فعال و فعالتر میشد و 
قابل ذکر است که به دلیل . قشرهای مختلف مردم را به دنبال خود میکشید

المللیِ طرفداران حقوق بشر و انتقادهای بعضی مطبوعات  فشارهای بین
انی تا حدودی تَرَک برداشت و بعضی نویسندگان خارجی دیوار ترس و نگر

نگار و نویسنده  شجاع از جمله دکتر علیاصغر حاج سیدجوادی روزنامه
 طی نامه سرگشاده مفصلی نقد جانداری از ٢٧/١١/۵۴برجسته در تاریخ 

  : ایشان در شروع نامه خود مینویسد. وضع روز میکند
اید با تمامِ خطرهای ممکنی که کسانی که به آینده وطنِ خود عالقه دارند، ب

جان آنها را از طرف خشونتهای قانونی دولت تهدید میکند، این حقیقت را 
آمیز سیاسی و اجتماعی این تجاهل را  بازگو کنند و با صراحت عواقب فاجعه

که از طرف دولت برای فرار از واقعیت مشکالت و توسل به معاذیری نظیر 
بدونِ ترس از زندان و شکنجه یا مرگهای توطئه بیگانگان وانمود میشود 

  . نامرئی بگویند
 -نامه سرگشاده به نصرتاهللا معینیان، رئیس دفتر مخصوص شاه 

٢٧/١١/۵۴   
  

١از اواسط سال   شاه و مشاورانش که با انتقاد روزافزون جوامع ۵۵
طرفدار حقوقِ بشر مواجه شده بودند، تصمیم گرفتند شدت سرکوب را 

١ط سال اواس. کاهش دهند  مرداد جمعی از ٢ شاه بمناسبت سالگرد ۵۵
زندانیان وابسته به چپ، روحانیون و موتلفه را از جمله انواری و کروبی و 
عسگراوالدی مسلمان و حاج مهدی عراقی را در مراسمی که بعدها به 

١ ماه آخر سالِ ٩طی . معروف شد آزاد کرد» سپاس«  چندین نامه ۵۶
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 اوضاع کشور و نبود آزادی از سوی شخصیتهای سرگشاده در اعتراض به
ملی و مذهبی و نویسندگان و هنرمندان و حقوقدانان و دانشگاهیان و 

 ۵۶ مهرماه ٢٧ تا ١از تاریخ . بازاریان در سراسرِ کشور انتشار یافت
تشکیل شد ) انستیوگوته(شبهای شعرخوانی در انجمن فرهنگی ایران و آلمان 

 شبه ١٠پس از پایان دوره . ر مردم واقع شدکه مورد استقبال چشمگی
درست ) آریا مهرآن زمان(شعرخوانی، دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 

 آبان تقاضای تشکیل جلسه شعرخوانی کردند که با آن مأمورین امنیتی ٢۵
بعلت . مخالفت کردند و مانع ورود دانشجویان به سالن سخنرانی شدند

بار دیگر در روز دوشنبه . نها دستگیر شدند تن از آ٠اعتراض دانشجویان 
 آبان دانشجویان از جمعی از شعرا و نویسندگان دعوت کردند که ٠

چماقداران حکومت شاه مانع ورود آنها به دانشگاه و ضرب و شتم تعدادی 
این اعمال مورد اعتراض شدید کانون نویسندگان . شدگان شدند از دعوت

١آذر  ۵ایران قرار گرفت و در نامه    .  این کانون آمده بود۵۶
آمیز، بار دیگر در بعدازظهر روز سیام آبان  این شیوه ناجوانمردانه و توطئه

این اقدامات بیشرمانه فصل جدیدی . از سوی قوای انتظامی به کار برده شد
  . های دستگاه مجریه ایران میافزاید را بر کتاب مطول تجاوزها و خودسری

١ شهریور ٢در تاریخ   پنجاه و پنج تن از قضات دادگستری خطاب به ۵۶
رئیس دیوانِ عالی کشور طی نامهای پیرامون کاستی گرفتن دامنه اختیارات 

این . قوه قضاییه و صالحیت عام قوه قضایی اعتراض کرده بودند
اعتراضهای جمعی یا فردی از سوی متفکران،استادان دانشگاه، نویسندگان و 

 اعالمِ تأسیس ۵۶از مهمترین فعالیتهای سالِ . ه داشتادام... قلم به دستان و
از سوی بیست و نه تن از » کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر«

این کمیته سه روز پس از . شخصیتهای سیاسی، مذهبی و حقوقی کشور بود
١ آذر ٩تأسیس در تاریخ   نامهای به دبیر کل وقت سازمان ملل متحد ۵۶



  کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت
 

343

نوشت که با صراحت مشکالت ایران و نقض حقوق بشر را ) کورت وایلدهام(
  : در قسمتی از این نامه آمده است. مستقیماً متوجه شخص شاه کرد

ترین حقوقِ بشر در ایران کافی است گفته شود که  برای اثبات نقض اساسی
اراده و اختیار مسئولیت در تمامِ مسائل کشور اعم از داخلی یا خارجی در 

ه متمرکز شده است، بدونِ آنکه احدی بتواند به طور وجود شخص پادشا
  . علنی از افکار و اعمالِ ایشان انتقاد کند

  
موسسین این کمیته و امضاءکنندگانِ زیر نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد 
عبارت بودند از آقایان آیتاهللا حاج سید ابوالفضل موسوی زنجانی، مهندس 

ی، دکتر محمد ملکی، دکتر حبیباهللا پیمان، مهدی بازرگان، دکتر یداهللا سحاب
مهندس صالح بنافتی، شمس آلِ احمد، دکتر علیاصغر حاج سیدجوادی، دکتر 
کریم سنجابی، دکتر عبدالعلی پرتوی علوی، دکتر علی شریعتمداری، احمد 

 جوادی، دکتر نورعلی تابنده، سید احمد مدنی، سرتیپ علید صدر حاج سی
اهللا مقدم، مهندس هاشم صباغیان، دکتر  تاصغر مسعودی، مهندس رحم

ناصر میناچی، رحیم صفاری، اسالمِ کاظمیه، دکتر عبدالکریم الهیجی، دکتر 
اسداهللا مبشری، حسن نزیه، دکتر منوچهر هزارخانی، دکتر ابراهیم یونسی، 
دکتر رحیم عابدی، خلیالهللا رضایی، دکتر کاظم سامی، مهندس کاظم حسیبی 

است که در کتاب تاریخ سیاست بیست و پنج ساله ایران اسامی به ترتیبی (
  )  جلد دوّم آمده است٢٧ص 

با دقت روی اسامی امضاءکنندگان متوجه میشویم در حالیکه بیش از یک 
شدگان نهاد دانشگاه  سوم امضاءکنندگان استادان دانشگاه و بقیه تربیت

نهاد روحانیت در آنهم غیرمرتب با ) آیتاهللا زنجانی(بودند تنها یک روحانی 
  . لیست امضاءکنندگان وجود دارد
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این کمیته فعالیت وسیعی را در دفاع از حقوق شهروندی ایرانیها به ویژه 
الزم به تذکر و یادآوریست که در آن سالها . زندانیان سیاسی انجام داد

برخالف نهاد دانشگاه نهاد روحانیت و حوزه های علمی تالش چشمگیری 
ق اسامی مردم نداشت، تا آنجا که صدای اعتراض آقای جهت دفاع از حقو
شماری از مساجد فعال بودند، ولی این  امّا تعداد انگشت. خمینی هم درآمد

واقعیت را نباید فراموش کرد که جوانان بویژه دانشجویان در فعالیتهای 
من خود شاهد بودم که در . سیاسی مساجد نقش اساسی و کلیدی داشتند

١سالِ  اری از دانشجویان و جوانان به کمیته دفاع از آزادی و  بسی۵٧
حقوق بشر مراجعه میکردند و تقاضای اجتماعی و راهپیمایی و اعتراض به 

 ١.(ساز عید فطر انجام شد حکومت را داشتند تا اینکه راهپیمایی سرنوشت
١شهریور  ۵٧ (  

) ع( شهریور به مناسبت ضربت خوردنِ حضرت علی ٢پیش از آن روز «
تظاهرات و راهپیماییهای بزرگی در سراسرِ کشور به ویژه در تهران، تبریز، 

در سالروز شهادت امام اوّل شیعیان تظاهرات مردم . رشت و مشهد برپا شد
 شهریور در قم ۵در شهرها با درگیری و خشونت توأم گردید، تظاهرات روز 

ه  شهر عمد١٠ شهریور در ٩چند کشته و زخمی بر جای گذاشت روز 
راهپیمایی صورت گرفت و دهها تن کشته و زخمی شدند در همان روز 

های حقوقی و سیاسی  سازی تبریز با خواست های ماشین اعتصاب کارخانه
  » آغاز شد

  ، جلد دوم ۵ ص -نقل از کتاب تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله 
  

ه  فصل جدیدی در مبارزات ملت ایران علی۵٧امّا راهپیمایی عید فطر سال 
تا آنجا که در جریان بودم . نظام شاهی گشود و آیندهساز و عبرتĤموز شد

ریزی نشده  این راهپیمایی از سوی کمیته دفاع از آزادی و حقوقِ بشر برنامه
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ها را  بود و در پایان نماز عید فطر که به امامت دکتر مفتح انجام شد و خطبه
  دانشجویان، شرکتوقتی تعدادی از جوانان و. آقای دکتر باهنر خواند

کنندگان در نماز را دعوت به راهپیمایی به طرف حسینیه ارشاد جهت 
 بسته شده بود میکردند، چندین بار از بلندگو ۵١بازگشایی آن که از سال 

اعالم شد که برنامه تمام شده و روحانیت حاضر در نماز برنامه دیگری 
ز مساجد اطراف آمده ندارد به همین دلیل روحانیونی که با مَرَده خود ا

های تجریش هم  جمعی به طرف مساجد خود حرکت کردند، بچه بودند، دسته
که باتفاق حجتاالسالم مصطفی ملکی از مسجد همت آمده بودند به سوی آن 

امّا بخوانیم جریان راهپیمایی عید فطر را به قلم یک . مسجد باز گشتند
  . نویسنده محقق

امت دکتر مفتح، در زمین قیطریه تهران دهها در مراسمِ نماز عید فطر به ام
هزار تن شرکت کردند، انبوه نمازگزاران پس از پایانِ مراسم، همراه با 

به آنها ملحق ) دکتر شریعتی(هزاران عابر پیاده که در خیابان قدیم شمیران 
شدند و شعار میدادند و صلوات میفرستادند مأمورین انتظامی را تحت تأثیر 

مردم در حین عبور از مقابل نظامیان و نفربرهای کنار خیابان . ودقرار داده ب
سردادند، دختران و پسرانِ خردسال » !برادر ارتشی، چرا برادر کُشی«شعار 

 میکردند، ساکنان خیابانهای دکتر پرتاببه طرفِ تفنگهای سربازان گُل 
ا گل و ه تا دانشگاه تهران در جلوی خانه) انقالب فعلی(شریعتی و شاه رضا 

راهپیمایی عظیم روز عید . شیرینی و آب و شربت به تظاهرکنندگان میدادند
و نظم و تربیت و سازماندهی آن خبرنگاران خارجی ) ۵٧ شهریور ١(فطر 

سیاست مدارا و . زده کرد و شاه و دولت را نیز نگران ساخت را شگفت
 اتحاد، شریف امامی نه تنها به نتیجه نرسیده بود، بلکه قدرت» آشتی«

واکنش . انضباط و همبستگی نیروهای مخالف رژیم به نمایش درآمده بود
سه . دستگاه در برخورد و مقابله با بحران، توسل به خشونت و سرکوب بود
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 شهریور ١٧حادثه . روز پس از راهپیمایی عیدفطر حکومت نظامی اعالم شد
  . پیامد این سیاست بود) میدان شهداء فعلی(میدان ژاله 

  ، جلد دوّم ۶ ـ۵ ص -اب تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران کت
  

پس از راهپیمایی عید فطر که جمعیت کثیری را به خود جذب کرد، دولت 
  شهریور بیش از نیم١۶امّا روز پنجشنبه . ممنوعیت اجتماعات را اعالم نمود

یختند و میلیون از مردم در تظاهرات علیه ممنوع شدنِ تظاهرات به خیابانها ر
سر دادند، راهپیمایان مردم را دعوت » مرگ بر شاه«برای نخستین بار شعار 

از شب جمعه .  شهریور در میدان ژاله مینمودند١٧برای تظاهرات روز جمعه 
 ١٧صبح روز جمعه .  نظامی شدa� شهر دیگر اعالم حکومت١١در تهران و 

 اعالم حکومت نظامی شهریور دهها هزار تن از مردم تهران که بیشتر آنها از
بیخبر بودند برای راهپیمایی و تظاهرات سیاسی به خیابانها ریختند و حدود 

مردم به گلوله بسته شدند و حمله .  هزار نفر نیز در میدان ژاله گرد آمدند٢٠
نظامیانِ شاه به مردم صدها کشته و مجروح بر جای گذاشت و این روز به 

 روز از راهپیمایی ۵خمینی پس از گذشت آیتاهللا . معروف گشت» جمعه سیاه«
 شهریور اعالمیهای از نجف صادر میکنند و در حالیکه ١عیدفطر روز 

علمای بزرگ اسالم که مورد نظر ایشان بودند، نقشی اساسی در تظاهرات و 
  :  شهریور نداشتند در اعالمیه چنین مینویسند١٧ تا ١راهنماییهای 

سیون بزرگ که از فشار شاه هراسی به شما ای علمای بزرگ اسالم و سیا
دل راه نمیدهید نشانه اعتماد و قوت روحیه ملت هستید و در این موقعِ 
حساس، نه تنها باید استقامت کنید، بلکه روحیه عالی مقاومت جامعه را هر 
چه بیشتر باید تقویت کنید و هرچه بیشتر صفوف خود را برای مقابله با 

از خداوند متعال نصرت اسالم و مسلمین .  کنیددشمن مردمِ ایران متشکلتر
  . را خواهانم
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  ، جلد دوّم ٩۶ ص -کتاب تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران 
  

وزیری از سوی مجلسِ   شریف امامی به نخست۵٧ شهریور ١٩روزِ 
شورای ملی انتخاب میگردد پس از این انتخاب و بالفاصله دامنه تظاهرات و 

با آغاز مهرماه و بازگشایی دانشگاهها و مدارس . ابداعتصابها گسترش میی
تظاهراتِ سیاسی دانشجویان و دانشĤموزان بُعد وسیعی به اعتراضات مردم 
میبخشد و جوانان و دانشجویان در سراسرِ کشور نه تنها اعتصابها و 
اعتراضها را هدایت میکنند بسیاری از مساجد را به سنگری برای مبارزه با 

 آیتاهللا خمینی و همراهان ۵٧ مهر ١۵پیش از ظهر روز . مینمایندرژیم تبدیل 
با ) سید احمد خمینی، دکتر ابراهیم یزدی، آقایان فردوسیپور و امالیی(

در فرودگاه پاریس دکتر حسن . هواپیمای عراقی عازم پاریس میگردند
حبیبی، دکتر غضنفرپور، دکتر بنیصدر، احمد سالمتیان و آیتالهی باستقبال 

ای خمینی میĤیند و پس از چند روز استراحت در منزل دکتر غضنفرپور به آق
منتقل و تا بازگشت به ایران در آنجا ) حومه پارپس(خانهای در نوفل لوشاتو 

  . سکونت میکنند
و تشکیل سازمان ملّی ) ۵٧مهر (با بازگشایی دانشگاهها و مدارس 

انشگاهها بود و بعد از دانشگاهیان ایران که یک تشکل سراسری از استادان د
، دانشگاهها و )جمعه سیاه( شهریور ١٧راهپیمایی عیدفطر و حادثه کشتار 

مدارس بسیار فعال شدند، امّا تا این زمان نهاد روحانیت و حوزهها جز تعداد 
 بسیار قلیلی از روحانیون خود را از مبارزه کنار میکشیدند و تعداد انگشت

ا و دانشجویانِ مجاهد و مبارز به فعالیت شمارِ مساجد فعال را هم جوانه
های  ای از نوشته مناسبت نمیدانم برای آگاهی بیشتر تکه بی. واداشته بودند

شبح عباسعلی عمید زنجانی که این روزها به ریاست دانشگاه تهران منصوب 
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های  شیوه«ایشان تحت عنوان . شده را که در کتاب خاطراتش آمده ذکر کنم
  : مینویسد» گروهکها در میان شخصیتهانفوذ منافقین و 

متوجه شدیم  ما یک دفعه در اواخر انقالب و اوایل حکومت جمهوری اسالمی
که همین کتابخانه مسجد لرزاده که ما با زحمتهای زیاد مرکز تجمع جوانهای 

گویا ایشان قبل از تغییر نظام پیشنماز مسجد لرزاده (انقالبی قرار داده بودیم 
  .  برای فعالیتهای منافقین، امتیها و پیکاریها شده استالنهای) بوده

   ٢٠٩ـ٢٠کتاب خاطرات عمید زنجانی، ص 
  

در حالیکه دانشگاهها از بدو تأسیس پرچم مبارزه علیه استبداد و بیعدالتی را 
همیشه به احتراز درآورده بودند پس از ورود آقای خمینی به پاریس و 

با قیام مردم و آنگاه که آیتاهللا طالقانی که ناکامیهای پیدرپی شاه در مبارزه 
از زندان آزاد شده بود تازه تعدادی از روحانیون که به گفته آقای ناطق 

کمکم بیست امضاء بعد چهل امضاء ) ١١۴کتاب خاطرات جلد اوّل ص (نوری 
ای در دعوت مردم برای شرکت در راهنمایی تاسوعا و  و باالخره اعالمیه

  : اء منشر کردند که در پایان این اعالمیه آمده بود امض٢٢٠عاشورا با 
کنندگان انتظار داریم انضباط و اطاعت از  در خاتمه از عموم شرکت

دستورات مسئوالنِِ راهنمایی در شعارها و حمل پالکاردها و ساعات مسیر 
حرکت که همه اینها به دقت تعین و ابالغ میشود نموده و نمونه رشد واگاهی 

را به معرض دید انبوه خبرنگاران و نظار جهانی که به دقت ملت اسالمی 
  . مراقب حرکت ما در این مرحله حساس خواهند بود قرار دهیم

١ آذر ١۶    ١١۴ کتاب خاطرات ناطق نوری، جلد اوّل، ص - ۵٧
  

که از سوی ) ۵٧ آذر ١٩ و ١(در جریان تظاهرات عظیم تاسوعا و عاشورا 
بناچار ) روحانیت مبارز تهران(ی از روحانیون کمیته ویژه اعالم شد و تعداد
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در آن شرکت کردند، بعدها بویژه پس از پیروزی انقالب و تسلط روحانیون 
بر تمام امورکشور از جمله نگارش تاریخ انقالب حرف و حدیثهایی مطرح 

های  شد تا اینکار را ابتکار روحانیت جلوه دهند، در حالیکه واقعیت به گونه
ت که بعنوان کسی که از اوّل در جریان حضور داشت چگونگی دیگر بوده اس

امید که . آنرا از روی اسناد و مدارکی که در دسترسم میباشد بیان میکنم
  . راوی صادق باشم

و تظاهرات و ) ۵٧ شهریور ١(پس از راهپیمایی عید فطر از قیطریه 
ا و و بازگشایی دانشگاهه) جمعه سیاه( شهریور ١٧ و ١۶راهنماییهای 

و آزادی آیتاهللا ) ۵٧ مهر ٠١۵(مدارس و رفتن آیتاهللا خمینی به پاریس 
و پذیرش رهبری انقالب در داخل کشور از ) ۵٧ آبان (طالقانی از زندان 

آزادی آیتاهللا مصادف بود . سوی آیتاهللا طالقانی تحوالت شتاب دیگری گرفت
قانی که عالقه پدر طال). ۵٧ آبان ١ تا ٧(با هفته همبستگی دانشگاهیان 

ویژهای به دانشجویان و دانشگاهیان داشت و توانسته بود بسیاری از 
دانشجویان مجاهد و مبارز را در مسجد هدایت با قرآن و اسالم اشنا کند، 

» هفته همبستگی دانشگاهیان ایران«بمناسب )  آبان(یک روز پس آزادی 
  خواست؛ پیامی برای دانشجویان فرستاد و در آن پیام از آنان 

خود را هر چه بیشتر به مردمی که هر لحظه در کوچه و بازار و شهر و 
روستا قربانی میدهند نزدیکتر کنید، بطوریکه هیچیک از مردم با دانشجویان 
احساسِ جدایی نکرده و دانشجویان نیز بتوانند رسالت و همبستگی خود را 

ین پیام از مبارزات در ا. که روشنگری و تشکل دادن است بخوبی ایفا نمایند
دانشجویان در جهت ارتقا هرچه بیشتر نهضت حق طلبانه مردم و نیز از 

  . تجلیل نمود» دکتر علی شریعتی«فرزندش 
   ٩ـ ص -کتاب طالقانی و تاریخ 
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با آمدنِ ماه محرم و گسترش تظاهرات و شهید و مجروح شدن جمعی از 
وزهای تاسوعا و عاشورا مردم در سراسرِ کشور، بحث راهپیمایی برای ر

با توجه به اینکه روز . باال گرفت» جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر«در 
پس از . تاسوعا مصادف با روز حقوق بشر بود اهمیت موضوع بیشتر شد

بحثِ مفصل قرار میشود کمیتهای جهت اینکار از نمایندگان گروههای مختلف 
تح تماس بگیرم و از ایشان تشکیل شود من مأمور شدم با آقای دکتر مف

بخواهم نمایندهای برای شرکت در کمیته معرفی کند ایشان اصرار داشت که 
 نماینده انتخاب شود چون معتقد بود باید نقش روحانیت ٢از سوی روحانیت 

خاطرم نیست در آن کمیته که جبهه ملی، نهضت . در این کمیته برجسته باشد
حضور داشتند یک یا دو ... وق بشر وآزادی، جمعیت دفاع از آزادی و حق

در هر حال، بعضی از اعضاء کمیته . نماینده از سوی روحانیت شرکت کرد
پیشنهاد داشتند که راهپیمایی از وزارت دادگستری تا دفتر جمعیت دفاع از 

بعضی . باشد) اوایل خیابان مفتح فعلی(ازادی و حقوق بشر باالتر از حسینیه 
 جمعی از روحانیون با انجام چنین راهپیمایی در آن کاران و حتی از محافظه

  شرایط مخالف بودند و استدالل میکردند 
ممکنست مردم ! اید و میخواهید چنین کاری بکنید؟ آیا شما فکرش را کرده«

  » ...باید یک برنامه صحیحی ریخت و بعد! را به کشتن دهید
   ۵٩کتاب طالقانی و تاریخ، ص 

  
تراشیها آیتاهللا طالقانی روز چهارم  الت و موانع و اشکالولی با تمامِ این مشک

١محرم  ١ آذر ١۴ (٩٩   : طی اعالمیهای اعالم کرد) ۵٧
اینجانب روز یکشنبه تاسوعا که با روز اعالمیه جهانی حقوق بشر مصادف 

 صبح با عزم و معرفت و آگاهی به تمامِ جوانب و لوازم امر ٩است از ساعت 
البته . آغاز میکنم] شمیران خیابان تنکابن پیچ[ام  انهاین راهنمایی را از خ
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هیئتی برای تدارک انتظامِ امور این راهنمایی بزرگ را سرپرستی و نظارت 
  . خواهند داشت

  
آنچه اسناد و مدارک روشن میسازد دو روز بعد از اطالعیه ــ آیتاهللا طالقانی 

در این راهپیمایی ای مردم را دعوت به شرکت  مبارزه طی اعالمیهروحانیت 
 اینکه روحانیت مبارز پیشنهاددهنده و مبتکر بنابراین ادعای. مینماید

این دو . های تاسوعا و عاشورا بود بهیچوجه صحیح نیست راهپیمایی
راهپیمایی عظیم در شرایطی انجام شد که در تهران حکومتِ نظامی بود و 

پس از این . شتدولت ازهاری سعی در ایجاد رعب و وحشت در دل مردم دا
راهپیمایی و روی کار آمدنِ دولت دکتر بختیار و انحالل ساواک و بعضی 
اصالحات دیگر انقالب شتاب بیشتری گرفت و روحانیون سرشناسی مانند 
دکتر بهشتی، آقای منتظری، آقای مطهری، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای 

ای و  سیدعلی خامنهکروبی، دکتر باهنر، دکتر مفتح، اردبیلی، محمدرضا کنی، 
فعالتر وارد صحنه ... خواه و ها، معادی ناطق نوری، سید محمد خوئینی

مبارزه علیه رژیم سلطنتی شدند ولی نهاد روحانیت و حوزه و مراجع ثالثه 
سعی داشتند خود ) اهللا مرعشی، و آیتاهللا گلپایگانی اهللا شریعتمداری، آیت آیت(

 باید در اینجا یادآور باشم در .را کمتر درگیر مسائل سیاسی نمایند
ها هم روحانیونی بودند که به دلیل پیروی از آقای خمینی و  شهرستان

همسو شدن با مبارزات مردم در ماههای پیش از انقالب دچار تبعید و 
یکی از کارهای آقایان روحانیون تحصن در . مدت شدند زندانهای کوتاه

ادان در دبیرخانه دانشگاه مسجد دانشگاه تهران بود، پس از تحصن است
بعد از انکه قرار . که با پیروزی به پایان رسید)  دیماه٢ آذر تا ٢٩(تهران 

 بهمن آقای خمینی از پاریس به تهران پرواز کند و فرودگاهها به روی ۵بود 
 ۵هواپیماها بسته شد تعدادی از روحانیون به تأسی از دانشگاهیان، از روز 
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ر مسجد دانشگاه متحصن شدند و با ورود آیتاهللا بهمن به مدت یک هفته د
خمینی همه چیز تغییر کرد و روحانیون به رهبری آقای خمینی بر موج 
انقالب سوار شدند و نتیجه حکومت روحانیون پیروزی بنیادگرایی در ایران 

  .  سال است در ایران و دیگر نقاط جهان شاهدیم٢٩بود که اثرات آن را 
  

  ، ماههای پیش از پیروزی انقالب دانشگاهها و مدارس
  

قبالً یادآور شدم که دانشگاهها از زمانِ نهضت ملی شدنِ نفت تا سقوط نظام 
کننده در تحوالت اجتماعی بر عهده داشت حال در مقایسه  شاهی نقش تعیین

با آنچه در مورد کارهای نهاد روحانیت و حوزه پیش از این گفته شد به 
 تا برپایی نظام والیی ۵٧ز اوّل مهرماه سال نقش دانشگاهها و مدارس ا

  . میپردازم
ساز در   یک تحول سرنوشت۵٧قبل از بازگشایی دانشگاهها در مهرماه 

سازمان «دانشگاهها اتفاق افتاد و آن بوجود آمدنِ تشکلی از استادان به نام 
این یک سازمان سراسری بود و در نشست . بود» ملی دانشگاهیان ایران

الزم به ذکر . ی آن نمایندگان تمام دانشگاهها حضور داشتندمجمع عموم
است پیش از انقالب دانشگاهها تقریباً همه دولتی بودند و از دانشگاههای 

طبق . باصطالح غیرانتفاعی از جمله دانشگاه آزاد اسالمی خبری نبود
اساسنامه تنظیمی مجمع عمومی وظیفه داشت هیأت اجرایی مرکزی را 

مطابق همین اساسنامه در هر دانشگاهی یک هیأت اجرایی . انتخاب نماید
تشکیل میشد و هرچند تعداد استادانِ فعال در سازمان ملی زیاد نبودند ولی 
فعالیت ان در تمام کشور به دلیل همبستگی شدیدی که بینِ دانشجویان و 

با شروع کار دانشگاهها و راهیابی . استادان بوجود آمد چشمگیر بود
و دانشجویان به دانشگاهها برنامههای متعدد و روزانه به مرحله استادان 
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کنفرانسهای بسیار در سراسرِ کشور و تظاهرات و راهپیماییها . اجرا درآمد
آموزان  که غالباً از حمایت بسیار باالی مردمی برخوردار بود، پیوستن دانش

. ب بودهای جوان بسیار جال به دانشگاهیان و دیگر اقشار مردم حتی طلبه
یافتند ابتدا  جوانان و دانشجویان هرجا در محل خود مسجدی را مناسب می

کتابخانه آنرا در اختیار میگرفتند و برنامهریزیهای مساجد و دعوت برای 
سخنرانیها و نوار و پخش آنها همه و همه بر عهده آنها بود و از درسها و 

دند و بر همه امور  آنکه وقتی روحانیون به قدرت رسی۵٧عبرتهای انقالب 
مملکت مسلط شدند امامان جماعت مساجد به جان همین جوانان که بیشتر 
دانشجو و دانشĤموز بودند افتادند و با شناختی که از آنها داشتند بنام 

ها سپردند و شاهد  آنها را به دست پاسداران و کمیته... و! نفوذی و منافق
آنگونه که گفتم .  اعدام شدندبودیم چه تعداد از آنها زندانی و شکنجه و

دانشگاهیان اعم از دانشجو و استاد در مسیر انقالب بسیار فعالتر از گذشته 
از آنجا که دانشگاه تهران بعنوانِ دانشگاه مادر برنامههایش الگویی . شدند

های دانشگاه تهران را  برای دیگر دانشگاهها می شد چند نمونه از فعالیت
وّل مهر که طبق سنت هر ساله با حضور شاه در پس از ا. یادآور میشوم

تاالر فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دانشگاهها بازگشایی میشد، با 
توجه به وقایعی که پیش از آن بخصوص در مرداد و شهریور اتفاق افتاده 

استعفای ) ۵٧ مرداد ٢٩(بود از جمله فاجعه اتش زدن سینما رکس آبادان 
راهپیمایی ) ۵٧ شهریور ۴(کار آمدن مهندس شریف امامی آموزگار و روی 

بازشدن دانشگاهها و تجمع دانشجویان و ... عیدفطر، کشتار میدان ژاله و
آموزان در یک مدرسه و دانشگاه موقعیت بسیار مناسبی برای  دانش

آموزان از  دانش. اعتراضات، اعتصابها و تظاهرات ضد رژیم فراهم کرد
ا را ترک و به سوی زمین چمن دانشگاه تهران حرکت سراسرِ تهران کالسه

اقشار مختلف مردم اعم از کارگران و کارمندان و معلمان که اکثراً . میکردند
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 پیوستند و غالب روزها پس از پایان سخنرانی در اعتصاب بودند به آنها می
ها که در زمین چمن دانشگاه صورت میگرفت جمعیت به خیابانها میریخت و 

تحصن «دانشگاه مرتب باز و بسته میشد تا . ی ضدحکومت سر میدادشعارها
که جهت اعتراض به بستن دانشگاه یک شب صدها استاد در باشگاه » صغیر

 از سوی سازمان ملی ۵٧ آبان ۶دانشگاه تهران تحصن اختیار کردند از روز 
این هفته مصادف بود . اعالم شد)  آبان١ تا ۶(دانشگاهیان هفته همبستگی 

  . با آزادی آیتاهللا طالقانی از زندان و ارسال پیام ماندگار او به دانشگاهیان 
  

١ آبان ١حادثه     در دانشگاه تهران ۵٧
  

آن روز بمناسبت پایان هفته همبستگی قرار بود در مسجد دانشگاه چند 
آموزان دسته دسته روانه دانشگاه  سخنرانی انجام شود، مردم به ویژه دانش

آن . دانشگاه از مدتها پیش تحت محاصره شدید نظامیان بود. تهران بودند
آموزان با شعارهای  روز محاصره تشدید شده بود صبح هنگام که دانش

خیابان (ضد حکومتی عازم دانشگاه بودند نزدیک درب اصلی دانشگاه 
نیروهای انتظامی به روی آنها آتش گشودند و تعدادی دانشĤموز و ) انقالب

نشان دادن فیلم این حادثه از تلویزیون .  مجروح شدنددانشجو کشته و
موجب توجه بیشتر مردم به دانشگاه شد و دولت برای جلوگیری از اجتماع 
مردم در دانشگاه تهران دانشگاه را مجدداً تعطیل کرد و محاصره دانشگاه از 

پس از چند روز به استادانِ وابسته به . سوی نظامیان سخت و سختتر شد
اجازه دادند از طریق ) شاخه دانشگاه تهران(ملی دانشگاهیان ایران سازمان 

وارد باشگاه دانشگاه شده )  آذر١۶خیابان (درب کوچک روبروی دبیرخانه 
 آذر که ٢صبح روز . و در یکی از اطاقهای آن جلسات خود را تشکیل دهند

روهای تعدادی از استادان میخواستند به باشگاه دانشگاه بروند افسری از نی
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انتظامی که دورتادور دانشگاه را محاصره کرده بودند مانع اینکار شد این 
عمل مورد اعتراض استادان قرار گرفت وقتی استادان دیدند رئیس منسوب 

) دکتر عبداهللا شیبانی که یکی از اساتید دانشمند و معمر دانشگاه بود(دانشگاه 
کردند، پیرمرد هم پیش آمد در خیابان پشت باشگاه قدم میزند به او اعتراض 

و از بین نرده دستش را بیرون آورد و زد به صورت یکی از استادانِ 
ای شد تا استادان با نقل ماجرا  این عمل بهانه). صاحب این قلم(معترض 

 نفر از استادان در دبیرخانه ٢٠٠همدیگر را خبر کنند و فردای آن روز حدود 
اطاق رئیس و معاونین و مقامات (خانه جمع شده و با اشغال طبقه پنجم دبیر

  )  دی٢ آذر تا ٢٩( روزه استادان آغاز گردید ٢۵تحصن ) دانشگاه
با پخش خبر تحصن استادان دانشگاه تهران، مبارزات دانشگاهیان اعم از 

مردمِ تهران دسته . استاد و دانشجو در سراسرِ کشور اوج بیشتری گرفت
های روبروی دانشگاه بویژه دبیرخانه دسته خود را جهت همدردی به خیابان

میرساندند و شعارهای تند پشتیبانی خود را از استادان ابراز میداشتند 
نظامیها مانع ). عبور و مرور از پیادهروهای اطراف دانشگاه ممنوع شده بود(

که از شهرستانها یا دیگر دانشگاههای تهران قصد پیوستن  پیوستن استادانی
در همین راستا وقتی مانع پیوستن استادان . ند میشدندبه متحصنین را داشت

دانشگاههای تهران به متحصنین شدند، جمعی از استادانِ دانشگاه تهران، 
دانشگاه صنعتی تهران، دانشگاه پلی تکنیک تهران، دانشگاه ملی ایران، 
دانشگاه آزاد ایران، دانشگاه ابوریحان، دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه علم و 

ت، مدرسه عالی بازرگانی، موسسه آموزش عالی آمار و انفرماتیک طی صنع
اطالعیهای که روز دوّم دیماه صادر کردند در وزارت علوم متحصن شدند، 

  . درقسمتی از اطالعیه چنین آمده بود
ما اعضای سازمان ملی دانشگاهیان ایران، از طرف دانشگاهیان دانشگاهها و 

 نشان دادنِ همبستگی خود با مردم موسسات آموزش عالی کشور برای
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ستمدیده این آب و خاک و در جهت جلب توجه جهانیان به جنایات رژیم 
١خودکامه ایران از امروز دوّم دیماه   در محل وزارت علوم و آموزش ۵٧

  : ایم و خواستهای خود را به شرح زیر اعالم میداریم عالی اجتماعی کرده
 روی کلیه دانشگاهیان اعم از دانشجو، باز شدنِ درهای دانشگاهها به. ١

  کارمند و استاد 
های دانشگاهها و اطراف آنها از کلیه نیروهای نظامی،  تخلیه فوری محوطه. ٢

پلیس و سایر عُمالِ و سرکوبی، متحصنین، اعضای سازمان ملی دانشگاهیانِ 
  . ایران

هی عضو ال  روز بعد از تحصن استادان در وزارت علوم دکتر کامران نجات
تکنیک به ضرب گلوله کشته شد و استادان متحصن  هیأت علمی دانشگاه پلی

  . را به زور از وزارت علوم اخراج کردند
  

جنازه استاد به بیمارستان هزار تخت خوابی منتقل شد و تشیع جنازه با 
اهللا طالقانی و دهها هزار  حضور شخصیتهای سیاسی و مذهبی از جمله آیت

در میدان انقالب وقتی میخواستند جنازه را به طرف . م شدتن از مردم انجا
ببرند مأمورین ) دبیرخانه دانشگاه(دانشگاه تهران و محل تحصن استادان 

انتظامی مانع شده و مردم را به گلوله بستند تعدادی را کشتند و جمع 
شاه که از این جریان و شعارهای مردم علیه . بیشتری را مجروح نمودند

 شده بود، به خیال خود برای آرام کردن مردم دکتر شاپور بختیار خود کالفه
ولی آتش قیام مردم روز به روز ). ۵٧ دیماه (را به جای ازهاری بر گزید 

 دیماه سران چهار کشور بزرگ جهان، آمریکا، ١۴روز . سرکشتر میشد
پ در گوادل) کارتر، کاالهان، ژیسکاردستن و اشمیت(انگلیس، فرانسه و آلمان 

 ٢روز . تصمیم گرفتند شاه را ببرند و آقای خمینی را به ایران برگردانند
دیماه با حضور آیتاهللا طالقانی در دبیرخانه دانشگاه و حرکت از آنجا باتفاق 
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متحصنین به سوی دانشگاه مراسم بازگشایی دانشگاه تهران با حضور دهها 
شاه از ایران فرار ) ۵٧ دیماه ٢۶(سه روز بعد . هزار تن از مردم انجام شد

پس از . نام گرفت» سنگر آزادی«کرد و دانشگاه تهران از سوی مردم 
بازگشایی دانشگاه به روی مردم و از آنجا که کالسها به دلیل اعتصاب 
استادان و دانشجویان تعطیل بود دانشگاه خانه و نقطه امید تمام مردم از هر 

ی، مذهب، جنسیّت، شغل صنف و طبقه شده بود هر کس با هر ایدئولوژ
کارگر و . ها میدانست دانشگاه را مرکزی جهت برخورد عقاید و اندیشه

با . دانشجو و استاد و زن و مرد در کنار هم به بحث و اظهارنظر میپرداختند
. انحالل ساواک ترسها ریخته بود و مردم با آزادی کامل میگفتند و میشنیدند

نه تنها دانشگاه تهران . وشته آزاد بودانتشار روزنامه و کتاب و هر نوع ن
چنین بود که همه دانشگاهها در سراسرِ کشور تبدیل به سنگرهای آزادی 
شده بود تا جاییکه وقتی فرودگاهها را بستند وامدن آقای خمینی به ایران به 
تأخیر افتاد، روحانیون طبق یک سنت قدیمی که از مشروطیت باب شده بود 

 تکیه و اماکن مقدس که میتوانستند در آن محلها به جای آنهمه مسجد و
 ۵متحصن شوند، رو به دانشگاه آوردند و در مسجد دانشگاه تهران از روز 

امّا در این میان جمعی از . بهمن به مدت یک هفته تحصن اختیار کردند
روحانیون از اینکه دانشگاه به چنین مقام و موقعیتی نزد مردم رسیده بسیار 

 و سعی داشتند به هر ترتیب توجه مردم را از خانه دانشجو و نگران بودند
در فرودگاه . ها شروع شد اینستکه توطئه. استاد به جای دیگیر منحرف کنند

مهرآباد با محاصره آقای خمینی مانع دیدار ایشان با استادان و دانشجویان 
نامه بر. و دیگر اقشار جامعه که در محلهای ویژه مستقر شده بودند میشوند

های  رفتن اقای خمینی به سردر بزرگ دانشگاه تهران و مالقات با خانواده
و تمام تالشِ جمعی از روحانیون . شهدای مجاهد و مبارز را بهم میریزند

متوجه این امر میشود که ذهن خمینی را نسبت به دانشجو و دانشگاه خرابتر 
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ها که به  نه از دانشگاهکنند و میبینیم با ورود اقای خمینی و تغییر نظام چگو
حق سنگر آزادی بود، پایگاه امپریالیزم و از دانشجو و استاد دیو و شیطان 
میسازند و در پوسترها لباسِ استادی را با پرچم آمریکا تزئین میکنند و 
محصولِ دانشگاهها را یک مشت آدمهای وابسته به استکبار جهانی معرفی 

ف اجرا میشد که نقش دانشگاهها را در همه این اعمال با این هد. مینمایند
نهاد «پیروزی مردم هرچه کمرنگتر نمایند و انقالب را مرهون مبارزات 

جلوه دهند تا راه برای تسلط کامل روحانیونِ بنیادگرا بر » روحانیت و حوزه
  . همه امور کشور هموار گردد

  
  نهاد دانشگاه و نهاد روحانیت پس از تغییر نظام 

  
١بهارِ سالِ   کمتر کسی متوجه گردید که چرا و با چه هدفی آقای دکتر ۵٧

شاید . محمدحسین بهشتی عازم یک سفر چندماهه به اروپا و آمریکا شد
های آمریکا و  ریزی تحلیل او از وقایع جهان و ایران با توجه به برنامه

 جمهور آن کارتر او را به این نتیجه رسانده بود که حوادث سرنوشت رئیس
ر پیش است و باید خود و دوستانِ بنیادگرایش را در حوزه و سازی د

وقتی این . مدرسه حقانی برای تحوالتی که در پیش است آماده سازد
روحانی آشنا به مسایل جهانیِ که شامه تیزی هم داشت تصمیم به مسافرت 
گرفت، کمتر روحانی یا سیاست پیشهای میدانست در ذهن او چه میگذرد و 

ست؟ به هر حال دکتر بهشتی در آمریکا و اروپا مالقاتهایی به برنامه او چی
 ۵٧او در اواخر تابستان سال . ویژه با دانشجویان و استادانِ ایرانی داشت

به ایران بازگشت زمانی که مصادف بود با تحوالت بزرگی که یکی پس از 
ار دیگری در ایران اتفاق میافتاد از جمله راهپیمایی عید فطر و حادثه کشت

مردم در میدانِ ژاله، از همان موقع دکتر بهشتی و بعضی از روحانیون در 
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فکر ایجاد تشکلی بودند تا بتوانند پس از تغییر نظام تمامِ قدرت را قبضه 
قبل از پیروزی انقالب یک شب دکتر بهشتی از من و دکتر پیمان و . کنند

 در آن جلسه .اش در قلهک برویم شهید دکتر سامی دعوت کرد تا به خانه
 نفری به ما ۴٠دکتر بهشتی مسئله تأسیس حزب را مطرح کرد و یک لیست 

اکثر قریب باتفاق آن چهل نفر یا . نشان داد که نام موسسین حزب در آن بود
ما پس از مطالعه لیست فرصت چند . روحانی یا از افراد موتلفه اسالمی بودند

 دکتر ملکی را بعنوان :در جلسه بعدی دکتر بهشتی گفت. روزه خواستیم
نماینده دانشگاهیان، دکتر پیمان بعنوان رهبر جنبش مسلمانان مبارز و دکتر 

اعتراض ما این بود که چرا از . جزء موسسین هستند» جاما«سامی از سوی 
صفوف دیگر از جمله کارگران، کشاورزان، معلمان، دانشجویان، کارمندان 

 حزب با این افراد تشکیل میشود و دکتر بهشتی گفت فعالً. کسی نیست... و
ما قبول نکردیم ولی . بعد در اولین کنگره نماینده همه گروهها انتخاب میشوند

دکتر بهشتی و دوستانش حزب را تشکیل دادند و یک هفته پس از تغییر نظام 
به این ترتیب اولین گام برای .  موجودیت آن را اعالم کردند۵٧ بهمن ماه ٢٩

بشنویم ماجرای تشکیل حزب . ام جدید برداشته شدتسلط کامل به نظ
  : جمهوری اسالمی ایران را از زبان یکی از سردمداران رژیم

در آغاز پیروزی انقالب اسالمی، احساس میشد که بدونِ تشکل و 
اگر این تشکیالت ... سازماندهی موفقیت نیروهای مذهبی امکانپذیر نیست

سالمی بنیصدر و امثال او تا آخر در نبود، شاید در اوایل پیروزی انقالب ا
انقالب شکست میخورد، نظام سقوط میکرد و . این کشور باقی میماندند

  . آمریکا پیروز میشد
٢ ص -کتاب خاطرات حجتاالسالم دعاگو  ٢ـ۶ ۶   

  



                                                                             کنکاشی در خیزش هشتاد و هشت
 

360

گام دیگری که در جهت قبضه قدرت برداشته شد تشکیل سازمان مجاهدین 
مدعی مبارزه مسلحانه با نظام انقالب اسالمی از سوی چند تشکل کوچک 

بهتر است چگونگی تشکیل این سازمان را از نوشته یکی دیگر از . شاهی بود
  : سردمداران نظام بشنویم

یک نیروی تشکیالتی دیگر سازمانِ مجاهدین انقالب اسالمی بود که از اتحاد 
گروههای مختلف چون صف، منصورون، موحدین، فلق، فالح، امت واحده و 

جاد گردیده بود از اوایل انقالب بحثی در گرفته بود درباره این که حاال بدر ای
اند یک نیروی نظامی  که منافقین و مجاهدین خلق در برابرِ انقالب ایستاده

تشکیل شود تا با نظام باشد، این بحثها قبل از تشکیل سپاه پاسداران بود، 
یابان دکتر شریعتی و ولی جلساتشان تا بعد از انقالب هم ادامه داشت و در خ

عدهای از افرادی که در این .  که مالِ سپهبدکیا بود برگزار شدDدر ساختمان 
گروهها نبودند هم در جلساتشان که به صورت متناوب برگزار میشد شرکت 

، )عباس زمانی(میکردند که از آنها به بنی صدر، اقای غرضی، ابوشریف 
ین بحثها تشکیل سازمان مجاهدین الدین فارسی و خودم اشاره میکنم ا جالل

انقالب اسالمی را به دنبال داشت که از سرانِ ان میتوان به شهید محمد 
  . بروجردی اشاره کرد

   ١٧ تا ١٧۶ ص -کتاب خاطرات محسن رفیقدوست 
  

تازه تعطیالت نوروزی دانشگاه به پایان رسیده بود و کالسها دایر و تعلیم و 
 من که در مقامِ ریاست دانشگاه مشغول کار روزی به. تعلم آغاز شده بود

های مسلح به انواع سالحها وارد  بودم خبر دادند عدهای با جیپ و ماشین
محل فعلی (دانشگاه شدهاند با عجله خودم را به نزدیک زمین چمن 

ها قرار دارد خودم را  معلوم شد فرمانده در یکی از جیپ. رساندم) نمازجمعه
است او را از پیش از ) عباس زمانی( ابوشریف به او نزدیک کردم دیدم
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انقالب در اروپا دیده بودم، اعتراض کردم که مگر شما نمیدانید طبق قوانین 
المللی ورود به مراکز علمی از جمله دانشگاهها با اسلحه ممنوع است؟ با  بین

میدانیم اما امروز قرار است با سخنرانی بنیصدر تأسیس : عجله گفت
ما بالفاصله دانشگاه را ترک . اعالم شود» دین انقالب اسالمیسازمان مجاه«

به این ترتیب دومین تشکل برای تکمیلِ در دست گرفتن، کاملِ . خواهیم کرد
آنگونه که بعدها دیدیم حزب جمهوری اسالمی تمام .قدرت بوجود آمد

ارگانهای سیاسی و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی مراکز امنیتی و 
الزم به .  بعدها نظامی و انتظامی را زیر سلطه خود قرار دادنداطالعاتی و

یادآوریست که دکتر بهشتی در تأسیس حزب جمهوری نقش اصلی را بعهده 
داشت و آقای مطهری آنگونه که اخیراً فرزندشان ادعا کردهاند در بوجود 

با تأسیس این . آوردن سازمان مجاهدین انقالب اسالمی بسیار موثر بودهاند
و تشکل مقدمات در دست گرفتن تمام اهرمهای قدرت بوسیله روحانیون د

اوایل . بنیادگرا فراهم شد امّا نهاد دانشگاه حاضر به پذیرش این امر نبود
انقالب دانشگاه از چنان جایگاه و پایگاهی برخوردار بود که وقتی قرار شد 

یده نماز جمعه برپا شود آقای خمینی و دیگر روحانیون به قدرت رس
چارهای جز موافقت با برگزاری این مراسم در دانشگاه تهران ندیدند و خاک 

دها ردانشگاه سجدهگاه مردم شد و جالب است که هنوز هم با خرج میلیا
تومان برای ساختن مصلی مراسم نماز جمعه در دانشگاه تهران برگزار 

زمان و سا) ۵٧ بهمن ٢٩تأسیس (انتخاب نامهای جمهوری اسالمی . میگردد
میتواند اهداف این دو حزب را ) ۵اواخر فروردین (مجاهدین انقالب اسالمی 

ضمناً توجه داشته باشیم که فرمان تشکیل سپاه . کامالً مشخص کند
کتاب خاطرات (پاسدارانِ انقالب اسالمی طبق نوشته آقای محسن رفیقدوست 

انِ بالفاصله پس از تغییر نظام صادر شد و در حقیقت سازم) ١٩۶ص 
مجاهدین انقالب اسالمی از شکم سپاه بیرون آمد در هر حال این دو تشکل 
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که مورد حمایت آقای خمینی هم بودند بر همه امور از جمله شورای انقالب و 
تنها نقطه بسیار . دولت موقت و مجلس و ریاست جمهوری مسلط شدند

از حساس دانشگاهها بودند، به ویژه پس از تشکیل شوراهای هماهنگی 
نمایندگان منتخب دانشجو، استاد و کارمندان، این شوراها همه امور 
دانشکدهها و موسسات دانشگاهی را زیر نظر شورای عالی دانشگاه که آنهم 

شوراهای واقعی . از منتخبین همین شوراها تشکیل شده بود اداره میکردند
 پس از سالها اهللا طالقانی در تمام دانشگاهها برپا شده بود که مورد نظر آیت

امّا برای احزاب بنیادگرایی که آمده . بار دیگر استقالل دانشگاهها را اعالم کند
بودند تا با هرچه بوی نوگرایی میداد از جمله دانشگاهها بستیزند و بار دیگر 
نهاد روحانیت و حوزه را بر همه امور مسلط کنند استقالل دانشگاهها و حتی 

این است که میبینیم از همان روزهای . حمل نبودوجود آنها به هیچوجه قابل ت
نخست باید این سنگرهای . نخست توطئه علیه دانشگاهها شروع میشود

آزادی را ویران کرد و از تقدس آنها نزد مردم کاست و توجهها را به جای 
ای از  ریزی دقیق و حساب شده عده با برنامه. دیگری معطوف نمود

هوری و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی را دانشجویان وابسته به حزب جم
وامیدارند تا به ) سید محمد خوئینیها(به سرکردگی یک روحانی ظاهراً مستقل 

سفارت آمریکا حمله کنند و اعضاء سفارت را به گروگان بگیرند با چند هدف 
ـ باید با این عمل به دنیا ٢ـ روحانیت ضد امپریالیسم است نه دیگران ١

المللی پابند نیستیم و تنها بنیادهای  ه هیچیک از اصول بینبفهمانیم که ب
ـ با تبلیغات وسیع ) بنیادگرایی اسالمی(موردنظر خودمان را قبول داریم 

اینطور وانمود کنیم که دانشگاهها در جهت منافع امپریالیسم عمل میکنند و 
ـ ۴! داسناد و مدارک بدست آمده در سفارت امریکا این مسئله را اثبات میکن

ـ چنین ۵ذهن آقای خمینی را بیش از پیش برای بستن دانشگاهها آماده کنیم 
ای در استانهای کردستان، آذربایجان، سیستان و  تبلیغ کنیم که عده
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بلوچستان، گنبد، خوزستان قصد جدا کردن این قسمتها را از خاک وطن 
بستن  ـ زمینه را برای ۶دارند و ستاد عملیات آنها در دانشگاههاست 

ـ و در نهایت شرایطی بوجود آوریم که با تحریک ٧دانشگاهها فراهم کنیم 
آمریکا صدام به ایران حمله کند و با شعله ور شدنِ آتش جنگ سرکوب 
دانشجویان و استادان و دیگر اقشار دگراندیش را با بهانه قرار دادنِ حمله 

 توجیه کنیم بیگانه و اشغال قسمتی از سرزمین ایران بتوانیم به آسانی
 و حمله ۵٩ خرداد ١۴، بستن دانشگاهها ۵ آبان ١تسخیر سفارت آمریکا (

به این ترتیب با شعار اسالمی کردن ) ۵٩ شهریور ١نظامی عراق به ایران 
معنی و بدون  دانشگاهها یا در حقیقت حوزوی کردن دانشگاهها با عنوانی بی

انشگاهها را هم زیر سلطه با یک پندار غلط د» انقالب فرهنگی«مسمی بنام 
خود قرار دادند و برای اینکه کسی در اینده جرأت مخالفت با نظام والئی را 
نداشته باشد به جان مردم به ویژه دانشجویان و استادان و معلمان و 

 که نقطه ۶٧نظیر سالِ  دانشĤموزان افتادند و جنایات دهه شصت و کشتار بی
امّا ماجرا در همین جا . جود آوردندسیاهی است بر پیشانی بشریت را بو

بد نیست برای ترسیم ابعاد فاجعه خاطرهای را در اینجا نقل . پذیرد پایان نمی
 زندانِ اوین به بند معروف به آموزشگاه ٢ من را از بند ۶٠کنم زمستان سال 

منتقل کردند، روزی به دستور مسئول بند قرار شد کسانیکه دانشجو، استاد 
کننده شغل و  ستند به حیاط بند رفته و فرمهایی را که مشخصیا دانشĤموز ه

  . وضعیت آنها هست پر نمایند
 ٩٠از چند صد زندانی تنها چند نفر در اطاقها باقی ماندند معلوم شد بیش از 

آموز هستند که اکثریت آنها در اوایل  درصد زندانیها دانشجو، استاد و دانش
اگر به اسامی .  اعدام شدند۶٧دهه شصت یا در جنایت ضدبشری سالِ 

عامها به دست آنها صورت گرفت دقت کنیم متوجه این  کسانیکه این قتل
ها پیوستند و یا امروز »اصالحاتی«واقعیت میشویم که بسیاری از آنها یا به 
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های  در مقامات عالی قوه قضاییه انجام وظیفه میکنند و در افکار و اندیشه
  . اندبنیادگرایانه خود باقی مانده

  
١(دانشگاهها پس از بازگشایی    تا امروز ) ۶٢

  
پس از چند سال تعطیلی و تصفیه و پاکسازی و تسلط کامل بنیادگرایان بر 
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تأسیس نهادهایی مانند جهاد 
دانشگاهی، نمایندگی والیت فقیه در دانشگاهها، بسیج دانشجویی، جامعه 

به منظور هرچه ضعیفتر کردن دانشگاهها ...  وحدت ودانشجویان و تحکیم
در مقابل حوزه و نهاد روحانیت، باالخره مجبور به بازگشایی دانشگاهها 

های باال برای عوامل خود و  با انجام کنکورهای ویژه و سهمیه. شدند
گذراندنِ دانشجو و استاد از فیلترهای متعدد برای پذیرش و ایجاد خفقان و 

و سختگیریهای بسیار موفق شدند چند سالی دانشگاهها را به رژیم پلیسی 
ای در دست حاکمیت تبدیل کنند اما غافل که فرزندان قربانیان دهه  وسیله

ده سال . شصت آتشهایی هستند که دیر یا زود هستی آنها را خواهند سوزاند
کم گرمای بیداری مردم یخهای  سکوت کافی بود تا در اوایل دهه هفتاد کم

تفاوتی و ترس دانشجویان و استادان را ذوب کند و یکبار دیگر دانشگاه  بی
امّا دانشگاه گیج و مات، . فعال شده و جنبش دانشجویی زنده و فعال گردد

هر شعاری از جمله . شناخت هنوز محیط و شرایط جامعه را بخوبی نمی
ای که  شعارهای خاتمی را باور میکرد، وارد صحنه شده بود صحنه

ردانان آن همان بنیادگرایان دهه شصت بودند که برای فریب مردم کارگ
امّا این . کسوت جالدی را از تن به در کرده و لباسِ زهد و تقوا پوشیده بودند

دل را  ه طینت و ساد تنها تغییر لباس توانست جمعی از جمله دانشجویان پاک
میشه، وقتی از آنجا که میتوان مدتی فریبکاری کرد نه برای ه. فریب دهد
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دانشجویان در کوی دانشگاه تهران، در دفاع از آزادیِ یک نشریه متعلق به 
یک روحانی چهره عوض کرده، اعتراض کردند چنان با خشونت عوامل 

گران در آمده بودند مواجه شدند که  حکومت بنیادگرایان که به لباس اصالح
Ĥمدهای آن نشان  و پی٧ تیر سال ١واقعه . گنجید در تصور آنها هم نمی

خاتمی در مدتِ هشت سال . آید داد که هرگز از تخمِ مار، گنجشک بیرون نمی
ریاست جمهوری بارها از الجوردی تجلیل کرد، امّا یکبار از مظلومیت هزاران 

 و دگراندیش بودن به جوخه» فکر کردن«دانشجو و استادی که تنها به جرم 
یان کار هم نیز سرِ دانشجویان های اعدام سپرده شدند یاد نکرد و در پا

و امروز . فریاد زد و آنها را به نادانی و آلتِ دست دشمنان بودن متهم کرد
رو و ناآگاه  های درون و برونِ نظام دانشجویان را تندرو و چپ اصالحاتی
  . کنند خطاب می

به قدرت رسیده باز همان شعارهای شکست » نوبنیادگرایانِ«این روزها 
انقالب را که یکبار برای حوزوی کردنِ دانشگاهها سرداده خورده پس از 

سالها پیش و پس از قیام . بودند تکرار میکنند و این حرف جدیدی نیست
 و بعد از اوجگیری مبارزات دانشجویی یکی از ٧ تیر ١دانشجویان در 

  : سردمداران کودتای فرهنگی اول باز فیلش یاد هندوستان کرد و نوشت
یکه تمام شواهد و قرائنِ موجود و بسیاری از اسناد غیرقابل و اما در حال

کننده و موثری از وزارت  انکار به وضوح از دخالت گسترده بخش تعیین
  های اخیر حکایت میکند چاره چیست؟  آفرینی علوم در تنش

چاره کار پاالیش وزارت علوم و مراکز دانشگاهی از حضور ستون پنجم 
آیا . کفایت است عرضه و بی های بی تی خودیدشمن، افراد بدسابقه و ح

تکانی جدی  میتوان عاقالنه و دلسوزانه فکر کرد و چاره دیگری غیر از خانه
و اساسی در وزارت علوم، دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی را پیشنهاد 

  کرد؟ 
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اگر قرار باشد که دانشگاهها و مراکز آموزشِ عالی به پایگاهی برای پیگیری 
 شمنان تبدیل شود با کدام منطق میتوان در ضرورت پاالیش و خانهاهداف د

ساز تردید کرد؟ آیا ضرورت  های حساس وسرنوشت تکانی این کانون
نهضتی شبیه انقالب فرهنگی در سالهای نخستین بعد از پیروزی انقالب 
احساس نمیشود؟ در آن هنگام نیز گروهک ضدانقالب ــ که امروز چهره و 

 دارند ــ مراکز دانشگاهی را تسخیر کرده و ساز دشمنان را تابلوی دیگری
کوک میکردند و انقالب فرهنگی که با همتِ مسئوالنِ دلسوز و قاطبه 
... دانشجویان مسلمان و انقالبی صورت پذیرفت بساط آنها را برچید و

  ) ١//٠ -حسین شریعتمداری، روزنامه کیهان (
  

ای حکومت مدارن به دانشگاهها و پیش از آنکه به اتهامات این روزه
 سال پیش برگردیم تا یادمان بیاید آن ٢دانشجویان بپردازیم بد نیست به 
در کتاب تاریخ سالِ دوم دبیرستاها آمده . روزها چه اتهاماتی وارد میشد

  . بود
در اوایل بهار سال پنجاه و نه » انقالب فرهنگی«از حوادث مهم این دوره آغاز 

وایل پیروزی انقالب اسالمی احساس میشد که فضای فرهنگی بود از همان ا
دانشگاهها به اندازه کافی با جریانِ انقالبی و اسالمی مردم هماهنگ نیست 
البته استادانی مومن و انقالبی در دانشگاهها حضور داشتند و اکثریت نیز با 

لت دانشجویان مسلمان انقالبی بود، امّا رویهم رفته خود دانشگاهها به ع
وجود تعدادی از استادانِ غربزده و یا شرقزده و نیز دانشجویانی که عضو 

دانشگاه را به «های ضد انقالب بودند مناسب نبود و به تعبیر امام  گروه
سرانجام از درونِ خود دانشگاهها، دانشجویان » اطاقِ جنگ تبدیل کرده بودند

اهانِ اصالح وضع با یک حرکتِ انقالبی دانشگاهها را تعطیل کردند و خو
شورای انقالب نیز با تأیید جنبشِ دانشجویان دانشگاهها را . دانشگاهها شدند
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از صفویه تا دوران معاصر سالِ دوّم ) ٢(کتاب تاریخ ایران  (. تعطیل کرد
١نظام جدید آموزش متوسطه  ٧٧ (  

  
 سال پیش دانشگاهها را بستند و در گوش آقای خمینی خواندند تا بگوید ٢

و این گفته ایشان را در کتابهای » اند نشگاه را به اطاق جنگ تبدیل کردهدا«
امّا دیدیم . درسی آوردند تا برای دانشĤموزان بستن دانشگاهها را توجیه کنند

آموزان وقتی وارد دانشگاهها شدند در مقابل نظام  و دیدید همان دانش
را از دانشگاه ) نژاد خاتمی و احمدی(جمهور فریبکار  ایستادند و دو ریئس

کُش  بیرون کردند و فریاد زدند که دانشگاه جای دروغگویانِ آزادی و عدالت
  . نیست
دانشگاه مرکز فعالیت ستون « سال پیش گفتید و نوشتید و تبلیغ کردید که ٢

ای به قلمِ حسین   سال بعد روزنامه کیهان در مقاله٢. »پنجم بیگانه شده
نژاد و  کرار کرد و امروز از زبان احمدیشریعتمداری باز آن گفته را ت

حامیان و مزدبگیرانش باز زمزمه کودتایی دیگر علیه دانشگاه و دانشگاهیان 
ها، اخراج دانشجویان و استادان  دستیگریها، زندانی نمودن. را می شنویم

ها، ضرب و شتم دانشجویان، تهدید دانشجویان و استادان  دار شدن ستاره
محلی برای « چرا که به زعم قدرت به دستان دانشگاه به شدت ادامه دارد

نژاد نسبت  میخوانیم قسمتی از اهانتهای احمدی. شده است» تحریکات دشمن
به دانشجویان را در روز حضور در دانشگاه امیرکبیر در هنگام مواجه شدن 

  : با اعتراض دانشجویان
: زی گفتنژاد در خصوص دانشجویان سه ستاره با لحن تمسخرآمی احمدی

دستور میدهم به دانشجویان سه ستاره ستوانی بدهند که این مسئله با 
 اعتراض شدید دانشجویان دانشگاه امیرکبیر مواجه شد و دانشجویان رئیس

نژاد مواجه شد و  این مسئله با اعتراض شدید احمدی. جمهور را هو کردند
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گرفتن پول از وی دانشجویان معترض را عاملِ آمریکا خواند و آنها را به 
بیگانگان متهم کرد، اما خاطرنشان کرد همه آنها را دوست دارد و با آنها 

رئیسجمهور همچنین دانشجویان را به بیحیا بودن . مهرورزی خواهد کرد
شما به من توهین میکنید، امّا من جواب شما را با : نژاد گفت متهم کرد احمدی

ید کرد که دانشجوها را به نژاد تهد آرامش خواهم داد؛ در ادامه احمدی
  . صالبه میکشم

   ۵ آذر ٢٠گزارش از خبرنامه امیرکبیر دوشنبه 
  

نژاد یک دانشگاهیست ولی میبینیم اندیشه و افکارش  درست است که احمدی
ضد دانشجویان و دانشگاهیان است و این اقتضای نگاه بنیادگرایانه او به 

  . مسائل جامعه میباشد
شان با نهاد دانشگاه  ر علت تراشی برای دشمنی دیرینهجهت در فک آقایان بی

اکثریت مردم و دانشجویان و استادان خوب میدانند که برخاستگان . نباشند
اند وجود  اند و نتوانسته از تفکرات نهاد روحانیت و حوزه هیچگاه نخواسته

یک نهاد دانشگاهی مستقل و حامی آزادی و عدالت را که بیشترین مبارزان و 
های استبدادی و مطلقه را در دامان  ستیزی و حکومت اهدانِ در راه ظلممج

  . خود پرورش داده تحمل نمایند
در پایان باز هم بعنوان یک دانشگاهی اعالم میکنم اگر نه یکبار و دوبار بل 

بگذارید باز » انقالب فرهنگی«دهها بار علیه دانشگاه کودتا کنید و نام آنرا 
عدالتی شما خواهد   آزادی در برابر ظلم و جور و بیدانشگاه بعنوان سنگر

  . ایستاد
خواهی از استادان و دانشجویان و برای اثبات مجدد  و در خاتمه با معذرت

مدرسه (یافتگان یکی از مراکز وابسته به حوزه  دشمنی دیرینه پرورش
، قسمتی از فرمایشات اخیر جناب آقای مصباح یزدی در مورد )حقانی
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را در اینجا نقل میکنم تا تفکرات بنیادگرایانه و ضددانشگاهی دانشگاهها 
شدگان و مدرسین این مدرسه بر همگان روشن گردد و بهتر متوجه  تربیت

  . گردند این همه دشمنی با دانشگاهها از کجا ریشه میگیرد
 آیتاهللا مصباح یزدی بیشترین فسادهای اخالقی را متوجه دانشگاهها دانست "

مختلط بودنِ دانشجویان مجرد در محیطهای اجتماعی و رواج و تأکید کرد 
های دین را تضعیف میکند عامل  ها و ابزارهایی که از نظر اخالقی پایه سیدی

کنیم جوانان ما از نظر  خیلی بیشتر از آنچه فکر می. اصلی این مسئله است
   ."فکری و اعتقادی و مبانی اخالقی و ارزشی سست و لرزان هستند
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 416مسئولیت وضعیت نابسامان کشور به عهده ی شماست

  نامه کروبی به خامنه ای

  

، در  )سـال نـود شـش     ( سال پس از خیزش هشتاد و هشت          چند مهدی کروبی 
 »مسئول و مسبب وضعیت   « او را     برای چندمین بار   نامه ای به علی خامنه ای،     

 هـای پیـدایی خیـزش سـال         برای آشنایی بـا زمینـه     . نابسامان کشور دانست  
هشتاد و هشت، و نیز شورش ژرفایافته ی آن در سال نود و شش، خوانـدن                

نامه ی کروبی به خامنـه ای  .   آموزنده است- با همه ی نارسایی هایش       –آن  
 :پراکنده شد، اینگون بود سحام نیوز تارنمایکه در 

 
 باسمه تعالی

 ای اهللا حاج سیدعلی خامنه آیت
 المی ایرانرهبر جمهوری اس

 سالم علیکم؛
ای بـه      نامـه  ٨۴دانیـد پـس از انتخابـات ریاسـت جمهـوری              همانطور کـه مـی    

حضرتعالی تقدیم کردم که پس از آن شما از طریق برادر محترم جناب آقـای               
در آن روز ضـمن بیـان       . وحید خواسته بودید مالقاتی با شـما داشـته باشـم          

م گرفته در روند انتخابـات بـه        های انجا   گالیه و اعتراضی که نسبت به دخالت      
بـا ایـن وجـود      . نفع کاندیدای خاص داشتم اما در نهایت سکوت اختیار کـردم          

های مختلف با مسئولین      برای ممانعت از رقم خوردن حوادث تلخ، در مناسبت        
در این مسیر بـا آنکـه       . ای داشتم و تذکرهایی دادم      پی  در  های پی   ذیربط مکاتبه 
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 سـخنی در ارتبـاط بـا        ٨۴ات ریاسـت جمهـوری      آقای هاشمی پس از انتخابـ     
انتخابات گفتند که نشان از ناامیدی نسبت به نحوه برگزاری و شیوه اجرایـی              

در سال  . آن داشت، هیچگاه مأیوس و ناامید نشدم و دست از تالش برنداشتم           
 هم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردم و پس از حمایـت صـریح               ٨٨

از .  دیگر دیداری با شما نداشتم     ٨٨ی شده انتخابات    جنابعالی از نتایج مهندس   
های مختلف در زندان خـانگی قـرار           هم به دستور آن مقام در مکان       ٨٩بهمن  
لیکن اخیراً سخن درستی را مطرح کردید که الزم دیـدم بـرای آینـده      . ام  گرفته

: در ششم ماه جاری به درستی فرمودید     . ای داشته باشم    کشور با شما مکاتبه   
نی که دیروز همه امکانات کشور در اختیار آنها بود و کسانی که امروز              کسا“

همه امکانات مدیریتی کشور را در اختیار دارند، حق ندارند نقش اپوزیـسیون             
شـود     نمـی  …بازی کنند و علیه کشور سخن بگویند بلکه باید پاسخگو باشند،            

یل بــه کــاره کــشور باشــد و در دهــه بعــد، تبــد کــه انــسان در یــک دهــه همــه
 ”.خوان کشور شود مخالف

 
پاسـخگویی هـر فـرد بـه میـزان سـهم و             . کُلُّکُمْ رَاعٍ، وَکُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ     

ای بـر    حضورش در قدرت سخن درستی است و اتفاقاً سال گذشته در نوشته           
هـای سیاسـی از بـدو انقـالب           ها و جریـان     ی گروه   همه“: آن چنین تأکید کردم   

وجود آمدن چنین وضعیتی سهیم و مسئولند و به طبـع نقـش و                 به تاکنون در 
. شان باید مسئولیت خود را در به وجود آمدن چنین وضعی پذیرا باشند              سهم

مـن نیـز بـا قبـول        . شرط اول برای اصـالح، پـذیرش مـسئولیت رفتارهاسـت          
هـای انقـالب و حقـوق ملـت           ام در جهت اصالح نظام مطـابق آرمـان          مسئولیت

 طبیعـی و قطعـی      …کنم    صل سوم قانون اساسی تالش کرده و می       مندرج در ف  
ام و دارم که از محـضر عمـوم مـردم             است که تقصیر و قصور فراوان داشته      

 ”.معذرت و از خداوند منان طلب عفو و بخشش دارم
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الـشمول اسـت و     فرمایید که اصـل پاسـخگویی اصـلی عـام           قاعدتاً تصدیق می  

یـزان سـهم و حـضورش در قـدرت بایـد            استثناء بردار نیست و هرکس بـه م       
هایش باشد بـه ویـژه آنکـه جنابعـالی از میـان اصـحاب                 پاسخگوی مسئولیت 

 سال گذشته همواره در بـاالترین سـطح         ٣٨انقالب یگانه فردی هستید که در       
سـال در  ٢٩ سال در مقام ریاست جمهوری و قریـب     ٨. قدرت حضور داشتید  

بنـابراین باتوجـه بـه میـزان        . لـق جایگاه رهبری آنهم بعنوان حاکم و ولـی مط        
تان در باالترین الیـه قـدرت نظـام بایـد بپذیریـد کـه وضـعیت                   حضور و نفوذ  

ــستقیم      ــه م ــشور نتیج ــروز ک ــاعی ام ــی و اجتم ــصادی، فرهنگ ــی، اقت سیاس
 .های راهبردی و اجرایی شماست سیاست

البته اینجانب ریشه اصلی مشکالت کـشور را در رویکـرد حـذفی و دوری از                
باشـد،    شروعیت سیاسی نظام کـه همـان خواسـت و اراده مـردم مـی              مبنای م 

میزان رأی  “یقین دارم که اگر به همان جمله تاریخی امام که فرمودند            . دانم  می
شد، وضعیت امروز کشور در ابعاد مختلف چنـین نگـران             عمل می ” ملت است 

کـنم و از شـما        در همین ارتبـاط تنهـا بـه چنـد مـورد اشـاره مـی               . کننده نبود 
خواهم به جای سخن گفتن از جایگاه اپوزسـیون و انتقـاد از دیگـران بـار                   می

 سه دهه گذشته را پذیرا باشید و پـس از آن در جهـت                های  مسئولیت سیاست 
پاالیش و اصالح ساختار به انحراف رفته نظام اقدامی عاجل مبذول فرماییـد،             

ی نزدیـک در    ا  چراکه در تأخیر آفت بسیار است و ممکن است کشور در آینده           
بحرانی عمیق فرو رود و خدا ناکرده هزینه بس سنگین بر ملک و ملت تحمیل               

 .شود
مـان در     ای به سابقه دوستی و رفاقـت        اما پیش از ورود شاید بد نباشد اشاره       

 آنگاه که در مدرسه حجتیه من با مرحوم علـی           ۴٠ و اوائل دهه   ٣٠اواخر دهه 
ارتباط تنگاتنگی  (آمدید و     آنجا می کرمانی هم حجره بودم و گاه شما به           حجتی
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مان داشـتید، داشـته       در حجره کناری  ) با دکتر دینانی استاد برجسته دانشگاه     
 پس از درگذشـت مرجـع       ١٣۴٠اگر خاطرتان باشد در فروردین سال       . باشم

اهللا العظمی بروجردی من در کنار تعدادی دیگری از شاگردان            مطلق شیعه آیت  
اهللا حکـیم بودیـد و        در آن زمـان شـما مقلـد آیـت         . مامام مقلد و مروج او بودی     

اهللا منتظـری در      بعدها به زمره مقلدان امام در آمدید و بـه گفتـه مرحـوم آیـت               
 .کردید  به ایشان رجوع می موارد احتیاطات

اینجانب از آغاز مبارزه امام به جمع مبارزین پیوسـتم و اولـین زنـدانم را در                 
هـای     مبارزه تا پیروزی انقالب با چهره      در سالهای .  تجربه کردم  ١٣۴٢سال  

های مختلف از جمله آیات عظام و آقایان، مـصطفی خمینـی،              متعددی از گروه  
منتظری، طالقانی، شـهید مطهـری، ربـانی شـیرازی، گرامـی، حـسن الهـوتی،                

کرمانی، جعفری گیالنـی، شـهید محمّـد          هاشمی رفسنجانی، معادیخواه، حجتی   
یدهادی هاشــمی، ســیدهادی خامنــه ای، منتظــری، شــهید مهــدی عراقــی، ســ 

زاده،   الدین انواری، علی شریعتی، محمدعلی شـرعی، شـیبانی، سـرحدی            محین
کنی،   مسعود ستوده، عباسعلی اسالمی، شهید غفاری، زیباکالم، مهدی مهدوی        

الدین زنجانی، شریعتی سبزواری، خندق       فهیم کرمانی، جریری، قهرمانلو، زین    
نژاد، کاظم بجنوردی، سیدمحسن طاهری،       ید هاشمی ای، شه   آبادی، کمال گنجه  

مـنش، علـوی      عسگراوالدی، ساالری، فاکر، علی بابایی، مفیـدی، عمـویی، کـی          
فر، کچـویی، معلـم نهاونـدی، حیـدری،           نژاد، سعیدیان   جو، پاک   طالقانی، حکمت 

فـر، تجریـشی، حـسن لنگـرودی، هوشـنگ اسـدی، شمـشاد،                مخملباف، معـین  
ای، غیـوری، اعتمـادزاده،       نیـا، آورزمـانی، درچـه       نیمرآتی، امیرحسینی، حسی  

شـان را بـه خـاطر         ها نفر دیگر کـه االن نـام         گرگانی و ده    متقی، محمد محمدی  
بنــد بــودم و پــس از پیــروزی انقــالب هــم چهــار دوره افتخــار  آورم هــم نمــی

در دوره دوم و سـوم پـس از         . نمایندگی مردم در مجلس را بر عهـده داشـتم         
وان نفر دوم لیست از حوزه تهران راهـی مجلـس شـدم و              مرحوم هاشمی بعن  
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پس از رحلت امام وقتی شما در جایگاه رهبری قرار گرفتید و آقـای هاشـمی                
 .مجلس را برای ریاست جمهوری ترک کرد به ریاست مجلس رسیدم

حضور شما در جایگاه رهبری همراه شد با حذف بخـش مهمـی از نیروهـای                
بات دوم مجلـس خبرگـان رهبـری بـه اوج خـود             این رویکرد در انتخا   . انقالب

رسید و در کنار حذف افراد شاخص، این رکن رکـین قـانون اساسـی نیـز از                  
ی گرفتاریهـای امـروز       خاصیت گردید که به بـاور مـن ریـشه همـه             اساس بی 

من به اصالح نظـام در چـارچوب آرمانهـای    . کشور در همین نکته نهفته است  
 دارم منوط بر آنکه تمامی ارکـان نظـام بـا            انقالب از طریق صندوق رأی باور     

اراده و رأی مستقیم و یـا غیـر مـستقیم مـردم، بـدون نظـارت استـصوابی و                    
مĤبانه اعمال شود و همـه از صـدر تـا ذیـل نظـام خـود را در                     های قیم   دخالت

ها و نهادهای حقوقی کشور مـسئول و پاسـخگو            مقابل مردم، اصحاب رسانه   
 باشــد نهادهــای قــانونی را بــا اهــرم قــدرت احــدی هــم حــق نداشــته. بداننــد

خاصیت کند چراکه هیچکس فراتر از قانون نیست و مالک باید بـرای همـه                 بی
 .قانون باشد

یقــین دارم روزهــای پــیش از انتخابــات دوره دوم خبرگــان رهبــری در آذر  
 را به خاطر دارید جائیکه افرادی درون خبرگان با هدایت مراکـزی در              ١٣۶٩

کیل جلسات خبرگان رهبری را از سـاختمان مجلـس شـورای            قدرت، محل تش  
نامـه ایـن    زده آئـین  اسالمی به بیت شما آوردند و در آنجا آقایـان هـم شـتاب          

مجلس را به نحوی تغییر دادند که تأیید صالحیت نامزدها از مراجـع تقلیـد و                
استادان برجسته حوزه گرفته شد و در اختیار فقهای شـورای نگهبـان یعنـی               

در حقیقت خبرگانی که وظیفه آن بـر        . نصوبین حضرتعالی قرار گرفت   همان م 
طبق قانون اساسی نصب، عزل و نظارت بر شخص رهبر و نهادهای زیر نظر              
اوست را به بیت شما آوردند و این رکن رکین قانون اساسـی را در عمـل بـه                   

آنها برخالف نص صریح قانون اساسی هدف       .زیر مجموعه دفتر تبدیل کردند    
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ــه نظــارت و   داشــت ــری و مجموعــه عظــیم تحــت نظــر او را از هرگون ند رهب
برای عملیاتی کردن این امر در دوره دوم خبرگان بـه        . پاسخگویی معاف کنند  

اهللا دستغیب این عـالم       های مستقل و ارزشمند آن مجلس نظیر آیت         حذف چهره 
به برکت این تغییر و تحـول، مجلـس خبرگـان           . برجسته و آزاده روی آوردند    

هبری از آن زمان به بعد در دور باطلی قرار گرفـت و شـورای نگهبـان کـه                   ر
پیش از بازنگری قانون اساسی حتی حق نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری            

گـر    را هم نداشت، حیات و ممات این رکـن مهـم قـانون اساسـی کـه تـضمین                  
جمهوریت و مشروعیت سیاسی نظام جمهـوری اسـالمی اسـت را بـه دسـت                

اش ثنـاگویی     وجی آن شد مجلسی فرمایشی که تنها وظیفه ساالنه        گرفت و خر  
 .است

. گویند میزان حال افـراد اسـت        ایم که می    البته در باب حذف افراد بارها شنیده      
پوشـی از     ای از امام که پس از انقالب در مقام رأفـت و گذشـت و چـشم                  جمله
و برخـورد   هاست که مبنایی برای حـذف         های گذشته افراد گفتند و دهه       لغزش

اگر همین تفسیر جریان حاکم را بپذیریم       . با نیروهای اصیل انقالب شده است     
پس باید بگوییم این موضوع استنثاء بردار نیست و شامل حال همـه افـراد از                

گـردد؛ زیـرا      جمله حضرتعالی که بیش از همه قـدرت و مـسئولیت داریـد مـی              
شود نه بر اسـاس       وت می  حال افراد بر اساس اعمال و افعال آنان قضا          میزان

 .میزان قدرت آنان
 رهبر جمهوری اسالمی

در سـال   . امیدوارم پرده دوم حذف نیروهای انقالب را به خاطر داشته باشـد           
ای علیه مجلس ساماندهی شد و در همـین راسـتا             یافته   تهاجم سازمان  ١٣٧١

گـر     زمان نیروهای خدوم و صادق مجلس را فتنـه          جنابعالی در نماز جمعه آن    
ــه  ــه فتن ــد و از مــردم خواســتید ب ــد خواندی ــات . گرهــا رأی ندهن در آن انتخاب

کردند در امر انتخابـات دخالـت کردنـد و بـرای              اشخاصی که نباید دخالت می    
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بار نظارت استصوابی توسط شورای نگهبـان بـدون هیچگونـه لفـظ یـا                 اولین
تعـداد  عبارت قانونی و تنها به اتکای حمایت صریح شما اعمال و اجرا شـد و                

 نماینده مجلس در کنار خیل دیگـر نامزدهـا بـه سـاتور شـورای نگهبـان                  ۴١
ای   دبیر وقت شورای نگهبان پـس از ایـن قلـع وقـم در مـصاحبه               . حذف شدند 

گر خوانده بودید را در زمره تیر زدن          رأی دادن به جریانی که شما آن را فتنه        
و سـیما و منـصوبان      در آن زمان صدا     . دانست) ع(به خیمه اباعبداهللا الحسین     

شما آنچنان بر این جریان تاختند و عرصه را تنگ کردند که لیـست مجمـع و                 
 ١٣٧١وقتی مجلسی تابع در خرداد      . نیروهای خط امام یکپارچه حذف شدند     

 قـانون   ٣تشکیل شد قانون انتخابات اصالح و لفظ نظارت استصوابی به ماده            
 عـصاره قـدرت، آنهـم بـا         مربوطه اضافه گردید و مجلس این عصاره ملت به        

فهم فردی نظیر جناب جنتی که از آغـاز تأسـیس شـورای نگهبـان عـضو آن                  
رحمانه با آبروی افـراد        سال در کسوت دبیری بی     ٢۵شورا بوده و نزدیک به    

کند ذهنی، عجول بودن در تهمت زدن به افـراد و           .  کرده است، تبدیل شد     بازی
فـرد ایـن عـضو کهنـسال        دست بردن در انتخاب مـردم ویژگـی منحـصر بـه             

فرامــوش نکــردیم روزی را کــه بــه ســاحت مرجــع  . شــورای نگهبــان اســت
 و وقتی آثـار اباطیـل        له را عامل بیگانه دانست      عالیقدری جسارت کرد و معظم    

یـا  . هایش را به او یادآور شدند از خوف طرد مجبور به اسـتغفار گردیـد                گفته
نـژاد بـه رئـیس         آقای احمـدی   های نمازجمعه نامه عوامانه     روز دیگر در خطبه   

الهی خواند و خواسـتار درج آن در کتـب درسـی              جمهور وقت آمریکا را الهام    
 .شد

ای و محدودکردن دامنه حق انتخـاب کـردن و انتخـاب شـدن       رد صالحیت فله  
مردم بخشی از سرنوشت تلخ مجلس شـورای اسـالمی اسـت کـه از آن روز                 

 جریـانی از سـپاه قـرار گرفتـه     تاکنون در اختیار بخشی از شورای نگهبـان و      
راستی با این رویکرد حاکم به قوه قانونگذاری کشور آیا دیگر جـایی               به. است
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ماند؟ آیا مجلس شـورای       برای نقد و بررسی و آزادی بیان و اندیشه باقی می          
دانست؟ و آیـا ایـن        اسالمی همان مجلسی است که امام آنرا در رأس امور می          

وظایف خطیر در دفاع از حقوق ملـت و در راسـتای            تواند به     ها می   نوع مجلس 
 عمل نماید و یا مطالبات به       ٧٧ و   ٧۶ و   ٧١تحقق اصول قانون اساسی نظیر      

 ٨۶حق مردم را نمایندگی کند؟ آیـا ایـن اسـت نـوع مـصونیتی کـه در اصـل                     
 مجلس داده شده کـه آزادانـه حـرف و نظـر خـود را اعـالم                   قانون اساسی به  

 کسی مسئول نادیده گرفتن امنیت اجتماعی و سیاسی         نمایند؟ به نظر شما چه    
افراد در چند دهه گذشته بوده است؟ اینکـه انـدکی از افـراد وابـسته بـه نهـاد                    

المللـی باشـند    اصلی قدرت گرداننده همه تصمیمات کشور اعم از داخلی و بین         
هـای   کجای انقـالب اسـالمی جـای دارد؟ ایـن روش چـه تفـاوتی بـا حکومـت               

ــدارد و همــواره مــورد  خودکامــه کــه پا ســخگویی در آن محلــی از اعــراب ن
  سرزنش ما بوده است دارد؟

 ای اهللا خامنه آیت
برخالف نص صریح قانون اساسـی و نظـر صـریح امـام سـپاه و بـسیج در                   

هـای سیاسـی و اقتـصادی شـدند کـه نتیجـه           دوران رهبری شما وارد فعالیت    
هـای     یکی از فرمانـده    روزی. آمیز آن این روزها برکسی پوشیده نیست        فاجعه

خواسـتند و آقـای       امام آنگونه مـی   “: پیشین سپاه در برابر این نقد به من گفت        
این روزها فلسفه ” .ای جز تبعیت نداریم  خواهند و ما چاره     ای اینگونه می    خامنه

مخالفت پیر جماران با دخالت نیروهای مسلح در امور سیاسی بـیش از پـیش        
 قـانون اساسـی،   ١۵٠م در راسـتای اصـل   این موضع امـا . آشکار شده است  

قوانین جاری کشور و این مهم که رانت اسلحه و قدرت چیزی جـز فـساد بـه                  
 ورود  نامـه صـریح امـام      بیانـات و وصـیت    . آورد اتخاذ شده بـود      ارمغان نمی 

امـا  . سپاه و نیروهای مسلح را به عرصه سیاست از اساس منع نمـوده اسـت            
االنه سپاه و بـسیج در عرصـه سیاسـت،           به بعد شاهد حضور فع     ٧۵از سال   
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حضور در عرصـه سیاسـت و اقتـصاد سـم مهلکـی             . اقتصاد و فرهنگ بودیم   
هـا و   هـا، صـحبت   برای این نهاد بوده و هست و بارهـا اینجانـب در مـصاحبه           

 بـه رئـیس وقـت    ٨٨چند مـاه پـیش از انتخابـات    . هایم بر آن تأکید کردم      نامه
روزآبادی که به خود اجازه داده بـود        ستاد مشترک سرلشگر پاسدار آقای فی     

جمهـور مناسـب      در جایگاه فردی نظامی رهنمودهایی برای تـشخیص رئـیس         
 کـار خـود را کردنـد و         ٨٨البته آنها در خرداد     . ارائه کند، تذکر صریحی دادم    

هـای غیـر    ام بـا اسـکله    علنـی  های مخالفت   نتیجه آنرا هم دیدند و من هم هزینه       
بـا ایـن    . ه و بسیج در سیاست و اقتـصاد را پـرداختم          قانونی و دخالتهای سپا   

حال باید تأکید کنم که این رویکرد نه تنها ماهیـت وجـودی ایـن نهـاد بـزرگ                   
دار کرده بلکه آنـان را گرفتـار زد وبنـد و              انقالب را نزد مردم به شدت خدشه      

 .های بزرگ کرده است فساد
اه و سـازماندهی    در عرصه سیاست، رفتار سیاسی تعدادی از فرماندهان سپ        

ای جـز     کارگیری نیروهای بسیج، همه و همه، نتیجه        و مهندسی انتخابات، با به    
ثباتی سیاسی و ایجاد فضای استبدادی و حذف حاکمیت مردم و در نهایت               بی

نفی جمهوریت نظام در برنداشته است و در حوزه اقتصاد انحصارطلبی آنان            
ای غیر قانونی صنایع بزرگ و      ه  های عمومی، واگذاری    ناشی از حذف مناقصه   

های تاریخی آفریده است که از ذکر جزییات تأسف انگیـز             کلیدی کشور فساد  
گونـه نظـارت و      در حـوزه امنیـت داخلـی هـم سـپاه بـدون هـیچ              . گذرم  آن می 

دهد و متعـرض حقـوق        پاسخگویی کارهای موازی وزارت اطالعات انجام می      
الـت سـپاه در امـور سیاسـی،         خروجی اصرار بـر دخ    . گردد  بنیادین مردم می  

فرهنگی، امنیتی و اقتصادی چه بوده است؟ آیا ایـن نـوع نگـاه بـه سیاسـت و       
اقتصاد، در قانون اساسـی، قـاموس جمهـوری اسـالمی و اندیـشه بنیانگـذار                
حکیم آن جایی داشته است؟ آیا این روش کشور را بـه سراشـیبی سـقوط و                 

مـون نکـرده اسـت؟ آیـا زمـان          المللـی رهن    های داخلی و بـین      انحطاط و بحران  
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بررسی نتایج آن فرا نرسیده است و آیا حضرتعالی نبایـد در قبـال خروجـی                
 انگیز آن که بارها نسبت به آن هشدار داده بودیم پاسخگو باشید؟ تأسف
 اهللا خامنه ای آیت

 بـه نفـع     ٨۴پس از تقلب و دخالت سپاه و بسیج در مرحله اول انتخابات سال            
شـما تقاضـا کـردم آن بخـش از سـپاه و بـسیج را کـه در                   یکی از نامزدها از     

اگـر آن   .  این اقدام خطرنـاک بـر حـذر داریـد           اند از   کارهای سیاسی وارد شده   
کردید وضـعیت کـشور امـروز اینچنـین           ای به این موضوع مهم می       روز توجه 

 سپاه و بـسیج بـه محوریـت         ٨۴در انتخابات ریاست جمهوری     . شکننده نبود 
د مجتبی به نفع یکـی از نامزدهـا ورود کردنـد و در نتیجـه                فرزند شما آقا سی   

تخلف و تقلب آنان در سه استان اصـفهان، تهـران و قـم فـرد مـورد نظـر بـا                      
 اسـتان کـشور اول      ١١حرکت کودتاگونه شورای نگهبان، با آنکه اینجانب در         

البتـه ایـن امـر در سـایه انحـصارطلبی و            . بودم به مرحله دوم فرسـتاده شـد       
 افراد پرنفوذی درون جریان اصالحات و همچنـین ضـعف وزارت            تجربگی  بی

 خـرداد   ٢٩در نامـه مـورخ      . کشور در صیانت از آرای مردم تحقق پیدا کـرد         
انـد کـه       به شما یادآور شدم کـه یکـی از بزرگـان بـه جنابعـالی گفتـه                 ١٣٨۴

ایشان  “ اید  و شما فرموده  ” کند  آقازاده حضرتعالی از فالن شخص حمایت می      “
اینجانب از سر اخالص، احتـرام و دلـسوزی از جنابعـالی            . ”نه آقازاده آقاست  

 دیدیـد جریـان     ٨٨خواستم جلوی دخالت این آقازاده را بگیرید که نگرفتید و           
اگر در آن روزها بـه      . کودتای انتخاباتی چه بالیی بر سر نظام و انقالب آورد         

اشـکال  ) ع(ن علی المومنی  امام دوم شیعیان و فرزند امیر     ) ع(امام حسن مجتبی    
 کـه   ٨٨ در خـرداد     ٨۴ میلیون اینجانب در انتخابات    ۵کرده بودم رأی بیش از    

خــصوص دانــشجویان،  هــا بــه هــم حامیــان بیــشتری از گروههــا و جمعیــت 
  روشنفکران، زنـان، محـرومین و افـراد مـورد تبعـیض اعـم از دگراندیـشان،                

ور مردم در   های حقوقی و مذهبی، دراویش و اهل حق داشتم و هم حض             اقلیت
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انتخابات نزدیک به بیست درصد افزایش پیـدا کـرده بـود بـه آمـار مـضحک                  
برای نمونه بد نیست یادآور شـوم کـه در          . کرد   هزار رأی تنزل پیدا نمی     ٣٠٠
 هزار رأی واریز شده     ٨٠٠ تنها در استان خودم لرستان از مجموع         ٨۴سال  

در همین اسـتان     ٨٨ هزار رأی داشتم و در سال        ۴۴٠به صندوق ها بیش از      
 هـزار   ۴۴هـا سـهمیه مـرا          هزار رأی واریز شده به صـندوق       ٩۵۵از مجموع   

 .رأی در نظر گرفتند
 ای اهللا خامنه آیت

نـژاد بـه تعبیـر برخـی افـراد در زمـره رجـال                  وقتی آقای احمدی   ٨۴در سال 
هنگامیکه . گرفت ایشان با نظر مثبت شما تأیید صالحیت شد          سیاسی قرار نمی  

ی  پاه و بسیج در جایگـاه ریاسـت جمهـوری قـرار گرفـت همـه        وی با رانت س   
 وقتی مردم با حضور     ٨٨ارکان قدرت برای حفظ وی بسیج شدند و در سال           

هـای مناقـشه برانگیـز او کـه کـشور را در آسـتانه                 پرشمار خود به سیاسـت    
تحریم و انزوا قرار داده بود نه گفتند، پیش از شمارش آرا پیروزی ایشان بـا                

ن اعالم شد و فردای انتخابات هم وقتی مردم در شـوک تقلـب و               درصدی معی 
برای ماندن او   . مهندسی انتخابات بودند پیام تبریک حضرتعالی صادر گردید       

 خـرداد بـه     ٢٩ی اعتبار نظام را هزینـه کردیـد و در نمازجمعـه             در قدرت همه  
آمیز مردم و احترام به خواست آنان بـا           جای شنیدن صدای اعتراض مسالمت    

در آن  . ان تهدید سخن گفتید و از مهندسی ناشـیانه انتخابـات دفـاع کردیـد              زب
تـر از همـه حتـی آقـای           نژاد نزدیک   روز نظر و دیدگاه خود را به آقای احمدی        

هـا او را درغگـو و         هاشمی دانستید و بر ما بـه تنـدی تاختیـد کـه در منـاظره               
شـیوه اداره   کـه     در روزهای آخر کـار ایـن دولـت در حـالی           . خرافاتی نامیدیم 

های بی نظیـری رقـم خـورده          کشور به قبل از مشروطه بازگشته بود و فساد        
بود، بار دیگر حمایت مطلق خودتان را از کارنامـه هـشت سـاله آنـان تکـرار                  

بـا  . ایـم   کردید و حتی مدعی شدید از مشروطه تـاکنون چنـین دولتـی نداشـته              
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ابـات را داشـت و       وقتی او بار دیگر قصد حـضور در انتخ         ٩۶اینهمه در سال    
های کـم نظیـر شـما         پس ازهشت سال حضور در ریاست جمهوری و حمایت        

توانستند در باب رجل سیاسی بـودن او بحثـی کننـد وی را ابتـدا از               دیگر نمی 
. ورود به انتخابات منع کردید و وقتی تمکین نکـرد او را رد صـالحیت کردیـد                

 .تازند یاین روزها هم طرفداران شما با الفاظی تند بر او م
راستی جایگاه رهبری این است که روزی کسی را بـا چنـین اهرمـی بـه           آیا به 

قدرت برساند و روز دیگر همان فرد را از اعمال یک حق ساده محـروم کنـد؟                 
آیا کارکرد والیت فقیه در نظام جمهوری اسالمی این اسـت کـه روزی بـرای                

 حکومتی بـه عرصـه      طلبان دو نامزد این جریان را با حکم         شکاف میان اصالح  
و چند سال بعد همـان دو فـرد         ) ١٣٨۴( انتخابات ریاست جمهوری برگرداند   

تأیید شده برای احـراز پـست ریاسـت جمهـوری را از نـامزدی در انتخابـات                  
ایـد کـه ایـن دسـت          محروم کند؟ دقت کـرده    ) ١٣٩۴(مجلس شورای اسالمی    

طـوری کـه      است؟ به ها برانگیخته     رفتارها چگونه واکنش مردم را در انتخابات      
ای رد    هـای اصـلی را فلـه        هایی که شورای نگهبان نامزد      حاضرند در انتخابات  

 مردم به شدت محدود است و امکان رقابت جدی وجـود             ب  کند و حق انتخا     می
هـای نزدیـک بـه شـما را حـذف             ها در صف رأی بمانند تا چهره        ندارد، ساعت 

 خواسـت آنـان کـه صـاحبان         چرا به جای درک پیام مردم و احترام بـه         . کنند
  گیرید؟ اصلی کشورند در مقابل آنان قرار می

 رهبر جمهوری اسالمی
 بخــش زیــادی از مــردم نــسبت بــه نتــایج اعــالم شــده آراء و ٨٨در خــرداد 

آمیـز    شـان را مـسالمت      مهندسی ناشیانه انتخابات معترض بودنـد و اعتـراض        
ر آراء را بـه طـور کلـی         در آن ایام جنابعالی امکـان تقلـب و تغیـ          . اعالم کردند 

آیا بهتر نبود به جای توسل بـه خـشونت و ایـستادن در              . مردود اعالم کردید  
مقابل موج میلیونی مردم و گفتن این نکته که امکـان تخلـف و تقلـب در نظـام                   
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ای   کردید؟ شما که از جزئیـات پرونـده         وجود ندارد به خواست آنان توجه می      
هـای     پیرامـون دخالـت    ١٣٨۴ر سـال    های کشور و اطالعـات د       که وزارتخانه 

نظامیان و شبه نظامیان در امر انتخابات ریاست جمهوری تهیه کـرده بودنـد               
متأسفانه آقای خاتمی آن گـزارش را بنـا بـه مالحظـاتی انتـشار               . مطلع بودید 

بـا ایـن    . عمومی نداد و همین امر مورد اعتـراض کتبـی اینجانـب قـرار گرفـت               
 میلیـون رأی    ۶( میلیون رأی    ٢۴وحانی با   وجود در سال جاری وقتی آقای ر      

تخلف در  “:  فرمودید ٩۶ خرداد   ١۶انتخاب شدند، در    ) ١٣٩٢بیشتر از سال    
انتخابات مناسب نظام جمهوری اسالمی نیست و مسئوالن باید این مـوارد را             
با جدیت دنبال کنند و متخلفین را مشخص کنند تا در انتخاباتی که ملت ایـران                

دارد، چنین تخلفاتی برافتد، زیرا اگر چشم بر تخلـف ببنـدیم            در آینده در پیش     
 ”.شود نظر و اغماض کنیم، تخلفات تکرار می و از آن صرف

دهید؟ آنگاه کـه مـردم بـا حـضور کـم              این تناقض آشکار را چگونه پاسخ می      
زننـد و نـسبت بـه         نظیرشان دست رد به کاندیدای مورد حمایت حاکمیت مـی         

کننـد، در مقابـل آنـان کـه            مـدنی اعتـراض مـی      شـان بـه طـور       مهندسی آرای 
گیرید و با تحکم با آنـان سـخن           بزرگترین سرمایه انقالب و کشورند قرار می      

امـا وقتـی نـامزد مـورد        . دانیـد   گویید و امکان تقلب را از اساس منتفی مـی           می
نظرتان با نظارت و دخالت کامـل حامیـانش در شـورای نگهبـان بـا اختالفـی                  

. گوییـد  د از برخورد جدی مسئوالن با تخلف سخن میخور  فاحش شکست می  
دانید که روسای جمهور معموالً در دور دوم با ریـزش رأی   شما به خوبی می 

هـایی کـه بخـش        این ریزش البته طبیعی اسـت اِال در زمـان         . گردند  مواجهه می 
خاموش جامعه آنهم به دالیل متعدد از جمله نگرانی از سرنوشـت کـشور بـا                

کننـد ماننـد آنچـه در دور دوم آقـای              در انتخابات شـرکت مـی      رویکرد سلبی 
.  رقـم خـورد    ١٣٩۶ اتفاق افتاد و یـا آنچـه در سـال            ١٣٨٠خاتمی در سال    

آیـا انتظـار    . اینهم روشن است که اصولگرایان سهمی از آرای خاموش ندارند         
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ــرداد   ــردم در خ ــتید م ــه  ٨٨داش ــک ب ــزایش نزدی ــای  ٧ اف ــون رأی آق  میلی
 ٢۵آیا انتظـار داشـتید مـردم بـه صـحنه آمـدن              . یعی بدانند نژاد را طب    احمدی

نـژاد و یـا در        درصد از آرای خاموش را از سـر ذوق حـضور آقـای احمـدی              
 کننده او بدانند؟ های جنجالی و ویران جهت اعالم حمایت از برنامه

جایگاه رهبری این نیست که روزی مرحوم هاشمی رفـسنجانی را از شـرکت              
هوری محروم کند و روز دیگـر نـوه امـام سیدحـسن             در انتخابات ریاست جم   

گوید و چند مرجع تقلید اجتهـادش را گـواهی    خمینی که در قم درس خارج می      
کرمانی عضو سـابق مجلـس        اند و یا چهره فاضلی نظیر آقا جواد حجتی          کرده

های دوران مبارزه که تنها در یک         خبرگان رهبری با آن سابقه انقالبی و زجر       
حکومیت کـشید را از شـرکت در انتخابـات خبرگـان رهبـری               سال م  ١٠فقره  

راستی برخی چه رویاهایی برای خبرگان در سر دارند که بـرای         به. حذف کند 
 تحقق آن رویاها همه باید در این مسیر ذبح شوند؟

وقتی از نوه امام گفتم یاد یادگار امام مرحوم حجت السالم والمـسلمین حـاج               
یت امام را در سالمت با چند نفر اداره کرد و جز            سید احمد خمینی افتادم که ب     

 مواجه شد کـه شـرح حـالش را           مهری  نیکی در حق افراد کاری نکرد اما با بی        
 .در فرصتی دیگر خواهم گفت

 ای اهللا خامنه آیت
هـا    دانید که بـه مـوازات دخالتهـای مـادی و معنـوی حکومـت در حـورزه                   می

ایگاه آنان نـزد مـردم بـه شـدت          ها علمیه مخدوش گردیده و ج       استقالل حوزه 
برای حفظ دین و آبروی روحانیت شیعه از شـما مـصرانه            . آسیب دیده است  

اجازه . ها پایان دهید    خواهم به دخالت نهادهای امنیتی و حکومتی در حوزه          می
دهید مراجع عظـام تقلیـد و روحـانیون کـشور آزادی عمـل داشـته باشـند و                   

متأسفانه سالهاست که نهادهای    . باشندهمچون گذشته ملجاء و پناهگاه مردم       
امنیتی و نظامی با تربیت و فعال کردن تعداد معدودی از طالب عرصـه را بـر                 
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ها بر خالف نظـر امـام بـه           حوزه. اند  مراجع تقلید و دلسوزان حوزه تنگ کرده      
هـای مقـدس از       اند و در کنـار آنـان مراکـزی بـا نـام              پول حاکمیت آلوده شده   
خاطرتان هست که در    . کنند  های نجومی دریافت می     قمبودجه عمومی کشور ر   

هـا از     شد و حوزه    ها داده نمی    ای از خزانه عمومی به حوزه       دوران امام بودجه  
 .شدند محل وجوهات شرعی مردم و با نظر مراجع عظام تقلید اداره می

دانید که بنیادهای انقالبی که هدف از تأسیس آنها در بدو انقالب رسـیدگی     می
هـای اقتـصادی و       رومین و فقر زدایی از کشور بوده در عمل به کارتـل           به مح 

اند که هیچگونه نظارتی هم بر آنان اعمال          حیات خلوت برخی افراد تبدیل شده     
 درصـد ثـروت کـشور در        ۵٠گوینـد بـیش از        برخی دلسوزان مـی   . گردد  نمی

در . شـود    حاکمیتی است که نظارتی هـم بـر آنهـا اعمـال نمـی               دست چند نهاد  
ها و طبقات فرودسـت جامعـه کـه پایگـاه             چنین شرایطی طبیعی است که توده     

هـای   اعتـراض . اند به بـشکه بـاروتی تبـدیل شـوند       اصلی انقالب اسالمی بوده   
اخیر مردم در شهرهای مختلـف کـشور علیـه ظلـم و فـساد و تبعـیض زنـگ                    

های معیشتی مـردم      خطری است که هرچه زودتر باید آن را دریابید و دغدغه          
امام از همان ابتدا دغدغه مـردم و معیـشت آنـان را      . ا مورد توجه قرار دهید    ر

بـه  ” : هـای اول انقـالب یـادآور شـدند     داشت فلذا به مسئولین در همـان سـال        
اند،   حسب انصاف، به حسب وجدان، این مردمی که شماها را روی کار آورده            

هـا را     ظـه آن  انـد مالح    نشین که شـماها را روی مـسند نـشانده           این مردم زاغه  
بترسـید از آن روزی کـه مـردم         . بکنید و ایـن جمهـوری را تـضعیفش نکنیـد          

از آن روز   . بفهمند در بـاطن ذات شـما چیـست و یـک انفجـار حاصـل بـشود                 
، خدای نخواسته باز پیـدا بـشود و آن   ”ایام اهللا “بترسید که ممکن است یکی از       

 ایـن اسـت کـه       قـضیه .  بهمـن  ٢٢روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم بـه          
 ”.خوانند فاتحه همه ما را می
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دانست و تـا روز آخـر حیـاتش بـه             امام مردم را حاکم بر سرنوشت خود می       
. اذعان دوست و دشمن از حمایت اکثریت مردم زمـان خـود برخـوردار بـود               

هـای کـور دوران       دخالتهای محدودش در امور حکومت بـرای بـازکردن گـره          
او جنـگ و کـشور را بـا         . دانیـد   خـوبی مـی   جنگ بود که شما سوابق آن را به         

اتکا او به مردم بود؛ مردمی که حاضـر بودنـد           . حمایت همین مردم اداره کرد    
 درصـد شـهدای     ۵٣. های جنـگ شـوند      به فرمانش لبیک بگویند و راهی جبهه      

 از میــان داوطلبــان از اقــشار مختلــف جامعــه شــامل معلمــان،  جنــگ تحمیلــی
 درصد دیگـر    ۴٧ و …ران، طالب، کشاورزان،    آموزان، کارگ   دانشجویان، دانش 
) هـا   نیروهای ارتش، سـپاه، ژانـدارمری، شـهربانی و کمیتـه          (از میان نظامیان    

مردم همان مردم هستند، ما هستیم کـه قـدرت تغییرمـان داده اسـت و           . بودند
 .ایم ایم از کجا به کجا رسیده فراموش کرده

 ١٠مقامـات مربوطـه بـیش از      کند و به گفته       فقر و بیکاری در کشور بیداد می      
تغییر این وضـعیت    . کنند  میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق زندگی می         

ایـن  . المللی است   در تعامل صحیح و دوری از تنش با همسایگان و جامعه بین           
نوع زیستن زیبنده مردم بزرگ و صبور ایران نیست و هرچه سریعتر دولـت              

ی مردم گشایشی در وضـعیت اقتـصادی        ها  و حاکمیت باید با توجه به دغدغه      
نظام این روزها چنان در سراشیبی قرار گرفته کـه از تجمـع             . آنان ایجاد کنند  

. کنـد   چند هزار نفری مردم به ستوه آمده از ظلم و فـساد احـساس خطـر مـی                 
دالئل حضور اعتراضی مـردم در شـهرهای مختلـف از جملـه شـهرهایی کـه                 

بـه  . اند مورد توجـه قـرار دهیـد         یم کرده بیشترین شهید را در دفاع مقدس تقد      
گیرانـه    جای تکرار اتهام ارتباط بـا دشـمن و برخوردهـای قهرآمیـز و سـخت               

سخن آنان را با جان و دل گوش دهید و ببینیـد چـه بـستری در ایـن کـشور                     
فراهم شده که دشمنان کـشور و انقـالب چـشم طمـع بـه آن دارنـد و منتظـر                     

بیش از آنکه این    . مان هستند   سرزمینفرصتی برای تعرض به تمامیت ارضی       
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ها رقـم خـورد از شـما مـصرانه            زخم عمیق گردد و فجایع بیشتری در زندان       
 .خواهم دستور آزادی زندانیان بحران اخیر را صادر کنید می

  
 رهبر جمهوری اسالمی

سه دهه است که شما در رأس نظام قرار داریـد و هنـوز هـم از جایگـاه یـک                     
در این سه دهه بخـش مهمـی از نیروهـای اصـیل             . یدگوی  اپوزسیون سخن می  

های مورد نظرتان را اجرا کنید و امروز بـا            انقالب را کنار گذاشتید تا سیاست     
پاسـخگویی وظیفـه همـه مقامـات نظـام          . ها مواجه هستید    نتایج همان سیاست  

هایی مانند سپاه، بسیج، شورای       است وجنابعالی که کارکرد نهادها و سازمان      
را مطـابق نگـرش و      .. نهادهای انقالبی، ائمـه جمعـه، صـداو سـیما و            نگهبان،  
اید باید بیش از دیگران به این مهم توجه           های مورد نظرتان تغییر داده      سیاست

آیا این نوع دخالتها در امور جاری کشور بـا چـارچوب تئـوری والیـت                . کنید
اساسـی بـوده    فقیه مورد نظر امام و یا با آنچه مد نظر تدوین کنندگان قانون              

های رسـمی حکومـت ایـن سـالها از            است، همخوانی دارد؟ تفسیری که رسانه     
کنند معنایی جز تعطیل کردن عقل جمعی و ایجاد یک نظام             فقیه ارائه می    والیت

این رویکرد عوارض سنگینی از خود به جـای گذاشـته           . خودکامه فردی ندارد  
رت را بدون پـاالیش و      خواهید این اشتر سرکش قد      راستی چگونه می    به. است

اصالح ساختاری نظام به دست دیگری بسپارید؟ برای یـک لحظـه هـم شـده                
فقیه پـس   تصور کنید این تفسیر فراقانونی از اختیارات بی حساب و کتاب ولی   

از شما در ید فرد دیگری قرار گیرد و آن فرد بخواهد آراء و نظـرات خـود را                   
چـه تـصویری   . تحمیـل کنـد  بر یـک ملـت آنهـم بـدون نظـارت و پاسـخگویی         

 تان متصور است؟ باری از آن روز برای فاجعه
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خواهم زمینه اصـالحی را فـراهم کنیـد کـه تمـامی ارکـان                 مصرانه از شما می   
کشور در مقابل مردم و نهادهای قانونی به طور عملی پاسـخگو باشـند و در                

وران میان آنچه در د   . عمل قانون حاکم باشد نه حاکمیت فرد یا گروهی خاص         
دادیم با آنچه در عمـل اتفـاق افتـاده            خواستیم و به مردم وعده می       مبارزه می 

از این بابت همه ما در مقابل مـردم مـسئول           . اختالفی است از زمین تا آسمان     
هستیم و من خود را در مقابل شهدای سرافراز کشور، مردم بزرگ و صـبور               

الح کـشور اسـت را بـا    دانم و متعهدم آنچه خیر و ص        ایران و امام مسئول می    
از جنابعـالی هـم     . زبانی صریح بگویم، اگرچه بـه مـذاق برخـی خـوش نیایـد             

المللـی کـشور و       خواهم با مطالعه دقیق وضعیت سیاسی، اقتصادی و بـین           می
 تـا دیـر نـشده زمینـه اصـالح            هـای چنـد دهـه گذشـته         سیاسـت   نیز بازخوانی 

نـانی کـه بـا خـروش        ساختاری نظام را فراهم آورید به نحوی کـه مـردم هما           
ها بـه قـدرت رسـاندند در عمـل             بهمن ما را از کنج زندان      ٢٢شان در     میلیونی

 .حاکم بر سرنوشت خویش گردند
همـانطور کـه در     . دانم توجه شما را به این نکتـه جلـب کـنم             در پایان الزم می   

 تا بـه امـروز رسـانه بـه ظـاهر ملـی و               ٨٨جریان هستید از فردای انتخابات      
طـور مـستمر اینجانـب و مهنـدس موسـوی و              ی نظیر کیهان بـه    جراید حکومت 

در ایـن مـسیر هـم هـر تهمـت و      . انـد  مردم معترض را مورد اهانت قـرار داده  
دروغی را مباح دانستند تا به زعم خـویش افکـار عمـومی را نـسبت بـه مـا و                     

خـارج از   “ای سفارشـی بـا عنـوان          اخیراً هم برنامـه   . معترضین مخدوش کنند  
 ارائـه   ٨٨ از حـوادث    اند که قرائتی سرشار از دروغ       قسمت ساخته در ده   ” دید

این روش رذیالنه و ناجوانمردانه بدون به رسمیت شـناختن حـق            . کرده است 
 سـال تـوهین، افتـرا و        ٨پاسخ تا چه زمانی بناست ادامه پیدا کند؟ آیا پس از            

یـک  خواهید برای یکبار هم شده میان طرفین ایـن مناقـشه              هتاکی یکطرفه نمی  
مناظره آزاد و زنده را در رسانه ملی که متعلق به کشور اسـت نـه اشـخاص                  
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فراهم آورید؟ اینجانب بدینوسیله آمادگی شرکت خود را به همراه مـشاورانم            
 .نمایم  و حوادث پس از آن اعالم می٨٨ای مرتبط با انتخابات  در هر مناظره

 
 والسالم

 مهدی کروبی
 جماران

 نود و شش بهمن  ٩
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  نفتی- بر اقتصاد تک محصولیبرای چیرگی
  فتین- تک محصولیصادراهکارهایی اقتصادی برای چیرگی بر اقت

  مالی رانت خوار-سپاهی-کاتوزی-و کنار راندن نهادهای بازاری

  
  

ی است  دولتدستِاقتصاد ایران زیرصد ر هشتاد داز آنجا که نزدیک به
 بر بیماری دیرینه ای  و بنا،مالی-سپاهی-کاتوزی- نهادهای بازاریبرآمده از
ارزمند بسا دیوانی–دگرگونی در ساختارهای مالی به دالرهای نفتی، وابسته
 و نهادهای گازی به دولت- نفتیزیر شدن دالرهایاسر کاهش از راه. است
  ینهاد پیش بَرندهبایست این ارگان را به  ، میخصوصی-نیمه دولتی-دولتی

 به  و نهادهای گوناگون اقتصادی دولتواداشتنِ. ویاندفرار ،اقتصاد بارآور
یکان های امروزی های   مالی خود از راه مالیات نیازهایفراهمشاندوزش و 

، ) و گازبه جای درآمد نفت (خصوصی-تعاونی-و به راستی سودآورِ دولتی
های  ، سازمانفرآورندهکه ساماندهی به ساختارهای انجامد  جا می به آن

ی نهادهای رویکردهای  همهها و  یات، قانون ها و بخشنامهدریافت مال
های  اندازی چرخ  در راه،اینگون دولت. 1دن در دستورکار جاگیر،روبنایی

 باالبردن آماج سازنده با یِ و کشاورزی و خدماتی صنعتبالندگیاقتصادی و 
با .  خواهد بودسودور ، دریافت مالیات بیشترو) ارزش اضافه(ارزش افزا
کم کم از درون  -  و نیز دگرنهادهای اقتصادی–  دولتوه،یرد این شکارب

مایه ی انگلی پیشین، به مثابه ی دستگاه بزرگ فاسد و بوروکراتیک و 

                                                           
 )جاگرفتن و جاگيراندن( قرار داده شوند 1
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از دگرسو در صورت . گیرد  فاصله می،گازی-نفتیمصرف کننده ی دالرهای 
 توان مرز یا سقفی را به درصد تولید ناخالص داخلی دولت به وام، مینیاز 

 ،، مانند دگربازارهای همگرای منطقه ای کسری بودجه یاماند-برای کم
 که بر  درشمرد درصد پنج تا سهتوان را میبرای نمونه این میزان . درانداخت

شناور  ه در این میانتنهاتواند   می،نرخ تورم و دیگر نیازهای اقتصادیی پایه 
  417. از آنه بیشباشد و ن

دولتی و   نیمه هایدر مورد بخشبایست  گیری مالی می همین سخت
که  ( نفت نوینی کوشش بانک بدین گونه همه. ربردی شودخصوصی نیز کا

 و بانک مرکزی و )گذاری آن را باییده و سازنده می داند بنیان نویسنده
 در این راستا خواهد بود که ،گذاری  بانکی و دستگاه دولتی و قانونسامان

بازی و  ستانی، زمین واری، رانتهای انگلی مانند رباخ سودوری بخش
گام به گام کشانش  ،بر آیند این رویکردها. وارداتی فروکاهد- انگلیبازرگانیِ
 خواهد بود و در  مولدیاهای فرآور  فرآور به بخشناهای  ها از بخش سرمایه

 کم بهینه خواهند شد و کل فراوری چارچوب آن ساختارهای اقتصادی نیز کم
 خود را برای هماوردی و رقابت در بازار داخلی و ،یاقتصادی ها و کاالها

  .آمودخارجی خواهند 
گازی و پرهیز از - درآمدهای نفتیمندِ آماجکارگیریِ  پیامدِرسو، از دگ

های گوناگون اقتصادی، پیدایی  بند و بار به بخش های بی تزریقخورانش و 
هی به نگا.  و کاهش نرخ تورم خواهد بودترازش در بازار مصرف درونی

های   سیاستدنِدگران بهای نفت، ها در ایران پس از بالش زایش قیمتروند اف
 اصالحات ارضی و پس از پیاده سازی. کند ناپذیر می ریزپولی را گ–مالی
 تورم در ایران ،1962 ای اصالحات دیگر اقتصادی در سال پاره
  فرافزودرآمدهای باالی نفتی اما، تورم شتابان دستیابی به د با418.ستکافرو
فرارویید و تا  درصد  چهل مرزبهحتی  "جمهوری اسالمی" واره یدر و 
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های   سالی بازگشت به تورمی چون ش زمینهپی.  استامروز هنوز دوشماری
 انضباط ، برپایی نازکانه ی)پس از اصالحات ارضی( شصت میالدیی  دهه

لی و دولتی  ماهای نفت و دیگر بافتار نویننکمالی و همکاری نزدیک میان با
، همزمان گذاری، با آماج رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و پرشتاب و قانون

  . استکالن دولتی،بسابا انباشت سرمایه ی 
توان با  پیرامون راه رشد اقتصادی و نقش دولت در فرایندهای اقتصادی، می

: برخوردهای جهانی،  ای است از برداشت دو دیدگاه در ایران که آینه
پیش گرفتن در .  صادراتجایگزینی واردات و استراتژی گسترشی استراتژ

ی جهانی شدن  ، در گسترههنگامه ی درونی با راه رشد اقتصادی هماهنگ
هست های گوناگونی   این زمینه آزمون در.داردای  ستگی ویژهج بر،اقتصاد
  در ایران.ما باشند سهم خود  راهنمای کار برای کشوربهر و توانند به  که می

است و ) رو به رشد(بالنده ی   یک کشور میانهکه اقتصادش هنوز در تراز
کاالهای   باهماوردیها توانایی  اش در بیشتر پهنه  اقتصادی هاییکان

 کنترل شده ی تدارک و جهش اقتصادی گذر از یک دورهد، ن را ندارفرامرزی
 جایگزینی واردات و استراتژی است از سیاست استراتژی میزه ایکه آ

  .می نماید صادرات، گریزناپذیر گسترش
 ی هفده در انگلستان سده. بالنده را دربرنمی گیردکشورهای  این پروسه تنها

داری و روند صنعتی   سرمایه)صورت بندی(مندی چهرکه و هیجده میالدی 
های  ست پایدار، سیا، برای دستیابی به بالشیشدن شتابان فرابالیده بود

در برابر حتی  شد و  کاالهای خارجی پیادهبر درآمدنِ سختی در براپشتیبانیِ
ی باال  های گمرکی یکی از ابزارهای برجسته کشورهای مستعمره نیز سیاست

 همگونی نیز  سیاست419. بود انگلیسیهای  شرکتانبازگاه ها یا سود بردن 
در این راستا .  جهش اقتصادی پیاده گردیداز سوی ژاپن در واره ی

  420.ارزمندندین نیز های نوین چ آزمون
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ک شده و یک جهش اقتصادی برای  گذار تداردر ایران نشانی از یک واره ی
 تا می کوشند از یک سو . در دست نیست، به بازار جهانیدرآمدن
المللی پول و سازمان تجارت جهانی   بانک جهانی و صندوق بینرهایدستو

سازی   و خصوصیهای گمرکی ها و کاهش تعرفه  برداشتن یارانه ی در زمینه
 و از سوی دیگر در راه باال ،دنآیکارشتابان دگره ریاضت اقتصادی و  و

بویژه صنایع مادر و ماشین سازی و بخش های ( درونیاقتصاد بردن توان 
 تنها )کانی-گازی-ای وابسته به رانت های نفتیهپژوهشی، و نه رشته 

ای آن عبارتند از ه بازتاب. شود میهایی شکننده و نااستوار برداشته  گام
 یا کسریماند -و کمتورم فزاینده، کاهش ارزش پول داخلی، افزایش واردات 

ها روشن است  ی این داده هبر پای. ناگازی- نانفتیتراز بازرگانی برون مرزی
 سیاست درهای باز، به  به سازمان تجارت جهانی و برپاییکه درآمدن

 ،گازی-درآمدهای نفتیگسترش بازار مصرف داخلی از راه هزینه کردن 
هاست که در  های جهانی این سیاست را سال کنسرن. خواهد انجامید

رو (بالنده کشورهای نفت خیز خاورمیانه و بخش بزرگی از دیگر کشورهای 
  .درانداخته اند ،)به رشد

 بن بست کنونی که از سوی  ازسازی برای برون رفت راهکار خصوصی
اندرکاران و  دست از کارشناسان و ای های مالی جهانی و پاره ارگان

. نمی گشایدای از این دشواری  شود، گره  میدرچپانده گردانندگان درونی
های بزرگی از اقتصاد ایران، چه بخش دولتی و   بخش کهست، این آنشوندِ

گازی -نیمه دولتی و چه بخش خصوصی، وابسته و پیوسته به دالرهای نفتی
ی  مایه ، درونی والیی سیاسی ویژه–دیهستند و در ساختار کنونی اقتصا

 و خصوصی سازی،  تزریق دالرهای نفتی با دنبالیدنِ. دارندانگلی و مصرفی 
ای هیکان   و رقابت پذیری راستیندهی اقتصادی توان به باال رفتن بهره نمی

از سوی دیگر .  خصوصی امیدوار بوددولتی و نیمه دولتی و هم چنین
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های بنگاه  مالکیت  وابسته به گونه یقتصادی، دستیابی به بازده باالی ا
های خصوصی  ای از شرکت برای نمونه در حالی که پاره. اقتصادی نیست

رز ورشکستگی رسیدند،  در آلمان ورشکست شده یا به مKarstadtمانند 
 در Standard Life مانند  یا تعاونی گونه ایخصوصیهای نا شرکت

 توانستند خود را بر هنگامه ی ،مان در آلVolkswohlbundانگلستان یا 
آزمون کشورهایی . مانند هماهنگ سازند و سودآور 1991نوین پس از سال 

 بالشمانند چین و سنگاپور با بهرا و سهم باالی اقتصاد دولتی و همپا با آن 
توان بنگاه های اقتصادی  ان از آن دارد که میشتابان اقتصادی، نش

 از این دگردیسی. کرد) پذیر رقابت(وردمند  هماخصوصی را نیز سودآور ونا
بندی شده دارد و از سوی  های کارشناسانه و زمان یک سو نیاز به برنامه

های  ی ارگان  شدهدیگر وابسته است به ساختار شفاف و کارا و رسیدگی
 برای ،افزون بر آن. ی مردم  برگزیدهستی به راگذاریِ  و نهادهای قانوندولتی

 توان در صورت  به سازمان تجارت جهانی، می درآمدنهدر راآماده شدن 
 ورشی واای از یکان های فر  پاره)و نه مالکیت ( گردانندگیبایستگی،
 مدیرانی که  اجاره در دستبه  یا، را به کارشناسان برجسته سپرداقتصادی

بر این پایه نیازی به دگرگونی در . برخوردارند، نهاد از توانایی بسنده
از میان نود و پنج شرکت بزرگ برای نمونه  421.ها نیست یتساختار مالک

 بزرگترین پانصد شرکت جهان در سال دو هزار و چینی که در رده بندی
 بود و نه خصوصی، "نود درصد آنان دولتی"چهارده میالدی جای گرفتند، 

آن هم در اقتصادی با رشد ساالنه ای در مرز ده درصد در درازای چندین 
  422.سال

 به بازارهای جهانی در کشورهای  گذار و تدارک برای درآمدن یدر واره
های  بایست به کارشکنی  و از آن دست ایران، می،)رو به رشد(بالنده 
های   راستا سیاستدر این. المللی نگاهی ویژه داشت های بین کنسرن
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های تواند در پشتیبانی از یکان   می، دولتاقتصادی اندیشیده و خودپوی
، )و نه مونتاژی( تولیدی  و کوچکداران میانه  سرمایهنیز و لتی دواقتصادی

مالی در امریکای التین و های آشفتگی . به برجستگی نقش آفریند
د که دن نشان دا،ورشکستگی آرژانتین و بحران اقتصادی در خاور دور

بازه ی توانند در   بزرگ مالی جهانی، میالمللی و کانون های های بین کنسرن
 و گاه ، و کوچک)رو به رشد(بالنده ی اقتصاد کشورهای  تاهی همهزمانی کو
  .ار سازند درهم شکنند یا ناپاید،بزرگ را
دهکده " پیرامون "بشر دوستانه" مان های این است که علیرغم گفتراست

، کشمکش میان "نیک خواهانه" و گلوبالیسم و نولیبرالیسمِ "بزرگ جهانی
 مالی  کانون های برجسته یهی و پیش از همانحصارهای جهانتَکابنگاه ها یا 

  در بازار جهانی و انباشته های تریبرای بدست آوردن بهرا و سهم بزرگ
در این راستا .  است روانسخت ،گذاری های سرمایه مواد خام و پهنه

مانده نه تنها نکاهیده، بلکه اندازه ی واگسیخته از کشورهای  کشیِ لگام بهره
اشی اردوگاه سوسیالیستی در پایان سده ی بیست  بویژه پس از فروپآن

 بنا بر داده های اقتصادی، بهرا و سهم کشورهای . است باالگرفتهمیالدی،
 و حتی  نیفزوده،ید صنعتی جهان در دو دهه ی گذشتهواپس مانده در تول

 نگریستنی اینکه، بخشی از همین . فروکاسته است"!!!ده درصد"دیک به نز
راستی خام فروشی های پنهان یا فراورده های ب ، و کاهندهسهم کوچک

 کشورهای افریقا و "کاالهای صنعتی"نخستین مواد خام اند، با برچسبِ 
 بدین گونه در بافتار کنونی اقتصاد جهان، کشورهای .آسیا و امریکای التین

ناصنعتی بسادشوار می توانند شانسی برای درآمدن به جرگه ی کشورهای 
ناصنعتی " ت که کارشناسان از روند شتابانِهود نیسصنعتی یابند و بی

  423.ندخنسُمی  ، وابسته به مواد خام نوپایهای اقتصاد"کردن
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از چیرگی تکابنگاه ها یا انحصارهای فراملی هنگامی که بخش بزرگی 
ی  کننده  و تضمینپَذرفتگر، است  نان آ و مواد خام جهانی در چنگاندوخته ها

 متروپل "ییک درصدی ها"نیست که  بیهود. دمی باش شانسودهای آینده 
  راهای مواد خام شناخته شده و در دسترس  نه تنها اندوخته،ندکوش میها 

های   بالقوه نیز برای آماجگی بر انباشته هایر بلکه چییرند،زیردست گ
ن امریکا برای بیرون راندن  نویبرنامه های. ستراتژیک در دستور کارندا

 گشودن گستاخانه ی و )رو به رشد(بالنده ی کشورهای  از بازارهاهماوردان
  ادعاهای آدمی داوها وی  این کشورها، علیرغم همهنظامی-اقتصادی
 نیست شوند بی. دن گسترمیفرا روز و پشتیبانی از حقوق بشر، روزادوستانه

های بازرگانی میان   پیشین آلمان در روند درگیری1 صدراعظم"شرودر"که 
 "جنگ بازرگانی" از  بیست و یک میالدی یی سده ر آستانهاروپا و امریکا د

  سدهیی که در دهه ی دومستیزارها . آشکارا سخن رانده ی جهانیدر گستر
است، آن هم همزمان با بحران اقتصادی باالگرفته ابیشتر  بسی بیست و یک

گاه رازو د )424مرکزی اروپابنا به اعتراف رییس پیشین بانک  ("ژرف تر"ای 
  .بحران آغاز سده ی بیست میالدیتر از 

 را در )رو به رشد(بالنده های اقتصادی تنها کشورهای  این فرایندها و تنش
 کشورهای توان در بافتار اقتصاد درونی روند همگونی را می. دنگیر بر نمی
چوب ر، در چا میالدی ی بیست و یکداری در آغاز سده ی سرمایه پیشرفته

های بزرگ  گیری کنسرن  اقتصادی و توانانه یکنترل بنگاه های کوچک و می
 دو برای نمونه در سال. نگریستدر مالی، آشکارا غول هایو پیش از همه 
داشتند که جاهایی   شرکتچکادها در  ها و بیمه  آلمان، بانک درهزار و چهار

 الی این کانون هاتوان م. دست رساندندترین سود در تاریخ خود به بیش
                                                           

انی    صدراعظم واژه ی کمابيش نابجايی      1 رای آلم اتوزی را صدر    در برش . Kanzlerاست ب  صفويان، ک
د   ود و       » صدر اعظم   «. می ناميدي ر اعظم   «سرموقوفه دار ب ن واژه را   . سرديوان ساالر  » وزي ان اي قاجاري

  .همسان با وزير اعظم و رييس الوزرا کاربردند
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 Daimler Chrysler انبازگاه یا بنگاه ی  برای خرید همهچنان فرافزوده که
 درصد از سهام آن  بیست بهنیز خیز برداشته شده و تاکنون فروش نزدیک

های دگرگونی در مالکیت .  شده استریزی  برنامه،به کارگزاران بازار بورس
، در بیشتر  بورسهای کارگزاری ها و شرکت صنعتی و واگذاری آنان به بانک

 همراه بوده است با کاهش شمار کارکنان، کم شدن دستمزد  هانمونه
 کار از شهری به شهر  برای جابجاییو زورآوردن ،کارگران و کارمندان

مردم به مدیریت ی ی تازه در این میان، بی اعتمادی گسترده   پدیده.دیگر
 برون مرزی  مالی توانمند درون ویکان های اقتصادی وابسته به کانون های

هایی  خواری در کارخانه  از فساد و رشوههای برگرفته  جنجال.است
  وVolkswagen  ،Infinion ،Daimler Chrysler ،BMW، RWEمانند

Commers Bankهم چنین . های گروهی را پی در پی در نوردیدند  رسانه
 خریداری تمندانِفساد در دستگاه دولتی رو به گسترش بود و شمار سیاس

 های  شدن پولدستادستبه وابسته های  ها و جنجال شده از سوی کنسرن
از سوی دیگر از . گرفتمی  باال،قانونی و نا"قانونی"های  هنگفت از راه

ی مالی کاسته   اقتصاد به ویژه در گسترهنشان گذاری برتوانایی دولت در 
  425.شدمی 

اقتصادی ویژه –آلمان که در اروپا با سیاست اجتماعیبدین گونه کشور 
چشمگیر   بوداییِر، ب چپگرای خاوریژگان تا فروپاشی اردوگاهخود، وی

 پای می فشرد بازار کار و خدمات اجتماعی  برای فراهمشدولت در اقتصاد
هنوز نگاه ) با همه ی نارسایی ها و تنگناهایش( "زینک"های  و به دیدگاه

  در این فرایند زمام426.می جداییدآموزنده داشت، گام به گام از این سیاست 
تَکابنگاه ها   بهها و پیش از همه  به دست کنسرن،ها اقتصاد در بیشتر گستره

های کارگزاری بورس  و شرکتها  ها و بیمه انحصارهای مالی مانند بانکیا 
  . افتاد می
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ی کاهش بودایی و   اقتصادی کوچک و میانه در زمینهبنگاه هایکنش وا
ی  نجی در آلمان دربارهی یک نگرس بر پایه.  درنگریستنی است،حضور دولت

ها به  مالی دولتی، بیشتر این بنگاه بنیادهایها و   بانککار برداشتن یا  کاهش
 نشان  گرایش، وابسته به آنو بانکیِ مالی بنیادهای و دنبالیدن کار دولت

این در حالی است که . اند  دانسته بایا را برای باززیست خود داده و بودنش
خواستار واگذاری کامل بخش ، Siemensمیان  از آن ،های بزرگ کنسرن

.  و کاهش بودایی دولت بودند داخلی و خارجیهای خصوصی مالی به بانک
ای ه ی داده توان در آینه انحصارها را میتَکابنگاه ها یا ی خرسندی این  انگیزه

 جهانی شدن اقتصاد نولیبرالی در فرایند مربوط به سود هنگفت این بنگاه ها
ی  های مالی و بیمه  یکی از بزرگترین کنسرنAlianzای نمونه بر. نگریست

  میلیارد یورو به مثبت1.4 سود خود را از منفی ه دو سالدر بازه ای ،آلمان
 هزار نفر 20 از سویی نزدیک به برشمیلیارد یورو رساند، اما در همین  2.1

 17.5  ازاز کارکنان خود را بیکار کرد و از سوی دیگر درآمد مدیران خود را
   427.فرافزود یورو  میلیون25میلیون یورو به 

ادگرانه بودند که نادهای اقتصادی  های اجتماعی، بازتاب این سیاست ناآرامی
 بالنده ی کارگران و کارمندان و گاه در  های اعتصابخود را گاه در پیکر

ی خیابانی و  های خشونت بار و زد و خوردهای چندین روزه  درگیریسیمای
 ی  و رویدادهای دههها و دگره می آشکاریدند ها و اتومبیل زدن بانک شآت

داری را در یادها بازمی   سرمایهدر کشورهایشصت و هفتاد میالدی 
 .زاییدند
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  سرچشمه ها
  

  

  

نخست آنکه، سرچشمه های چنـد بخـش        .  کتاب از اشتباه رها نیست     دگذاری های پایان  کُ
ی  دسـتکاری هـا     یا اری ها خرابک(پیاپی سرچشمه ها    » پاک شدن های  «کتاب در نتیجه ی     

شمار این سرچشمه ها را می توانم در مـرز          .  دست نویسنده برون رفت    عمال از ) اینترنتی
در . شماری از سرچشمه های از دست رفته را بازیابم        کوشیده ام   . گمانه زنم  150تا   100
کامـل کتـاب، کـامپیوتر        پـس از ویـرایش     نکـه،  دوم آ  .هستازیابی ها امکان اشتباه     این ب 

 ویـرایش و  .  و کار چندماهه از دست رفـت       شد دچار دشواری  برای چندمین بار     ویسندهن
  .    انته راستی کاری بود کارس بویسنده این کتاب، برای نشپایان

                                                           
، صفحه 1352کشاورز، تهران . ان، برگردان ک تاريخ اير-و همکاران . پيگولوسيکا، ن 1

181  
، صفحه 1352کشاورز، تهران .  تاريخ ايران، برگردان ک-و همکاران . پيگولوسيکا، ن 2

181  
 ، صفحه های گوناگون1368 عصر ناپلئون، تهران –دورانت، ويل  3
 24، ص 1368 جهان بينی بينی ها و جنبش های اجتماعی در ايران، -ی، احسانطبر 4
 966ص ، 1380، تهران  يک جلدیفارسیفرهنگ  -معين، محمد  5
 65 ص 1379 زبان پاک، تهران –کسروی، احمد  6
  225 ص 1359 مسائلی از فرهنگ و هنر و زبان، تهران – طبری، احسان 7
8 Coelho, Paulo – The Alchemist, Prologue, New York 1993, p xiii  
 373، ص 1369، قصه ی شهر سنگستان، تهران  آواز چگور–اخوان ثالث، مهدی  9

 14 ص 1375 دو مقاله فلسفی، آلمان –طبری، احسان  10
  215 و 259 ص 1359 مسائلی از فرهنگ و هنر و زبان، تهران – طبری، احسان 11
 219 ص 1359 مسائلی از فرهنگ و هنر و زبان، تهران – طبری، احسان 12
  224 ص 1359 و زبان، تهران  مسائلی از فرهنگ و هنر– طبری، احسان 13
 87 جستارهايی از تاريخ، سال انتشار ناروشن، آلمان ص –طبری، احسان  14
  217 ص 1359 مسائلی از فرهنگ و هنر و زبان، تهران – طبری، احسان 15
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 213-212 ص 1359و زبان، تهران  مسائلی از فرهنگ و هنر – طبری، احسان 17
 21 ص 1379 زبان پاک، تهران –کسروی، احمد  18
  28-27 ص 1379 زبان پاک، تهران –کسروی، احمد  19
  32-31  ص 1379 زبان پاک، تهران –کسروی، احمد  20
  32-31  ص 1379 زبان پاک، تهران –کسروی، احمد  21
  81  ص 1379 زبان پاک، تهران –کسروی، احمد  22
 266-265 ص 1359 مسائلی از فرهنگ و هنر و زبان، تهران –ی، احسان  طبر23
 ١٣٩٠ بهمن ۴ سه شنبه  - اخبار روز 24
  367 صفحه 1998 از موج تا طوفان، آلمان -مومنی، باقر  25
، ص 2008 جايگاه داد در فرهنگ ايرانی و جنبش های اجتماعی، آلمان - آرمان، بهروز26

101-102 
، ص 2008اه داد در فرهنگ ايرانی و جنبش های اجتماعی، آلمان  جايگ- آرمان، بهروز27

101-102 
، ص 2008 جايگاه داد در فرهنگ ايرانی و جنبش های اجتماعی، آلمان - آرمان، بهروز28

101-102 
  39، ص 1379 گفت و گو با سعيد حجاريان برای تاريخ، تهران –باقی، عمادالدين  29
 1388  فروردين 10  -گويا نيوز  30
  1387 بازخوانی قتل های زنجيره ای، آذر -اميرکبير، نشريه دانشجويی 31
 روزآنالين، گويانيوز، اخبارروز و ديگر رسانه ها در سال هشتاد و هشت 32
  1387اسفند  ، اخبار روز، گفتمان مطالبه محور بيانيه يکم 33
�پال ساموئلسون، مصاحبه با روزنامه تاتس آلمان،  34 � � � 
35 Verband deutscher Schriftsteller, VS Germany Dez. 2009/Jan. 

2010 
36  470، ص 1380 تاريخ مشروطه ايران، تهران - کسروی، احمد  
37  120، ص 1360 ايران در دو سده ی واپسين، تهران - طبری، احسان  
38  نظری به جنبش کارگری و کمونيستی در ايران، چاپ برون مرز - کامبخش، عبدالصمد 

  20 ،ص1972
   13-12، ص 2007 بن بست های روبنايی در جامعه ايران، آلمان –آرمان، بهروز  39
40  کامبخش، عبدالصمد، نظری به جنبش کارگری و کمونيستی در ايران، برون مرز 

   16،ص 1972
41  478، ص 1380 احمد کسروی، تاريخ مشروطه ايران، تهران  
42  479، ص 1380 احمد کسروی، تاريخ مشروطه ايران، تهران  
43  421، ص 1355 آدميت، فريدون، ايدئولوژی نهضت مشروطيت ايران، جلد يکم، تهران-

422  
44  479، ص 1380 احمد کسروی، تاريخ مشروطه ايران، تهران  
کامبخش، عبدالصمد، نظری به جنبش کارگری و کمونيستی در ايران، برون مرز  45

 13،ص 1972
46  1388 سايت بی بی سی، افغانستان  
47  ،1388 تير 7 تابناک  
48  479، ص 1380 احمد کسروی، تاريخ مشروطه ايران، تهران  
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 26-25، ص 1978 امپرياليسم باالترين مرحله سرمايه داری، سوئد – والديمير ايليچلنين،  49
 2014 گاهنامه داد، زمستان 50
 1387 سايت فرهنگی هنری، هنر و ادبيات آذر -حکمت، ناظم  51
52 202، ص 1378 عبور از بحران، تهران - رفسنجانی، هاشمی  
53  ،ا1388 ارديبهشت 22 سايت جمهوريت  
 1388  گاهنامه داد54
  384-383، ص 1361 گوشه هايی از تاريخ معاصر ايران، تهران – مهربان، رسول 55
56  2008، سپتامبر "روز" ملکی، محمد، مصاحبه نخستين رييس دانشگاه تهران با سايت  
57 16.1.1388 خبرنگار ايلنا ا گفت و گو بت آزادی، سايت نهض  
58   ،2009مذهبی ها، آوريل -انتخابات و احزاب، سايت ملی "- مرتضیکاظميان  
  سايت کمپين هنرمندان و نويسندگان و کنشگران حقوق بشر، دی ماه نود و سه59
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  1386 تير 23 چرا اين همه دشمنی با دانشگاه ها، اخبار روز –ملکی، محمد  63
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