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حسام الدین کریمی

اسفند 96
شماره پنجم

چراغ

قیــاس مــع الفــارق یعنــی چــه؟ قیــاس مــع الفــارق یــا همــان مقایســه 
نادرســت از طریــق اهمــال در شــرایط اســتدالل اســتقرایی پدیــد 
ــر  ــر دیگ ــه ام ــر ب ــک ام ــم ی ــرایت حک ــوع آن س ــه موض ــد ک ــی آی م
ــان آنهــا وجــود داشــته باشــد.  ــی می ــدون آنکــه شــباهت کامل باشــد، ب
ــه عنــوان یکــی از نارضایتــی  یکــی از مــواردی کــه در جامعــه فعلــی ب
ــا ورود  هــای اجتماعــی قلمــداد مــی شــود، نبــود آزادی کافــی اســت. ب
بــه بطــن جامعــه مــی تــوان پــی بــرد کــه بســیاری از افــراد، از ســطحی 
از آزادی کــه از آن برخــوردار هســتند، چنــدان رضایتــی ندارنــد. هرچنــد 
ــوب معیشــتی  ــدان مطل ــه چن ــه نابســامانیهای اقتصــادی و شــرایط ن ک
ــود آزادی کافــی در  اقشــار مختلــف جامعــه، باعــث شــده اســت کــه نب
صــدر نارضایتــی هــای جامعــه مطــرح نشــود، امــا بــه یقیــن در جایــگاه 
ــال  ــی الح ــه ف ــق آن ک ــردد. از مصادی ــی گ ــرح م ــدی مط ــای بع ه
ــوان ذکــر کــرد، نبــود حجــاب  ــر شــدن مطلــب مــی ت ــرای روشــن ت ب
ــا  ــه فع ــت ک ــه ورزشگاههاس ــان ب ــکان ورود زن ــدم ام ــاری و ع اختی
ــا حــال اوضــاع  ــد. ام ــرده ان ــب ک ــه خودشــان جل توجهــات بیشــتری ب
ــه  ــا ب ــم و صرف ــی گیری ــده م ــادی و ... را نادی ــی و اقتص ــی سیاس فعل
ــود کــه  ــی ب ــات همگان ــم کــه یکــی از مطالب ــوان آزادی مــی پردازی عن
ــاهی  ــام شاهنش ــد نظ ــای ض ــرات ه ــردم و در تظاه ــعارهای م در در ش
ــی از  ــل توجه ــد درصــد قاب ــرا آزادی از دی ــا چ ــد. ام ــی گردی مطــرح م
ــت آن  ــوان عل ــی ت ــق نشــده اســت؟ م ــت محق ــردم از ســوی حکوم م
را عــدم توجــه بــه پرســش اول متــن دانســت. بســیاری از همیــن افــراد 
ــکا و  ــر آمری ــی نظی ــورهای غرب ــا کش ــا را ب ــور م ــه آزادی، کش در زمین
انگلیــس و فرانســه و ... قیــاس مــی کننــد. امــا بــرای چــه ایــن قیــاس 
مــع الفــارق اســت؟ اگــر بخواهیــم در تاریــخ کشــورهای مذکــور نظــری 
ــد  ــرده ان ــی ک ــورها ط ــن کش ــت در ای ــه مل ــیری را ک ــم و مس بیندازی
ــل  ــس طوی ــی ب ــند، راه ــت برس ــان اس ــه مطلوبش ــه آن آزادی ک ــا ب ت
ــت  ــت مل ــن حرک ــوان اولی ــاید بت ــود. ش ــاهده نم ــوان مش ــی ت ــر را م ت
ــت و آزادی را همــان حرکتــی دانســت کــه  ــه عدال مــا در راه رســیدن ب
ــه  ــه مطالب ــس از آنک ــد و پ ــام ش ــه انج ــیس عدالتخان ــتای تأس در راس
ــتند  ــروطه گذاش ــاب مش ــدم در راه انق ــت ق ــد، مل ــق نش ــور محق مذک
ــدود  ــون ح ــا کن ــان ت ــیدند. از آن زم ــود رس ــته خ ــه خواس ــه ب ــا اینک ت
ــا  ــان، در مقایســه ب ــدار از زم ــن مق ــس ای ــته اســت. پ 113 ســال گذش
زمانیکــه جوامــع غربــی کــه بــرای مــا بــه عنــوان مصــداق جوامــع آزاد 
ــد. متأســفانه  ــه چشــم نمــی آی ــی ب ــد، خیل ــده ان مطــرح هســتند گذران
ــد. ــی گنج ــب نم ــن مطل ــته در ای ــورها گذش ــر آن کش ــه ب ــرح آنچ ش
بــا پیــروزی انقــاب اســامی در کشــور مــا کــه 2500 ســال را بــا نظــام 

هنوز   اول   راهیم...
اســتبدادی گذرانــده بــود، چنــان انــرژی از جامعــه آزاد گشــت کــه هــرج 
و مــرج بســیاری پدیــد آورد و تــا چندیــن ســال همیــن آزادی نوظهــور، 
اقشــار مختلــف جامعــه از خــرد و کان و پیــر و جــوان را درگیــر خــود 
ســاخته بــود. آنــگاه بــود کــه نظــام جدیــد التأســیس بــه جهــت مقابلــه 
بــا ایــن آزادی افســار گســیخته بــه مقــام عمــل در مــی آیــد و مــدارا و 
ســازش را دیگــر چــاره ســاز نمــی بینــد. هــر چنــد کــه جنــگ تحمیلــی 
ــرژی عظیــم بــی تأثیــر نبــود. از طــرف  هــم در خنثــی کــردن ایــن ان
دیگــر، ایــن جامعــه ای کــه در حــال حاضــر از آزادی موجــود ناراضــی 
ــد و معتقــد  اســت، تنهــا حکومــت فعلــی را مســبب ایــن امــر مــی دان
اســت کــه ایــن تحدیــد آزادی از بــاال بــه پاییــن تحمیــل شــده اســت. 
حــال آنکــه اگــر نظــر دقیــق تــری بــر روابــط اجتماعــی بیفکنیــم، مــی 
توانیــم پــی ببریــم کــه در بســیاری از مــوارد، اولیــن عاملــی کــه باعــث 
ــتیم.  ــان هس ــود، خودم ــی ش ــان م ــدن آزادی مطلوبم ــدود گردی مح
خصوصــا ایــن مــورد در شــهرهای کوچکتــر و کــم جمعیــت تــر نمــود 
ــر  ــر یکدیگ ــه عرصــه را ب ــردم هســتند ک ــود م ــن خ بیشــتری دارد. ای
ــه عــرف  ــر خــاف آنچــه ک ــی ب ــرده و چنانچــه کســی قدم ــر ک تنگت
ــد و  ــد او را محــدود نماین ــردارد، ســعی مــی کنن انگاشــته مــی شــود ب
یــا حتــی مطــرود ســازند. مــی تــوان گفــت کــه تحدیــد آزادی کــه از 
پاییــن و از طــرف خــود مــردم صــورت مــی گیــرد، بســیار خطرنــاک تــر 
از آن اســت کــه از طــرف اربــاب قــدرت صــورت بگیــرد. چــرا کــه در 
چنیــن شــرایطی فــرد خــودش را محصورتــر احســاس کــرده و پیــش از 
اقــدام هــر عملــی کــه ممکــن اســت انحــراف از عــرف انگاشــته شــود، 
دچــار خودسانســوری مــی شــود. در آن هنــگام اســت کــه عقــده هــا بــر 
همدیگــر تلنبــار مــی شــوند و وای بــر روزی کــه بخواهــد ایــن عقــده 
هــا ســر وا کنــد. شــاید یکــی از دالیــل افسارگســیختگی هــا و سرکشــی 
هایــی کــه در دنیــای مجــازی مشــاهده مــی شــود، همیــن ســرخوردگی 
ــود.  ــی ش ــل م ــرد تحمی ــر ف ــی ب ــای واقع ــه در دنی ــد ک ــی باش های
ــع  ــا جوام ــا در مقایســه ب ــه م ــن ســطح آزادی در جامع ــه یقی اگرچــه ب
غربــی پاییــن تــر اســت، ولــی بــا توجــه بــه علــل ذکــر شــده، چنیــن 
مقایســه ای بــه هیــچ وجــه واقعگرایانــه نیســت و قیاســی مــع الفــارق 
اســت. اگــر در پــی آنیــم کــه آزادی مطلوبمــان خلــق الســاعه بدســت 
بیایــد، بــس انتظــار بیهــوده ای اســت. پــس راه منطقــی تــر ایــن اســت 
کــه از هــر راهــی کــه مــی توانیــم، از همیــن حــاال در پــی بسترســازی 
آزادی مطلــوب جامعــه، جهــت بهــره بــردن نســل هــای بعــدی برویــم، 
چراکــه هنــوز اول راهیــم و تــا رســیدن بــه یــک جامعــه آزاد بــه معنــای 
ــت. ــش اس ــا در پی ــت فرس ــوار و طاق ــس دش ــی ب ــه، راه ــی کلم واقع
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شمســی هجــری   1357 ســال  بهمــن   22 در 
ــه  ــران ب ــامی ای ــاب اس ــه 1979( انق  )11 فوری
پیــروزی رســید کــه به موجــب آن نظام شاهنشــاهی 
پهلــوی ســرنگون شــد و نظــام جمهــوری اســامی 
ــکیل  ــان تش ــه از زم ــه ک ــد. آنچ ــر کار آم ــر س ب
حــزب رســتاخیز تــا زمــان پیــروزی بــر ایــن انقاب 
گذشــته، دســتمایه نوشــتن ایــن مطلب شــده اســت:

حــزب رســتاخیز: تا ســال 1353 شــاه ایــران از نظام 
دو حزبــی حمایــت مــی کــرد. امــا در ســال 53 بــه 
یکبــاره تغییــر عقیــده داد و دو حــزب مــردم و ایــران 
ــپردگی  ــا سرس ــر دو کام ــا ه ــه اتفاق ــن را ک نوی
ــه وی داشــتند را منحــل اعــام کــرده و  نســبت ب
حــزب رســتاخیز را بــه عنــوان تنهــا حــزب رســمی 
در کشــور اعــام مــی کنــد. ایــن حــزب بــر پایــه 
ســه اصــل تشــکیل شــد: نظــام شاهنشــاهی، قانون 
ــن  ــت از ای ــت. صیان ــاه و مل ــاب ش اساســی و انق
ــزب  ــه ح ــن وظیف ــن و مبرم تری ــول اصلی تری اص
ــت  ــه از عضوی ــاه کســانی را ک ــد. ش ــداد گردی قلم
ــی وطــن  ــوده ای و ب ــد، ت ــاز بزنن در حــزب ســر ب
خوانــد. 10 روز پــس از تشــکیل حــزب، امــام 
خمینــی )ره( عضویــت در ایــن حــزب را حــرام 
اعــام کــرد. امــا تشــکیل ایــن حــزب بــه عنــوان 
ــاختار  ــه س ــتباهاتی ک ــن اش ــی تری ــی از اصل یک
ــود  ــی ش ــناخته م ــرد، ش ــزل ک ــام وی را متزل نظ
ــه تاریــخ«  ــا جایــی کــه وی در کتــاب »پاســخ ب ت
ــتباه  ــک اش ــوان ی ــه عن ــود ب ــم خ ــن تصمی از ای
ــان،  ــد آبراهامی ــه نقــل از یروان ــاد کــرده اســت. ب ی
ــه  ــتاوردهای آن ب ــا دس ــتاخیز ب ــداف حــزب رس اه
ــدف آن  ــد ه ــرد و هرچن ــدا ک ــارض پی ــدت تع ش

نهادینــه کــردن بیشــتر حکومــت ســلطنتی و 
ــترده تری  ــی گس ــگاه اجتماع ــاختن پای ــم س فراه
بــرای آن بــود، رژیــم را تضعیــف و نارضایتــی 
قشــرهای مختلــف جامعــه را شــدیدتر کــرد.

آزادی نســبی: در اواســط دهــه 1350، هم زمــان 
ــب  ــادی در قال ــران اقتص ــن بح ــدت گرفت ــا ش ب
تــورم حــاد و اقدامــات مخــرب حــزب رســتاخیز در 
ــا آن، بحــران دیگــری بــه شــکل اعمــال  مقابلــه ب
ــور  ــه منظ ــاه، ب ــم ش ــر رژی ــی ب ــارهای خارج فش
وادار ســاختن آن بــه تعدیــل کنترل هــای پلیســی و 
رعایــت حقــوق بشــر در ایــران، بــه وقــوع پیوســت.  
اصاحگــری  تصویــر  نمی خواســت  کــه  شــاه 
پیشــرو و مشــتاق بــه آوردن مزایــای تمــدن غربــی 
را بــه ایــران از دســت دهــد، نســبت بــه فشــارهای 
ــه در  ــان داد. در نتیج ــت نش ــش مثب ــی واکن خارج
ــه  ــید، ب ــی را بخش ــال 1355، 357 زندان ــر س اواخ
ــا  ــا از زندان ه ــازه داد ت ــی اج ــرخ جهان ــب س صلی

بازدیــد کنــد و بــه کمیســیون بین المللــی حقوقدانان 
قــول داد کــه در آینــده بیشــتر محاکمه هــا در 
دادگاه هــای مدنــی صــورت گیــرد. فروکــش کــردن 
نظارتهــا و ســختگیریها، مخالفــان را تشــویق کــرد 
ــد. ــراض بپردازن ــه اعت ــری ب ــدای بلندت ــا ص ــا ب ت
درگذشــت فرزنــد امــام: اول آبــان ســال 135۶ ســید 
ــه شــکل  ــام ب ــد ارشــد ام ــی، فرزن مصطفــی خمین
ــه منجــر  مشــکوک و غیرمنتظــره ای درگذشــت ک
بــه برگــزاری جلســات ســوگواری اعتــراض آمیــز در 
قــم، تهــران، یــزد، مشــهد، شــیراز و تبریــز شــد و 
ــه ســاواک نســبت  ــرگ او به طــور گســترده ای ب م
ــای آن در  ــت پیامده ــه جه ــاق ب ــد.این اتف داده ش
ــه  ــرا ک ــت چ ــل اس ــل تأم ــز قاب ــران نی ــل ای داخ
ــد، در  ــزار می ش ــزای وی برگ ــه در ع ــمی ک مراس
تشــدید مخالفت هــا و فعالیت هــای ضــد حکومــت 
ــد  ــده ای معتقدن ــویی ع ــود .از س ــر ب ــوی مؤث پهل
کــه بــا مــرگ مصطفــی، نهضــت شــتاب بیشــتری 
یافــت. بنظــر می رســد از ایــن جهــت امــام خمینــی 
ــرگ  ــن مناســبت م ــه همی )ره( در ســخنرانی اش ب
مصطفــی را از »الطــاف خفیــهٔ الهــی« نامیــد.

مقالــه روزنامــه اطاعــات: در دی مــاه همــان ســال 
ــدت  ــی ش ــرات خیابان ــه تظاه ــری ب ــاق دیگ اتف
ــه ای در تاریــخ  بخشــید .روزنامــه اطاعــات در مقال
17 دی، مقالــه نیشــداری برضــد روحانیــت مخالــف 
نوشــت. آنــان را »ارتجــاع ســیاه« نامیــد و بــه 
ــرای  ــل ب ــم بین المل ــا کمونیس ــان ب ــکاری پنه هم
محــو دســتاوردهای انقــاب ســفید متهــم ســاخت. 
ــی  ــودن و جاسوس ــه ب ــه بیگان ــام را ب ــن ام همچنی
ــن  ــی متهــم کــرد. ای ــا در دوران جوان ــرای بریتانی ب

 شاه کسانی را که از 
عضویت در حزب سر باز 
بزنند، توده ای و بی وطن 

خواند. 10 روز پس از 
تشکیل حزب، امام خمینی 

)ره( عضویت در این حزب را 
حرام اعالم کرد.
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ــای  ــم آورد. حوزه ه ــه خش ــم را ب ــهر ق ــه ش مقال
علمیــه و بــازار تعطیــل و خواســتار عذرخواهــی 
علنــی حکومــت شــدند. حــدود ۴000 نفــر از 
طــاب و هــواداران آنــان در روز 19 مــاه دی در 
تظاهــرات بــه ســردادن شــعار پرداختــه و بــا پلیــس 
ــام  ــه اع ــا ب ــا بن ــن درگیریه ــدند. در ای ــر ش درگی
حکومــت دوتــن و بــه گفتــه مخالفــان هفتــاد تــن 
کشــته و بیــش از پانصــد نفــر زخمــی شــدند. چــاپ 
ایــن مقالــه و پیامــد هــای آن از نظــر بســیاری بــه 
عنــوان نیــروی محرکــه انقــاب تلقــی مــی گــردد.
مراســم چهلــم: در روز 29 بهمــن 135۶ بــه عنــوان 
ــود در شــهرهای  ــم، مراســم یادب ــم کشــتار ق چهل
بــزرگ ایــران بــه آرامــی برگــزار شــد، امــا در تبریــز 
معترضــان بــه کانتری هــا، دفاتــر حــزب رســتاخیز، 
بانک هــا، هتل هــای لوکــس، ســینماها و مشــروب 
ــار  ــتین ب ــرای نخس ــد و ب ــه کردن ــی ها حمل فروش
ــورش  ــد. ش ــنیده ش ــاه« ش ــر ش ــرگ ب ــاد »م فری
ــا توســل حکومــت  تبریــز دو روز طــول کشــید و ب
بــه نیروهــای کمکــی ارتــش از جملــه تانــک 
ــم  ــرد .ده ــش ک ــی، فروک ــای جنگ و هلیکوپتره
فروردیــن 1357، مراســم چهلــم کشته شــدگان 
ــن  ــد و در ای ــهر برپاش ــه در 55 ش ــود ک ــز ب تبری
مــدت، اکثــر بازارهــا و دانشــگاه ها تعطیــل بودنــد. 
ایــن مراســم در برخــی شــهرها به ویــژه در یــزد بــه 
خشــونت کشــیده شــد و عــده ای توســط نیروهــای 
پلیــس کشــته شــدند کــه مراســم چهلــم آن در روز 
نوزدهــم اردیبهشــت ماه برگــزار گشــت. در این روز، 
بــازار و موسســات آموزشــی مهــم اعتصــاب کردنــد 
و مراســم در برخــی شــهرها بــه خشــونت گراییــد. 
در قــم، نیروهــای امنیتــی بــرای ســرکوب تظاهرات 
ــد و  ــرق شــهر روی آوردن ــدازی و قطــع ب ــه تیران ب
ــا  ــدگان و زیرپ ــی از تظاهرکنن ــب گروه ــا تعقی ب
گذاشــتن حــق و حرمــت قدیمــی تحصــن در خانــه 
ــه  ــن از طــاب را کــه در خان ــی، دو ت علمــای دین
آیــت اهلل شــریعمتداری پنــاه گرفتــه بودند، کشــتند.
ــش،  ــاه آرام ــس از دو م ــس: پ ــینما رک ــه س فاجع
و وقــوع دو ناآرامــی در 31 تیــر و ۶ مــرداد، در 
ــرداد  ــه از 1۴ م ــاه رمضــان ک ــد روز نخســت م چن
در  بــاری  خشــونت  تظاهــرات  می شــد،  آغــاز 
ــا شــد  ــان و شــیراز برپ ــم، اصفه ــز، ق ــران، تبری ته
ــی  ــمگین، برخ ــدگان خش ــان تظاهرکنن و در اصفه
ــه ســاح کمــری، بیشــتر مناطــق شــهر  مجهــز ب
ــام  ــس از اع ــا پ ــت، تنه ــد .دول ــرف کردن را تص
ــان  ــی مهاجم ــتن برخ ــا کش ــی و ب ــت نظام حکوم
توســط نیروهــای ارتــش، توانســت کنتــرل شــهر را 
دوبــاره در دســت گیــرد. در 2۸ مــرداد مــاه، فاجعــه 
بزرگــی کشــور را تــکان داد. ســینما رکــس آبــادان 
ــت  ــرار داش ــین ق ــه کارگرنش ــک منطق ــه در ی ک

ــش از  ــش ســوخت و بی ــه طــرز مشــکوکی در آت ب
چهارصــد مــرد، زن و کــودک در آن جــان باختنــد. 
ــابه  ــات مش ــادآوری حم ــا ی ــگ ب ــم بی درن رژی
ــداد را  ــن روی ــه ســینماها، مســئولیت ای ــان ب مخالف
ــن  ــا نســبت دادن ای ــان انداخــت و ب ــردن آن ــه گ ب
ــه »مارکسیســت های اســامی« آن هــا را  ــداد ب روی
متهــم کردنــد »بــه جــای تمــدن بــزرگ، وحشــت 
بــزرگ« بــه مــردم می دهنــد .امــا مخالفــان، 
ــم  ــه مته ــن فاجع ــل ای ــوان عام ــه عن ــاواک را ب س
ــتگان  ــن از بس ــروز 10٬000 ت ــردای آن ــد. ف کردن
ــده  ــم آم ــرد ه ــه در مراســم تشــییع گ ــان ک قربانی
ــته  ــه دانس ــن حادث ــئول ای ــاواک را مس ــد، س بودن
ــد. ــر دادن ــت س ــه حکوم ــدی علی ــعارهای تن و ش

ــرای جلوگیــری از بحــران و  جمعــه ســیاه: شــاه  ب
ــا اختیــارات  انقــاب مســئولیت نخســت وزیری را ب
تــام بــه شــریف امامــی ســپرد. شــریف امامی هــم 
ــراً از  ــه ظاه ــی را تشــکیل داد ک ــت آشــتی مل دول
مــردم حمایــت می کــرد و خــود را از خانــدان 
روحانیــون معرفــی نمــود. از اقدامــات او می تــوان به 
آزادی مطبوعــات و رادیــو تلویزیــون، دادن امتیــاز به 
کارمنــدان، تغییــر تقویــم شاهنشــاهی بــه شمســی، 
بســتن مراکــز فســاد، عــزل مدیرانــی کــه ناالیــق 
دانســته شــدند و انحــال حــزب رســتاخیز اشــاره 
ــت  ــراری حکوم ــا برق ــریف امامی ب ــا ش ــود. ام نم
ــه  ــه جمع ــروف ب ــهریور مع ــداد 17 ش ــی رخ نظام
ســیاه را بــه نــام خــود در تاریــخ ثبــت نمــود. صبــح 
ــدیدی در  ــای ش ــهریور، درگیریه ــه 17 ش روز جمع

رخ  تهــران  جنــوب 
داد، کارگــران ضمــن 
ســنگربندی در خیابــان، 
ــای  ــه ســوی کامیونه ب
کوکتــل  ارتــش 
پرتــاب  مولوتــف 
ــدان  ــد و در می می کردن
ژالــه، حــدود پنــج هــزار 
بســیاری  کــه  نفــر 
اعــام  از  آنــان  از 
در  نظامــی  حکومــت 
ــر  ــحرگاه آن روز خب س
ــورت  ــه ص ــتند، ب نداش

ــرای  ــد. حضــور فق ــرات پرداختن ــه تظاه نشســته ب
ــات در تظاهــرات  ــه دیگــر طبق شــهری، نســبت ب
ــده  ــرای پراکن ــود و ب ــمگیر ب ــیار چش ــن روز بس ای
ــوب  ــت جن ــای پرجمعی ــردم در محله ه ــردن م ک
ــد. در  ــتفاده ش ــی اس ــای جنگ ــهر از هلیکوپتره ش
ــه ســوی  ــا ب ــا و تانکه ــز کماندوه ــه نی ــدان ژال می
جمعیــت شــلیک کردنــد. در شــب همــان روز، 
ــدگان را ۸7 و  ــته ش ــمار کش ــی، ش ــات نظام مقام

ــا  ــد. ام ــام کردن ــر اع ــا را 205 نف ــمار زخمی ه ش
ــر  ــش از ۴000 نف ــته ها را بی ــمار کش ــان ش مخالف
دانســتند. حادثــه 17 شــهریور کــه بــه جمعــه ســیاه 
معــروف شــد تأثیری بســیار نهــاد و دریایــی از خون 
بیــن شــاه و مردم پدیــدآورد. بــا تحریک احساســات 
ــل  ــک راه ح ــا ی ــرت، تنه ــدید نف ــی و تش عموم
ــد. ــادی باقی مان ــاب بنی ــک انق ــی ی ــن یعن روش

ــران  ــاه، کارگ ــهریور م ــات: در 1۸ و 20 ش اعتصاب
پاالیشــگاه های تهــران و ســایر شــهرها اعتصــاب 
ــاه  ــات در مهرم ــتره اعتصاب ــمار و گس ــد. ش کردن
بیشــتر شــد و در 1۴ و 2۴ مهر )چهلمیــن روز جمعه 
ســیاه( درگیریهای خونینی در شــهرهای اصلی روی 
داد. در اواخــر مهــر، بــه دنبــال اعتصابــات پی درپی، 
تقریبــاً همــه مراکــز بــازار، دانشــگاه ها، دبیرســتانها، 
وزارت خانه هــا،  بانکهــا،  نفتــی،  تأسیســات 
ــای  ــی و کارخانه ه ــا، بیمارســتانهای دولت روزنامه ه
بــزرگ کشــور تعطیــل شــد و اعتصابگــران، عــاوه 
ــو  ــاواک، لغ ــال س ــی، انح ــتهای صنف ــر خواس ب
حکومــت نظامــی، آزادی زندانیــان سیاســی و 
ــدند. ــتار ش ــی )ره( را خواس ــام خمین ــت ام بازگش
بــا بحــران،  تضعیــف شــاه: شــاه در رؤیایــی 
ــو  ــک س ــت، از ی ــض گرف ــد و نقی ــی ض تصمیمات
ــراری حکومــت نظامــی در دیگــر شــهرها،  ــه برق ب
دســتگیری رهبــران جبهــه ملــی و تحــت فشــار قرار 
دادن عــراق بــرای اخــراج امــام پرداخــت و از ســوی 
ــی،  ــان سیاس ــن از زندانی ــه آزادی 112۶ ت ــر ب دیگ
بازداشــت 132 تــن از دولتمــردان پیشــین از جملــه 
ــال  ــری، انح ــدا و نصی هوی
ــن  ــتاخیز و پذیرفت ــزب رس ح
درخواســت های  بیشــتر 
و  کارمنــدان  اقتصــادی 
ــت زد  ــی دس ــران صنعت کارگ
و ضمــن وعــده انتخابــات 
اشــتباهات  جبــران  و  آزاد 
تلویزیــون  از  گذشــته، 
ــت  ــردم گف ــه م ــری ب سراس
ــان  ــاب« آن ــام انق ــه »پی ک
موقعیــت  شنیده اســت.  را 
شــاه در دو هفتــه پــس از 
شــد.  وخیم تــر  عاشــورا 
بیشــتر ســربازان و افســران در شــهرهای مختلــف، 
ــه  ــده و ب ــاب ورزی ــردم اجتن ــراردادن م ــدف ق از ه
و  گســترده  اعتصابــات  می پیوســتند.  مخالفــان 
ــا ارتــش، موجــب  ــان ب درگیریهــای روزمــره مخالف
فلــج شــدن اقتصــاد کشــور و توقــف صــدور نفــت 
شــد. ســازمانهای چریکــی بــا آزادشــدن اعضایشــان 
ــده  ــان تبعیدش ــی مخالف ــت برخ ــدان و بازگش از زن
بــه کشــور، جانــی تــازه گرفتــه و بــا جــذب نیــرو از 

معترضان به کالنتری ها، 
دفاتر حزب رستاخیز، 

بانک ها، هتل های لوکس، 
سینماها و مشروب 

فروشی ها حمله کردند و 
برای نخستین بار فریاد 

»مرگ بر شاه« شنیده شد
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مــردم )بــه ویــژه جوانــان( بــه نیروهــای قابــل توجهــی تبدیــل شــدند. ایــن 
ــرور افســران  ــد بمبگــذاری و ت ــات مســلحانه مانن ــد عملی ــه چن ســازمانها ب
ــز در  ــام نی ــی ام ــای حام ــان گروه ه ــد. هم زم ــت زدن ــس دس ــش و پلی ارت
کشــور بســیار افزایــش یافتنــد و مثــل دیگــر گروه هــا، بــرای گســترش تفکــر 
انقابــی، بــه انتشــار روزنامــه، پوســتر و نشــریاتی بــا تیــراژ بــاال پرداختنــد. 
نخســت وزیــری بختیــار: شــاه کــه با عــدم حمایــت دولتهــای غربــی مواجه 
شــده بــود، پیشــنهادی بــه ســنجابی و دیگــر رهبــران جبهــه ملــی داد و از 
آنــان خواســت ریاســت یــک دولــت آشــتی ملــی را بپذیرنــد. ایــن پیشــنهاد 
ــی کل  ــمت فرمانده ــری از س ــاه در کناره گی ــق ش ــدم تواف ــت ع ــه عل ب
نیروهــای مســلح و تــرک کشــور، رد شــد. ســرانجام شــاپور بختیــار یکــی 
ــر  ــق ب ــه در صــورت تواف ــاه پیشــنهاد داد ک ــه ش ــی ب ــه مل از ســران جبه
ســر اینکــه شــاه تنهــا ســلطنت کنــد و نــه حکومــت، ریاســت دولــت را بــر 
عهــده خواهــد گرفــت. در 9 دی مــاه، شــاه وی را بــه بــه نخســت وزیــری 
ــود.  ــار را اخــراج نم ــی بختی ــدام، جبهــه مل ــن اق ــی ای ــرد و در پ ــن ک تعیی
بختیــار پــس از نشســتن بــر کرســی نخســت وزیری، بــرای خشــنود نمــودن 
مخالفــان اقداماتــی انجــام داد. او عــاوه بــر وعــده لغــو حکومــت نظامــی، 
خــروج شــاه، انحــال ســاواک و اجــازه بــه امــام بــرای بازگشــت بــه کشــور، 
ــط، شــماری از وزرای پیشــین را دســتگیر  ــوی را ضب ــاد پهل داراییهــای بنی
ــان  ــه مخالف ــن حــال ب ــرد. در همی ــان سیاســی بیشــتری را آزاد ک و زندانی
هشــدار داد کــه در صــورت ایجــاد مانــع بــرای برقــراری حکومت مشــروطه، 
بــا توســل بــه ارتــش، دیکتاتــوری نظامــی و خشــنی بــه وجــود خواهــد آورد.
خــروج شــاه و بازگشــت امــام: در 2۶ دی مــاه، هنــگام خــروج شــاه 
ــا  ــد ت ــا ریختن ــه خیابانه ــر ب ــا هــزار نف ــه مقصــد قاهــره صده از کشــور ب
ــه  ــام ب ــوان ام ــس از فراخ ــد. در 29 دی، پ ــن بگیرن ــداد را جش ــن روی ای
ــت  ــلطنت و دول ــف س ــن تکلی ــرای تعیی ــی ب ــی خیابان ــزاری همه پرس برگ
بختیــار، تنهــا در تهــران بیــش از یــک میلیــون نفــر بــه خیابانهــا آمدنــد. 
ــام بســته شــدند  ــری از ورود ام ــرای جلوگی روز ســوم بهمــن فرودگاه هــا ب
ــرودگاه  ــدن ف ــته ش ــه بس ــراض ب ــان اعت ــاه، در جری ــن م و در 7 و ۸ بهم
چندیــن نفــر کشــته شــدند. ســرانجام در12 بهمــن، بیــش از ســه میلیــون 
ــد.  ــا ریختن ــه خیابانه ــی)ره( ب ــام خمین ــتقبال ازبازگشــت ام ــرای اس ــر ب نف
طلــوع پیــروزی: در عصــر جمعــه بیســتم بهمــن، گارد جاویدان شاهنشــاهی 
ــگاه  ــی، در پای ــروی هوای ــران نی ــا شــورش تکنیســین ها و هماف کوشــید ت
ــازمانهای  ــه س ــد ک ــرکوب کن ــه را س ــدان ژال ــه می ــک ب ــی نزدی نظام
چریکــی بــا خبــردار شــدن از ایــن نبــرد مســلحانه، بــه کمــک همافــران 
محاصره شــده شــتافته و پــس از شــش ســاعت درگیــری، گارد شاهنشــاهی 
را پــس راندنــد. آنــان بــا توزیــع ســاح در بیــن مــردم - از پیــر تــا جــوان 
- مناطــق اطــراف میــدان ژالــه را تصــرف کردنــد. صبــح روز بعــد چریکهــا 
و شورشــیان، بــه نــه مرکــز پلیــس و بزرگتریــن کارخانــه اســلحه ســازی 
شــهر حملــه کردنــد. ســرانجام روز یکشــنبه 22 بهمــن مــاه، کــه درگیریهــا 
بــه اوج خــود رســید، ســازمانهای چریکــی، حــزب تــوده و ارتشــیان فــراری 
ــا  ــات، پادگانه ــای مهم ــر انباره ــب مســلح، اکث ــزاران داوطل ــاری ه ــه ی ب
ــد.  ــه تصــرف درآوردن ــن و دانشــکده افســری را ب ــدان اوی ــن زن و همچنی
ســاعت 2 بعــد از ظهــر همــان روز، رئیــس ســتاد کل ارتــش، اعــام کــرد 
کــه در مبــارزه میــان بختیــار و شــورای انقــاب، ارتــش بیطــرف خواهــد 
مانــد. ســاعت ۶ بعــد از ظهــر رادیــو اعــام کــرد: »اینجــا تهــران اســت، 
صــدای راســتین ملــت ایــران، صــدای انقــاب«. بدینســان پــس از دو روز 
ــد.  ــود ش ــاله ناب ــلطنت 2500 س ــل و س ــاب تکمی ــدید، انق ــری ش درگی
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سرگذشت فرزندان انقالب
انقالب با فرزندان خود چه می کند؟

مقاله

حسین جعفری

آیــت اهلل ســید محمــود طالقانــی از روحانیــون 
عضــو ایــن شــورا بــود و همچنیــن یکــی از مؤسســین 
نهضــت آزادی ایــران بــه شــمار مــی رفــت کــه  بــه 
ــام  ــس از ام ــاب پ ــل انق ــیاری، در اوای ــاد بس اعتق
ــان 1357  ــان در آب ــتند. ایش ــش را داش ــن نق باالتری
ــا  ــام برپ ــط ام ــه توس ــی ک ــری نهضت ــا اوج گی و ب
ــری از  ــینعلی منتظ ــت اهلل حس ــراه آی ــود هم ــده ب ش
ــی در  ــی در حال ــت اهلل طالقان ــدند. آی ــدان آزاد ش زن
ــان عضــو  ــه همچن 19 شــهریور 135۸ درگذشــت ک
ــد در بیشــتر جلســات  ــود هــر چن شــورای انقــاب ب
آن شــرکت نمــی کــرد.از طالقانــی بــه عنــوان دومیــن 
رییــس شــورای انقــاب نیــز یــاد شــده اســت.
ــوان  ــه ای از ج ــی خامن ــید عل ــت اهلل س آی
ــه  ــهد ب ــان از مش ــد. ایش ــورا بودن ــای ش ــن اعض تری
ــت.  ــرار گرف ــورا ق ــن ش ــون ای ــد و در کان ــران آم ته
ــت موســس  ــداران، عضوی ــپاه پاس فرماندهــی کل س
وزارت  معاونــت  اســامی،  جمهــوری  حــزب  در 
ــام  ــاع، ام ــی دف ــورای عال ــام در ش ــده ام ــاع، نماین دف
جمعــه تهــران، نماینــده تهــران در اولیــن دوره 
مجلــس، دبیــر کل حــزب جمهــوری اســامی، 

رییــس جمهــوری و نماینــده مجلــس خبــرگان 
رهبــری از مســوولیت هــای ایشــان قبــل از تصــدی 
رهبــری بــه حســاب مــی آیــد. هیــچ یــک از دیگــر 
اعضــای شــورای انقــاب تــا ایــن انــدازه در ســاختار 
ــت. ــی راه نیاف ــاالی حکومت ــب ب ــا مرات ــی ت سیاس
آیــت اهلل اکبر هاشــمی رفســنجانی ابتــدا وزیر 
کشــور شــد و بعــد از راه یابــی بــه دوره اول مجلــس به 
ریاســت مجلس شــورای اســامی رســید. همچنین در 
زمــان حیــات امــام جانشــین فرمانــده کل قــوا بــود. از 
ســال ۶۸ تــا 7۶ رییــس جمهــور بــود و پــس از آن تــا 
ســال 95 رییــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
ــال ۸۴  ــژاد در س ــدی ن ــدن احم ــا روی کار آم ــود. ب ب
ــات 13۸۸  ــس از انتخاب ــد و پ ــته ش ــدار او کاس از اقت
ــا  ــار رود ام ــه رســمی کن ــت از صحن ــی رف ــان م گم
ــرگان و رد  ــس خب ــت مجل ــادن ریاس ــم وانه ــه رغ ب
ــال  ــوری س ــت جمه ــات ریاس ــت در انتخاب صاحی
ــار دیگــر  ــا روی کار امــدن حســن روحانــی ب 1392 ب
ــه  ــنگین در عرص ــه ای س ــوان وزن ــه عن ــش را ب نام
مناســبات سیاســی کشــور مطــرح ســاخت. وی در دی 
ــی درگذشــت. ــت عارضــه قلب ــه عل ــاه ســال 95 ب م

ــده  ــتی نماین ــد بهش ــید محم ــت اهلل س آی
تهــران و ســپس نایــب رییــس مجلس بررســی پیش 
نویــس قانــون اساســی شــد. دکتــر بهشــتی دبیــر کل 
ــامی  ــوری اس ــزب جمه ــیس ح ــازه تاس ــزب ت ح
هــم بــود و پــس از مخالفــت امــام بــا کاندیداتــوری 
ــکان  ــن ام ــوری ای ــت جمه ــرای ریاس ــون  ب روحانی
ــس  ــان ســال 5۸ ریی را از دســت داد. بهشــتی در پای
ــی  ــان عال ــه در آن زم ــد ک ــور ش ــی کش ــوان عال دی
تریــن مقــام قضایــی بــه حســاب مــی آمــد. ایشــان 
ــیدند.  ــهادت رس ــه ش ــر 13۶0 ب ــم تی ــه هفت در واقع
ــر  ــواد باهن ــد ج ــالم محم ــت االس حج
ابتــدا معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش بــود و بعدتــر 
ــه  ــن وزارتخان ــر همی ــی وزی ــهید رجای ــت ش در دول
شــد. پیــش از آن هــم نماینــده رهبــر انقــاب 
ــر  ــهادت دکت ــا ش ــود. ب ــوزی ب ــواد آم ــت س در نهض
بهشــتی، شــورای مرکــزی حــزب جمهــوری اســامی 
ــد  ــرکل حــزب برگزی ــوان دبی ــه عن ــر را ب ــر باهن دکت
و پــس از آن بــا انتخــاب رجایــی بــه ریاســت 
جمهــوری نخســت وزیــر شــد تــا اینکــه در واقعــه ۸ 
ــید. ــهادت رس ــه ش ــالگی ب ــهریور 13۶0 در ۴۸ س ش

شــورای انقــالب اســالمی نهــادی بــود کــه امــام خمینــی )ره( بــرای مدیریــت انقــالب در ایــران در ۲۳ دی مــاه 
وجــود  می آمــد.  شــمار  بــه  ایــران  در  قانون گــذار  نهــاد  مجلــس،  تأســیس  از  پیــش  تــا  و  داد  تشــکیل   1۳۵۷
بــه جهــت  پیــروزی  از  پــس  آغازیــن  ماه هــای  در  و  بهمــن 1۳۵۷  در ۲۲  انقــالب  پیــروزی  از  پیــش  ایــن شــورا 
می کــرد. فعالیــت  علنــی  غیــر  و  محرمانــه  صــورت  بــه  ابتــدا  در  شــورا  ایــن  و  نشــده  فــاش  امنیتــی  مســائل 
ــان  ــالمی پای ــورای اس ــس ش ــن دوره مجل ــاح اولی ــا افتت ــر 1۳۵۹ ب ــاه در ۲۶ تی ــس از 1۸ م ــالب پ ــورای انق ــت ش مأموری
ــت  ــت موق ــتعفای دول ــس از اس ــی پ ــت، ول ــذاری داش ــش قانون گ ــا نق ــدا تنه ــالب ابت ــورای انق ــال 1۳۵۸ ش ــت. در س یاف
ــا  ــرد. ب ــا می ک ــان ایف ــوه را توام ــش دو ق ــد و نق ــول ش ــورا مح ــن ش ــه ای ــز ب ــی نی ــوه اجرای ــور ق ــان 1۳۵۸ ام در 1۳ آب
ــید. ــان رس ــه پای ــالب ب ــورای انق ــودی ش ــرورت وج ــؤولیت و ض ــا، مس ــر نهاده ــان و دیگ ــورای نگهب ــس و ش ــروع کار مجل ش
در راســتای آشــنایی بیشــتر مخاطبــان عالقمنــد به این بخــش از تاریخ، بــه معرفی اعضای این شــورا و سرنوشــت آنها مــی پردازیم.
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آیــت اهلل ســید عبدالکریم موســوی اردبیلی 
در مجلــس خبــرگان قانــون اساســی عضویت داشــت 
ــی  ــی قضای ــب عال ــتی منص ــهید بهش ــراه ش و هم
گرفــت و دادســتان کل کشــور شــد. او پــس از هفتــم 
تیــر ۶0 تــا رحلــت امــام و ایجــاد عنــوان تــازه رییــس 
قــوه قضاییــه در ســاختار سیاســی، رییس دیــوان عالی 
کشــور و عمــا عالــی تریــن مقــام قضایی بود. ایشــان 
در زمــان حیــات در زمــره مراجــع تقلیــد بــه شــمار می 
ــت. ــی را وداع گف ــال 95 دار فان ــد. وی در آذر س آمدن
ــا  ــی ب ــدوی کن ــا مه ــت اهلل محمدرض آی
ــه هــای انقــاب  ــروزی انقــاب مســوولیت کمیت پی
ــور  ــر کش ــد وزی ــال بع ــت و در س ــده گرف را برعه
شــد. در ســال 13۶0 و پــس از شــهادت دکتــر باهنــر 
نخســت وزیــر موقــت شــد.  پــس از آن بیشــتر وقــت 
ــادق  ــام ص ــگاه ام ــت دانش ــرف مدیری ــود را ص خ
ــه  ــر کل جامع ــام دبی ــه در مق ــن ک ــن ای ــرد. ضم ک
روحانیــت مبــارز جریــان موســوم بــه راســت ســنتی 
ــس  ــن دوره مجل ــرد. او در آخری ــی ک ــت م را هدای
ــرانجام در  ــید. س ــه ریاســت رس ــری ب ــرگان رهب خب
مهــر مــاه ســال 93 در ســن ۸3 ســالگی درگذشــت.
ــه  ــن ک ــا ای ــری ب ــی مطه ــت اهلل مرتض آی
ــر از دیگــران  ــود امــا زودت رییــس شــورای انقــاب ب
ــه  ــرا ک ــد چ ــارج ش ــاب خ ــورای انق ــه ش از گردون
ــان  ــروه فرق ــت گ ــه دس ــت 135۸ ب در 11 اردیبهش
بــه شــهادت رســید. بــرای ایشــان گویاتریــن توصیــف 
ــامی«  ــوری اس ــوگ جمه ــوان »ایدئول ــان عن هم
اســت. بــه بیــان دیگــر اگــر موتور انقــاب را شــریعتی 
ــری  ــتاد مطه ــرد، اس ــن ک ــان روش ــج جوان ــا تهیی ب
ــه  ــه ب ــاختاری ک ــرای س ــد و ب ــز دســت در کار ش نی
ــرد. ــردازی ک ــه پ ــود نظری ــه ب ــرعت شــکل گرفت س
بــا انتخــاب ابوالحســن بنــی صــدر بــه عنــوان 
ــس  ــران او ریی ــخ ای ــوری تاری ــس جمه ــن ریی اولی
شــورای انقــاب شــد. دوران ریاســت جمهــوری 
ــد  ــاه بع ــد و 1۸ م ــام مان ــه تم ــا نیم ــدر ام ــی ص بن
مجلــس طــرح عــدم کفایــت سیاســی او را تصویــب 
ــا  کــرد و از ریاســت جمهــوری کنــار گذاشــته شــد. ب
پیوســتن او بــه مجاهدیــن خلــق )منافقیــن( و وقایــع 
ــی  ــدت ۴3 روز زندگ ــه م ــرداد 13۶0، ب ــار 30 خ خونب
ــه همــراه رجــوی از  ــا ایــن کــه ب ــه داشــت ت مخفیان
ــه  ــار دیگــر ب ــاه ب ــس از 30 م ــران خــارج شــد و پ ای
فرانســه بازگشــت. بنــی صــدر بــا جــدا شــدن از رجوی 
ــه دهــه ۶0 عمــا خطــای اســتراتژیک خــود  در میان
را پذیرفــت. وی اکنــون در فرانســه ســکونت دارد.
عضــو دیگــر حســن ابراهیــم حبیبــی بود کــه در 
کمیتــه تدویــن پیــش نویس قانــون اساســی عضویت 
داشــت و بــه همــراه چنــد حقــوق دان دیگر ایــن کار را 
بــه انجــام رســاند. هــر چنــد متــن ایــن پیــش نویــس 
در مجلــس بررســی نهایــی قانون اساســی دســتخوش 

تغییــرات اساســی شــد امــا حبیبــی اعتراضــی نکــرد. 
ــود و  ــوم  ب ــر عل ــاب وزی ــورای انق ــت ش او در دول
دراولیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری در بهمن 
5۸ کاندیــدا شــد ولــی شکســت خــورد. او نماینــده 
اولیــن دوره مجلــس هــم شــد. پــس از اتمــام 
ــی  ــتری معرف ــر دادگس ــوان وزی ــه عن ــی ب نمایندگ
شــد. همچنیــن در شــورای بازنگــری قانون اساســی 
در ســال ۶۸ هــم عضــو بــود. از ســال ۶۸ تــا ۸0 بــه 
مــدت 12 ســال معــاون اول دو رییــس جمهــور بــود. 
ــت.  ــن 1391 درگذش ــرانجام در 12 بهم ــی س حبیب
ــام  ــور ام ــان حض ــب زاده در زم ــادق قط ص
خمینــی در فرانســه از مشــاوران وی بــود. وی همراه 
ــران بازگشــت و در  ــه ای ــام و 12 بهمــن 1357 ب ام
ــد. آرای او  ــزد ش ــوری نام ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــود و در ردیــف آخــر قــرار گرفــت. او  بســیار کــم ب
ــو  ــازمان رادی ــت س ــه ریاس ــاب ب ــروزی انق ــا پی ب
تلویزیــون ملــی رســید. در دولــت شــورای انقــاب 
ــن  ــرداد 1359 در همی ــا م ــد و ت ــه ش ــر خارج وزی
ســمت بــود. تنهــا دو ســال بعــد بــه اتهام مشــارکت 
ــش  ــام در دادگاه ارت ــل ام ــه قت ــا و توطئ در کودت
ــه اعــدام محکــوم شــد. حکــم در 25  محاکمــه و ب
ــاله  ــخ 35 س ــد. در تاری ــرا درآم ــه اج شــهریور ۶1 ب
ــا ســابقه وزارت  جمهــوری اســامی او تنهــا فــرد ب
ــت. ــده اس ــدام ش ــه اع ــد ک ــی آی ــاب م ــه حس ب

 از دیگــر اعضــای شــورا مــی تــوان بــه مهنــدس 
ــه  ــرد. او ب ــاره ک ــر اش ــن ف ــر معی ــی اکب عل
ــهرت دارد.  ــران ش ــت ای ــر نف ــن وزی ــوان اولی عن
ــت  ــر نف ــوان وزی ــاب عن ــش از انق ــه پی ــرا ک چ
وجــود نداشــت. معیــن فــر رییــس ســازمان برنامه و 
بودجــه شــد و بــا کنــار رفتــن حســن نزیه تشــکیل 
وزارت نفــت را بــه شــورای انقــاب پیشــنهاد داد و 
خــود نخســتین وزیــر نفــت شــد. معیــن فــر نماینده 
ــن  ــهور تری ــد و مش ــم ش ــس ه ــن دوره مجل اولی
ــی  ــی یک ــری فیزیک ــه او درگی ــوط ب ــره مرب خاط
ــتور  ــل از دس ــق قب ــن نط ــا او حی ــدگان ب از نماین
ــی کــه رییــس مجلــس – هاشــمی  اســت در حال
رفســنجانی- خنــده کنــان نظــاره مــی کنــد. معیــن 
فــر عضــو انجمــن اســامی مهندســین هــم بــود. 
وی چنــدی پیــش در 12 دی مــاه درگذشــت.
مهنــدس عــزت اهلل ســحابی پــس از 
ــهریور 1357 آزاد  ــدان در ش ــی زن ــک دوره طوالن ی
شــد. فرزنــد دکتــر یــداهلل ســحابی چهــره شــناخته 
ــدر و  ــا پ ــادی ب ــگاه اقتص ــه در ن ــود ک ــده ای ب ش
ــر از  ــن خاط ــه همی ــت و ب ــاف داش ــازرگان اخت ب
ــت  ــحابی در دول ــت. س ــاره گرف ــت آزادی کن نهض
ــد  ــه ش ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ــت ریی موق
ــس از آن  ــد و پ ــس اول درآم ــت مجل ــه عضوی و ب
ــه  ــه 70 ب ــت. او در ده ــدان پیوس ــف منتق ــه ص ب

ــن  ــت و چندی ــردا پرداخ ــران ف ــه ای ــار مجل انتش
ــات  ــال ۸۴ اختاف ــی در س ــد، ول ــت ش ــار بازداش ب
قبلــی بــا رفســنجانی را فروگذاشــت و در انتخابــات 
ریاســت جمهــوری از او حمایــت کــرد. وی ســرانجام 
ــت. ــان فروبس ــم از جه ــال 90 چش ــرداد س در خ

آشــنا تریــن نــام جنــاح دوم شــورای انقــاب 
مهنــدس مهدی بــازرگان اســت. عضــو جبهه 
ملــی ایــران، مؤســس حــزب نهضــت آزادی ایــران 
ــروزی  ــس از پی ــت پ ــت موق ــر دول ــت وزی و نخس
ــیار  ــتین دانش ــود. او نخس ــال 1357 ب ــاب س انق
ــس دانشــکده  ــد  رئی ــی بع ــران و مدت دانشــگاه ته
فنــی دانشــگاه تهــران شــد. نخســت وزیــر دولــت 
ــان  ــا پای ــد. او ت ــز ش ــس نی ــده مجل ــت نماین موق
ــات ریاســت  عمــر خــود در تمــام دوره هــای انتخاب
ــام کــرد امــا پــس از  جمهــوری و مجلــس ثبــت ن
ــد.  ــت می ش ــواره رد صاحی ــس هم دوره اول مجل
ــت.  ــوییس درگذش ــازرگان در 30 دی 1373 در س ب
دکتــر عبــاس شــیبانی از اعضــای مؤســس نهضــت 
ــه  ــاب ب ــورای انق ــت ش ــه در دول ــت ک آزادی اس
ــیبانی  ــد. ش ــی ش ــاورزی معرف ــر کش ــوان وزی عن
ــه ســر کــرد و از  ــد را در مجلــس ب ســال هــای بع
ســابقه خــود در نهضــت آزادی فاصلــه گرفــت و بــه 
ــا  ــاح خــط امــام نزدیــک شــد. او در ســال ۸1 ب جن
شــورای دوم شــهر و بــا ظهــور آبادگران و سرلیســتی 
ــیبانی در  ــر ش ــت. دکت ــت بازگش ــه سیاس ــان ب آن
ــت داشــت. ــز عضوی ــارم نی شــوراهای ســوم و چه
ــین  ــان، میرحس ــب اهلل پیم ــت: حبی ــای موق اعض
موســوی و احمــد صــدر حــاج ســید جــوادی نیــز از 
دیگــر اعضــای ایــن شــورا بودنــد کــه البتــه از آنهــا 
ــر  ــاد مــی شــود. نف ــت ی ــوان اعضــای موق ــه عن ب
ــچ ســمت رســمی را  ــاب هی ــس از انق ــه پ اول ک
نپذیرفــت و هــم اکنــون نیــز در قیــد حیــات اســت. 
موســوی نیــز کــه در دولــت شــهید رجایــی ســمت 
وزارت امــور خارجــه را برعهــده داشــت، بــا رســیدن 
ــور،  ــت جمه ــام ریاس ــه مق ــه ای ب ــت اهلل خامن آی
در جایــگاه نخســت وزیــر نشســت و در ســال 
ــه  ــری از عرص ــاره گی ــال کن ــس از 20 س ۸۸، پ
سیاســت بــه عنــوان کاندیــد ریاســت جمهــوری به 
عرصــه بازگشــت. او کــه از کاندیداهــای معتــرض 
ــه نتایــج انتخابــات بــه شــمار مــی رود، نزدیــک  ب
ــه در حصــر خانگــی اســت. ــه 7 ســال اســت ک ب
حــاج ســید جــوادی هــم کــه از اعضــای نهضــت 
آزادی بــه شــمار مــی رفــت، پــس از انقــاب وزیــر 
کشــور، وزیــر دادگســتری و نماینــده مــردم قزوین در 
اولیــن دوره مجلــس شــورای اســامی و بــه مــدت 
ــود. او  ــیع ب ــارف تش ــت دائرةالمع ــال سرپرس 30 س
در ســال 92 در تهــران چشــم از جهــان فروبســت.
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1. رویکردهای سیاست خارجی در انقالب اسالمی ایران
ایــران سیاســت هــای خارجــی مختلفــی را از زمــان انقــاب اســامی بــرای رســیدن 
بــه اهدافــش در پیــش گرفتــه اســت. اهدافــی کــه بیــن جمهــوری اســامی ایــران 
و دیگــر امــت هــای اســامی در نوســان بــوده اســت. اصــول اســامی بــر سیاســت 
خارجــی ایــران حکــم فرمــا بــوده انــد، امــا شــرایط مختلــف دولــت را وادار بــه تغییــر 

در اولویــت هــا ســاخت.
چهــار رویکــرد نظــری سیاســت خارجــی از زمــان انقــاب اســامی ایــران در پیــش 
گرفتــه شــده اســت کــه شــامل واقــع گرایــی، آرمــان گرایــی، مصلحــت گرایــی و 
اصــاح طلبــی مــی شــود. راهبــرد واقــع گرایــی در زمــان نخســت وزیــری مهــدی 
بــازرگان آغــاز گردیــد و هنــگام تســخیر ســفارت آمریــکا در ایــران بــه پایــان رســید. 
در ایــن برهــه دولــت ایــران مایــل بــود سیاســت خارجــی ایــران را بــر اســاس منافــع 
ملــی هدایــت کنــد و نــه اولویــت هــای آرمــان گرایانــه. بدیــن ترتیــب منافــع ملــی 
مقــدم بــر منافــع اســامی بودنــد. دولــت موقــت در صــدد ایــن بــود کــه بــه قوانیــن 
بیــن المللــی احتــرام بگــذارد و از سیاســت هــای مداخله جویانــه در کشــورهای دیگر 
اجتنــاب کنــد تــا روابــط ایــران را بــا دیگر کشــورها بهبود بخشــد؛ بــه ویژه بــا ایاالت 
متحــده آمریــکا کــه بــه دلیــل شــرایط پــس از انقــاب دچــار آســیب شــده بــود. امــا 
راهبــرد واقــع گــرای سیاســت خارجــی به شکســت انجامیــد و عمــر زیادی نداشــت، 
چــون گرایشــات امــام خمینــی )ره( و بــازرگان متفــاوت بــود. از ســال 1359 تــا 13۶7 
رویکــرد آرمانگرایــی در پیــش گرفتــه شــد. ایــن رویکــرد بــر ایــن بــاور اســت کــه 
سیاســت خارجــی بایــد بــر اســاس اصــول و عقایــد اســامی بنا شــود. به بیــان دیگر، 
آرمانگرایــان در ایــران عقیــده داشــتند کــه تمــام تصمیم گیــران و سیاســتمداران می 
بایســت طبــق ارزش هــای آرمانگــرا عمــل کننــد. حامیــان رویکــرد آرمانگــرا 
امیــدوار بودنــد کــه بتواننــد عقایــد انقــالب اســالمی ایــران را بــه 

همســایگان در منطقــه بســط دهند.
راهبــرد مصلحــت گرایــی توســط هاشــمی رفســنجانی، رئیــس جمهــور وقــت، در 
ســال هــای 13۶7 تــا 1375 بــا پایــان جنــگ ایــران و عــراق دنبــال شــد.جمهوری 
اســامی ایــران تــاش کــرد تــا ایــران پــس از جنــگ را بازســازی کنــد و روابطــش 
ــال  ــت س ــی هش ــه در ط ــور خاص ــه ط ــازد. ب ــادل س ــورها را متع ــر کش ــا دیگ ب
ریاســت جمهــوری آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی سیاســت خارجــی ایران بر اســاس 
نیازهــای ژئوپولیتیــک پایــه گــذاری شــده بــود و توجــه نســبتا کمتــری بــه عقایــد 

آرمانگرایانــه داشــت.
رویکــرد اصــاح طلبــی بــا ریاســت جمهــوری ســید محمــد خاتمــی شــروع شــد 
ــا  )137۶-13۸۴(. خاتمــی سیاســت هــای مصلحــت گرایانــه را دنبــال کــرد؛ امــا ب
تفــاوت هایــی سیاســی در مســائل داخلــی. ایــران ســعی داشــت تــا اعتبــارش را در 

جامعــه جهانــی بهبــود بخشــد.

ایــن مقالــه شرحیســت بر سیاســت هــای خارجی متقبل شــده توســط دولت جمهــوری اســالمی ایــران از زمان انقــالب اســالمی 1۳۵۷. 
بــا وجــود ایــن کــه اصــول تاکیــد شــده در قانون اساســی به دســت دولــت جمهــوری اســالمی ایــران پیروی شــده، امــا رؤســای جمهور 
منتخــب ایــن اصــول را به گونــه های مختلف بــه اجــرا درآورده انــد. بنابراین رویکــرد های گوناگونــی با پی آمد هــای گوناگون دنبال شــده 
اســت. در ایــن مقالــه مــا به تغییــرات سیاســت خارجی که رئیــس جمهوران پس از انقالب اســالمی ایران ســبب شــده اند، مــی پردازیم1.

۲. سیاست خارجی ایران درباره ایاالت متحده آمریکا
ایــاالت متحــده محمدرضــا پهلــوی را بــه عنــوان شــاه ایــران از ســال هــای 1320 
تــا 1357 حمایــت کــرد. ایــران از یــک ســوی موقعیتــی اســتراتژیک علیــه اشــاعه 
کمونیســم بــرای آمریــکا داشــت، و از ســوی دیگــر بــرای انتقــال نفــت بــه بلــوک 
غربــی حیاتــی بــود. ریچــارد نیکســون عقیــده داشــت کــه ایــران از لحــاظ نظامــی و 
عربســتان ســعودی از لحــاظ اقتصــادی بــا همدیگــر مــی تواننــد از منافــع آمریــکا در 
منطقــه دفــاع کننــد و بــدون مداخلــه مســتقیم آمریــکا خطر کمونیســم را بــه حداقل 
برســانند. بدیــن ترتیــب آمریــکا بــا مشــارکت انگلیــس، ایــران را تبدیــل بــه قــدرت 
نظامــی در خلیــج فــارس کردنــد. ایــران نماینــده آمریــکا در منطقــه خلیج 

فــارس بــود؛ بــرای تامیــن ثبــات و امنیــت خاورمیانــه.
ســقوط رژیــم پهلــوی و آغــاز دولت انقاب اســامی در ایــران )1357( طبیعــت روابط 
بیــن ایــران و ایــاالت متحــده را تغییــر داد. بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران 
دیگــر نپذیرفــت که نگهبــان ]نماینده آمریــکا در[ منطقه باشــد.  اهمیت اســتراتژیک 
ایــران بــرای ایــاالت متحــده روابــط بیــن دو کشــور را پیچیــده تــر ســاخت. بحــران 
زمانــی شــدت گرفــت کــه دانشــجویان ایرانــی ســفارت آمریــکا را تصــرف کردنــد 
ــا 30 دی 1359(.  ــان 135۸ ت ــد ) از 13 آب ــروگان گرفتن ــفارت را گ ــدان س و کارمن
ایــاالت متحــده آمریــکا هــم بــا اجــرای تحریــم هایــی علیــه ایــران واکنــش نشــان 
ــه بیــش از 10 میلیــارد  دالر دارایــی خــود قطــع شــد و وام  داد. دسترســی ایــران ب
هایــی کــه قــرار بــود پیــش از برانــدازی رژیــم پهلــوی پرداخــت شــوند، لغــو شــدند.

بازســازی اقتصــادی اولویــت اول ایــران پــس از جنــگ بــود، امــا آمریــکا تحریم های 
اقتصــادی بــر ایــران وضــع کــرد تــا دولــت ایــران را بــا تنهــا نگــه داشــتن در حــوزه 

اقتصــادی و سیاســی از پا بینــدازد.
۳. سیاست خارجی ایران در تعامل با اروپا

انقــاب اســامی ایــران، اروپــا را بــه جایگزینــی بــرای آمریــکا و شــوروی تبدیــل 
ــن  ــد. لیک ــرده بودن ــتثمار ک ــران را اس ــوی ای ــه در دوران پهل ــوری ک ــرد؛ دو کش ک
تصــرف ســفارت آمریــکا نقطــه آغازیــن تنــش هــای بیــن ایــران و اروپــا گشــت. 
رئیــس جمهــور وقــت آمریــکا، جیمــی کارتــر، از اروپــا تقاضــای حمایــت کــرد و بــه 
تحریــم هــا شــدت داد. پــس از آن اروپــا اعــام کــرد که از ایــاالت متحده پشــتیبانی 

مــی کنــد و موافــق اســت تحریــم هــای بیشــتری بــه کار گرفتــه شــوند.
ــرآغاز  ــران، س ــه 59۸ توســط ای ــن قطعنام ــراق و پذیرفت ــران و ع ــگ ای ــان جن پای
دورانــی جدیــد در روابــط ایــران و اروپــا بــود. آزادســازی گــروگان هــای آمریکایــی و 
ایســتادگی سیاســی ایــران دربرابــر تهاجــم عــراق بــه کویت، کــه بر اســاس قطعنامه 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل بــود، فضــای سیاســی ایــران و کشــورهای اروپایــی را 
بــه طــور مثبــت دگرگــون ســاخت. ایــن مذاکــرات بــه متعــادل ســازی روابــط بیــن 

ایــران و اروپــا انجامیــد.
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چراغ
استقالل کبیر آزادی صغیر

تاملی بر انقالب اسالمی و ریشه های آن

محمد رشاد

ــا وقــوع اتفاقــات مــرداد 32، فضــای سیاســی کشــور  ب
دچــار خفقــان شــد و روشــنفکران را بــه انــزوا کشــاند. 
ده ســال طــول کشــید تــا کســی جرئــت تقابــل 
ــد. در ســال ۴2 ســخنرانی  ــدا کن ــاه را پی ــا ش مجــدد ب
ــه شــاه کــه  ــی)ره( در خــرداد آن ســال علی ــام خمین ام
ــدی از  ــوج جدی ــه دســتگیری ایشــان شــد، م منجــر ب
اعتراضــات مردمــی را در شــهرهای مختلــف پدیــد آورد 
ــام  ــردم و نظ ــری م ــروع مجــدد درگی ــع ش ــه در واق ک
شاهنشــاهی بــود، امــا اینبــار پایــگاه مردمــی قــوی تری 
پشــت معترضیــن بــود کــه خطــر ســقوط نظــام پهلــوی 

ــدان مــی کــرد.                            را دوچن
 در ســال هــای ۴2 تــا 57 مــردم ایــران اعــم از کارگران، 
دانشــجویان، فرهیختــگان ســیر تفکــر خاصــی را پیــش 
گرفتنــد. تفکــری کــه تمامــی ابعــاد جامعــه ی آن زمــان 
مــا را تحــت الشــعاع قــرار داده بــود. نــگاه بــه اســتقال 

و ایجــاد جامعــه مدنــی کــه از شــعار هــا و اصــول آن تفکــر ایدئولوژیــک بــود 
مــردم را بــه ســوی حرکتــی خــاص پیــش بــرد. حرکتــی کــه شــاید آن روزهــا 
کســی فکــرش را نمــی کــرد بــه انقــاب عظیم ســال 57 منجــر شــود. انقابی 
کــه ســرانجام در 22بهمــن ســال 57 بــه ثمــر رســید و مــردم جامعــه را بــه این 
ــود  ــادات خ ــر اعتق ــر س ــوند و ب ــد و متحــد ش ــر بخواهن ــه اگ ــاند ک ــاور رس ب
پافشــاری کننــد یقینــا بــه ســرمنزل مقصــود خواهنــد رســید. امــا مــی دانیــم 
کــه ایــن انقــاب بــدون حضــور پرشــور و امیدبخــش دانشــجویان ایــن مــرز و 
بــوم هیچــگاه تحقــق نمــی یافــت. دانشــجویانی که بــا تکیه بــر تفکــر آزادی و 
رفــع اختــاف طبقاتــی خــود را ملــزم دانســته کــه بــا حضور درخشــان بــه روند 
رشــد و شــکوفایی ایــن انقــاب عظیــم کمــک نماینــد و پــا بــه پــای مــردم 
عزیــز ایــران از جــان و مــال خــود بگذرنــد تــا ایــن انقــاب بــه ثمــر نشــیند.                                                                                                                                           
ــر  ــن ب ــه شمشــیر کی ــود ک ــا شــکوه نگذشــته ب ــاب ب ــدی از آن انق ــا چن ام
ــا  ــاد. ام ــه راه افت ــی ب ــگ عظیم ــا زده شــد و جن ــاب نوپ ــن انق پیکــره ی ای
آیــا آن انقــاب آرمانــی فــرو ریخــت؟ آیــا آن نظــام رویایــی کــه مــردم بــرای 
خــود تصــور مــی کردنــد در یــک آن بــه زوال و نابــودی کشــیده شــد؟  هرگــز. 
اینجــا دوبــاره حرکتــی نــو شــکل گرفــت. حرکتــی کــه مــردم ایــران را ایــن 
بــار بــه مــرز هــا کشــاند تــا در مقابــل دشــمن خــود ایســتادگی کننــد و بــرای 
حفــظ رویــای شــیرین اســتقال و آزادی از جــان بگذرنــد. در آنجــا نیــز مجــددا 
قشــر دانشــجو بــود کــه عــاوه بــر ســازندگی در سراســر کشــور و عمــران و 
آبادانــی شــهرها و روســتاها، بــرای دفــاع از آرمــان هــا و ارزشــهای خــود پــای 
در میــدان جهــاد گذاشــت و جــان خــود را نثــار حفــظ آرمــان هــای انقــاب و 
خــاک و نامــوس خــود کــرد. باالخــره در ســال ۶7 آن رشــادت و جــان نثــاری 

بــه بــار نشســت و بــه جهانیــان دوبــاره نشــان داد کــه 
ایــن مــردم در پشــت نظــام و انقــاب خــود هســتند و 
نمــی گذارنــد کــه کســی برایشــان تعییــن تکلیــف کند 

و آنــان را ذلیــل بــدارد.                                                                                                  
ــد  ــث ش ــال ۶۸ رخ داد باع ــه در س ــه ای ک ــا واقع ام
ــاره ایــن پیکــره کــه بدلیــل هشــت ســال جنــگ  دوب
ــای  ــار کم ــود دچ ــده ب ــوان ش ــی و نات ــی زخم تحمیل
عمیقــی شــود. در 1۴ خــرداد آن ســال مــردی از دنیــا 
رفــت کــه بــرای ایــن انقــاب ماننــد پــدری دلســوز و 
مهربــان بــود، بــه آســمان هــا پــر کشــید. امــا شــاید 
ــن  ــای ای ــان ه ــت آرم ــده اس ــث ش ــوک باع ــن ش ای
انقــاب بــه دامــان فراموشــی ســپرده شــود. براســتی 
چــه شــده اســت؟  مگــر مــی شــود در یــک آن 
تمامــی آن آرمــان هــا و آن خــون دل هــا را  فرامــوش 
کــرده باشــیم؟  مگــر میشــود آن رشــادت هــا و جــان 
نثــاری قشــر آســیب دیــده چــون دانشــجویان را یادمــان رفتــه باشــد؟ وحــدت 
دانشــجویان را بــار دیگــر در انتخابــات 7۶ شــاهد بودیــم کــه بــا روی کار آمدن 
دولــت اصاحــات امیــد در دل قشــر دانشــجو زنــده شــد امــا برخــورد هایــی 
صــورت گرفــت کــه دانشــجو را بــه عکــس العمــل ســوق داد کــه خســارات 
ــادی محــروم از  ــفانه دانشــجویان زی ــد و متأس ــث ش ــری را باع ــران ناپذی جب

تحصیــل شــدند. 
اینــک کــه چنــدی از آن انقــاب مردمــی و آرمانــی مــا گذشــته امروز شــاهدیم 
کــه بــه آن وعــده هــای داده شــده در قبــال قشــر دانشــجو عمــل نشــده اســت 
ــد در  ــا هســتیم کــه بای ــن م ــم. ای ــا شــاید خودمــان هــم اشــتباه کــرده ای ام
پــی طلــب آنچــه حقمــان اســت برویــم، همانطــور کــه نســلهای قبلــی ایــن 
ــود، امــا  ــه انقــاب درســت ب ــد. آرمــان هــا و تفکــر اصیــل و اولی کار را کردن
آنچــه امــروز شــاهدیم، نتیجــه آن آرمــان گرایــی هــا و شــعارها نیســت. شــاید 
درایــن ســال هــا توانســته باشــیم اســتقال و جمهــوری را اندکــی بــه واقعیــت 
برســانیم ولــی آزادی آنطــور کــه بایــد محقــق نشــده اســت. لکــن همیــن را 
مــی دانــم کــه اســتقال کبیــر شــاید هــدف اصلــی مــا بــوده باشــد امــا آزادی 
صغیــر مطمئنــا خواســت هیچکــدام از مــا نبــوده و نیســت. نکتــه اینجاســت که 
اســتقال در کنــار آزادی معنــا مــی یابــد. بایــد کــه دانشــجویان و مــردم در پــی 
احقــاق حــق خویــش از ایــن انقــاب باشــند، شــاید کــه ایــن حــق خواهــی 

مســیر کشــور را در رســیدن بــه افــق آزادی هموارتــر ســازد.
ــت بپرســتی  ــه ب ــر ک ــی اگ ــن / حت ــز م ــه هســتی عزی ــاش هرچــه ک آزاده ب

ــز مــن عزی
به امید فردای بهتر . . .

یادداشت
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شریعتی و مطهری،دو ایدئولوگ انقالبی
بررسی اندیشه سیاسی استاد شریعتی و شهید مطهری

فاطمه آخوندی

ــوم  ــی و عل ــوم اجتماع ــه عل ــه در حیط ــل توج ــی قاب ــاب  بحث ــث انق بح
سیاســی اســت کــه ازدیربازتابــه حــال درمــورد وقــوع و چگونگــی شــکلگیری 
و همچنیــن پیچیدگــی هاوآثــارآن صحبــت شــده،اگرکلمه انقــاب را بخواهیم 
معنــی کنیــم بــه معنــای تحــول ســریع وتغییراوضــاع و تمــام اعضــای یــک 
جامعــه و همچنیــن خشــونت هــاو احــوال سیاســی اجتماعــی موضــوع دخیــل 

در انقــاب هســتند.
انقــاب اصــوال دریــک ســاختار سیاســی رخ مــی دهدکــه بــه تغییــر 
ــا و شــورش متفــاوت  ــا مفاهیــم کودت ــردازد انقــاب ب ســریع جامعــه مــی پ
اســت و معنــی مجزایــی دارد بطــوری کــه اعتصــاب بمعنــی تعطیلــی 

ــه ــاع جامع ــراض از اوض ــوان اعت ــه عن ــرد ب ــودآن ف هرچیزازنظرخ
کودتادرمعنی شورش گروهی از دستگاه حاکمه بر ضد گروه دیگر.

شــورش هــم رفتــاری غیــر اخاقــی و خشــونت آمیــزی اســت کــه توســط 
تــوده ای از مــردم یــک منطقــه علیــه حکومتــی خــاص شــکل میگیــرد.

دورتکایــم نظریــه پــرداز اجتماعــی معتقــد اســت کــه زمانــی کــه همبســتگی 
اجتماعــی در جامعــه برهــم مــی خــورد انقــاب اتفــاق مــی افتد،ازنظراونظــم 
ــاب  ــم انق ــه سیاســی اقتصادی.ازنظردورکهای ــی اخاقیســت ن ــه عامل جامع
حرکــت جامعــه از همبســتگی بــه ســمت پیچیدگــی انداموارکــه اگــر اخــاق  
ــاده  ــرای انقــاب آم ــه ب ــرد جامع ــه شــکل نگی ــراد جامع ــن اف ــی در بی جمع

اســت.
در مجموعــه انقــاب عــده ای تاثیرزیادوشــاخصی دارنــد کــه تاثیــرات آنهــا 
پــس از گذشــت مــدت هــا از انقاب باقــی مــی مانــد از افرادتاثیرگذاردرانقاب 
جمهــوری اســامی ایــران مــی تــوان از شــهید بهشــتی وشــهیدمطهری نــام 

بردوبــه معرفــی تاثیــرات آنهــا پرداخــت .
شــهید بهشــتی بــه عنــوان یکــی ازتئوریســین هــای انقــاب اســامی بــرای 
آگاه ســازی مــردم و اطــاع رســانی بــه آنهــا معرفــی شده؛شــهیدمطهری و 
بهشــتی بعنــوان تئوریســین هــای انقــاب نقــش کلیــدی ای درآشــکارکردن 

ورونمایــی از آرمــان هــای انقــاب بــرای مــردم داشــته انــد.
بــه گفتــه مویدی)تهیــه کننــده مجموعــه تاریخ شــفاهی ایران(شــهید بهشــتی 
در بخشــی از مصاحبــه هــای تلویزیونــی عامــل خرابــی هــای رژیــم را نــوع 
حکومــت و مســئله بــی پایــه و اساســی بنــام ســلطنت خوانــده وتاکییدکــرده 

کــه انتخابــات در رژیــم ســلطنتی انحــراف اســت.
ــرای  ــت را ب ــری مثب ــوش رهب ــورت آزاد خودج ــران بص ــت ای ــه ی مل قاطب
کشوربرگزیدند،اماازســویی دیگــر رهبــری منفــی یعنــی اعلــی حضــرت  
ــب  ــدف دادوموج ــاب ه ــه انق ــه ب ــد ک ــوی هرچن ــاه پهل ــا ش محمدرض
یکپارچگــی و پیشــرفت جامعــه شــدامادراذعان عمومــی بــه عنــوان شــخصی 

ــود. بدکردارب
ــک  ــوان ی ــه بعن ــرار داشــت ک ــر ،رهبرســومی هــم ق ــن دو رهب ــان ای در می

رهبرمهیــج وموثردرانقــاب شــمرده شــدوآن دکتــر شــریعتی بودبــا افــکاری 
ریشــه داروفرهنگــی برجســته کــه باقلــم ســحر انگیــزش نقــش بســزایی در 
ــاب  ــت. انق ــگ داش ــد گان در جن ــرکت کنن ــدگان و ش ــادات وشهیدش اعتق
ــر شــریعتی  ــی کــه دکت ــا برســه رکــن اساســی وســه شعاربناشد؛ســه رکن م
درافکاروروحیــات نســل جــوان بذرپاشــی کــرد کــه شــهادت وامامــت و انتقــام 

بــود
حمایــت ازمســتضعفین و اصطــاح اســتضعاف کــه اهداف سیاســی شــعارهای 

تبلیغاتــی تــداوم انقــاب مــی باشــد نیــزاز یــادگاری هــای قلــم اوســت.
ایشــان بــا اســتقبال واشــتیاق خاصــی ازشــهادت درگفتارونوشــته هایشــان بــه 

جوانــان هدیــه مــی دادنــد.
ــری حضــرت  ــه رهب ــخ اســام ب ــی ازتاری ــران در مقطع انقــاب اســامی ای
ــتعمار. ــت اس ــام تح ــان اس ــه جه ــید ک ــروزی رس ــه پی ــی ب ــام خمین ام

استثمارواستبدادبودوســرارجهان پــراز شــکنجه و زنــدان و زندانــی بود،بحــران 
انســانی و زوال معنویــت چهــره اش را همــه جــا گســترانیده و درک مفاهیــم 
ــه ای  ــن جامع ــریعتی در چنی ــخت ترشدهبود.ش ــگ تروس ــام تن ــی اس دین
باواکاویــدن مســائل جامعــه بــا نــگاه جامعــه شناســی و رســیدن بــه ایــن درک 
کــه نیــاز اساســی جامعــه مضمحــل شــده باطــرح فراینــدی فکــری و عملــی 
ــرای روشــنفکران نقــش خــود را آگاهــی  ــه ب درابعادگوناگــون و نخبــه گرایان
دادن بــه مــردم دانســته وبارادیکالیــزه کــردن مفاهیــم شــیعی،نقش رهبــری 
و مســئولیت دانشــجویان در انقــاب بســیار نقــش برجســته ای داشــته اســت

اســتادمطهری نیــز ازجملــه تئوریســین هــای انقــاب بشــمارمی آیندهرچندکه 
درنقــش ایشــان شــبه وتردیــد بســیاربوداما ایشــان ازهمــان ابتداباامــام ره هــم 
صدابودندوکارهــای ســری بیــن ایشــان وامــام ردوبــدل میشــد،حتی وقتــی که 
ــه  ــی ب ــس بودپنهان ــام درپاری ــه ام ــی ک ــام درنجــف حضورداشــتندویا وقت ام

دیــدار ایشــان نایــل میشــدند.
استادشــهیدمطهری تاثیرگســترده ای درزمــره انقــاب داشــتندونقش ایشــان 
رادرجهــت گیــری انقــاب اســامی مــی توانیــم درچندمحورخاصــه کنیــم

ازجملــه جریــان انتقــال تفکروایــده و دســتورات فرمایشــات امــام بــه عنــوان 
ــط  ــل وراب ــه وص ــهیدمطهری حلق ــه ش ــوری ک ــه مردم.بط ــاب ب رهبرانق
ــن  ــروی ازای ــه پی ــم وظیف ــون ه ــی آمدندوانقابی ــمار م ــردم بش ــام بام ام
ــود  ــاط ب ــام درارتب ــا ام ــه ب ــی ک ــردم کس ــگاه م ــتندزیرا ازن دستورهاراداش
قطعــا شــخص مــورد اعتمــادی بود.دومیــن مسئله،مســئله جریــان مبــارزات 
ــیدند. ــی بخش ــجام م ــارزات انس ــه مب ــتادمطهری ب ــه اس ــت ک ــی اس سیاس

ایشــان نقــش ارتبــاط دهــی بــه مبــارزه را برعهــده داشــتندوبا ســخنرانی های 
ــد ــی کردن ــاده م ــی راآم خودافکارعموم

جریــان ســوم مربــوط بــه تاثیرایشــان درتعهدوایمــان انقابیــون بود،تشــویق 
هاوســخنان اســتادمطهری نامــل وژرف بودندوجلســاتی کــه  بــرای روحانیــون 
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ــه  ــت ک ــی داش ــع ابهامات ــه دررف ــی کردندریش ــارز برگزارم مب
برایشــان پیــش مــی آمــد.

ــی  ــام همصدابودندوزمان ــا ام ــال ب ــه ح ــتادمطهری درهم اس
هــم  شدند،ایشــان  بازداشــت  در15خــرداد۴2  امــام  کــه 
ــه  ــان ب ــروه فرق ــدندوقتی گ ــت ش ــه بازداش ــانی بودندک ازکس
کارترورشــخصیت هــای محبــوب امــام پرداخــت میدانســت که 
ــل شهیدبهشــتی ومطهــری  ــام مث ــک ام ــا کشــتن افرادنزدی ب
تاثیرگــزاران برجســته انقــاب اســامی مــی توانداولیــن ضربــه 
هارابــه ســتون پایــه واصلــی انقــاب بزند،اماباتاســیس حــزب 
ــه  ــتی بودب ــس آن شهیدبهش ــه موس ــامی ک ــوری اس جمه
عنــوان تشــکل اســامی منســجم درتثبیــت نظــام نقش بســیار 
ــاس  ــن مسیراس ــام درای ــری ام ــد  وبارهب ــا کردن ــی راایف مهم
ــای  ــانه ه ــای رس ــت ه ــه دخال ــی ب ــت اماوقت ــدرت گرف کارق
غربــی نگاهــی مــی اندازیــم متوجــه ایــن مســئله میشــویم کــه 
آنهــا برایــن باوربودندکــه مــردم ایــران شــناخت چندانــی از پایه 
ــای  ــانه ه ــگاه رس ــران از ن ــت ای ــاب ندارندوحکوم ــای انق ه
ــائلی  ــف و سســت بودوباایجادمس ــت ضعی ــک حکوم ــی ی غرب
همچــون ترورشــخصیت هــای برجســته و راه انــدازی حــوادث 
ــه ســوی  دیگــر مــی تواننــد جهــت گیــری افکارعمومــی را ب
خــود ســوق دهندوایــن درحالیســت کــه برخــاف نظردشــمن 
بخاطــر یگانگــی ای کــه رهبرانقــاب و شــاگردانش همچــون 
ــد  ــرده بودن ــه ایجادک ــه درجامع ــتی ک ــهیدمطهری وبهش ش
ــه  ــت ک ــی میدانس ــه خوب ــیدیم.امام ب ــروزی رس ــه اقتداروپی ب

ــد ــه اســام ندارن ــچ اعتقــادی ب منافقیــن هی
ــت  ــه مل وبرایشــان روشــن وشــفاف بودوباصراحــت میگفتندک
ــن  ــه برای ــن باتکی ــرای همی ــت ب ــام معتقداس ــه اس ــران ب ای
مســئله وقــراردادن آن بعنــوان نقطــه ضعــف ،اســام رادســت 

ــند. ــداف خودبرس ــه اه ــه قراردادندتاب مای
ــت  ــرو بودفعالی ــتا پیش ــن راس ــه درای ــکاتی ک ــه مش ازجمل
هــای خرابکارانــه علیــه ایــران بــا انتشــارجهت گیرهــای منفــی 
ــاربرایران  ــم فش ــای مه ــجویی ازابزاره ــای دانش ــکل ه درتش
محســوب میشــدهمچنین ســعی درازبیــن بــردن قــدرت بســیج 
ــف  ــابودند،به ضع ــذف آن کوش ــات بودندودرح و وزارت اطاع
ســرویس هــای امنیتــی دامــن مــی زدندمهــم ترازهمــه جنــگ 
روانــی ای بــود کــه بــا اســتفاده از رســانه هــا وارد ایــران میشــد 

ودیگــر شــخصیت هــای محبــوب کمترشــده بودنــد.
اما محبوبیت آنها دردل مردم باقی مانده بود.

منابع:
1.شریعتی .انتظار ص21

2.علی شریعتی توحیدشرک
3.علی شریعتی کتاب بازگشت

۴.شریعتی درجهان
5.شریعتی وتاثیرازمارکسیسم

۶.عقل نقاددینی 
7.خاطرات آیت اهلل طاهری خرمی

۸.ایران وآمریکا.حسن واعظی
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 ۸مارس، 1۸ اسفند 
یکــی از روزهایــی کــه مردمــان مترقــی جهــان، جشــن مــی گیرنــد و از آن 
ــا 1۸ اســفند اســت.    ــارس ی ــد، روز ۸ م ــی کنن ــاد م ــده ی ــر خن ــوان روز خــوب و  ف بعن
در یــک چنیــن روزی یعنــی  روز ۸ مــارس 1۸75 زنــان کارگــر کارخانجــات نســاجی در 
شــهر نیویــورک بــرای بهبــود شــرایط کارشــان و در اعتــراض بــه پاییــن بــودن ســطح 
دستمزدشــان، دســت بــه تظاهــرات زدنــد. ایــن حرکــت بــه درگیــری قهرآمیــز بــا پلیــس 
آمریــکا انجامیــد و پلیــس بطــور وحشــیانه بــه تطاهــرات حملــه کــرد و آنــرا ســرکوب 
نمــود. عــده ای از زنــان تظاهرکننــده زخمــی و دســتگیر شــدند. ایــن مســئله باعــث شــد 
کــه  زنــان کارگــر دیگــر هــم  کــم کــم بــه حقــوق انســانی خــود آگاهــی پیــدا کننــد. 
و ســعی کننــد کــه راه  آنهــا  را ادامــه بدهنــد. حرکــت اعتراضــی هــر ســال بــه  حالــت 
آشــکار و یــا مخفــی در کارخانــه هــای مختلــف  ادامــه پیــدا کــرد. روز  ۸ مــارس 1907 
مجــددا  زنــان نســاج آمریــکا بــا خواســت 10 ســاعت کار روزانــه دســت بــه تظاهــرات 
مــی زننــد کــه ایــن بــار هــم  تظاهــرات آنهــا بــا ســرکوب پلیــس روبــرو مــی گــردد و 
بــه دســتگیری بســیاری از زنــان منجــر مــی شــود. در ایــن تظاهــرات عــده ی زیــادی از 
مــردان کارگــر و زنــان طبقــات دیگــر جامعــه  نیــز شــرکت مــی کننــد. در ســال  190۸  
حــزب سوسیالیســت آمریــکا بــه تشــکیل کمیتــه ملــی زنــان بــرای  کمپیــن حــق رأی 
زنــان در انتخابــات اقــدام مــی کنــد و در مــارس همــان ســال کارگــران زن بافنده ســوزنی 
بــا خواســت ممنــوع  کــردن کار بــرای کــودکان و کســب حــق رأی زنــان درنیویــورک 
تظاهــرات مــی کننــد. رویدادهــای ۸ مــارس همــان ســال ســبب گردید کــه در ســال بعد 
یعنــی ســال 1909 ایــن روز بعنــوان نخســتین روز ملــی زنــان در آمریــکا تثبیــت شــود.
ایــن روز کــم کــم بــه روز مخالفــت زنــان کارگــر بــا دولــت و کارفرمایــان 
اجتماعــی  حقــوق  کســب   و  کار  شــرایط  بهبــود  بــرای  دار،  ســرمایه 
گــردد. مــی  تبدیــل  صنعتــی،  دنیــای  سراســر  در  زنــان  کل  بــرای 
در کنگــره ی بیــن المللــی سوسیالیســتها  کــه در ســال 1910 در کپنهــاگ  دانمــارک 
برگــزار گردیــد، " کارا  زتکیــن " زن سوسیالیســت  از حــزب سوســیال دموکــرات آلمــان 
۸ مــارس را بعنــوان روز جهانــی مبــارزه زنــان پیشــنهاد مــی کنــد. کنگــره ایــن پیشــنهاد 
را تصویــب میکنــد. یــک میلیــون زن سوسیالیســت و کارگــر و دیگــر اقشــار اجتماعــی 
همــراه مــردان  خواهــان حقــوق سیاســیـ  اجتماعــی برابــر بــرای همــه زنــان و مــردان 
شــدند . آنهــا  در ۸ مــارس  ســا ل 1911 در کشــورهای آلمــان، دانمــارک، ســویس  و 
اســترالیا  تظاهراتــی برپــا مــی کننــد . و بــا جشــن  و ســخنرانی، خواهــان حــق رأی، حق 
کار و آمــوزش حرفــه ای بــرای زنــان شــدند. در همیــن ســال  در روســیه و چیــن هــم  
تظاهراتــی بــه مناســبت ۸ مــارس بــر گــزار شــد  در مدتــی کمتــر از یــک هفتــه از ۸ 
مــارس  در آتــش ســوزی  " تریانــکل"  در شــهر نیویــورک  بــه خاطــر  نبود دســتگاههای 
امنیتــی  و  بــدی  شــرایط  کار، 1۴9 زن  کارگــر جــان باختنــد. همیــن موضــوع باعــث 
شــد کــه  تظاهــرات ۸ مــارس ســال بعــد بــه طــور وســیعی در سراســر دنیــای متمــدن 
ــردد. ــوم گ ــرد  و محک ــرار گی ــراض  ق ــورد اعت ــرایط کار، م ــدی ش ــود و ب ــزار ش برگ

بــا شــروع  جنــگ جهانی اول، میلیونها مرد به جبهه ها گســیل شــدند. زنان سوسیالیســت 
در این سالها تظاهرات ۸  مارس را بر علیه جنگ و کشتار و خرابی ناشی از آن برگزار کردند.

تعطیلــی  قیمــت هــا،  افزایــش  علیــه  زنــان  روســیه  در  مــارس 1917  در ۸  
کارخانجــات و اخــراج  کارگــران دســت بــه تظاهــرات زدنــد. ایــن تظاهــرات 
در رویــداد انقــاب فوریــه همــان ســال  در روســیه  تأثیــر  زیــادی داشــت.

ــا،  ــش از ۴7  درصــد آنه ــی  بی ــدگان، یعن ــر از نماین ــس ســوئد 1۶5 نف ــون در مجل اکن
ــان  ــرای زن ــه ب ــامانی ک ــرایط نابس ــه ش ــه ب ــا توج ــر ب ــالهای اخی ــتند. در س زن هس
ــی  ــت دین ــا حکوم ــورهایی ب ــر در کش ــان کارگ ــرای زن ــژه ب ــان و بوی ــر جه در سراس
ــه  ــود، ک ــه خ ــگاه اولی ــان جای ــا  هم ــی رود ت ــی زن  م ، ایجــاد شــده اســت، روز جهان
ــت آورد. ــد را بدس ــی باش ــان م ــی زن ــوق اجتماع ــر کاری و حق ــرایط بهت ــاع از ش دف

در  مــارس 2003  در ۸  کــه  هایــی  گردهمایــی  و  تظاهــرات  در  ایــران  زنــان 
ــر  ــردن دیگ ــرح ک ــن مط ــد، ضم ــزار کردن ــران برگ ــهرهای ای ــایر ش ــران و س ته
درخواســتهای انســانی  و اجتماعــی خــود، خواســتار گنجانــدن روز ۸  مــارس 
در تقویــم  رســمی جمهــوری اســامی ایــران، بعنــوان روز جهانــی زن شــدند.

 فاطمه سادات بنی کریمیتاریخچه مختصر روز جهانی زن 
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مشارکت همگانی، نقطه عطف انقالب ۵۷

بررسی چالش های  انقالب اسالمی در گفت و گو  دکتر سیاوش بسطامی

محمد عرب

مصاحبه

ــب  ــی موج ــه های ــه زمین  چ
شــکل گیــری انقــالب ســال 
۵۷ در ایــران شــد؟ ایــن 
ــی  ــه ارزیاب ــالب را چگون انق

ــد؟ ــی  کنی م
ببینیــد انقاب هــا نــه  شــرکت بیمــه  
ــود  ــام خ ــد فرج ــه  بتوانن ــتند ک هس
ــگاه  ــه آزمایش ــد و ن ــن کنن را تضمی
تاریخنــد کــه در انتظــار زمــان بــروز 
ــادا  ــا مب ــتند ت ــت بایس ــود در نوب خ
کســی آنهــا را قضــاوت کنــد، زمینــه 
ــاب  ــیاری ازانق ــری بس ــکل گی ش
هــا قبــل از هرچیــز بــه انســداد 
ــای  ــکاف ه ــترش ش ــی، گس سیاس
ــک  ــا در ی ــی ه ــی و نارضایت طبقات
ــه امکانــی  جامعــه برمیگــردد کــه ن
ــرای تغییــرات تدریجــی و قانونــی  ب
ــترش  ــرای گس ــه ای ب ــه زمین و ن
آگاهــی سیاســی و دمکراتیــک باقــی 
ــی  ــن رو در بعض ــذارد. از ای ــی گ م
ــرد  ــا رویک ــا ب ــاب ه ــوارد انق از م
ــاب  ــه روح قاطــع انق ــادی گرایان م
ــری  ــازندگی آن برت ــر س ــر عنص ب
ــد. در جوامعــی کــه امــکان  مــی یاب
اصاحــات وجــود دارد، اصــا  نیــازی 
بــه  انقــاب وجــود ندارد.میــزان 
شــرکت مــردم در انقــاب اســامی 
ــه جمعیــت کشــور  ــران نســبت ب ای
کــه چنــد برابــر انقاب هــای بــزرگ 
ــی  ــود، گــواه همگان ــرن بیســتم ب ق
بــود.  انقــاب  خواســت  بــودن 
ــان  ــوری شــاه و پای  برچیــدن دیکتات
بخشــیدن بــه نفــوذ آمریــکا، عدالــت 

اقتصــادی ورفــع تبعیض،مبــارزه بــا زرانــدوزی، اســتقال اقتصــادی، توزیــع عادالنــه 
ثــروت عمومــی، ســاده زیســتی، تامیــن رفــاه و عــزت انســانی، خودکفایــی و تولیــد 
ملــی، محرومیــت زدایــی و خدمــت بــه مســتضعفان شــاید عمومی تریــن خواســت 

ــود.   ــاب ب ــر در انق ــای درگی ــترک گروه ه مش
مهمتریــن نقطــه عطــف انقــاب 57 حضــور قدرتمنــد و مشــارکت همگانی بــود که  
توانســت اســتبداد پهلــوی را بــه  زیــر کشــیده و بــا چالــش اقتدارسیاســی، زمینه  ســاز 
گــذار بــه دمکراســی شــود. امــا مشــارکت همگانــی ملــت ایــران در انقاب اســامی 
بــا رهبــری کاریزماتیــک امــام خمینــی )ره(  از همان آغــاز مقدمه ای بــرای تحوالت 

جدیــد در ملــل مختلــف در راســتای 
ــا  ــت ب ــا و ضدی ــت ه ــتقال مل اس

ــتکبار بود. اس
پــس از گذشــت ۳۹ ســال از 
انقــالب اســالمی آیــا  انقالب 
ــق  ــیر تحق ــان در مس همچن
اهــداف و آرمــان هــای خــود 

ــرار دارد؟ ق
اگــر آغاز نهضــت امــام )ره( در ســال 
۴2 را  مبنــا قــرار بدهیم عمــده ترین 
مطالبــات امــام کــه بعــد از آن هم در 
جریــان انقــاب پیگیــری شــد و بعد 
هــم در شــعارهای انقــاب متجلــی 
گردیــد در واقــع نقــد و نفــی اســتبداد 
ــوق  ــه آزادی و حق ســلطنت و مطالب
مــردم یــک اصــل جــدی و از اهــداف 
ــه  ــود. نفــی مداخل ــی انقــاب ب اصل
ــب  ــلطه طل ــه و س ــای بیگان قدرته
ــم  ــش مه ــم بخ ــران ه ــور ای در ام
ــق  ــود و تحق ــداف ب ــری از اه دیگ
عــدل الهــی کــه در مفهــوم حکومت 
علــوی و بعــد هــم تبدیــل شــد بــه 
شــعار جمهــوری اســامی،وقتی مــی 
ــوری  ــتقال،آزادی جمه ــم اس گفتی
ــه  ــامی ب ــوری اس ــامی ،جمه اس
معنــا و مفهــوم آن تصــوری از عدالت 
ــه از  ــه ای ک ــع حق ــوی و مواض عل
ــی)ع( انتظــار  حکومــت حضــرت عل
ــاب  ــوم انق ــعار س ــم ش ــن ه بود،ای

بــود.
بــراي  درک  اهمیــت  ایــن  رویــداد 
ــوي  در  ــم  پهل ــقوط رژی ــي  س یعن
ســال  57 کافــي  اســت  کــه  
مــروري  بــر تحــوالت  اجتماعــي کشــورمان  از یکصــد ســال  قبــل  از آن  داشــته  
باشــیم : نهضــت  مبــارزه  بــا امتیــاز تنباکو، نهضــت  مشــروطیت ، مبــارزات  منطقه 
ــاء دســتاوردهاي   ــراي  احی ــس  ب ــن  اســتعمار انگلی ــا ســلطه  نوی ــي ب اي  و محل
مشــروطیت ، نهضــت  ملــي  شــدن  صنعــت  نفــت  و مبــارزات  ســال هــاي  39تــا 
۴2، تــاش هــا و مجاهــدت هــاي  گســترده  و طاقــت فرســائي  بــود کــه  از حــدود 
ســال هــاي  12۶0 حــدود صــد ســال  قبــل  از پیــروزي انقــاب  57  بــراي  محدود 
کــردن  ســلطه  اســتبدادي  و اســتعماري  حاکــم  بــر کشــور مــا جریــان  داشــته  و 
هیچکــدام  هــم  نتوانســت ضربــه اي  اساســي  و کاري  بر آن  وارد ســازد. در حقیقت  

دکتر ســیاوش بســطامی اهــل گــرگان و متولد ســال 1۳۶۶ اســت. وی 
فارغ التحصیــل رشــته تجــارت بین الملــل از دانشــگاه آنگلیا راســکین-
کمبریج انگلســتان و فارغ التحصیل رشــته تجارت بین الملل از دانشــگاه 
ــجوی  ــر دانش ــال حاض ــد و در ح ــزی می باش ــگ مال ــوک وین ــم ک لی
دکتــری حقــوق بیــن الملل دانشــگاه علــوم و تحقیقــات تهران اســت. 
رابــط اســتاندار گلســتان در امــور جوانــان از شــهریور 1۳۹۲ 
ــالمی  ــن اس ــه انجم ــی اتحادی ــیون فرهنگ ــر کمیس ــون، دبی ــا کن ت
دانشــجویان ایرانــی در مالــزی، مشــاور و نماینــده سرکنســول 
ــن   ــا انجم ــزی ب ــور مال ــران در کش ــالمی ای ــوری اس ــفارت جمه س
ــزب  ــان ح ــاخه جوان ــئول ش ــجویی، مس ــای دانش ــه ه ــا و اتحادی ه
ــر مســئول و صاحــب  ــدا  و مدی کارگــزاران ســازندگی گلســتان از ابت
امتیــاز پایــگاه خبــری تحلیلــی ســرو نیــوز بخشــی از ســوابق اجرایــی 
ــد. ــان می باش ــی ایش ــی، اجتماعی-فرهنگ ــای سیاس ــت ه و فعالی

از اینــرو گفــت و گویــی در خصــوص انقــالب اســالمی ایــران 
بــا دکتــر بســطامی ترتیــب دادیــم کــه از نظــر می گــذرد.
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چراغ
انقــاب  اســامي  ســال  57 شــجره  خبیثــه اي  را کــه  مبــارزات  پیگیــر و نفــس 

گیــر ملــت را از ریشــه  برکنــد.
و مســأله مهمتــر اســتقرار نظــام  جمهــوري  اســامي بــر اســاس خواســت و رأی 
اکثریــت مــردم و تدویــن  مبنــاي  حقوقــي  و قانونــي  حرکــت  ملــت  ایــران  یعنــي  
قانــون  اساســي  جمهــوري  اســامي ایــران  گام  مهــم  دیگــري  بــوده  اســت  کــه  
مســیر حرکــت  نظــام  را تعریــف  کــرده اســت، تجربــه  فراهــم  آمــده  از تعامــات 
سیاســي  و اجتماعــي  دوران  پــس  از انقــاب ، بــراي  ملتــي  کــه  مــي خواهــد خود 
زمــام  خویــش  را در دســت  داشــته  باشــد و بــا افــت  و خیــز و آزمــون  و خطــا پــس  
از دوران هــاي  طوالنــي  تحمــل نظــام هــاي  فاســد، اســتبدادي  و وابســته ، روي  
پــاي  خــود بایســتد و سرنوشــت  خــود را رقــم  بزنــد، دســتاورد ارزشــمندي  اســت  

کــه  نبایــدآن  را ناچیــز شــمرد.
ــر  ــه عملکــرد جمهــوری اســالمی در دهــه هــای اخی ــا توجــه ب ب
کــدام یــک آرمــان هــای انقــالب محقــق شــد و کــدام هــا خیــر؟
ــا بررســی اوضــاع سیاســی اجتماعــی فرانســه در ســال 17۸9 ، روســیه در ســال  ب
1917 و ایــران در ســال 1979 ، تفــاوت هــا یــا تمایــزات دیگــر انقــاب اســامی بــا 
انقابهــای یادشــده  آشــکار مــی شــود . دولــت هــای فرانســه و روســیه در آســتانه 
وقــوع انقــاب در ایــن دو کشــور ، از نظر اقتصــادی در مرحله ی ورشکســتگی کامل 
قــرار داشــتند . حکومــت هــای پاریــس و مســکو ، بــه دلیــل شکســتهای پیاپــی در 
جنــگ هــای متعــدد ، از نظــر تــوان نظامی نیــز در وضعیتی بســیار ضعیــف و متزلزل 
بــه ســر مــی بردنــد . در فرانســه ســال 17۸9 حکومــت حتــی قــادر بــه تامیــن نــان 
مصــرف مــردم نبــود . در روســیه نیــز حکومــت  رومانــف هــا در ورطــه ی جنــگ 
جهانــی اول گرفتــار شــده بــود و دوران بــی ثباتــی سیاســی ، اجتماعی و اقتصــادی را 

پشــت ســر مــی گذاشــت .
ایــن هــر دو حکومــت ، از کمتریــن حمایــت خارجــی برخــوردار نبودنــد و بــه همیــن 
دلیــل آســیب پذیرتــر از هرزمــان دیگــر بــه نظــر مــی رســیدند . بــا توجــه بــه ایــن 
مســائل ، ســرنگونی امپراطــوری هــای فرانســه و روســیه در جریــان انقابهــای ایــن 
دو کشــور ، بــه دشــواری اوجگیــری انقاب اســامی و ســرنگونی حکومت ســلطنتی 
در ایــران نبــود . زیــرا در ایــران ســال 1979 ، اوضــاع بــه کلــی بــا وضعیــت فرانســه 
و روســیه درآســتانه انقــاب ، متفــاوت بــود . نظــام ســلطنتی ایــران در دهــه 1970 
بــه دلیــل افزایــش ســریع و غیرمنتظــره نفــت ، از نظــر ذخایــر ارزی و توانایــی مالــی 

ــت  ــخ حکوم ــرایط اقتصــادی تاری ــن ش ــوب تری ، در مطل
ــران در دوران  ــن ای ــر ای ــاوه ب ــت . ع ــرار داش ــوی ق پهل
رژیــم پادشــاهی ، یکــی از دو پایــه ی اصلــی دیپلماســی 
امریــکا درخلیــج فــارس و خاورمیانــه بــود و بــه همین دلیل 
، دولــت وقــت امریــکا و متحــدان اروپائــی، بــا تمــام تــوان 

خــود از رژیــم شــاه حمایــت مــی کردنــد.
 در انقــاب فرانســه رهبــران اصلــی انقــاب بطــور خلــق 
الســاعة در ایــن مقــام قــرار گرفتنــد و وابســتگی طبقاتــی 
داشــتند و در انقــاب روســیه نیــز در فوریــه 1917 نــام هیچ 
رهبــری به چشــم نمــی خــورد و در اکتبــر 1917 نــام لنین، 
تروتســکی، اســتالین، بوخاریــن و...بــه چشــم می خــورد که 
اینــان هــم ماننــد رهبــران انقــاب فرانســه پایــگاه مردمی 
ــی  ــن را نم ــردم لنی ــای م ــوده ه ــتند و ت ــی نداش چندان
شــناختند. ولــی در انقــاب اســامی ایــران رهبر انقــاب از 

یــک پایــگاه وســیع و عمیــق مذهبــی و بــا منــازع برخــوردار بــود.او هم طــراح، هم 
ایدئولــوگ و هــم معمــار، مدیــر و مجــری انقــاب بــود کــه در همــه مراحــل انقاب 

چــه قبــل و چــه بعــد از پیــروزی بــه ایــن عنــوان شــناخته مــی شــد.
وجــه تمایــز انقــالب ۵۷ در ایــران بــا دیگــر انقــالب هــای جهــان 

چــه بــود؟
ــدگان ایــن گفتمــان برخاســته از شــرایط  ــِي ســخن گفتــن تولیدکنن  اساســاً چرای
اجتماعــي ایــران اســت. در شــکل گیــري ایــن گفتمان هــم رویدادهــاي ایــران و هم 

اوضــاع و احــوال جهانــي نقــش داشــته انــد. 
ــنفکران  ــاالری، روش ــردم س ــی م ــت مبان ــت و تقوی ــه تثبی ــروع مرحل در دوران  ش

دینــي و بخشـــي از روحانیــان بــا نگاهــي اصاحــي بــه دیــن نگریســتند. نمایندگان 
ایــن گفتمــان خــود را ادامــه دهنـــده راه امــام و انقــاب اســامي میدانند. گفتمـــان 
اصـاحطلبـي را بـا شـعارهایي همچـون آزادي بیـان، دموکراسي، جامعه مدني، رفاه 
اقتصــادي، عدالت اجتماعي، مشــارکت مردم در تعیـــین سرنوشـــت خــود و... میتوان 
بازشناخت. سیدمحمد خـاتمي در مقـام یکـي از تولیـدکننـدگان اصـلي ایـن گفتمان 
همــواره بــر اجــرای کامــل قانــون اساســی، ظرفیــت و فرهنــگ مشــارکت پذیــری 
و نقــد در جامعــه و ارتقــای ســطح مشــارکت مــردم در فرآینــد تصمیــم ســازی هــا 

تاکیــد داشــته اســت.
یکي از مهـمتـــرین اهـــداف شـکل گیـــري گفتمان اصاح طلبی پـــس از پیروزي 
انقــاب اســامي، بیشــتر، فراهم کردِن فضـــاي آزاداندیشـــي و نقـــد ســازنده درون 
نظـــام جمهـــوري اســامي بــا تکیــه بر اصــول حاکم بــر آن، و گســترش مشــارکت 
مـردم در تعیـین سرنوشـت خـود، احیاي شـعارها و اهـداف اصـیل انقـاب اسـامي 
بــوده اســت؛ اهدافــي کــه در طــول ســالهاي پــس از انقاب اســامي بعضا مــواردی 
ماننــد جامعــه مدنــي، دموکراســي دینــي، آزادي بیــان، عدالت اجتماعــي، تثبیت قانون 

اساســي و...در حاشــیه قــرار گرفتــه بود.
بنابرایــن نقــش جریــان اصاحــات در تقویــت و تــداوم  خــط اصیــل امــام و رکــن 
جمهوریــت نظــام را بســیار موثــر، کارآمــد و فعــال در برهــه هــای حســاس میدانــم.
ــای نظــام جمهــوری  ــداوم و بق ــان اصالحــات را در ت  نقــش جری
اســالمی چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟ از نظر شــما جریــان اصالحات 
میتوانــد منجــر بــه بهبــود وضــع موجــود بشــود؟ تــوان اصالحگری 
دارد؟ اگــر جریــان اصالحــات در ایجــاد تغییــرات اساســی ناتــوان 

اســت آیــا هیچگونــه آلترناتیــو دیگــری وجــود دارد؟
بــا دغدغــه هــای مطــرح شــده موافــق هســتم امــا در اینجــا از منظــر اصاح طلبــي 
ــد  ــما مي گویی ــم ش ــخن مي گوی ــت، س ــز هس ــي نی ــائل اجتماع ــر مس ــه درگی ک
ممکــن اســت جریــان اصاحــات منجــر بهبــود شــود؟ قــادر بــه اصــاح هســت؟ 
و مــن مي گویــم کــه ممکــن اســت ، زیــرا بدنــه جامعــه در طــی ســالیان اخیــر بــا 
آرای خــود بــا ایــن گفتمــان همراهــی کــرده اســت و ایــن پشــتوانه دولــت یازدهــم 
و دوازدهــم، مجلــس شــورای اســامی، مجلــی خبــرگاه رهبــری و شــورای اســامی 
شــهر و  روســتا بــوده اســت و البتــه بــه طــور طبیعــی و ناشــی از عملکــرد افــراد و 
شــرایط کشــور ممکــن اســت راي خــود را از دســت بدهنــد و ممکــن اســت کــه از 

دســت ندهنــد. 
مــا در جامعــه اي بــه ســر مي بریــم کــه بســیاري از 
ــت.  ــر اس ــل دیگ ــر از عوام ــي آن متاث ــاي سیاس کنش ه
عواملــي کــه بعضــا زودبــازده هســتند. مثــا در انتخابــات 
ریاســت جمهوري ســال 92 و روزي کــه مرحــوم حضــرت 
آیــت اهلل هاشمي رفســنجاني رد صاحیــت شــدند، حداقــل 
در بخــش اصاح طلــب جامعــه مــا یــک فضــاي ناامیــدي 
ایجــاد شــود و گمــان رفــت کــه انتخابــات تمــام شــده و از 
دســت رفتــه اســت امــا بــا یــک ســري کنش گري هــاي 
ــن  ــع ای ــه نف ــان اصاحــات نتیجــه ب سیاســي درون جری
ــوع  ــا، ن ــري گفت وگوه ــا یک س ــورد. ب ــم خ ــان رق جری
مداخلــه آقــاي خاتمــي،  کنارگیــري آقــاي دکتــر عــارف و... 
ســبب شــد کــه نتیجــه انتخابــات بــر خــاف چیــزي کــه 
ــه نخســت مشــخص شــود. پیش بینــي مي شــد در مرحل

طبیعتــا بــرای هــر جریانــی، الزم اســت کــه بــه ارزیابــی درونــی خــود بپــردازد؛ یعنی 
نقــاط ضعــف و قــوت خــود را شــناخته، تــا جایــی کــه می توانــد و میســر اســت در 
جهــت بهبــود وضــع خویــش تــاش کنــد. جریــان اصاحــات هــم بایــد نســبت به 
خــود ارزیابــی داشــته باشــد و مــن شــخصا ماننــد بســیاری دیگــر از فعالین سیاســی 
اجتماعــی بــر ایــن موضــوع همــواره تاکیــد داشــته ام؛ تأکیــد بــر اینکــه اصاحــات 
بایــد از درون، خــود را ارزیابــی کنــد تــا چنانچــه نقــاط ضعفــی هســت، بــرای رفــع 
آن راهــکار پیــدا کنــد. نبایــد تمــام اشــکاالت را بــه گــردن دیگــران انداخــت، ممکن 
اســت در مــواردی نقــاط ضعــف و نواقصــی داشــته باشــیم کــه بایــد اصــاح شــود تا 
ایــن گفتمــان بــا همــه قابلیــت هــا و پتانســیل هــای خویــش بتوانــد در جهت رشــد 

 در انقالب اسالمی ایران 
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او هم طراح، هم ایدئولوگ 
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چراغ
و اعتــای نظــام و منافــع مــردم گام بــردارد.

ــری  ــکل گی ــع از ش ــران مان ــی ای ــت داخل ــی در سیاس ــه موانع چ
ــر در ســپهر سیاســی  ــود حــزب فراگی ــر اســت؟ نب احــزاب فراگی

ــی آورد؟ ــال م ــی را بدنب ــد های کشــور چــه پیام
موضــوع احــزاب و تحــزب در جامعــه مــا هنــوز به درســتی روشــن و شــفاف نشــده و 

در پــرده ای از ابهــام مانده اســت. 
ــه ثبــت رســیده اند کــه از ایــن تعــداد شــاید  حــدود350  حــزب در وزارت کشــور ب
انگشت شــماری از آنهــا البتــه بنــا بــه تعریــف خودشــان یــک حــزب واقعــی باشــند. 
اینکــه احــزاب موجــود در ایــران واقعــا حــزب هســتند یــا تنهــا یــک گــروه و جمعــی 

از فعــاالن سیاســی جــای بحــث و گفــت وگــو اســت.
آنچــه کــه نظــام عزیــز مــا امــروز بــه آن نیازمنــد اســت فقط احزاب سیاســی نیســت 
بلکــه نظــام حزبــی اســت. مــا باید از حــزب بــه ســوی تحــزب گام برداریــم. موضوع 
و دغدغــه اصلــی اســت ایــن اســت کــه حتــی اگــر احــزاب شایســته ای هــم وجــود 
ــردن  ــرای پیــش ب ــه لحــاظ کارکــردی نتوانســته اند گام درســتی ب داشــته باشــد ب
اهــداف خــود بردارنــد و البتــه بایــد توجــه داشــت کــه همــه احــزاب در کشــورها این 

مرحلــه را ســپری کرده انــد.
ــه عنــوان کشــوری  ــاد می کنــم  ب ــرای مثــال از مــورد مشــابه کشــور فرانســه ی ب
کــه تــا حــدودی در فعالیت هــای حزبــی شــباهت هایی بــا کشــور ایــران دارد، بعــد 
از انقــاب فرانســه مــردم از حــزب و احــزاب می ترســیدند چــرا کــه معتقــد بودنــد 
حــزب و فعالیــت حزبــی باعــث تفرقــه می شــود. آنهــا طبــق اندیشــه روســو کــه 
مخالــف فعالیــت و شــکل گیری حــزب بــود، معتقــد بودنــد کــه حــزب وحــدت را 
از بیــن می بــرد. البتــه در جمهــوری پنجــم در ســال 19۸5 کــه پانزدهمیــن قانــون 
اساســی فرانســه تصویــب شــد، حــزب کــه تــا آن زمــان بــه عنــوان یــک انجمــن، 
موضــوع ســازمان های مــردم نهــاد بــود بــه عنــوان یــک نظــام حزبــی در قانــون 

اساســی تصویــب شــد.
شــاید بتــوان از منظــر تاریخــی اینطــور عنــوان کــرد کــه احــزاب سیاســی در دوران 
نامناســبی از تاریــخ وارد عرصــه شــدند. ثبات سیاســی در کشــور وجود نداشــت و هرج 
و مرج هایــی کــه مــردم بــا آن ســروکار داشــتند باعــث شــد تــا احــزاب خاطــره خوبی 

از خــود بــه جــای نگذارنــد.
در دوران کنونــی ایــران کــه دغدغه هــای فعالیــت بــرای احــزاب مهــم شــده اســت 
بایــد بــه پاســخ ایــن ســوال دســت یابیــم کــه چــرا از حــزب به تحــزب نمی رســیم؟ 

یکــی از دالیــل اصلــی ایــن موضوع مشــکات ســاختاری 
اســت. بــه عنــوان مثــال در ســاختار مجلــس، در انتخابــات 
ــزاب دوره ای و  ــای اح ــد و فعالیت ه ــی ندارن ــزاب دخالت اح
ــرای  ــا  ب ــن و فعالیت ه ــرا قوانی ــت و اکث ــدت اس کوتاه م
احــزاب شــفاف نیســت و ایــن شــفاف ســازی بایــد انجــام 

شــود.
ــه از ســوی  ــرادی ک ــم بســیاری از اف ــوده ایی شــاهد آن ب
حزبــی مشــخص یــا جمیــع احــزاب بــه عرصــه قــدرت 
ــا آنچــه کــه پیــش از ایــن در  رســیدند مواضــع خــود را ب
مجموعــه فعــال بودنــد تغییــر دادنــد و این موضوعی اســت 

کــه نشــان از نادیــده گرفتــن احــزاب دارد.
البتــه بایــد تاکیــد کنــم کــه بــا همــت، خاقیــت و اجمــاع 
ــون  ــال 1392 تاکن ــات از س ــان اصاح ــوی گفتم از س

ســال های خوبــی بــرای احــزاب بــوده اســت زیــرا کــه لیســت های بســته ای بــرای 
انتخابــات مجلــس و شــورای شــهر پنجــم در اختیــار مــردم قرار گرفــت و مــردم آگاه 
شــدند کــه می تــوان بــه لیســت و گروهــی رأی داد و احــزاب هــم بــاور کردنــد کــه 

می تواننــد تأثیرگــذار باشــند.
بــا توجــه بــه میانگین ســنی مســئوالن کشــوری آیــا نیــروی جوان 

بــرای انتقــال قــدرت بــه نســل جــوان تربیت شــده اســت؟
مســاله هویــت بخشــی، ضــرورت اهمیــت و برنامــه ریــزی کاربــردی مبتنــی بــر 

واقعیــت جامعــه در حــوزه جوانــان از اولویــت هــای حیاتــی حیطــه جونــان اســت. 
کادرســازی و پــرورش و ســرمایه گــذاری بــر روی نیــروی انســانی نســل جــوان یک 
ضــرورت فــوری اســت. مــا متاســفانه نســلی را شــاهد هســتیم کــه از نیمه دهــه 50 
تــا نیمــه دهــه  ۸0 پســت های مدیریتــی را در کشــور در اختیــار گرفته انــد و کماکان 
کشــور بــر اســاس تفکــرات ایــن نســل مدیریــت مــی شــود. در حالــی کــه مــا امروز 
نیروهــای بســیار زیــاد متخصــص و تحصیــل کــرده جوانــی داریــم کــه پشــت صــد 
مدیــران ســابق و کهنســال گیــر کــرده انــد و بــه  خاطــر کنــار نرفتــن ایــن نیروهــا 
شــکاف  بســیار بــزرگ نســلی در سیســتم مدیریتــی کشــور به وجــود آمده اســت که 

بایــد بــرای ترمیــم آن تــاش کــرد.
ایــن ضــرورت امــروز وجــود دارد کــه بــه جوانــان در عرصــه مدیریتــی کشــور بهــا 
داده شــود. جوانــان امــروز تفــاوت هــا و توانایــی هــای بســیار بیشــتری نســبت بــه 
جوانــان دیــروز دارنــد و از لحــاظ تخصــص شــاید باالتــر از مدیــران فعلــی باشــند؛ 
تنهــا بــه تجربــه کاری نیــاز دارنــد کــه باید زمینــه هایــش بــرای آن ها فراهم شــود، 
البتــه بــا قیــد تخصــص مرتبــط و تعهــد در مجموعــه هــدف، برخــاف مــدل جذب 
هــای غیرکارشناســانه در دولــت هــای نهــم و  دهــم کــه بــه دلیــل  تعریــف و تقویت 
حامیــان دولــت مهــرورزی و بــه واســطه بعضــی جــذب هــای غیــر صحیــح شــاهد 

ناکارآمــدی و تضییــع منابــع اداری مالــی در ســطح کان کشــور بودیــم. 
متاســفانه بــا واقعیتــی روبــرو هســتیم کــه هــم کادرســازی نشــده و هم موانــع جدی 
وجــود داشــته اســت  کــه جوانــان پســت دولتــی بگیرنــد؛ در جنــاح اصولگــرا جوانــان 
بــاال آمدنــد و فرصــت زیــادی دارنــد. امــا ایــن امــر در جنــاح اصــاح طلــب صــورت 
نگرفتــه اســت. یعنــی کادرســازی و جایــگاه دولتــی در دســت اصاح طلبان نیســت. 
زمانــی کــه ایــن ســوال مطــرح مــی شــود کــه چــرا بــه جوانــان فرصــت داده نشــده، 
بایــد بپرســیم، مگــر فرصتــی بــوده اســت؟  فرصتــی بــرای جریــان اصــاح طلبــان 
نبــوده اســت کمااینکــه خــود بــزرگان ایــن گفتمــام اغلــب جایگاه مناســبی نداشــتند 
چــه برســد بــه جوانــان، جوانانــی کــه در رده ســنی 25 ســال بودنــد، االن ۴0 ســاله 

شــده انــد. 
مســلماجوانان  در تمــام طــول تاریــخ تحــوالت از قبــل از وقــوع انقــاب اســامی، 
در ســال هــای نهضــت در دانشــگاه هــای داخــل، کنفدراســیون هــای دانشــجویی، 
اتحادیــه هــای انجمــن هــای اســامی دانشــجویان خــارج از کشــور، دفــاع مقــدس، 
کابینــه دولــت هــای مختلــف تاثیرگــذار بــوده انــد. وقتــی عرصــه ورود ناهموار باشــد 
و ســنگ انــدازی هایــی صــورت بگیــرد، جــوان نمــی توانــد وارد شــود. بــی انگیزگی 
در بیــن جوانــان رشــد پیــدا کــرده آنقــدری کــه در آینــده 
بــا نســلی مواجــه هســتیم کــه در واقــع ســرخورده شــده و 
رخــوت دارنــد و نتوانســته انــد از آن دوران جوانــی اســتفاده 
ــده بســیار  الزم را داشــته باشــند؛ بنابرایــن ایــن یــک پدی

مهــم و بــا فوریــت اســت.
همانطــور کــه می دانیــد در دی مــاه اخیــر 
اعتراضاتــی در برخــی از نقــاط کشــور شــکل 
گرفــت. ایــن اتفاقــات ریشــه مردمــی داشــت 
یــا عوامــل بیگانــه در آن دســت داشــتند؟ آیــا 
ــر  ــگ خط ــاه را زن ــات دی م ــوان اعتراض می ت

ــت؟ دانس
همان طــور کــه در ســوال شــما اشــاره شــد مســاله 
ــته اي  ــداد برجس ــاه رخ ــاي دي م ــا و ناآرامي ه اعتراض ه
اســت کــه قبــل از هــر چیــزی بررســی عوامــل شــکل گیــری و  نــوع هماهنگــی 
ــاي  ــي فرازه ــا در بررس ــت؛ ام ــروری اس ــری ض ــهد ام ــاع اول در مش ــای اجتم ه
سیاســي ســال 9۶ بایــد بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری و شــورا هــا نیــز توجــه 
داشــت. مناســب اســت که انتخابــات ریاســت جمهوري در ابتــداي ســال و اعتراضات 
ــار  ــال را در کن ــن س ــتان همی ــهرها در زمس ــي ش ــده در برخ ــاي پراکن و ناآرامي ه
یکدیگــر ببینیــم. بــه هــر حــال انتخاباتــي برگــزار شــد کــه از نظر ســطح مشــارکت، 
معنــادار بــودن رقابت هــا و نهایتــا انتخــاب ریاســت جمهوري کــه یــک دوره آزمــوده 

یکي از جنبه هاي این 
اعتراضات این بود که 
تلنگري به بخش هاي 
مختلف سیاستگذاري، 

برنامه ریزي و حتي کنشگري 
هر دو طیف سیاسی 

کشور بود
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چراغ
شــده بــود، بــا افزایــش بیــش از ۶ میلیونــي در تعــداد آرا قابــل توجــه بــود. چنــد مــاه 
بعــد از ایــن انتخابــات شــاهد ظهــور اعتراضــات و ناآرامي هایــي بودیــم کــه بــه گفته 

شــما تصاویــر متفاوتــي از آن عرضــه شــد. 
ــتان و  ــکر فرودس ــات لش ــي از اعتراض ــات بخش ــن اعتراض ــه ای ــد ک ــي گفتن برخ
تهي دســتان بــود و برخــي گفتنــد کــه اعتراضــات متراکمــي بود کــه بایــد جنبه هاي 

سیاســي، اقتصــادي و اجتماعــي آن را در نظــر گرفــت.
ــاي  ــه بخش ه ــري ب ــه تلنگ ــود ک ــن ب ــات ای ــن اعتراض ــاي ای ــي از جنبه ه یک

مختلــف سیاســتگذاري، برنامه ریــزي و حتــي کنشــگري 
هــر دو طیــف سیاســی کشــور بــود. ایــن تلنگــر در عرصــه 
ــطوح  ــووالن در س ــه مس ــد ک ــب ش ــتگذاري موج سیاس
ــات  ــل اعتراض ــن عوام ــن مهم تری ــي یافت ــف در پ مختل
ــک از  ــر ی باشــند. در عرصــه سیاســي ســهم و نقــش ه
جریان هــاي سیاســي اعــم از اینکــه کنشــگران و سیاســت 
 ورزان بــه عنــوان فعــاالن سیاســي و مدني مطرح هســتند؛ 
در ایجــاد پاســخگویي بــه ایــن اعتراضــات مورد توجــه قرار 

گرفــت.
بــه نظــر مــن اگــر بخواهیــم دو رخــداد ابتــدا و پایــان ســال 
را کنــار هــم قــرار دهیــم، بایــد رابطــه بیــن امیــد و ناامیدي 
را در جامعــه در شــکل جامــع آن مــورد توجــه قــرار دهیــم. 
وقتــي کــه امیــد وجــه غالــب باشــد طبیعتــا پشــت ســر آن 
ــات  نشــاط، مشــارکت و اعتمــاد و از درون آن یــک انتخاب

پرشــور بیــرون مي آیــد. امــا وقتــي کــه بــه هــر دلیــل دســتاوردهاي کنــش جامعــه 
ــرآورده  ــه صــورت ملموســي احســاس نشــود،  انباشــت خواســته ها و مطالبــات ب ب
نشــده اعــم از اینکــه دلیلــش وجــود نوعــي شــتاب زدگي در جامعــه بــراي تحقــق 
آن باشــد یــا زمینه هــاي واقعــي مثــل فقــر، محرومیــت، فســاد و امثــال آن؛ موجــب 
افزایــش فاصلــه میــان انتظــارات و دســتاوردها شــده و بــه جامعــه حــس ناکامیابــي 

مي دهــد. 
حتــي ممکــن اســت جامعــه را در وضعیتــي قــرار دهــد کــه نه تنهــا محرومــان بلکه 
طبقــه متوســط یــا بخش کمتــر مرفه طبقه متوســط نیــز احســاس نارضایتــي کند و 
ایــن احســاس آنقــدر گســترش یابــد کــه از دل آن اعتــراض بیــرون آمــده و در برخي 
مواقــع اعتراضــات نیــز از مســیر طبیعــي خــود خــارج شــده و حالــت ناآرامــي بــه خود 
بگیــرد. بــه نظــر مــن نمي تــوان بــراي ایــن ناآرامي هــا یــک حکــم واحــد صــادر و 
همــه کســاني کــه وارد ناآرامــي شــدند یــا همه شــهرهایي کــه درگیــر ناآرامــي بودند 
را بــا یــک معیــار واحــد تحلیــل کــرد و گفت کــه چه کســاني آمدنــد و چــه کارهایي 
کردنــد. بــه همیــن دلیــل گفتم کــه آموزنــده بــود. این تلنگــر نشــان داد که خــارج از 
آن ارزیابي هــاي خیلــي شــناخته شــده بایــد دیــد کــه درون الیه هــاي زیریــن جامعه 
چــه مي گــذرد و طیــف اصــاح طلبــان بایــد در صــدد آنالیــز و اتخــاذ راه حــل جهت 

کاســتن از مشــکات و ارتبــاط هرچــه بیشــتر بــا بدنــه عــام مردم باشــد.
مســلما وحــدت کلمــه و تبعیــت از قانــون و طــرح مســائل از مجــاری قانونــی پیــش 

بینــی شــده بهتریــن راه حــل موثــر جهــت بهبــود مشــکا اســت.
 آیا احتمال تکرار شدن وقایعی از این دست را می دهید ؟

نمــی توانــم پاســخ قطعــی به ایــن ســوال بدهم زیــرا تابــع مــوارد متعددی اســت که 
میتوانــد در آینــده رقــم بخــورد امــا بیشــترین و مهم تریــن نتیجــه اي کــه مي تــوان 
از تحلیــل و ارزیابــي ایــن رخدادهــا گرفــت ایــن اســت کــه امــکان تکــرار را ارزیابــي 

کــرده و ببینیــم کــه دامنــه تســري آن در صــورت تکــرار چقــدر مي توانــد باشــد. 
نفــس اعتــراض و انتقــاد  تــا جایــي کــه بــه صــورت هشــدار عمــل مي کنــد بــراي 
ــد  ــاالن مي توان ــگان و فع ــي، نخب ــاي سیاس ــزان و نیروه ــتگذاران، برنامه ری سیاس
درس آمــوز باشــد کمــا اینکــه شــاهد بودیــم ناآرامي هــاي اخیــر، موجــب توجه بخش 
هــای مختلــف شــد . از نهادهــاي علمــي گرفتــه تــا نهادهــاي اجرایــي یــا رســانه اي 
بــه دنبــال ایــن بودنــد کــه بگوینــد ایــن مســاله چیســت، ابعــاد آن تــا کجاســت و در 
مــورد آن آینــده نگــري کننــد و بــه دنبال پاســخگویی مناســب  بودنــد و به نظــرم در 

ادامــه رویکــرد مقــام معظــم رهبــری نســبت بــه بخــش قانونــی و صحیــح اعتراض 
هــا کــه همانــا گفتگــو و شــنیدن صــدای مشــکات مــردم و رســیدن بــه راه حــل 
توســط مســئولین بــود میتــوان بــه رویکــرد دولــت و دســتگاه هــای اجرایــی امیــدوار 

. د بو
 بنظــر میرســد جریــان اصالحــات در حــال از دســت دادن پایــگاه 
ــه تحلیــل می کنیــد؟ مردمــی خــود می باشــد. ایــن مــورد را چگون
اصاحــات یــک حــزب واحــد سیاســي نیســت. در واقــع در نــگاه بــه اصاح طلبــي 
ــه توجــه  ــه طــور جداگان ــه دو رویکــرد موجــود ب ــد ب بای
کــرد. اصاحــات بــه معني عــام یعنــي رویکــرد و تفکري 
کــه مي اندیشــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه راه حــل غلبــه 
جامعــه ایرانــي و نظــام سیاســي در ایــران بــر مشــکات 
پیــش رو در هــر ســطحي و بــا هــر گســتردگي و تنوعي؛ 
راه حلــي مبتنــي بــر اصاحــات بــه معنــاي قانــون، نظــم، 

مشــارکت اجتماعــي، دموکراســي و... اســت. 
مســلما جریــان اصاحــات بــه دنبــال رویکــرد منطقــی 
بــا مطالبــات منطقــی اســت، ممکــن اســت در بــازه ای 
ــه  از زمــان مســائلی توســط قســمت هایــی از جامعــه ب
شــکل هیجــان زده و بــدون در نظــر گرفتــن مقدمــه و 
مؤخــره وضعیــت کشــور طــرح شــود امــا یــک جریــان 
اصیــل و تعریــف شــده درون نظــام قطعــا بــه دنبــال تدبیر 
ــون  ــا قان ــق ب ــوب  منطب ــی مطل و سیاســتگذاری منطق
خواهــد بــود؛ لــذا نمیتــوان بــرش هــای مقطعــی را بــه عنــوان وضعیــت و یــا کارنامه 

تلقــی کــرد. 
طبیعتــا ایــن رویکــرد اصاح طلبانــه مخالفانــی دارد. اصاح طلبــي خواهــان بهبــود 
و اصــاح اســت لــذا جریان هایــي کــه نمي خواهنــد تــن بــه تغییــر و پاســخگویي 
دهنــد و رســانه هاي متعلــق بــه آنهــا بــه خواســت اصاح طلبــان روي خوش نشــان 
نمي دهنــد از یــک ســو و از ســوي دیگــر جریانــي کــه بــه دنبــال رادیــکال کــردن و 
تندتــر کــردن وجــه اجتماعــي، اقتصــادي یــا حتــي سیاســي هســتند  از حرکت هاي 
اصاحــي اســتقبال نمي کننــد؛ بنابرایــن رســالت اصــاح طلبــان اســت که بــا وجود 
ایــن موانــع نســبت بــه خواســته ها و مطالبــات خــود تاکیــد کننــد و از ســوي دیگــر 
بــا توجــه بــه در پیــش بــودن انتخابــات مجلــس شــورای اســامی در ســال 9۸ و 
همچنیــن انتخابــات مهــم ریاســت جمهــوری 1۴00 بــه تبییــن و تعریــف گفتمــان 

خــود، ســازماندهي و تشــکیات اصــاح طلبــان بــه شــکل گســترده عمــل کنند.
بــا توجــه بــه گزارشــات آمــاری و رشــد فقــر، طــالق، افســردگی و 
خودکشــی، آیــا زوال و فروپاشــی اجتماعــی را پیشــبینی می کنیــد؟

مســلما بــا آمــار هــای متفــاوت و در بعضــی مــوارد نگــران کننــده ای در حــوزه های 
آســیب هــای اجتماعــی، بــزه، پدیــده کــودکان کار، رشــد طــاق و  مــواردی کــه نــام 
بردیــد ضــرورت اتخــاذ رویکــرد هــای مناســب و عملگرایانــه بســیار ملمــوس و مهم 

ست؛  ا
رشــد آســیب هــای اجتماعــی و بــه وجــود آمــدن فســاد در بعضــی مــوارد مــی توانــد 
حاصــل عملکــرد میــان مــدت و بلنــد مــدت دســتگاه هــای تصمیــم ســاز و اجرایــی 
باشــد، کــه ایــن مهــم بــا همــت مســئولین حــوزه هــای مرتبــط و نقــش و حضــور 
ســمن هــا، گــروه هــا و تشــکل هــای متخصــص مرتبــط و همــکاری هــای علمی 

بیــن المللــی قابــل رصــد و کاهــش اســت؛ 
ــه اطاعــات و  ــه نظــرم جامعــه ایرانــی امــروزه در شــرایط دسترســی مطلــوب ب ب
گــردش اخبــار بــه واســطه رونــق فضــای ارتباطــات بــه معنــای اعــم آن و همینطور 
رشــد دانــش آموختــگان میتوانــد بــا ترســیم و بــاز طراحــی نقشــه جامــع در حــوزه 
هــای فرهنگــی، اجتماعــی و  اقتصــادی نســبت بــه بهبــود بخــش هایــی کــه بــا 
معضــات مواجهــه هســتند مبــادرت ورزد؛  بایــد از ســرمایه هــای اجتماعــی کــه 

مهمتریــن آن امیــد و اعتمــاد اســت صیانــت و  حفاظــت شــود .

 شاه کسانی را که از 
عضویت در حزب سر باز 
بزنند، توده ای و بی وطن 

خواند. 10 روز پس از 
تشکیل حزب، امام خمینی 

)ره( عضویت در این حزب را 
حرام اعالم کرد.
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هنر و انقالب
تاملی بر سرگذشت هنر در تالطم انقالب

آسیه رضایی مقدم

مقاله

واقعــه ســیاهکل: همانطــور کــه گفتــه شــد 
قیــام ســیاهکل ذهــن بســیاری از هنرمنــدان آن 
ــه  ــی ک ــا جای ــرد ت ــغول ک ــود مش ــه خ دوره را ب
محمدرضــا شــفیعی کدکنــی از شــعرای بــه نــام، 
ــدی در  ــه دوره جدی ــن حادث ــه ای ــد ک ــی ش مدع
ــام دوره  ــا ن ــرد و از آن ب ــاد ک ــی ایج ــعر فارس ش
ــی در  ــژن جزن ــاد کــرد. همینطــور بی ســیاهکل ی
ــه تابلــوی ســیاهکل را در ســبک  پــی ایــن حادث
ــیم  ــدان ترس ــور در زن ــان حض ــم و در زم کوبیس
ــه،  ــهٔ جمع ــدهٔ تران ــراد، خوانن ــاد مه ــرد. فره ک
معتقــد اســت کــه شــهیار قنبــری )شــاعر ترانــه( 
در ســرودن ایــن ترانــه بــه روز جمعــه کــه قیــام 
ــت. از  ــته  اس ــر داش ــت، نظ ــیاهکل رخ داده اس س
ــا  ــه ب ــه در رابط ــهوری ک ــای مش ــر ترانه ه دیگ
ــگل  ــهٔ جن ــد، تران ــروده ش ــیاهکل س ــه س واقع
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــی عطای ــرج جنت ــروده ای س
شده اســت. اجــرا  بیــات  بابــک  آهنگســازی 

محاکمــه و اعــدام خســرو گلســرخی: خســرو 
ــت  ــنفکران مارکسیس ــعرا و روش ــرخی از ش گلس
ایــران بــود کــه در ســال 1351 بــه اتهــام طــرح 
تــرور ولیعهــد بازداشــت شــد. پــس از دســتگیری، 

ــود،  ــراف نشــده ب ــه اعت ــه حاضــر ب گلســرخی ک
از  مســتقیم  صــورت  بــه  کــه  دادگاهــی  در 
تلویزیــون پخــش مــی شــد، بــه طــور صریــح از 
عقایــد مارکسیســتی خــود دفــاع نمــود. جســارت 
ــدام  ــًا اع ــش و نهایت ــاع از خوی ــرخی در دف گلس
او، ســتایش و محبوبیــت بســیاری در ســطح 
جامعــه برایــش، حتــی در بیــن افــرادی کــه 
ــه  ــندیدند، ب ــی او را نمی پس ــری سیاس ــط فک خ
ارمغــان آورد. بخشــی از دفاعیــات گلســرخی 
بدیــن شــرح اســت: »ان الحیــاه عقیــده والجهــاد. 
ــهید  ــین، ش ــوال حس ــه ای از م ــا گفت ــخنم را ب س
بــزرگ خلق هــای خاورمیانــه آغــاز می کنــم. 
ــتم،  ــت هس ــت لنینیس ــک مارکسیس ــه ی ــن ک م
بــرای نخســتین بــار عدالــت اجتماعــی را در 
مکتــب اســام جســتم و آنــگاه بــه سوسیالیســم 
ایــران همــواره  اســام حقیقــی در  رســیدم. 
دیــن خــود را بــه جنبش هــای رهایی بخــش 
ــا،  ــه بهبهانیه ــید عبدال ــت. س ــران پرداخته اس ای
ــن  ــادق ای ــودار ص ــا، نم ــد خیابانیه ــیخ محم ش
جنبش هــا هســتند؛ و امــروز نیــز اســام حقیقــی 
دیــن خــود را بــه جنبش هــای آزادی بخــش 

ــد. هنگامــی کــه مارکــس  ــران ادا می کن ــی ای مل
ــروت در  ــی، ث ــه طبقات ــک جامع ــد: »در ی می گوی
ــنگی و  ــر و گرس ــود و فق ــته می ش ــویی انباش س
ــد  ــه مول ــی ک ــر، در حال ــوی دیگ ــت در س فاک
ــی  ــوال عل ــت« و م ــروم اس ــه مح ــروت طبق ث
می گویــد: »قصــری بــر پــا نمی شــود، مگــر 
آنکــه هــزاران نفــر فقیــر گردنــد«، نزدیکی هــای 
بســیاری وجــود دارد. چنیــن اســت کــه می تــوان 
در ایــن لحظــه از تاریــخ، از مــوال علــی بــه 
عنــوان نخســتین سوسیالیســت جهــان نــام بــرد و 
نیــز از ســلمان فارســیها و ابــاذر غفاریهــا. زندگــی 
ــت  ــی ماس ــی کنون ــودار زندگ ــین نم ــوال حس م
ــروم  ــای مح ــرای خلق ه ــف، ب ــر ک ــان ب ــه ج ک
میهــن خــود در ایــن دادگاه محاکمــه می شــویم.

ــر و  ــتن فک ــر داش ــه خاط ــان را ب ــران، انس در ای
ــم،  ــه گفت ــد. چنان ک ــه می کنن اندیشــیدن محاکم
ــه صــادق  ــی نمون مــن از خلقــم جــدا نیســتم ول
ــک جــوان،  ــا ی ــوع برخــورد ب ــن ن آن هســتم. ای
کســی کــه اندیشــه می کنــد، یــادآور انگیزیســیون 
اســت.« وســطایی  عقایدقــرون  تفتیــش  و 

 1352 بهمــن   29 بامــداد  در  وی 

 پیــش از آنکــه قطــار انقــالب ســرعت بگیــرد و جامعــه ایــران به 
هیئــت یــک ملــت انقالبــی در بیایــد، در ســالهایی کــه توســعه 
اقتصــادی و توهــم نزدیکــی بــه دروازه هــای تمدن، باعــث تخدیر 
روان شــاه ایــران پــس از پشــت ســر گذاشــتن التهاباتــی چــون 
ــگام  ــه هن ــدادی ناب ــود، روی ــده ب ــالهای ۳۲ و 4۲ ش ــع س وقای
رخ داد. رویــدادی کــه باعــث بــر هــم خــوردن وضعیــت ظاهــرا 
مطلــوب سیاســی شــد و آســایش را از شــخص شــاه و سیســتم 
ــک  ــن 1۳4۹، 1۳ چری ــامگاه 1۹ بهم ــود. در ش ــت او رب زیردس
مســلح از افــراد فداییــان خلــق بــه پاســگاه ژاندارمــری در شــهر 
ســیاهکل در اســتان گیــالن حملــه کردنــد. شــاه بــا شــنیدن ایــن 
ــه  ــا ب ــکاوران و بالگرده ــامل ت ــنگینی ش ــی س ــوای نظام ــر ق خب
ــدن  ــته ش ــبیخون، کش ــن ش ــل ای ــود. ماحص ــزام نم ــه اع منطق
ــا  ــه آنه ــد ک ــر ش ــن دیگ ــارت 11 ت ــن و اس ــن از مهاجمی دو ت
ــن  ــه اعــدام شــدند. اگرچــه ای ــدی محکــوم ب ــز پــس از چن نی
خیــزش در رســیدن بــه هــدف خــود نــاکام مانــد، ولــی بــاور بــه 

ضربــه پذیــری نظــام شاهنشــاهی از طریــق مبــارزه مســلحانه را 
تقویــت نمــود. آنچــه کــه مــی تــوان در مــورد ایــن رخــداد بــه 
طــور قطــع و یقیــن ابــراز کــرد، ایــن اســت کــه آن را مــی تــوان 
ــرای  ــه عنــوان نقطــه عطــف در نظــر گرفــت. ب ــه ب از چنــد جنب
نمونــه قیــام ســیاهکل تأثیــر زیــادی بــر هنــر انقالبــی پــس از 
خــود داشــت و بعدهــا ســوژه چندیــن اثــر هنــری گردیــد. علتــی 
کــه موجــب شــد از ایــن پیشــامد یــاد کنیــم، ایــن اســت کــه از 
آن بــه عنــوان دریچــه ای بــرای پرداختــن بــه مســیری کــه هنــر 
و جامعــه هنــری در ســالهای منتهــی بــه انقــالب پیمودنــد، بهــره 
ــه  ــا جامع ــط ب ــه مرتب ــد واقع ــه چن ــب ب ــه مطل ــم. در ادام ببری
ــش  ــاب نق ــر الته ــه پ ــه در آن زمان ــری ک ــر هن ــد اث ــر و چن هن
ــه  ــن دو عرص ــود. همچنی ــم نم ــاره خواهی ــد اش ــی کردن آفرین
ــان  ــا در می ــر هنره ــه دیگ ــبت ب ــه نس ــیقی را ک ــینما و موس س
عامــه مــردم فراگیرتــر هســتند و تأثیــر پذیــری کــه از شــرایط 
جامعــه در آن زمــان داشــتند را مــورد مداقــه قــرار خواهیــم داد.
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گردیــد. اعــدام  تیربــاران  حکــم  بــا 
ــم  ــداد مه ــک روی ــه: ی ــعر گوت ــای ش ــب ه ش
ــا  ــخ 1۸ ت ــه از تاری ــود ک ــران ب ــی در ته فرهنگ
ــم  ــن مراس ــد. در ای ــزار ش ــر 135۶ برگ 27 مه
کانــون نویســندگان ایــران بــا همــکاری انجمــن 
انســتیتو  آلمــان،  و  ایــران  فرهنگــی  روابــط 
ــعرخوانی  ــم ش ــب، مراس ــدت ده ش ــه م ــه ب گوت
بــاغ ســفارت  و ســخنرانی در فضــای ســبز 
ایــن  در  کردنــد.  برگــزار  تهــران  در  آلمــان 
ده شــب کــه بــه »شــب های شــعر گوتــه« 
معــروف شــد، بیــش از شــصت نویســنده و 
ــًا  ــی عمدت ــف ول ــای مختل ــا گرایش ه ــاعر ب ش
سانســور  و  اختنــاق  »فضــای  علیــه  چــپ 
حاکــم« شــعر خواندنــد و ســخنرانی کردنــد  
ــود.  ــری ب ــی نظی ــاق ب ــود اتف ــان خ ــه در زم ک
ــور  ــن ط ــم ای ــن مراس ــزاری ای ــدای برگ در ابت
پیــش بینــی مــی شــد کــه ایــن ده شــب فرصتــی 
ــندگان در  ــعرا و نویس ــا ش ــد آورد ت ــم خواه فراه
کنــار هــم بــه ســتایش ادبیــات و شــعر بپردازنــد. 
در شــب اول کــه ابتــدا بــا قرائــت بیانیــه کانــون 
نویســندگان ایــران و ســخنرانی دکتــر بکــر 
آلمانــی، رییــس انجمــن گوتــه آغــاز شــد و پــس 
ــخنرانی  ــه س ــندگان ب ــد از نویس ــی چن از آن تن
پرداختنــد، هنــوز حــرف و کام ســخنرانان ســویه 
ــن  ــود. در ای ــه ب ــود نگرفت ــه خ ــی ب ــای سیاس ه
شــب هنرمندانــی چــون دانشــور و اخــوان و چنــد 
ــد کــه بیشــتر  ــه ســخنرانی پرداختن ــن دیگــر ب ت
سخنشــان پیرامــون ادبیــات و هنــر معاصــر بــود. 
امــا از شــب دوم کــم کــم رویکــرد مراســم عوض 
شــد و ممنــوع القلــم هایــی کــه چندیــن ســال در 
ــد،  سیســتم سانســور شــاه بــه محــاق رفتــه بودن
ــت  ــه را بدس ــمرده و عرص ــم ش ــت را مغتن فرص
گرفتنــد و هرچــه پیشــتر رفتنــد، کامشــان 
گردیــد.  تیزتــر  و  تنــد  نطقشــان  و  تندتــر 
آغــاز ایــن رویکــرد بــا دکتــر هزارخانــی بــود کــه 
ــگ را  ــه فرهن ــر عرص ــم ب ــای حاک ــتگاه ه دس
ــعرخوانی  ــه اوج شــب دوم ش ــه نقط ــت. البت نواخ
ــود کــه در آن زمــان اســم و  عمــران صاحــی ب
ــه  ــن و کنای ــعر پرطع ــت. ش ــری داش ــم کمت رس
او نظــرات متفاوتــی را برانگیخــت و توانســت 
ــدگار  ــودش را مان ــی خ ــات اجتماع ــوزه ادبی در ح
ــخنرانی  ــا س ــه ب ــز ک ــر نی ــد. در دوشــب دیگ کن
بهــرام بیضایــی و غامحســین ســاعدی گذشــت، 
ــود  ــا ب ــان پابرج ــان همچن ــادات در کامش انتق
و حتــی انتقــادات تنــد و تیزشــان، مماشــات 
کننــدگان در عرصــه هنــری آن زمــان با دســتگاه 
ــه در  ــا اینک ــد. ت ــی ش ــامل م ــم ش ــه را ه حاکم
شــب پنجــم، ســعید ســلطانپور شــاعر ســبزواری 

در ابتــدای ســخنرانی اش گفــت: » مــن دیشــب 
از زنــدان آزاد شــده ام و امــروز آمــده ام تــا در 
اندیشــه و اجتماعــات،  بیــان،  از آزادی  دفــاع 
ــن  ــه ای ــدم.« ادام ــندگان بپیون ــون نویس ــه کان ب
رونــد موجــب اعتــراض دکتــر بکــر گردیــد 
ــد.  ــر ش ــه خی ــم ب ــاعدی خت ــی س ــه پادرمیان ک
ــعرا و نویســندگانی  ــز ش ــدی نی ــج شــب بع در پن
چــون ســیاوش کســرایی و هوشــنگ گلشــیری و 
داریــوش آشــوری و مصطفــی رحیمــی بــه ایــراد 
ســخن پرداختنــد و هــر یــک بــا زبانــی بــه نقــد 
شــرایط بســته و تنگنایــی کــه در عرصــه هنــری 
ــب  ــان ش ــد. در پای ــتند، پرداختن ــان داش آن زم
ــندگان  ــون نویس ــس کان ــن ریی ــه آذی ــم، ب ده
ــه صــورت جمعیتــی  ــران گفــت: » ده شــب، ب ای
کــه غالبا ســر بــه ده هــزار و بیشــتر مــی زد، آمدید 
و اینجــا، روی چمــن و خــاک نمنــاک، نشســته و 
ایســتاده، در هــوای خنــک پاییــز و گاه ســاعت ها 
ــه  ــوش ب ــد و گ ــر کردی ــد، صب ــاران تن ــر ب زی
گوینــدگان دادیــد. چــه شــنیدید؟ ـ آزادی و آزادی 
و آزادی...« آن ده شــب رفــت کــه نقطــه عطفــی 
باشــد در تاریــخ روشــنفکری ایــران، ده شــبی کــه 
حاصــل حضــور مردمــی بــود کــه زیــر باران هــای 
پاییــزی نویســنده ایرانــی را چنــان سرشــوق 
ــد کــه همــه خــط قرمز هــا فرامــوش شــد. آوردن

ســینما: یکــی از عرصــه هایــی کــه در ســالهای 
واپســین ســلطنت پهلــوی دوم، فعالیتــی متناســب 
ــال شــکل  ــه در ح ــه در بطــن جامع ــا آنچــه ک ب
گیــری بــود داشــت، عرصــه ســینما بــود. هرچنــد 
کــه آن قشــری کــه در تکاپــو بــود تــا بــه 

و  سیاســی  کنشــهای 
اجتماعــی، بــا ســاختن 
ــش  ــاری مناســب واکن آث
ــد،  ــان ده ــوری نش درخ
در  لحــاظ کمیــت  بــه 
مقابــل خیــل عظیمــی 
از فیلمهــای بــی مایــه 
در  کــه  ســطحی  و 
آن ســالها تولیــد مــی 
بــود؛  قلیــل  گردیــد، 
ــه لحــاظ کیفیــت  ــی ب ول
ــر  ــه تأثی ــود ک توانســته ب

قابــل توجهــی بــر مخاطــب خــود بگــذارد و 
ــا  ــه درون اقشــار مختلــف مــردم ت مســیرش را ب
ــن واکنــش  ــه کــه ای ــد. البت ــاز کن حــد ممکــن ب
ــی  ــتم فرهنگ ــور سیس ــغ سانس ــل تی ــا در مقاب ه
از چنــد  نبــود و هــر  امــان  زمــان شــاه در 
ــزی  ــا ممی ــان را ب ــار ایش ــزی آن، آث ــی تی گاه
ــن  ــه در ای ــینماگرانی ک ــرد. از س ــی ک ــه م مواج

زمینــه پیشــرو بودنــد و در تــاش بودنــد آثــاری 
شــایان ذکــر دربــاره مناســبات جــاری بیــن 
دولــت و ملــت کــه روز بــه روز بــه وخامــت 
ــد،  ــر کنن ــره ای تصوی ــرده نق ــر پ ــد، ب مــی گرایی
ــعود  ــی، مس ــوش مهرجوی ــه داری ــوان ب ــی ت م
کیمیایــی، ناصــر تقوایــی و ابراهیــم گلســتان 
ــه  ــد نمون ــی چن ــه بررس ــال ب ــرد. ح ــاره ک اش
شــاخص در ســینمای آن دوره کــه تصویــری 
ــال  ــان در ح ــه آن زم ــه در جامع ــب از آنچ مناس
ــت. ــم پرداخ ــد، خواهی ــه کردن ــود، ارائ رخ دادن ب

ــت.  ــل اس ــراژدی کام ــک ت ــر ی ــر: قیص  قیص
ــاز آن  ــه آغ ــواده ک ــک خان ــی ی ــراژدی فروپاش ت
بــا بــی عدالتــی )تجــاوز بــه دختــر و پــس از آن 
قتــل بــرادر( و جریــان آن بــر بســتر مبــارزه بــا بی 
عدالتــی اســت. قیصــر که قهرمان داســتان اســت، 
بــرای جبــران آنچــه کــه بــر خواهــر و بــرادرش 
رفتــه اســت، بــه جــای توســل بــه قانــون، دســت 
ــون  ــوی خ ــن زد و ج ــی خونی ــاق حق ــه احق ب
ــود  ــی ش ــاد م ــوال ایج ــا س ــت. ام ــه راه انداخ ب
ــرا  ــود؟ ظاه ــه ب ــی چ ــن تصمیم ــت چنی ــه عل ک
ــی  ــی، ب ــردی قیصــر در انتقامجوی ــام ف ــت قی عل
اعتمــادی بــه نظــام حاکــم و عدالــت سیســتمی و 
بوروکراتیــک آن اســت. در ایــن فیلــم بــه واکاوی 
ــث  ــه باع ــود ک ــی ش ــه م ــی پرداخت ــه های ریش
ــه  ــی قیصــر ک ــرادر و دای ــرادی چــون ب شــده اف
ــی  ــواری و زبون ــه خ ــردی هســتند ب ــاد جوانم نم
کشــیده شــوند. ایــن فیلــم نظمــی را کــه حکومت 
مــروج آن اســت، پــس زده و بــی نظمــی قیصــر 
را چــون خیــری در مقابــل شــر قــرار مــی دهــد. 
مــورد  در  گاو  فیلــم  گاو: 
ــت  ــده ای اس ــردم دهک م
کــه بــه طــرز عجیبــی 
فقــرزده هســتند. مــردان 
در جهالــت و ســردرگمی 
و  برنــد  مــی  ســر  بــه 
ــیه  ــه حاش ــا ب ــان کام زن
رانــده شــده انــد. هیــچ 
ــا  ــدن در آنج ــری از تم خب
ــم دارای  ــن فیل ــت. ای نیس
ــه  ــت ک ــی اس ــار سیاس ب
ــه  ــود معترضان ــان خ در زم
ــای  ــت ه ــر سیاس ــت و در براب ــده اس ــرح ش مط
ــت  ــی ماهی ــه نوع ــوی ب ــم پهل ــه رژی متظاهران
هشــداردهنده داشــته اســت. دوران نمایــش فیلــم 
مصــادف بــا زمانــی اســت کــه رژیــم پهلــوی بــا 
ــورد  ــی در م ــای واه ــیار و ادعاه ــرق بس زرق و ب
ــم  ــش عظی ــن بخ ــت ای ــی حمای ــتاها، مدع روس
از مــردم ایــران اســت و درصــدد اســت کــه 

من دیشب از زندان 
آزاد شده ام و امروز 

آمده ام تا در دفاع از 
آزادی بیان، اندیشه و 

اجتماعات، به کانون 
نویسندگان بپیوندم
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ــد  ــم و کارآم ــی مه ــی را حرکت ــات ارض اصاح
ــر  ــت منک ــم گاو توانس ــی فیل ــد. ول ــوه ده جل
تمامــی ادعاهــای رژیــم باشــد. روســتایی کــه در 
ــت،  ــک گاو اس ــرمایه اش ی ــا س ــم تنه ــن فیل ای
ــوان  ــه عن ــه ب ــه ک ــا آنچ ــق ب ــد مطاب ــی توان نم
اهــداف اصاحــات ارضــی مطــرح شــده اســت، 
همراســتا باشــد. روســتایی خرافــی و موهــوم کــه 
ــا  ــه ره ــر خراف ــود آن را از ش ــته ب ــم نتوانس رژی
ســازد. فیلــم گاو از هــر لحــاظ بیانگــر شکســتهای 
رژیــم پهلــوی در سیاســتهای متظاهرانــه اش بود. 
همیــن فضــای تیــره و تــار فیلــم بــود کــه آن را 
تــا مدتــی در محــاق توقیــف بــرد. از نــکات جالبی 
کــه در کــورد ایــن فیلــم مــی تــوان عنــوان کــرد، 
تعریفــی اســت کــه امــام خمینــی )ره( از آن 
داشــتند و گاو را فیلمــی آموزنــده توصیــف کردنــد.

گوزنهــا: گوزنهــا بــا الهــام از جامعــه آن روز 
ایــران ســاخته شــده اســت. جامعــه ای کــه 
هــم معتــاد دارد، هــم گــروه هــای مختلــف 
چریکــی و هــم  در میــان دو قشــر فقیــر و 
ــم،  ــن فیل ــت. در ای ــزرگ اس ــه ای ب ــی فاصل غن
ــاد از  ــردی معت ــه ف ــان داســتان »ســید« ک قهرم
حاشــیه نشــینان جامعــه اســت، از رفیــق بــازی به 
ــه  ــا ب آگاهــی طبقاتــی دســت یافــت. فیلمســاز ب
هــوش آوردن ســید در پــی هوشــیار کــردن مــردم 
ــه هوشــیاری آن  ــس از هــر مرحل اســت. ســید پ
ــع  ــد و در واق ــی زن ــد م ــی پیون ــا عمــل گرای را ب
همیــن عمــل گرایــی اســت کــه زمینــه رشــدش 
را فراهــم مــی آورد تــا شــخصیت هویــت باختــه 
او کــه زمانــی نمــاد جوانمــردی بــود، دوبــاره آگاه 
شــود. آگاهــی کــه تجلــی آن در ســکانس پایانــی 
ــی ای  ــس حکومت ــر پلی ــم و ایســتادن در براب فیل
ــت  ــن هوی ــام ای ــی تم ــل اصل ــه عام ــت ک اس
باختگــی و ظلــم و بــی عدالتــی در زندگــی فــردی 
ــود.  ــی ش ــداد م ــم قلم ــای فیل ــی آدمه و اجتماع
موســیقی: در ســالهای دهــه 13۴0 همزمــان 
بــا رشــد روزافــزون تمایــات چــپ گرایانــه 
ــم  ــی مله ــارزات چریک ــدار مب ــه وام ــران ک در ای
ــود،  ــان ب ــاط جه ــیاری از نق ــم در بس از کمونیس
ترانــه هــای چریکــی بســیاری نیــز در ایــران بــه 
شــکل مخفیانــه ضبــط مــی شــود. ویژگــی ایــن 
ــا  ــه غالب ــود ک ــا ب ــودن آنه ــه هــا حماســی ب تران
بــه شــکل همخوانــی ضبــط مــی شــدند. پــس از 
واقعــه ســیاهکل و تیربــاران چریــک هــای فدایــی 
خلــق در زمســتان ۴9 اســت کــه ایــن ترانــه هــا 
ــن  ــد. در همی ــی گیرن ــی م ــت بســیار انقاب ماهی
ــه دیگــری ســاخته مــی شــود کــه در  ســال تران
ــهیار  ــت. ش ــه ای اس ــران حادث ــه ای ــخ تران تاری

ــی از  ــه تازگ ــه ب ــاله ای ک ــوان 19 س ــری ج قنب
ــا را روی  ــرد تنه ــت، کام م ــته اس ــا برگش اروپ
ملــودی از اســفندیار منفــردزاده مــی نویســد کــه 
خواننــده جوانــی بــه نــام فرهــاد آن را مــی خواند. 
ــروه  ــا گ ــه ۴0 ب ــی را در ده ــاد کار خوانندگ فره
بلــک کتــس آغــاز کــرده بــود و بــا اصــرار منفــرد 
ــتین  ــن نخس ــد. ای ــی خوان ــه را م ــن تران زاده ای
ــا  ــوزون ام ــه کام آن م ــود ک ــی ب ــه فارس تران

ــس  ــت. پ ــه اس ــی قافی ب
فریــدون  چنــدی  از 
فروغــی کــه لحــن ترانــه 
فرهــاد  از  اش  خوانــی 
ــود، دو  ــه ب ــر پذیرفت تأثی
ــه  ــک و پروان ــه آدم تران
خوانــد.  مــی  را  مــن 
و  فرهــاد  زمــان  آن  از 
ــه  ــی ب ــی خوانندگان فروغ
شــمار مــی آینــد کــه 
ترانــه هــای  مضمــون 
آنهــا متفــاوت از ترانــه 
در  و  اســت  روز  هــای 
ســالهای بعــد از آن دو بــه 
عنــوان شــمایل موســیقی 
از  پیــش  اعتراضــی 
ــود.  ــی ش ــاد م ــاب ی انق
در ســال 50 منفــردزاده 
ــدوه  ــا ان ــه را ب ــم جمع غ

جمعــه تیربــاران فداییــان خلــق ســیاهکل پیونــد 
مــی زنــد و شــهیار قنبــری کامــی روی آن 
گذاشــته و بــا صــدای فرهــاد ضبــط مــی شــود. از 
ایــن زمــان زوج منفــردزاده و فرهــاد آتــش بــازی 
ــا  ــدازد. شــبانه یــک و شــبانه دو ب ــه راه مــی ان ب
ــه  ــن تران ــرض تری ــاملو، از معت ــد ش ــه احم تران
ــد  ــرای جل ــردزاده ب ــد. منف ــه ان ــن ده ــای ای ه
ــی  ــم طرح ــه ه ــن تران ــه ۴5 دور ای روی صفح
دارد .عکــس دســتگاه جــک پــات کــه در آن 
ــت  ــده اس ــروزی آم ــانه پی ــه نش ــماره7 ب ــه ش س
ــردزاده و  ــری از منف ــدد تصاوی ــر ع ــر ه و در زی
ــه  ــای وارون ــکه ه ــر س ــاد و تصوی ــاملو و فره ش
ای بــا نقــش شــاه در بــاالی دســتگاه کــه 
ــار آن هــا وجــود  ــکا هــم در کن یــک پرچــم امری
دارد! ســرانجام بــوی خــوب گنــدم در ســال 
53 )ملــودی واروژان – کام  شــهیار قنبــری( 
ــوی خــوب  ــرای صفحــه ب ــی شــود. ب منتشــر م
گنــدم واروژان و شــهیار قنبــری بــه خیابــان هــای 
ــر  ــت و فق ــی از نکب ــه و عکس ــهر رفت ــن ش پایی
ــی کــه شــبیه  ــه های ــار خان آن محــات را در کن

ــی   ــرار م ــر روی صفحــه ق ــاوران اســت ب کاخ نی
دهنــد .ایــن ســه ترانــه و مصــادف شــدن پخــش 
ــث  ــران باع ــیائی  ته ــای آس ــازی ه ــا ب ــا ب آن ه
دســتگیری شــهیار قنبــری، ایــرج جنتــی عطایــی 
، بهــروز بــه نــژاد و چنــد تــن دیگــر مــی شــود .
در ایــن ســالها ســرفراز و جنتــی عطایــی و قنبری 
ــی  ــه فارس ــته تران ــرایان برجس ــه س ــث تران مثل
ــی  ــی م ــا و متنوع ــای زیب ــه ه ــه تران هســتند ک
ســازند. آنهــا بــه 
ــده قنبری  ــی ای خوب
را کــه در شــرایط 
سانســور،  ســخت 
ترانــه مــی توانــد 
بــرای  ای  روزنــه 
کشــیدن  نفــس 
باشــد را مــی گیرنــد 
ــه  ــق تران ــه خل و ب
هایــی مــی پردازنــد 
کــه هــر از گاه از 
اعتــراض  بــوی 
نیســت.  خالــی 
فرهــاد و فروغــی 
ــی  ــه های ــز تران نی
مثــل گنجشــکک 
اشــی مشــی، مســخ 
شــب،  اســیر  و 
قحطــی،  ســال 
ــکارا  ــه آش ــد ک ــی خوانن ــدک را م ــاک و قاص خ
گایــه ای از روزگار را در متــن خــود دارنــد. 
ــه  ــه ب ــی ک از شــهریور 57 بســیاری از خوانندگان
ــی  ــارج م ــران خ ــد، از ای ــتگی دارن ــار وابس درب
ــاه 57 دیگــر  ــه دیم ــک شــدن ب ــا نزدی شــوند. ب
ترانــه هایــی کــه انقابــی نباشــند کمیابنــد. حتــی 
آنهایــی کــه زاویــه ای بــا رژیــم نداشــتند، ســعی 
ــردم ادا  ــاب م ــه انق ــود را ب ــن خ ــد دی ــی کنن م
کننــد. در ســوی دیگــر اســفندیار منفــردزاده 
ــود.  ــن دوران ب ــازان ای ــن آهنگس ــرکار تری از پ
او ابتــدا بــر روی ملــودی کــه از کرامــت اهلل 
ــر  ــوا دلپذی ــه »ه ــت، تران ــاد داش ــه ی ــیان ب دانش
ــب 22  ــود. در ش ــر نم ــم و منتش ــد« را تنظی ش
ــا ملــودی او و کام  بهمــن هــم ترانــه وحــدت ب
ســیاوش کســرایی و صــدای فرهــاد پخــش شــد. 
انقــاب،  شــکوهمند  پیــروزی  ســرانجام  و 
ــه هــای معتــرض  ــر نســلی از تران ــود ب ــی ب پایان
اســتعاری. هــر چنــد فضــای ترانــه هــای انقابــی 
و ســرور ناشــی از آن تــا ســال 59 ادامــه یافــت. 

تابلوی سیاهکل در سبک کوبیسم اثر بیژن جزنی



چراغ
 ایران بین دو انقالب
 کتاب ایران بین دو انقالب اثر یرواند آبراهامیان

 فاطمه سادات بنی کریمی

کتابخانه

یکــی از کتاب هــای برجســته در حــوزه علــوم 
اجتماعــی و یکــی از منابــع ارشــد و دکتــری، کتاب 
ــان  ــد آبراهامی ــر یروان ــاب اث ــن دو انق ــران بی ای
ــل  ــه تحلی ــاب ب ــن کت ــان در ای ــت. آبراهامی اس
و  سیاســی  ســازمان های  متقابــل  تأثیــرات 
ــم  ــده ی نوزده ــران از س ــی ای ــای اجتماع نیروه
ــردازد.  ــاب اســامی 1357 می پ ــا انق ــادی ت می
ــی«  ــای قوم ــه »گروه ه ــی را ب ــای اجتماع نیروه
و »طبقــات اجتماعــی« تقســیم می کنــد و بــا 
ــرات  ــتاوردهای جامعه شناســان تأثی ــه دس ــه ب توج
ــی را  ــای اجتماع ــر نظام ه ــی ب ــای سیاس نظام ه

بررســی می کنــد.
 

آبراهامیــان کارش را بــا تبییــن ســاختار اجتماعــی 
پیامدهــای  و  علــل  و  قاجــار  دوره ی  سیاســی 
ــی  ــا بررس ــد، ب ــاز می کن ــروطیت آغ ــاب مش انق
دوره ی رضاشــاه و ســقوط او و ســال های بحرانــی 
ــد و  ــه می ده ــرداد 1332 ادام ــا م ــهریور 20  ت ش
بــر ایــن دوره، به ویــژه تأثیــر و تأثرهــای نیروهــای 
سیاســی تأکیــد می کنــد، ســال های پــس از کودتــا 
ــزه ی  ــه انگی ــامی ب ــاب اس ــتانه ی انق ــا آس را ت
ریشــه یابی علــل وقــوع انقــاب و نیروهــای 
ــوادث  ــم ح ــد و اه ــر می گذران ــر در آن از نظ مؤث
و نیروهــای سیاســی و اجتماعــِی مؤثــر ایــن دوره 
ــه  ــه نتیج ــد و این گون ــل می کن ــه و تحلی را تجزی
ــعه ی  ــاب توس ــوع انق ــت وق ــه عل ــرد ک می گی
ــم محمدرضاشــاه خــواه  ــه رژی ــود ک ــی ب ناهمگون
ــران  ــان ای ــود. بی گم ــه ب ــش گرفت ــواه درپی ناخ
ــرد در  ــه  ف ــر ب ــی منحص ــاب کتاب ــن دو انق بی

ــران اســت. ــاله ی ای ــخ هفتادس ــی تاری بررس
ــن  ــام ســعی اش ای ــاب تم ــن کت ــان در  ای آبراهامی
اســت کــه تصویــری از جامعــه اون رو ز را بــه مــا 

نشــان دهــد.
جامعــه ای کــه هــر  روز دســتخوش حــوادث و شــاِه 

ــد. جدیدی میش
از حضــور خارجی هــا در ایــران تــا اســتفاده از 
الت هــا و  اوباش هــا بــرای کنتــرل اوضــاع شــهر.

ــده اســت:  ــاب آم ــد کت  در توضیحــات پشــت جل

ــر  ــخ معاص ــع در تاری ــی جام ــاب پژوهش ــن کت ای
روش  جامعیــت،  حیــث  از  کــه  اســت  ایــران 
ــع  ــات و مناب ــق و وســعت اطاع ــک تحقی آکادمی
در میــان آثــار مشــابه خــود کــم نظیــر اســت. در 
ایــن پژوهــش ضمــن گــزارش مســتند رویدادهــا 

و تحــوالت سیاســی دوره بیــن 
زوال قاجــار و انقــراض پهلــوی، 
سیاســت  اجتماعــی  مبانــی 
در ایــران بررســی و تحلیــل 
شــده. نقــش عوامــل اجتماعــی 
و  تحــوالت  در  اقتصــادی  و 
حــرکات سیاســی و ریشــه های 
ــا و  ــی جنبش ه ــی و طبقات قوم
گرایش هــای مختلــف سیاســی 
ایــران نشــان داده شــده اســت. 
کتــاب بــه ســه بخــش اصلــی 
تقســیم شــده اســت .در بخــش 
ــاع  ــی اوض ــا بررس ــت ب نخس

ــع و  ــرح وقای ــار و ش ــر قاج ــر عص ــران در اواخ ای
ــت  ــروطه و حکوم ــاب مش ــوالت دوران انق تح
رضاشــاه، زمینــه ای تاریخــی بــرای درک ایــران نو 
فراهــم می شــود. در بخــش دوم زمینــه اجتماعــی 
ــا  ــتبداد رض ــقوط اس ــن س ــی بی ــای سیاس ماجراه
ــور اســتبداد محمدرضــا شــاه بررســی  شــاه و ظه
و تحلیــل مــی شــود. بخــش ســوم بررســی ایرانــه 
ــه شــرح برنامه هــای اجتماعــی  معاصــر اســت و ب
ــدید  ــوی، تش ــاه پهل ــا ش ــادی محمدرض و اقتص
تنش هــای اجتماعــی ناشــی از آن برنامه هــا و 
ــردازد.  ــامی می پ ــاب اس ــروزی انق ــرانجام پی س
»قاجارهــا  می خوانیــم:  کتــاب  از  قســمتی  در 
اصطاحــات نامفهــوم کاتبــان فارســی گــوی 
خویــش را فرا گرفتنــد، اقــوام خــود را در امــور 
ــد در  ــد، دویســت کارمن ــه کار گماردن ــی ب حکومت
بلدیــه تهــران اســتخدام کردنــد، بــرای هــر ایالــت، 
ــا یــک وزیــر و دو مســتوفی  حاکــم )فرمانفرمــا( ب
گماشــتند و هیــأت دولــت ســه نفــره خیمــه گاهــی 
را بــه صــورت هیــأت دولــت ده نفــره ای بــا یــک 
ــه  ــر مالی ــک وزی ــر )صدراعظــم( و ی نخســت وزی

ــد.« ــک( درآوردن ــتوفی الممال )مس
و در قسمتی دیگر میخوانیم:

»آن عوامــل گــذرا و موقتــی کــه قدرت یابــی 
روحانیــون را ممکــن ســاخت، عبــارت بــود از 
ــه خمینــی، نفــرت  شــخصیت کاریزمایــی آیــت ال
و  شــاه  از  مــردم  شــدید 
ســازمانی  ناتوانی هــای 
ــه  ــی ک ــر مذهب ــزاب غی اح
حــدود  طــول  در  رژیــم 
ــر  ــال ب ــج س ــت و پن بیس
ــود  ــرده ب ــل ک ــا تحمی آن ه
. غیرمحتمــل و بعیــد اســت 
ــه  ــت ال ــت آی ــه روحانی ک
خمینــی دیگــری عرضــه 
کنــد. زیــرا هــر چنــد برخــی 
ماننــد  او  شــاگردان  از 
ــتند  ــی هس ــودش انقاب خ
و برخــی دیگــر هماننــد وی 
ــا  ــدام از آن ه ــد، هیچ ک ــی دارن ــمندی سیاس هوش
هــر دو توانایــی را بــا هــم ندارنــد تــا چونــان رهبــر 
ــن  ــوند. همچنی ــدان ش ــی وارد می ــی موفق انقاب
ــت  ــه روحانی ــدارد ک ــود ن ــز وج ــال نی ــن احتم ای
دشــمن عمومــی دیگــری بــه منفــوری شــاه 
پیــدا کنــد تــا بتوانــد کل جمعیــت را متحــد کنــد. 
ــی  ــمن خارج ــک دش ــوم ی ــورت هج ــر در ص مگ
ــان  ــا ج ــه ب ــر این ک ــل آخ ــور. دلی ــد کش و تهدی
ــا در  ــوذ آن ه ــی و نف ــای غیرمذهب ــن نیروه گرفت
بیــن طبقــات ناراضــی بــه ویــژه طبقــه روشــنفکر، 
ــتایی،  ــن روس ــات پایی ــهری و طبق ــای ش پرولتاری
ــود را  ــازمانی خ ــار س ــم انحص ــم ک ــون ک روحانی
ــک ا  ــه کدام ی ــا این ک ــد داد. ام ــت خواهن از دس
ــزب  ــه ح ــر از جمل ــزاب قدیمی ت ــازمان ها، اح س
ــازمان های  ــه س ــا این ک ــی و ی ــه مل ــوده و جبه ت
نوپاتــر ماننــد فدایــی و مجاهدیــن یــا حتــی 
ــم پاشــیده خواهــد  عناصــری از ارتــش بــه ه
توانســت طبقــات ناراضــی را جــذب کنــد پرسشــی 
اســت کــه پاســخ آن را آینــدگان بایــد پیــدا کنند.«
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پریا شاطریان

متاشاخانه

»بــادی کــه بــر مرغــزار مــی وزد«، دربــاره ی نخســتین مبــارزات اســتقال طلبانه 
در ایرلنــد اســت. 

خاصــه داســتان: در دهــه ی 1920 چریک هــای جمهوری خــواه ایرلنــد در برابــر 
آزار متجــاوزان انگلیســی مبارزاتــی را شــکل می دهنــد. در ایــن بیــن »دمیــن« 
پزشــک جوانــی اســت کــه بــرادرش »تــدی« رهبــری یکــی از ایــن شــاخه های 
ــس از  ــدا بیطــرف اســت، پ ــه ابت ــن ک ــده دارد. دمی ــدی را برعه ــی ایرلن مبارزات
ــدد و  ــرادرش می پیون ــروه ب ــای گ ــه اعض ــتانش، ب ــی از دوس ــرگ یک ــدن م دی

ــدل  ــمنان ب ــل دش ــه قات ــی ب ــدک زمان در ان
می شــود.

ــامل  دو  ــبه نظامیان، ش ــروه ش ــه گ ــس از آنک پ
ــا کشــتن چنــد ســرباز  ــرادر قهرمــان فیلــم، ب ب
ــی  ــتند، پیام ــان بازگش ــه روستایش ــی ب انگلیس
ــل  ــی حاص ــه توافق ــید  ک ــان رس ــه دست ش ب
ــی و  ــای بریتانیای ــن نیروه ــگ بی ــده و جن ش
ــتگی از  ــود. دودس ــف ش ــد متوق ــدی بای ایرلن
اینجــا آغــاز شــد. »ملی گرایــان« نظرشــان 
ایــن بــود کــه ایــن توافــق دســتاوردی بــزرگ 
ــته  ــارزان کش ــون مب ــت خ ــه حرم ــت و ب اس
ــد  ــد بای ــردم ایرلن ــت  م ــده  و خواســت اکثری ش
ــا گــروه دیگــر، موســوم  ــاس داشــت. ام آن را پ
ــه  ــد ک ــد بودن ــان « معتق ــه »جمهوری خواه ب
ــت  ــکیل دول ــه تش ــا این ک ــه، ب ــن توافق نام ای
ــد،  ــه رســمیت می شناس ــدی را ب مســتقل ایرلن
چــون از ســران  ایرلنــد خواســته بــود کــه 
ســوگند وفــاداری بــه پادشــاه بریتانیــا را بخورند، 
نمیتــوان آن را پیــروزی نامیــد. آن هــا می گفتنــد 
پیــروزی نزدیــک اســت و بایــد بــه مبــارزه کــرد 
ــا اســتقال و آزادی در ایرلنــد حاصــل شــود.  ت
بیــن  ایرلنــد  داخلــی   جنــگ  آغــاز  ایــن 

ــه  ــر ب ــید و منج ــول کش ــاه ط ــه ده م ــود ک ــان ب ــان و ملی گرای جمهوری خواه
کشــته شــدن بســیاری گردیــد و زخــم آن  تــا مدت هــا بــر جــان جامعــه ایرلنــد 
باقــی مانــد. ایــن جنــگ کــه روی زندگــی  ایــن دو بــرادر متمرکــز بــود، نمــودی 
ــواه  ــرادر  جمهوری خ ــس از ب ــدار آتش ب ــرای طرف ــرادر ملی گ ــت. ب ــژه یاف وی
خواســتار ادامــه مبــارزات خواهــش کــرد کــه اشــتباه نکنــد و معاهــده صلــح را 
بپذیــرد. از آن طــرف، بــرادر مبــارز، بــرادر صلح جویــش را متهــم بــه کوتاه آمــدن 
در مقابــل قدرتمنــدان کــرد. در نهایــت مبــارزان آزادی خــواه دیــروز، بــه کســانی 

ــیدند. ــلحه می کش ــدی اس ــان ایرلن ــه جوان ــه علی ــدند ک ــل ش تبدی
دربــاره فیلــم: فیلــم نمایــی از جنبــش اســتقال ایرلنــد اســت کــه در اوایــل دهــه 
1920 بــه ثمــر نشســت. حکایــت دو بــرادر کــه هــر دو عضــو ارتــش جمهــوری 

ایرلنــد بودنــد. بــه واقــع شــبه نظامیانی کــه بــا نیروهــای بریتانیــا می جنگیدنــد. 
ــد.  ــاه می دادن ــا پن ــه آن ه ــردم ب ــدند و م ــان می ش ــردم پنه ــن م ــارزان بی مب
ــه دانســتن تاریــخ ایرلنــد نیســت، زیــرا  ــا فیلــم نیــازی ب ــرای ارتبــاط ب البتــه ب
کارگــردان بیننــده را درگیــر چالــش هــای شــخصیت هــا مــی کنــد. میزانســن 
ــده خــود را در حــال و هــوای  ــه ای اســت کــه بینن ــه گون ــرداری ب هــا و فیلمب
ســرزمینی احســاس مــی کنــد کــه مردمــش بــرای اســتقال جــان خــود را فــدا 
مــی کننــد. بــا قضــاوت در مــورد داســتان ایــن فیلــم بــه نتیجــه ای مــی رســیم 
کــه یــادآور جملــه ای از ویــل دورانــت اســت 
ــد  ــود نخواه ــرون ناب ــی از بی ــچ ملت ــه هی ک
شــد، مگــر آنکــه از درون نابــود شــده باشــد.

ــی  ــدام انقاب ــون دو اع ــم پیرام ــت فیل روای
ســازمان یافتــه اســت. نخســتین اعــدام اوائــل 
فیلــم اتفــاق می افتــد: دامیــان، قهرمــان 
اصلــی فیلــم، جوانی کــه پزشــکی خوانــده اّما 
مشــاهده ظلمــی کــه انگلیســیها بــر مردمــش 
انقــاب کــرده  را جلــب  او  روا می دارنــد 
اســت، بــا ســاح کمــری جــوان زحمتکشــی 
ــو  ــی اش را ل ــتان انقاب ــگاه دوس ــه پناه را ک
ــتن  ــه کش ــم ب ــد. تصمی ــت می کش داده اس
ــا ایــن منطــق اتفــاق می افتــد  ایــن جــوان ب
کــه ”مــا در حــال جنگیــم“. اعــدام دّوم فصــل 
پایانــی فیلــم اســت. حــاال دامیــان بــه فرمــان 
بــرادرش تــد بــه دســت جوخــه اعــدام ســپرده 
ــرش  ــر پذی ــر س ــاف ب ــون اخت ــود، چ می ش
ــون  ــان انقابی ــی ها می ــا انگلیس ــده ب معاه
انشــعاب بــه وجــود آورده اســت. عامــل اصلی 

ــدام ”منطــق انقــاب“ اســت. هــر دو اع
از ســوی دیگــر، ایــن پرســش مطــرح اســت 
کــه انقــاب را تــا کجــا بایــد ادامــه داد و کجا 
بایــد ســازش کرد. اختــاف فیلــم، اختاف نمونــه وار ”سازشــکاران“ و ”هــواداران 
مبــارزه تــا آخــر“ اســت. همیــن جاســت پارادوکســی کــه هســته تراژیــک فیلم بر 
آن بنــا نهــاده شــده اســت. آدم هــای فیلــم در موقعیتــی  هســتند کــه اگــر مبــارزه 
ــه خشــونت  ــار ب ــارزه ناچ ــد و در صــورت مب ــرار می گیرن ــورد ســتم ق ــد م نکنن
روی می آورنــد؛ خشــونتی کــه تنهــا شــامل دشــمن نمی شــود و دامــن دوســتان 

ــرد. ــز می گی را نی
ــه رو هســتیم: بــدون انقــاب بایــد خــواری را  ــا بــن بســت روب در ایــن فیلــم ب
تحمــل کــرد و انقــاب می توانــد آدم هــا را بــه برادرکشــی بکشــاند. فیلــم تقبیــح 
انقــاب نیســت، اّمــا نشــان می دهــد کــه ســرانجام راه انقابــی ســرانجامی تلــخ 

اســت. تــراژدی فیلــم بــر زمینــه انقابــی روی می دهــد.



داستان: خاصه 
کاوه نریمــان یکــی از پزشــکاِن پزشــکی قانونــی 
ــود  ــه می ش ــدی مواج ــا جس ــل کارش ب در مح

کــه وی را پیــش از ایــن می شناخته اســت.

داستان: خاصه 
مــردی کــه ماهــی را دوســت داشــت بازگشــته 
ــت دارد  ــروز را دوس ــه به ــری ک ــت. دخت اس

بازمی گــردد. مــردگان زنــده می شــوند.

داستان: خاصه 
ــا همــه چیــز درســت  مــن خطــر کــردم کــه ی
ــه  ــم واس ــر کاری می کن ــی! ه ــا هیچ ــه ی ش
ــن  ــواده ای کــه م ــو خان ــه ت خاطــر بچمــون ک

ــزرگ نشــه ــزرگ شــدم، ب ب

داستان: خاصه 
روایتگــر داســتان 2 دوســتی اســت کــه بــه دنبــال 

خوانندگــی و بازیگری هســتند.

هاری
کارگردان: 

انصاری امیراحمد 
بازیگران:

قاضیانی هنگامه 
کمالی علیرضا 

ساداتی مینا 
جمشــید هاشم پور

کی مرام میاد 

مــا خیلی باحالیم
کارگردان: 

گودرزی بهمن 
بازیگران:

غفوریان مهران 
صالحی مجید 
ضیغمی نیوشا 

بختیاری بهنوش 
امیرجالی مریم 

اسرافیل
کارگردان: 

پناهنده آیدا 
بازیگران:

تهرانی هدیه 
بازغی پژمان 

زین العابدین هدی 
زارعی مریا 
عمرانی علی 

بدون  تاریخ،  بدون 
مضا ا

کارگردان: 
جلیلوند وحید 

بازیگران:
آقایی میر 

تهرانی هدیه 
محمدزاده نوید 
استادی علیرضا 

داخ سعید 

برنامه پردیس سینمایی کاپری گرگان



با همراه داشتن این نشریه از 1۵٪ تخفیف خرید ساعت برخوردار شوید

آدرس: خیابان ولیعصر، بین عدالت 16 و 18 )بنی کریمی(

تخفیف ویژه نوروزی


