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هایی ها، اخبار و داستانهشتگاند از تصاویر، هاست پر شدههای جهانی ماهرسانه

ی پرتالطم در ایران هستند. پژوهشگرانی که با پیشینه گر ظهور خیزشیکه روایت

دانند که این کشور، سرزمین خوبی میاجتماعی ایران آشنا هستند به-تاریخی

هاست. از آغاز قرن بیستم میالدی، های سیاسی و انقالبهای مردمی، جنبشخیزش

ها رقم خورده است. برای ها و ضدانقالبسیاسی ایران با ظهور انقالبتاریخ مدرنِ 

سو، دارند. از یک های انقالبی ماهیتی دوگانه و پیچیدهشهروندان ایرانی، موقعیت

ی نوین اپیدایش هر موقعیتِ انقالبی دال بر جهشی رو به جلو است و از آفرینش گستره

های تاریخی همزمان دهد. اما این موقعیتمیو برابری خبر  یابی به آزادیبرای دست

وق گرد سی نابودی و عقبورطهی است که جامعه را بهضدانقالبحاملِ نیرویی ویرانگر و 

 داده است.

 

 های رهاییریشه
(، خورشیدیی نخست قرنِ بیستم میالدی )برابر با اواخر قرن دوازدهم در دهه

گرفت.  قانونی در ایران شکلپادشاهی، فساد و بیجنبشِ بزرگی در برابر دیکتاتوریِ 

شد، با همبستگی اجتماعی که از سوی روشنفکران هدایت می-این جنبش سیاسی

ها و طبقات گوناگون اجتماعی در انقالب نیروهای سیاسی و مشارکت مستقیم الیه

ی جربهت مشروطه به پیروزی رسید. در دوران مشروطه، موقعیتِ انقالبی، افقی نوین برای

ی این جنبش ورزی دموکراتیک و خودفرمانروایی جمعی گشود. فراوردهآزادی، سیاست

ریزی نخستین نظام پادشاهیِ مشروطه در خاورمیانه بود. اجتماعی پایه-سیاسی

های انقالبی، ، در فرایند پیدایش شوراها و انجمنهای انقالبیونِ دوران مشروطهآرمان

خستین پارلمان مردمی )مجلس شورای ملی( عینیت یافت. احزاب مدرن سیاسی و ن

های گوناگون اقتصادی، این نهادهای نوپا پایگاهی برای ابراز وجود مردم از خاستگاه

ی مطالبات، نیازها و منافع دهندهمذهبی و ملی ارائه کردند. انقالبِ مشروطه بازتاب

د و از منظر سیاسی و اجتماعی شدنانگاشته می هایی بود که تا پیش از آن هیچانسان

 آمدند.به حساب نمی
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های دموکراتیک عمرِ کوتاهی داشت. با این همه، لحظات باشکوه انقالب و دگرگونی

طولی نکشید تا دستاوردهای بزرگ انقالب با تهاجم اشراف و روحانیون واپسگرا و 

 ی از حمایتقالبضدانهای جدی روبرو شود. این نیروهای نظامی با آسیبهای شبهباند

مند بودند. یک بهره های استعماریِ زمانه )انگلیس و روسیه(نظامی و سیاسی قدرت

 ی دموکراسی توسط محمدعلیسال پس از پیروزی انقالبِ مشروطه، پیکرِ شکوفاشده

شد. با این همه، یک دهه زمان برد تا  شاه و مستشاران نظامی روس به شدت زخمی

پوش و حامیان روایی چکمهفرمانبا ظهور یکه ضدانقالب پیِدرکارزارهای پی

، رضاخان با حمایت نظامی و سیاسیِ 1۹۱۱در کودتای  1اش به ثمر بنشیند.انگلیسی

دموکراسی را به خاک سپرد و یک دیکتاتوری نظامیِ  یشدهدولتِ انگلیس پیکر زخمی

پیمانی امروز شاید دیگر بدیهی به نظر برسد، اما هم ۹ریزی کرد.وابسته را در ایران پایه

ی گیر و نیازمند موشکافی است. براای بسیار چشمهتاریخی دیکتاتوری و استعمار پدید

که در برابر هر حرکت و  بودهشدگان، این همپیمانی همواره سدِ بزرگی سرکوب

 سوی آزادی، برابری و دموکراسی قرار گرفته است.روی بهپیش

 

 دیکتاتور-پیمانِ برادریِ استعمارگر

وزیری محمد مصدق دوباره نمایان ی نخستدر دوره ضدانقالبدیالکتیک انقالب و 

خواه و ضدِ های سیاسیِ آزادیگران و گروه، کنشخورشیدیی سی شد. در اویل دهه

 استعمار با همراهی بخشی از طبقاتِ اجتماعی برای دستیابی به دموکراسی، استقالل و

گران از ساختار ها و کنشخودفرمانروایی همسو و همبسته شدند. با آنکه این گروه

مند نبودند، موفق شدند که دو هدف مشخص مندی بهرهتشکیالتی و سازماندهی قدرت

بندی و پیگیری کنند. از یک سو، آنها به محمدرضاشاه فشار آوردند سیاسی را صورت

از او دعوت کردند تا به اصول حکومت قانون و  فرمانروایی پایان دهد وتا به یکه

                                                      

1 Abrahamian, E. (1۱9۹). Iran between two revolutions. Princeton: Princeton 

University Press. chap. ۹ & 3. 

 . نقد اقتصاد سیاسی.فرمانروایانورگه و قانون یکهخشونت د (.13۱۱نصیری. ش. )۹ 

 

https://pecritique.com/2020/06/14/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D9%91%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86/
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ای سراسری خواهان جبههدموکراسی پارلمانی احترام بگذارد. از سوی دیگر، این آزادی

ی اقتصادی دولت انگلیس سازمان دادند و توانستند صنعت نفت و ملی در برابر سلطه

ند. جای شگفتی نبود که کشانه و استعماری رها کنهای بهرهِ قراردادایران را از بند

پیمان شوند. به گواه فرمانروای حاکم و استعمارگران در برابر دشمنی مشترک همیکه

مرداد  ۹9شمار تاریخی، دولت امریکا و سازمان سیا نیز نقشی فعال در کودتای اسنادِ بی

برای دومین بار در تاریخ مدرن  3خواه بازی کردند.و سرکوب جنبش دموکراسی 133۹

ور با دیکتات-زا در رویارویی با سدِ بزرگ استعمارگرران، یک خیزش دموکراتیکِ درونای

 کوبیده شد.خشونت در هم

ی این رخداد تراژیک تاریخی، سپهرِ سیاسیِ ایران را برای همیشه دگرگون تجربه

ران گهای ناشی از کودتا درس بزرگی به بسیاری از کنشها و سرخوردگیکرد. ناکامی

 بضدانقالطلب داد. این تجربه به آنها آموخت که چرخشِ انقالب به خواه و برابریآزادی

ناپذیر و خودانگیخته نیست. بسیاری از انقالبیون جوان یک روند طبیعی، اجتناب

یرد؛ گدار شکل میدریافتند که پیکارهای مردمی در میان یک تضاد بنیادین و ریشه

وی ورزی و دو الگی سیاستبینی، دو فلسفهجهان تضادی که میدانِ ستیز میان دو نوع

ین طور نسبی، به اکند. این انقالبیون، بهاجتماعی را نمایندگی می-ی تاریخیتوسعه

یافتند که سرنوشت آنها در یک نبرد بنیادین میان آزادی و انقیاد، استقالل آگاهی دست

 ر حال رقم خوردن است.کشی و دموکراسی و دیکتاتوری دو استعمار، برابری و بهره

 

 دوران طالییِ انقالب
گران انقالبی در های تاریخی به زایش نسل نوینی از کنشها و تجربهاین آموزه

گرایی منجر شد. در این دو دهه، جوانان پرشور و آرمان خورشیدیی چهل و پنجاه دهه

شان را بر محور آرمانِ رهایی، استقالل و رشد یافتند که پیکارهای سیاسی

کردند. این جوانان انقالبی از اندیشمندانِ خواهی سازماندهی و تجربه میجمهوری
                                                      

 مرداد نک. ۹9برای آگاهی از بسترهای کودتای 3 

Abrahamian, E. (۹113). The coup: 1۱93, the CIA, and the roots of modern U.S.-Iranian 

relations. New York: The New Press. 
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ستای نبردهای ورزی خود را در راگرفتند و سیاستانتقادی و سوسیالیست الهام می

عِ گیری از منابهکردند. آنها با بهربخش و ضداستعماری در سراسر جهان تأویل میرهایی

ای برای مبارزه با دستگاهِ سرکوب شاه ابداع های چندگانهها و راهبردنظری بومی، روش

هکارهای متنوعی را آزمودند و گرا رای چهل، این جوانانِ آرمانکردند. از اواخر دهه

های های کارگری، خیزشهای دانشجویی، اعتصابنقش مهمی در سازماندهی اعتراض

ی این نسل انقالبی موتورِ گرایانههای آرمانپیکار 4مردمی و جنگِ چریکی ایفا کردند.

 محرک انقالب بهمن شد.

 اجتماعی را یک-های سیاسیاش این جنبشپیمانان غربیطبیعی بود که شاه و هم

ا شان ارزیابی کنند. بسلطنت و حفظ منافع بلندمدت ژئوپلیتیکی خطر جدی برای

ی هکنندهای اطالعاتی و امنیتی، عناصرِ هدایتهای سیاسی، دستگاهگسترش جنبش

های مشترکِ فراملی برای سرکوب آنها ها را هدف قرار دادند و عملیاتاین جنبش

های سیاسی ران این جنبشی پنجاه، اغلب اعضا و رهبطراحی کردند. تا اواسط دهه

ها های نظامی بسیاری از آنتوسط ساواک دستگیر شدند. دستگاه قضاییِ شاه در دادگاه

امنیتی توسط -های نظامیهای اعدام سپرد و بخشی از آنها در عملیاترا به جوخه

 ساواک به قتل رسیدند.

 

 انقالب و ضدانقالب
ک خالء قدرت در نیروهای ی نیروهای پیشرو و جوان ییافتهسرکوب سازمان

ار انحصگرایان تمام شد و راه را برای بهاپوزیسیون ایجاد کرد. این خالء به سود اسالم

گرایان در ی انقالب بهمن، رهبرِ اسالمدرآوردن رهبری انقالب هموار کرد. در آستانه

قالب، انبرد و از امنیت نسبی برخوردار بود. چند ماه پیش از پیروزی فرانسه به سر می

یان گراتناسبی به اسالمی عجیب و بیهای غربی توجه و عالقهمداران و رسانهسیاست

های انقالبی و احساسات گرایان و هوادارانش به محبوبیت آرماننشان دادند. رهبرِ اسالم

                                                      

4 Vahabzadeh, P. (۹111). A Guerrilla Odyssey: Modernization, Secularism, Democracy, 

and Fadai Period of National Liberation in Iran, 1۱91-1۱9۱. Syracuse: Syracuse 

University Press. Chap. 1 & ۹. 
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ها و احساسات را خوبی آگاهی داشتند. آنها این آرمانضد استعماری در میان مردم به

گرایانِ مصادره کردند و به شعارهایی بنیادگرایانه فروکاستند. برای اسالم به سود خود

و نبردی  شدهای صلیبی تفسیر میهایی برگرفته از جنگبنیادگرا، انقالب با استعاره

-هیگریِ الکرد. برای آنها انقالب داللت بر یک دخالتدیرین با تمدن غرب را تداعی می

آن حاکمیتِ سیاسی به نمایندگانِ راستین خدا بر روی  یواسطهاسالمی داشت که به

 زمین اعطا شده است.

نژاد یکی از نخستین اندیشمندان سیاسی بود که این چرخش و گذار شکراهلل پاک

گرا، در دوران نژاد، از رهبرانِ سرشناس چپرا مشاهده و تحلیل کرد. پاک ضدانقالببه 

های ساواک را از سر سخت تبعید و شکنجهشاه به حبس ابد محکوم شده بود و دوران 

 گفتگویی با فرد هالیدیگذرانده بود. چند ماه پس از پیروزی انقالبِ بهمن، او در 

در  «میان دو موج»کند که انقالبِ ایران دچار آشفتگی شده و در تیزبینانه تحلیل می

دید که موقعیت انقالبی، میدان نبردِ دو نژاد به درستی میپاک 9حال تالطم است.

ی ههمین علت نباید به یک پدید کند و بهنیروی متضاد و آنتاگونیستی را ترسیم می

عی می تالش جدست فروکاسته شود. انقالبِ بهمن، از یک سو، فراوردهیکپارچه و یک

 ت، جامعهی سیاسو مستقیم در گسترهخواستند با مشارکت برابر گرانی بود که میکنش

سوی یک تغییر دموکراتیک هدایت کنند. از سوی دیگر اما، رهبریِ انقالب در مدت را به

نظمِ  گذاری یکگرایانِ بنیادگرا مصادره شد که در پی بنیانزمانی کوتاه توسط اسالم

 الهی بر زمین بودند.

خواه بخت چندانی برای و آزادی ی مواج و پرتالطم، جوانان انقالبیدر این دوره

گرا با نفوذ خود در مساجد و مراکز ی اسالمپیروزی در این میدان نبرد نداشتند. طبقه

ان ی مخالفرحمانهیافت و سرکوب بیای دستهمذهبی به سرعت به یک سازماندهی تود

 رهدولتی چی تأسیس به سرعت بر نهادها و دستگاه را در دستور کار قرار داد. نظامِ تازه

های انقالب جای تنفس را برای شد و با سازماندهی بسیج، سپاه پاسداران و دادگاه

                                                      

ران. . استکهلم: نشر بای انقالبهای از خاک برخاستهروایت(. 13۱۱نصیری، ش. و فغفوری آذر، ل. )9 

 .1۹۹-119صص 

https://pecritique.com/2020/02/10/%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C/
https://pecritique.com/2020/02/10/%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C/
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ر یافته دهای سازماندگراندیشان و نیروهای سیاسی منتقد باقی نگذاشت. خشونت

گران باختن بسیاری از روشنفکران و کنشهای نخست انقالب منجر به جانسال

در برابر این خشونتِ « ی جهانیجامعه»ها، . در این سالطلب شدخواه و برابریآزادی

های غربی هیچ اقدام مؤثری در راستای جلوگیری سازمانیافته سکوت پیشه کرد و دولت

رسید که غرب، چرخش به نظر می 6از وقوع این فجایع انسانی از خود نشان نداند.

م و برابر گسترش کمونیس ی یک سپر محکم درمثابهگرایی را بهانقالب به سوی اسالم

 کرد.ی در ایران ارزیابی میونفوذ شور

 

 آواهای آزادی
های سنگینِ انسانی کارزار و ی گذشته، مردم ایران با پرداخت هزینهدر چهار دهه

، 1399اند. از خردادماه یابی به آزادی و دموکراسی ادامه دادهنبرد خود را برای دست

 دهند.های سیاسی با تناوب و قدرت بیشتری رخ میشخواهانه و جنبهای آزادیخیزش

 یها و طبقات متنوعی از جامعهرسد الیهطور خاص، در چهار سال گذشته به نظر میبه

یابی به فرمانروایی مردمی را به اند تا آرزوی دستمتکثر ایران با یکدیگر همسو شده

و  «آزادی»ین نسل، اجتماعیِ ا-گران سیاسییک واقعیت تبدیل کنند. برای کنش

گران، پرسش از آزادی مفاهیمی خنثی و خالی از معنا نیستند. این کنش« دموکراسی»

هایشان فهم و ورزیاند و در بطنِ سیاستو معنای دموکراسی را در مرکز نبرد قرار داده

 کنند.تجربه می

 اییی اصلی بر سرِ رهمسئله خوبی نشان داده است کهسیاسی جاری به شِخیز

سیاسی آنان و ستاندن یک جایگاه برابر در تمام سطوح جامعه  ی عاملیتزنان، تجربه

های ملی و مذهبی ی اقلیتشدهی مطالبات سرکوبدهندهاست. این خیزش بازتاب

کند. این خیزش با خاستگاه است و نبرد آنها را علیه ساختارهای تبعیض نمایان می

ران افغانستانی گره خورده که خشونتِ روزانه، فقرِ فرودست و مهاج کارگران، طبقات
                                                      

6 Nasiri, S., & Faghfouri Azar, L. (۹1۹۹). Investigating the 1۱91 massacre in 

Iran: On the law-constituting force of violence. Journal of Genocide Research. 1-۹4.  

https://doi.org/11.1191.146۹39۹9.۹1۹۹.۹1191۹9 

https://doi.org/10.1080/14623528.2022.2105027
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های دانشجویان، دانشگاهیان کنند. این خیزش تالشکشی را زندگی میمطلق و بهره

های بنیادین و مشارکت سیاسی نمایندگی و روشنفکران را برای دستیابی به آزادی

هاست برای لبوم در حال مرگی است که سای زیستدهندهکند. این خیزش پژواکمی

های سالی و دریاچهها، خشکزند و خشم خود را از طریق سیلآرامش فریاد می

 دهد.شده نشان میخشک

و  های چندگانهها، مطالبات و آرمانبنابراین، در این خیزش آواها، نگرش

ی فرمانروایان مذهبی و عرفطور تاریخی از سوی یکهاند که بهمتصلی بازتاب یافتههمبه

اند. با این همه باید در نظر داشت که این خیزش شان سرکوب شدهحامیان خارجیو 

های المللی و بده و بستانهای بینهای پیشین، در میان کشاکشنیز همانند خیزش

شک، نظام حاکم و ای و جهانی شکل گرفته است. بیهای منطقهنظام حاکم با قدرت

ا ی انقالبی این خیزش رخواهند بست تا شعله دستگاه سرکوب تمام ابزار خود را به کار

ای نیز تالش خواهند کرد تا های جهانی و منطقهبه خاموشی بکشانند. همزمان، قدرت

شده و انقالبی در ایران را به سمت منافع خود هدایت کنند و سناریوهایی نیروی آزاد

 شان باشد.ی منافع راهبردیکنندهپرورانند که تضمیندر سر می

انداز و فرجام خیزشِ پرتالطمِ چشم ی،ضدانقالبی این نیروهای حضور و مداخله

که بخت بیشتری برای را ناروشن و پرمخاطره کرده است. مردم ایران برای آن 1411

های دموکراتیک در خاورمیانه، اروپا، پیروزی پیدا کنند از یاری و همبستگی جنبش

توان کنند. این همبستگی و یاری را میاستقبال میامریکای شمالی و دیگر نقاط جهان 

اند به اشکال گوناگون ابراز و ارائه کرد. اما باید آگاه باشیم که مردم ایران منتظر ننشسته

های خارجی به آنها دیکته کنند که چگونه باید پیکار خود را سازمان دهند و تا قدرت

ی و یط حاکم بر افغانستان، عراق، لیبچه کسانی را به نمایندگیِ سیاسی برگزینند. شرا

 های بشردوستانه،گریاست که سرنوشت محتومِ دخالت یی بسیار روشنسوریه آینه
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نده را نشاهای دستهای )نظامی و تبلیغاتی( نواستعماری و تثبیت دولتکشیلشکر

 9دهد.نشان می

 

                                                      

گاه ی دانشی مرکز مطالعات خاورمیانهاین مقاله بر اساس متنِ یک سخنرانی است که در همایشِ ساالنه9

 :متن اصلی این سخنرانی در سایت انگلیسی رادیو زمانه منتشر شده است آمستردام ارائه شده است.
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