
5٧"حلقۀ مفقودۀ" انقالب 
فاضل غیبی

اما اند،پرداختهبدانگران پرشماريتحلیلواندرکاراندستگرچهگذرد و میاسالمیسال از انقالب 35
نیافته است!این پدیدة شگرف اي براي قانع کنندهتوضیحهنوز کسی 

همان سال سقوط آنرا دروردار بود که هیچکس از چنان ثباتی برخهنوزرِژیم شاهش.1357در فروردین 
چنان چرخشی بود که تمامی نیروهاي مذهبی غیرمنتظرةیابی حوادث این سال و قدرت. کردپیش بینی نمی

ب سرنگونی سال گذشته خوا25آنان که در را درهم نوردید. گروههاي مخالف شاهيهاها و نظریهتئوري
57در تابستان جامعۀ ایران را ،ناامید می شدندرژیم شاه را دیده بودند و کم کم از تحقق رؤیاهاي خود

می دیدند. "وضع انقالبی"بیکباره در 
پایگاهی بیابند و درمیان مردمداشتندآرزو"انقالبی"هاي همۀ گروه"پایانی بیییلدا"در این پیش از
از گلسرخی تا ،"متعهد"شاعران آرزوهمین .ندکنوصل "به ساحل مردمراجزیرة روشنفکران"بتوانند 

ند. ناگفته ترین مقدسات ستایش کنقدسرا بعنوان م"خلق"داشت را وامی،سلطانپورتا "سایه"از شاملو و 
به اثبات خواهد اوو راه و روش درستی آرمان"خلقبیداري"، با داشت"ایمان"گروهی هر پیداست که 

خ نیز ستایش می شد:ترین داور تاریبعنوان بزرگ"تودة انقالبی". از اینرو رسید
بداندخلقکهروزي« 
نام)(گلسرخی، شعر بی»شودمیمحرابتوخونقطرههر

ه ناپذیر و مقدس خلق اشتباانقالبیون مدعی شدند ارادة،نمی تواند خطاکار باشد"تاریخداور"و از آنجا که 
. دارداعتباري بدون خدشه هر خواستۀ او است و 

ي انقالبیون بدهکار نبود و در پی هاگوششان به خواسته"هاي ایرانخلق"گویی 40با اینهمه درنیمۀ دهۀ 
با. تا آنکه داشتن"شاهحکومت ضدخلقی"سرنگونی اي بهعالقهچندان کشورپیشرفتهاي مادي و معنوي 

اي وارد آمد. کشور تکانهبر فضاي سیاسی مجاهدینوهاچریکپیدایش 
د. تا مقامی به مراتب واالتر برخوردار بواز "خلق"نزد این جوانان اعم از کمونیست و یا مذهبی، ا که شگفت

نیاز دارد و پیش از آنکه از جنبش انقالبی پشتیبانی "فدایی"در بارگاه بلندش به مدعی شدند او آنجا که 
!بسپارندکند، باید جمعی از بهترین فرزندان ایران در راهش جان

شعر در برگزاري شب مانند(فرهنگی يهابه برخی فعالیترژیم شاه56پس از آنکه در سال ،تصوريبا چنین
ت تظاهرا"، پیدایش  اجازه داد، تا تسلط خود بر اوضاع را به نمایش بگذاردانستیتو گوته و دانشگاه صنعتی)

کرد کمتر کسی جرئت میین چند ماه پیشزده ساخت. اگر تا همهمگان را شگفت57در تابستان "خلقی
ودة مردم از پیر و بر زبان راند، اینک ت"دستگاه"حتی در جمع دوستان و آشنایان سخنی در مخالفت با 

اي شعاري را بر زبان دهندهریختند و با شهامت تکانیاي به خیابانها مجوان و دارا و ندار بدون واهمه
"مرگ بر شاه!"ه آن فکر کند:داشت بکمتر کسی جرئت راندند که پیش از این می

به میدان اینکسوختند، میقیامش در آرزوي د بی فریایکه مخالفان رژیم در طول سالهای"یخلق"آري، 
رهبري را ،هاي مطرحها و شخصیتگروهمیان داوري و انتخابش را هم کرده بود و از اوآنکهشگفت!آمده بود

ترین اشعارش آمدنش را در خواب دیده بود: لطیففروغ در یکی از گویا برگزید که
میآید کسیکهامدیدهخوابمن« 
شومکورو



بگویمدروغاگر
میآیدکسی
..نیست،هیچکسمثلکهکسی

»...باشدبایدکهاستکسیآنمثلو
در غلیان بود کشوری که در سراسراز پیوستن به موجممکن بودیدوستمیهنچنین جوي کدام ایرانیدر

ي گروهها"شمار هوادارانشد چنان انبوه بود وتر می"سیاسی"جمعیتی که روز به روز خودداري کند؟
یافت. تأیید شده می"خلق"سوي خود را از"حقانیت"، که هر گروهیرشدي تصاعدي داشتچنان "انقالبی

یندة ایران را از آن خود آچنان بود که هر یک درآینۀ خیال هوادارانبویژه در مورد چریکها و مجاهدین رشد 
.دیدمی

اي غیرقابل تصور روبرو شدند و آن اینکه هرچند در اولین با پدیدهزدهروهاي انقالبی شگفتدراین میان نی
خمینی به از ورود اما هنوز دو ماهی از عمامه بسران نبود، يهنوز خبرشهریور16و13تظاهرات میلیونی در

ي برخوردار چشمگیراز حضوردر تظاهرات تاسوعا و عاشورامالیان که ،نگذشته بود)همان سالمهرماهدر (پاریس
.را جا بیاندازند"اهللا!روحاهللا، رهبر فقطحزب فقط حزب"با موفقیت کوشیدند شعار: وشدند

کردند و از شعارهاي جناح خمینی پشتیبانی میبدون واهمه از"مردم عاديتودة"نکته آنکه از یک طرف 
. چنانچه اگر ساختتري را مطرح میهاي بزرگتر و رادیکالخواستهاو،همین پشتیبانیطرف دیگر با تکیه بر

وجود هاراهپیماییدرمذهبی نیروهاياینک،ابتکار عمل در دست چریکها و مجاهدین بود،پیش از این
!دنددامینحق تعیین شعاربه آنان دیگرو کردندتحمل میرا ها "چپ"

ندر صف مخالفان رژیم شاه جا نداشتاصوالً دآخوندهاسال پیششگفتی این چرخش بزرگ در این بود که تا 
برد و رهبري می کرد، بخش بزرگی از مالیان طرف دربار را پیش می"خلقی"اگر انقالب را جریان "بیشکو 

هواداران مجاهدین، بلکه در نظر اکثر در نزدنه تنها پیش از این مالیان وانگهی، اکثریت )1("می گرفت.
گنجیدند و اگر در د و در صفوف مبارزان با رژیم نمیوابسته بودن"اسالم صفوي"به ،جوانان کتابخوان

"ترین اقشارعقب مانده"شد، تنها از اینرو که اي میاشاره"نیروهاي مذهبی"به هاي نیروهاي انقالبیبیانیه
ه جلب شوند.نیز به مبارز

"روحانیت شیعه"را را به دامن چون و چبی، گوي پیروزيدپشتیبانی خواي عظیم با اما اینک توده
از پشتیبانی بیکباره زد، رهبري مذهبی میسر به هزاران "چپ"هواداران گروههاي شمار انداخت و اگرمی

گرو را در که بقاي خودند چنان قافیه را باختها"چپ"در این سوبدین سبب. بودشده میلیونی برخوردار 
به میدان آمدنش را چه باك که این رهبري انتخاب خلقی بود که خود یافتند. میرهبري مذهبینزدیکی به 

! گذاشتندو اینک باید به رأي او گردن مینوید داده بودندسالها
انند میشل فوکو، (مدست اندرکاران ایرانی، بلکه براي اندیشمندان خارجیراي نه تنها باین چرخش بیسابقه

"اتتوجیه"نبود وقابل توضیح کردند با دقت دنبال میکه رویدادهاي ایران را نیزفوکویاما)یورگن هابرماس و
خورد.تنها بدرد تبلیغات اسالمی میآنان 

که ، انقالبی را توضیح داد نوین و سرانگشت اندیشهبه کمک دانش ممکن است سال 35امروز پس از آیا
؟ کابوسی بلند بدل گشتبصورت رؤیایی شیرین آغاز شد، اما بزودي به

:زیر بنای نظری
را بسوي بیستمقرناجتماعی، باید اروپايوصنعتیعلمی،پیشرفتهايم.19قرناندیشمندانتصوردر

"متمدنبشر "رخ نمود که اما در نیمۀ اول این قرن فجایعیکرد،رهنمون میهمه جانبۀ اوضاع زندگی بهبود
که کشورهاي درگیر بودجنگ جهانی اول بیستمقرنفاجعۀین نخسترا تا لبۀ پرتگاه توحش به پیش برد. 

درحالیکه بزودي یانجامد،بیشتر به طول نیچند هفته و یا حداکثر چند ماهکردند،میجملگی تصوردر آن
بلکه با توجه به خسارات و ،نه تنها بسیار طوالنی خواهد شداز سالحهاي جدیدبه سبب استفادهروشن شد

میان نخواهد بود. سخنی دراصوالً دیگر از برد و باختتلفات چند میلیونی 



اه بود، چنانکه ورت جنگ جهانی دوم در ربزرگتر بصبمراتب اي فاجعه"تجربۀ بزرگ"این شگفتا که در پی
به فجایع هرچه آنپیشرفتکه این چگونه تمدنی است که دندشروبرو پرسش این با اندیشمندان از آنپس 

؟شودمنجر میيبزرگتر
که دریافت. او کشف کردفیلسوف یهودي آلمانی م.) 1905ـHannah Arendt)1975این پرسش را سخپا

، شود و آنچه در اروپا اتفاق افتادمنجرهرچه بزرگتريناگزیر به فجایع خوشبختانه پیشرفت تمدن نباید
ی اجتماعی ناشی از بحراناما در درجۀ نخست رخ دهد، داري از رشد سرمایهايتواند در مرحلهمیهرچند

است:
دند. این سرگردان شاروپاتودة عظیمی از سربازان و کارگران بیکار در شهرهاي جهانی اول با پایان جنگ 

ازتنها نه اینک و به شهرها سرازیر شده بود،دهکناز روستاپیشرفت صنایع پیش از جنگ بدنبالکه"توده"
گسستگی از روستا با فرهنگی به مراتب شدیدتري روبرو بود.بحرانبا بلکه ،بردرنج میاقتصاديبحران

را "مهاجران"در شهری زندگتوأم بود.کلیسا،همه جانبۀ بویژه تسلط ،گسستگی از فرهنگ حاکم بر روستا
,“Stadtluft macht frei„(ساخت،رها میهاي گذشته پایبندي به سنتاز و آزاد از وابستگی مذهبی 

„urban air makes you free“(د. یانجامنیز میاز دست دادن هویت پیشینبه اما
جود با تمام وبودند و از سوي دیگرگذشته آرام و ایمن از یکسو در حسرت زندگی ،از روستا به شهرمهاجران

به بحرانی همه اتودة مزبور راین دو هویت و ناامنی زندگی شهرينوسان میان .در پی یافتن هویتی نوین
پس از جنگ بیاویزد.دادمیی نوین وعدة هویتبه هر دامانی کهداشت را وامیو او ساختجانبه دچار می

بینی گزین جهانجایندتوانستکشاند که میمیرا بسوي جریاناتیايچنین تودهعظیمکششیاولجهانی 
و کارشان بدانجا کشید کهندبوداي روبرو افراطی با استقبال فزایندهاب حزابدین سببد. نشومذهبی 
در روسیه نیز استالین با تکیه بر .بقدرت رسیدندم.)1933(آلمان ها درنازيوم.)1922(در ایتالیا هافاشیست

همین توده رقبا را حذف و حکومت توتالیستی خود را برقرار کرد. 
ي احزاب چندان مطرح نبود و بیشتر در دة مزبور محتواي شعارهاچنانکه هانا آرنت دقت کرده است براي تو

آنروزگار به بدین جهت دو حزب توتالیتر. ردزندگی آنها را دربرگیهمۀ شئونوابستگی به حزبی بودند که پی 
کردندبرگزار میهایی پرشکوهیماییراهپوي رنگارنگ مراسمهاهر مناسبتی با استفاده از پرچمسبب آنکه به 

یافتند.میپذیرش بیشتريبرخوردار بودند،زنان)جوانان وهاي(مانند سازمانگوناگونی"ايتوده"و از سازمانهاي 
ه بودند صف آرایی کردناپذیر در برابر هم که دو حزب افراطی چپ و راست آشتیدر آلمان با آنجالب است که 

با ،ندساختمیرا صحنۀ زد و خورد هواداران هاها و گردهماییها، محلهخیابان20و در تمامی طول دهۀ 
در حزب بکلی ي دادند که ران حزب کمونیست نه تنها به او رأهواداتن ازقدرت گرفتن هیتلر بزودي میلیونها

جنگ"ازپسند، ه بودبرنده شدم.1936انتخابات سال ها در"چپ"نازي ادغام شدند. در اسپانیا نیز با آنکه 
هوادار فرانکو شدند. هااسپانیاییقاطعاکثریت"داخلی

آنکه هر چه زودتر و رو براي . از اینغلبه بر بحران هویت است"مهاجران"چنانکه اشاره شد، انگیزة اصلی تودة 
ش شدیدي به رادیکالیسم سیاسی در او کشکند وبد از شعارهاي افراطی استقبال میتر هویتی نوین بیاقاطع

رو هاي پوچ، دنبالهفریفتۀ وعده،همه جامونۀ کشورهاي اروپایی نشان داد،چنانکه ننهادینه است. بدین سبب
البته .دگیرمیقرار استفاده سؤموردگیريو ماشین رأي"یممردپایگاه "بعنوان د وشومیاحزاب رادیکال 

و فرانسه،انگلستانژاپن،مانند(کشورهاازبسیاريدرپیدایش چنین روندي قانونمند نیست و چنانکه اشاره شد،
.     نیانجامیدمهمیهايبحرانبهکوچ روستاییان به شهرها)یا ایاالت متحده

ـ مالیان"مهاجران"محور 
یافت که جمعیت چنان شتابی در این دههبود،یکنواختدهۀ چهلاگر رشد جمعیت شهرهاي ایران تا

تنها طول دردر آستانۀ انقالب . بعبارت دیگر ک دوم جمعیت کشور افزایش یافتاز یک سوم به یشهرنشین
)2(بود.کشور از روستا به شهر مهاجرت کرده میلیونی 25جمعیت از یک دهه حدود یک ششم 



در بازار کار را "مهاجرانتودة "توانست چنان شتابی داشت که میرشد اقتصاديحتی اگر فرض بگیریم که
مظاهر. بود"بحران هویت"ساخت، هاي اجتماعی بدل میرا به پایگاه دگرگونی"توده"، آنچه این کندجذب 

بطور روزمره،بیگانه از طریق تلویزیون و سینماهايهایش و برخورد با مظاهر فرهنگوسوسهباندگی شهري ز
مذهبی، چنانکهاز وابستگیباید دیر یا زود که داشت"مهاجران"اي بر روان این دهندهچنان تأثیر تکان

بریدند.می،رفتآن بشمار میده مظهرمالي
، تفاوت اساسی دور مانده استاز نظر 57کنکاش دربارة آرایش نیروها در انقالب در نکتۀ اساسی و گرهی که 

کشاکش رهایی دری کههاینام گرفت. خانواده"اسالم سیاسی"آنچیزي است که بعدها میان مذهب سنتی و
از اسالم روبرو تازه ايبا جلوه57اره در بحبوحۀ رویدادهاي بیکبگرفتار بودند، روستایی از مذهب خرافی

شعارهایی با که و آنگاه مدرن و تپشی روزافزون داشتي ظاهرشدند که نه تنها باعث شرمساري نبود که 
را "مهاجران"مرئیبیکباره پیوندي نا،مطرح شد)..، مبارزة طبقاتی"امپریالیست"،"دیکتاتور"مانند (نوینهايواژه

و نیازي به ترك مذهبنه تنها ،يبه زندگی شهربر بیگانگیغلبه راي . آنان دریافتند که بدربرگرفت
دست و سرافرازنوینیهویتبه توانبراحتی می"جماعت"، بلکه به همراهی با آبا و اجدادي نیستهايسنت

تر و هویت گسست از گذشته قاطع،ترها بزرگتر و راهپیماییهرچه شعارها افراطییافت؛ با این ویژگی که
)3(»شان از کجا پیدا شدنبود سر و کلهمعلوم« آخوندهاي جوانی که 57ید بارزتر. بدین سبب در پاییز جد

و بگوش ی مذهبیبا نوایرفتند، زیرا شعارهاي آنانبدست گراهاعت ابتکار عمل و رهبري راهپیماییبه سر
تا دیروز "ة مردمی که به توداز سوي دیگروبریدمیرا ها "چپ"نفس از یک سو چنان افراطی بود که ،آشنا

. شداحساس می"تولدي دیگر"بخشید که همچون اعتماد بنفسی می،"از پاسبان می ترسیدند
هرچه شعارها عجباو! تررادیکالشعارهاو ترفزونانیزاعتماد بنفس مالیانترهر چه این توده انبوه

یافتند که تا همین دیگر رابدین ترتیب دو قشري یکتر.چشم بستهمذهبی ه رهبران، اقتداي توده بترافراطی
دیدند. لیت اجتماعی بر پرتگاه نابودي میچندي پیش خود را از نظر مقبو

آماس چنان با سرعت ها "چپ"زدةحیرتچشمانبرابردر"ـ مالیانمهاجران"محور بر"خلقجنبش"
به دامان یکسرهچنان خود راکنند ومیهواداريمبانی فکري دیگري ازفراموش کردندآنان کرد کهمی

"شهادت"چنان ارزش . مثالً دغدغه پذیرفتندهاي اسالمی را نیز بی"ارزش"انداختند که "بارزمسلمانان م"
تقسیم "شهدا"به نسبت تعداد سیاسی قدرت آیندهدر حکومتیقین داشتندرساندند که گویی را به عرش 
بی چون و مشروعیت روزيد ریخت ونجیب خواهرا به"سرمایه"همۀ این مالیانغافل از آنکه !خواهد شد

د کرد.نخود را از آن کسب خواهچراي 
فراتر از و مطلق خود را بکرسی بنشانند مشروعیت تاجلوه دهند"همه خلقی"را انقالب مایلند رهبرانطبعاً 

درحالیکه هر انقالبی جلوه دهند. "مسئول"به سبب شرکت در انقالب، در برابر حکومت انقالبی را همگانآن 
سر ناچاري از،در مراحل آخراقشاردیگر مراهی رسد و هبانی قاطعانۀ قشري از جامعه به پیروزي میبا پشتی

:است"عاقبت اندیشی"و 
ایستادگیانقالبموججلوتوانستندنمیچونافتادندراههمهاشخصیتتیپاینشدبلندموجکهزمانی« 

)3(».کنند
داد اقشار جامعۀ ایرانی را تشکیل میاي که انقالب اسالمی بر دوش او ممکن شد تنها یکی از"توده"بیشک

بسیار دیر به انقالب روستا«را فراگرفت، اما نه تنهاسراسر جامعه رچند جو انقالبی در مرحلۀ آخرو ه
متوسط شهري نیز تا راهپیمایی و طبقاتگسترش یافتت کارگري تازه از مهرماهاعتصابابلکه )4(»پیوست.
.کردندبیون بسنده میبه همدلی با انقالتنها عاشورا
البتهاند. مپن جامعه تشخیص دادهپایگاه انقالب اسالمی را قشر لُ، "مسلمانان انقالبی"با توجه به رفتار برخی

چنین استفاده کردند، اما )5("یار دیرینه"درست است که این بار نیز مالیان بمنظور تحکیم قدرت خود از 
تن هیچگونه حرکت اصوالً قدرت برانگیخ،قشري چه از نظر خوي اجتماعی و چه به لحاظ گسترش کمی

،دربارة آرایش طبقاتی در ایران کنکاش داشتندسالهاهایی که "چپ"انگیز استد و شگفتاجتماعی را ندار
ند، اما جا دار"اعماق جامعهدر "نظر سطح معیشت هرچند از،"مهاجران"بدین توجه نکردند که قشر عظیم 

برخوردارند.با لمپنیسم ی کامالً متفاوتاز نظر فرهنگی از سرشت



)6("فقر فلسفی"به سبب ،ی و حزب تودهیعنی چریکهاي فدای،ایران"چپ"مهمسازماناز سوي دیگر دو
باور اي فاجعهورطۀهواداران خود را به نه تنها در تحکیم قدرت مالیان نقش اساسی بازي کردند، بلکه 

هاي تودة برانگیزندة انقالب ویژگیاز شناخت،"خلق"توهم نسبت به سبب آنان بهفروبردند.نکردنی 
شناختند. بازایران "زحمتکشان"کلّبعنوانند و آن رادرماند

هاي بیماري"اشتنذگسرپشت پس از "پایگاه مردمی"برخورداري از بخاطرانقالب داشتند"ایمان"آنان
"ضدآمریکایی"نیرویی که چنین رادیکال و صادقانه قرار خواهد گرفت، زیرا"مطلوب"در مسیر "کودکی

شد کهانگیزاجعهفزمانیاین دیدگاه .از نزدیکی به بلوك شرق خواهد بوددر دنیاي دو قطبی ناگزیر،است
هواداران این درحالیکه آمد، فرودانبرسرش"برادران"فرارسید و پتک نابود کنندة ها"چپ"نوبت سرکوب 

هستند که "خلقی"گران و زندانبانان آنان فرزندان ر بودند که دستگیرکنندگان، شکنجهاین باوبر سازمانها
اخته است!نرا نشخود "همراهان استراتژیک"هنوز 

هاياتاقفجایعبارودرروئیدرراالزمفکريوروحیآمادگیخود،بازجویانپنداشتن»انقالبی«باهاآن« 
تاببانانزندانهموبندانهمسويازهمرادوگانهرنجی. دادندمیراهاکژرويتاوان. نداشتندبازجوئی

مرددزندانازبیرونودروندرشقاوتافشايدراماایستادند،میوخوردندمیتازیانههاآن. آوردندمی
)7(» .کردندمیپیشهسکوتسیاستآخرسروماندندمی

ها در انقالب شرکت ترین انگیزهسال جمع بزرگی از بهترین فرزندان ایران که با نیک35پس از آنکهاسفناك
اند.ها هنوز از احساس شرم و سرخوردگی فراتر نرفتهکردند، پس از آنهمه قربانی

)8(»ام..اي خزیدهگوشههمرنگی با جهل جماعت ... و پشیمان از خیانت به ایران، شرمسار از « :هما ناطق
تردهايجاناینسرگردانیدرخودسهمبهکههرگاهربایدمیچشممازخوابشرمواندوه«رقیه دانشوري:

)9(».اندیشممیعاشق
...
"اسالمیجمهورينظامبهتوهم"به سبب دوست با آنکه نکه گروه بزرگی از ایرانیان میهنتر آسفناكا

:اندلبه نکردهغ"خلق"بر توهم خود نسبت به هم هنوز ،ندشرمناک
)10(.»استجاريجامعهاعماقدرکهامبستهامید..جنبشیبه« 

ایران است که این سرنوشت گویی.دبیسابقه بوب مشروطه و جنبش ملی کردن نفتمانند انقال57انقالب 
اندرکاراندستتنهانه،در حرکتهاي اجتماعی پیشتاز منطقه باشد و دیگران از تجربۀ او درس بگیرند. بهررو

شگفت آنکه چنین بازماندند. 57انقالب محرکۀنیرويشناختازنیزغربیبزرگاندیشمندانبلکهایرانی،
دیدند. مکانیسم را در انقالب ایران نشناختند همانمییبخوبنکه تاریخ تحوالت اروپایی رااندیشمندانی با آ

چنان درجۀ رشدي قائل نبودند! ،"سومیجهان"شاید بدین دلیل که براي ایران بعنوان کشوري 
ممکن شد و "مهاجران"به میدان آمدن قشر تنها به سبب 57دانیم که چرخش رویدادهاي سال امروزه می

داد اما در گذشته در اروپا، روسیه و حتی رخ می"ن سومجها"ن بار در اي اگر براي نخستیچنین پدیده
سابقه داشته است. )11(چین

د، که سرنوشت همان نیرویی به حرکت درآی"بهار عربی"هاي کرد، تا در جنبشمیجهان باید سی سال صبر 
معیشتی. بدین حتی د تا انگیزة آزادي خواهی و یا بیشتر دغدغۀ هویت داری کهینیرورقم زد.ایران را انقالب

ن را بر مسلمیالاخوانبسادگی هاي استبدادي، پس از پیروزي بر رژیمتونس،در هم در مصر و سبب نیز، هم
اي با همین امروزه تودهچنانکه نیست،اي خاص خاورمیانهاین پدیدهوکرد! "انتخاب"کرسی قدرت 

روي کار آمدن حکومتهاي ثباتی سیاسی و ، مسئول بیاز ونزوئال تا تایلندمشخصات در بسیاري کشورها، 
. استپوپولیستی 

ایرانمردماقشارترینوسیعاین سال آستانۀدراساسی ناگفته نماند: البته کهاينکته57دربارة رویدادهاي 
شاهدیکتاتورمنشیازناشیتنهاونداشتمذهبیجنبۀاصالًآنانمخالفتامابودند،مخالفحاکمرژیمبا

)12(.کردمیسلبایرانیانازراسالمملیهویتبازیافتکهبود



برقراري به انگیزةکردگان، کارمندان، مدیران و کارگران آگاه دانشجویان، تحصیلریت اکثچون نیک بنگریم، 
سرکوب مخالفان و فساد شرکت کردند. آنان رژیم شاه را به سبب خودکامگی، 57خیزش در "دمکراسی"

هاي اقتصادي، فرهنگی، بجز از نظر سیاسی، در همۀ زمینهایران یافتند. نمیامروز برازندة ایران،و اداريمالی
.وین در میان دیگر مردم جهاندر پی یافتن هویتی نآموزشی و مدنی در حال رشدي شتابان بود و ایرانیان، 

توانستند. اکثریت ایرانیان تحمل نمیراندودکامه بر آن حکم میي که رژیمی خزندگی در کشوراز اینرو، 
هویت از شاهرژیمدانستند و از اینکهاي دمکراتیک، مرفه و سرافراز را بدرستی حق خود میزندگی در جامعه

سؤاستفادة تبلیغاتی خود دیکتاتورمنشیامروزي آنان به منظور توجیه هاي و موفقیتایرانیان تاریخی 
نه در پی انقالبی بنیان )هاي افراطی"چپ"صرفنظر از(بنابراین اکثریت مردم ایران رد، خشمگین بودند. کمی

دستگاه اداري و سیاسی کشور بودند. هاي بنیانی دربرکن، بلکه خواستار رفرم
کردند، ازشرکت 57رویدادهاي سال در کشورهمۀ ایرانیانی که به انگیزة بهروزي و سرافرازيبدین دلیل
مسئولیتی برعهده ندارند و باید شد،به انقالب اسالمی منجر"مهاجرانمالیان ـ"بر محور رویدادها اینکه این
غلبه کنند.احساس فلج کنندة ندامت و شرمبتوانند بر
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