
 

 
 
 

 
 

  

  
صاد 

نقد اقت

ی
سیاس

  روایت 

 انقالب بهمن

 

 پرویز صداقت

 



 انقالب بهمنروایت  2 

 

 هر تاریخی

 ی زمان حال تاریخی است درباره 

(1) 
مزدم  7531ماٌ  اػتزاضات دیمؼمًالً  7531اوقالب  رعمیَای  وگاری تاریخ

ٍ  قم ٍ تها اماهای رؽه می م  ه      « مهًَه »ای  تٍ وگارػ مقاله  ی در ريسوامه

رصیهم  کهٍ   کىىهم  مؼزفهی مهی  ای اس اػتزاضهات   عزآغاس مجمًػٍ را اطالػات

تهٍ چهالؼ کؾه م ي در     تهار  آَىگ َز چُل ريس یک اتتما تا ضزبگذؽتٍ را 

 ي اعتقزار جمًُری اعهالمی  اوجام م اػ تٍ عزوگًوی« فجز»ريس  دٌوُایت در 

در قهم تهٍ    7531مهاٌ   مؼمًالً ایه ريایهت تؼهم اس اؽهارٌ تهٍ دی    . را رقم سد

اهلل خم ىی  ي تثؼ م آیت 7531خزداد  73« ق ام»کىم ي تٍ  گذؽتٍ جُؼ می

 . گزدد تاسمیدر آن عال 

ٍ يقًع در ريایت دیگزی اس اوقالب اگزچٍ  تصهمی   ی ایهه رخهمادَا    َمه

گًتهٍ  در اوغهت تً  ؽة ؽؼز  71مثالً اما آغاس فزایىم اػتالی اوقالتی  ؽًد می

اػتزاضههات  تههز ایههه ريایههت. تًاوههم تاؽههم مههی( 7531مُههز  11تهها  71)

يیضٌ اػتصاب  ي تٍ 7531ي اػتزاضات کارگزی  7531وؾ ىان در عال  حاؽ ٍ

 ی ایه ريایت جُؼ تٍ گذؽتٍ. کىم تزی می تأک م ت ؼکارگزان صىؼت وفت 

ٍ     مهی   راعه اَلل ي جىهثؼ چزیلههی   ي تاؽهم   7531ی  تًاوهم تهٍ اياخهز دَه

 .تزؽمارد اوقالب تُمه َایدرآمم خ ؼ

َها تها تًجهٍ تهٍ چ زگهی       کهٍ الثتهٍ در ایهه عهال     تهًد ريایت عًمی َم 

تهز   عهات  کهم   ي ل ثزال گزا تغ اری اس فؼاالن م یذَه ایمئًلًصی وًل ثزالی تز 

تهزی داؽهت ي    ی تهارییی  گذؽتٍ  اوقالبْ ،ایه ريایت تز طث . ؽًد ى مٌ میؽ
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ؽهمن   وُات م ی يیضٌ تٍ اوقالب مؾزيطٍ ي و ش تٍواکامی تٍ  درآمم آن  خ ؼ

در ایهه   .گؾهت  تزمهی دکتهز مصهم    م هی  ديلت صىؼت وفت ي کًدتا ػ  ٍ 

اس  ٍایهه دعهت   ؽهًیم ي اصهًالً   اس حثظ ي تثؼ م رجال م ی آگهاٌ مهی   ريایت،

 .دارومتزػُمٌ   يیضٌ یجایگاَ، َای ع اعی ؽیص ت

 7711چُهارم، اوتیاتهات ریاعهت جمُهًری امزیلها در عهال        در ريایت

ريی کهار   ،ایهه ريایهت   تز طث . ی آغاس تحًالت اوقالتی در ایزان اعت وق ٍ

َا در اوتیاتهات ریاعهت جمُهًری امزیلها ي      آممن ج می کارتز ي دمًکزات

. گ هزد  در آغهاس قهزار مهی   ع اعت حقً  تؾز يی ي تاؼ ف ؽهاٌ در ایهزان   

ي خؾهم   َای ؽاٌ ی ایه ريایت مؼمًالً ت ىمخزياسی جُؼ تٍ گذؽتٍ در گاٌ آن

تحههًالت  ای اس ، افههشایؼ تُههای وفههت ي مجمًػههٍامزیلهها ي اوگ غههتان اس يی

و ش اجهالط گًادالهًج ي   ی آخز ایه ريایت  خزدٌ. تاال را دارد صئًخ ت ک دعت

 .اعتتزکىاری ؽاٌ  تزایگ زی رَثزان جُان  تصم م

ٍ  ريؽه م ان ایه ريایت در عایٍ يجهًد آمهمٌ    َا اوثًَی ريایت دیگز َم ته

تهارییی ي  تهز تیؾهی اس ػىاصهز     ؽهان  ًیىهمگان گاعت کٍ تزحغهة َهم    

َا ي  َایی اس افغاوٍ َایی کٍ در َالٍ ريایت ،ؽًد ٍ میتؽگذاتأک م تارییی  ؽثٍ

 . موؽً گم می َای تارییی ي گاٌ جؼل َا اع ًرٌ

خایههان »ؽهم کهٍ حاصهل ػصهز     در ایهه م هان، یهک ارتوزريایهت و هش سادٌ      

 ريایت ایه .ؽؼاع قزار دادٌ اعت َا را تحت ی ريایت ي َمٍ اعت« ایمئًلًصی

کاَهم ي  فزي« خؾهًوت »را تهٍ  تهز ضهم رصیهم گذؽهتٍ     قُز اوقالب  کًؽم می

ٍ   تفزجام  آم ش را تی خؾًوت ػ  ٍ عاختار خؾًوت ی  ماوم چزاکهٍ تىُها چزخه
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تهٍ  محلهًم   خ ؾاخ ؼدر ایه ريایت، َز اوقالتی . کىم خؾًوت را تاستلزار می

 .ؽلغت اعت

 

(2)  
چىهم  مىتُی ؽهم   7531ای کٍ تٍ اوقالب تُمه  خىج عالٍ ي ی ت غت طی ديرٌ

. تًد 7551مزداد  11ویغت کًدتای . عاسی داؽت ريیماد اَم ت عزوًؽت

. ع ة کزدٌ تهًد حاکم رصیم اس را ایه کًدتا در اذَان ريؽىفلزان مؾزيػ ت 

اقمام مغتق م امزیلا ي اوگ غتان در تاسگزداومن ؽاٌ تٍ قمرت، رصیم حهاکم را  

عهاسيتز  امى تهی ه      ،در خهی کًدتها  . ت ىااذَاوی عاختٍ تهًد فاقم مؾزيػ ت 

ی تؼهم   کزد ي تحًالت دي دٍَ تزیه وقؼ را در حفظ رصیم ایفا می وظامی ت ؼ

قادر وؾم خایگاٌ اجتماػی درخًری تهزای خهًدػ   گاٌ  َ چوؾان داد کٍ رصیم 

 . خ   کىم

ٍ   اصالحاتتحًل تؼمی  َهای ممرو شاعه ًن اقتصهادی اس     ارضهی ي تزوامه

ی مشدتگ هز تهزای    ی کار عادٌَااصالحات ارضی و زي. تًدی چُل  ايایل دٍَ

ٍ  يعهاس  تز اس َمٍ تیؼ عاخت ىایغ ي مُمحاًر در ص رؽهم در اقتصهاد    ريته

اتؼهاد  اس ایه دَهٍ، مهًم مُهاجزت اس ريعهتا تهٍ ؽهُز       . ایزان را فزاَم کزد

ایه مُاجزان تاسٌ در فاای ؽُزَا تؼااً تهٍ حاؽه ٍ خزتهاب    ي  جمیمی یافت

یها  َای ممرو شاع ًن خ ًوم ريحاو ت عهىتی    اس عًی دیگز، ایه تزوامٍ. ؽموم

در تزاتهز دي جزیهان عهلًالر    . تیؼ مُمی اس آن ي رصیهم را اسَهم گغغهت   

َهای عهلًالر    تهٍ ارسػ زیان عًمی َم خمیم آمم کهٍ وهٍ تىا  میالف رصیم ج

مًکزاعههی ي ػههمالت اجتمههاػی ت لههٍ تزمثىههای میالفههت تهها      آسادی ي د
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تهزیه حزکهت    مُهم . َای غزتی در تزاتز رصیهم ایغهتاد   ممرو شاع ًن ي ارسػ

 .ؽاَم تًدیم 7531در خاوشدَم خزداد  تا آن مق غ راع اعی ایه جزیان 

 ٍ افهشایؼ ؽهمیم   . تهًد  7531ی  عًم ه تحًل مُم ؽًک وفتی ايایل دَه

شایؼ درآممَای ديلتی تا تشری  مىاتغ مالی جمیهم  تُای وفت ي تٍ تثغ آن اف

َای متؼمد در  تٍ کالثم اقتصادی کٍ تًان جذب ایه مىاتغ را وماؽت ت ماری

َا افشایؼ ؽمیم ؽهلا  طثقهاتی    تزیه آن اسجم ٍ مُم. ایه کالثم خمیم آيرد

َای تهاالیی ي م هاوی تًريکزاعهی وظهامی ي      ردٌ. َا تًد َا ي خای ىی م ان تاالیی

ٍ . ؽمت اس ایه افشایؼ درآمم مىتفهغ ؽهمٌ تًدوهم    تی تٍديل ی متًعه    طثقه

امها اخهتال  ي ؽهلا  ته ه     . ؽمت فزتٍ ؽم جمیمی کٍ ؽلل گزفتٍ تًد تٍ

َهای مىتُهی تهٍ     در عهال . طثقات تاالیی ي فزيدعتان جامؼٍ ؽهمت گزفهت  

ی  دَىهمٌ  درصهم رعه م کهٍ وؾهان     31اوقالب ضزیة ج ىی تٍ وشدیک تهٍ  

 .اتی در ایزان مؼاصز اعتتاالتزیه ؽلا  طثق

تحزان اقتصادی تٍ َمزاٌ تحهزان اجتمهاػی ي تحهزان مؾهزيػ ت     تىاتزایه 

وؾه ىی رصیهم    رصیم دعت در دعت َم داد ي در چى ه ؽزای ی اومکی ػقهة 

ی و زيَای میالف اوجام هم تهٍ وحهًی     ريی گغتزدٌ تٍ خ ؼ 7531در عال 

  هت وظهام عهقً     ای کٍ اومکی ت ؼ اس یک عال طًل کؾ م ک کٍ طی ديرٌ

 .کزد
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(3) 
اس . در چى ه تغتزی اما رؤیاَهای کىؾهگزان اوقالتهی متفهايت ي متؼهمد تهًد      

رؤیای حلًمت اعالمی تا رؤیای دمًکزاعهی ي ػهمالت اجتمهاػی، اس رؤیهای     

 .ی تًح می تا رؤیای امحای مىاعثات طثقاتی طثقٍ ی تی قغ  ي جامؼٍ

ٍ  . تحهزان تهًد   مم ً اس 7511تا  7531َای  عالحمفاصل  ی  وظهام ديگاوه

َها تهًد    قمرت قاوًوی در دعتان ديلهت . َا ؽلل گزفت قمرت در َمان عال

  ٍ . «اوقهالب »َها ي خاعهماران    اما قمرت ياقؼی در دعت حاکمان ؽهزع، کم ته

عهالٍ   َؾهت  ي آغاس جىگ 7531ماٌ  ع شدَم آتانتغی ز عفارت امزیلا در 

ای تقًیت قهمرت ريحهاو ًن   ػ ف مُم تز دي وق ٍ 7537ام ؽُزیًر  در عی

 .در ایه عاختار ديگاوٍ ؽم

قهمرت را اس آن   طثقهاتی  ائهتال  یک  تا رَثزی تًاوغت ياقغريحاو ت در

ي  تاساریهان ريحاو هت،  متؾهلل اس تیهؼ تشرگهی اس    تارییی خًد کىم؛ ت ًکی 

ایهه ت هًک َهم اس مىهاتغ مهالی      . تهز مهزدم   َای عهىتی  ط ف متىًػی اس الیٍ

ي  تزخًردار تًد َم اس قهمرت عهزکًب عهیت ي َهم اس قهمرت ایهمئًلًصی      

دل ل مًفق ت ريحاو ت آن تهًد کهٍ قهادر ؽهم یهک ائهتال        . عزکًب وزم

 . یجاد کىمی اجتماػی تٍ رَثزی خًدػ ا گغتزدٌ

اػهم   ت داؽتىم،ی کٍ در اوقالب مؾارکدر تزاتز آن اوثًٌ و زيَای علًالر

تهًان وشدیلهی تهٍ یلهمیگز ي تهالػ تهزای عهاخته         ،َها  َا ي ل ثهزال  اس چح

َای ايل هٍ و هش تؼهم اس تغهی ز عهفارت       تالػتزخی . ضمَضمًوی را وماؽتىم

تهزای عهزکًب ي   و هش  فاها  . عزػت روگ تاخهت  امزیلا ي و ش آغاس جىگ تٍ

 .ی ایه گزيٌ اس کؾًر فهزاَم ؽهم   مُاجزت گغتزدٌ چى ه َمحذ  ف شیلی ي 



 

 
 

صداقتپرویز  7  

تؾل ل ت ًک تارییی رق ة، ػهاليٌ تهز و هزيی مهادی      در تزاتز ت ًک حاکم،

ٍ   ؽانممد تٍ متتًاو تًد تا اتتلاراتی ي َا و اسمىم ایمٌ دَهی   َها ي عهاسمان   ؽهثل

گهاٌ قهادر تهٍ     ایه چ شی اعت کٍ اخًسیغ ًن َه چ . مىع اعی خًد را خ   ک

  .آن وثًد تحق 

تًاوغهت تهز   تاحهميد سیهادی    7511اگزچٍ وظام خغااوقالتی تا اياخز عال 

تحزان ع اعی غ ثٍ کىم اما اس آن مق غ تا امزيس یؼىی طی وشدیک تهٍ چُهار   

گ زی یک ال گارؽی ع اعی تًدیم ي اس عهًی   دٍَ ػمالً اس عًیی ؽاَم ؽلل

ٍ    تیؾی خزَهزم  ؽاَم وًػی اوتظام دیگز ی قهمرت کهٍ    يمهزم ي وظهام ديگاوه

ٍ    تٍ َهای اقتصهادی    يیضٌ در خی خایان جىگ، تغ  زات قهاوًن اعاعهی ي تزوامه

در اتتما تحهزان واکارآمهمی حلمزاوهی    . اعت ؽمٌ تز مغتحلمديلت تاامزيس 

ٍ      تا حاًر ي تزيس تحزان قات  ت فق  ٍ   تًج هٍ داؽهت امها ته  تهمریج مجمًػه

وُادَا ي ريات  قمرتی ؽلل گزفت کٍ اعتمزار ح ات آن مىً  تهٍ اعهتمزار   

 . ري تحزان تٍ يیضگی دایمی وظام تمل ؽم ایهتحزان تًد ي اس

َهای تؼهم اس    در عهال  گزفتٍ اقتصاد ؽلل 7571ی  تا ايایل دٍَ 7511اس 

َهای   تحزان ی حاضز خًد تًد اما اس ايایل دٍَ ًل کح ات متاتجىگ قادر تٍ 

اس قًٌ تٍ فؼل رع موم ي دامهه وظهام اقتصهادی را گزفتىهم      متؼمد عاختاری

ٍ      َا رفت اس آن کٍ تزين چىمان ی  مغهت شم تغ  هز عهاخت قهمرت در ػزصه

ی اس يضغ مًجًد تا ؽلغهت  تحزان وارضای ،مًاسات آن تٍ. ٌ اعتؽمع اعی 

تهٍ فزاعهًی    دیگهز ػمهالً   ،عهال اخ هز   يیضٌ در یک تٍ ،ط ثان اصالحي واتًاوی 

خهظ اس عهًیی حاکمهان     .مزسَای وظم ع اعی مًجًد حزکهت کهزدٌ اعهت   

اس عهًی دیگهز   تًاوىم َمچًن قثهل تهٍ حاکم هت خهًد ادامهٍ دَىهم ي        ومی
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ایه يضهغ یهک   . تٍ سومگی ادامٍ دَىمخًاَىم َمچًن قثل  محلًمان و ش ومی

امها  . خمیم آيردٌ اعهت َای آن را  تا تمامی ػارضٍتحزان عاختاری اجتماػی 

تهها  وثههًدٌ اعههتقههادر ي مایههل تههٍ اوجههام رفزمههی تههاکىًن  ههت چههًن حاکم

ػجالتاً تا یهک يضهؼ ت    ،فزاَم آیم و زيَای مزدمی آفزیىی ي مؾارکت وقؼ

َای فزيخاؽهی اوتظهام    ري َغت م کٍ اعتمزار آن الثتٍ صزفاً َشیىٍ تؼ    ريتٍ

 .عاسد تز می اقتصادی ه ع اعی کىًوی را تغ ار عىگ ه

 

(4) 
 َهز اوقهالب  . تهزد  مثاتٍ گزایؼ اخالقی وًع تؾهز وهام مهی    کاوت اس اوقالب تٍ

َای اقتصادی ي ع اعهی ي   فزد؛ چزاکٍ اگزچٍ تحزان ای اعت مىحصزتٍ خمیمٌ

اس عاس تزيس اوقالب اعت در فاهاَای دعهتیًػ اوقهالب     اجتماػی کٍ سم ىٍ

َهایی کهٍ اوقهالب را     کىؾگزان اوقالتی ي عًصٌ، تزخًردارومَایی تاَم  اؽتزاک

اوهم   آوان َمهان کغهاوی   .فزدوم دَىم در َز فاای اوقالتی مىحصزتٍ ؽلل می

خًاَىهم   میگًوٍ کٍ خًد  آنوٍ اوم تاریخ خًد را تغاسوم اما  کٍ تصم م گزفتٍ

ای کٍ م زاث گذؽتٍ اعت ي خهًد آوهان مغهتق ماً     ؽمٌ ت لٍ در ؽزای  دادٌ»

گمهان   آم هش آوهان تهزای کغهة آسادی تهی      قمهار میهاطزٌ  « .تا آن درگ زوم

 .ی تاریخ اعت ؽلًَمىمتزیه لحظٍ

خایهان  »مهزير مقُهًر ارتوزريایهت ػصهز      َا اس اوقالب تُمه، تٍ اوثًٌ ريایت

ػ  هٍ عهاختار   در مثهارسٌ  « خؾهًوت »ؽلغهت   یوهاگشیز  یؼىهی « ایمئًلًصی

 َهای اوقهالب تُمهه تهاقی ماوهمٌ      چٍ امزيس اس ريایهت  آن. اعتآم ش  خؾًوت

خًاعهت   کهٍ مهی    تهًدٌ تهاریخ کهزدن اوقالتهی     تهزای تهی  خ گ ز  حاصل تالػ
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تٍ عثة خؾًوتی کهٍ ذاتهی    مقمرؽلغتی اس خ ؼ ريایت اس عاس تاؽم؛  تاریخ

 . َاعت اوقالب

ريیهاريیی  یهک  ياقؼ ت اوقالب تُمه وٍ یک عزوًؽت اس خ ؼ مقمّر کٍ 

َها را   تًد کٍ طی آن یک ت ًک تارییی تًاوغت عایز گزيٌه تارییی طثقاتی   

مؾًُدی در تمهامی تحهًالت    ایه ت ًک ردّخایرَثزی . اس صحىٍ حذ  کىم

امها تهزای ویغهت ه تهار قهمرت ع اعهی را        ی خ ؼ داؽت  تارییی یک عمٌ

ائتالفی کهٍ در ایهه اوقهالب تهٍ قهمرت       .دکزطًر یلجا تغی ز  تمامی ي تٍ تٍ

اوقهالب   عزوًؽهت  رع م قمرتمىمتزیه فزاکغ ًن حاضز در اوقالب تًد، امها 

 .تُمه اس خ ؼ مقمّر وثًد

ٍ   ، تها یلهی  اوقهالب تُمهه  اس امزيسیه متؼار  در ريایت  ی  اوگهاری لحظه

ی تأع ظ آسادی در ایه اوقالب وادیهمٌ   لحظٍ ،آنی  ؽمٌ اوقالب ي مغ ز طی

امحهای   خؾهًوت ي  چٍ جایگشیىؼ ؽهمٌ اعهتمزار تؼ  ه  ي    گزفتٍ ؽمٌ ي آن

ٍ امها  . آسادی اعهت  ٍ ی تأعه ظ آسادی   لحظه ؾهزدٌ ي گهذرا، چىههان   ف اگزچه

َمه ه  اوقالب تُمه  جًَز .یگاوٍ اعت کٍ اسیادرفتىی ویًاَم تًددرخؾان ي 

 .یاتی تٍ گًَز آسادی تًد زای فزارفته اس وزدتان تاریخ ي دعتت تالػ

 

 

 

 


