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در سااا های پایانی حکومت قاجار ،مدرنسااا ی جامعهی ساانتی ایران ،ااااتاحا
اجتماعی -سااساساای «حاکمست قانون» هدفهای نخسااتسو اساااساای ن

اات

تجددخواهی ایرانسان بود .پسشقرا لان ایو جنبش ،هم ر شنفکرانی نظسر مسر ا آقاخان
کرماانی ااالبوف بودناد کاه بر مفاهسمی نظسر عدالت اجتماعی ربع تبعس

های

ابقااتی برخی آرمانهای متمایل به چپ ساااوساااسالسساااتی تکسه میکردند ،هم
نواندیشان استامی که مخالف تعبسر سنتی ا استام به دنبا آشتی دادن آن با مانه
مدرنسته بودند .ساسدجما الدیو اسادآبادی سرشنا تریو چ رهی ایو حرکت بسداری
اسااتامی بود .حرکت ایو نواندیشااان م هبی ا سااوی برخی ا ر حانسون مراجع
ما هبی شاااسعاه هم مورد پشاااتسبانی قرار ربت .هر د جریان بر جود ت سسرا
ااااتاحا

اساااساای در حو هی سااساساای ،ادارهی ممتکت ،حاکمست قانون آ ادی

اندیشه تأکسد داشتند.
بدیو ترتسب مبار های در عرااه های ونا ون سساسی ،اجتماعی برهنگی آغا
شاد که سارانجام آن ،انقتام مشار اه  1۸۲۱تا  1۸۲۲هجری شمسی) بود .در یک
ساااوی آن مسدان مبار ه ،دربار اساااتبدادی

اپ

رای قاجار بود ،که بخشهایی ا

ر حانست سنتی ،مسو داران اشراف ا آن حمایت میکردند .در ارف دیگر ،همهی
تجددخواهان سااساساای-اجتماعی ،برهنگی اقتصااادی با رایشهای ونا ون متی،
سوسسالسستی همچنسو نواندیشان م هبی ح ور داشتند.
ایو همراهی همکاری ا آن ساااا ها تاکنون ،در  1۸۱ساااا
بر دهاای برا ان پسموده اسااات .آن چاه در یر میخوانساد ،نگاهی
اولانی اساات .غرآ آن اساات که با ایو بررساای کوتاه ا آن چه
بحث

شاااته ،برا
را به ایو راه
شاات ،راه برای

فت و با شود برای آن چه باید باشد.

اما ،پسش ا ایو زارش مختصار ،رار ری است که چند «مف وم» )(concept
اساسی برای ایو نوشته را تعریف کنسم.
***
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 .۱اشاااره به جریانا

«چپ» در ایو نوشااته ،جنبشهای سااساساای ،اجتماعی

اندیشااهای را مد نظر دارد که د مشاا ولی اساااساای آنها رها ساااختو انسااانها ا
قدر های سااتمگرانهای اساات که با نجسرهای ا امتسا ا

ابقاتی ،جنساای ،ندادی

قومی ،بخشی ا مردمان یک جامعه را یردست میکنند .رؤیای چپ ،برابری انسانها
در تمام ابعاد آن برقراری عدالت اجتماعی بوده اسات .ا ر «راست» را با اربداری
ا ستسته مراتب  )hierarchyحفظ سنتها  )traditionsتعریف کنسم« ،چپ»
با برابری  )equalityرهایی  )emancipationمترداف است.
چپ در ایران هم بخشاای ا ایو جنبش پسااا -ر شاانگری ج انی اساات که برای
دسااتسابی به یک جامعهی ایدهآ انسااانی ،در اناباب با هنجارهای عقتانست برقراری
برابری مسان همه انسااانها ا هرجن  ،نداد ،قومست م متر ا همه ابقا

مختتف

1

اجتماااعی( تتاااش کرده اسااات .مبااار ه برای ااااتا ،آ ادی برابری ا اهاداف
تعریفشااادهی چاپهای ایرانی هم بوده اسااات ،که اه به ار ی مؤثر

اه کمتر

موبق ،برای آن تتاااش کردهانااد .نوربرتو بوببسو  )Norberto Bobbioدر تعریف
«چپ» به یک تقسااسمبندی هم اشاااره دارد :آن جا که سااوسااسالساام دموکراتسک ا
بتشاااویسااام ،ر ا لوکزامبورگ ا لنسو ،چپ معتد ا چپ ابراای جدا میشاااود،
مینویسااد« :پر ژهی چپ ابراای ا اریق اسااتقرار نظامی خودکامه مسااتبد پسش
میر د ،ایو امر در تحتسل ن ایی نتسجهی ساارشاات رادیکا برنامههای آنهاساات؛
ژاکوبنسسام هم مسا ا اتب هم دیکتاتور بود ».ص )۸۲ .ادامه میدهد :نقاهی
اساسی تمایز ایو د جریان چپ ،احترام به«آ ادی» ،یا نادیده ربتو آن است.

1 Bobbio، N. (1996). Left and right: The significance of a political distinction.
University of Chicago Press.
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« .۲نواندیشان دینی» ج ان استام آن ونه که مجت د شبستری تعریف میکند) در
اااد پنجاه سااا اخسر ،سااه معسار جدید را که در ساانت

شااتهی حو هها جود

نداشاته) برای تشاخسص ااوام ناااوام در ب م تفسسر کتام سنت تعسسو
عقاید اختاب احکام شااارعی ارد مسدان کردهاند که عبارتند ا  )1 :خردپ یری -
بتان عقسدهی دینی خردپ یر اسات یا خردستسز  )۸حسو اختاقی داشتو  -چسزهایی
که به نام ار شهای دینی عرراه تبتس میشود بر مبنای حسو اختاقی است یا نه
 )۳مفسد بودن  -بتواهایی که به نام حکم شااارعی ابتای میشاااود در مقام عمل برای
ند ی معنوی غسرمعنوی مستمانان در عصر حارر مفسد است یا م ر برای مثا ،
نواندیش دینی ا عالم شاسعه میپرسد قتی شما دختران کم سو سا را در مسدانی
به جرم انحراف جنسی به نام اجرای حکم شرعی شتاب می نسد ،آیا ایو کار خردپ یر
است یا خردستسز ،حسو اختاقی دارد یا قبا اختاقی ،برای ند ی معنوی غسرمعنوی
مردم مفسد اساات یا م اار ا ر شااما می ویسد« :دموکراساای نه ،حقوب بشاار نه ،بتکه
مردمساااالاری دینی» ،آیا ایو مردمساااالاری دینی شاااما معنای معقو دارد آیا چنان
حکومتی میتواناد اختاقی باشاااد آیا در ساااایهی چنان حکومتی جامعهی امر ی
میتواند به رشاد معنویِ اجتماعی ،ساساسای اقتصاادی برسد آیا حارر هستسد در
ب اایی آ اد عاری ا هرا

رعب در ایوباره یا دیگران با داشتو حقوب مسا ی

به بحث بنشسنسد نواندیش دینی مستمان به بتسفه عتم همهی ابعاد دیگر برهنگ
عصار جدید کامتاً توجه میکند

می وید آنچه را که ما در عصر حارر خردستسز

یا اجد قبا اختاقی یا م ر برای ند ی انسانی تجربه میکنسم ،نمیتوانسم به امر
ن ی ساخو خدا ند متعا نسبت دهسم .ا ر لا م باشد باید در پارهای ا اعتقادا
تفسااسرهای دینی خود تجدید نظر کنسم تا مجبور نشااویم چنسو اموری را به خدا ند
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1

نسابت دهسم .پ

شتهی

نواندیشاان دینی تتاش دارند تا با رها ،رسوم برهنگ

دیناداران را با بسنی کنند ،برداشاااتهای غسر عقتانی را ا آن بزدایند ،دیو را به بان
ر

با استنباطها استدلا های عتمی در ج ان امر

دریابند معربی کنند.

 .۳د مف وم دیگر کااه بااایااد تعریف کنسم آنتاا ونسسااام ) antagonism
۸
آ ونسسام  ) agonismاست .شانتل موف مینویسد؛ هر هویت سساسی بر مبنای
مر کشای مسان «ما» «آنها» شاکل می سرد .اما در پسشابرد امر سساسی ،راباهی مسان
«ما» «آنها» نباید الزاماً ا اریق دشامنی ،ستسز ح ف ارف مقابل اور

پ یرد.

راهحل دموکراتسک احترام به تکثر هم میتواند با ایو راباه سااا ار باشااد .در ایو
راهحل د م ،براساااوی مر های «ما»

«آنها» نمیر یم ،اختتاف تمایزا

را منکر

نمیشاااویم ،لی ارف مقاابل را هم دشااامو تتقی نمیکنسم که باید نابود شاااود
خواستهایش غسرمشر ع است.
به ایو ترتسب ،معنای اعتقاد به آنتا ونسساام در مبار هی سااساساای ایو اساات که
نسر های سساسی در مسدان ،در ادد نابودی ان دام رقسب هستند حق حسا

برای

«آنها» قائل نسستند ،چرا که تن ا «ما» را جریان سزا ار بایسته تجتی حقسقت ماتق
میدانناد «آنهاا» را نااحق ،اوبر ش ،بورژ ا یا کابر میپندارند .حتی ا ر در
لحظهی معسو،
لی به مح

ر امکانا

نابودی ان دام کامل رقبای ساساسای را نداشته باشند،

براهمشدن امکانا

به ایو امر م م اقدام خواهند کرد.

آ ونسساام اما به ایو معنا اسااات که حتی ا ر هسچ مسنهی مشاااتری مسان «ما»
«آنها» جود ندارد ،ا ر هسچ راهحل عقتانی برای حا اختتابا مان نسست ،با هم ما
1نگاه کنسد با پایگاه اینترنتی محمد مجت د شبستری
۸ Mouffe، C. (2005). On the political. Psychology Press.
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باید مشاار عست مخالفسومان را به رساامست بشااناسااسم ،ا ر آنها هم اعتقاد به راهحل
دموکراتسک برای راهبرد امر سااساساای دارند .در ایو اااور

آنها رقسب ،حریف

هما رد هساتند نه دشمو ،خصم یا کابرانی که باید ا احنهی ر

ار محو شوند.

در ایو حاا ما در مسو مشاااتری «حل اختتافها ا راه دموکراتسک» در حا با ی
هساتسم .ایوجاسات که دموکراسای ،آنتا ونسسام را به آ ونسسم تبدیل میکند .خوم
قتی که قانون با ی در مسو امر سااساساای آ ونسساام میشااود ،آن قت اختتاف مسان
نسر های ساساسای ،ا اریق توسل به خشونت حل نمیشود ،کشت کشتار ا امر
سساسی ح ف میشود.
هدف مبار هی ساساسی هم تن ا کسب قدر
حسا

تسخسر د لت نسست .امر ااتاح

اجتماعی مرکزی میشاااود .توجه کنسد که آ ونسسااام مانی به راهحل پایدار

مسااتب بر اااحنهی سااساساای یک جامعه میشااود که ایو ر ش به برهنگ با یگران
احنه تبدیل شده ابزارهای جاابتاده برای اجرای آن به جود آمده است .ایو را هم
ا یاد نبریم که حتی در جوامعی که ایو راه کار جا ابتاده هم شااده ،راامانتی برای
با شات به عقب نسست .حزم نا ی در آلمان دههی سی مستادی نمونهی ر شنی ا
ایو احتما با شات است .ل ا برای پاسداری ا ایو برهنگ باید چ ارچشمی ا آن
مراقبت کرد با حوا

جمع در پایداری آن کوشسد.

ختااااه کنسم :با آ ونسساام ،جریانا

سااساساای با رقبا بحث ،مجادله اسااتدلا

میکنند ،نقاط راعف ارف مقابل را در ساه ر عمومی به چالش میکشند .اما همهی
ایو کارها در راسااتای مسااابقه رقابت با نسر های رقسب اساات نه نابودی آنها.
جریان معتقد به آ ونسسم حتی در اور

پسر ی بزرگ در انتخابا  ،کسب آرای

باالا هم ،در بکر ا مسان برداشاااتو رقبا نسسااات .نسر های معتد در هر جب های ا
ناسااسونالسسااتها تا چپها م هبیها) عموماً در راسااتای آ ونسساام کار بعالست
میکنند.
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نسر های ابراای در ایو ر هها برعک

سااار در ساااودای آنتا ونسسااام دارند.

باشسستهای ایتالسایی در سا های دههی سی مستادی ،بتشویکها در ر سسهی پ

ا

انقتام اکتبر ،بدایسان اسااتام در سااا های دههی بسساات ساای خورشااسدی مثا
ر ههای متمایل به آنتا ونسساماند .جب هی متی به رهبری دکتر مصاادب در سا های
متیشادن نفت ،سااوساسالسسااتها به رهبری آلنده در شااستی دههی هفتاد مستادی یا
احزام سوسسا دموکرا

در تمام سا های اخسر در کشورهای اسکاندینا ی حزم

آ .پ .ی .در ساااا های  ۸۱11-۸۱۱1در ترکسه مثا هایی ا جریانا

در راساااتای

آ ونسسم هستند.
***
پ

ا تعریف ایو مفااهسم ،باا ردیم باه رابااه مساان رایشهاای چاپ

ساوساسالسساتی) با م هبیها به یده نواندیشان) در ایران در  1۸۱سا پ

به یده
ا انقتام

مشر است ،لحظهی شر ع تتاش برای مدرنسزهکردن کشور ،د رهای که ایو د نسر
در کنار هم مبار ه را آغا کردند.

« .۱میلاد زخم»
ا لسو اختتاف تنش بزرگ بسو چپها م هبیهای در سر با ساساست انقتابی در
ایران ،در جریاان جم وری ستاان ااااور

ربت «مستاد خم» به تعبسر خسااار

شااکری) .ارتش سارش شور ی که برای تثبست دستا ردهای نظامی خود در مناقهی
قفقا

رربه دن به پشت جب هی نسر های سفسد ارد انزلی شده بود ،به حمایت ا

جنبش جنگل تأساااس

جم وری ستان کمک کرد .نسر های انگتسسااای مجبور به

تختسهی ستان شادند نسر های د لت مرکزی نسز در موقعست رعسفی قرار داشتند.
اماا باه مح

آن که د لت جوان بتشاااویکها ا حمایت ا ایو جم وری به دلسل

8

چپهای «نجس» و مذهبیهای «خردهبورژوا»

مصاااالحه با د لت انگتس ) دسااات برداشااات ،جم وری ستان را د لت مرکزی ،با
حمایت انگتس  ،سرکوم کرد .رهبران ایو جنبش ،در در سری با یکدیگر سرانجام
با سرکوم د لت مرکزی با رهبری رراخان

یر دباع آن ،کشته شدند .سسر حوادث

به شرح مختصر ا قرار یر بود:
تر تساااکی در مقااام برماااناادهی کاال ارتش سااارش در رهنمودهااایی کااه برای
راسااکولنسکوف برماندهی قوای شااور ی در ایران ارسااا داشاات ،تأکسد کرده بود که
کتساهی کماکهاا به جم وری ستان باید تحت نام «جم وری آذربایجان» باشاااد تا
انگتسساایها احسااا

نکنند که د لت جوان شااور ی درااادد شااعته ر کردن آتش

انقتام در کشاورهای آساسایی اسات .تر تساکی در راساتای سساست خارجی د لت
شااور ی در آن د ره ،نمیخواساات اختتالی در م اکرا
اور

سرد ،یرا د لت بتشویکی به دلسل خسارا

داختی نسا مند سا ماندهی تجار

تجاری مسان مسااکو لندن

سنگس و اقتصادی ناشی ا جنگ

خارجی خویش بود .د لت شور ی در  1۶مار

 1٢۸1ا اخر اسااافند  )1۸٢٢با انگتس

قرارداد تجاری بساااته بود .هم مان با د لت

مرکزی ایران هم ر ابب مجدد دیهتماتسک برقرار کرده بود

ر تشتایو با عنوان سفسر

یر مختار) د لت شور ی به ایران آمده بود .در نسمهی د م خرداد  ،1۳۱۱نسر های
نظامی انگتس

ا ایران خارج شدند .قرار شد که به دنبا آنها ،نسر های ر

هم ا

ایران خارج شاوند .عقد قرارداد د ساتی مسان د لت مرکزی ایران اتحاد شور ی
متعاقب آن ،خر ج ارتش سرش شور ی موا نهی قوا را به یان جم وری ستان برهم
د.
شاکری 1ص )۱1۴ .مینویساد« :ر تشتایو انتظار داشت کوچک خان عقبنشسنی
نسر هایش را ختع ساتاح کند خود را با سساست جدید شور ی "هماهنگ" سا د...
1مستاد خم :جنبش جنگل جم وری شاور ی سوسسالسستی ایران ،تالسف خسر شاکری؛ ترجمه ی
ش ریار خواجسان .ت ران :اختران1۳۲۶ ،
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ی [ر تشاتایو هشادار داد برمانده کل قوای کابسنهی قوام )ررااخان( قصد دارد تا
مسااا تاهی ستاان را ا راه

ر پاایاان دهد ،اما ی تا کنون ا آن جتو سری کرده

امسد ار اساات که ایو مشااکل را بهاور مسااالمتآمسز حل کند.

یر مختار شااور ی

تکرار کرد کاه کوچکخان بایساااتی با یک نسر ی حداقتی به جنگلهای ستان عقب
نشاسنی کند د لتی در ستان با مشور

سهجانبه د لت مرکزی ،سفار

شور ی

سااران جم وری ستان) تشااکسل شااود» .اما سااسر حوادث چنسو پسش نربت ،راهحل
نظامی به عمر کوتاه جم وری ستان پایان داد .حسدرخان عمو ا غتی به دسااات مسر ا
کوچک خان کشااته شااد .مسر ا هم پ

ا شااکساات در برابر قوای د لت مرکزی

ررااخان) در عقبنشاسنی به کوههای االش براثر سارما بوران در شات 1.در
جنبش جنگل هر د جناح م هبی چپ در مجموع  ،ر ش آنتا ونسسااتی را بهمثابه
راه چارهی حل مشاااکل بر زیدند .هر د جریان نسز با سااارکوم د لت مرکزی ،ا
احنهی سساست کشور برای مدتی بهکل ح ف شدند.

« .۲دنیا» و «ماتریالیسم علمی»
دکتر تقی ارانی در سا  1۳۱۲نخستسو سا های حکومت رراشاه) ا آلمان به ایران
با شاات به تدری

عتوم نوشااتو کتب درساای در مسنههای بسزیک ،شااسمی،

ر انشااناساای ،یسااتشااناساای ر ش عتمی پرداخت .برختاف برخی ا د سااتان
ساابقاش مثل تقی اده که ا ناساسونالسسام مدرنسسم پسشربت در د رهی رراشاه
دباع میکردند در حتقهی مشااا ران ی بودند ،ارانی منتقد اسااتبداد دیکتاتوری
1هم چنسو نگاه کنسد به «نگاهی به ر ابب شاور ی ن

ات انقتابی جنگل ،مصاافی شاعاعسان ،نشر

مزدی»1۳۱٢ :
Matin-Asgari، A. (2018). Both eastern and Western: an intellectual history
of Iranian modernity. Cambridge University Press.
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ر ابز ن در کشاااور بود در عسو حالی که معتقد به دباع ا منابع اقشاااار حمتکش
جامعه بود که بهشد

یر بشار بقر بودند .ا در  1۳1۸انتشار مجتهی دنسا را شر ع

کرد ،که هدف آن کار برهنگی بکری برای اشااعهی اندیشههای چپ در ایران بود.
دنسا با عنوان رساامی مجتهای «عتمی» راه اندا ی شااد تصااویر ر ی جتد نخسااتسو
شامارهی آن شاکابت اتم را نشاان می دهد) .هدف مجته در ایو شااماره ر شنگری
«دربارهی موراوعا

عتمی ،اانعتی ،اجتماعی هنری ا دید اه ماتریالسستی» اعتام

میشود .در ایو د ره ا دیکتاتوری پ توی ا  ،چنسو تابتویی ،خار سرکوم کمتری
داشات تا آن که بسرب سوسسالسسم چپ را بتند میکردند .انتشار دنسا که تن ا د ا ده
شاماره ا آن منتشار شاد) در ب ار  1۳1۱متوقف شد .هماناور که باقر مومنی نوشته
اسات« ،دنسا» ا لسو مدابع آشاکار ج انبسنی «ماتریالسسم عتمی» سسستماتسک در ایران
1

بود .برای آن که ،بتوان ا یر تس سااانسااور ررااا شاااهی  -که تبتس مرام اشااتراکی
ج انبسنی مارکسسستی) را ممنوع کرده بود  -بگ رد« ،دنسا» ا بحث مستقسم در مورد
مارکساسسام ،سساست ،مبار هی ابقاتی انقتام پرهسز میکرد .متسو اا ری ایو کار
ارانی را در راساتای پر ژهی کار برهنگی بتسافی آنتونسو رامشی ،ار یابی میکند.
اما همسو تأکسد بر ج انبسنی عتمی ساااکولار که امکان انتشاااار قانونی به «دنسا» را
میداد ،برای محابل م هبی تحریکآمسز بود .آنها تبتس ماتریالسسااام در ایو مجته را
مسااا ی با الحاد دیو ریزی مبار ه با اسااتام تتقی میکردند .همان اور که حمسد
دباشی اشاره کرده است،

۸

ر هی ا ر حانسون شسعه ،که اندیشههای مدرن در کشور

را دنبا میکردند ،ظسفهی خود دیدند که به نوشااتههای ماتریالسسااتی «دنسا» جوابسه
1دنسای ارانی :باقر مومنی ،ت ران :انتشارا

خجسته1۳۲۱ ،

۸ Dabashi، Hamid. Theology of discontent: The ideological foundation of the
Islamic Revolution in Iran. Routledge، 2017.
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بنویساند .ا ایو ر  ،در ا اساب دههی  ،1۳۸۱عتامه اباابایی با نوشتو کتام «ااو
بتسافه ر ش رئالسسام» ایو کار را شر ع میکند شا رد ا مرت ی ما ری آن را
ادامه میدهد .عتامه اباابایی با پ یربتو ناکابی بودن آمو ه های سنتی حو ی ،الحاد
ماتریالسسااتی را بزرگتریو چالش بکری نساال جوان ر حانسون شااسعه میشااناس اد
مینویسد« :ما باید به نسا های اتام توجه کنسم آنها را برای مبار ه با ماتریالسستها
آماده کنسم» .مرت اای ما ری ،که به فتهی حمسد دباشاای ،تع د مادامالعمر خویش را
در ردیه نوشاتو بر مارکسسسم میدید ،مینویسد« :ما در ارجاعا

خود به اندیشههای

مادی رایی ،بسشااتر به نوشااتههای ارانی اعتماد میکنسم ...پانزده سااا پ

ا مرگ ا ،

اربداران ایرانی مادی رایی دیالکتسکی هنو نمیتوانند ب تر ا ا بنویسند».
در سا  ،1۳1۶اع ای حتقهی ارانی  ۴۳نفر ) دستگسر محاکمه شدند بسشتر
آنها احکام ندان اولانی دریابت کردند .حکم ارانی ده سا بود ،اما ا پ

ا مد

کوتاهی در ندان رراشاه به قتل رسسد.

 .۳کسروی ،حزب توده ایران و مذهب
نواندیش دینی نامدار در د رهی بعد ا ررااشاه سا های دههی بسست خورشسدی)
1

احمد کسار ی اسات .کسار ی به مدرسهی االبسه تبریز ربته بود تاعتوم استامی را
بسامو د ،نخستسو بار در همان مدرسه که بزرگتریو مدرسهی دینی -آمو شی تبریز
بود ،با شاس محمد خسابانی که در آن جا اساتادی داشات آشنا شد .مد

کوتاهی نسز

پسشنماا مساااجاد کسااار ی در محتهی حکمآباد تبریز بود .هم مان با ساااترش
1چ رهی کمتر معر ف دیگر در همسو د ره ،محمد شریعت سنگتجی  1۸۸1-1۳۸۸ها.ش ).ر حانی
ایرانی اسات که ابکاری برختاف عتمای سانتی شاسعه داشت برخی اعتقادا
میشمرد.

م هبی را خرابهپرستی
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جنب جوش مشر اهخواهی ،کسر ی جوان با مشر اه آشنا شسفتهی آن شد .پ
ا ناساازا ویی ر حانسون محابظه کار تکفسر ا به ناه هواداری ا مشاار اه ،لبا
ر حانست را کنار

اشات .کسار ی در کتام «راه نجا » تفساسر رای ا استام را به

چالش کشاسد نوشات که دیو باید تابع اندیشهی مناقی عقتانست باشد .به اعتقاد
ی ،با دساتگاه ر حانست ،ا استام ااسل چسزی باقی نمانده آنچه به نام استام تبتس
میشاود ،در خدمت دم دسااتگاهی اساات که تن ا به سااود ایو ر ه عمل میکند
سا م مردم عادی ا آن چسزی جز بدبختی پ یرش بقر نسسات .نوشتههای کسر ی
در سا های دههی بسست خورشسدی بسش ا

شته بر استفادهی مستمانان ا عقل

دانش بهعنوان ار شاامندتریو هدیهی اعااشااده ا سااوی خدا ند به انسااان) تأکسد
میکرد .به مان کسااار ی ،در مانی که دنسا شااااهد انبوه پسشاااربتهای عتمی بود،
ن ادهای ساانتی م هبی در ایران دیگر ساار مسوهای مسااتمان باعث عقبماند ی
شارقیها بودند .احمد کسار ی ر د دیو به کشاکشهای سساسی را هم برای جامعه
هم برای خود دیو خارنای میدید نوشات« :تمساک به اسااتام در کشاکشهای
ساساسای جز توهسو به آن دیو نسست به هسچ نتسجهی سودمندی ا ایو راه امسد ار
نتوان بود».
1

به اعتقاد محمد امسنی ،کسااار ی در ایجاد اااااتاحا

پایدار در نظمهای دینی

مساااتقر در ایران موبق نبود ،چرا کاه ی یک نواندیش دینی «بسر ن ا تشاااکستا
م هبی» بود .اما نوشااتههای ی پ

ا مر ش ،بر بسااساری ا ر شاانفکران بعالان

جوان نسل بعد ا جمته دکتر عتی شریعتی) تأثسر

اشت .محمدررا نسکفر ،کسر ی

را ا جمته نخسااتسو ر شاانفکران دینی میشاامارد که وهر دیو را اختاب میداند ،بر

1ماحامااد امسنی ،دایرهالمعااارف ایرانسکاااhttps://iranicaonline.org/articles/kasravi-،
ahmad-v
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راستی درستی تأکسد میکند ،برداشتی اختاقی-انسان رایانه ا دیو دارد میخواهد
دیو هم به وهر خویش بر ردد.

1

کسااار ی ،ابتدا در  ۸٢بر ردیو  1۳۸۱موردحمتهی رهبر بدایسان اساااتام ،نوام
اافوی قرار ربت ،بهشاد

خمی به بسمارستان منتقل شد .بار د م در خردادماه

همان ساااا دیگر اع اااای بدایسان اساااتام ا را به قتل رسااااندند .در هر د مورد
نخسااات یر قت ،احمد قوام ،رااااربان را تحت بشاااار عتما رهبران م هبی
با اریان بانفوذ ،بعد ا محاکمهی کوتاهی ،آ اد کرد.
حزم توده ایران که در سا های دههی بسست خورشسدی ا قدرتمندتریو احزام
ساساسی ایران بود ،بهجد ا تبتس ا

ماتریالسستی رد م هبی پرهسز میکرد .در آغا

تشااکسل حزم اعتام شااده بود که «ما یک سا مان متی ،دموکراتسک رااد باشسست
هسااتسم» تأکسد بر آن بود که« :حزم توده ایران نه بقب مخالف م هب نسست ،بتکه
به م هاب به اور کتی
خود را با تعتسما

به م هب اسﻼم خصوااً احترام می ارد ر ش حزبی

عالسه م هب محمدی منابی نمیداند بتکه معتقد است که در راه

هدفهای م هب اسﻼم میکوشد» ر نامه مردم  .)1۳۸۴/1۱/1۴تن ا پ

ا کنگرهی

د م بود کااه حزم توده در اردیب شت سا  1۳۸۸خود را جریااانی مارکسسست -
لنسنسست اعتام کرد.
کساار ی در آذرماه  1۳۸۱ا  ،به اعتقاد ی ،مماشااا

حزم توده با م هب انتقاد

و
و دشم ِ
میکند ،ایو ساساسات را نتسجهی کسنهی ایو حزم به رراشاه میداند دشم ِ
مو د ساتِ مو اسات) مینویساد« :ما براموش نکردهایم که هنگامی که آقا حسسو
قمی را با آن ترتسب خاص برای تقویت ارتجاع به ایران میآ ردند ،شااما در ر نامه
1
https://www.bbc.com/persian/iran/2012/03/120309_l44_kasravi_secular
_nikfar
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خود تجتسل بیاندا ه ا ا نمودید ا را "ا لسو شخصست دینی" نامسدید .آقا حسسو
قمی که بود برای چه به ایران آمد آقای حسسو قمی کسی بود که در مان رراشاه
در موقع ربع حجام ا نها مخالفت نشااان داده با دسااتور د لت ا ایران بسر ن
رانده شاااده بود؛ در ایو هنگام آ رده میشاااود که به دساااتساری ا د باره نها به
حجام با ردند با ا قاف به دساات متایان سااهرده شااود» ساارنوشاات ایران چه
خواهد بود ،ص.)1۱

 .۴بازرگان و ملکی
د چ رهی برجساتهی نواندیشی دینی چپ سوسسالسست در سا های پایانی دههی
بسسات تمامی ساا های دههی سای خورشسدی که راه رسم آ ونسسم را در عمل
م دی با ر ان  )1۸۲۶ -1۳۸۳ختسل متکی

ساساسی خود دنبا میکردند ،م ند
 ) 1۸۲۱- 1۳۱۲هستند.

با ر ان ،به فتهی کدیور« ،در مسان معتقدان به سااا اری عتم دیو ،نخسااتسو
ایرانی اسات که با آشنایی عمسق با عتوم نویو ،دمم ا سا اریِ عتم استام می ند».
متکی که ا اع اای ر ه ارانی  ۴۳نفر) بود ،پ

ا

1

قایع آذربایجان نفت شااما

ا حزم توده ایران جادا شاااد همراه باا ر هی ا کاادرهاای ایو حزم ،جریان
سااوسااسالسسااتهای مسااتقل دموکرا
با ر ان هم متکی در جریان ن

با عنوان «نسر ی سااوم» را تشااکسل داد .هم

ات متیشدن نفت ،در کنار دکتر محمد مصدب

در یک جب ه بودند .ایو در شاارایای بود که آیتالته کاشااانی حزم توده ایران ،در
حمایت ا ن

اات متیشاادن نفت دکتر محمد مصاادب ،پسگسر نبودند حتی در

مواردی هم به دشاامنی مبار ه با ایو جنبش پرداختند .هم با ر ان هم متکی بعد
1 https://kadivar.com/243/
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ا کودتای  ۸۲مرداد  1۳۳۸در ایران ماندند ،با دکتر مصدب در تما

بعالست

بودند

سساسی مبار ه عتسه د لت کودتا را ادامه دادند.
م دی با ر ان که استاد دانشکدهی بنی دانشگاه ت ران بود) ،همراه با یا ده استاد
دیگر دانشگاه ت ران که در مسان آنها نام شخصستهایی همچون یدالته سحابی هم به
چشاام میخورد ،در سااا  1۳۳۳به «ات ام» ام ااای بسانسهای عتسه قرارداد نفتی د لت
ایران با کنساارسااسوم شاارکتهای نفتی غربی ،تا پایان ااادار

ب االالته اهدی
ا برکناری،

نخساات یر کودتا ،ا خدمت در دانشااگاه محر م شاادند .ایو ابراد پ

برای آنکه قادر به تأمسو معاش باشاند ،شارکتی خصاوای به نام «یاد» را به مدیریت
م دی با ر ان تشااکسل دادند .هم مان ،با ر ان به همکاری با ن

ت مقا مت متی

که به ابتکار ساسد ررا موسوی نجانی بقسه سساستمدار متی رای ایرانی) تشکسل
شااده بود پرداخت در سااا  1۳۳۱در پی شااناسااایی چاپخانهی مخفی ن

اات

مقا مت متی توسااب برمانداری نظامی ت ران ،همراه چندی دیگر ا سااران ن

اات

دستگسر به مد

پن ماه ندانی شد.

متکی بعد ا کودتای  ۸۲مرداد  1۳۳۸د سا

ندانی شد .بتابااته پ

ا آ ادی

ا ندان ،ا ماتبی اولانی عتسه قرارداد کنساارسااسوم نفت نوشاات .ایو متو در اختسار
د سااات همفکر قادیمیاش محماد درخشاااش قرار ربت ،ا که به اسااااهی
نماایند یاش در مجت

دارای مصاااونست بود) قبو کرد آن را در مجت  ،بخواند.

شاید بتوان ایو سخنرانی را سختتریو انتقاد عتسه قرارداد کنسرسسوم در مجت
دانساات .متکی سااه

نشااریهای به نام «نبرد ند ی» منتشاار میکرد که پ

تحت بشااار سااا ای به «عتم

ند ی» ت سسر نام داد .مجتهی عتم

ایران
ا مدتی

ند ی ،بعد ا

چند بار توقسف انتشاار مجدد ،در ا اخر ساا  1۳۳۶بار دیگر شر ع به انتشار کرد.
بسساری ا یادداشتهای متکی در ایو نشریه ،بر متیشدن منابع کشور تأکسد داشت
مقالا

متعددی نسز در مسنهی اااتاحا

اررای به رشاتهی تحریر درآ رد .در سا
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 ،1۳۳۸متکی به ایو بکر ابتاد که باید نسر های ن
نسابی ب ای سساسی در سا  1۳۳٢تجدید حسا

ات متی را رد آ رد .با با شدن
جب ه متی د م ،اقدام به تأسس

«جامعهی ساوساسالسساتها» کرد .در همسو د ره سا  )1۳۱۱ن
ابتکار م ند

ت آ ادی ایران با

م دی با ر ان همراهی دکتر یدالته سااحابی سااسد محمود االقانی

اعتام موجودیت کرد با تأیسد آیتالته نجانی دکتر مصادب پا به عراهی سساسی
مبار اتی آن ر ها ن اد.
به ر ایت همایون کاتو یان« :جب هی متی د م ا همان ابتدا همهی نسر های قابل
متااحظاهی خود را برای کوبسادن امسنی باه کار انداخت؛ بد ن ایو که برنامهای اعتام
کند ،یا خود را برای جانشاسنی ا آماده ساا د" .جامعهی ساوسسالسستها" به رهبری

ختسل متکی "ن

اات آ ادی" بر آن بودند که ایو سااساساات غتب اساات ااارف

برخورد منفی با امسنی سبب تقویت شاه میشود .در عمل ایو پسشبسنی درست ا آم
درآماد .امسنی کاه هم شااااه ،هم جب هی متی ،هم مسوداران ،هم حزم توده ا را
میکوبسدند ،در تسرماه  1۳۱1نا زیر ا اسااتعفا شااد ،به دنبا آن شاااه با آغا انقتام
سفسد خود استبداد تاریخی ایران را د باره برقرار ساخت».
پ

1

ا حوادث خرداد  1۳۱۸ساارکوم آن توسااب ارتش ،شااکساات م اکرا

جب هی متی د م با اسدالته عتم اختتاف با نظرا
ت سسر اسااسانامهی جب ه ،التّ سار ااالا رئس

دکتر مصدب درباره شسوهی کار

هس ت اجرایی جب ه) سساست «ابر

انتظار» را اعتام جب هی متی د م را تعاسل کرد.
پ

ا آن کوشااشهایی برای احسای د بارهی جب هی متی اااور

ربت که به

«جب هی متی سوم» معر ف شد .به سبب تحت نظر بودن دکتر مصدب در احمدآباد
1
https://www.radiofarda.com/a/f3_katouzian_on_nehzat_azadi/24176060.
html
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ندانی بودن تعدادی ا رهبران مراقبتهای شاادید امنستی ،متاقا
برای سا ماندهی تد یو اساسنامهی جب ه متی سوم با مشکتا

با دکتر مصاادب
برا انی مواجه بود.

با همهی ایو دشواریها اساسنامه جب ه متی سوم در ا ایل سا  1۳۱۱تد یو مورد
موابقت دکتر مصدب قرار ربت .بدیو ترتسب جب هی متی سوم در هفتم مرداد 1۳۱۱
با شارکت ن

ات آ ادی ایران ،جامعهی سوسسالسستها ،حزم متت ایران داریوش

بر هر یاارانش) حزم مردم ایران دکتر کاظم ساااامی ،دکتر حبسب الته پسمان
دیگران) تشاااکسل شاااد موجودیتش را رساااماً اعتام کرد تتاش کرد بار دیگر به
بعالست ساساسای اپو یساسون در ایران تحرکی د باره ببخشد .اما سه هفته بعد ،ختسل
متکی اع اای رهبری جامعه ساوسسالسست ها پ

ا بر زاری سومسو جتسه جب ه

متی ساوم دساتگسر ر انه ندان شدند .با ر ان سران بعالان ن

ت آ ادی هم

پسشتر ا ایو در ساا  1۳۱۸به ات ام اقدام بر رد امنست کشور دستگسر شده بودند
در ندان بودند .جب هی متی سااوم به ایو ترتسب ،پسش ا تولد ا دنسا ربت .اما نف
شاکل ربتو کوتاهمد

«جب هی متی ساوم» با مشارکت سوسسالسستها نواندیشان

ما هبی در ایو برهاه ،ار ش نمادیو جدی در راباهی مسان ایو د جریان در تاری
معاااار ایران دارد .ایو حادثه نشااان داد که تشااکسل جب های ا ایو دساات ،با اهداف
ساساسای مشخص مشتری ،امری کامتاً ممکو است ،عتیرغم آن که ایو د جریان،
تاریخی متفا

اع اااای آن پسشاااسنهها تاریخچههای ونا ون داشاااتند .چنسو

تجربهای بعد ا ایو حادثه ،به ایو ترتسب سترده در ساا متی ،تکرار نشد.
با ر ان به  1۱ساا

ندان محکوم شد .اما در سا  ،1۳۱۶پ

ا پن سا

ندان

تبعسد آ اد شد .متکی یارانش هم در سا 1۳۱۱در داد اه نظامی محاکمه متکی
به ساه ساا حب

انفرادی محکوم شد .اما با بشار احزام سوسسالسست ار پایی به

دلسال بسمااری،

دتر ا موعاد آ اد شاااد اماا یااد نده نماند در مردادماه 1۳۱۲

در شت.
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با ح ف ایو د چ ره بهمثابه نمادهای د جریان سااوسااسالسسااتهای دموکرا
ایرانی نواندیشان م هبی) ا احنه ،یک د رهی جدید در مبار ا

سساسی در ایران

آغا میشااود .م دی با ر ان در دباعساتش در در سااا های  1۳۱۳در داد اه نظامی
ایو داد اه فت« :آقای ریس

داد اه! ما آخریو ر هی هساااتسم که با قبو

احترام

به ایو قانون اساااساای بعتی بعالستهای سااساساای را در چارچومهای قانونی دنبا
کردیم .بعد ا ما دیگر کسی ایو قانون اساسی را قبو نخواهد داشت».
با خر ج ایو د چ ره ا ااحنه سساسی اجتماعی ایران ،آ ونسسم ،هم در مسان
چپها هم نواندیشان م هبی ،برای مدتی اولانی ،به انز ا ربت.

 .۵دکتر علی شریعتی ،مجاهدین و فداییان خلق
در دهههای  1۳۱۱- 1۳۴۱شااامسااای مصاااادف با دهههای  1٢۸۱-1٢۶۱مستادی)،
اندیشاه های چپ مارکساسستی در ج ان ایران در ا ج محبوبست در اقع تفکر
مساتب نسر های اپو یساسون بود .به همسو دلسل  ،بخشای ا مستمانان نواندیش مثل
سااوسااسالسسااتهای خداپرساات به رهبری محمد نخشااب) ،حزم مردم ایران دکتر
حبسبالته پسمان دکتر کاظم ساامی دیگران) دکتر عتی شریعتی که مرکزیتریو
چ رهی ایو ر ه بود) بهشااد

تحت تأثسر اندیشااههای سااوسااسالسسااتی بودند .عتی

رهنما بر آن اسات که ایو اقبا مساتمانان اااتاحاتب به اندیشههای نویو به یده
ساوساسالسسام ا آنجا سارچشامه می ربت که استامِ ر حانسون سنتی برای جوانان
1
به یده آنها که به دانشاگاه راه مییابتند ،ج ام نبود .ل ا نواندیشان م هبی در ایو

1 Rahnema، Ali (2000). An Islamic utopian: a political biography of Ali
Shari'ati. London: I.B. Tauris
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د ره ،در عسو پا یرش اناادیشاااههااای اجتماااعی جمع رایی در برابر برد رایی)
اقتصاادی عدالتخواهی ساوساسالسساتی در برابر سرمایهداری عنان سسخته) مورد
قبو سااوسااسالسسااتها ،ا ماتریالسساام بااااته می ربتند م هب را بهمثابه ر اامو
ساااتامت اختاقی جامعه تتقی میکردند .برای مثا دکتر عتی شاااریعتی مینوشااات:
«ساوساسالسسام دموکراسی د موهبتی است که ثمرهی پایتریو خونها دستا رد
عزیزتریو شااا سدان مترقیتریو مکتبهایی اسااات که اندیشاااهی ر شااانفکران
آ ادیخواهاان عدالتاتبان به بشاااریت ار انی کرده اسااات» .مجموعه آثار ،۸۸
اااافحه  .)1۳در ن ایت میتوان فت که راباهی ایو ر ه ا نواندیشاااان م هبی با
چپهای دموکرا

ایرانی بساسار خوم بود .تأثسر اندیشههای راه سوم ختسل متکی بر

نوانادیشاااان مساااتماان در ایو د ره ،در نگااه آناان به ج ان تتقی دموکراتسک ا
سوسسالسسم ،بسسار مش ود است.
در سااا های پایانی دههی  1۳۱۱خورشااسدی اتفاب تا های میابتد ،نساال تا ه
جوانی پا به مسدان مبار ه می ن د که برآن اسات که نسل

شته به قدر کابی رادیکا

نبوده اسات .ا نگاه اینان ،مبار هی ساساسای آرام ااتاحاتبانه در چارچوم قانون
اسااسای،که با ر ان متکی آخریو چ رههای آن بودند ،به قدر کابی انقتابی نسست.
ایو نسال جدید ا مبار ان چپ م هبی ،در پی ت سسرا

سریع انقتابی به دنبا

تقریر فتمان تا های برای مبار هی آ ادیبخش در ایران بودند .منشاأ ال ام اندیشهای
آنها ،جنبشهای رهاییبخش متی راد استعماری در آبریقا ،آمریکای لاتسو آسسا
اسات ،جنبشهایی که ا کوبا تا الجزایر ،ا بتسااسو تا ا ر وئه در مبار ا شاان ا
ر یار یی نظامی اسااتفاده ا نبرد چریک شاا ری جنبشهای مسااتحانه اسااتفاده
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میکنند .ق رمانهای ایو نساال برانت
بو پاشا هستند.

بانون ،قوام نکر مه ،ارنسااتو چه وارا جمسته

1

سااا مان مجاهدیو ختق ایران در شا ریور  1۳۱۱به سااستهی سااه نفر ا اع ااای
جوان ن

ت آ ادی ایران )محمد حنسفنداد ،سعسد محسو عتیاا ر بدیع اد ان(

پایه اری شد .رهبران بدایسان ختق هم یا ا اع ای جوان منتقد حزم توده ایران
مانند بسدن جزنی) بودند یا جوانانی که با بعالستهای م هبی کار سساست را شر ع
کردند بعدتر مارکسسست شدند احمد اده پویان).
راباهی ایو د سا مان تا سا  ،1۳۴۱بر اسا

احترام متقابل همکاری نزدیک

در کار مبار اتی در ندانهای شااااه بود .نااااار ااااادب ا رهبران اعدامشااادهی
مجاهدیو ،در داد اه نظامی فته بود« :درست است که ما مستمانسم لی به مارکسسسم
به عنوان یک مکتب مترقی اجتماعی احترام می اریم» .خسار

تسرخی ،ا مبار ان

ساوساسالست در ایو د ره ،در داد اه نظامی که ا را به اعدام محکوم کرد ،فت« :ان
الحساه عقسده الج اد .ساااخنم را با فتهای ا مولا حساااسو ،شااا سد بزرگ ختقهای
خا رمسانه آغا میکنم .مو که یک مارکساسسات لنسنسساات هسااتم ،برای نخستسو بار
عدالت اجتماعی را در مکتب اساتام جساتم آنگاه به ساوسسالسسم رسسدم ».ا اعتام
کرد که در یک جامعهی مارکساسساتی ،که ما برای سااختو آن مبار ه میکنسم« :استام
حقسقی ...استام حسسنی استام مولا عتی را تأیسد میکنسم».
ساا مان بدایسان ختق با تأکسد بر سوسسالسسم ایرانی تقدم منابع متی استقتا ا
شاااور ی چسو ،همچنسو تحتسل مشاااخص ا شااارایب ایران نه الگوبرداری)
بداکاری جانبا ی بیمثا  ،در ایو سا ها به محبومتریو سا مان چپ کشور تبدیل
شااد .یک جنبش ر شاانفکری پرقدر

در جامعه ،بدایسان را حمایت معنوی ،مالی

اناااادر حااااکااااایاااات چااااریااااکهااااای

باااادایاااای،

)(2019

1 Behtoui

https://www.radiozamaneh.com/472245
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انسااانی میکرد .جوانان در مسان ابقهی متوسااب در حا رشااد مدرن کشااور ،مثل
معتمان ،م ندسان ،پزشکان دانشجویان ،به ایو ر ه بعالستهایشان با عتاقه نگاه
میکرد .شااعران ،بستمساا ان ،داساتاننویساان نمایشنامهنویساان بهرغم ساانسور
شاادید) ،هر اوری که ممکو بود ،به نقل قصااهی چریکها میپرداختند .مجاهدیو
ختق نسز در مسان ر ه دیگری ا جوانان اقشار م هبی ،محبوبست بی نظسری داشتند.
هسچ جریاان مبار م هبی در ایو د ره ،قدر

رقابت با نفوذ مجاهدیو را نداشااات.

نوشتهها سخورانیهای عتی شریعتی ،در بسب ایو نفوذ ،بسسار مؤثر بود.
دکتر شاریعتی ،که اساتام اافوی حاکمان) را ا اساتام عتوی تحت ستاه ان
مبار ) تفکسک میکرد ،ا جمته م متریو منابع بکری مجاهدیو بود .شاااریعتی بر آن
بود کاه ...« :در تااری  ،ابقاا ِ قادر منادِ حاکم ،عبار

بودند ا  :ابقهی

رمند،

ابقهی رمند ،ابقهی ر حانی ،که هم قدر ِ سساسی ،هم قدر ِ اقتصادی ،هم
قدر ِ ایمانی ختق را ،در دسااات خود داشاااتند ،چه با هم همساااا بودند ،چه
ت بر ختق بوده است،
مخالف ،به هر حا  ،سا ش یا عدمِ سا شِ آنها ،بر س ِر حکوم ِ
نه برای ختق »...مجموعه آثار  ،1٢ااافحه  .)1۸۲در خوانش شااریعتی ا اسااتام،
ا زیساتانساسالسسام اندیشههای عدالتجویانهی سوسسالسسم هم حارر بودند .عتی
شریعتی آن ونه که پسرش احسان تعریف میکند« :خود را ا نظر اقتصادی سساسی
سااوسااسا دموکرا

میدانساات؛ البته سااوسااسا دموکرا

رادیکا

لی خواسااتار

1

دموکراسای ».به دلسل همسو نواندیشای دینی ،ر حانسون سنتی مثل شس محمد تقی
بتسااافی ،متنف تریو اعظ ت ران) ی را تکفسر کسااار ی د م خواندند ،ا مقاما
د لتی خواستند که جتوی بعالستهای ی را بگسرد به مردم هم هشدار میدادند که
در حسسنسهی ارشاد ن مردها با هم هستند بساد در جریان است.
1 http://sharghdaily.com/fa/main/detail/270543
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جریاان دیگری که در همسو د ران ،به فتهی متسو ااااا ری ،تتاش جدی برای
اشاعهی «یک تفسسر مدرنسستی محابظهکارانه ا استام شسعه» داشت ،آیتالته ما ری
اساات که دشاامو ااااتی بکریاش مارکسااسساام بود .ی که همراه معتماش عتامه
اباابائی در حتقهی «ساسدحساسو نصار» نبسرهی شاس ب لالته نوری ریس

دبتر

برح پ توی) «هاانری کربو» شااارکت میکرد ،با شاااریعتی به اختتاف نظر جدی
1
رسااسد .در نامهای که مرت اای ما ری در سااا  1۳۴۶به آیتالته خمسنی نوشاات،
مجاهدیو ختق را به «خوارج» تشاابسه کرد که «هر مقام ر حانی مرجع دینی را نفی
میکنناد» .ا ا دکتر شاااریعتی ارباداران اش انتقاد میکند که کارشاااان «کوبسدن
ر حانست ا اساا

برداشتو ایو سدها ا مسان است» .در نامهی ما ری آمده است

که« :کوچکتریو ناه ایو مرد [شاااریعتی بدنام کردن ر حانست اسااات .ا همکاری
ر حانست با دسااتگاههای ظتم

ر عتسه تودهی مردم را به اااور

یک اااال کتی

اجتمااعی در آ رد ،مدعی شاااد "متک" "مالک" "متا" به ت سسر دیگر "تس "
"اتا" "تسااابسا" همسشاااه در کنار هم بوده یک مقصاااد داشاااتهاند» .در مقابل
نویسااانادهی نامه ما ری) ،به مزایای ر حانست لز م حفظ نگ داریاش تاکسد
دارد .ما ری که مرگ شاااریعتی در پاری

به دلسل ایسااات قتبی را ارادهی خدا ند

میداند ،با اظ ار ررایت ا ایو حادثه ،مینویسد« :ا ر خدا ند ا بام " یمکر ن

یمکرالتاه خسر المااکریو" در کمسو ا نبود ،ا در ماأموریات خارجش چه به سااار
ر حانست اساتام میآ رد» .در ن ایت ایشاان نگران اربداران شاریعتی است ،که به
فتاهی ا «عتااقه عقسده درسااات به اساااتام ندارند

رایشااای انحرابی دارند با

دسااتهبندیهای سااسعی در ااادد ایو هسااتند که ا ا بتی بسااا ند که هسچ ر حانی
جرأ

اظ ارنظر در فتههای ا را نداشاااته باشاااد» .به فتهی تقی رحمانی ،همسو

1 Matin-Asgari، A. (2018). Both eastern and Western: an intellectual history
of Iranian modernity. Cambridge University Press.

23

علیرضا بهتویی

جریان م هبی متأثر ا آرای مرت ای ما ری اسات که به رایش حاکم در سا های
بعد ا انقتام در ایران تبدیل میشاااود .اندیشاااهای که شاااریعتی را التقاای دارای
اشااکالا

برا ان میدانساات که باید به سااستهی ر حانست ااااتاح شااود .ایو جریان

غالب پ

ا انقتام« ،مارکساسساتساتسز بود ،با لسبرالسسم دشمنی میکرد حاکمست

1
ر حانست را با ر میداشات» .رراا عتسجانی می نویسد ،دکتر شریعتی بر آن بود که
دشامو اااتی ما سارمایهداری دیکتاتوری شااه اساات ،اما مارکسسستها رقسب ما
هساتند .آیتالته ما ری ،در مقابل معتقد بود که سارمایه داری مارکسسسم د لبهی
یک قسچی هستند باید با هر د با شد

مبار ه کرد.

۸

جواد مسری رایشهای مختتف اساتامی قبل ا انقتام را به شرح یر مینویسد:
اسااتام رایی بقاهتی ،عتی شااریعتی مؤساا

«آیتالته خمسنی مؤساا

سااوسااسالسسااتی ،م دی با ر ان مؤس ا
مؤساا

اسااتام رایی

اسااتام رایی لسبرالسسااتی آیتالته االقانی

اساااتام رایی دموکراتسک» ،ادامه میدهد« :ا رچه بنسان ار اساااتام رایی

بقاهتی،آیت الته خمسنی بود اما شاارحان آن ابرادی مانند ش سد ما ری ،ش سد ب شتی
عتامه جعفری بودند».

۳

 .۶آنتاگونیسم ،پاشنه آشیل سازمانهای چریکی

1 https://kadivar.com/2974/
۸ررا عتسجانی ،م توم فتمان غالب نبود شریعتی مارکسسسم)
۳جواد مسری« ،استام رایی پسا استام رایی :نگاهی به اندیشههای سساسی عتامه جعفری»
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ا ر چه مجاهدیو بر نواندیشاای دینی بدایسان ختق بر سااوسااسالسساام ایرانی بد ن
ابساتگی تأکسد داشتند ،اما هسچ یک ا ایو د جریان را نمیتوان اربداران آ ونسسم
در کار ساساست یعنی اعتقاد به راهحلهای دموکراتسک احترام به تکثر اندیشهها در
جامعه تعامل در برابر مخالفان رقبا) دانساات .بهعک  ،آنتا ونسساام بنسان اعتقادی
آنها بود که حق حسا

برای مخالفسو رقبا قائل نسساات ،چرا که تن ا خود را تجتی

حقسقت ماتق میداند.
همسو پاشانه آشاسل ،باجعهی تصافسههای در نی سا مان مجاهدیو ختق در سا
 1۳۴۱را رقم د .بخشای ا اع اای ایو ر ه که مارکسسست شده بودند ،سا مان را
متعتق به خودشاان میدانساتند .به همسو دلسل ،به هر اریق ا متشکل شدن آن بخش
دیگر ا ساااا ماان کاه همچناان بر ایادئولوژی ما هبی مجااهادیو پاایبند بوده
میخواساتند سا مان مستقل خودشان را داشته باشند ،جتو سری کرده ،آنها را «اعدام
انقتابی» میکنند .ایو ماجرا ،رااربهی ساانگسنی بر راباهی د سااتانه همکاری بسو
چپها م هبیها ارد آ رد.
باا ایو حوادث ،قدر

بتامنا ع ساااا مان مجاهدیو در مسان مبار ان م هبی در

ندانها در جامعه) ،بهشاااد

ابت میکند نسر هایی که راااد چپها سااانتی

هستند ،در مسان مبار ان مستمان بهشد

تقویت میشوند .سا مان امنست کشور هم با

استفادهی همهجانبه ا ایو تصفسهها ،بر آتش ایو دشمنی ،نفت میپاشسد.
بدایسان ختق ا ایو تصفسهها دباع نکردند پسشن اد اتحاد د سا مان اکنون چپ
را رد کردند .اما برخورد ایو سااا مان نسز با دیگر نسر های سااساساای ،با خودیهای
مارکساسست که درست مثل آنها نبودند حتی آنهایی که در ن سا مان به مخالفت
بر میخواساتند ،همان آنتا ونسسام در ربتار سساسی را نشان میدهد .نمونهی بار در
ایو مسنه ،برخورد سا مان بدایی با «مصافی شعاعسان» است.
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باامه اادقی در معربی شعاعسان مینویسد :ی تتاش برای نزدیکی مسان مبار ان
مساتمان سوسسالسست داشت تا آنها را در تقابل با تفاسسر جزماندیش رای ا دیو
مارکساسسام قرار دهد ،میخواست تمامی ر ههای مخالف حکومت شاه ،اعم ا
م هبی ،متی ساااوساااسالسسااات) را تحت جب های برا سر متحد کند .هام اده هم
ایدههای شعاعسان دربارهی «جب ه» را یک قدم جتوتر ا ت وریسسوهای بدایی ،ار یابی
میکند .شعاعسان که در تحتسل جنبش «جنگل» لنسنسسم اتحاد شور ی را یر سؤا
انقتابی یک نسااخهی ج انشاامو

کشااسده بود ،به ایو نتسجه رسااسده بود که تحولا

ندارند هر کدام در نوع خود منحصااربهبردند .در عسو حا

در موابقت با «برانت

بانون») به راهحلهای لنسنی برای جنبشهای رهاییبخش متی بد مان بود .در ن ایت
آن که اربدار تشااکسل جب ه متحد تمامی اربداران مبار ه با اسااتعمار دیکتاتوری
اعم ا م هبی ،سوسسالسست متی را) بود.

1

ی که با ال سا ِ رهایی بخش آمریکای

لاتسو آشاانایی داشاات ،در کتام «شااورش» نوشاات ،برای انقتابی بودن ،نباید لز ماً
کمونسست یا کار ر باشی ،ایدئولوژی الزاماً منت به انقتابسگری نمیشود به حزم
توده نگاه کنسد که مارکسااسساات-لنسنسساات بود لی نه انقتابی .به همسو ترتسب ،غسر
مارکسسستها هم میتوانند ،انقتابی باشند.

۸

به اور مشاااخص ،شاااعاعسان در آن ساااا ها اربدار اتحاد مجاهدیو
نسر های مبار م هبی) با بدایسان

بقسهی

دیگر نسر های بعا ساااوساااسالسسااات) ،در یک

1ایو را مقایساه کنسد با نوشتهی بسدن جزنی که در کتام نبرد با دیکتاتوری ،اندیشههای بانون را نفوذ
خردهبورژ ا ی ردیت با مارکسسسم-لنسنسسم میخواند.
۸ Peyman Vahabzadeh. 2019. A Rebel’s Journey: Mostafa Sho‘aiyan and
Revolutionary Theory in Iran (London، UK: OneWorld).
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جب هی مشتری بود همسو مد را در سا مانی که خودش آن را به جود آ رده بود
«جب ه دموکراتسک ختق») پسش برده بود .شعاعسان به ایو نتسجه رسسده بود که باید ا
قدر

بسااس ر حانست برای تقویت جب هی برا سر مخالفان ب ره جساات می فت:

«برای ما باخدا بودن ،بامردم بودن در مقابل آن ،دشااامو خدا مردم بودن ااااال
اسات» .ی در عسو دعو

ا ر حانسون برای پسوستو به مبار ه ،ا انتقاد به آنها هم

ابایی نداشت نوشت« :ر حانسون بریاد امصسبتشان [دربارهی انقتام سفسد به هوا
ربت .تجدیدنظر در تقدی
نامو

مالکست ،به ساربا ی بردن نان مستمان ...دریدن پردهی

اسااتام تتقی شااد .بر عنااااری همچون آیتالته مستانی شااریعتمداری ...

حرجی نبود .شاااگفتا که چ رهای چون ساااسد محمود االقانی نسز به یکباره با ربتو
مسو ا دسااات ماالکسو دادن آن باه رعایا ،به ب انه ی تقدی

مالکست به ساااتسزه

1
برخاست. »...
در عسو حا  ،شعاعسان با اندیشهی ذا

رایانه محد د آن ر

مارکسسستهای

ایرانی دربارهی ابقه کار ر ر شانفکران موابق نبود .ایدههای شعاعسان را میتوان با
۸
اندیشههای پسا -مارکسسستهایی مثل ارنستو لاکتائو شانتل موف مقایسه کرد که
می ویند :قتی که ساااسساااتم حاکم بر یک کشاااور دچار بحران میشاااود قادر به
پاسا ویی به نارراایتیهای اجتماعی ماالبا
آ ردن نساا هاای پراکنادهی ر ههاای متفاا

سساسی نسست ،آن اه باید به رد
اجتماعی در یک جب ه پرداخت .آن

جاسااات که باید جب هی «مردم» در برابر «نخبگان»« ،تودهها» در برابر «السگارشااای»

1نگاه کنسد به باامه اادقی "تمرمکی در ج انِ سربی" ،نقد اقتصاد سساسی.
۸ .Laclau، Ernesto and Chantal Mouffe. 2001. Hegemony and Socialist
Strategy: Towards a Radical Democratic Politics: Verso
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قدر

را شاکل داد .ایو جب هی مشاتری باید انعکا

بسااد حکومت ران

اعتراآ مردم خساته شده ا

ساترش باااتهی ابقاتی باشااد .باید برای مساائل ااانفی

حقوقی کاار ران هماهی مزدبگسران ،برای خواساااتهاای نان یا نسا های جوانان
مبار ه کند .برای حل مساائل محسب یسات در کشور یا حقوب اقتستهای قومی
م هبی تتاش کند .برای یک سااساساات خارجی در راسااتای منابع متی آ ادیهای
اجتماعی -ساساسای در داخل کشاور بکوشاد .در هر لحظهی معسو ببسند که خواست
مبرم مردم کادام اسااات حو ایو خواساااتها ،ر ههای مختتف را جمع کند
ساا مان دهد .در جریان ایو تتاشها است که رهبری ایو جب ه شکل می سرد .چنسو
جب های با مشارکت بعالان جریانا

مختتف سساسی ،با اعتقادا

متفا

ایدئولوژیک

انادیشاااهای پسش میر د .هنر رهبران جب ه ،رد آ ردن ایجاد «ما» عتسه «آنها»،
«مردم» در برابر «حاکمان» اسات .با نگاه امر

هم که به نوشاتههای شعاعسان بنگریم،

میبسنسم که چنسو ایدههایی در تشاکسل جب ههای مردمی در مبار ه سساسی کشورهای
مختتف ا پودمو

در اسااهانسا تا حزم دمکراتسک ختقها  )HDPدر ترکسه) راهبر

بوده اسااات .در چنسو جب ههایی ،اسف ساااتردهای ا مبار یو مدابع منابع ابقا
حمتکش مزد بگسران ،حقوب ناان ،اقتساتهاای م هبی قومی ،اربداران حفظ
محسب یساات د ر باشااان رد هم آمدهاند تتاش میکنند .هام اده همان جا،
اافحه  )1٢۴مینویسد؛ شاید بتوان تحقق ایدههای جب های شعاعسان را در یک مورد
مشاخص تاریخی در همان د ره در خارج ا ایران مشاهده کرد .کنفدراسسون ج انی
محصاتسو دانشاجویان ایرانی اتحادیه متی) در خارج ا کشور  )CISNUدر سا
 1٢۱1با اتحاد ساترده دانشجویان مخالف دیکتاتوری شاه مارکسسستها ،م هبیها
متی رایان) تأسس

شد .کنفدراسسون ،مظ ر نمونهای ا کثر

یک جب هی مشاتری بود .اما به تدری ایو تعامل کثر

رایی دموکراتسک در

رایی یر سؤا ربت .ایو

مانی بود که مارکسسستها مائوئسستها تتاش کردند که رهبری کنفدراسسون را در

28

چپهای «نجس» و مذهبیهای «خردهبورژوا»

انحصار خود درآ ردند به ایو ترتسب متی رایان مستمانان مجبور به تری افوف
کنفدراسااسون شاادند .ن ایت آن که ساارانجام کنفدراسااسون در سااا  1۳۴۱به دلسل
سااساسااتهای برقهای

به یده بشااار بدایسان برای تبدیل آن به شاابکهی پش اتسبانی

انحصااااری خود در خاارج ا کشاااور) بهکل منحل شاااد «حسا

یک اتحادیهی

دانشاااجویی دموکراتساک به ایو ترتسب پایان یابت» .شااااید بتوان فت که جب هی
موردنظر شعاعسان همانا بدیل «انقتابی» آن ایدهای بود که راهنمای «جب هی متی سوم»
البته با راه رسمی قانون رایانه ااتاح رایانه بود.
پ

ا آن که شاااعاعسان با باقیماندهی ر هاش «جب هی دموکراتسک ختق») به

بدایسان پسوسات ،به دنبا بحثهای پسرامون کتابش «شاورش» ایدههای مارح شده
در ایو نوشااتهها با ایو ات ام که تفکر التقاایاش که بسو سااوسااسالسساام نوع ختسل
متکی ،ردیت با لنسنسسم ناسسونالسسم بورژ ایی کسر ی ،پاند
ساا مان کنار

1
است) ،ا سا مان

اشاته شاد در تن ایی ،در جریان یک مقابتهی مستحانه با بشردن

دندان بر یک کهسو سسانور که یر بان داشت به ند ی خود خاتمه داد.

 .۷مارکسیستها نجس هستند؟
همان اور که در بالا اشااره شد ،تصفسههای خونسو در نی سا مان مجاهدیو کشتار
کادرهای معتقد م هبی ،بهدلسل پابشااااری آنها به اعتقادا شاااان تتاش برای یک
سا مان مستقل ،پسامدهای سنگسنی در راباهی مسان چپها م هبیها داشت.
رهبری جدید ایو سااا مان که بعدتر «پسکار» نام ربت) در تورااسا تصاافسههای
در نساااا مانی ،حمتا

تندی به اساااتام کرد رااامو تقبسا م هب بهمثابه عامتی

تخدیرکننده با دارانه ،اعتام کرد که مصااتحان مسااتمان ا اساادآبادی تا شااریعتی ا
1حمسد مومنی -مصافی شعاعسان" ،درباره ر شنفکر؛ یک بحث قتمی"
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تبسسو مساائل اجتماعی اقتصاادی عاجز بودهاند .ر شنفکران نواندیشان دینی ،مثل
دکتر شاریعتی که در ا ج ر شوشدن ایو تصفسهها در ندان بود) هم ا ایو حوادث
شااوکه شااده بودند .به نظر میرسااد که ماالبی که بعد ا آ ادی ا « ندان کمستهی
مشتری» در سا  1۳۴۴به نام دکتر عتی شریعتی در ر نامهی کس ان منتشرشد ،نوعی
عک العمل به ایو کشتارها بود .شریعتی که در کتام «استامشناسی» نوشته بود که ا
نه مارکسااسساات اساات نه رااد مارکسااسساات ،در ایو مقالا  ،اسااتدلا میکرد که
مارکساسسم استام د ایدئولوژی متعارآ هستند ،شرط بقای یکی امحای دیگری
است.
نتسجهی عمتی ایو تصفسهی خونسو پایان حسا

سساسی سا مان مجاهدیو ختق،

پاایان تفوب آن تفکر نواندیش م هبیای بود که موراااوع مرکزیاش نه دشااامنی با
چاپهاا بتکاه مباار ه باا اساااتعمار دیکتاتوری بود .در ندان ا یو هم عدهای ا
ر حانسون در بند که به جرم حمایت ا مجاهدیو دساتگسر شده بودند) به ایو نتسجه
رساسدند که باید چگونگی تعامل مبار ان مساتمان با مارکسسستها ر شو شود در
یک بسانسهی شفاهی ا جوانان مستمان خواستند که هر ونه راباهای را با غسرم هبیها
قاع کنند ،یرا مارکسسستها نج

هستند ،عدهی دیگری ا ندانسان سساسی م هبی،

براتر ا ایو ،مبار ه با مارکسااسساام را مقدم بر مبار ه با اسااتبداد سااساساای حکومت
پ توی دانستند.
در نتسجه ،نسر ی برتر در سا های آستانه انقتام ب مو در مسان مستمانان در سر با
ساساسات ،آن رایشای شاد که مبار ه با مارکساسسام ،لسبرالسسام دیگر اندیشههای
غسراسااتامی برایش ا لویت اساااساای داشاات ،ابرادی شاابسه به شااریعتی را التقاای
میدانسااات خواساااتاار رهبری ر حاانسات بر انقتام برای جتو سری ا انحراف
ر شنفکران بود .مصداب بار ایو تفکر ،آیتالته مرت ی ما ری بود.
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راار ری اساات که در ایو مسنه به مورااع بدایسان به مثابه نسر ی برتر در مسان
چپها در ایو د ره) هم اشااااره کنسم .عتیرغم مخالفت بدایسان با تصااافسهی خونسو
متکبرانهی آنها به نواندیشان م هبی،

در ن ساا مان مجاهدیو ختق ،نگاه پرنخو

مانع موراااع سری قااع با ایو تصااافسهها بود .در نگاه ذا

رایانهی بدایسان به ابقه

کار ر ایدئولوژیی که آنها را نمایند ی میکند ،یعنی مارکسسسم -لنسنسسم که شارح
آن سا مان بدایی است ،سا مان مجاهدیو ،نمایندهی خرده بورژ ا ی ایران بود .بسدن
1
جزنی با همسو نگاه اسات که مینویسد« :منشاء ابقاتی آنها خردهبورژ ا ی است
پر رش یابته در دامو بورژ ا ی متی .ایو مبار ان ،اغتمشان در خانوادههای متعصب
م هبی سه

در جریانهای سساسی -اجتماعی م هبی مثل ن

تآ ادی یا انجمو

اسﻼمی م ندسان پر رش یابتهاند ».جزنی بر آن بود که ایو نواندیشان ااﻼحاتبان
ر شنفکر در برابر تفساسر سنتی ا م هب هسچ شانسی ندارند در تبسسنی جبر رایانه
در مورد آنها بر آن است که «تودهی م هبی ،اسﻼم دستگاه ارتجاع م هبی را قبو
دارد» ا تتاش نواندیشااان م هبی برای تعبسرهای تجدداتبانه را کوشااشاای «عبث
محکوم به بنا

نسستیمیداند که با تمایﻼ

ترقیخواهانهی بشر معاار هماهنگی

ندارد ».به ایو ترتسب بسدن جزنی ،عتیرغم آن که در نوشاته هشدار دهندهی دیگری

۸

آیاتالته خمسنی را نسر ی بساااسار مؤثر ار یابی کرده بود چون  1۴خرداد  1۳۱۸را
آبرید توان «بسس تودهای» دارد) تاکسد داشت که «با ایو پسشسنه[ :آیتالته خمسنی
ا محبوبست بی سابقهای در مسان تودهها به یده ااحبکاران خرده بورژ ا برخوردار
اساات با امکاناتی که برای بعالست نساابتاً آ اد سااساساای در اختسار دارد ،ا شااان

1بسدن جزنی" ،مارکسسسم استامی یا استام مارکسسستی "

۸بسدن جزنی ،ارح جامعهشناسی مبانی استراتدیک جنبش انقتابی ختق ایران
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بیسااابقهای برای موبقست برخوردار اساات» ،اما ا پسش نسر های نواندیش م هبی را
باقد هر ونه شانسی برای کسب حمایت تودهای میپندارد.
جزنی مینویسد ما مجاهدیو را د ست خود میدانسم در شرایب بعتی با آن بهاور
تاکتسکی

کتی حد

تا حدی حد

استراتدیک داریم .ا تاأکساد دارد که «ما

ت عسف موقعست ایو جریان را در شرایب امر

ت عسف جنبش به حسام میآ ریم

ا آن پرهسز میکنسم» .در عسو حا پسشبسنی میکند که «رر ر

مبار ه

نسا به

دری درست شرایب» ساار انجام آنها را به سوی مارکسسسم -لنسنسسم ااسل کانالسزه
میکند

میابزاید« :نمونهی ندهی آن جنبش کاساااتر در کوبا است که عناار

آغا کنندهی آن ا جمته خود کاستر در آغا انقﻼم مارکسسست لنسنسست نبودند
در جریان انقﻼم رر رتاً مارکسسسم را پ یربته

به کار بستند» .مدعای نخسااتسو

جزنی مبنی بر آن که نواندیشان م هبی ،نسر ی غالب در جنبش آیندهی ایران نخواهند
بود ،با کودتای خونسو در ن ساااا مان مجاهدیو به تحقق پسوسااات .اما ایو ادعا که
«رر ر

مبار ه نسا به دری درست شرایب» مبار ان مستمان نواندیش را به اعتقاد

به مارکسااسساام رهنمون می کند ،نه دقسق بود نه اقعی .مسااتمانهای نواندیش در
سااا های بعد ،چه در ایران چه در سااایر کشااورهای اسااتامی ،راههای دیگری را
جستند در برخی جوامع حتی به نفوذ تودهای هم دست یابتند.
در ایران آن ساا ها ،با کودتای «چپ» در سا مان مجاهدیو ،جریان آنتا ونسست
مدابع محو دیگراندیشااان) در مسان مخالفان م هبی رژیم شاااه ،رهبری بتامنا ع را به
دساات ربت ،دیگرانی را که در پی تعامل یا رقابت با د راندیشااان بودند منز ی
کرد .آنتا ونسساتم تقی شا رام ،بی شب ه در برآمد آنتا ونسستم اسدالته لاجوردی تاثسر
جدی داشت.
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 .۸همهی «غیرخودیها» قلع و قمع و از صحنه خارج میشوند
در سا  ،1۳۴۶مانی که دستگاه حکومت محمدررا شاه پ توی در سر بحرانی جدی
شاد ،هسچ نسر ی سساسی متشکتی ا مخالفان سساستی برجای نمانده بود .جب هی متی
ساا ها در «اابر انتظار» به سر برده بود بعالستی نداشت ،حزم تودهی ایران هم
 ۸۴سااا بود که در م اجر

بود ،سااا مان مجاهدیو هم عمتاً در خارج ا ندانها

سااا مانی نداشاات بدایسان ختق با کشااتارهای سااتردهی سااا ای ا رهبری
بزرگ در نی

کاادرهاایش در ساااا های  1۳۴۴-1۳۴۱به ر ه کوچکی با اختتابا

تبدیل شاده بود .ایو در شارایای بود که دساتگاه ر حانست در اقصی نقاط کشور ،ا
اریق مساااجد ،تکسهها ،هس تهای م هبی سااسنه نی نسز حو ههای عتمسه قادر به
ارتباط نزدیک با مردم بسااس آنها بود .در عسو حا  ،بر پاشاای رژیم شاااه چنان با
سااارعات پسش ربت که مانی برای «د رهی
بهشاد

ار»

جان ربتو د بارهی نسر های

سارکومشادهی سساسی بعد ا کودتای  ۸۲مرداد نداد .با خر ج شتامآلود

شاه ا ایران در دی ماه  ،1۳۴۸رژیم شاهنشاهی هم در ب مو ماه ا هم پاشسد .مان
امکانی نبود که جریانا

متفا

ساساسای با هم به بحث

بگویند که برنامهی آنها برای بعد ا

فتگو بنشسنند به مردم

ار ا نظام پادشاهی چسست.

آیت الته خمسنی با اسااتفادهی هوشاامندانه ا سااابقه تاریخی مبار ا
خود ،باا جمع آ ردن تماام مخالفان یر پرچم برنامهی خود در ایو مد
اامسنان دادن به آ ادی همهی جریانا

سساسی برای بعالست پ

رااد رژیم
کوتاه ،با

ا سرنگونی رژیم

احترام باه آ ادی اجتمااعی هماهی اقشاااار مردم ،قاادر به تشاااکسل جب هی مردمی
«مسات اعفسو» در برابر «مستکبریو» شد رهبری شورش مردم عتسه حکومت شاه را
در دست ربت.
لکو ایو را هم باایاد تاأکساد کرد کاه نسر یهاای متفا
آیتالته خمسنی در انقتام هم اتحادی ا جریانا

م هبی تحت رهبری

بساسار ناهمگون

اه مت ااد بود.
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ا یکساو جریانی که خود را خب امامی می نامسد به آرای مرت ی ما ری نزدیک
بود در اسف دیگر نسر هاای سااانتی اساااتامی که در چ رههایی مثل احمد جنتی،
مصاباح یزدی ،احمد آذری قمی شاس محمد یزدی نمایند ی میشد .حتی در یک
سااا مان سااساساای تأسااس شااده در آسااتانهی انقتام مثل «سااا مان مجاهدیو انقتام
اسااتامی» به مثابه بدیل مجاهدیو ختق) هم رایشهای ونا ون نامتجانساای در
کنار هم بودند؛ ا سااعسد حجاریان ،هاشاام آغاجری ،ب زاد نبوی ،مصااافی تاج اده
محسااو مخمتباف در یک سااو تا احمد توکتی ،محسااو ررااایی ،حسااسو بدایی،
عبدالحساسو ر حالامسنی ،حساسو یبایینداد ،محمدباقر ذ القدر در سوی دیگر .اما
نقاهی اشااترای تمامی ایو نسر ها آنتا ونسساام بود .همهی آنها بد ن اسااتثنا) حق
حسا

برای دیگران «غسرخودی» قائل نبودند ،چرا که تن ا «خودیها» را تجتی حقسقت

ماتق میدانساتند «غسرخودی» را باال .شعارهای همهی ایو ر هها عبار

بودند

ا  :مرگ بر کمونسساات ،مرگ بر لسبرا  ،مرگ بر منابق ،مرگ بر التقاط … تتاش بر
ح ف همهی جریانا

غسر مکتبی بود .حتی ا ر نابودی ان دام کامل رقبای سساسی

یکجا درجا براهم نبود ،اما یکی پ

ا دیگری باید ا ااااحنه ح ف میشااادند.

حتی ح ااور حاشااسهای ایو نسر ها ،با دراااد کوچکی ا آرا ،مثل یک اقتست بسااسار
کوچک کماهمست هم در جامعه قابلتحمل نبود .سرنوشت «ن

ت آ ادی» م ند

با ر ان ،نمونهی ر شنی ا ر ند پسشربت ایو ماجرا است.
اربه آن که تعریف غسرخودی خودی در منش آنتا ونسساتی بسسار قابلانعااف
ت سسرپ یر اساات .بسااساری ا خودیها در ام بعدی  ،انگ دشاامو انقتام خائو
میخورند ا ااحنه ح ف میشوند .ایو سرنوشت تر تسکی ،بوخاریو ،ینو یف
کامنف در انقتام بتشااویکی بود .همسو داسااتان برای قاب اده ،بنیااادر ،حسااو
لاهوتی ،منتظری ،موساوی ،کر بی

حتی ربسنجانی هم در انقتام ایران تکرار شد.

چنسو قابتهای را در داستان آنتا ونسسم) ،سر ایستادن نسست.
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در سااا های دههی  1۳۶۱خورشااسدی  -چنان که اشاااره ربت  -چپها ،متسون
لسبرا ها ا هر نحتهای ،نابود ا احنه خارج شدند .اما نگاه کوتاهی به راه ر ش
جریانا

مختتف چپ در سا های پ

ا انقتام در ایو سا ها هم آمو نده است.

ر ه ا  ،چاپهاایی بودند شااابسه ساااا مان پسکار یا اقتست که خستی

د به

مخالفت حتی در سری مساااتحانه با نظام جدید برخاساااتند همراه با ساااا مان
مجاهدیو که بعد ا آ ادی برخی ا رهبراناش ا ندان ،با ساا ی شده بود ،در ب ار
 1۳۶۱سرکوم شدند تعداد کثسری ا اع ای آنها کشته شدند.
ر ه د م ،حزم توده ایران اکثریات بود کاه مباار ه با امهریالساااسم عدالت
اجتماعی

نه آ ادیهای ساساسای-اجتماعی) برایشان ا لویت داشت ،امسد ار بودند

کاه با حمایت ا «خب امام» که به مان آنها در ایو ا لویتها با آنان همساااو بود،
بتوانند بر جریان راسااات سااانتی شاااریک در رهبری انقتام ،غتبه کنند .ایو ر ه
عتسرغم ایو پشااتسبانی ،در مسااتان  1۳۶1ندانی ساارکوم شاادند .نکته آن بود که
«خب امامیها» که خود ا رهر ان راه آنتا ونسساام بودند) ،اعتمادی به ایو پشااتسبانی
نداشاااتند همواره با شاااک بدبسنی به ایو جریانها نگاه میکردند؛ چرا که راه
ر ش آنتا ونسساتی بتشویکها در اتحاد شور ی در برابر مخالفان ا جمته م هبیها)
را دیده بودند .موسوی اردبستی ،رئس

قوه ق ایسه ،در پایسز  1۳۶۱به ندانسان تودهای

در ا یو فته بود« :با شاما در ن ایت عد
باشسد که تا امر

رأبت استامی ربتار شده ،باید شکر زار

هستسد .شما ا ر به جای ما بودید ،به کسی م تت نمیدادید .مگرنه

بتشاویکهای قفقا  ،همسو که دساتشاان رسسد ،عتمای آن جا را دسته دسته به توله
بستند کشتند ،بردند ،سو اندند ...براموش کردهاید »

1محمود به آذیو" ،بار دیگر ایو بار"...

1
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ر ه ساوم ،ساوسسالسستهایی منفرد مثل دکتر مصافی رحسمی یا شکرالته پای
نداد بودناد که اعتراآ کردند به محد دیت آ ادیها ،دساااتگسر

ندانی

یا اعدام

شادند اما به فتهی کدیور ،ا منظر سوسسا دموکراسی اختاقی انتقاد کردند نوشتند
1
اساتدلا کردند که چرا مخالفاند .راه ر ش ایو ر ه ساوم را میتوان با مشی
م ند

با ر ان در ایو سااا ها همسااو دانساات که می فت« :ادارهی جامعه نسا مند

توجه به عقل جمعی

تجربهی بشری است

نسا مند اعتدا

برنامهریزی»؛ که

نوشاات« :بد ن آ ادی ،حتی دیو هم پسشربت نمیکند»؛ که مدعی شد « :ﻻیت بقسه
۸

ریشهی دینی ندارد» «قائل به جدایی دیو ا ن اد د لت بود» .بابک احمدی درست
می وید که در سااااا های دههی شصت «یعنااااا در ا ج غوغااااااات خشااونت
انقتاباا » ،اااداهایی ا ایو دست ،کااه راه ر شی آ ونسستی داشتند ا آ ادی
دباااااع ا حقااااوب بشاااار در قالاااب فتمااان حقوقاا م

فتنااد)« ،بااه

جایاااا نم رسااااسد .انااگار نااه انااگار کااه چنااان ادایاا ااااتا ً جااود
داشاات».

۳

 .۹چرخش از آنتاگونیسم به راه و روش آگونیستی

", https://kadivar.com/16668/کدیور" ,عصرانه با اعم قانون 1
"محسو کدیور ،احت مشی با ر ان ۸
۳بابک احمدی ،دیالوگ ،مس و ،بر ردیو اردیب شت 1۳٢۱
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اما در ساا های بعد ایو ااداها انعکاسی سسع یابت .با پایان جنگ ایران عراب
رحتت آیتالته خمسنی بر پاشااای اتحاد جماهسر شاااور ی اقمار آن در ار پای
شرقی ،احنهی سساسی ایران هم دچار تحولی چشمگسر شد.
پ

ا بر پاشی شور ی ،تحولا

عمسقی در اندیشهی چپهای ایرانی مثل بقسه

چپها در ج ان) رش داد .بررساای ایو تحولا  ،مورااوع ماتب دیگری اساات .اما
دربارهی آنچه که مربوط به مساائل مارح شده در ایو مقاله است ،باید اشاره کنسم که
تعاد نسر در مسان چپهای ایرانی ،ا رایش آنتا ونسستی به راه ر ش آ ونسستی،
ا اعتقاد به راهحلهای ج انشااامو

انترناساااسونا به تتاش برای یابتو راه کارهای

متی در همنوایی با برهنگ سااانتهای مردم در ایو لحظهی معسو ،ا ذا
«تقد

رایی

ابقهی کار ر» به چند انگی تحت ساااتم بودن جنساااست ،م هب ،قومست،

د رباشی ،)...ت سسر کرده است .امر ه ر ه بسسار بزرگتری در مسان چپها به آ ادی
همهی نسر های ساساسی پاسداری ا قوانسو دموکراتسک حقوب بشر ،به مسابقهی
عادلانهی اندیشااهها در سااه ر جامعه مدنی رأی تعسسوکنندهی مردم در دموکراساای
پارلمانی معتقد هستند.
اما ایو تعاد نسر در مسان نسر های م هبی در سا های پ

ا جنگ در شت

آیت الته خمسنی چگونه پسش ربت
آااف بسا

که جریانا

ساساسی شبسه آنچه را که در ایران بعد ا انقتام 1۳۴۸

مستب شد «اسﻼم را» تعریف کرده ،ید یهای آن را چنسو شرح میدهد :منظورم ا
اسﻼم رایی جریان هایی است که برنامهشان برقراری نوعی نظم اسﻼمی در جوامع
مقررا

اخﻼقی آن است.

اجتماعا

مستمانان بر مبنایحکومتی اسﻼمی ،شریعت

هدف آنها اسﻼمیکردن سساست اقتصاد جامعه است ،بهشد

با اندیشههایی که

ا غرم میآیند ،مناق سساسی نمادهای برهنگی آن مخالفت میکنند.
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بسا

ساه

برآمد یک جریان تا ه را در ساا های بعد ا دههی نخستسو انقتام

 1۳۴۸با نام «پسااااسااتام رایی» تورااسا میدهد که به دلایل یر ظ ور میکند :ا -
تجربهی مشااخص متمو

ا پر ژهی اسااتامیکردن جامعه ا بالا عواقبی که ایو

پر ژه برای دیو دنساای مردم به بار آ رد؛ د م -تحولا

عظسم اجتماعی که در ایو

ساا ها در جامعهی ایران رش داد ،که شامل سترش سسع ش رنشسنی ،با سواد شدن
اقشااار سااسعتری ا مردم ،ت سسرا

در ساااختار اقتصااادی ،شااکل سری یک ابقهی
ن بسشاااتر جوانان در سااااختار

متوساااب بزرگ شااا رنشاااسو دانشاااگاهربته،

جمعستشااناساای ،ح ااور چشاامگسر نان در قتمر «سااه ر عمومی» public
 ،)sphareرشد فتمانهای ر شنگرانه است .سوم  -ت سسر در ب ای بسوالمتتی با
1
پاایان جنگ سااارد .ایو تحولا

اجتماعی ،ت سسرا

بزر ی را در اندیشاااهی اسف

سااتردهای ا سااساسااتمداران با ر ان ،خاتمی ،موسااوی  ،)...ر حانسون منتظری،
اااانعی ،عتی محمد دساات سب ,اساادالته بسا

نجانی  )...اندیشاامندان اسااتامی

سار ش ،مجت د شابساتری ،متکسان  )...که به شکتی بعا در سر در انقتام بودند،
باعث شد .بصل مشتری در ایو فتمان تاکسد بر ااتاحا  ،تعامل ،پ یرش تفا

ها

همزیساتی مسااالمتآمسز اندیشااههای ونا ون بود .ایوها سارچشاامهی مشااکتا
داختی را تن ا توا هی

دشامنان خارجی نمیدیدند به مسائل داختی که ریشه در

تااری اولاانی دیکتااتوری داشااات هم میپرداختناد .غرم ج ان اساااتام را هم
یکپارچه ،ساساه سافسد ،نمیدیدند .تأکسد بر «لا إِکْراهم بِی الدِّیوِ» ،بردیت انسانها
برقراری دموکراساای غسر لایتی داشااتند .حسااو یوساافی اشااکوری در تعریف «پسااا
اسااتام رایی» مینویسااد« :دینی شاادن د لت د لتی شاادن دیو هر د ا جمته
1 Bayat، Asef. (2013)، "Post-Islamism at large" Post-Islamism: The changing
faces of political Islam. Oxford University Press
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پسامدهای منفی اساتامسسم است».

ادامه میدهد :ما مخالف ح ور بعالست م هب

در حو ه عمومی  ) public sphareنسساتسم ،اما ناقد فتمان تقتسل رای استامسسم
هساتسم که مر ج تمامستخواهی بومی ،السگارشای م هبی ،

فتمانی است که پاس

تمام همه پرساشهایش را ا م هب اتب میکند .ا دید اه ما اساتام ،همچون سایر
ایدهها ،میتواند در ساه ر عمومی ح وری بعا

مدنی داشته باشد ،اما هسچ ایدهای

قداساات ،الوهست ،مصااونست ،برتری ذاتی ندارد .حکومت امری سااکولار دنسوی
است ،مردم ،مبنای مشر عست آن هستند ،دیو الگوی مشخصی برای حکومت ارائه
1
نکرده اسات» « .پساااساتام رایی» بهمثابه پسامد «استام رایی» بعد ا انقتام ایران ،در
سااایر کشااورهای مسااتمان مثل تون  ،ترکسه اند نزی) هم سااترش یابت به
نسر ی غالب سساسی در آن کشورها تبدیل شد.
در کنار ساترش «پساااساتام رایی» بهمثابه تبسسنی تا ه ا «نواندیشای م هبی» در
ساا های پ

ا انقتام ایران ،باید ا یک جریان سانتی قدیمی شاسعی که در اقع

نوعی خوانش دینی ا سااکولاریساام اساات ،هم یاد کنسم که در سااا های اخسر ا
محبوبست سااتردهای در مسان ر حانسون شااسعه برخوردار شااده اساات .بر اسااا
اندیشاهی بق ی ،انساان آ اد آبریده شده ،کسی بر ا

ایو

لایت ندارد تن ا در خصوص

امامان معصوم ا حق لایت میتوان فت) .ایو دید اه به عتا ه ،سساست امور ایو
دنسایی را امری آلوده به بساد میشمرد .ل ا ،ر د ر حانسان به رهبری سساسی را سبب
آلوده شادن دیو ،ر حانست دینداری مردمان میشناسد.آیتالته محمد حسسو نائسنی
در د رهی مشاار اه ،آیتالته خویی در د ره انقتام آیتالته سااسسااتانی در عراب
امر  ،چ رههای برجستهی ایو اندیشهاند.

1حسااو یوساافی اشااکوری" ،اختاب عتسه اختاب؛ امکان امتناع نقد اختاقی اسااتامسساام در اندیشااه
شریعتی"
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کلام آخر ،به جای نتیجهگیری
آنتا ونسسات ها هم در مسان چپ هم م هبیها) در اندیشهی تسخسر د لت هستند
تاا باه ایو ترتساب ،ایدئولوژی اعتقادیشاااان را در تمام جامعه در حکومت ،قتمر
عمومی

ند ی خصاواای ش ر ندان) پساده کنند .در راستای ایو هدف ،هر مانعی

بر سااار راه هر رقسبی ،باید ح ف ا ااااحنه خارج شاااود .با ایو تفکر ،آ ادی
اجتماعی ساساسای بیمعنا میشاود ،هر اختتابی حتا با د ستان سابق) آنتا ونسستی
میشاود با شاسوهی ح ف خشاونتآمسز حل میشاود .ساا مانهای انفی ،هنری،
خسریه ساااساسااای بعا در «جامعهی مدنی» ا ر یر برمان رهبری جریان حاکم
نباشاد ،تحمل نمیشود .مردم هم باید آن اوری لبا

بهوشند ،ربتار کنند بسندیشند

که ایدئولوژی ااحسا میشاناسد .هر د ی ایو جریانا  ،حتا ا ر پسش ا رسسدن به
قدر  ،عدهی آ ادی ساساسای حفظ ار انهای دموکراتسک را بدهند ،با رسسدن به
قدر  ،تمامی ایو ن ادها را نابود میکنند.
بخش دیگری ا چپ نواندیشاای م هبی ،که آ ونسساام راهنمای ر ابب آنها با
دیگر جریانا

سااساساای اساات ،بر آن هسااتند که باید به آ ادی همهی رقبا احترام

اشت پاسدار حقوب ش ر ندی ،آ ادیهای اجتماعی قوانسو دموکراتسک بعالست
ساساسی بود .هر د جریان ،به مسابقهی عادلانه نظرا

اندیشههای همهی جریانا

سااساساای تعسسوکننده بودن رأی مردم برای انتخام حکومتکنند ان اعتقاد دارند.
اسااا

کار برهنگی تبتس ی آنها در سااا مانهای جامعهی مدنی سااه ر عمومی

اسااات .د لت دیگر ساااا مانهای حکومتی در نگاه ایو جریانا  ،آلت پسشااابرد
ایدئولوژی حزم برندهی انتخابا
انتخابا

نسساات .ا ر چه سااساساات تبتس شااده در د رهی

برای ب بود ند ی ایودنسایی ش ر ندان ،برای کم کردن مشکتا

ابزایش

شاااادماانی آنهاا ) توساااب ایو د لات پسش میر د .لکو د لت ،مجزا ا ایو یا آن
ایدئولوژی اسات حق دخالت در امر ند ی خصوای ش ر ندان را ندارد .تحو
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مثبت ت سسر تعاد نسر ها در مسان چپها م هبی های ایرانی ،ا غالب بودن اندیشه
آنتا ونسساتی به چرخش به سوی راه ر ش آ ونسستی اقبا عمومی مردم ا ایو
تحو ) را باید نشانه پختگی تکامل بکر اجتماعی-سساسی در ایران امر

دید.

ساؤا های مبرم در مورد ر ایت برداشتهای آن دسته ا چپها م هبیهای
ایران که آ ونسساام راهنمای اندیشااه ر ابب آنهاساات معتقدیو به سااوسااسالسساام
دموکراتسک نواندیشان دینی) ،در لحظهی اکنون ایوهاست:
ا  -هر کادام ا ایو جریانا  ،تا چه حد به ایو اندیشاااهها با ر عمسق دارند
حاررند در راه تحقق آنها بکوشند
د م -در راساتای پسشبرد ایو ایدهها ،چگونه میتوانند به فتگو بنشسنند به اور
عمتی به یکدیگر کمک کنند
ساوم -ایو تتاشهای آنان به چه ترتسبی میتواند با خواستهای نان ،کار ران
ساایر مزدبگسران ،کنشااگران حفظ محسب یساات مدابعان حقوب اقتستهای دینی
قومی پسوند برقرار کند

