
 رای آگاهانه بلوچستان 
و تقاضاهای ملی- منطقه ای

  دومین خواسته ای که باید در این آرا جست وجو کرد، پناه 
به اعتدال و گریز از تندروی در همه جنبه هاست. تندروی هایی 
که در این ســال ها کشور به آن مبتال شــده بود، در سیستان و 
بلوچستان به شکل افزایش تنش ها و برخوردهای مذهبی نمود 
پیدا کرده که البته عامل خارجی نیز برای دامن زدن به آن فعال 
بوده اســت. این تندروی ها نه تنها میانه روهــا و اعتدال گرایان 
مذهبی در میان اهل سنت و شیعه را از حیث تاثیرگذاری بر امور 
به حاشیه رانده، بلکه دوگانه هویتی شیعه و سنی را تشدید کرده 
است. این دوگانگی به طور دائم در حال تفکیک و تقسیم بندی 
شــهروندان به زابلی / بلوچ یا شیعه/ سنی است و با این که سهم 
هر دو گروه تندرو ســرجای خود باقی است، تندروهای شیعه 
طبعا به دلیل آن که خود را نمایندگان حکومت تلقی می کنند، 
نقش بیشتری در دامن زدن به حساسیت ها داشته اند. این گروه 
تندرو لزوما در دولت نبودند )و اگر بودند، بعید است که از دولت 
اجازه چنین کاری را داشتند( در منطقه چنین القا کرده اند که با 
مقامات عالی نظام و مراجع قم در ارتباط هستند و از آن ها برای 
کارها و دیدگاهشان تایید می گیرند.  فقط شاید در یک مورد این 
القا کارساز واقع نشد و آن در انتخابات نمایندگی مجلس دوره 
نهم در زابل بود. در آن انتخابات مردم به اصالت روایت جریانی که 
قصد داشت نامزدی را به عنوان نامزد تایید شده رهبری به مردم 
بقبوالند، شک کردند. حتی مردان و زنان روستایی در زابل نیز با 
اشاره به این که رهبری گفته است حرفی را قبول کنید که از خود 
من شنیده اید، این ادعا را زیر سوال بردند و اعتراض پرسروصدایی 
به پا شد. در نتیجه مسئوالن و بزرگان حکومت در تهران با تدابیری 
به موقع به مردم اطمینان دادند که اجازه نخواهند داد کسی یا 
کسانی به عنوان مسئول در منطقه، سالمت انتخابات مجلس و 
رای مردم را به خطر بیندازند. اما چنین القائیاتی هنوز در منطقه، 
به ویژه در زاهدان که بیشترین جمعیت شهرنشین و تحصیلکرده 
شیعه و سنی را در خود جای داده است، وجود دارد و تولید کننده 
رنجش، دلخوری و بعضی تعارض هاست. در این سال ها، که به زعم 
مردم، دولت توجه کمتری به منطقه کرده، یا مشکالت فوق به 
هر دلیلی تشدید شده است، این تنش ها می توانست به بحرانی 
جدی در منطقه تبدیل شود. اما همکاری های سپاه پاسداران با 
بازکردن راه استخدام جوانان بلوچ در این نهاد و با برقراری ارتباط 
با نخبگان محلی و نیز با توجه به نوع فعالیت نهاد مقام رهبری 
در امور اهل سنت )که به عقیده نگارنده، بازتابنده نگاه عاطفی 
رهبری ایران به منطقه به دلیل سال های تبعید در ایرانشهر است( 
و همچنین در نتیجه هوشیاری و صبوری خود مردم در کنترل 
اوضاع و جلوگیری از بحرانی شدن آن، تاثیر بسزایی داشته است. 
اما به هرحال، این هر دو نهاد نیز، به اقتضای ماهیت و طبیعت شان 
عمدتا فقط با بخش مشخص و محدودی از جامعه سروکار دارند 
و نمی توانسته اند در اداره همه امور منطقه نقش داشته باشند. 
بنابراین مردم بلوچ از دولت کنونی طبعا نه تنها فضایی آرام و امن 
می خواهند که به سبب آن اقتصاد رونقی بگیرد؛ بلکه می خواهند 
خود در این رونق مشارکت داشته و از مواهب آن بهره مند شوند. 
در این خواســت، مردم بلوچ از ســایر مردم ایران جدا نیستند. 
جداسازی یا تفکیک مردم به قوم و غیرقوم یا خطاب کردنشان 
به اقلیت قومی یا مذهبی نه تنها ناصواب که فاقد اعتبار علمی و 
تاریخی هم هست، معلوم نیست که بتواند خودبه خود انتظارات 
و خواست های مردم را تامین کند. آنجایی که بلوچستان نیاز به 
نگاهی جداگانه و توجه خاص دارد، تداوم ویژه نقش دولت در این 
منطقه به منظور توسعه زیرساخت ها، کاهش فقر و بر همین مبنا، 
تدوین برنامه توسعه ای خاص برای منطقه به دلیل شدت توسعه 
نیافتگی آن است. از این حیث می توان گفت آری، تفاوتی جدی 
میان استان سیستان و بلوچســتان با سایر مناطق ایران وجود 
دارد. با چنین نگاهی یک بار قبل از انقالب توســط متخصصان 
سازمان برنامه، طرحی متفاوت از برنامه یکپارچه توسعه کشوری 
تنظیم و اجرا شد و نتایج نسبتا موفقیت آمیزی دربرداشت و پس 
از انقالب نیز چنین کاری تا حدی در دولت ســازندگی انجام 
پذیرفت.  دولت آینده به این موضوع هم باید توجه داشته باشد که 
افرادی که در این استان نمایندگی دولت را برعهده گیرند، عالوه 
بر توانمندی مدیریتی درکی قوی از منافع ملی داشته و جایگاه 
خود را دستمایه جاه طلبی ها و خواست های گروهی، طایفگی و 
در نتیجه تبعیض نکنند که در سال های اخیر حساسیت زیادی 
ایجاد کرده است. تغییرات جامعه بلوچ به طورکلی و افزایش تعداد 
تحصیل کردگان منطقه به طور خاص پنجره جمعیتی را به مثابه 
»امکان« در اختیار دولت قرار می دهد تا هم برقراری ارتباط با 
مردم در آن جامعه را برایش تســهیل کند و هم در همکاری با 
دولت در مقام مترجم سیاست ها و مشکالت دولت برای مردم 
و بالعکس نیز برآید. باید این نکته را در نظر داشت که در نتیجه  
تغییرات جدید، آحاد این جامعه متقاضی توجه دولت به خود 
به مثابه »شهروندان« هستند، به این معنا که آن ها شخصیت و 
حقوقی فردی برای خود قائلند که نمی خواهند با گنجانده شدن 
در تمامیت طایفه یا قوم از نظر دور بماند و رابطه ای مستقیم بدون 
دخالت گروه های بانفوذ داخل و خارج استان از دولت می خواهند. 
برای شهروندان یک کشور به طور کلی درک ملموس از منافع ملی 
نمی تواند در انتزاع اتفاق بیفتد. مشارکت و درگیری عملی در امور 
کشور به ویژه در سطح ملی نه تنها ایجاد کننده بلکه مقوم درک و 
حس موجود در جامعه نیز است. سخنی نیز با همکاران مطبوعاتی 
ضروری به نظر می رسد. مسئله اقوام برای ایران، موضوعی امنیتی 
است. هرچند امنیتی بودن آن هرگز مانع رسانه ای شدن نیست، 
اما پرداختن به آن، چه به شکل تهیه گزارش و مصاحبه و چه در 
نوشتن تحلیل ها، نیازمند نگاهی کارشناسانه، دقیق و مسئوالنه 
است. با توجه به مداخالت ســودجویانه کشورهای خارجی در 
موضوع اقوام، جمهوری اسالمی ایران دالیلی مشروع برای نگرانی 
در این باره دارد. بنابراین طرح مطالبات باید در چارچوبی منطقی 
و مفاهمه آمیز و با توجه به ظرفیت جامعه )بلوچ، کرد و...( از یک 
سو و دولت )به معنای دستگاه دولت، صرفنظر از این که اداره کننده 
آن احمدی نژاد است یا خاتمی( از ســوی دیگر، صورت گیرد. 
طرح هرگونه بحث های شتابزده و تندروانه، به آسانی می  تواند 
حساســیت دولت را  برانگیزد و اوضاع را به ضرر مردمی گرداند 
که ما به تصور خود از حقوق حقه آن ها دفاع می کنیم. بنابراین 
در رسانه ای شدن موضوع، توجه به حساسیت ها و منافع دولت 
در حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی و حاکمیتش ، که از آن به 
»منافع ملی« هم می توان یاد کرد، از یک طرف و نیز اطالعات 
دقیق و تحلیل کارشناسانه از هر منطقه از طرف دیگر، ضرورت 
دارد. از این رو الزم است برای پرداختن به این مباحث به سواد 
عام افراد اکتفا نشود، بلکه از کارشناسانی استفاده شود که درباره 

هریک از مردمان ایران مطالعه و تحقیق تخصصی کرده اند. 
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ایران، همچون دیگر جوامع پیرامونی یا نیمه  پیرامونی، متاثر از سیستم 
ناعادالنه تقســیم کار جهانی، اقتصادی ناموزون به ارث بــرده بود، زیرا این 
دولت های مرکز )جهان شــمال( بودند که این نظم ناموزون را بر کشورهای 

جنوب )پیرامونی یا نیمه پیرامونی( تحمیل می کردند. 

 دومین عاملی که به لحاظ ساختاری شرایط ایران پیش از انقالب را تشریح 
می کند ساختار »دولت اقتدارگر - اجاره گیر« بود که در شکل استبداد نفتی 
چهره نمود. این دولت که به جای مالیات بر عوارض و عایدی نفت متکی بود، نه 
فقط پاسخگوی طبقات اجتماعی نبود، بلکه موقعیتی فراطبقاتی یافت و خود 

در ساماندهی طبقات اجتماعی نقش آمرانه یافت. همچنین، درآمد مستقل 
نفت که دولت را از مالیات طبقات اجتماعی بی بهره می کرد آن را در سراشیبی 
سقوطی قرار داد که هرچه بیشتر بر ساختار اقتدارگر - اجاره گیر دولت تکیه 

می کرد، به همان میزان از مشروعیت مردمی خود می کاست

تاريخ
H i s t o r y

  آقای دکتر! شما يکی از منتقدان رهیافت ذات باوری 
فرهنگی در مواجهه بــا رخدادهای سیاســی ايران 
معاصر،خاصه انقاب اســامی 57،هستید. اگر ممکن 
است قدری در اين باره توضیح بدهید. شما از دريچه چه 

رهیافتی اين تحوالت را بررسی می کنید؟ 
ببینید تحوالت اجتماعی نه در چنبره طبیعت و تاریخ هستند 
و نه محکوم به مشــیتی که الهی خوانده شــده. این تحوالت، 
محصول کنش آگاهانه کنشــگران در محدوده ســاختارهای 
موجود اســت که در علوم اجتماعی چنین رابطــه متقابلی را 
دیالکتیک ســاختار - کارگزار )عاملیــت اجتماعی( می نامند. 
رابطه ای که به نقد توامان اراده گرایی و ساختارگرایی می پردازد. 
تحلیل نیروهای اجتماعی - سیاســی انقالب بهمن ۵۷ تنها در 
پرتو چنین رهیافتی از دقت کافی برخوردار است. به نظر من در 
انقالب بهمن ۵۷، ساختار و کارگزار )عاملیت اجتماعی( هر یک 

در سه شکل تجلی یافت. 
  خودتان مستقیما  ســراغ بحث دلخواهتان رفتید 
که البته در خال همین نوع نگرش به تاريخ اســت که 
مجموعه تحوالت تاريخی را می توان بررسی کرد. اين سه 

شکل که می گويید کدام ها هستند؟ 
نخســت بگذارید از سه ســاختار موثر پیش از انقالب حرف 

بزنیم تا از خالل آن روشــن شود من دقیقا 
به چه چیزی نقــد دارم؛ به این که نمی توان 
نیروهای سیاسی را یکدســت و ذات باورانه 
دیــد همان طور که نمی توان ســاختارها را 
یکدســت دید. مهم ترین و نخستین عاملی 
که به لحاظ ساختاری شرایط ایران پیش از 
انقالب را تبیین می کند »توسعه ناموزون« 
بود. این ناموزونی محصول مدرنیزاســیون 
اقتدارگرایانه  شاه بود و بر روابط میان دولت 
و طبقات اجتماعی تاثیری عمیق گذاشت. 
بعضی توســعه ناموزون را به عقب ماندگی 
ساخت سیاسی از ساختار اقتصادی نسبت 
داده اند؛ زیرا صنعتی شدن ساختار اقتصادی 
توازنی با فقدان توســعه سیاســی در شکل 

دموکراسی و رعایت حقوق بشر نداشت. 
تحول در ســاختار اقتصادی به بروز نیازهای جدید در میان 
طبقات متوسط قدیم و جدید انجامید. اما ساختار محافظه کار و 
مطلقه پادشاهی پهلوی یارای پاسخگویی به این نیازها را نداشت. 
در دیــدگاه دوم، این ناموزونی در ســاخت اقتصادی نیز تجلی 
یافت؛ زیرا مدرنیزاسیون ساختار اقتصادی را به دو قطب سنتی و 
شبه صنعتی مدرن تبدیل کرده بود. این دوگانگی مانع از کارکرد 
مفید هر یک از دو سیستم اقتصادی بود و ایران دهه۱۳۵۰ را به 
جامعه »دوقطبی« تبدیل کرده بود. در این دیدگاه، در بهترین 
حالت آنچه در حوزه اقتصاد اتفاق افتاد، نه توســعه، بلکه رشد 

ناموزون اقتصادی بود. 
  استبداد نفتی دهه 50 هم از همین جا درآمد؟ 

بله دقیقا این ناموزونی، ساخت سیاسی را به عارضه »استبداد 
نفتی«، مبتال کرد. و اما سومین دیدگاه، منعکس کننده نظریات 
»مکتب وابستگی« است. بنا بر این دیدگاه، ایران، همچون دیگر 
جوامع پیرامونی یــا نیمه  پیرامونی، متاثر از سیســتم ناعادالنه 
تقسیم کار جهانی، اقتصادی ناموزون به ارث برده بود، زیرا این 
دولت های مرکز )جهان شمال( بودند که این نظم ناموزون را بر 
کشورهای جنوب )پیرامونی یا نیمه پیرامونی( تحمیل می کردند. 
 دومین عاملی که به لحاظ ســاختاری شرایط ایران پیش از 
انقالب را تشریح می کند ساختار »دولت اقتدارگر - اجاره گیر« 
بود که در شکل استبداد نفتی چهره نمود. این دولت که به جای 
مالیات بر عوارض و عایدی نفت متکی بود، نه فقط پاســخگوی 
طبقات اجتماعی نبود، بلکه موقعیتی فراطبقاتی یافت و خود در 
ساماندهی طبقات اجتماعی نقش آمرانه یافت. همچنین، درآمد 
مســتقل نفت که دولت را از مالیات طبقات اجتماعی بی بهره 
می کرد آن را در سراشیبی سقوطی قرار داد که هرچه بیشتر بر 

ساختار اقتدارگر - اجاره گیر دولت تکیه می کرد، به همان میزان 
از مشروعیت مردمی خود می کاست. 

  و سومین عامل ساختاری؟ 
 سومین عامل ساختاری مربوط به ســاختار قدرت جهانی 
بود که در شکل جنگ ســرد تجلی یافته بود. نخستین فرآورده 
جنگ ســرد برای ایران، کودتای ۱۳۳۲ علیه دولت ملی دکتر 
محمد مصدق بود. سیاست سرکوب شاهانه ایران پس از کودتا، 
ضربه ای سهمگین بر ساختارهای دموکراتیک و جمهوری خواهی 
و همچنین نهادها و ســازمان های سیاسی سکوالر و مسلمانان 
 مترقی - لیبــرال و چــپ- وارد آورد. در این میــان، نهادهای 
سنتی-مذهبی از مصونیت نسبی برخوردار بودند و از همین رو 

بستر سازمانی مناسبی را برای رشد روحانیت فراهم آوردند. 
  يعنی وجود چنین ساختار هايی بود که به سرعت به 

سازمان يابی نیروهای اجتماعی گونه گون منجر شد؟ 
دقیقا ســاختارهای ســه گانه فوق، امکان مشــارکت فعال 
کنشــگران اجتماعی - سیاســی ایران را کانالیزه و محدود به 
ســه عامل کرد. به این ترتیب، این مشارکت فعال تنها از طریق 
»گفتمان های رادیکال و پوپولیستی« حاکم بر فرهنگ سیاسی، 
»نهادهای سنتی وابســته به ســازمان روحانیت« و همچنین 

»رهبری کاریزماتیک روحانیت« قابل حصول بود. 
  پس بايــد نقش و تنــوع نیروهای 
سیاسی را از اين رهگذر صورت بندی 

کنیم؟ 
بله. من در اینجا می خواهم در خالل نقد 
رهیافت ذات بــاوری فرهنگی تنها به نقش و 
تنوع نیروهای سیاســی )گفتمان ها( و از آن 
میان نیروهای مسلمان بپردازم؛ زیرا مشخصا 
این نیروها هستند که در خالل تحلیل های 
گوناگون به ایشان ذات باورانه و فرهنگ محور 

نگاه شده است. 
  نسبت يا تنافر اين ديدگاه تحلیلی 
شما با استدالل های رهیافت ذات باوری 
فرهنگی در تحلیل گفتمان های سیاسی 

انقاب چیست؟ 
ببینید برخالف استدالل گفتمان های ذات باور فرهنگ محور، 
فرهنگ و از آن میان فرهنگ سیاســی ایــران پیش از انقالب 
یکدست و یکســان نبود و روحانیت شــیعی نمایندگی آن را 

برعهده نداشت. 
  تنوع فرهنگ سیاسی که اشاره می کنید را بايد منطبق 

با تنوع گفتمان ها ديد؟ 
بله. این تنوع فرهنگی را دســت کم در پنج گفتمان می توان 
مشاهده کرد. ســوای از بخش اعظم روحانیت سنتی که به طور 
تاریخی منفعالنه و آرام از کنار سیاســت می گذشت یا به شیوه 
خویش با آن مواجه می شــد، ســه جریان عمده اسالمی پیش 
از انقالب متعلق بــه گفتمان های اســالمگرایی آیت اهلل ]امام[ 
خمینی، ایدئولوژی چپ اســالمی دکتر شــریعتی و اســالم 
لیبرال دموکــرات مهدی بــازرگان بودنــد. چهارمین گفتمان 
متعلق به گروه های چریکی سوسیالیســت بود که در دو شکل 
اســالمی مجاهدین خلق و مارکسیســتی فداییان خلق تجلی 
یافت. پنجمین گفتمان، قانونگرایی ســکوالر با دو گرایش ملی 
متعلق به جبهه ملی و سوسیالیســتی متعلق به حزب توده بود. 
اســالمگرایی رادیکال و پوپولیســتی همچون دیگر نمونه های 
اســالمی بود که این ایدئولوژی نیز پدیده ای مدرن اســت. نه 

ضد مدرن و نه پیشامدرن. 
آن چنان که پست مدرن نیز نیست، زیرا خصلت بنیادگرایی 
اســالمی قرابتی با ویژگی بنیاد گریزی پســت مدرنیته ندارد. 
گفتمان نخستی که گفتم عمیقا با مدرنیته عجین است؛ به طور 
همزمان هم واکنشی علیه مدرنیته است و هم تبیین نمود و نماد 
آن. ظهور سنت نیست اما، تبیینی ایدئولوژیک از سنت است و از 

همین رو محصولی مدرن و سیاسی است. 
  چهار گفتمان ديگر را چطور تبیین می کنید؟ 

 گفتمان رادیکال و چپ اسالمی علی شریعتی محدود و متاثر 
از شرایط اجتماعی - سیاسی ایران دهه ۱۳۵۰ بود. محورمرکزی 
این گفتمان را می توان در تریلــوژی »آزادی، برابری و عرفان« 
خالصه کرد. مثلث آزادی، برابری و عرفان، نه ترکیبی مکانیکی، 
که سنتزی ارگانیک از سه آرمان بزرگ بشری قلمداد می شد که 
در آن آزادی و دموکراسی بدون ســرمایه داری لجام گسیخته، 
برابری و عدالت اجتماعی بدون توتالیتاریســم و ماتریالیسم و 
سرانجام عرفان و معنویت بدون نهادها و مراجع رسمی و سنتی 
پیشنهاد شــد. نقد پیوسته و مکرر شــریعتی به »نظام قدرت« 
در سه شکل دیکتاتوری سیاسی و اســتبداد، ستم و بی عدالتی 
اقتصادی یا اســتثمار و ازخودبیگانگی، اســتحمار، یا هژمونی 
فرهنگی در مفهومی که آنتونیو گرامشی به کار می برد، به وضوح 
قابل مشاهده است. بی تردید، چنین نهضتی که شریعتی دنبال 
می کرد در نوع خود انقالبی، رادیکال و درعین حال به غایت دشوار 
بود؛ زیرا پیشینه صدها ســاله اقتدار روحانیت رسمی در تاریخ 
تشیع، معادله قدرت را در این نبرد نابرابر به سود علما و خوانش 

سنتی آنان از اسالم رقم زده بود.
 از دیدگاه آبراهیمیان پرسشی که در برابر شریعتی و نهضت 
رنســانس و رفرم اســالمی مطرح بود آن بود که چرا و چگونه 
روشــنفکران مدرن و تحصیلکرده غرب در برابر روحانیتی که 
تحصیالت سنتی دینی دارد اســالم را بهتر می فهمند؟ عالوه 
بر آن، دشــواری عملی دیگری نیز بر ســر راه نهضت رفرم بود 
و آن این که پیشاهنگان جنبش رفرماســیون در غرب - لوتر و 
کالوین - نظام کلیسا را از درون نظامی رسمی مذهب به چالش 
کشیده بودند. به عالوه، ایشان موفقیت خود را مرهون حمایت 
فعاالنه پادشــاهان و دولتمردان محلی علیه مرکزیت رســمی 

مســیحیت در روم بودند. پیروی از چنین 
مدلی به این معنی بود که شریعتی و نهضت 
رفرم اسالمی با  شاه علیه مرکزیت رسمی 
روحانیت در قم متحد شــود و این کار به 

یقین از شریعتی ساخته نبود. 
نهضت رنسانس و رفرم اسالمی از منظر 
نظری نیز با پاره ای پرســش های بنیادی 
درگیر بــود: اگر مذهب شــیعه، چنانچه 
شــریعتی ادعا می کرد، یــک ایدئولوژی 
انقالبی بــود، چرا بــه ســهولت در برابر 
قانــون آهنین بوروکراســی های مذهبی 
و سیاسی تسلیم شــده بود؟ دیگر آن که 
اگر ایدئولوژی هــای انقالبی قادر به تغییر 
زیربنا و ســاختارهای اجتماعی هســتند 

چرا مذهب شیعه در این کار موفقیتی کسب نکرده بود و اگر در 
گذشــته قادر به ایجاد چنین تحولی نبوده است چرا باید چشم 
به موفقیــت آن در آینده دوخت؟ باوجود همه دشــواری های 
عملی، تاریخی و نظری برای یک جنبش رفرماسیون، از دیدگاه 
شریعتی چشم انداز توســعه ایران تالش در جهت »خودآگاهی 

مردم« از طریق یک تحول رادیکال در نظم اجتماعی بود.
 از نظر شــریعتی، چاره کار نه انقالبی سیاسی بلکه انقالب 

اجتماعی بود و برای تحقق چنین انقالبی پیش از همه روشنفکر 
ایرانی باید جایگاه تاریخی ایران دهه۱۳۵۰ را تعیین می کرد. از 
دیدگاه شریعتی، زمان تقویمی و زمان اجتماعی - فرهنگی در 
کشورهای جنوب یکسان نیستند و به علت همین »ناهمزمانی« 
است که وی ایران دهه ۱۳۵۰ را نه در قرن بیستم و نه در عصر 
انقالب صنعتــی، بلکه در پایان عصر فئودالیته و ســرآغاز عصر 

رنسانس می بیند.
 روشــنفکران وجدان بیدار جامعه اند و رســالت آنان تحقق 
رنســانس و رفرماســیون. بی تردید شــریعتی بر دشواری کار 
روشــنفکرانی که خارج از نظام رســمی روحانیــت، انحصار 
هرمنوتیک دین را به چالش می کشــیدند آگاه بود. شــریعتی 
می دانســت نهضت رنســانس و رفرم اســالمی نبردی نابرابر 
با روحانیتی است که پیشــینه صدها ســاله اقتدارش را یدک 
می کشــد. وی همچنین بر تفاوت های تاریخــی این جنبش با 
نهضت کالون و لوتر آگاه بود و از این رو به درستی موفقیت آن را 

به حمایت دستگاه سیاسی پهلوی پیوند نزده بود. 
رژیم وابسته پهلوی فاقد مشروعیت ملی نزد اقشار مردم بود. 
موفقیت این جنبش در گرو پیــروی همه جانبه از تاکتیک های 
نهضت رفرماسیون در غرب نبود؛ زیرا هر یک در شرایط تاریخی 
و اجتماعی مســتقلی قرار گرفته بودند. جنبش رفرماسیون در 
ایران می توانست با یک نهضت رادیکال فکری - فلسفی یا آنچه 
در مفهوم دریدایی از آن به نام ساختارشکنی فکری یاد می شود، 
همچنین سازماندهی مســتقل نیروهای اجتماعی خود و یک 
رهبری مستقل به موفقیت نسبی دســت یابد. مرگ نابهنگام 
شریعتی و تولد زودرس انقالب ۵۷ در ناکامی این جنبش سهمی 

موثر داشتند. 
دیگر آن که، تاکید شــریعتی بــر انقالب 
اجتماعی به جای انقالب سیاســی و رهیافت 
ترکیبــی وی در برخورد بــا کارل مارکس و 
ماکس وبر )کــه آن را مارکــس وبر تلخیص 
می کــرد!( نشــان از اختالف دیــدگاه وی با 
دیدگاه های یکجانبه ســاختارگرا از سویی و 

اراده گرایی انقالبی از سوی دیگر دارد. 
بنابراین به نظر می رسد شریعتی امر تحول 
اجتماعی را به نقــش ایدئولوژی و از آن جمله 
ایدئولوژی شــیعی منحصــر نمی کند. وی بر 
موانع ســاختاری آگاهی دارد. با این همه اما، 
مســئولیت روشــنفکر را در انتقال تضادهای 
اجتماعی بــه وجدان توده مــردم و در نتیجه 
انگیزش یک انقالب اجتماعی نه فقط ممکن 
بلکه ضروری می داند. وی به دیالکتیک ســاختار - کارگزار باور 
دارد و از همین رو عامل اراده و آگاهی را در امر تحول اجتماعی 
که خود محدود به واقعیت های ساختاری است، دخیل می بیند. 
از دیدگاه شریعتی، تشیع در گذشته تاریخی خود گاه توانسته 
است در شکل جنبش هایی همچون ســربداران نقشی مثبت و 

انقالبی ایفا کند. 
موفقیت این جنبش در آینده در گرو موفقیت روشــنفکران 

 نسبت ساختار و عامل اجتماعی در انقالب اسالمی 

در گفت وگو با مجتبی مهدوی

نبرد سیاسی گفتمان ها ، 
 پاسخ به بحران 
مدرنیته ايراني 

 مجتبی مهدوی  اســتاد علوم سیاسی و 

  مسعود رفیعي طالقاني 

مطالعات خاورمیانه، دانشگاه آلبرتا کانادا، 
از جمله پژوهشــگران علوم سیاسی و 
تاريخ اســت که می کوشــد با نگاهی 
همه جانبه بــه تحوالت ايــران معاصر 
کلیدی ترين تحلیل ها را نسبت به مسائل ارائه کند. مقاالت علمی بسیاری که از او در 
نشريات داخلی و خارجی منتشر شده گواه اين مدعاست. مهدوی تحلیلی خطی از 

تحوالت تاريخ معاصر ايران تا مقطع انقاب اســامی 57 دارد که با نقدی جدی به 
رهیافت ذات باوری فرهنگی درباره اين انقاب همراه اســت؛ نقد به اين رهیافت که 
نیروهای سیاســی انقابی 57 را با کم در نظر آوردن ساختار های اساسی آن دوران 
به گونه ای يکدست از نظر فرهنگی می بیند. مهدوی معتقد است نخست بايد ساختار ها 
را بررسی کرد و سپس نیروها و گفتمان های اجتماعی را که تنوع بسیاری هم دارند. به 
باور وی نبرد سیاسی گفتمان ها را بايد در چارچوبی واقعی و آنچه اتفاق افتاده ديد و نه 
با رهیافتی ذات باورانه. آنچنان که بايد يکی از عوامل بروز انقاب اسامی در بهمن57 
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تاکید شریعتی بر 
انقالب اجتماعی 
به جای انقالب سیاسی و 
رهیافت ترکیبــی وی در 
برخورد با کارل مارکس و 
ماکــس وبر )کــه آن را 
مارکــس وبــر تلخیص 
می کرد!( نشان از اختالف 
دیدگاه وی با دیدگاه های 
یکجانبه ســاختارگرا از 
سویی و اراده گرایی انقالبی 

از سوی دیگر دارد

دیالکتیک ساختار - 
کارگزار در چارچوب 
ایران پیش از انقالب بر ما 
کــه  می کنــد  روشــن 
محدودیت های ســه گانه، 
ســاختاری امکان کنش 
سیاسی را تنها از طریق سه 
کانال گفتمان های رادیکال 
و پوپولیســتی، نهادهای 
ســنتی مذهبی و رهبری 
کاریزماتیــک روحانیــت 

ممکن ساخته بود



نگاهی به تاریخچه مطبوعات کمونیستی در ایران 
)بخش دوم(

نشریات کمونیستی و چرخش نگاه به 
حکومت رضاخان 

حزب کمونیست و نشریات وابسته به 

  گودرز شفیعیان
آن تا ســال1305-1304  رضاشاه  را  
کم و بیش نماینده سرمایه داری ملی و 
مترقــی در ایــران می دانســتند و از حــرکات ضدفئودالی و 
ضدواپسگرایی او حمایت می کردند. اما از سال 1306 و به دنبال 
کنگره دوم حزب، رضاشاه و حکومتش را یک حکومت ارتجاعی 

برآورد کردند و خواهان سرنگونی آن شدند. 
اوج فشــار رضاخان که به تدریج از پلکان قدرت باال می رفت 
در ســال 1305-1304 بر مطبوعات و احزاب بود که مطبوعات 
را توقیف و احزاب را ســرکوب کرده؛ به طوری که تا سال 1310 
همه احزاب به خصوص حزب کمونیست سرکوب شد و بسیاری از 
کادرها، اعضا و هواداران آن یا به زندان افتادند و عده ای هم از آن ها 
هم زیر شکنجه یا اعدام کشته شدند و عده ای نیز راه تبعید را در 
پیش گرفته و به روسیه و شوروی رفتند. به طوری که دیگر هیچ 
فعالیتی برای احزاب نگذاشت و در سال 1310 طرحی را از مجلس 
گذراند که هرکسی مرام کمونیستی یا اشتراکی را تبلیغ کند به سه 
تا 10 سال زندان محکوم می شود. برای مثال جعفر پیشه وری را 
در سال 1309 دستگیر کردند. وی 10 سال را بالتکلیف در زندان 

رضاشاه گذراند. 
پس از کنگره دوم حزب موفق به ایجاد وسایل بیشتری برای 
کار تبلیغاتی خود شد و کمیته مرکزی تصمیم گرفت برای نشریات 
حزبی و کار میان محصالن اروپا، مرکزی در خارج تشکیل شود. این 
مرکزیت با مدیریت سلطان زاده که از طرف حزب مامور این کار بود 
تشکیل و مرتضی علوی به سرپرستی مستقیم آن گمارده شد. در اثر 
تالش های این مرکز روزنامه  پیکار )در برلین( و مجله ستاره سرخ 
)دروین( منتشر کرد که هر دو ارگان رسمی حزب بودند و به صورت 
سازمان یافته وارد ایران و پخش می شــدند. )از زندان رضاخان تا 

صدر فرقه دموکرات- علی مرادمراغه ای، ص 146( 
روزنامه پیکار از 26 بهمن 1309 به مدت یک سال از طرف 
کمونیست های ایرانی در آلمان منتشر شد که به دلیل افشاگری 
درباره حکومت رضاشاه و نیز محکوم کردن سیاست وی باعث 
اعتراض رضاخان به دولت آلمان شــد و این نشریه بعد از مدتی 
تعطیل شــد و جریان به دادگاه آلمان کشید و فرخی یزدی نیز 
در آن جلسه به وضعیت خفقان آور رضاشــاه شهادت داد. ایرج 
اسکندری می نویسد: به علت ازدیاد خوانندگان پیکار سفارت 
ایران مضطرب شد و اقدامات متعددی برای جلوگیری از پخش 
آن به عمل آورد. وقتی که تیمور تاش در مســافرت به اروپا به 
فرانسه آمد از طرف همین ســازمان در آلمان اعالمیه ای علیه 
او تنظیم شده بود که به وسیله  من در فرانسه انتشار یافت. یکی 
دیگر از نشریات کمونیستی که در دوره رضاشاه به وسیله  دکتر 
تقی ارانی و دوستانش در شرایط سخت خفقان رضاخانی انتشار 
یافت انتشار مجله دنیا بود. تاکتیکی که ارانی و دوستانش به کار 
برده بودند این بود که این نشریه را زیر پوشش علمی قرار دادند اما 
در حقیقت برای انتشار تئوری ها و نظریات مارکسیستی بود؛ چون 
رضاخان برای فعالیت مارکسیستی جرمی بین سه تا 10 سال را 

به تصویب مجلس رساند. 
ایرج اسکندری در خاطراتش می گوید: درباره امتیاز مجله که 
ما آن را نداشتیم دکتر ارانی گفت: مجله علمی است و امتیازش 
اشــکالی ندارد و من آن را به عنوان این که مجله علمی اســت 
می گیرم. »درباره چگونگی درج مطالب در مجله بحث کردیم. قرار 
شد با کلمات سربسته، بدون اسم بردن مسائل درباره مارکسیسم 
و ماتریالیســم تاریخی مطالبی بنویســیم تا بدون جلب توجه 
پلیس زمینه ای برای مطالعه جوان ها باشد و وقتی افرادی برای 
صحبت کردن و مذاکره یا بحث درباره مسائل مطروحه مراجعه 
می کنند با تشمت و آمادگی قبلی باشــد. با این روش مجله  دنیا 
صورت کامال علمی و فلسفی به خود گرفت به طوری که در اوایل 
مســائل ریاضیات و فیزیک و این قبیل چیزها مطرح می شد. در 
آن زمان سواد و معلومات پلیس برای فهم و درک این مطالب قد 
نمی داد مگر این که قبال کسی موضوع را به پلیس خبر داده باشد.« 

)خاطرات ایرج اسکندری، ص 56( 
وی در دنباله آن می نویسد: مجله به صورت آبرومندی چاپ 
شد و شماره اول آن خیلی ســروصدا راه انداخت زیرا روی جلد 
مجله به تجزیه اتم مربوط بود. برای اولین بار نوشته شده بود که علم 
جزء الیتجری را هم تجزیه می کند. این موضوع یک دفعه مانند 
توپ ترکید و گفتند: چگونه می شود جزء الیتجزی تجزیه شود؟ 
آخوندها شروع به مسخره کردن کردند. از جمله شریعت سنگلجی  
که من یادم هســت گفت: بله! جزء الیتجزی را هم مگر می شود 
تجزیه کرد؟ آقا! این نمی شــود، این با منطق جــور درنمی آید... 

)همان منبع، ص 56( 
وی همچنین در دنباله می نویسد: من مجله را به محیط خودم 
و آنجاهایی که آشنا داشتیم به خصوص در دادگستری می آوردم 
و خودم نیز با همین استدالل ها برخورد می کردم. مثال مجله را به 
حســینقلی خان وحید که رییس دادگاه بود داده بودیم. او آن را 
می خواند و سوال می کرد که مثال این موضوع آخری چی هست؟ 
این مطلب چیه؟ و من در همان دفتر که نشســته بودیم برایش 
توضیح می دادم و درباره آن بحــث و گفت وگو می کردیم. حتی 
وقتی او رییس دادگاه 53 نفر بود مطالــب و بحث های ما یادش 
بود و می گفت: اگر تبلیغات کمونیستی این است بنابراین او هم 
)کمونیست( است. در هر صورت این اظهارات او در محاکمه به ما 

کمک می کرد. )همان منبع، ص 57( 
ایرج اســکندری همچنین در خاطرات خود یادآور می شود 
که در ارتباط با مجله  دنیا و گروه 53نفری حتی بعد از بازداشت 
این گروه در سال 1316 دولت نمی دانســت که مجله دنیا یک 
مجله مارکسیستی اســت بلکه بازجویی انور خامه ای اعتراف به 
مارکسیستی بودن مجله  دنیا کرد. وی می گوید: پلیس در آن موقع 
اطالعات و سواد کافی درباره مسائل مارکسیستی و غیره نداشت و 

چیزی در این باره نمی دانست. 
مثال یکی از آن ها جوانشیر و دیگری اسفندیاری و غیره بودند که 
واقعا به اندازه یک مامور دون پایه  فعلی، اطالعات سیاسی نداشتند 
و برای آن ها این جور مسائل مطرح نبود و بنابراین از مطالب مجله 
چیز حالی شان نمی شد و اگر]انور[ خامه ای این موضوع مجله را لو 

نداده بود پلیس متوجه آن نمی شد. )همان منبع، ص61( 
دکتر ارانی در بهمن 1312 شمسی به اتفاق بزرگ علوی و ایرج 
اسکندری اولین شماره مجله دنیا را منتشر می کند. آخرین شماره 
آن شماره 10، 11، 12 بود که هر سه در یک مجله و در 96 صفحه با 
چهار ماه تاخیر در خرداد 1314 از چاپ بیرون آمد. تعطیلی مجله 

نیز بعد از آخرین شماره آن در خرداد 1314 بود. 
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چنانچه گفتم تنوع نیروهای سیاســی در ایران پیش از انقالب، گواهی 
بر ســاده انگاری و بطالن رهیافت ذات باورانه فرهنگ محوری است که 
گفتمان بعدا غالب شده را یکدســت و انقالب بهمن 57 را نیز یکپارچه 
تفســیر می کند. تنوع و پیچیدگی نیروهای موجــود در انقالب موجد 

ترکیبی پیچیده از یک ایدئولــوژی رادیکال و توده گرا که به ســهولت 
طبقات اجتماعی متفاوتی را از میان روشنفکران و دانشجویان تا علما و 
بازاریان و فقرای شهری تا طبقه کارگر بسیج کرد. هر یک از این نیروهای 
آرمان خویش را در این ایدئولوژی انقالبی جست وجو می کرد و به نحوی 

متاثر از آن بود، از ناسیونالیسم؛ تا رادیکالیسم؛ از گفتمان پسااستعماری 
تا گفتمان دموکراتیک، از لیبرالیسم تا سوسیالیسم و درنهایت از 
اسالمیسم تا اسالم مترقی و دموکراتیــک در تکوین این ایدئولوژی 

رادیکال و توده گرا سهیم بودند.

دريچه

حديث مفصل

در به تحقق رساندن جنبش رنســانس و رفرم اسالمی به عنوان 
پیش زمینــه یک انقالب اجتماعی اســت. همچنیــن، رویکرد 
شــریعتی بیش از آن که معطوف به »جوهر« مذهب و ذات آن 
باشد، دینامیسم جامعه و مکانیسم به کارگیری مذهب در جامعه 
را مورد دقت قرار می دهد. وی یک ذات باور نیست که فرصت را با 
بحث بر سر اصالت یا عدم اصالت جوهر مذهب از دست دهد. او به 
کارکرد اجتماعی مذهب بیشتر می اندیشید. با این همه، رویکرد 
وی با مذهب ابزاری نیست. شریعتی برخالف دوران میانی حیات 
فرهنگــی اش )1352-1346(، در دوران پایانــی عمر خویش 
)1356-1353( نقش روشــنفکران را تنهــا ایجاد خودآگاهی 
می داند. روشنفکر نه رهبر سیاسی اســت، نه پیشگام انقالبی. 
وی به نقــل از ژان ژاک روســو نقش روشــنفکر را برنامه ریزی 
برای مردم نمی داند. رســالت روشنفکر نقد حال است و این نقد 
مســتلزم شــناخت زمان تاریخی و زمینه اجتماعی جامعه ای 
اســت که وی در آن زندگی می کند. از همین رو، پیام شریعتی 
بیشترین مخاطب را میان بعضی از دانشجویان و روشنفکران و 
طبقه کارگر شــهری و مهاجر، به عنوان پایگاه اصلی اجتماعی 

این اندیشه یافت. 
 ســومین گفتمان فعال در ایران پیش از انقالب، اســالم با 
خوانش لیبرال دموکراتیک و در شکل ســازمانی نهضت آزادی 
ایران بود که مهندس مهدی بــازرگان آن را نمایندگی می کرد. 
عدم خشــونت، قانونگرایی و پارلمانتاریسم وجوه مشخصه این 
گرایش بودند. پایگاه اجتماعی ایــن گرایش را می توان در میان 
بخشی از بورژوازی و طبقه متوسط مدرن، بعضی از تجار، گروهی 

از طالب و بعضی دانشجویان جست وجو کرد. 
 چهارمین گفتمان متعلق به سازمان های چریکی با گرایش 
سوسیالیســم انقالبی در دو شکل اســالمی مجاهدین خلق و 
مارکسیســت فداییان خلق بود. پایگاه اجتماعــی این جریان 
محدود به بعضی از دانشــجویان، روشــنفکران و طبقه کارگر 
بود. و درنهایت، پنجمین گفتمان را قانونگرایان ســکوالر در دو 
وجه ملی )جبهه ملی( و سوسیالیستی )حزب توده( نمایندگی 
می کردند. جبهه ملی در میان بخش بسیار کوچکی از بازاریان و 
کارمندان متخصص پایگاه اجتماعی داشت، حزب توده اما همین 
پایگاه اندک اجتماعی را نیز نداشــت و بخش بسیار ناچیزی از 

روشنفکران از آن حمایت می کردند. 
 چنانچه گفتــم تنــوع نیروهای سیاســی در ایــران پیش از 
انقالب، گواهی بر ســاده انگاری و بطالن رهیافــت ذات باورانه 
فرهنگ محوری اســت که گفتمان بعدا غالب شــده را یکدست 
و انقالب بهمــن 57 را نیز یکپارچه تفســیر می کنــد. تنوع و 
پیچیدگی نیروهای موجود در انقالب موجد ترکیبی پیچیده از 
یک ایدئولوژی رادیکال و توده گرا که به سهولت طبقات اجتماعی 
متفاوتی را از میان روشنفکران و دانشــجویان تا علما و بازاریان 
و فقرای شهری تا طبقه کارگر بسیج کرد. هر یک از این نیروها  
آرمان خویش را در این ایدئولوژی انقالبی جســت وجو می کرد 
و به نحوی متاثر از آن بود؛ از ناسیونالیســم تا رادیکالیســم؛ از 
گفتمان پسااستعماری تا گفتمان دموکراتیک، از لیبرالیسم تا 
سوسیالیسم و درنهایت از اسالمیسم تا اسالم مترقی و 

دموکراتیک در تکوین این ایدئولوژی رادیکال و توده گرا سهیم 
بودند. 

  اما آنچه در عمل اتفاق افتاد هژمونیک شدن یکی از 
این گفتمان ها بود که البته دالیل متعددی دارد که یکی از 
آن ها می تواند غیرمردمی بودن دیگران و همه گیر نشدن 

آن ها باشد. در این باره چه فکر می کنید؟ 
 همان طور که گفتم دیالکتیک ساختار - 
کارگزار در چارچوب ایران پیش از انقالب بر 
ما روشن می کند که محدودیت های سه گانه، 
ساختاری )توســعه ناموزون، استبداد نفتی 
و جنگ ســرد( امکان کنش سیاسی را تنها 
از طریق ســه کانال گفتمان های رادیکال 
و پوپولیســتی، نهادهای ســنتی مذهبی و 
رهبری کاریزماتیک روحانیت ممکن ساخته 
بود. از همین رو موفقیت گفتمان ذکرشــده 
نخســتین و عدم موفقیت دیگــران در این 

چارچوب قابل تحلیل است.
 الف: ایــن گفتمــان پیــش از هر چیز 
گفتمانی رادیکال و انقالبی بود که به خوبی 
توانســته بود به رادیکالیسم حاکم بر فضای 

فرهنگ سیاسی ایران در سال های 1350 پاسخی مناسب بدهد.
 با تشــکیل حکومت کودتا و به ویژه پــس از خرداد 1342 
سیاست پارلمانتاریستی و مشی مســالمت آمیز اپوزیسیون به 
بن بست رســیده بود. نهادهای نحیف دموکراتیک ضعیف تر از 
همیشه شده بودند. سیاست مدرنیزاســیون اقتدارگرایانه  شاه 
ازخودبیگانگی اجتماعی و آنومی فرهنگی ایرانیان را تشــدید 
کرده بود و اینک ســمبل ها و آرمان های اســالمی که در قالب 
آلترناتیو جدیدی طرح می شــدند قادر بودند با ذهنیت از خود 
بیگانه شــده ایرانی ارتباط برقرار کنند. رادیکالیسم ایدئولوژی 
اسالمی قادر شــده بود تا بدیلی جدید اما آشنا با وجدان ایرانی 
ارائه کند و این کاری بود که ناسیونالیست های سکوالر و قانونگرا 
و حتی مسلمانان لیبرال دموکرات همچون مهدی بازرگان قادر 

به ایجاد آن نبودند. 
رادیکالیسم حاکم بر فرهنگ سیاسی و شکست پارلمانتاریسم 
جایی برای مشی آرام و مسالمت جوی اسالمی مهندس بازرگان 

یا ملی از نوع جبهه ملی یا چپ حزب توده باقی نمی گذاشت. 
ب: این گفتمان مورد اشــاره گفتمانی پوپولیســتی بود که 
به ســهولت با توده مردم ارتبــاط برقرار می کــرد. در حالی که 
اپوزیسیون سکوالر - ملیون و چپ - عمدتا مخاطبان خود را در 
میان طبقه متوسط تحصیلکرده می یافتند و از همین رو قادر به 
نهادینه کردن فرهنگ سیاسی سکوالر به شکلی فراگیر و توده ای 
نبودند. در واقع، از سویی مدافعان مشی قانونی و پارلمانتاریستی 
در دو وجه اسالمی )نهضت آزادی( و سکوالر )حزب توده( فاقد 
خصلت رادیکال بودند و بنابراین رادیکالیســم غالب بر فرهنگ 
سیاسی آن را برنمی تابید. از ســوی دیگر، گفتمان اپوزیسیون 
سکوالر در وجه ملی )جبهه ملی( و چپ )سازمان های چریکی( 
فاقد تسهیالت ارتباطی -گفتاری و سازمانی - با فرهنگ غالب 

مردم بود و از همین رو در بازتولیــد گفتمانی فراگیر ناکام ماند. 
انقالب بهمن 57، چناچه بیات، مورخ معتبر ایرانی اســتدالل 
می کند، بنیادی ترین ضعف حیات سیاسی سکوالریسم در ایران 

را به نمایش گذاشت. 
   اما گفتمان شــریعتی را می توان گفت که تقریبا همه 
خصلت های گفتمان اولی که گفتید را داشت اما سرنوشت 

متفاوت پیدا کرد... 
 کامال درســت اســت. در این میان گفتمان علی شریعتی 
موقعیت و سرنوشــتی معماگونه داشــت؛ زیرا هم واجد عنصر 
رادیکالیســم بود و هم گفتمان اســالمی و فراگیر و از همین رو 
قادر به ایجاد ارتبــاط با توده های مــردم بود. با ایــن همه اما 
محصول انقالب بهمن 57 با ایدئولوژی وی نســبتی مستقیم و 
ارگانیک نداشت. بد نیســت دالیل این ناکامی را مختصرا با هم 
مرور کنیم. نخست آن که، گفتمان رادیکال نخستین که اشاره 
کردم محصولی سیاســی بود که با ترکیبی متناقض از ایده های 
پوپولیستی رادیکال، سکوالر و اسالمی - با خوانش های متفاوت - 
شکل گرفته بود. این ایدئولوژی سیاسی پیوندی متضاد از واژگان 
و مفاهیم وام گرفته از فرهنگ روشنفکران سکوالر و مسلمانان 
مترقی و به ویژه شریعتی بود که در قالب یک ایدئولوژی رادیکال 
جهان سومی بازتولید شده بود. استخدام این مفاهیم و جدا کردن 
آن ها از منظومه و پیکره اصلی گفتمان شریعتی و به کار بردن آن 
در فضایی متفاوت، نخستین عامل ناکامی گفتمان شریعتی بود. 
دوم آنکه، فقدان شریعتی، روشنفکران هوادار اندیشه وی را در 

یک خالء کیفی رها کرد. 
به نظر می رسد آرمان های شریعتی در نبردی مغلوبه شدند 
که »نبرد اندیشــه ها« نبود. نبردی بود که پاره ای از کنشگران 
اجتماعی - سیاسی در اســتفاده از آن ها ناکام ماندند و پاره ای 
دیگر در خوانشی دیگر از آن ها توفیق یافتند. عرصه این نبرد در 
حوزه سازماندهی و رهبری نیروهای اجتماعی -سیاسی و حامالن 
این آرمان بود. ضعف سازمانی و رهبری مستقلی که این گفتمان 
را به درستی نمایندگی کند به دیگر کنشگران اجتماعی، سیاسی 
که از توانایی سازمانی و رهبری قابلی برخوردار بودند امکان داد تا 
از این آرمان ها بهره برند و پاره ای از حامالن اجتماعی این اندیشه 
را در مســیری که اصوال با آرمان های بنیادین آن در تناقض بود 

به خدمت گیرند. 
  پس باید به ضعف مشــترک روشــنفکران در همه 
دوره ها بپردازیم، خاصه در این دوره مورد اشاره در این 

گفت وگو... 
 دقیقاضعف مفرط ســازمانی، دشــواری مشترک گروه های 
سکوالر و مسلمانان مترقی در آستانه انقالب بهمن 57 بود، زیرا 
رژیم کودتا که محصول دوران جنگ سرد در روابط بین الملل بود 
سیاست سرکوب اپوزیسیون سازمان یافته سکوالر و مسلمانان 
مترقی را به شدت دنبال می کرد. سازمان روحانیت اما، در پرتو 
حمایت و مصونیت شبکه های ارتباطی مســاجد و دیگر مراکز 
مذهبی ســنتی به استحکام سازمان ســنتی خویش پرداخت. 
عالوه بر ضعف سازمانی، مسلمانان مترقی و اپوزیسیون سکوالر 
از فقدان رهبری ملی نیز رنج می بردند. مصدق، شریعتی، بیژن 
جزنی و نه هیچ چهره ای در این ســطح حضور نداشت تا بخت 
خویش را در ســازماندهی و اقبال عمومی مردم نسبت به خود 
آزمایش کند و مواردی از این دست که بحث درباره آن ها زمان 

زیادی می طلبد. 
بنا بر آنچه گذشــت می توان اســتدالل کــرد درک ماهیت 
انقالب بهمن 57 و ســیمای چندوجهی و متکثر آن مســتلزم 
»آشنایی زدایی« از پاره ای مفاهیم کلیشه ای 
حاکم بر قرائت های ذات باورانه فرهنگ محور 
از انقالب است. ظهور اسالم در عرصه سیاست 
ایران انقالبی را جز در پرتو تحلیل نقش و تاثیر 
مدرنیته آمرانه و اقتدارگرا در ایران نمی توان 
تحلیل کرد. انقالب بهمــن 57 نقطه عطفی 
تاریخی در بــروز بحران پــروژه ای بود که از 
آن به نام مدرنیزاسیون آمرانه غرب محور یاد 

شده است. 
ایدئولوژی اسالمی به عنوان گفتمان بدیل 
پاســخی بود که به این بحران داده شــد. در 
آســتانه انقالب بهمن 57، این بدیل اسالمی 
به عنوان تنها پاسخ موجود به بحران مدرنیته 

ایرانی خود را شناساند. 
 پیچیدگی هــای انقالب بهمــن 57 ما را ناگزیــر از نگاهی 
همه جانبه تر می کند . آلترناتیو اســالمی به عنــوان گفتمانی 
که هژمونی سیاســت حاکم را برنمی تابید، ظهــور و حضوری 
پارادوکسیکال داشــت و از همین رو نه فقط به ابزاری در جهت 
تبیین خواست های سکوالر طبقات محروم بدل شد بلکه نقشی 

کلیدی در تکوین هویت و عالیق ایشان نیز بازی کرد. 

تحوالت تاریخ معاصر ایران تا مقطع انقالب اســالمی 57 دارد که با نقدی جدی به 
رهیافت ذات باوری فرهنگی درباره این انقالب همراه اســت؛ نقد به این رهیافت که 
نیروهای سیاســی انقالبی 57 را با کم در نظر آوردن ساختار های اساسی آن دوران 
به گونه ای یکدست از نظر فرهنگی می بیند. مهدوی معتقد است نخست باید ساختار ها 
را بررسی کرد و سپس نیروها و گفتمان های اجتماعی را که تنوع بسیاری هم دارند. به 
باور وی نبرد سیاسی گفتمان ها را باید در چارچوبی واقعی و آنچه اتفاق افتاده دید و نه 
با رهیافتی ذات باورانه. آنچنان که باید یکی از عوامل بروز انقالب اسالمی در بهمن57 

را گسترش گفتمان غرب محوری و تجدد آمرانه ای دانست که از عصر رضاخانی بروز 
کرده بود. گفت وگویی که می خوانید بخش کنار گذاشته شــده از گفت وگوی مفصلی 
است که اسفند سال گذشــته در پرونده گروه تاریخ روزنامه بهار -درباره چرایی و 
چگونگی هژمونی یافتن اسالم فقاهتی در رقابت های سیاسی ایران معاصر –منتشر شد. 
درک مطالبی که آقای مهدوی ارائه می کنند به آســانی کمک می کند تحوالت اخیر 
خاورمیانه خاصه تحــوالت مصر را از منظری متفاوت تحلیل کنیم به شــرط آن که 

دیالکتیک ساختار – کارگزار در این تحلیل ها گنجانده شوند. 

بازخوانی بیانیه نمایندگان مستعفی مجلس هفدهم
در روزهای پایانی تیر 1332

مجلس پایگاه ضد آزادی شده است 
 انحالل مجلــس هفدهم یکی از عمده ایراداتی اســت که 
منتقدان محمد مصدق از او می گیرنــد؛ زیرا به گفته آنان 
مضاف بر غیردموکراتیک بودن این اقدام، راه را برای سرنگونی دولت ملی 
هموار کرده است. اکنون به مناسبت نزدیک شــدن سالروز کودتای 
28مرداد 1332، بیانیه جمعی از نمایندگان مستعفی مجلس هفدهم 
که در آخرین روزهای تیر ماه 32، یعنی چند هفته قبل از کودتا منتشر 
شده را باز نشر می کنیم تا احواالت آن روزهای مجلسی که دکتر محمد 

مصدق آن را منحل کرد، بار دیگر روشن شود. 
هموطنان عزیز

درست یک سال قبل دشمنان ملت ایران که 
مبارزات ضد استعمار مردم قهرمان ایران منافع 
نامشــروع آن ها را در خطر انداخته بود، توطئه 
جدیدی برپا کردند و با یک صحنه ســازی در 
مجلس شورای ملی، دولتی دست نشانده اجنبی 
بر ســر کار آوردند تا نهضت ملت ایران را درهم 
شکنند و دوباره زنجیر استعمار را بر گردن مردم 
ایران نهند ولی قیام مردانه و تاریخی سی ام تیر یک بار دیگر نقشه خائنانه 
آنان را نقش بر آب کرد و پرچم مقدس نهضت ملی خود را که با خون 
فرزندان دلیر وطن رنگین شده بود بر قله افتخار جاویدان برافراشت و 
بار دیگر اراده خود را بر استعمارطلبان خارجی و خائنین داخلی تحمیل 
و به جهانیان ثابت کرد که نهضت مقدس ملی در اعماق قلوب مردم این 
مملکت ریشه گذارده و توطئه های خائنانه هر اندازه قوی باشد قادر به 
ریشه کن کردن آن نخواهد بود. در این روزهای پرشور و تاریخی بود که 
عده ای از نمایندگان مجلس که خود را مجری 
نیات و اراده موکالن خود دانســته و دوش به 
دوش مردم در این مبارزات پرافتخار شــرکت 
داشتند، دور هم جمع شــدند و فراکسیونی به 
نام ادامه نهضت ملی تشکیل دادند ولی به زودی 
دشمنان ایران که از اتحاد این جمع هراسناک 
شده بودند نقشــه جدیدی طرح کرده و موفق 
شدند چند نفر از اعضای فراکسیون را منحرف و در صف مخالفان ملت 
قرار دهند. جای کمال تاسف بوده و هست که چگونه افرادی که به نام 
نهضت و برای ادامه آن از طرف مردم انتخاب شده بودند به خود اجازه 
دادند که برخالف منویات موکالن خود دست به دست دشمنان ملت 
داده، تیشه به ریشه نهضت پرافتخار ملی ایران بزنند. باری متظاهران 
به ملت خواهی در صف عمال نشاندار ارتجاع قرار گرفته و در پناه سنگر 
مصونیت پارلمانی به منظور درهم شکستن نهضت ملی ایران از داخل و 
خارج مجلس به حمله پرداختند. از طرفی در داخل مجلس صحنه های 
شرم آوری مخالف با شئون و حیثیات مشروطیت ایجاد و از طرف دیگر در 
خارج حوادثی مانند واقعه بختیاری و توطئه ننگین نهم اسفند برای قتل 
نخست وزیر مملکت ایجاد کردند و ناجوانمردانه رییس شهربانی وقت را 
ربوده و با فجیع ترین و رقت انگیز ترین وضعی به قتل  رسانیدند. تمام این 
تشبثات به این منظور بود تا مگر خللی در بنیان عزم و اراده مردم وارد 
کنند و با حادثه سازی ملت را از ادامه نهضت ملی خود خسته کرده و از 
مشروطیت مایوس کنند ولی چون بر اثر مقاومت 
فراکسیون نهضت ملی و بیداری و دانایی رییس 
محترم دولت نتوانستند بر مقاصد شوم و خائنانه 
خود توفیق یابند، نقشه ضد ملی دیگری طرح 
کرده با هرزه درایی و حرکات ناشایسته صحنه 
پارلمان را متشنج و نمایندگان ملت را از انجام 
وظایف قانونی خود باز داشته و در چنین محیطی 
 درصدد برآمدند که به بهانه استیضاح های مغرضانه و پی درپی، رییس 
محترم دولت را به مجلس کشانیده و طوری مورد تحقیر و اهانت قرار 
دهند که مجبور به استعفا شود یا با تبانی قبلی عده ای دیگر از وکال غفلتا 
دولت ملی را ســاقط کنند و دوباره حکومتی غیرملی و دست نشانده 
خارجی روی کار آوردند و برای این که با مقاومت فراکسیون نهضت ملی 
در مجلس مواجه نشوند با استفاده از مصوبات مجلس موسسان اخیر که 
تشکیل و مصوبات آن ابدا مورد قبول ملت ایران نبوده و نیست مجلس 
را منحل و پس از آن که تمام وسایل سرکوبی ملت را در دست گرفتند 
بر سر فرزندان وطن بتازند و نهضت مقدس ملی را از بیخ و بن براندازند. 
هرچند یقین کامل حاصل بود که ملت قهرمان ایران سر تسلیم به چنین 
حکومتی فرود نمی آورد و با قیام دلیرانه خود بار دیگر سر دشمنان را 
به سنگ ذلت می کوبید ولی ناچار خون های پاک رادمردان و مجاهدین 
وطن ریخته و قربانی های بی شماری در قربانگاه استبداد و استعمار داده 
می شد، بنابراین برای جلوگیری از یک خونریزی بناحق و بزرگ و با توجه 
به این که بر ما مسلم شده بود که با اوضاع موصوفه به انجام هیچ گونه 
خدمتی به مردم موفق نخواهیم شد و انعقاد جلسات مجلس باعث هتک 
احترام مشروطیت و سلب حیثیت مجلس در انظار داخلی و خارجی 
بوده، نتیجه ای جز تهیه زمینه برای ایجاد دیکتاتوری ندارد از نمایندگی 
مجلس استعفا دادیم. هموطنان عزیز شما ما را به نمایندگی خود انتخاب 
کردید که نگهبان نهضت مقدس ملی باشیم، وظیفه اصلی ما در مجلس 
تقویت حکومتی بود که شما خود بر سر کار آورده و مورد اعتماد شما بوده 
و هست ولی متاسفانه معدودی خودخواه مجلس را سنگری برای اعمال 
خالف قانون و خالف مصلحت عمومی قرار دادند 
و مجلسی که باید مرکز ثقل و مظهر افکار عامه 
باشد به صورت پایگاه ضد ملی و آزادی درآمد: 
ما با استعفای خود از نمایندگی روش و عقیده 
غیرقابل انحراف و شرافتمندانه خود را در معرض 
قضاوت هموطنان عزیز قرار دادیم. هموطنان 
عزیز گرچه از نمایندگی مجلس شــورای ملی 
استعفا داده ایم ولی همچنان در صفوف فشرده ملت و همگام با سایر افراد 
وطن دوست و آزادیخواه مبارزه را به هر قیمت و بهایی که باشد ادامه داده 
و با اســتعانت از درگاه ایزد متعال و استمداد از ارواح طیبه شهدای راه 
آزادی نخواهیم گذاشت استقالل و حریت کشور عزیزمان ملعبه دست 

معدودی خائن و بیگانه پرست شود. 
 اخگر، اقبان، انگجی، پارسا، جاللی، حاج سیدجوادی،  
مهندس حسیبی، خلخالی، دادور، ذکایی، مهندس رضوی،  
ریگی، مهندس زیرک زاده، دکتر سنجابی، شاپوری، دکتر 
شایگان، شبستری، شهیدی، دکتر فلسفی، خسرو قشقایی، 
مجدزاده، مدرس، دکتر ملکی، مجید موسوی، میالنی، نجفی 
)آقای محمدحسین قشقایی مریض و بستری هستند(. 
منبع: تاریخ ایراني

  خسرو قشقایي

  کریم سنجابي

  کاظم حسیبي

  علي شایگان

۳۰ / ۱۷پایان صفحه آرایی :                 ۰۵پرینت سردبیری

به نظر می رسد 
ی  ن هــا ما ر آ
شــریعتی در نبــردی 
مغلوبه شــدند که »نبرد 
اندیشه ها« نبود. نبردی 
بــود کــه پــاره ای از 
کنشــگران اجتماعی - 
سیاسی در اســتفاده از 
آن هــا نــاکام ماندند و 
پاره ای دیگر در خوانشی 
دیگــر از آن هــا توفیق 

یافتند


