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 در ایران چه گذشته است

 محمدرضا نیکفر

 

، به دعوت" کانون ۲۰۱۶ سپتامبر  ۱۰به تاریخ در برلین ) سخنرانییادداشتی فراهم کردم برای یک 

با عنوان "تعیین  (برلین" –پناهندگان سیاسی ایران در برلین" و "کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران 

". نتوانستم در وقت مقرر همه نکات اصلی آن یادداشت را در سخنرانی ارائه کنم. ۶۷نسبت با تابستان 

از  رفت بر طول آن افزوده شد و موضوع فراتر . در بازبینی یادداشتدادممتن گفتار را انتشار وعده 

ای شد از آنچه در بررسی رزم و مقاومت و سرکوب در دهه نخست پس از انقالب. حاصل کار بررسی

ایران گذشته و اکنون نیز در عمق جریان دارد. لحن شفاهی یادداشت اما به جا ماند. در بازبینی بعدی ماندم 

برد؛ پس تصمیم گرفتم آن را با همان لحن شفاهی و بخشی وقت میامو انسج بازنویسیدیدم که چه کنم. 

اما برآن شدم که عنوان یادداشت را به خاطر گستردگی آن، و  ای که دارد، منتشر کنم.کمابیش شتابزده

تعویض عنوان همخوانی دارد با نکته اصلی این تأمالت: این  فراتر رفتنش از "تعیین نسبت" عوض کنم.

تواند کلید درک معضل سرگذشت ایران در دوره اخیر باشد، و از طرف دیگر می ۱۳۶۷ستان نکته که تاب

های مرگ را چونان جمالتی تاریخی مفهوم احکام هیئتسازد که اینکه بر ما چه گذشته است، متنی را می

 سازد.می

ای را مارپیچی، سپس حرکت دکنشروع می ۶۷این یادداشت مفصل از موضوع تعیین نسبت با تابستان 

ایم، در دور دوم رسد. جزئیاتی را که در دور اول ندیدهمی ترریزبینکه در هر دور به فرادیدی  دآغازمی

 مهم یابند. به ویژهاند. مقوالت هر دور در دور بعدی غنای بیشتری مییابیم چقدر مهم بودهبینیم و درمیمی

رد در دور مارپیچی گ   ،کند"سنتی" چه صفتی است. آنچه در دور نگاه اول سنتی جلوه می دریابیماست که 

حرکت مارپیچی از مشخص به کلی و عمومی و از این مرحله  سازد.بستر مدرن خود را آشکار می ،پدیده

 رسد.به عمومی مشخص می

 نسبت طرح موضوع
ه سرکوب و کشتار است و به این اعتبار تمامی است که اوج خونین یک ده ۶۷کشتار تابستان  بحث بر سر

 یو کل آن زنجیره ۶۷موضوع صحبت تعیین نسبت ما با رخداد   کند.را نمایندگی می ۶۷تا  ۵۷دهه 

 رسند.می ۶۷رخدادهای دهه نخست انقالب است که به حلقه خونین تابستان 

 منظور از تعیین نسبت چیست؟

ولی تعیین  ؟ما کجا هستیم، آنان که جان باختند، در کجای تاریخ ما قرار دارند :تعیین نسبت یعنی اینکه

 نگریم.نسبت مقدمتا یعنی این که ما به آنان چگونه می

  و حزبی گفتار حقوق بشرینقد دو 
که بدون  اندستمدیدگانی ،باختگاناز آنچه مرسوم است عزیمت کنیم. ما هوادار حقوق بشر هستیم، و جان

که به دفاع از آنان  کنیممحاکمه یا به حکم بیدادگاه "هیئت مرگ" سر به نیست شدند. کار خوبی می

باختگان به اما در این نوع نگاه هویت جانهم کار نیکویی است.  انخیزیم؛ نکوهش جالدان و آمرانشبرمی

تواند خود ستمی بر این نگاه می یابد. و اگر ما در این سطح باقی بمانیم،انسان بودن محض تقلیل می

ساخت و پیامبران مرگ درست این شان از آنان "دیگری" میدیدگان باشند، بر آنانی که هویت مشخصستم
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ما باید کاری کنیم که  گیرند.خواستند نابود کنند و هنوز هم دارند این سیاست را پی میدیگری را می

فهوم انتزاعی "بشر" محو شود. این نکته را در مبارزه حقوق ، نه اینکه در مدرآیددیگری بودن به جلوه 

 بشری خود باید در نظر داشته باشیم.

باختگان باشیم. خودم را در نظر توانستیم جزو همین جانایم، به سادگی میای از ما که اینجا نشستهعده

م. هایی اسارت سر به نیست شویا سالها توانستم در آن سالها گیر بیفتم و پس از ماهگیرم. من هم میمی

شناسمشان چنین باختگانی که من میها مرا زنده نگه داشته، همچنان که در مورد جانای از اتفاقمجموعه

کنم که دستگیر شده و اعدام شده باشم. تصور اند. اینک تصور مید و دستگیر شدهنابوده که اتفاقی لو رفته

، و حال حاضر است دا شده و به بقای خود ادامه دادهروحم از کالبدم ج ،ها معتقدندکنم آنچنان که مذهبیمی

بشری  . در این مجلس کسی به یاد آن مرحوم نوحه حقوقاست باختگان برپا شدهدر مجلسی که به یاد جان

گوید. و جز این ستمدیده بودن چیز خاص دیگری درباره من نمی ،امگوید که من مظلوم بودهخواند، میمی

خورد. من دوست نداشتم بر من ترحم شود. من داد، بسیار به من برمیکنم اگر چنین چیزی رخ میفکر می

م که تنها شایسته دل سوزاندن باشد. رفقایی هم دبه فکر تغییر جهان بودم و به هیچ رو یک قربانی منفعل نبو

اند بسیار کسان که در هر و نیز چنین بوده باختگان دیدم چنین بودند.م و بعدا نامشان را در میان جانکه داشت

در درجه ام شدم، دوست داشتم دربارهاگر اعدام می من دارند.شدگان را گرامی میسالگردی یاد کشته

د و  چنان شود که همگان آزاد تری برقرار کنخواست جهان را تغییر دهد، نظم عادالنهنخست بگویند که می

من نیست. حقیقت من در این مظلوم بودن شوند. در ظلم جالدان و آمرانشان شکی نیست، اما حقیقت من در 

د. حقیقت من در از این رو مرا کشتن ؛خواستخواستم، جز آنچه رژیم میاست که چیز دیگری میبوده 

 قربانی بودن من.نفس  دیگربودگی من است، نه در 

ای دیگر که یک شیوه تعریف آنان و رابطه گرفتن با آنان است، شیوهشدگان به قربانی محض قلیل اعدامت

شان به این یا آن حزب و سازمان تقلیل دهیم. هویت آنان را به وابستگیاین است که  باشد،کمی بهتر شاید 

 تعلق حزبی جزئی از هویت است و الزم است ذکر شود.

شان. در مورد هر شدگان را نام برید همراه با تعلق گروهیتک اعداماما قضیه به این سادگی  نیست. تک

 و حقیقت فردی ،با این شیوه یادآوریتوان یک صفت منفی به کار برد که لزوما غلط نیست. آیا گروه می

  شود؟شدگان بیان میکشتهجمعی 

شناسم که گیریم؟ من کسانی را میباختگان میبتی با جانو پرسش دیگر: با این شیوه یادآوری چه نس

شد می هایشان جان باختند. منظور چیست؟های گروهکاریبه خاطر خطاها و ندانم معدومانگویند همه می

های ها و دیدگاهئولوژیایدمتأثر از  ،شد در آن موقعیت جهانی و ایرانیکاری کرد و خطا نکرد؟ می

شد کسی می دانیم؟ می را اینک پس از قرار گرفتن در یک موقعیت دیگر اشکاالتشان ای نبود کهسیاسی

 ه نشود؟ در جامعه ما، با آن رژیم، و با خامی و خشونتی که خودمان هم داشتیم؟کشت

شناختید یا شدگان فکر کنید که او را شخصا میبگذارید یک آزمایش ذهنی کنیم. به کسی از میان اعدام

اید. مثال به الف فکر کنید که عضو گروه ب بوده است. اینکه الف عضو گروه اید یا خواندهنیدهدرباره او ش

، ت، یا ث. مثال من دوستی پگروه همسایه ب باشد،  توانست عضو گروهتفاق است، میب بوده، یک ا

زندان . زمان شاه زندان بود، در بودم به نام مهدی خسروشاهی. مهدی از مجاهدین نسل اول داشت

، و به عنوان راه کارگری "راه کارگر"گذاران بینیم در جمع بنیانمارکسیست شد، پس از انقالب او را می

 "پیکاری"دستگیر شد و اعدام شد. ممکن بود او غیرمذهبی نشود و به عنوان مجاهد کشته شود، ممکن بود 
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به حزب  های چپ در پس از انقالبگروههای نظری کارگری، و ممکن بود در جریان بحران شود، نه راه

 که او عضو گروهی مثل مؤتلفه شود. بسیار بعید بودد. در مقابل توده ایران بپیوند

آستانه انقالب و پس از آن چقدر  این مثال را بهر آن آوردم که توضیح دهم تعلق گروهی در دوره بحرانی

حزبی آن را در نظر گیریم، مثال جریان چپ،  ه، مگر اینکه بیاییم به جای یک گروه خانوادبوداتفاقی 

آن تقریبا مقدر بود که  گرا، طیف نیروهای مذهبی، طیفی با دو شکاف آخوندگرا و آخوندگریز.جریان ملی

، اما پیوستنش به این یا آن به کدام جریان بزرگ بپیونددخواست فعالیت سیاسی سازمانی کند کس که می

مقدر هم در نهایت  .نیستوارد کردن عامل تقدیر در این بررسی  ،از مقدر منظورگروه اتفاقی بود. اما 

رود. در مورد هر یک از ما چه چیزی تقریبا نامحتمل است؟ احتمالش می شتریباتفاق است، اما اتفاقی که 

 ، در تباین و تضاد قراراست زندگیساز این تا کنونی ما و آنچه که زمینه زندگیاینکه چیزی شویم که با 

 گیرد.

 شناسیخسن
شود و تر در نظر گیریم، امکان سردرگمی و خطا بیشتر میهر چه بازه زمانی مورد بررسی خود را کوتاه

در حالت بخار یا مایع در نظر گیرید. را  یک توده از مولکول داشته باشیم: یترمودینامیکتجسمی برعکس. 

نی یعنی در مقیاسی دیفرانسیلی بسیار مشکل است، ها در یک بازه کوتاه زمانی یا مکاتبیین حرکت مولکول

 اما در یک بازه بلند، یعنی در یک حالت انتگرالی، چندان سخت نیست.

کنیم به کسانی که در جناح رژیم قرار دارند. خودمان را ثابت فرض ای دیگر بررسی کنیم: نگاه میبه گونه

های شخصیت خمینی و برخی اتفاقات سالدیگر باشیم.  ایتوانستیم با افراد در رابطهگوییم میکنیم و میمی

داده در نظر گیرید. مثال فکر کنید نیست از آنها نام برم، نابوده و ناُرخ فرصترا، که  ۱۳۵۷و  ۱۳۵۶

ها مذهبی-ها و ملیبحران وجود داشت، همان گونه که وجود داشت، و ترکیبی مثل فداییان، مجاهدین، ملی

ثل رفسنجانی یا حتی ولی فقیه شد. در این حال به نظر من آدمی مشاخص جریان اصلی مخالف شاه می

گرفتند و بسیار کسان دیگر از طرف شاه را می ظمی  ی عُ هاگرفت. آیت هللالی طرف این جریان را میفع

 استدالل در هر مورد نیست. های دیگر و شده همین رژیم. فرصت بررسی احتمالهای شناختهچهره

: آیا خلیفه فرق است میان امکان واقعی و امکان مطلق. مثالی کالسیک در این باره را از هگل داریم

تواند، باید مسیحی شود، مراتب کشیشی را طی کند، اسقف تواند پاپ مسیحیان شود؟ آری میمسلمانان می

شود، کاردینال شود، و سپس پاپ شود. این یک امکان مطلق است، اما امکانی واقعی نیست. در برابر، 

ی ایران، یک امکان واقعی بوده اینکه همین ولی فقیه، متحد و دوست من و شما باشد، در وضعیت واقع

 است.

ها وجود دارند، از میان بسیاری آدم توانیم در نظر گیریم.هایی است که ما مییکی از بدترین آدم ایخامنه

زحمتکشان، که ما متأسفیم چرا طرفدار این رژیم هستند. پرسیدنی است که چرا طرفدار رژیم اسالمی 

 شدند؟

رساند. منظورم این موضوع بنگریم، چون نگرشی دیفرانسیلی ما را به هیچ جا نمیای انتگرالی به از زاویه

 های زمانی طوالنی، نه عناصر را در لحظه.های بزرگ را در نظر گیریم آن هم در بازهاست که بسته

ایران چه گذشته است، یک نوع تیپولوژی است، یک نوع کاری که ما به آن نیاز داریم تا بفهمیم در 

 ساز  مفهوم شناسی  برم که از جامعهشناسی است. اصطالح تیپ یا سنخ را من در آن مفهومی به کار مینخس  
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 ها و احیانا  ای از تشخصنخ مفهومی است برای فهم، برای فشرده کردن مجموعهس  ایم. ماکس وبر آموخته

ی و فردی در یک حادثه یا های گروهپذیرتر کردن شخصیتکید ویژه بر یکی از آنها و از این راه فهمأت

طبقات  ،شناسیتواند مکمل آن باشد. سنخشناسی منافاتی با تحلیل طبقاتی ندارد، و میدوران تاریخی. سنخ

فرهنگ و روانشناسی اجتماعی را در تحلیل  عاملکند که کند، به ما کمک میو باچهره می را مشخص

 آید.تحلیل اقتصادی محض برنمیآفرینان حوادث دخالت دهیم، چیزی که از حرکت نقش

 شناسی انقالبسنخ
توانیم ضرورت تیپولوژی نیروهای اما نخست به تیپولوژی انقالب نیاز داریم، چون از  طریق آن بهتر می

 کننده در آن را دریابیم.شرکت

صفت "اسالمی" مشخص کنیم، اما واقعیت این ایران را با  ۱۳۵۷شاید اکراه داشته باشیم که سنخ انقالب 

های "انقالب تر و گویاتر از عنوانبرازندهبرای انقالب ایران است که عنوان "انقالب اسالمی" 

ها نچسب جلوه همه این عنوان دموکراتیک" یا "انقالب دموکراتیک" است.-بورژوایی"، "انقالب بورژوا

اش با مفهوم "دموکراسی" حس ناخوشایندی ایجاد تداعیکنند. مثال صفت "دموکراتیک" به خاطر می

 ه والیت فقیه منجر شد.بکند، وقتی آن را در مورد انقالبی به کار بندیم که می

که  یا شاید هنوز هستند های ایران معتقد بودندها معتقدند، یا بهتر است بگوییم اکثر مارکسیستمارکسیست

انقالب ایران دموکراتیک است یا سوسیالیستی. -ا بورژواانقالب در دوران ما بر دو نوع است: ی

دموکراتیک بود؛ واقعا بود؟ برای رفع مشکل کاربست این عنوان نچسب -سوسیالیستی نبود، پس بورژوا

شود آن چیزی که گفت: صبر کنید، انقالب ادامه دارد و آخرش مییک راه میمعموال دو راه وجود داشت. 

گفتند انقالب شکست دموکراتیک کامل یا سوسیالیستی. مطابق راه حل دیگر می−واباید بشود، البد یا بورژ

خورده است؛ شکست خورده است به دلیل رهبری آن که سر مردم کاله گذشته است. مشترک میان این دو 

؛ مردمی وجود داشتند که نددید یک اکراه است: اکراه از اعتراف به این که بخشی از مردم پیروز شد

اصول دین ، انقالبشان را انجام دادند، و مردمی وجود داشتند که به هدفشان نرسیدند. پس از انقالب

شد بگویی شد: حکومت خلقی است یا ضد خلقی؟ همه چیز میبا یک پرسش مشخص می های سیاسیگروه

ه خلق تلقی توهین ب چنین سخنی !را ببرد خلقی شور این حکومتحکومت خلقی است، اما مرده :جز اینکه

 شد که در بینش پوپولیستی ایرانی منزه و معصوم و در همه حال قابل ستایش بود.می

توان از این گزاره کرد. بگوییم نبرد جریان دارد، از هم پیروز شد هم پیروز نشد. دو برداشت می ،انقالب

بینابینی است. برداشت − از نظر پیروزی یا شکست  − حالت ،و به خاطر این نبرد حکومتجمله در درون 

پذیر است توضیح ،دیگر همان است که بگوییم برای بخشی از مردم پیروز شد، برای بخشی نه. این حالت

  رسیم.ن. با این کار به نظریه انقالب دوبنی میوقتی که برای انقالب ایران دو ریشه در نظر گیریم، دو بُ 

بنیاد داشت، یک بستر بود با دو رؤیا. دو جریان با رژیم شاه انقالب ایران یک انقالب دوبُنی بود، یعنی دو 

بود با سه بازیگر، دستگاه  یتوانیم بگوییم که انقالب ایران نمایشدرگیر شدند، یکی برد، یکی باخت. می

توانیم بگوییم که تیپ انقالب ایران با نظر به جریان پیروز می  شاه، جریان متجدد و جریان سنتی.

 د.اسالمیستی بو

توانیم در مورد روی کار آمدن موسولینی و هیتلر از انقالب اسالمیستی! چرا که نه؟ همان طور که می

هایی برای کسانی سخت است که بر پایه انقالب فاشیستی صحبت کنیم. به کار بردن این چنین عبارت
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ند انقالب در همه حال کندانند چرا که فکر میها، چنین چیزی را غیرممکن میتیپولوژی کالسیک انقالب

 !آمیز باشدتواند شرارتتوان یک صفت شر چسباند. نه، انقالب هم میخیر است و به یک چیز خیر نمی

 سنت و تجدد
انقالب بهتر توضیح  های سنت و تجدد به کار آمد، تا پیچیدگیمفهوم ،درباره انقالب ایران از آغاز بحث

محوری شد. برخی نیروهای چپ هم  یدهندهدیل به چالش توضیحبه تدریج چالش سنت و تجدد تبداده شود. 

 .بورژوازی سنتیبه اسم خرده را قهرمان داستان کردندمتأثر از این بحث فیگوری 

کنیم: انقالب ایران یک بمانیم در سطح بحث سنت و تجدد. تز انقالب دوبنی را ابتدا به کمک آنها تقریر می

برنده آن بودند: جریان سنتی، جریان مدرن. دو جریان پیش ،به بیان دیگرن مدرن؛ ن سنتی داشت، یک بُ بُ 

در برابر شاه،  گراها.یک مثلث داریم، رژیم شاه، نیروهای متجدد و خمینیپس در صحنه این انقالب 

 ها مؤتلف شده بودند.متجددها و سنتی

هایی اساسی با هم فرق جریان دو جریان متفاوت به نظام شاهی حمله بردند. این دو نقالب ایرانادر  

های های خود، شخصیتبه اعتبار ترکیب اجتماعی خود، زمینه تاریخی خود، فرهنگ خود، آرمان داشتند:

 .خود و نمادهای خود

کنند؟ چرا، آن هم یک مقابله تاریخی؛ تاریخی یعنی این که در بازه ها برای مقابله با هم کفایت نمیاین فرق

بینیم: این ساز بوده است. از آستانه مشروطیت این مقابله را میریان داشته و تاریخای جزمانی طوالنی

ها را ایها و تودهدقیخواهان را، در مرحله بعد مصبینیم، آن طرف مشروعهخواهان را میمشروطهطرف 

نبش دانشجویی ج به رسیم به جایی که یک طرفدر مقابل کاشانی و فداییان اسالم را، و سپس می و بینیممی

ها با گرا مفتخر است و دیگری به پانزده خرداد و چند چهره آخوندی. نمادها و منشو جنبش چریکی چپ

شد در آمدن انقالب را می هایی وجود دارد، اما شکاف عمیق است.ها و ائتالفکنند. همپوشیهم فرق می

ف به انقالب، در سالها دید. زندان نشستند. اختالف یان با هم بر سر یک سفره نمیزندانیان دو جرهای ُمشر 

کنند؟ دانست. نجس یعنی آلوده. آلوده را چه میتنها سیاسی نبود. یک طرف یک طرف دیگر را نجس می

داشت، زندانی چپ برای زندانبان شاه، اگر شعور می کنند.اندازند در سطل آشغال. آلوده را نابود میمی

ها نجس بودند. نیکوست در مورد های متعصب، چپد. اما برای مذهبیدشمن سیاسی بود، اما نجس نبو

این یک  ها هم فکر کنیم.شاه، و آخوند فتوادهنده به نجاست چپدر دوران همین مثلث زندانی چپ، زندانبان 

 قواست. مینیاتور آرایش

شدگان دهه که نسبت ما با سرکوبایم رسیدهتوانیم متوقف شویم و بگوییم به جواب این پرسش همین جا می

های مختلف در ها و شخصیتها و گروهاند. حزباول انقالب چیست. انقالب ایران را دو جریان پیش برده

اند. سرانجام یک گشتهنهایت به دو جریان عمیق اجتماعی و فرهنگی و دارای پیشینه طوالنی تقابل برمی

های سیاسی ایران نماد این و سرکوب شد. کشتارها در زندان کرد جریان پیروز شد، جریان دیگر مقاومت

بر این قرار پایان یک دور مقاومت و سرکوب است و آغاز یک دوران دیگر.  ۱۳۶۷سرکوب است. کشتار 

 داریم،را گرامی می شدگانیاد کشتهمایی که  شود.شدگان و نسبت ما با آنان ساده میدریافت حقیقت اعدام

شدگان است. حقیقت حقیقت ما، حقیقت اعدام شده اما از پا نیفتاده تعلق داریم.جریان سرکوبقاعدتا به همان 

 شدگان، حقیقت ماست.اعدام

سنت و تجدد را گرفت، به این صورت که  ای و این یا آن  شود حالت کلیشهاین پاسخ درست است، می

روشن ها را هم منظور کرد و به طرح سایهها و ناخالصیطلبیها و گذارها و فرصتها و ائتالفهمپوشانی
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است بیشتر به عمق رویم، و بخشید و از آن یک تابلوی جاندار درآورد. کار نیکویی است، اما هنوز الزم 

طرح. خط سیر  شکل ظاهر بهبودبه شکلی اندیشیده وارد کنیم، نه برای ها را هم روشنو سایه هاتصحیح

 خود را تدقیق کنیم.

 برای تعیین نسبت خط سیر 

 شدگان دهه نخست انقالب باید دریافت در آن دهه چه گذشته است.برای تعیین نسبت با کشته 

  دارد با  ایو تاریخیباید دید مخالفت دمکراتیک امروزین با نظام والیت فقیه چه نسبت اجتماعی

 جریان اصلی مخالف دهه نخست که به شکل خونباری سرکوب شد.

 های دهه اول پس از انقالب را فهمید، بدون اینکه خود این انقالب را فهمید.توان درگیریاما نمی 

 شناسی آن است.این انقالبی دو بنی است. فهم آن به نحوی اکید مستلزم جریان 

 باید مشخصشناسی جریاناما برای رسیدن به یک  ؛تحلیل طبقاتی الزم است ،شناسیبرای جریان 

 شناسی.فرارویاند به یک سنخ را تحلیل طبقاتی

 دهد در برخورد با یک مسئله.خودش را نشان می ،کاراکتر .سنخ، یک کاراکتر است 

 توان مسئله را میبه نظر من، آن های مهم در ایران چیست؟ آن مسئله اصلی، آن مسئله همه مسئله

 با عنوان انتگراسیون مشخص کرد.

  در متن جامعه است آنگاه که پویش مطمئن و به لحاظ ذهنی مناسب مسئله انتگراسیون یافتن جایی

شود، مانع آمدن گروهی از تهدیدی برای راندن گروهی اجتماعی از متن به حاشیه می داریسرمایه

یک گروه پویای دارای جایگاه در متن آن است که امکان شود، و نمود آن برای حاشیه به متن می

به دیوارهای محسوس و نامحسوس  مدامحوزه در سیاست. در این   از جملهرشد محدودی دارد، 

 خورد.برمی

 کنیم.ها را از طریق برخورد با این مسئله روشن میتیپ 

 دند.اند، و پس از انقالب چه شکنیم که پیش از انقالب چه بودهنگاه می 

 کشیم. با نظر به این خط است های عمقی میبه این ترتیب خطی را برای نشان دادن تداوم جریان

کنیم، که از جمله آنها رویدادهای دهه نخست انقالب است که با رویدادهای گذشته تعیین نسبت می

 شود.ختم می ۶۷ سیاهبه سال که 

 انتگراسیون را شرح دهم.بایست در درجه اول مفهوم بر این قرار می

 انتگراسیون
از این رو من  انتگراسیون مسئله پایدار ایران است، به سخنی دیگر تبعیض مسئله پایدار این کشور است.

 ام.نظر به وضعیت ایران با رفع تبعیض مشخص کرده باسکوالریسم را هم معنای 

به دادن باری پویا برم. در یک مفهوم بنیادی برای را به دو شکل مرتبط با هم به کار می انتگراسیونمن 

تواند با یک تلقی ایستا همراه ، که میاز مشکالت برابری توزیعیخالص شدن مفهوم عدالت و به کمک آن 

یشی دارد علیه اخالق انتگراتیو که پودر قالب   اخالقبه   یباشد، و نیز برای دادن بار اجتماعی روشن

، اقتصاددان و شوم به آنچه که آمارتیا سندر معنایی دیگر نزدیک میتبعیض به قصد گسترش دایره شمول. 

های خود، یعنی برخوردار گوید، یعنی به کار گرفتن تواناییمی "تحقق"به آن  آمریکایی،-فیلسوف هندی

یا حاصل آنچه که آمرتیا سن بدان  ،های خود. متناظر با آنچه کهشدن از فرصت برای تحقق قابلیت
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Capability Approach  دهنده و یک نظم است، یک نظم انتگراتیو، یعنی دربرگیرنده، فرصت ،گویدمی

 کننده.متحقق

توانیم مجتمع کردن، ادغام کردن، جزئی از یک کل کردن بدانیم، یعنی اجتماع در یک میانتگراسیون را 

کنیم و با اجتماع ما، یعنی جمع حاصل مفهوم فعلی است: یعنی ما اجتماع میمفهوم مصدری. مفهوم اسمی 

تشکیل شده، جامعه است.  شود. اجتماع  ای که کسانی کنارگذاشته نشوند، اجتماع تشکیل میشدن ما به گونه

ش ی پیشکلمکنیم. به هر حال هر بار جویی در توضیح است که از لغت انتگراسیون استفاده میبرای صرفه

به زور، بلکه به نه آن هم  ،فکر کنیم، ادغام شدن به مجتمع شدن، و ادغام شدنآمد در فهم این مفهوم،  

 شکلی ارگانیک.

 است. (disintegration)متضاد شمول و اجتماع، تبعیض و افتراق 

 نشینی اجتماعی و فرهنگیحاشیه
هایی از مدرنیزاسیون شاهی بخشکنیم: شود. از اینجا شروع میتر میمعنای مفهوم روشن ،در کاربست

شیه شهرها، یا در روستا آمدند در حاچرخه زندگی اجتماعی حذف کرده بود. آنان میاز جامعه ایران را 

حال و هوا، که شد، آن هم در موقعیتی از نظر بودند در موقعیتی لرزان، که هر سالش بدتر از سال پیش می

از ده رانده و از شهر مانده  نشینان. حاشیهترقی است، باید خودت را بکشی باال وقت   گفتند وقت  میبه تو 

 بودند.

، با این تذکر که مشکل به این موضوع محدود نامیماین راندگی و درماندگی را مشکل انتگراسیون می

را نداشت. صنعتی شدن به نیروی کار نیاز داشت،  . مدرنیزاسیون شاهی توانایی حل این مسئلهشودنمی

نشین گذاشت، اما بسی اضافه بر آنچه مورد نیاز بود. بقیه حاشیهروستا نیروی کار را در اختیار می

 شدند.می

نشینی کند به احساس حاشیه توانستهم می فروش متمولنشین حتما به معنای فقیر نیست. فرشحاشیهاما 

در توانست کرد چون نمینشینی میبت به آینده. فرهنگ سنتی هم احساس حاشیهاش نسخاطر نگرانی

ات دینی، محضردار، ماوقاف، معلم تعلی اداره فرهنگ جدید انتگره شود. برخی آخوندها شده بودند کارمند

 شد.تر میتر و تنگحاشیه مدام تنگ نشین بودند و ایناستاد. بقیه چه؟ بقیه حاشیه شماریانگشتتعداد 

با تحلیلی پدیدارشناختی درباره  گیریم بحران و گسست معنایی را در این وضعیت در نظر می سویهو حال 

دهد، آن در پیوند با یک چیز دیگر ای است. این آن را نشان میجهان: جهان چیست؟ جهان یک نظم نشانه

گیرید که  است، آن چیز دیگر در پیوند با یک چیز بعدی؛ و در این شبکه است که معنا وجود دارد. در نظر

ای جا دهم که جهان راف من باشند که من نتوانم آنها را در شبکههایی در اطهایی، مناسبتچیزهایی، حرف

ها مدام بیشتر و بیشتر شوند، به طوری که من با آن ها و مناسبتسازند. و آن چیزها، حرفمرا می

گیرم. در این حالت جهان من در حاشیه آن جهان چیزهایی که برای من معنامند هستند، در تنگنا قرار 

 نشین هستم.رار گرفته است. من حاشیهیابنده قگسترش

است که ممکن است برای جهان پیش آید. جهان به هم  این بدترین حالتی شورش کنید! نشینان جهانحاشیه

 دهد.ریزد، انقالبی ارتجاعی رخ میمی

ز کند، او با یک نظم جغرافیایی، با یک نظم توزیعی مشکل دارد و  اگر انشین مبارزه طبقاتی نمیحاشیه

، جنگدمیدر حالتی رادیکال علیه شهر  حق دارد. در نفس اعتراضش توانیم بگوییممحرومان باشد، می
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ای که از جامعه . بجنگداو علیه مدنیت  آید که اما بدبختانه پیش می دهد،شهری که او را به خود راه نمی

خواهی او پاسخ دهد. و به ندای حق هنگام مشکل او را دریابد بهاندکی سالمت و عقل برخوردار باشد، باید 

مسیر . نباشدنشینی در ابعاد عظیمش گیریم که چنین پاسخی وجود ندارد یا در خور مسئله حاشیهاما در نظر 

بست یا در حالتی بهتر ای بننشین محروم کوچهاجتماعی بر حاشیه-قتصادیاانتگره شدن در فرماسیون 

ای دهندهشود وقتی این وعده را بشنود که نجاتو به راحتی فریفته میکند. اپرپیچ و خم و طوالنی جلوه می

خود معموال از محرومان نیست، شاید از حاشیه  دهندهنجات آید تا او را از حاشیه در متن قرار دهد. می

 در شعر "کسی فرهنگی بیاید یا از جایی که در مراتب طبقاتی حفظ یا ارتقای آن نیاز به رانت قدرت دارد.

 ایهم زنندهبر  به نحو شویم که خود که مثل هیچ کس نیست" فروغ فرخزاد، با امید به آمدن کسی آشنا می

 .تا کمک کند به آنانی که هیچ قدرتی ندارندآید است، و می پرقدرت

هلموت  یگفتهاز مبارزه علیه مدنیت سخن گفتیم. این نکته مهم است، امروز هم مهم است. منطق مدنیت، به 

شناس و فیلسوف آلمانی قرن بیستم، منطق فاصله است، منطق رعایت است. حقوق، حقوق پلسنر، جامعه

ای که آماج مدرنیته روشنگر است، همه از گریبشر، و حق فرد در تعیین سرنوشت خویش، آن خودتعیین

م اسالمیستی بر منطق فاشیستی، از جمله رادیکالیسآیند. رادیکالیسم فاشیستی و شبهاین منطق برمی

خواست که منطق استوار است. سوسیالیسم مدرن می ،جماعت، بر منطق همه با هم، منطق امت واحده

در این امر  ،فاصله را با همبستگی ترکیب کند. در جاهایی که قدرت گرفت و در میان احزاب جهان سومی

مبسته باشیم، اما نه در جماعت، بلکه در موفق نبود. هنوز هم مسئله اصلی سوسیالیسم این است که چگونه ه

 آور است.کننده است، اختناقخفه ،"همه با هم"ای که منطق آن فاصله است. ، جامعهجامعه

دهنده در یک لحظه طالیی ای بزرگ رخ داد: توده و نجاتدر ایران معجزهبه انقالب ایران بازگردیم: 

منطق این  انتگراسیون بود، انتگراسیون حاشیه در متن امت واحده.دهنده عده نجاتو همدیگر را یافتند.

انتگراسیون با منطق قدرت یکی است. این نکته مهم است. منظور چیست؟ قدرت جدید، قدرت اسالمیستی 

بر یک سرمایه سمبلیک  این بود که داری تغییری نداد، کاری که کردفرماسیون سرمایه خمینی، در اصل  

های به سرمایه پذیرکه تبدیل −. این سرمایه سمبلیک انحصار کنترل آن را در دست گرفت ارج ویژه نهاد و

اقتصادی و اجتماعی است و برخورداری از آن برای ارتقای موقعیت در مراتب نظام اسالمیستی اهمیت 

شود، تعیین ای که با والیت فقیه معرفی میدین است، دینی که مفهوم آن را االهیات سیاسی − ای داردویژه

دار باشد، -داری برای بازتولید خود بایستی دین-داری است و سرمایه-داری نوعی سرمایه-کند. دینمی

 یعنی در چارچوب قدرت عمل کند.

ای است که نظم نوعی معرفت یا باور محض نیست، یک نوع ایفای نقش است، اجراگری ،دین در این نظم

دار بودن است که به هیچ رو -در طبقه حاکم بودن، دین کند.قدرت روند آن و صحنه آن را تعیین می

دی است برای ورود به دار بودن کُ -تاریخ نیست. دینمترادف با متدین بودن در یک معنای ساده بی

 کند.می که توزیع کلیت سرمایه را تعیین میدینامیس

غایت جنبش  اسالمی سخن گوییم.از بورژوازی در ایران توانیم با نظر به این نظم و پویش است که می

سازی بورژوازی اسالمی است. در جنبش فاشیستی کالسیک کشورهای اسالمیستی، تقویت و چیره

تضمین درهم کوفتن دشمنان  ،غایت .نه غایت واقعیت است داری انحصارطلب میلیتاریستسرمایه ،پبشرفته

می در واقعیت ضعیف است، قدرت آن آن و تضمین قدرت آن است. در جنبش اسالمیستی، بورژوازی اسال

داری دارند و از اراده به قدرتی پیش از کسب قدرت در کادرهایی است که پایی در فرماسیون سرمایه

 بینند. متحقق نمیرا در تالش معمول در چارچوب فرماسیون  هدفبرخوردارند که رسیدن به 



9 
 

به  داری در مقیاس یک کشور نفتی  نظم سرمایهای از نظم موجود، نظم اسالمیستی، در اصل ورژن یا لهجه

نسبت عقب مانده است. مشخصه این ورژن این است که برای فهم آن عالوه بر اقتصاد سیاسی معمول، به 

ایدئولوژی ای را هم به نام مبادله ییک اقتصاد سیاسی دین نیز نیاز داریم. منظور این است که ما باید ارزش

بخشی از نقد بایستی تا مکانیسم اقتصاد را بفهمیم. نقد دین در ایران امروز دین در نظر گیریم، دولتی 

شود، به دلیل محدودیت . به این موضوع در اقتصاد سیاسی کتابی توجه نمیهم دانسته شوداقتصاد سیاسی 

 مفهوم سرمایه در آن، که منحصر به سرمایه اقتصادی است. 

 نشینی در متنحاشیه و متجددان
 شود. نشینی مشخص میشود که با حاشیهتر میای وجود داشت و همچنان وجود دارد و مدام متراکمتوده

، شود که مکان را به صورتی اجتماعی در نظر گرفت و گفت اینجا متن است، آنجا حاشیهشد و مییم

نوعی  در متن هم جایی خارج از متن، عرصه یک تالش در مجموع ناموفق برای ورود به متن.

نشینان با مشکل انتگراسیون، یعنی ادغام در نظم شاهنشاهی تنها حاشینهنشینی وجود داشته و دارد. حاشیه

ترین قشرهای اجتماعی هم در جامعه و یافتن جایی پذیرفتنی در آن مواجه نبودند، بخشی از مدرن

واند ستیز طبقاتی و تظاهر حزبی آن تداری حتا میجامعه پیشرفته سرمایه توانستند جایی مناسب بیابند.نمی

، اما استبداد شاهی حتا مشکل داشت که به بورژوازی بومی و طبقه متوسط جایی دهد را در خود انتگره کند

 از کسب درآمد در چار چوب سلسله مراتب تعیین شده. ترفرا

های مهندسی. در این دانشکدهای کنید به برای آنکه مشکل تیپ مدرن را با رژیم شاه دریابید، توجه ویژه

ها کسانی جمع شده بودند که آینده روشنی داشتند: شغل خوب، درآمد خوب؛ به هر حال باالتر از دانشکده

ها کانون مبارزات دانشجویی علیه سیستم بودند. اکثر میانگین جامعه ایرانی. اما درست همین دانشکده

 ها برخاستند.ی و مجاهد، از این دانشکدههای فدایکادرهای سیاسی مخالف، از جمله چریک

هایی آنان در متن قرار با انقالب مشروطیت این احساس به متجددان دست داده بود که با وجود کش و قوس

کنند. اما به زودی پی بردند که چنین نیست. رضاشاه، اند که دیگر متن را تعریف میاند یا اصوال آنانگرفته

اش برای کردند دست آهنیندیدند، و تصور میمی "مستبد منور"که برخی از متجددان در او یک 

بخشی به متن الزم است، متن را بر پایه اقتدار خویش تعریف کرد. بخشی از متجددان به حاشیه رانده نظم

کرد، شکل روشنی گرفت. مثلثی که دیگر تا انقالب صحنه سیاسی کشور را تعیین می ،شدند. با سقوط او

ر متجددان در دو جناح چپ و ملی در مقابل نیروی آخوندها جرأت عرض اندام پیدا کردند و از طرف دیگ

سقوط کند، آخوندها طرف این رأس مثلث را گرفتند.  محتمل بوددر موقعیتی که دربار  دربار قرار گرفتند.

 هم پیش آید، اگر در آن نیروی مذهبی فرودست بود. ۱۳۵۷توانست در انقالب همین وضعیت می

 زدهمدرنیزاسیون از باال و شتاب
گرداند که مشکل انتگراسیون چگونه پیش آمد، یا تشدید شد؟ نظری رایج اشکال را به این برمی اما

وسیله نقلیه ماند که در کشوری که زده به این میبمدرنیزاسیون شتازده بود. از باال و شتاب ،مدرنیزاسیون

هنوز در پایین به  یعنی این که، با شتاب اتوبان تأسیس کنید. و مدرنیزاسیون از باال گاری استمردمانش 

بدون مشورت با جمعی  تصمیم بگیرد شاه خودش اندازه کافی حرکت وجود نداشته باشد، و درباره حرکت

ها را داشت، اما افزون بر آن عالوه بر مدرنیزاسیون شاهی این مشکل .شناسندکه نیازهای کشور را می

که طبیعی بود راه ندهد و آنها دیگر در حاشیه  − دادنمی اینکه پیادگان و چهارپاسواران را به اتوبان راه

داد که با سواران اجازه میاز اتوموبیل کوچکی بلکه فقط به بخش − کردندلنگان حرکت میجاده لنگ
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روا و  باند ویژه تهیه کرده بود، بقیه محدودیت سرعت داشتند عوامل خودبرای . سرعت دلخواه حرکت کنند

  روند.به هر جایی ب نبود

 ؛ساز استدر گسترش مدرنیته، یا هر تحول اجتماعی دیگر، ناهمزمانی وجود دارد که به جای خود مشکل

دهد. مشکل را وقتی انتگراسیون بنامیم، مشکل را توضیح نمی اصل اما در مورد مشخصی چون شاه

 یابیم.همپیوندی سست یا غیر مستقیمی میان آن با مدرنیزاسیون از باال می

 بهای خاصی به درانده شد، در بررسی کارنامه خو با موج انقالب به خارج ، پس از آنکهمحمدرضاشاه

دید که عجله به خرج داده است، نه در این که سازی داد. او مشکل را در این میشتاب در مدرن موضوع

بر قابلیت مجتمع  (disintegration)ای برپا کرده که در آن ناتوانی در مجتمع کردن سیستم امتیازوری

 گرفته است.پیشی  (integration)کردن 

  :مدرنیزاسیون در ادراک شاهی با مدرنیزاسیون در ادراک آخوندی تفاوتی اساسی با هم ندارنداز یک نظر 

کنند. ملوک هر دو با منطق مشابهی به اصطالح "سازندگی" مییابی است و اساس برای هر دو قدرت

ته غارتگر و آبادگر تقسیم کنیم، دو شاه پهلوی و دو ولی جمهوری اسالمی را باید در ایران را اگر به دو دس

ته بگذاریم. آبادگری سلطانی در ذات توانیم در این دسدسته آبادگران بگذاریم، چنانکه شاه عباس را هم می

خود ربطی به مدرنیزاسیون ندارد، سنت خود را دارد که بخشی از سنت قدرت است، و آبادگری به خودی 

 برند و در روند آن و نتایج آن مشارکت دارند.که آیا همگان از آن نفع میگوید نمیخود چیزی در این باره 

زده و از باال: سلسله پهلوی را مقایسه کنیم با سلسله فقها. کدام ن شتابای دیگر درباره مدرانیزاسیوو نکته

؟ درست است که به کار بردن عنوان ب بیشتر مدرنیزاسیون را پیش بردبا گستردگی بیشتر و با شتا

در مورد  ایبینانهنیک رایج این به پیشداوریآور است، اما مدرنیزاسیون برای اقدامات فقها شوک

گر و مدرنیزاسیون هیچگاه تمیز، نرم، مالحظه، زیرا است غلط یر. این پیشداوگرددبرمیون مدرنیزاسی

 گسترعدالتکننده گسترش خود هیچگاه در ضمن در مراحل آغازین خود و در نقاط تعیین آرام نبوده است.

یک  شاخص در معنایی مثبت، یعنی زدا نبوده است. و مدرنیزاسیون اصال الزم نیست سکوالرو تبعیض

که اتفاقا اسالم برای پرورش آن  تواند یک "دنیویت بد" را رواج دهدبه قول هگل میباشد.  دنیویت خوب

استعداد خوبی دارد. مظهر دنیویت بد در جهان مسیحی دربار واتیکان در اواخر قرون وسطا و اوایل 

آوری از دنیاگرایی را به های انزجارزیست" شکلعصر جدید است. در ایران امروز آخوندهای "ساده

با  دتوانایمان میکند. در دنیویت بد، اند. ایران فاسدترین شکل دنیویت خود را تجربه مینمایش گذاشته

 .ای مشابه فاشیسمپدیدهشود ای میتوده گریتکنیک ترکیب شود. ایمان بعالوه تکنیک بعالوه بسیج

 تغییر نگاه: از دولت به جامعه
آن را انتگراسیون خواندیم، تنها به استبداد شاهی و شتاب در مدرنیزاسیون برگردانیم، از اگر مشکلی را که 

ایم. این تصور زیربنای دو تز همبسته مدرنیزاسیون از باال و غافل مانده آنبه راستی اجتماعی  تببین  

ده با آن، شتابزجامعه موجود منفعل و لختی است که ور رفتن سازد که زده را میمدرنیزاسیون شتاب

 انگیزد.اش را برمیواکنش

رد و به یک خانواده نظر دوزیم: در یک محیط سنتی، ده یا شهر کوچک. شناسی خُ برویم در سطح جامعه

در آن چرخه بازتولید وجود دارد: زاد و ولد، بزرگ شدن فرزندان، تشکیل خانواده توسط آنان، انتقال سنت 

ها به گیرد که در آن نقش. این چرخه در یک محیط اجتماعی صورت میهمراه با تغییر، و ادامه داستان

مین أها و تضادها نوعی همبستگی وجود دارد. آن همبستگی نوعی تنسبت ثابت هستند. با وجود همه شکاف
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آمیز است. پدرساالری اما یک رابطه اجتماعی است. رابطه دو جنس را در نظر گیریم. این رابطه تبعیض

خانواده مورد نظر ما را  ،رات ساختارییتوانست دوام بیاورد. تغیهست، که اگر نبود نمی تأمینی نیز

کند. خانواده در این وضعیت در متنی که آرزوی پیوستن به آن را دارد، با محیطی مواجه ن مینشیحاشیه

دهد، اما یداری وعده رشد و ترقی مهای سنتی آشنا و بدون همبستگی. پویش سرمایهشود بدون نقشمی

رفت ریسک بزرگ وجود نداشت، همه چیز در مسیری شناخته شده پیش می ولیهمراه با مخاطره. در قدیم 

آید. تشویش پایدار پیش می د، سیل و زلزله و هجوم غارتگران. یک حالت  مآمگر اینکه فاجعه از بیرون می

افزاید. کند که از این تشویش کاسته شود. اتفاقا بر این تشویش میتوان به آرامش رسید. دولت کاری نمینمی

انداز دلربایی از داشتن پیکان، سوار شدن بر هواپیما، رفتن به کاباره و چشم ،مثال رادیو و تلویزیون آن

دهد، بی آنکه حرفی در مورد سختی و خطرات رسیدن ی ارائه میهای شیک و اختالط جنسپوشیدن لباس

 . Ressentimentجویی، به شود، به کینهانداز بزند. شیدایی به نفرت تبدیل میاز حاشیه به متن این چشم

های سنتی جامعه بسته بود، تنها نباید ها و بخشنشینگوییم در دوران شاه راه بر انتگراسیون حاشیهوقتی می

سد کردن راه انتگراسیون بوده است. شاه رشد است شاه را سرزنش کنیم و پنداریم عمدی آگاهانه در سی

داری اگر به اصطالح "ملی" هم بود و در داری را شتاب داد، اما واقعیت این است که این سرمایهسرمایه

کرد و نشین میا حاشیههای وسیعی ررأس سیاسی خود فساد و استبداد و وابستگی را هم نداشت، باز توده

نشینی به شدت در حال رشد است و شتاب گذاشت. هم اکنون هم حاشیههای سنتی را زیر فشار میبخش

داری گردد. سرمایهداری برمیرشد آن از اواخر دوران شاه پیشی گرفته است. این وضعیت به رشد سرمایه

 روستا را شخم زد و زیر و رو کرد.در دوران شاه پا به روستا نهاد، اما در دوران آخوندها 

، شود. یک مسئله این است که فرهنگزده و پرتنش میجامعه، در حالت گذار ساختاری، به هر حال بحران

در محیط تازه در اختیار  یابیچه امکاناتی برای انطباق با وضعیت جدید و جهت که چندالیه و سوگیر است،

طبقاتی داشته باشیم و این همان  خواهیم فهم بهتری از رفتارمیما گذارد. با طرح این موضوع جامعه می

 شناسی داریم.منظوری است که از سنخ

داری مربوط است، مسئله اصلی حد انطباق اخالق سنتی با در اینجا، تا جایی که به نفس سرمایه

های ز بایستهکوشی، انضباط، آموزش، افزایش دستاوردها، پویایی و نوجویی اداری است. سختسرمایه

تواند ضد ای که میداری دارد. رفتار جمعیهایی با خلقیات سرمایهخلقیات مدرن است که همپوشانی

داری باشد، رفتاری است مبتنی بر داری، اما در همان حال در همزمانی تاریخی با سرمایهسرمایه

  همبستگی طبقاتی، نظم سازمانی، پذیرش مسئولیت و انجام وظیفه.

خورد، از جمله در نسخه اخالق کنفسیوسی و بودیستی را با اخالقی که بر آن برچسب اسالمی میاگر 

بینیم که مدرنیزاسیون غرب آسیا را از شرق آسیا متفاوت ایرانی آن مقایسه کنیم، اهمیت عاملی را می

ریخت کند. بارز در اخالق کنفسیوسی و بودایی خودداری درونی و دقت بر موقعیت است. ورامی

شناسی و به خود کوشی، وظیفهمدرن این اخالق، انضباط، سخت−دارانه)ترانسفورماسیون( سرمایه

و تبری است. مسلمان در معامله با خداست. مثال این کار  یبرگرداندن  مسئولیت است. اخالق اسالمی، تول

که اساس دین  حب و بغض،و تبری یعنی  یتول شود.پسندیده را بکند، آن تعداد خانه در بهشت نصیبش می

و چون در  ،گنجددر مقوله معامله و منع معامله می خود است )امام محمد باقر: االیمان حب و بغض(،

جهان دینی اسالمی حقیقت ابژکتیو وجود ندارد و همه چیز تابع خواست خدا و تفسیر مؤمن از این خواست 

دارانه را دارد، اما به صورتی بخشی. رهبران و هسیال است. معامله توانایی تحول سرمایدو است، مرز آن 

دهند که به آن ای تکنیکی و مدرن به آن چیزی میگیرند و سویهای سوداگرانه با مدرنیته میپیشروان رابطه
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همان اراده به قدرتی است که ذاتی اسالم است، اسالم به عنوان دینی که خود گویند و وجه جاللی اسالم می

داند و معتقد است که مقدر است مقدرات عالم را تعیین کند. تولی و تبری در ر مطلق میرا نهایی و برت

تواند ایدئولوژی برانگیزاننده گردد که در محیط پرتنش گذار میحوزه سیاسی منشأ یک االهیات سیاسی می

ن سیاسی جدید آن آورد. تولی و تبری در تبییل و تسلیم را در پی میکباشد. اخالق اسالمی در نزد توده تو

 شود که او بدان نیاز دارد.جایگزین همبستگی و امنیتی می

اند. در سطح اخالق سروران و اخالق توده یکی نیستند، با هم تفاوت دارند اما در همان حال مکمل هم

عمال والیت و حب و بغضی که به صورت شدنی است با محورهای ا  سروران منش اسالمی معرفی

ای قرآنی، از آید. گفتمان اسالمی، بر پایه گفتمان پایهخودپسندی افراطی و دیگرستیزی افراطی درمی

جویی تشکیل شده است. اراده به قدرت آمیختگی منش و بینش تجاری و سوداگری با منش جهادی و جنگ

و جویی جهادی، جویی در آن تا حد کینهتقویت حس رقابتدارانه آن در آن بارز است. وراریخت سرمایه

فزا باشد. فتن چیزهایی از آن است که قدرترنگاه سوداگرانه به دستاوردهای عصر جدید و بر این پایه برگ

 شود. وری ایمان از تکنیک رکنی از استراتژی اسالمی میشود و بهرهک تقدیس مینیبر این قرار تک

خواهند. در شرایط بسته شدن مسیر پذیری میاز توده توکل و والیت ،استراتژیبرای پیشبرد این 

داری بر پایه توان و کار خود، توکل و تسلیم به ولی، با توجه به سنت طوالنی تسلیم و انتگراسیون سرمایه

 گردد.پیروی، بدیل وضعیت می

 معیار توان و کار
های دولت نفتی بود. اما در نظام ارزشی سیاست رشد بخش مدرن جامعه ایران، تا حد زیادی محصول

ش مدرن جامعه ما تأکید بر توان و کار خود همواره برجسته بوده است. درس خواندن و از این طریق خب

از نردبان ترقی باال رفتن، یک ارزش اساسی در مرام طبقه متوسط جدید ایرانی بوده و هست. در طبقه 

کند که منش آن را از توده ای ایجاد کرده و میاستواریار خود، برخودکارگر صنعتی نیز معیار توان و ک

سازد. در بخشی از روستاییان نیز، که هنوز ریشه استواری در ده داشتند، همین روحیه محروم متمایز می

 وجود داشت. بر خالف یک برداشت رایج، بیشتر آنان طرفدار جنبش خمینی نبودند.

داری است. تأکید بر ارزش کار در تفسیر نخست یک ارزش سرمایهدرجه  معیار توان و کار خود، در

 تزی است برخاسته از یک بستر مشترک تاریخی که عصر جدید است.چپ، آنتی

معیار توان و کار خود، یک معیار لیبرالی است، در این معنا که اندیشه لیبرال عصر جدید وظیفه خود 

شود. نگاه در اینجا اساسا به ارد که مانع انکشاف توان و کار فرد میداند که همه قید و بندهایی را بردمی

آزادشده از قید و بند فئودالی که بدون استفاده از یک رانت ویژه اشرافی یا  تیپ "بورژوا" است، شهرنشین  

شناسی گذارد. مالکیت او در یک سنخدینی، بر اساس اندوخته مادی و ذهنی خویش پا در مسیر ترقی می

ک حق گردد؛ احترام به او احترام به مالکیت او و احترام به مالکیت او احترام به یآل به خودش برمیایده

 آیند. لیبرال از اینجا می-بینی بورژوانای بشری است؛ بقیه حقوق در جهاپایه

آغازد، معیار توان و کار خود را آزاد شده از قید و بند فئودالی می داندیشه سوسیالیستی مدرن هم از تیپ فر

زند میان ت به تفکیکی میداری دسپذیرد، اما این وجه تمایز را دارد که بر زمینه مناسبات جدید سرمایهمی

 کنند.آفرینندگان اصلی ارزش و آنانی که این ارزش را تصاحب می
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 شناسی بر اساس معیار توان و کار خودسنخ
 یای است که آن را مسئله انتگراسیون خواندیم و گفتیم مسئلهدر پیوند با مسئله "،توان خود و کار"معیار 

ترین ان حرکت در آن متناسب با پویش فرد و جامعه است. به سادهیافتن جایگاهی در نظام اجتماعی و امک

آل لیبرال خود، به داری در شکل ایدهخود، پاسخ بنیادی سرمایهو کار  توانیم بگوییم که معیار توانبیان می

 خواهید در نظام اجتماعی به شکل مناسبی انتگره شوید، توان خود را باال بریدمسئله انتگراسیون است: می

کنیم که گفتیم بیان کاراکتر نیروهای ای استفاده میشناسیو کار کنید! بر این مبناست که ما از آن برای سنخ

 درگیر در انقالب است.

گرایان. در سه نیروی اساسی هستیم: دربار، متجددان، سنت از آغاز عصر جدید ایرانی ما شاهد حضور

خواهان. در دوره خواهان، مشروعهدوره مشروطیت این مثلث به این صورت است: سلطان، مشروطه

آغاز حکومت محمدرضا تا کودتا و مدتی پس از آن به این صورت: دربار، کاشانی و فداییان اسالم و کال 

 ۱۳۵۰و  ۱۳۴۰های ها. در دههایها و تودهها، به طور مشخص مصدقیپجریان اسالمی، و ملیون و چ

 ماند.شوند، اما اصل مثلث میها عوض میها و سمبلبینیم. اسمهم همین مثلث را می

 :بررسی کنیم بر اساس معیار توان و کار را کاراکتر رئوس مثلث

به صورت فرمانروای  ،دارانهایهدولت، که بر سنت سلطانی استوار است، با ترانسفورماسیون سرم

 که چنین دولتی حافظ آن است، معیار کار و توان خود تنها به شکلی محدود یآید. در نظامدهنده درمیرانت

 گرداندنتمهیدات و حرکاتی برای ایجاد نیروی کارگر و کارمند و مدیر برای در قالب  شود:اعمال می

شوند و از آن اند، با مانع رشد و پویایی مواجه مینتگره شدهامور. افرادی که در جامعه جدید کمابیش ا

کند. بر این قرار سازش ایجاب میعد فرهنگدر بُ  ،ای برخوردار نیستند که معیار توان و کار خودآزادی

های اجتماعی مدرن، با استبداد رانتی مشکلی اساسی حامالن اصلی معیار لیبرالی عصر جدید، یعنی گروه

کنند. انتگره بودن، اما برخوردن به مانع برای تحقق خود، آن  "متحقق"توانند خود را دارند. آنان نمی

 در درون متن نام نهادیم. نشینیچیزی است که بدان حاشیه

آید، آنجایی که بینشی است انتقادی و برانگیزاننده علیه از معیار توان و کار خود، ناسیونالیسم هم درمی

خواه این است که های خارجی و تکیه بر آنها. حرف ناسیونالیست ترقیمرام دولت در امتیازدهی به قدرت

آنچه را که مال ملت و محصول  ،کار بندد، و دولت وابستهگذارند ملت توان خود را رشد دهد، به نمی

 دهد.تاریخی ملت است، به بیگانگان می

نیروی سوم  یاز تودهتوجه کنیم.  مثلث حال به رأس سوم  − دولت، رأس اول، قشرهای متجدد رأس دوم

و کار خود به دست  نیروی سوم به مناسباتی تعلق دارد که در آن فرد ارزش خود را با توانکنیم. شروع می

آورد. او عضو یک جماعت است که حرکت و جایگاه او تابع آن است. فرد به خودی خود مطرح نمی

، و ارباب و رعیت یتوانیم آنها را به دو صورت همبستهنیست. بر این جماعت مناسباتی حاکم است که می

شوند، از بستر عینی این مناسبات والیی نشین هم که میحاشیه افراد این جماعت   ولی و تابع معرفی کنیم.

برد، اما با کلید کشد، رنج مینشین زحمت میکنند. حاشیهشوند، باز اخالق آن را حفظ میکنده هم که می

تواند دروازه متن را بگشاید و در آن انتگره شود. وقتی انتگراسیون ممکن نباشد، توان و کار خود نمی

کند که "ولی" قفل های یک "ولی" تن دهد. او امید پیدا میا دارد که به وعدهنشین این آمادگی ذهنی رحاشیه

 .کنداو را وسوسه می ،بندد. انتگره شدن رانتیرا بگشاید. او به رانت والیت امید می
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دعوا بر سر زعامت و والیت و امتیازهایی است که منشأ آنها به توان  ،ها و سروران سنتیدعوای درباری

خواهند و این صرفا امتیازی برای ایمان قلبی نیست؛ گردد. مالیان برای دیانت امتیاز میو کار خود برنمی

ت، امتیازخواهی برای داشتن شأنی است که نظم انتگراتیو جامعه را تعیین کند، از خانواده تا دستگاه قضاو

های سمبلیک و کنترل بر های اجتماعی و سرمایهتا مناسبات با بیرون، تا ارزشگذاری بر روی سرمایه

خواهند از بیرون نحوه توزیع آنها. این امتیازخواهی با معیار لیبرالی همخوانی ندارد، چرا که مالیان می

ان خود را خارج از سیستم نیازها مالی جامعه جدید عمل کنند، و معیارهایی از بیرون به آن تحمیل کنند.

مردم به چه نیاز کنند این است که بگویند گویند نیازی که برآورده میگذارند و می)اصطالح هگل( می

 .دارند

ادعای والیت و زعامت مالیان با سلطنت سنتی هم همخوان نبود، تا چه برسد به دولت مدرن. دولت 

دهد، اما دولت ک والیت و زعامت محلی و سطح پایین را میها به مالیان امکان یسلطانی در طول قرن

مدرن است، چنین شأنی برای مالیان قایل  قدرت  اش، که دست کم به خاطر انحصار مدرن از نوع پهلوی

 نیست.

. ایران بینی متفاوت دارند، اما میان آنها  آمیزش و ائتالف هم وجود داردقشرهای مدرن و سنتی، دو جهان

بینی در حال گذار ساختاری و فرهنگی، و از این رو همواره مردمی وجود دارند که جهانکشوری است 

هم چشمگیر است میان پدری که پا در مناسبات سنتی دارد  . گسست نسلیاستای از سنت و تجدد هآمیز نهاآ

 اند.نی که پا در سیستم مبتنی بر توانایی و کار خود نهادهاو فرزند

 شیعه پهلوی
یک جلوه و به یک اعتبار یک عامل آمیزش نسبی سنت و تجدد در ایران به موقعیت حوزه دینی شیعی در 

شکل گرفته و استوار  تشیعهستم به نام شیعه پهلوی،  ایمقولهگردد. من قائل به وجود دوران پهلوی برمی

 خواهان تا پیروزی آنان با رهبری خمینی.شده از مقطع شکست مشروعه

شناسیم. مقطع پهلوی اهمیت کمتری از مقطع صفوی در حیات شیعه شیعه آنی شد که می ،پهلوی در دوران

تربیت مال سروسامان  یندارد. در دوره پهلوی شیعه مرکزیت پیدا کرد، به مرجعیت خود نظم داد، به حوزه

راع کرد، شروع به ای برای تبلیغ و ترویج اختهای نشر و تبلیغ مدرن آشنا شد، زبان تازهبا شیوهداد، 

 شناختن جهان بیرونی کرد و از عناد آغازین با همه مظاهر مدرن دست برداشت.

 ست.جپهلوی  تشیعرمز موفقیت آخوندها در گرفتن قدرت از پهلوی را باید در 

 هابینابینی نقش
مثال شریعتی های مختلفی میدان داده است. های مختلفی دارد و به جریانکشیعه پهلوی یکدست نیست، جلوه

ای از گذاشت. خود او جلوهتاخت و در برابر آن تشیع علوی را میرا در نظر گیرید که به تشیع صفوی می

 او یا جامعه توحیدی مجاهدین همه از اختراعاتی هستند که باید در تشیع پهلوی متأخر است و تشیع علوی

 تاریخ تشیع پهلوی ثبت شوند. دفتر

آنان بینابینی هستند. از سنت دقت کنیم.  زادهنژاد یا محمود عسگرییا محمد حنیف شریعتیعلی به تیپ 

کنند، یکی با معیار دینی، یکی با معیار توان و اند، در جامعه مدرن انتگره هستند. دو معیاری نگاه میآمده

گرایی ه جماعتشوند. این نزدیکی با انگیزکار خود، آن هم تا حدی که به برداشت چپ از آن نزدیک می

 شود.سومی، سوسیالیسم تلقی میخلقی و جهانگیرد که در درک تمامرادیکال صورت می
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و  ،ترانسفورماسیون ناسیونالیستی بیاید ،کنند در اینکه تشیعها نقش مهمی ایفا میبینابینینخبگان 

از  خواهی آغاز شده است.عهناسیونالیسم، تبیینی شیعی پیدا کند. این ترانسفورماسیون از همان دوران مشرو

 یابد.طریق آن است که شیعه صورت ایدئولوژیک جدیدی می

آموزند که کنند. عالوه بر این به مالیان میجمال دین را مدرن می ،ها با ایدئولوژیک کردنبینابینینخبگان 

 جالل دین دیگر بسته به آن است که ایمان مجهز به تکنیک شود.

 آموزند.ها به مالیان میبینابینیمدیریت جدید را هم 

. آنان هستند که ستوان فقرات دستگاه نقش چشمگیری دارندمهندسان مسلمان  ،هابینابینی میان نخبگان از

دهند. گیری تجهیز به تکنولوژی میسازند و از ابتدا به آن جهتسرکوب و مدیریتی حکومت خمینی را می

خیزد. این تیپ در مدیران سالمی" بنامیم نخست از میان آنان برمی"بورژوازی ا آن راتوانیم تیپی که می

 یابد.های اداری تجسم میارشد اقتصادی، امنیتی، نظامی و دستگاه

 اسالمیسم
 ها به او پیوستند و در خدمت او درآمدند.خمینی که قدرت را گرفت، بخش بزرگی از بینابینی

توانستند نقش دیگری ایفا کنند. فرض کنید شخصیت کاریسماتیک خمینی وجود نداشت یا ها میبینابینی

گرفت و رهبری عملی به دست داد، بحران باال میای از حوادث اوضاع را به نفع او تغییر نمیمجموعه

طرف شاه را  هاهللاافتاد. در این حالت اکثر آیتهای مذهبی و غیرمذهبی میترکیبی از ملیون و چپ

گرویدند. در این حالت کسی که پس از ها بیشتر به سمت جبهه نیروهای ضد سلطنت میگرفتند و بینابینیمی

 ،در کنار کسی قرار گیرد که در حالت متحقق شده ، ممکن بودشدانقالب مثال سازمانده پیگیرد و سرکوب 

 به دست او یا به فرمان او کشته شده است.

موضوع و بحثی که درباره خلقی بودن حاکمیت شد این است که پس از انقالب مردم با آیا منظور از این 

مردم درگیر شدند؛ باید بابت این موضوع متأسف بود و داستان را یک تراژدی تلقی کرد، از جمله تابستان 

 ؟را ۱۳۶۷خونبار 

وضوع مهم ترانسفورماسیونی است که با کسب ساز هستند. مچنین نیست. واژه مردم یا خلق مفاهیمی ساده

جناح مذهبی صورت گرفت: آن وراریخت، وراریختی از نوع فاشیستی است که جنبشی یا پیروزی توسط 

 قدرتی متکی بر مردم است.

ای رژیم بود، اما اصل بایست متوجه پایگاه تودهمی. موضوع دیگر دو جناح مردم نیست ،پس از انقالب

 ویی با قدرتی است که پیشاهنگ پیروز جریان اسالمیسم است.قضیه دیگر رویار

و  ۲۰های قرن پذیر نیست به دیگر جریاناسالمیسم یک جریان اصیل است، یعنی برگرداندنی و ترجمه

شود از ای از فاشیسم نیست، با این که گاهی می. مشابهت چشمگیری با فاشیسم دارد، اما فصلی یا نسخه۲۱

 می استفاده کرد.اصطالح فاشیسم اسال

 ای است با این مشخصات:اسالمیسم نحله

مخالف است با غرب،  جوبه صورتی تند و پرخاش :( یک ایدئولوژی رادیکال "آنتی" است۱

 کمونیسم، لیبرالیسم و تجدد فرهنگی و اجتماعی؛
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 است؛عظمت پنداشته جالل و زنده کردن یک  اشهدف اعالم شده( یک ایدئولوژی احیا است، ۲

آمیزد و به در میهای جدید ( به شدت عوامفریب است و تخصص سنتی در عوامفریبی را با شیوه۳

 ؛دهدای میآن امکانات و ابعاد تازه

( کادرهایی دارد که امکان رقابت با نخبگان حاکم یا رقیب را دارند، برای تبدیل شدن به طبقه ۴

ای که از جایگاه سنتی خویش کنده، ا اتکا به تودهتوانند جنبشی را برانگیزند باند، و میممتاز مصمم

 اما از یافتن جایگاهی باثبات در جامعه مدرن درمانده است.

بینابینی بودن  هایی هستند که زیر عنوان نیروی بینابینی با آنان آشنا شدیم.بخش مهمی از این کادرها، همان

 اما فقط خصیصه آنان نیست.

 نسبت : تعیینآغازینبازگشت به پرسش 
برنده آن بودند. بر مبنای تیپولوژی ارائه شده در این گفتار ما هر انقالب دوبنی بود؛ دو جریان بنیادی پیش

توانیم به صورت یک تیپ مشخص کنیم: تیپی که برای حل مسئله انتگراسیون یک از این دو جریان را می

و با ترانسفورماسیون اسالمیستی انقالب  را دخالت داد، دین را به صورت رانت درآورد،عاملی به نام دین 

به صورت طبقه حاکم درآمد. جریان مقابل ماهیتی دموکراتیک داشت، به این اعتبار که اساسا از سنخی بود 

خواست استبداد و نظام رانتی همبسته با آن را براندازد، و وعده تجدید که به توان و کار خود متکی بود، می

 فزایی عمومی.انتگراسیون را حل کند، آن هم با توانداد که مشکل سازمانی می

بینیم. فصل خونین سرکوب تا تابستان ها مینمودی از این زدن را در زندان .یک تیپ یک تیپ دیگر را زد

 شود.آغاز می کشورادامه یافت. پس از آن فصلی دیگر در تاریخ  ۱۳۶۷

ز مردم را وارد نظام آشفته شهری کرد، رشد جمهوری اسالمی مسئله انتگراسیون را حل نکرد. بخشی ا

انی آن خواران ایجاد کرد که بخش فوقشید، یک گروه وسیع از رانتخداری را در روستاها تعمیق بسرمایه

ای است که در درجه اول در حوزه طبقه د. بورژوازی اسالمی هم مقولهدهطبقه حاکم را تشکیل می

تر از پیش شده و جامعه از ساماننشینی گسترش یافته، متن بییهخوار قابل تعریف است. اکنون حاشرانت

تر رفته است. جامعه ایران در دوران شاه به مراتب ای که از نظر درجه انتگراسیون بوده، پسنقطه

 .بودتر از دوران خمینی تر و بسامانتر، آزادتر، اخالقیعادالنه

شدگان پس از انقالب ساده است. اگر شدگان و اعدامبا توصیفی که شد، دیگر تعیین نسبت با سرکوب

داری مخالفیم یعنی سکوالر هستیم، اگر خواهان حل مسئله -آزادیخواه هستیم، اگر با تبعیض بر مبنای دین

شدگان و رکوبپس در یک خط تاریخی با ساجتماعی در ایران در یک شکل مدرن انتگراتیو هستیم، 

و  بیاموزیم باید از آنآنان جزئی از تاریخ ماست. بایسته است که  شدگان قرار داریم. رزم و مقاومتاعدام

 آن را پیوسته بازگو کنیم.

مسئله انتگراسیون را مطرح کنیم، بگوییم که این مسئله قدیمی است،  مدامبسیار مهم است که  نیز این

را دادند، قدرت را به دست گرفتند، یک سیستم رانتی برقرار کردند، و دست ای وعده حل آن بگوییم که عده

راه حل دیگری توانایی ارائه به یک سرکوب سیستماتیک زدند. الزم است بگوییم که نیروی سرکوب شده 

که حل مسئله قدرت و  برخوردار بوداین دانایی و توانایی  از گرفتداشت، و اگر قدرت را به دست می

اش های حزبیجتماعی را در یک مسیر دموکراتیک بیندازد. درست است که آن نیرو در قالبمسئله ا
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که در آن برخاسته های بسیار داشت، اما قابل مقایسه نیست با نیروی مقابل که از کنجی تاریخی ضعف

 .غلظتی بیشینه داردتوزی رحمی و کینهجهالت و حسد و بی

مدارایی اندیشی و بیشدنی است با نظر به تاریکایران اتفاقا تبیینخواه در ضعف نیروی آزادیبخشی از 

صف . نیروی بینابینی در کندآید و همه را آلوده میکه بنیان آن از فرهنگ می نیروی اسالمیستی

شود. همه به نوعی شامل نقد کل فرهنگ و جامعه ایران می بینابینیتای خواهی هم بود. نقد ریشهآزادی

های فراکسیون های مامذهبی هستیم؛ گروه-همه ما به درجاتی ملی  ، یکی کمتر یکی بیشتر.یمابینابینی بوده

 .ندمذهبی هست-یک حزب فراگیر ملی

ایرانی بشناسیم که یک کاری به عنوان محافظه الزم استامروز هم نیروی بینابینی قوی است. آن را دیگر

پایگاهی قوی دارد. کاری هم محافظهطلبان است. در میان نیروهای غیرمذهبی نمود آن در اصالح

گردد به دوران کوررنگی شاهی، جناحی خواهد مسئله انتگراسیون را ببیند و بازمینئولیبرالیسمی که نمی

 یک سیستم امتیازوری و بازتولید تبعیض.کاری یعنی دفاع از محافظه کاری است.دیگر از این محافظه

 دو دسته ترانسفورماسیون
شدگان نباید گفتیم که درباره مقاومت صورت گرفته در پس از انقالب و به طور مشخص درباره کشته

جوان و اتفاقی بودن گرایش این یا آن گروه باید نه به  لق حزبی داوری کرد. به دلیل ترکیببرپایه تع

های سیاسی مجتمع در آن توجه کرد و بنیاد اجتماعی و تاریخی ها، بلکه به کلیت جریان و تیپ یا تیپگروه

توانیم اساس خویشاوندی و همسنخی خود را با مبارزان آن دوره درک آن را در نظر آورد. این گونه می

 کنیم.

، به دلیل رفتنش به عمقی که نسبت به حوادث و رسد که این نگاهی خطاپوش باشدنظر میالبته به 

ها را ود و مشهور گروهژرفای مورد نظر ما، خطاهای مشهکند. در های مشخص، انتزاعی جلوه میچهره

توضیح هم داشته باشیم. اما این  این مسئلهاین نکته درست است و ما الزم است توضیحی برای  بینیم.نمی

الزم است که سیر ما در این تحلیل از مشخص به انتزاعی نبوده است. کار ما رسیدن به آن مقوالتی است 

گوید. ما از جمله به صفات مبهم می (das konkrete Allgemeine)که هگل به آنها "عمومی مشخص" 

اعتباری و بر چه مبنایی خود "سنتی" و "مدرن" بار مشخصی دادیم و نشان دادیم که سنتی امروزین به چه 

لحاظ فکری و هم نیروی انسانی نشان دادیم و در این مدرن است. وساطت میان سنتی و مدرن را هم به 

باره هم موضوع ترانسفورماسیون مدرن سنت را در شکل اسالمیسم مطرح کردیم و هم بینابینیتی را که 

  ی نقد فرهنگ باشد.ای براتواند مقولهشود و میمحدود به قشری خاص نمی

ای مثل موسیقی تلفیقی یا "نقاشیخط" یا ترکیبی ساده و همنظور از بینابینیت یک آمیزش استتیکی و سلیق

مکانیکی نیست به این صورت که فرش را روی موکت بیندازیم و پشت میز در یک آشپزخانه اُپن سبک 

های دست بخوریم. منظور آن ترانسفورماسیونآمریکایی بنشینیم و آبگوشتمان را به سنت آبا و اجدادی با 

شوند و بافت فرهنگی را پر کوچک و بزرگی است که عناصری از سنت در وضعیت مدرن بدان دچار می

 توان به دو دسته تقسیم کرد:کنند. آنها را میاز عقده می

منشأ  عناصر آن شود ودارای معنایی سنتی مربوط می ای که به "عصبیت" یعنی همبستگی  ( دسته۱

تصوری به اسم امت واحده یا شیعه علی )حزب علی( دارند. دگردیسی مرجعی  ،عشیرتی و از زاویه دینی

گرایی است. زمینه این ای سکوالر خلقگرایی و در نسخهگرایی، مستضعفگرایی، امتمدرن اینها جماعت
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، ایدئولوژی فراگیر ناسیونالیسم در آساساز و برانگیزاننده تحول جهشدگردیسی، یعنی آن محیط ممکن

 عصر جدید است.

آور نظم سنتی در وضعیت جدید دگردیسی شود. عناصر تبعیضمشخص میای دیگر با تبعیض ( دسته۲

شود و بدان صورتی شوند. بر این قرار، پدرساالری بازتولید مییافته، حفظ و در همان حال متحول می

 گوید.( میNeopatriarchy)، به آن پدرساالری نوین تبارفلسطینیر روشنفکآید که هشام شرابی، درمی

غیرمسلمان در ترانسفورماسیون جدیدش به صورت رادیکالیسم −غیرت و دید تبعیضی در رابطه مسلمان

 آید.ستیز درمیبیگانه

ترانسفورماسیون ای برخوردار هستند که خود از ها از انرژیماسیونرروند و حاصل همه این ترانسفو

گیری حاصل اراده به قدرت و خودبرتربینی دینی در محیط رانش عصر جدید برای پیشرفت و قدرت

و توانایی  در فهم اسالمی های گذشته، وجود مفهوم مرکزی "قوه"هایی از امپراتوریشود. خاطرهمی

کننده و لک( یعنی ترغیبکوز   راینهارت  به اصطالحاش برای تبدیل شدن به مفهومی سازنده )بالقوه

 ،دهنده به گفتار و کردار، اراده به پیشرفت را به صورت اراده به تجهیز درآورد. بر بینش سیاسیجهت

 .کردنظامی غلبه پیدا -نگاه مهندسی

ها را ، حضور و تأثیر این ترانسفورماسیوندر کل وضعیتی که آن را با "بینابینی" بودن مشخص کردیم

اسالمی وجود دارد به صورت  ،باشتگی آنها در همه جا یکسان نیست. هنوز در میان مردمبینیم. اما انمی

سازند مستقل از گردش سیاسی، و همراه با ای را میایمانی با مراسم و اورادی که در تکرار خود گردونه

شود. از طرف دیگر در هایی معطوف به قدرت میای که مانع بروز و نفوذ ترانسفورماسیونپرهیزکاری

فاهمه را بر مقابله بینیم که موگوکننده با جهان را میبخش غیرمذهبی یا کمتر مذهبی نوعی بازبودگی گفت

 دهد، و همچنین آماده آموختن و خودنگری انتقادی است.ترجیح می

 ساز و کار ترانسفورماسیون
مدرن را -سازی دوگانه سنتیگویی، ابهام و سادهیافتیم که مشکل کلیدست با این تحلیل ما به معیار دیگری 

ای فروتنانه از بار تواند پرهیزکاریتواند غلبه با تقابل باشد، و در سنتی هم میم میکند. در مدرن هرفع می

های تبعیضی و تقابلی است که از های تشدیدکننده انگیزهترانسفورماسیون ،جویی بکاهد. مسئله اصلیتقابل

را در نظر دهند: دو بسته ایدئولوژیک این صورت رخ می طریق تزویج ایدئولوژیک با مکانیسمی به

 ای ترکیبی استکنیم. هر ایدئولوژیگیریم که یکی را با برچسب "سنتی" و دیگری "مدرن" مشخص میمی

گویند. مثال برتری اسالم بر هر دین و باور دیگری، می (ideologeme)م از واحدهایی که به آنها ایدئولوژ  

ای ناسیونالیستی وارد رن در ایران در نسخههای ایدئولوژی اسالمی است. ایدئولوژی مدمژ  یکی از ایدئولو

رود؛ ایرانیان ذاتا ملت اند؛ هر کس پیشرفت نکند به زیر میها بیدار شدهشود: عصر جدید است؛ ملتمی

 ایدئولوژمبرتری اسالمی و  ایدئولوژمبرتر هستند؛ این قوه باید به فعل درآید؛ باید عظمت پیشین احیا شود. 

های ایدئولوژمهای اسالمی با ایدئولوژمکنند. تزویج شوند و همدیدگر را تشدید میبرتری ملی جفت می

 کند.گیری اسالمیسم فراهم میمدرن راه را برای ترامنسفورماسیونی همه جانبه و شکل

گیرد. در این مورد در ها در حیطه بینش کمتر مذهبی یا ظاهرا غیرمذهبی هم صورت میایدئولوژمتزویج 

ساز خیر و گرا و باورمند به دوگانه تقابلی تاریخنظرگیرید کسانی را که با ذهنی پروریده در فرهنگ مهدی

به صورت  شود،شوند. مارکسیسم بر آنان به صورت ایدئولوژی ظاهر میشر که با مارکسیسم مواجه می

 گونه.های مانویگرایی و تقابلهای آشنا، آشنا از طریق مهدیایدئولوژمای با بسته
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کند و از اسالم اسالمیسم جهش مدرن میسنت را دچار عناصری از هایی که رخداد ترانسفورماسیون

 آینددرمیهای فرهنگی در آن به شکلی دیگر نظریکند که تنگمدرن تولید میسازد یا چیزی شبه می

 شود و یک بحران عمیق و فراگیرمیهای فرهنگی و اجتماعی توسط آن تشدید شکاف ساز نیست.یکسان

های بیشتر. چنانکه اسالمیسم از طرفی به تالشی شدید برای احیا و آورد برای دگردیسیمحیطی فراهم می

 .کندبرد، و از طرف دیگر فروپاشی سنت را تشدید میاختراع سنت راه می

 انداز آیندهکاری و چشممحافظه
ماند رسد و آنچه به جا میداری این جریان به سر میمیدانکند. عمر اسالمیسم زیر پای خود را خالی می

تالش برای  ،کاری. محافظهندها نیستای که حامل آن تنها مذهب و مذهبیکاریکاری است، محافظهمحافظه

ای دفاع از یک نظم تبعیضی است، دفاع از امتیازوری است و مقاومت در برابر پویش فرهنگی و اجتماعی

 زند.است که روابط و امتیازهای مقرر را بر هم می

 ،فزایی بیشینه آنبه دلیل تنش ،های دیگرحساسیت ویژه به ترانسفورماسیون اسالمیستی نسبت به دگردیسی

بدیلی که ولی شود. های برون شدن از موقعیت سلطه اسالمیسم میبعا ذهن مدام متوجه امکانط. موجه است

در برابر تنش اسالمیستی قرار دارد، لزوما وضعیتی نیست که جامعه در گشودگی و آزادی به ترمیم 

د. کاری باشرود که بدیل عملی چیرگی اسالمیسم چیرگی محافظهاحتمال قوی میهایش بپردازد. زخم

تواند اسالمیسم نمی ،آید، چنانکه بدون همدستی فرهنگ سنتی پدرساالرکاری برمیاسالمیسم از محافظه

کاری آپارتاید جنسی برقرار کند. دوره سیاست رسمی تبعیض جنسیتی خشن که به پایان رسد، محافظه

کته مهم را هم باید در . این ن، چیزی که در عمق جامعه هم اکنون وجود داردشودپدرساالر میداندار می

دهند که شرایطی فراهم باشد اند، ترجیح میهایی که از اسالمیسم امتیازور شدهنظر بگیریم که افراد و گروه

هایشان را در مند باشند یا بتوانند سکهکه آنان همچنان از آن امتیازها بهره بدان گونهبا تنشی کمتر، اما 

 آپ" اسالمیسم است.کاری "بکمحافظه تبدیل کنند. برای معامله مناسببازار جدید به راحتی با ارزی 

توانیم کاری را لحاظ کنیم، میخواهیم هر دو معیار حساسیت به ترانسفورماسیون اسالمیستی و محافظهاگر ب

در مثلث بازنمای انقالب ایران یک برش ایجاد کنیم، و "سلطان" و "ولی" را در یک جبهه بگذاریم: جبهه 

بینیم. این بخش گرایش اصیلی خواهی را در بخش مدرن جامعه میدر اینجا گرانیگاه عدالت امتیازخواهان.

به عدالت و آزادی دارد. این البته به معنای آن نیست که در بخش مدرن آگاهی و پختگی سیاسی انباشته 

از  ز بوده و هست، سامدرنشبههای ماسیوناست. این بخش افزون بر اینکه متأثر از ترانسفور

کاری در آن جای های اسالمیستی هم تأثیر گرفته، و نکته مهم این است که محافظهترانسفورماسیون

 مستحکمی دارد.

برنده به جنگ داخلی اگر از حالت به غایت وحشتناک امکان فروپاشی رژیم و بروز ستیزهای راه

 حالت را برای  ایران در نظر گیریم:توانیم برپایه توضیحات داده شده این سه درگذریم، می

  نشینان که مدام بر تعدادشان افزوده به انبوه حاشیهبدترین حالت برای ایران این است: با نظر

پوپولیستی سر برآورد، شعار احیای انقالب اسالمی دهد و اسالمیسم را تر و یک جنبش شود می

 ورژن ضعیف و ناموفق این احیاگری بود. یسم نژادتازه کند. احمدی

  کاری گذار از وضعیت کنونی به وضعیتی است که محافظه تر،محتمل در مجموعحالت بد و

کاری ایرانی است. های محافظهاین حالت تنوع امکانهای بروز در شکلکننده باشد. تنوع تعیین

تنوع هستند: در یک سر طیف مثال سازند که بازنمای این های مطرح طیفی را میگروهی از چهره
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های قدرتطلب را ببینیم و در سر دیگر طیف رضا پهلوی را. توانیم روحانی یا خاتمی اصالحمی

دهند. اما هنوز معلوم نیست که مشکل حاد شونده آب به ای این حالت را ترجیح میجهانی و منطقه

 نفع این حالت است یا نه.

 نشینان را با خود برای انجام یک رن جامعه ایران بتواند حاشیهبهترین حالت آن است که بخش مد

خواهی خواهی و عدالتآزادیآن برنامه سیاسی و جنبشی که بتواند  تحول اساسی همراه کند. تنها 

 آید.از پس انجام این وظیفه برمی را با هم درآمیزد،

 باز گشت به بحث احزاب 
شان برگردیم، شدههای شناختهها با نامها و گروهمواجهه با حزبها به سطح شناسی جریاناگر از سطح سنخ

 آن هم به عنوان ،شودطبعا در درجه نخست با این تحلیل نگاهمان متوجه سازمان مجاهدین خلق می

ای جالب از یک پدیده تحلیل. این سازمان در گذشته خود نمونه یناک کنندهیک مثال پرسش پادمثال،

های های سنت در قالبای است از ترانسفورماسیونگذارد. ایدئولوژی آن انباشتهبینابینی را به نمایش می

برپایه  بازنمایی تیپولوژیک عرضه شده در باره انتگراسیون با نظر به معیار توان و ناسیونالیستی چپ. 

تأکید بر این معیار و دگردیس کردن باور اسالمی در  را گذاران آن عزیمتگاه بنیانتوانیم د، میکار خو

کننده به درون حوزه های دگردیسمهم متأخر انتقال مفهوم های. این سازمان یکی از سرپلبدانیمظرف آن 

اش در بینابینی ویژهدینی بوده است. در شکاف پس از انقالب، سازمان مجاهدین خلق به دلیل موقعیت 

انفجاری با رژیم جدید قرار گرفت. برآورد غلط رهبران آن از وضعیت، آنان را به سمت تقابلی  اصطکاک

 بار راند. فاجعه

فرق بگذاریم میان گذشته و اکنون آن و بدنه آن و رهبران  ،مهم است که در مورد سازمان مجاهدین خلق

م دگردیسی یافتند و این دگردیسی نه حاصل تراکنش آنان با ها گام به گاآن. مجاهدین در طول سال

شان از رهبری و پیروی مطلق آنهاشان، بلکه درست بر عکس، حاصل کنده شدن از های اجتماعیریشه

گذاری میان رهبری و بدنه در مورد سازمان مجاهدین در شان بوده است. تأکید بر لزوم تفاوتسازمان

پذیر است با توجه به این موضوع که این سازمان پس از انقالب بالفاصله یهتوج ،بررسی روند دهه شصت

دیدند. جنبش ظرفی شد برای اجتماع جوانانی از طیف بینابینی که آمال انقالب را در رژیم تازه متبلور نمی

 دوبنی بودن انقالب و این که شکاف از میان صفوفای بود از مجاهدین شکل گرفت. گستردگی آن نشانه

گذرد. خطای رهبری مجاهدین در این بود که جنبش مجاهدین را از طریق جمع باورمندان به دین هم می

های تیمی و در ادامه در پادگان اشرف به سازمان مجاهدین خلق فروکاست کردن در "میلیشیا"، سپس خانه

 و سرانجام از آن یک فرقه ساخت.

، بعدیدوره توفانی و  ۱۳۵۷- ۵۸های ای پرشور سالاگر به بنیاد اجتماعی نظر دوزیم آن هم در فض

شوند. تبدیل شدن به تشکیالت مخفی مسلح، از جنبش دوباره مجاهدین خلق چون یک جنبش نمودار می

کند. جنبش به یک فرقه تبدیل می را سازد و سرانجام "انقالب ایدئولوژیک" این سازمانسازمان می

جویانه تعلق داشته است. سازمان و فرقه مجاهدین سر از جاهای خواهانه و عدالتمجاهدین به جنبش آزادی

 اند.دیگر درآورده

های این طیف ها و شخصیتاش بینابینیت است به چپ نیز بپردازیم: گروهاصلی با همین منطقی که مقوله

شناسی دانستیم، باور دارند و با تفسیری که از آن به دست خود، که آن را مبنای جریانبه اصل توان و کار 

و از این نظر متمایز  ،رسنددهی به کار و زحمت به تأکید بر عدالت میارزش اب ،در بعد اجتماعی ،دهندمی

ل آن نخبگان نهد که حامنمای گرایش ناسیونالیستی هستند که به یک اراده ملی ارج میاز نمود سنخ
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کنند، ایدئولوژی ناسیونالیستی را بازتولید می ،امتیازور است. اما آنان در بعد رابطه جامعه با جهان

 المللی سازگار است.بازتولیدی که با فضای بین

 مبارزه با نگرد.ناسیونالیسم چپ با ترانسفورماسیون ناسیونالیستی دین خویشاوند است و به آن با عالقه می

 ی کهگرایش آمیخته و مکمل مقابله با های نوین وامپراتوریومت در برابر  به عنوان مقا − لیسمامپریا

در شرایطی  این مبارزه، اما .لزوما ناسیونالیستی نیست−  دارند فرامرزی گری  قدرت و سرمایه به سلطه

دهی و تعیین افق فکر سیاسی در درجه اول متأثر از وجود مرزهای کشوری و ملی که هر نوع سازمان

رویکرد ضد امپریالیستی  ،در هویت چپتواند ناسیونالیستی شود یا از ابتدا باشد. وقتی است، به سادگی می

های تبعیض در سایه این ه علیه همه شکلغلبه پیدا کند و مبارزه طبقاتی و مبارز آن ناسیونالیستی شکلدر 

هر خویشاوندی به حاصل دگردیسی ناسیونالیستی مذهب هم ممکن است رشد کند و  رویکرد قرار گیرد، م 

نقالب در دوره توفانی پس از اورزی حزب توده و بخش "اکثریت" فداییان را در سقوطی همچون سیاست

کرد. تنها خشونت گسترش آوردند، چیز چندانی تغییر نمییگری رو ماما اگر آنان هم به شورش پی آورد.

 یافت. می

نشینان به جمهوری اسالمی امید شکست بود. حاشیهبه شورش علیه رژیم در شرایط پس از انقالب محکوم 

و بخش متجدد جامعه توان و اراده کافی برای ادامه دادن به انقالب را نداشت. چسب بینابینیت  دبسته بودن

 کرد.ا را برای حرکت سخت و سنگین میهم فض

رخ دهد کل گسلی را که  هاگری همه گروهدر صورت شورش توانستشورشی که رخ داد و آنچه که می

بینیم وقتی آن را در یک بازه سازد. ابعاد گسست را میدر جامعه و فرهنگ ایران وجود دارد، نمایان نمی

نقالب پردامنه نبود، اما گسستی از اسالمیت خمینی و زمانی طوالنی در نظر گیریم. شورش پس از ا

ارزشی ستودنی است، ارزشی که اگر بخواهیم در داد که به خودی خود کاری عمومی را نشان میمحافظه

 مسیر آزادی و عدالت گام برداریم، بایستی آن را پاس بداریم و خاطره آن را حفظ کنیم.

گذاری واقعیت شورش، یعنی شکل تظاهر و جریان آن، بلکه تنها ارجاین سخن البته نه به معنای ستایش از 

تر و تر، انتقادیتوانستند با هدایتی آگاهانهآمدند و میهایی در آن است که از گسست برمیبه سایق

 گراتر توان گسست را آشکارتر کنند و بر آن بیفزایند.آرمان

بسی بیشتر از شتاب اضمحالل اسالمیسم ایرانی کاری در حال رشد است. شتاب رشد آن اکنون محافظه

 ظرفبار رشد کرد و از آن فاجعه جهشیکاری ایرانی با است. اسالمیسم غولی بود که در شیشه محافظه

بینی درست باشد، باید این بدگمانی را داشته باشیم گردد. اگر این پیشدرآمد، و سرانجام دوباره به آن برمی

جریانی تقدیر نشود که در ایران حامل اصلی پتانسیل  یکار هم از مبارزهکه در وضعیت یک تحول آش

 آزادیخواهی بوده است. 

 و سخن نهایی بستجمع
آغاز کردیم، به این منظور به دنبال متنی گشتیم که در آن خطی ما را  ۶۷از پرسش تعیین نسبت با تابستان 

ها را بهتر تر که در نظر گرفتیم، نسبتا گستردهدهد. متن رشدگان در آن دوره سیاه پیوند میبه اعدام

آن غنایی را که رخدادها و  دریافت توان جزئیات را دید، یعنی، نمیگیرفاصله دریافتیم. اما در فرادید

تر شان دارند. در فرادید تقابل دو جریان متجدد و سنتی را دیدیم، اما به سنتی که دقیقها در واقعیتجریان

 را مدرن دیدیم و در متجدد هم با نظر به حالت بینابینی آن، سنتی را کشف کردیم. نگریستیم، آن 
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موسیقی سنتی، غذای سنتی و  چه مشکلی دارند  و واقعا کند.آزار جلوه ن سنتی ممکن است بیسنتی به عنوا

 استحاله  ،مشکل!؟ خیلی چیزهای سنتی دیگر از جمله یک دیانت سنتی پرهیزکار و خیر

(Metamorphosis) را با اراده به قدرت  سنت عواملی در دهد و اقتدارگرایی  است که رخ می باریفاجعه

  آمیزد.مدرن درمی

کاری برون از بطن محافظه جهشهای راهبرنده به یک ای از ترانسفورماسیونغولی را که با مجموعه

ها، یعنی حل مسئله انتگراسیون رو آمد؛ و افتادهبیروندخالت دادن  آمد، اسالمیسم نامیدیم. اسالمیسم با وعده 

تالشی و به حاشیه رانده شدن فرهنگ و مناسبات سنتی بود،  اشرهبران معنوی در حالی که مشکل اصلی

دادند. مدیریت جنبش اسالمیستی با کادرهایی بود که نشین وعده دخالت در متن را میبه توده حاشیه

 آمیختند.اراده به قدرت مدرن درمی اقتدارگرایی دینی را با

نشینان را به داخل متن کشاند، به بهای آشفته اسالمیسم مسئله انتگراسیون را حل نکرد. بخشی از حاشیه

به بخشی از حاشیه اجازه دخالت داد، تا پایه کردن متن؛ ظاهرا مرز میان حاشیه و متن را برداشت، اما فقط 

نظمی در متن، و کاری که در اصل شد نه ارتقای حاشیه، بلکه ایجاد بی اقتدار خود را استوار کند. اما

نشینی گسترش یافت. احساس تبعیض احساسی داری به هر گوشه بود. حاشیهسرریز کردن مناسبات سرمایه

که برای هر نظمی کشنده است،  ،کند دخالت ندارد. آشفتگیهمگانی شد. آن هم که داخل متن است، حس می

کند، اما اسالمیسم بندی ایجاد میخواهد و مرزبندی صفمرزبندی می ،اسالمیسم شده است. نظمنقطه قوت 

داری قاعدتا یک نظام امتیازوری است. انتخاب نظم سرمایه در وضعیت آشفتگی صفوف قدرت دارد.

در حاشیه های مختلف دینی و غیردینی، در درون رژیم، بیینیم در چهرهکاری ایرانی را میاکنون محافظه

آن و در میان مخالفان آن، که پا پیش گذاشته است برای دفاع از نظام امتیازوری و تحکیم آن. دعواها در 

خواهند بازار است و کسانی که بازار منظمی میدرون رژیم میان کسانی است که منفعتشان در یک آشفته

 .داشته باشنددر اختیار خودشان  را های دونبششکه البته دکان

 (integrative)کننده رخ داد، علیه نظمی که جمع (disintegration)پاشیدگی همنقالب ایران، به دلیل ازا

گرا پیروز شد، توانست انتگره کند. جنبش اسالمنبود. نظم ظاهرا متجدد بود، اما نیروهای متجدد را هم نمی

. اما این بخش یابددر حالی که بخش متجدد جامعه مستعدتر بود برای اینکه به یک برنامه انتگراتیو دست 

و این حس را پدید آورد که در  کننده را سامان دهدشی جمعباستعداد داشت؛ در عمل نتوانست جن فقط

گسست  ،ای برای مشارکت همگانی و رفع تبعیض پیش خواهد برد. با وجود اینصورت پیروزی برنامه

داشت و در سطح نیروهای سیاسی هم روشنی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در ایران آشکار بود، سابقه 

گرایان و از این رو اسالم ،ارتقا، بدیلی ایجاد شود توانست از پایگاه قوی اجتماعی و تواناییمی .پرجلوه بود

شد از پیش از پیروزی به مقابله با رقیب قدرتمند برخاستند. همه رخدادهای پس از انقالب اتفاقی هستند؛ می

. داشته باشدترکیب حزبی و خط سیاسی دیگری  توانستمی مثال مجاهدین مسیر دیگری پیش گیرند؛ چپ

کند، آن را ای است که دیگری را تحمل نمیمیان اتفاقی نیست، سیاست اسالمیستیاما چیزی که در این 

اتفاق است، آنچه اتفاق  ۶۷توانست هر هنگامی رخ دهد. کشتار بزرگ می . بنابر اینخواهد نابود کندمی

 نیست، سیاهی و نکبت و وحشت سلطه اسالمیستی است.

در چه موضعی داریم کنیم و در برابر سلطه اسالمیسم چه می ایم، اینکهبر این قرار اینکه ما کجا ایستاده

که همه امتیازوران نظمی ایجاد کند  سیاست موجود کاری  خواهد به جای آشفتهای که میکاریبرابر محافظه

چیست. ما کدام  ۶۷های پشت سرمان، از جمله تابستان کند که نسبت ما با حادثه، تعیین میخوشنود باشند

 که هم اکنون کجا قرار داریم.گردد  به این پرسش برمی ایم؟ پاسخحادثه ایستادهسوی 
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دهیم. این که ما که هستیم و کجا قرار داریم، تابع پرسشی است که به مسئله انتگراسیون در ایران می

ر این های طبقاتی، جنسیتی، قومی، زبانی و جغرافیایی، همه زیست. تبعیضهامسئله یانتگراسیون مسئله

، یکی چون  هستند طرح شدنیگیرند. این نظر که در میان همه مسائلی که زیر این مسئله مسئله قرار می

ای داشت که کل زنجیره مسئله طبقاتی بنیادی است و چون بنیادی است باید به آن پرداخت تا دست در حلقه

شود. مسئله انتگراسیون متن غافل می دهد، یکسونگرانه است و از همتافته اجتماعیرا در دست ما قرار می

هایی را تنیدگیدرهمای را با نظر به این متن عمومی بررسی کنیم، همه مسائل است. وقتی هر مسئله

 دهند.های عدالت و آزادی را در پیوند با یکدیگر قرار میها هستند که خواستبینیم که همانمی

طبقاتی ترکیب شده است با تبعیض میان خودی و  بر ایران یک نظام تبعیضی حکمفرماست. اختالف

مدار و سکوالر، مرد و زن، و همچنین غیرخودی، مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی، والیت

با  کنونی تفاوت وضعیتتواند به فروپاشی کامل راه برد. های قومی و زبانی. تبعیض و اختالف میتبعیض

تنیدگی ، درهمdisintegationها، یعنی درجه باالتری از و تفکیک هادر شدت افتراق ۱۳۵۷آستانه انقالب 

مرز  کجایی تر بودن حاشیه و همزمان ابهام درنظمی در متن، گستردهبا هم، بی تبعیض های مختلفشکل

 ها و انبوهی از عناصر سرگردان است.ها و جزیرهپارهمیان متن و حاشیه، و وجود تکه

باز ؟ ساز شد. اما آرایش نیروها چگونه استبیینیم که انقالبدرشتی را می مسئلهاز سطح فرادید باز همان 

نظمی موجود است، نیروهای متجدد و سکوالر یک مثلث مواجه هستیم: رژیم والیی حافظ نظم و بیبا 

ون و و جنبشی برای حل مسئله انتگراسی نظام تبعیضی اسالمیستی هستند، اما برنامه خواهان پایان دادن به

ای برای برقراری عدالت و آزادی ندارند، و نیروی سومی وجود دارد که به رژیم به سخن دیگر برنامه

کاری مشخص کردیم. در های پیوندی هم با بیرون از رژیم دارد. این نیرو را با محافظهمتصل است و حلقه

زده ایم. اما این برداشت شتابیدهتایی به آرایش دوتایی رسرسید که ما از آرایش سهجنبش سبز به نظر می

خواهانه هویدا شد، خاموش ی از گسست آزادییهاکه جنبش سبز که در آن جلوه موضوع ینابوده است. 

که نیروی دیگری وجود داشته که در بازی دخالت کرده است. رژیم قوی نبود،  گرددبه این برمی، گشت

 کاری قوی بود، از جمله در صفوف جنبش سبز.محافظه

بییندیشیم که  ایهای عمیق اجتماعیبه جریاناندیشیم، بایستی که می ۶۷گفتار را پایان بریم: به تابستان 

 چیرهیک گروه توسط هایی گروه سرکوب شدن ،سد. موضوعرپیشروی و تقابل آنها به این ورطه سیاه می

که  ۶۷نیست. موضوع، تاریخی است که بسی پیشتر آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد. به تابستان 

گذشته است. و آن گذشته، هم اکنون نیز  در ایراناز بسی پیشتر دیشیم بر آنچه بایستی بیناندیشیم، می

 ۱۳۵۷. هوشیار باشیم که به سمت یک داشته باشیمدیگر قرار  ۱۳۵۵در یک  دشای حضور دارد. ما اکنون

 نرویم. پس از آن دیگر و سالهای نکبت۱۳۶۷تا 
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