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ساانتی ایران، ااااتاحا   یسااا ی جامعهمدرنهای پایانی حکومت قاجار، در سااا 

های نخسااتسو   اساااساای ن  اات هدف «حاکمست قانون»سااساساای    -اجتماعی

قرا لان ایو جنبش، هم ر شنفکرانی نظسر مسر ا آقاخان پسش تجددخواهی ایرانسان بود.

های کرماانی   ااالبوف بودناد کاه بر مفاهسمی  نظسر عدالت اجتماعی   ربع تبعس 

   هم ،کردندهای متمایل به چپ ساااوساااسالسساااتی تکسه مینابرخی آرم ابقااتی  

نواندیشان استامی که مخالف تعبسر سنتی ا  استام   به دنبا  آشتی دادن آن با  مانه   

 ایو حرکت بسداری یتریو چ رهالدیو اسادآبادی سرشنا مدرنسته بودند. ساسدجما 

مراجع  ی برخی ا  ر حانسون  اسااتامی بود. حرکت ایو نواندیشااان م هبی ا  سااو

ما هبی شاااسعاه هم مورد پشاااتسبانی قرار  ربت. هر د  جریان بر  جود ت سسرا    

ممتکت، حاکمست قانون   آ ادی  یسااساساای، اداره یااااتاحا  اساااساای در حو ه

 داشتند.کسد أتاندیشه 

های  ونا ون سساسی، اجتماعی   برهنگی آغا  ای در عرااهمبار هبدیو ترتسب 

هجری شمسی( بود. در یک  1۸۲۲تا  1۸۲۱که سارانجام آن، انقتا  مشار اه   شاد

هایی ا   رای قاجار بود، که بخشساااوی آن مسدان مبار ه، دربار اساااتبدادی    اپ 

 یکردند. در ارف دیگر، همهر حانست سنتی،  مسو داران   اشراف ا  آن حمایت می

های  ونا ون متی، با  رایش اجتماعی، برهنگی   اقتصااادی-تجددخواهان سااساساای

 اندیشان م هبی ح ور داشتند.سوسسالسستی   همچنسو نو

ساااا    شاااته، برا     1۸۱ها تاکنون، در ایو همراهی   همکاری ا  آن ساااا 

خوانساد، نگاهی   را به ایو راه برا ان پسموده اسااات. آن چاه در  یر میهاای بر د

کوتاه ا  آن چه   شاات، راه برای اولانی اساات. غرآ آن اساات که با ایو بررساای 

 برای آن چه باید باشد.با  شود  و  بحث    فت

 (concept) « مف وم»اما، پسش ا  ایو  زارش مختصار، رار ری است که چند 

 م.اساسی برای ایو نوشته را تعریف کنس

*** 



 

 
 

 علیرضا بهتویی 3

های سااساساای، اجتماعی   در ایو نوشااته، جنبش «چپ». اشاااره به جریانا  ۱

ها ا  ناها رها ساااختو انساامشاا ولی اساااساای آنمد نظر دارد که د  ای رااندیشااه

ای ا  امتسا ا  ابقاتی، جنساای، ندادی   ای اساات که با  نجسرهنهاهای سااتمگرقدر 

ها ناچپ، برابری انسیای ؤرکنند. قومی، بخشی ا  مردمان یک جامعه را  یردست می

را با اربداری  «راست»اسات. ا ر در تمام ابعاد آن   برقراری عدالت اجتماعی بوده 

 «چپ»( تعریف کنسم، traditionsها  (   حفظ سنتhierarchyا  ستسته مراتب  

 .( مترداف استemancipation(   رهایی  equalityبا برابری  

ر شاانگری ج انی اساات که برای  -چپ در ایران هم بخشاای ا  ایو جنبش پسااا

در انطباق با هنجارهای عقتانست   برقراری  آ  انسااانی،ایده یدسااتسابی به یک جامعه

تر ا  همه ابقا  مختتف م ما  هرجن ، نداد، قومست    ها نابرابری مسان همه انساا

.تتاااش کرده اسااات )اجتماااعی
1
مبااار ه برای ااااتا، آ ادی   برابری ا  اهااداف  

تر    اه کمثر ؤمهای ایرانی هم بوده اسااات، که  اه به ار ی چاپ یشااادهتعریف

( در تعریف Norberto Bobbioنوربرتو بوببسو   انااد.موبق، برای آن تتاااش کرده

آن جا که سااوسااسالساام دموکراتسک ا  د: ربندی هم اشاااره داتقسااسمبه یک  «چپ»

   ،شاااودمبورگ ا  لنسو، چپ معتد  ا  چپ ابراای جدا میازکبتشاااویسااام، ر ا لو

  مسااتبد پسش  می خودکامهچپ ابراای ا  اریق اسااتقرار نظا یپر ژه»نویسااد: می

 ؛هاسااتهای آنساارشاات رادیکا  برنامه یر د،   ایو امر در تحتسل ن ایی نتسجهمی

 ینقطه دهد:  ادامه می (۸۲ . ص .«بود اتب   هم دیکتاتورمسا ا ژاکوبنسسام هم 

 .است  آن یا نادیده  ربتو ،«آ ادی»اساسی تمایز ایو د  جریان چپ، احترام به

                                                      

1 Bobbio، N. (1996). Left and right: The significance of a political distinction. 

University of Chicago Press. 
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ند( در کمجت د شبستری تعریف می که  ونهآنج ان استام   «واندیشان دینین». ۲

ها  جود حو ه ی که در ساانت   شااته را ، سااه معسار جدیدرساخ اااد پنجاه سااا 

نداشاته( برای تشاخسص ااوا    ناااوا  در ب م   تفسسر کتا    سنت   تعسسو 

  - ( خردپ یری1رتند ا : اند که عباعقاید   اختاق   احکام شااارعی  ارد مسدان کرده

هایی چسز  - ( حسو اختاقی داشتو۸دینی خردپ یر اسات یا خردستسز   یبتان عقسده

شود بر مبنای حسو اختاقی است یا نه  های دینی عرراه   تبتس  میکه به نام ار ش

شاااود در مقام عمل برای هایی که به نام حکم شااارعی ابتای میبتوا - ( مفسد بودن۳

وی   غسرمعنوی مستمانان در عصر حارر مفسد است یا م ر  برای مثا ،  ند ی معن

پرسد  قتی شما دختران کم سو   سا  را در مسدانی نواندیش دینی ا  عالم شاسعه می

آیا ایو کار خردپ یر د،  نسبه جرم انحراف جنسی به نام اجرای حکم شرعی شتاق می

قی، برای  ند ی معنوی   غسرمعنوی است یا خردستسز، حسو اختاقی دارد یا قبا اختا

دموکراساای نه، حقوق بشاار نه، بتکه » ویسد: مردم مفسد اساات یا م اار  ا ر شااما می

ساااالاری دینی شاااما معنای معقو  دارد  آیا چنان مردمآیا ایو ، «ساااالاری دینیمردم

امر  ی  یچنان حکومتی جامعه یتواناد اختاقی باشاااد  آیا در ساااایهحکومتی می

اجتماعی، ساساسای   اقتصاادی برسد  آیا حارر هستسد در  تواند به رشاد معنویِمی

سا ی مباره یا دیگران با داشتو حقوق ایوب اایی آ اد   عاری ا  هرا    رعب در 

ابعاد دیگر برهنگ  ینواندیش دینی مستمان به بتسفه   عتم   همه به بحث بنشسنسد 

 وید آنچه را که ما در عصر حارر خردستسز     می دکنتوجه می عصار جدید کامتاً

به امر    توانسمکنسم، نمییا  اجد قبا اختاقی   یا م ر برای  ند ی انسانی تجربه می

ای ا  اعتقادا    پاره ن ی   ساخو خدا ند متعا  نسبت دهسم. ا ر لا م باشد باید در

نسو اموری را به خدا ند تفسااسرهای دینی خود تجدید نظر کنسم تا مجبور نشااویم چ
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.نسابت دهسم
1
 یپ  نواندیشاان دینی تتاش دارند تا با رها، رسوم   برهنگ   شته 

های غسر عقتانی را ا  آن بزدایند، دیو را به  بان دیناداران را با بسنی کنند، برداشااات

 د.نهای عتمی در ج ان امر   دریابند   معربی کنها   استدلا ر     با استنباط

(    antagonism  آنتاا ونسسااام  مف وم دیگر کااه بااایااد تعریف کنسم . د۳

( است. شانتل موف agonism  آ ونسسام
۸
نویسد؛ هر هویت سساسی بر مبنای می 

ان مس ی سرد. اما در پسشابرد امر سساسی، رابطهشاکل می «هاآن»   «ما»مر کشای مسان 

ا  اریق دشامنی، ستسز   ح ف ارف مقابل اور  پ یرد.  نباید الزاماً «هاآن»   «ما»

 ویتواند با ایو رابطه سااا  ار باشااد. در  احل دموکراتسک   احترام به تکثر هم میراه

ر یم، اختتاف   تمایزا  را منکر نمی «هاآن»   «ما»حل د م، براساااوی مر های راه

باید نابود شاااود    کنسم کهشاااویم،  لی ارف مقاابل را هم دشااامو تتقی نمینمی

 هایش غسرمشر ع است. خواست

سااساساای ایو اساات که  یدر مبار ه آنتا ونسسااممعنای اعتقاد به  به ایو ترتسب،

نسر های سساسی در مسدان، در ادد نابودی   ان دام رقسب هستند   حق حسا  برای 

را جریان سزا ار   بایسته   تجتی حقسقت مطتق  «ما»قائل نسستند، چرا که تن ا  «هاآن»

حتی ا ر در  .پندارندبر ش، بورژ ا   یا کابر می اورا نااحق،  «هااآن»دانناد   می

معسو،   ر   امکانا  نابودی   ان دام کامل رقبای ساساسای را نداشته باشند،  یلحظه

 د.رشدن امکانا  به ایو امر م م اقدام خواهند کبراهم لی به مح  

   «ما»مشاااتری مسان  یحتی ا ر هسچ  مسنه اما به ایو معنا اسااات که آ ونسساام

مان نسست، با  هم ما اختتابا حل عقتانی برای حا  راه جود ندارد، ا ر هسچ  «هاآن»

                                                      

 نگاه کنسد با پایگاه اینترنتی محمد مجت د شبستری1 

۸ Mouffe، C. (2005). On the political. Psychology Press. 
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ل حراهها هم اعتقاد به مان را به رساامست بشااناسااسم، ا ر آنباید مشاار عست مخالفسو

، حریف   بسرق هاساساای دارند. در ایو اااور  آندموکراتسک برای راهبرد امر ساا

ر   ار محو شوند.  یکابرانی که باید ا  احنه یاهما رد هساتند   نه دشمو، خصم 

در حا  با ی  «ها ا  راه دموکراتسکحل اختتاف»در ایو حاا  ما در  مسو مشاااتری 

. خو  کندتبدیل می آ ونسسمرا به  آنتا ونسسامجاسات که دموکراسای، ایوهساتسم. 

شااود، آن  قت اختتاف مسان می آ ونسساام قتی که قانون با ی در  مسو امر سااساساای 

کشت   کشتار ا  امر   شود، خشونت حل نمی ههای ساساسای، ا  اریق توسل بنسر 

 شود. سساسی ح ف می

د لت  نسست. امر ااتاح  رسساساسی هم تن ا کسب قدر    تسخ یهدف مبار ه

حل پایدار   راه مانی به  آ ونسسااامشاااود. توجه کنسد که میحسا  اجتماعی مرکزی 

شااود که ایو ر ش به برهنگ با یگران سااساساای یک جامعه می یمسااتب بر اااحنه

های جاابتاده برای اجرای آن به  جود آمده است. ایو را هم احنه تبدیل شده   ابزار

م شااده، راامانتی برای ا  یاد نبریم که حتی در جوامعی که ایو راه   کار جا ابتاده ه

ر شنی ا   یسی مستادی نمونه یبا  شات به عقب نسست. حز  نا ی در آلمان دهه

ایو احتما  با  شات است. ل ا برای پاسداری ا  ایو برهنگ باید چ ارچشمی ا  آن 

 .دسآن کوش یداریمراقبت کرد   با حوا  جمع در پا

حث، مجادله   اسااتدلا  ، جریانا  سااساساای با رقبا بآ ونسساامبا م: ختااااه کنس

 یاما همه .دنکشبه چالش می ساه ر عمومید، نقاط راعف ارف مقابل را در نکنمی

ها. ایو کارها در راسااتای مسااابقه   رقابت با نسر های رقسب اساات   نه نابودی آن

جریان معتقد به آ ونسسم حتی در اور  پسر  ی بزرگ در انتخابا ،   کسب آرای 

ای  ا  های معتد  در هر جب هباالا هم، در بکر ا  مسان برداشاااتو رقبا نسسااات. نسر 

در راسااتای آ ونسساام کار   بعالست  ( عموماًهاها   م هبیها تا چپناسااسونالسساات

 کنند. می
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ها برعک  سااار در ساااودای آنتا ونسسااام دارند. نسر های ابراای در ایو  ر ه

  ا  پ یها در ر سسهسی مستادی، بتشویک یهای دهههای ایتالسایی در سا باشسست

مثا   بسساات   ساای خورشااسدی یهای دههانقتا  اکتبر،   بدایسان اسااتام در سااا 

های متی به رهبری دکتر مصاادق در سا  یاند. جب هآنتا ونسساممتمایل به  های ر ه

یا   مستادی هفتاد  یها به رهبری آلنده در شااستی دههشادن نفت، سااوساسالسسااتمتی

های اخسر در کشورهای اسکاندینا ی   حز  احزا  سوسسا  دموکرا  در تمام سا 

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

 آ ونسسم هستند.

*** 

 

 دهی بهچاپ     یهااشیپ  ا  تعریف ایو مفااهسم، باا  ردیم باه رابطاه مساان  را

سا  پ  ا  انقتا   1۸۱( در ایران در شانینواند دهی بهها  یم هب( با یساتسالسساوسا

ای که ایو د  نسر  د ره   ،کردن کشورمدرنسزهشر ع تتاش برای  یمشر است، لحظه

 در کنار هم مبار ه را آغا  کردند. 

 

 «زخم میلاد». ۱

ی در   انقتاب استسبا ساا رسهای در ها   م هبیا لسو اختتاف   تنش بزرگ بسو چپ

به تعبسر خسااار   « خم مستاد» ایران، در جریاان جم وری  ستاان ااااور   ربت 

 یدستا ردهای نظامی خود در منطقهشااکری(. ارتش سارش شور ی که برای تثبست 

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

جم وری  ستان کمک کرد. نسر های انگتسسااای مجبور به ساااس  أتجنبش جنگل   

  ستان شادند   نسر های د لت مرکزی نسز در موقعست رعسفی قرار داشتند. یتختسه

ها ا  حمایت ا  ایو جم وری  به دلسل آن که د لت جوان بتشاااویک اماا باه مح 
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د لت مرکزی، با  رامصاااالحه با د لت انگتس ( دسااات برداشااات، جم وری  ستان 

جام دیگر   سرانکد. رهبران ایو جنبش، در در سری با یکرحمایت انگتس ، سرکو  

 شدند. سسر حوادثبا سرکو  د لت مرکزی با رهبری رراخان   یر دباع آن، کشته 

 به شرح مختصر ا  قرار  یر بود:

کاال ارتش سااارش در رهنمودهااایی کااه برای  یتر تساااکی در مقااام برمااانااده

قوای شااور ی در ایران ارسااا  داشاات، تأکسد کرده بود که  یف برماندهوراسااکولنسک

باشاااد تا  «جم وری آذربایجان»هاا به جم وری  ستان باید تحت نام کماک یکتساه

 ر کردن آتش شااعتهها احسااا  نکنند که د لت جوان شااور ی درااادد انگتسساای

انقتا  در کشاورهای آساسایی اسات. تر تساکی در راساتای سساست خارجی د لت 

خواساات اختتالی در م اکرا  تجاری مسان مسااکو   لندن شااور ی در آن د ره، نمی

جنگ   اور   سرد،  یرا د لت بتشویکی به دلسل خسارا  سنگسو اقتصادی ناشی ا

مار   1۶داختی نسا مند سا ماندهی تجار  خارجی خویش بود. د لت شور ی در 

 مان با د لت ( با انگتس  قرارداد تجاری بساااته بود. هم1۸٢٢ ا اخر اسااافند  1٢۸1

ر بود    ر تشتایو با عنوان سفس مرکزی ایران هم ر ابب مجدد دیهتماتسک برقرار کرده

، نسر های 1۳۱۱د م خرداد  یران آمده بود. در نسمه   یر مختار( د لت شور ی به ای

ها، نسر های ر   هم ا  نظامی انگتس  ا  ایران خارج شدند. قرار شد که به دنبا  آن

عقد قرارداد د ساتی مسان د لت مرکزی ایران   اتحاد شور ی    ایران خارج شاوند.

 هم وری  ستان برقوا را به  یان جم یخر ج ارتش سرش شور ی موا نه متعاقب آن،

  د.

 نشسنی  عقبر تشتایو انتظار داشت کوچک خان »نویسد: ( می۱1۴ .ص  1شااکری

 سا د... "گهماهن"نسر هایش را ختع ساتاح کند   خود را با سساست جدید شور ی 

                                                      

 ی، تالسف خساار  شاکری؛ ترجمه مستاد  خم: جنبش جنگل   جم وری شور ی سوسسالسستی ایران1 

 1۳۲۶ش ریار خواجسان. ت ران: اختران، 
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قصد دارد تا  )ررااخان(قوام  ی ی ]ر تشاتایو  هشادار داد برمانده کل قوای کابسنه

، اما  ی تا کنون ا  آن جتو سری کرده   هد ستاان را ا  راه   ر پاایاان د یمسااا تاه

آمسز حل کند.   یر مختار شااور ی اور مسااالمتبهامسد ار اساات که ایو مشااکل را 

ب ی  ستان عقهاجنگلیک نسر ی حداقتی به خان بایساااتی با کوچکتکرار کرد کاه 

 لت مرکزی، سفار  شور ی   جانبه  دسهنشاسنی کند   د لتی در  ستان با مشور  

حل راهاما سااسر حوادث چنسو پسش نربت، . «سااران جم وری  ستان( تشااکسل شااود

حسدرخان عمو ا غتی به دسااات مسر ا  .نظامی به عمر کوتاه جم وری  ستان پایان داد

پ  ا  شااکساات در برابر قوای د لت مرکزی  مسر ا هم .کشااته شاادخان کوچک 

در  1.های االش براثر سارما   بوران در  شاتکوهنشاسنی به  ررااخان(   در عقب

ه مثاببهنتا ونسسااتی را آ، ر ش در مجموع  جناح م هبی   چپ هر د  جنبش جنگل 

با سااارکو  د لت مرکزی، ا  نسز حل مشاااکل بر زیدند. هر د  جریان  یراه چاره

 کل ح ف شدند.بهسساست کشور برای مدتی  یاحنه

 «علمیماتریالیسم » و «دنیا». ۲

های حکومت رراشاه( ا  آلمان به ایران سا  سو نخست 1۳۱۲دکتر تقی ارانی در سا  

های بسزیک، شااسمی، با  شاات   به تدری  عتوم   نوشااتو کتب درساای در  مسنه

شااناساای   ر ش عتمی پرداخت. برختاف برخی ا  د سااتان  یسااتشااناساای، ر ان

راشاه ر یدر د ره تمدرنسسم   پسشرب اده که ا  ناساسونالسسام   اش مثل تقیساابق

 دیکتاتوری  مشااا ران  ی بودند، ارانی منتقد اسااتبداد  یکردند   در حتقهدباع می

                                                      

 ، مصاطفی شاعاعسان، نشرنگاهی به ر ابب شاور ی   ن  ات انقتابی جنگل»هم چنسو نگاه کنسد به 1 

    «1۳۱٢مزدی: 

Matin-Asgari، A. (2018). Both eastern and Western: an intellectual history 

of Iranian modernity. Cambridge University Press. 
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ر  ابز ن در کشاااور بود در عسو حالی که معتقد به دباع ا  منابع اقشاااار  حمتکش 

شر ع  دنسا را یانتشار مجته  1۳1۸در ا  شد   یر بشار بقر بودند. بهجامعه بود که 

های چپ در ایران بود. اندیشه یکرد، که هدف آن کار برهنگی   بکری برای اشااعه

نخسااتسو  ر ی جتدتصااویر راه اندا ی شااد   «عتمی»ای مجتهدنسا با عنوان رساامی 

دهد(. هدف مجته در ایو شااماره ر شنگری اتم را نشاان میشاکابت آن   یشاماره

تام اع «  هنری ا  دید اه ماتریالسستی موراوعا  عتمی، اانعتی، اجتماعی یدرباره»

تری ر ایو د ره ا  دیکتاتوری پ توی ا  ، چنسو تابتویی، خطر سرکو  کمد. دشومی

 ا ده انتشار دنسا  که تن ا د .ندکردمیداشات تا آن که بسرق سوسسالسسم   چپ را بتند 

همانطور که باقر مومنی نوشته  .متوقف شد 1۳1۱شاماره ا  آن منتشار شاد( در ب ار 

ران سسستماتسک در ای «ماتریالسسم عتمی»بسنی ج انا لسو مدابع آشاکار  «دنسا»اسات، 

.بود
1
که تبتس  مرام اشااتراکی  - برای آن که، بتوان ا   یر تس  سااانسااور ررااا شاااهی 

رد وا  بحث مستقسم در م «دنسا»بگ رد،  - بسنی مارکسسستی( را ممنوع کرده بودج ان 

یو کار ا عسگریکرد. متسو ابقاتی   انقتا  پرهسز می یمارکساسسم، سساست، مبار ه

کند. کار برهنگی   بتسافی آنتونسو  رامشی، ار یابی می یارانی را در راساتای پر ژه

را  «ادنس»بسنی عتمی   ساااکولار که امکان انتشاااار قانونی به بر ج انکسد أتاما همسو 

ا سااام در ایو مجته رسها تبتس  ماتریالآمسز بود. آنبی تحریکداد، برای محابل م همی

کردند. همان اور که حمسد  ریزی   مبار ه با اسااتام تتقی میدیومسااا ی با الحاد   

،دباشی اشاره کرده است
۸
های مدرن در کشور  ر هی ا  ر حانسون شسعه، که اندیشه 

وابسه ج «دنسا»های ماتریالسسااتی خود دیدند که به نوشااته یکردند،  ظسفهرا دنبا  می

                                                      

 1۳۲۱: انتشارا  خجسته، : باقر مومنی، ت راندنسای ارانی1 

۸ Dabashi، Hamid. Theology of discontent: The ideological foundation of the 

Islamic Revolution in Iran. Routledge، 2017. 
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ااو  »، عتامه اباابایی با نوشتو کتا  1۳۸۱ یبنویساند. ا  ایو ر ، در ا اساب دهه

شا رد ا  مرت ی مط ری آن را   کند ایو کار را شر ع می «بتسافه   ر ش رئالسسام

لحاد اهای سنتی حو  ی، دهد. عتامه اباابایی با پ یربتو ناکابی بودن آمو هادامه می

د   شااناسااتریو چالش بکری نساال جوان ر حانسون شااسعه میماتریالسسااتی را بزرگ

ها ها را برای مبار ه با ماتریالسستما باید به نسا های اتا  توجه کنسم   آن»نویسد: می

العمر خویش را مادامحمسد دباشاای، تع د  یمرت اای مط ری، که به  فته «.آماده کنسم

ای هما در ارجاعا  خود به اندیشه»نویسد: دید، میکسسسم میدر ردیه نوشاتو بر مار

کنسم... پانزده سااا  پ  ا  مرگ ا ، های ارانی اعتماد می رایی، بسشااتر به نوشااتهمادی

 .«توانند ب تر ا  ا  بنویسند رایی دیالکتسکی هنو  نمیاربداران ایرانی مادی

گسر   محاکمه شدند   بسشتر نفر ( دست ۴۳رانی  ا ی، اع ای حتقه1۳1۶در سا  

رانی ده سا  بود، اما ا  پ  ا  مد  اها احکام  ندان اولانی دریابت کردند. حکم آن

 کوتاهی در  ندان رراشاه به قتل رسسد.

 

 . کسروی، حزب توده ایران و مذهب۳

( خورشسدیبسست  یهای دههبعد ا  ررااشاه  سا  یاندیش دینی نامدار در د رهنو

.کسار ی اساتاحمد 
1
االبسه تبریز ربته بود تاعتوم استامی را  یکسار ی به مدرسه 

ریز آمو شی تب -دینی یتریو مدرسهبسامو د،   نخستسو بار در همان مدرسه که بزرگ

بود، با شاس  محمد خسابانی که در آن جا اساتادی داشات آشنا شد. مد  کوتاهی نسز 

 مان با  ساااترش تبریز بود. همآباد حکم ینماا  مساااجاد کسااار ی در محتهپسش

                                                      

ها.ش.( ر حانی  1۸۸1-1۳۸۸تر معر ف دیگر در همسو د ره، محمد شریعت سنگتجی  کم یچ ره1 

رستی پایرانی اسات که ابکاری برختاف عتمای سانتی شاسعه داشت   برخی اعتقادا  م هبی را خرابه

 .شمردمی
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آن شد. پ   یخواهی، کسر ی جوان با مشر اه آشنا   شسفتهمشر اه جوش جنب

ا  ناساازا ویی ر حانسون محابظه کار   تکفسر ا  به  ناه هواداری ا  مشاار اه، لبا  

تفساسر رای  ا  استام را به  «راه نجا »ر حانست را کنار   اشات. کسار ی در کتا  

منطقی   عقتانست باشد. به اعتقاد  یکه دیو باید تابع اندیشه   نوشات چالش کشاسد

 ی، با دساتگاه ر حانست، ا  استام ااسل چسزی باقی نمانده   آنچه به نام استام تبتس  

کند   شاود، در خدمت دم   دسااتگاهی اساات که تن ا به سااود ایو  ر ه عمل میمی

 های کسر یرش بقر نسسات. نوشتهسا م مردم عادی ا  آن چسزی جز بدبختی   پ ی

   مستمانان ا  عقل یبسش ا    شته بر استفادهی خورشسدبسست  یهای دههدر سا 

 کسدأتاعطاشااده ا  سااوی خدا ند به انسااان(  یعنوان ار شاامندتریو هدیههدانش  ب

های عتمی بود، کرد. به  مان کسااار ی، در  مانی که دنسا شااااهد انبوه پسشاااربتمی

ماند ی های مسااتمان باعث عقبساانتی م هبی در ایران   دیگر ساار مسون ادهای 

های سساسی را هم برای جامعه احمد کسار ی  ر د دیو به کشاکش .ها بودندشارقی

های کشتمساک به اسااتام در کشا»  نوشات: دید   هم برای خود دیو خطرنای می

 ا  ایو راه امسد ار سودمندی یهنتسجساساسای جز توهسو به آن دیو نسست   به هسچ 

 «.نتوان بود

،به اعتقاد محمد امسنی
1
های دینی کسااار ی در ایجاد اااااتاحا  پایدار در نظم  

بسر ن ا  تشکستا  » مساااتقر در ایران موبق نبود، چرا کااه  ی یااک نواناادیش دینی

های  ی پ  ا  مر ش، بر بسااساری ا  ر شاانفکران   بعالان بود. اما نوشااته «م هبی

 ا جمته دکتر عتی شریعتی( تأثسر   اشت. محمدررا نسکفر، کسر ی  جوان نسل بعد

داند، بر شاامارد که  وهر دیو را اختاق میرا ا جمته نخسااتسو ر شاانفکران دینی می

                                                      

 https://iranicaonline.org/articles/kasravi-المعااارف ایرانسکااا،ماحامااد امسنی، دایره1 

ahmad-v 
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خواهد  رایانه ا  دیو دارد   میانسان-کند، برداشتی اختاقیراستی   درستی تأکسد می

.دیو هم به  وهر خویش بر ردد
1

 

رهبر بدایسان اساااتام، نوا   یموردحمته 1۳۸۱بر ردیو  ۸٢ درکسااار ی، ابتدا 

 اهمشاد   خمی   به بسمارستان منتقل شد. بار د م در خردادبهاافوی قرار  ربت، 

د. در هر د  مورد اندنبه قتل رساااا  را اساااتام سان یبدااع اااای  دیگرهمان ساااا  

م هبی     قت، احمد قوام، رااااربان را تحت بشاااار عتما   رهبران   یرنخسااات

 کوتاهی، آ اد کرد. یبا اریان بانفوذ، بعد ا  محاکمه

احزا   وا  قدرتمندتری خورشسدیبسست  یهای دههحز  توده ایران که در سا 

در آغا   .ردکجد ا  تبتس ا  ماتریالسستی   رد م هبی پرهسز میبهساساسی ایران بود، 

باشسست  رااد تسک اموکرد، متین ما ما یک سا»بود که  تشااکسل حز  اعتام شااده

بتکه ، نسستهب نه بقب مخالف م ان یراه دتو  حز»: بر آن بود کهتأکسد    «هسااتسم

حزبی ارد   ر ش   میام حترا خصوااًم سالهب ابه م   کتی ر به اوهاب به م 

ه در راست که اند بتکه معتقد دامحمدی منابی نمیهب عالسه م   با تعتسماد را خو

 یکنگرها  پ  (. تن ا 1۴/1۱/1۳۸۴  ر  نامه مردم «کوشدمیم سالهب ام های هدف

-کسسست رماخود را جریااانی  1۳۸۸  یب شت سادر ارده دتو  حزد م بود کااه 

 .لنسنسست اعتام کرد

ا ، به اعتقاد  ی، مماشااا  حز  توده با م هب انتقاد  1۳۸۱کساار ی در آذرماه 

 وِ دشم داند  دشموِ رراشاه میایو حز  به  یکسنه ینتسجه را کند، ایو ساساساتمی

ایم که هنگامی که آقا حسسو ما براموش نکرده»نویساد: مو اسات(   می مو د ساتِ

آ ردند، شااما در ر  نامه قمی را با آن ترتسب خاص برای تقویت ارتجاع به ایران می

                                                      

1 
https://www.bbc.com/persian/iran/2012/03/120309_l44_kasravi_secular
_nikfar 
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و نامسدید. آقا حسس "ا لسو شخصست دینی"اندا ه ا  ا  نمودید   ا  را خود تجتسل بی

ی که بود   برای چه به ایران آمد  آقای حسسو قمی کسی بود که در  مان رراشاه قم

ها مخالفت نشااان داده   با دسااتور د لت ا  ایران بسر ن در موقع ربع حجا  ا   ن

ها به شاااود که به دساااتساری ا  د باره  نرانده شاااده بود؛   در ایو هنگام آ رده می

 ساارنوشاات ایران چه  «متایان سااهرده شااودحجا  با  ردند   با  ا قاف به دساات 

 .(1۱خواهد بود، ص

 

 . بازرگان و ملکی۴

 یهای پایانی دههاندیشی دینی   چپ سوسسالسست در سا نو یبرجساته ید  چ ره

که راه   رسم آ ونسسم را در عمل  خورشسدیسای  یهای دههبسسات   تمامی ساا 

(   ختسل متکی 1۸۲۶ -1۳۸۳با ر ان  کردند، م ند  م دی ساساسی خود دنبا  می

 ( هستند. 1۸۲۱- 1۳۱۲ 

در مسان معتقدان به سااا  اری عتم   دیو، نخسااتسو »کدیور،  یبا ر ان، به  فته

«.د نایرانی اسات که با آشنایی عمسق با عتوم نویو، دمم ا  سا  اریِ عتم   استام می
1
 

نفر( بود، پ  ا   قایع آذربایجان   نفت شااما   ۴۳متکی که ا  اع اای  ر ه ارانی  

ا  حز  توده ایران جادا شاااد   همراه باا  ر هی ا  کاادرهاای ایو حز ، جریان 

را تشااکسل داد. هم  «نسر ی سااوم»های مسااتقل   دموکرا  با عنوان سااوسااسالسساات

در کنار دکتر محمد مصدق   شدن نفت، متیبا ر ان   هم متکی در جریان ن  ات 

الته کاشااانی   حز  توده ایران، در ایو در شاارایطی بود که آیت بودند. در یک جب ه

شاادن نفت   دکتر محمد مصاادق، پسگسر نبودند   حتی در متیحمایت ا  ن  اات 

با ر ان   هم متکی بعد  هم مواردی هم به دشاامنی   مبار ه با ایو جنبش پرداختند.

                                                      

1 https://kadivar.com/243/ 
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بعالست   در ایران ماندند، با دکتر مصدق در تما  بودند  1۳۳۸رداد م ۸۲ا  کودتای 

 سساسی   مبار ه عتسه د لت کودتا را ادامه دادند. 

بنی دانشگاه ت ران بود(، همراه با یا ده استاد  یم دی با ر ان  که استاد دانشکده

هایی همچون یدالته سحابی هم به ها نام شخصستدیگر دانشگاه ت ران که در مسان آن

ای عتسه قرارداد نفتی د لت بسانسه یام ااا «ات ام»به  1۳۳۳خورد، در سااا  چشاام می

 ه  اهدیالتهای نفتی غربی، تا پایان ااادار  ب االایران با کنساارسااسوم شاارکت

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

ریت را به مدی« یاد» برای آنکه قادر به تأمسو معاش باشاند، شارکتی خصاوای به نام

مت متی  ن  ت مقابا ر ان به همکاری با  هم  مان، م دی با ر ان تشااکسل دادند.

شکسل  رای ایرانی( تمدار متیجانی  بقسه   سساستکه به ابتکار ساسد ررا موسوی  ن

مخفی ن  اات  ی  در پی شااناسااایی چاپخانه 1۳۳۱شااده بود پرداخت   در سااا  

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

 .دستگسر   به مد  پن  ماه  ندانی شد

ندانی شد. بتابااته پ  ا  آ ادی د  سا    1۳۳۸مرداد  ۸۲متکی بعد ا  کودتای 

مطتبی اولانی عتسه قرارداد کنساارسااسوم نفت نوشاات. ایو متو در اختسار  ا ا   ندان، 

 ی اساااطهه که ب ، ا اش محماد درخشاااش قرار  ربتد سااات   همفکر قادیمی

قبو  کرد آن را در مجت ، بخواند.  دارای مصاااونست بود( مجت اش در نماایند ی

تریو انتقاد عتسه قرارداد کنسرسسوم در مجت  ایران شاید بتوان ایو سخنرانی را سخت

ی کرد که پ  ا  مدتمنتشاار می« نبرد  ند ی»ای به نام نشااریه سااه متکی  دانساات.

 عتم    ند ی، بعد ا  یمجته ت سسر نام داد.« عتم    ند ی»تحت بشااار سااا ای به 

بار دیگر شر ع به انتشار کرد.  1۳۳۶چند بار توقسف   انتشاار مجدد، در ا اخر ساا  

اشت   دکسد أت شدن منابع کشورمتیهای متکی در ایو نشریه، بر بسساری ا  یادداشت

تحریر درآ رد. در سا   یاااتاحا  اررای به رشاته یمقالا  متعددی نسز در  مسنه
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باید نسر های ن  ات متی را  رد آ رد. با با  شدن  ، متکی به ایو بکر ابتاد که1۳۳۸

  تجدید حسا  جب ه متی د م، اقدام به تأسس   1۳۳٢نسابی ب ای سساسی در سا  

ن  ت آ ادی ایران با  (1۳۱۱در همسو د ره  سا   کرد.« هاساوساسالسسات یجامعه»

 لقانیابتکار م ند  م دی با ر ان   همراهی دکتر یدالته سااحابی   سااسد محمود اا

ساسی س یالته  نجانی   دکتر مصادق پا به عراهآیتیسد أتاعتام موجودیت کرد   با 

 .ها ن ادمبار اتی آن ر  

نسر های قابل  یمتی د م ا  همان ابتدا همه یجب ه»به ر ایت همایون کاتو یان: 

ای اعتام خود را برای کوبسادن امسنی باه کار انداخت؛ بد ن ایو که برنامه یمتااحظاه

به رهبری  "هاساوسسالسست یجامعه"کند، یا خود را برای جانشاسنی ا  آماده ساا د. 

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

آ   ا  بسنی درستپسششود. در عمل ایو برخورد منفی با امسنی سبب تقویت شاه می

  هم حز  توده ا  را  ،دارانهم  مسو ،متی یهم جب ه ،درآماد. امسنی کاه هم شااااه

نا زیر ا  اسااتعفا شااد،   به دنبا  آن شاااه با آغا  انقتا   1۳۱1کوبسدند، در تسرماه می

.«سفسد خود استبداد تاریخی ایران را د باره برقرار ساخت
1

 

  ساارکو  آن توسااب ارتش، شااکساات م اکرا   1۳۱۸پ  ا  حوادث خرداد 

ار   ک یته عتم   اختتاف با نظرا  دکتر مصدق درباره شسوهلمتی د م با اسدا یجب ه

ابر   »جب ه، التّ سار ااالا  رئس  هس ت اجرایی جب ه( سساست  ینامهسات سسر اساا

 .متی د م را تعطسل کرد یرا اعتام   جب ه «انتظار

متی اااور   ربت که به  یجب ه یهایی برای احسای د بارهپ  ا  آن کوشااش

معر ف شد. به سبب تحت نظر بودن دکتر مصدق در احمدآباد    «متی سوم یجب ه»

                                                      

1 
https://www.radiofarda.com/a/f3_katouzian_on_nehzat_azadi/24176060.
html 
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 با دکتر مصاادق های شاادید امنستی، متاقا  ندانی بودن تعدادی ا  رهبران   مراقبت

جب ه متی سوم با مشکتا  برا انی مواجه بود.  یبرای سا ماندهی   تد یو اساسنامه

تد یو   مورد  1۳۱۱سوم در ا ایل سا  ها اساسنامه جب ه متی ایو دشواری یبا همه

 1۳۱۱متی سوم در هفتم مرداد  یموابقت دکتر مصدق قرار  ربت. بدیو ترتسب جب ه

 داریوش  ها، حز  متت ایرانسوسسالسست یبا شارکت ن  ات آ ادی ایران، جامعه

   دکتر حبسب الته پسمان ، دکتر کاظم ساااامی  حز  مردم ایران  بر هر   یاارانش(

تشاااکسل شاااد   موجودیتش را رساااماً اعتام کرد   تتاش کرد بار دیگر به دیگران( 

بعالست ساساسای اپو یساسون در ایران تحرکی د باره ببخشد. اما سه هفته بعد، ختسل 

ها پ  ا  بر زاری سومسو جتسه جب ه متکی   اع اای رهبری جامعه ساوسسالسست

ن   سران   بعالان ن  ت آ ادی هم متی ساوم دساتگسر   ر انه  ندان شدند. با ر ا

به ات ام اقدام بر رد امنست کشور دستگسر شده بودند    1۳۱۸تر ا  ایو در ساا  پسش

ا نف  ام به ایو ترتسب، پسش ا  تولد ا  دنسا ربت. متی سااوم یدر  ندان بودند. جب ه

یشان ها   نواندبا مشارکت سوسسالسست «متی ساوم یجب ه»مد  کوتاهشاکل  ربتو 

مسان ایو د  جریان در تاری   یجدی در رابطه نمادیوما هبی در ایو برهاه، ار ش 

ای ا  ایو دساات، با اهداف معاااار ایران دارد. ایو حادثه نشااان داد که تشااکسل جب ه

رغم آن که ایو د  جریان، ممکو است، عتی ساساسای مشخص   مشتری، امری کامتاً

 ونا ون داشاااتند. چنسو  یها  تاریخچه هایخی متفا     اع اااای آن پسشاااسنهتار

 .بعد ا  ایو حادثه، به ایو ترتسب  سترده   در سطا متی، تکرار نشد ایتجربه

، پ  ا  پن  سا   ندان 1۳۱۶ساا   ندان محکوم شد. اما در سا   1۱با ر ان به 

در داد اه نظامی محاکمه   متکی 1۳۱۱  تبعسد آ اد شد. متکی   یارانش هم در سا  

  به  ار پایی به ساه ساا  حب  انفرادی محکوم شد. اما با بشار احزا  سوسسالسست

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

   در  شت.
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 های دموکرا د  جریان سااوسااسالسساات نمادهایمثابه بهبا ح ف ایو د  چ ره  

جدید در مبار ا  سساسی در ایران  یایرانی   نواندیشان م هبی( ا  احنه، یک د ره

در داد اه نظامی  1۳۱۳های م دی با ر ان در دباعساتش در در سااا  شااود.آغا  می

آقای ریس  داد اه! ما آخریو  ر هی هساااتسم که با قبو    احترام »ایو داد اه  فت: 

های قانونی دنبا  های سااساساای را در چارچو به ایو قانون اساااساای بعتی بعالست

 .«کردیم. بعد ا  ما دیگر کسی ایو قانون اساسی را قبو  نخواهد داشت

با خر ج ایو د  چ ره ا  ااحنه سساسی   اجتماعی ایران، آ ونسسم، هم در مسان 

 اندیشان م هبی، برای مدتی اولانی، به انز ا ربت.ها   هم نوچپ

 

 

 شریعتی، مجاهدین و فداییان خلقدکتر علی  .۵

مستادی(،  1٢۸۱-1٢۶۱های شااامسااای  مصاااادف با دهه 1۳۱۱- 1۳۴۱های در دهه

های چپ   مارکساسستی در ج ان   ایران در ا ج محبوبست   در  اقع تفکر اندیشاه

مساتب نسر های اپو یساسون بود. به همسو دلسل ، بخشای ا  مستمانان نواندیش  مثل 

پرساات به رهبری محمد نخشااب(، حز  مردم ایران  دکتر های خداسااوسااسالسساات

تریو زیمرکالته پسمان   دکتر کاظم ساامی   دیگران(   دکتر عتی شریعتی  که حبسب

های سااوسااسالسسااتی بودند. عتی اندیشااهثسر أتشااد  تحت بهایو  ر ه بود(  یچ ره

ده  یبههای نویو   اتب به اندیشهاااتاحرهنما بر آن اسات که ایو اقبا  مساتمانان 

ر حانسون سنتی برای جوانان     ربت که استامِساوساسالسسام ا  آنجا سارچشامه می

.نبود ج ا  ند،یابتها که به دانشاگاه راه می یده آنبه
1
ل ا نواندیشان م هبی در ایو  

                                                      

1  Rahnema، Ali (2000). An Islamic utopian: a political biography of Ali 

Shari'ati. London: I.B. Tauris 
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  رایی در برابر برد رایی(  هااای اجتماااعی  جمعد ره، در عسو پاا یرش اناادیشاااه

ورد م داری عنان  سسخته(خواهی ساوساسالسساتی در برابر سرمایهاقتصاادی   عدالت

امو مثابه راابه ربتند   م هب را ها، ا  ماتریالسساام بااااته میقبو  سااوسااسالسساات

: نوشاااتکردند. برای مثا  دکتر عتی شاااریعتی میساااتامت اختاقی جامعه تتقی می

رد ها   دستا تریو خونپای یرهساوساسالسسام   دموکراسی د  موهبتی است که ثم»

ر شااانفکران    یهایی اسااات که اندیشاااهتریو مکتبمترقیعزیزتریو شااا سدان   

، ۸۸ثار آ مجموعه . «اتبان به بشاااریت ار انی کرده اساااتعدالتخواهاان   آ ادی

ایو  ر ه ا  نواندیشاااان م هبی با  یتوان  فت که رابطهدر ن ایت می (.1۳اااافحه 

های راه سوم ختسل متکی بر اندیشهثسر أتبساسار خو  بود.  های دموکرا  ایرانیچپ

نوانادیشاااان مساااتماان در ایو د ره، در نگااه آناان به ج ان   تتقی دموکراتسک ا  

 سوسسالسسم، بسسار مش ود است. 

ابتد، نساال تا ه   ای میتا هاتفاق  خورشااسدی 1۳۱۱ یدهه های پایانیدر سااا 

ن د که برآن اسات که نسل   شته به قدر کابی رادیکا  جوانی پا به مسدان مبار ه می

اتبانه در چارچو  قانون ااتاحساساسای آرام    یا  نگاه اینان، مبار ه نبوده اسات.

 های آن بودند، به قدر کابی انقتابی نسست.اسااسای،که با ر ان   متکی آخریو چ ره

نبا  به د  در پی ت سسرا  سریع   انقتابی  ایو نسال جدید ا  مبار ان چپ   م هبی،

ای . منشاأ ال ام اندیشهبودندبخش در ایران آ ادی یای برای مبار هتقریر  فتمان تا ه

بخش متی   راد استعماری در آبریقا، آمریکای لاتسو   آسسا های رهاییها، جنبشآن

ان ا  شار  وئه در مبار ا  کوبا تا الجزایر، ا  بتساطسو تا اهایی که ا  اسات، جنبش

های مسااتحانه اسااتفاده ر یار یی نظامی   اسااتفاده ا  نبرد چریک شاا ری   جنبش
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ه  وارا   جمستچه  بانون، قوام نکر مه، ارنسااتو تهای ایو نساال برانناکنند. ق رممی

.بو پاشا هستند
1

 

سااه نفر ا  اع ااای  ی سااستهبه 1۳۱۱ سااا مان مجاهدیو ختق ایران در شاا ریور

 ) اد انبدیع اا رنداد، سعسد محسو   عتیمحمد حنسف(جوان ن  ت آ ادی ایران 

  اری شد. رهبران بدایسان ختق هم یا ا  اع ای جوان   منتقد حز  توده ایران پایه

ر ع شهای م هبی کار سساست را بسدن جزنی( بودند   یا جوانانی که با بعالستمانند  

 کردند   بعدتر مارکسسست شدند  احمد اده   پویان(.

نزدیک  ، بر اسا  احترام متقابل   همکاری1۳۴۱ایو د  سا مان تا سا   یرابطه

 یشااادهاعدامرهبران  های شااااه بود. نااااار ااااادق ا نادر کار مبار اتی   در  ند

م  لی به مارکسسس درست است که ما مستمانسم»مجاهدیو، در داد اه نظامی  فته بود: 

خسار   تسرخی، ا  مبار ان . «  اریمبه عنوان یک مکتب مترقی اجتماعی احترام می

ان »ساوساسالست در ایو د ره، در داد اه نظامی که ا  را به اعدام محکوم کرد،  فت: 

های ای ا  مولا حساااسو، شااا سد بزرگ ختقالحساه عقسده  الج اد. ساااخنم را با  فته

کنم. مو که یک مارکساسسات لنسنسساات هسااتم، برای نخستسو بار یخا رمسانه آغا  م

تام   اعا «.عدالت اجتماعی را در مکتب اساتام جساتم   آنگاه به ساوسسالسسم رسسدم

تام اس» :کنسمکه ما برای سااختو آن مبار ه می مارکساسساتی، یکرد که در یک جامعه

 .«سمکنحقسقی... استام حسسنی   استام مولا عتی را تأیسد می

  سوسسالسسم ایرانی  تقدم منابع متی   استقتا  ا برکسد أتساا مان بدایسان ختق با 

تحتسل مشاااخص ا  شااارایب ایران   نه الگوبرداری(    همچنسو شاااور ی   چسو،

تریو سا مان چپ کشور تبدیل ها به محبو مثا ، در ایو سا بیبداکاری   جانبا ی 

شااد. یک جنبش ر شاانفکری پرقدر  در جامعه، بدایسان را حمایت معنوی، مالی   
                                                      

1  Behtoui (2019) ،اناااادر حااااکااااایاااات چااااریااااکهااااای باااادایاااای 
https://www.radiozamaneh.com/472245 
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متوسااب در حا  رشااد   مدرن کشااور، مثل  یکرد. جوانان در مسان ابقهانسااانی می

گاه عتاقه ن اشان بیهامعتمان، م ندسان، پزشکان   دانشجویان، به ایو  ر ه   بعالست

ساانسور رغم به  ننویساانامهنمایشنویساان   داساتانساا ان، بستمکرد. شااعران، می

مجاهدیو  پرداختند.ها میچریک یشاادید(، هر اوری که ممکو بود، به نقل قصااه

ختق نسز در مسان  ر ه دیگری ا  جوانان   اقشار م هبی، محبوبست بی نظسری داشتند. 

هسچ جریاان مبار  م هبی در ایو د ره، قدر  رقابت با نفوذ مجاهدیو را نداشااات. 

 .بودثر ؤمشریعتی، در بسب ایو نفوذ، بسسار  عتیهای رانیسخوها   نوشته

 ان  تحت ستطه کمان( را ا  اساتام عتوی حا دکتر شاریعتی، که اساتام اافوی

شاااریعتی بر آن  تریو منابع بکری مجاهدیو بود.م مکرد، ا جمته مبار ( تفکسک می

ی   رمند، منادِ حاکم، عبار  بودند ا : ابقهدر تااری ، ابقاا ِ قادر ... »بود کاه: 

اقتصادی،   هم ی ر حانی، که هم قدر ِ سساسی،   هم قدر ِ ی  رمند،   ابقهابقه

ساااا  بودند،   چه قدر ِ ایمانی ختق را، در دسااات خود داشاااتند،   چه با هم هم

ها، بر سِر حکومِت بر ختق بوده است، مخالف، به هر حا ، سا ش یا عدمِ سا شِ آن

(. در خوانش شااریعتی ا  اسااتام، 1۸۲، ااافحه 1٢ مجموعه آثار  «...  نه برای ختق

سوسسالسسم هم حارر بودند. عتی  یجویانهعدالتهای ا زیساتانساسالسسام   اندیشه

 خود را ا  نظر اقتصادی   سساسی»کند:  ونه که پسرش احسان تعریف میآنشریعتی 

دموکرا  رادیکا   لی خواسااتار سااوسااسا دانساات؛ البته دموکرا  میسااوسااسا 

.«دموکراسای
1
تقی  ر حانسون سنتی  مثل شس  محمد اندیشای دینی،به دلسل همسو نو 

بتسااافی، متنف تریو  اعظ ت ران(  ی را تکفسر   کسااار ی د م خواندند، ا  مقاما  

ه دادند کهای  ی را بگسرد   به مردم هم هشدار مید لتی خواستند که جتوی بعالست

 ها با هم هستند   بساد در جریان است.ارشاد  ن   مرد یدر حسسنسه

                                                      

1 http://sharghdaily.com/fa/main/detail/270543 
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، تتاش جدی برای عساااگری متسو یجریان دیگری که در همسو د ران، به  فته

 ط ریالته مداشت، آیت «کارانه ا  استام شسعهمحابظهیک تفسسر مدرنسستی » یاشاعه

اش عتامه اش مارکسااسساام بود.  ی که همراه معتماساات که دشاامو ااااتی بکری

 بترالته نوری   ریس  دشاس  ب ل ی نبسره «ساسدحساسو نصار» یاباابائی در حتقه

کرد، با شاااریعتی به اختتاف نظر جدی شااارکت می «نری کربواها»   (برح پ توی

.رسااسد
1
الته خمسنی نوشاات، به آیت 1۳۴۶ای که مرت اای مط ری در سااا  در نامه 

هر مقام ر حانی   مرجع دینی را نفی »تشاابسه کرد که  «خوارج»مجاهدیو ختق را به 

 کوبسدن»شاااان کند که کارا  ا  دکتر شاااریعتی   ارباداران اش انتقاد می «.کننادمی

مط ری آمده است  یدر نامه .«ر حانست ا  اساا    برداشتو ایو سدها ا  مسان است

تریو  ناه ایو مرد ]شاااریعتی  بدنام کردن ر حانست اسااات. ا  همکاری کوچک»که: 

مردم را به اااور  یک اااال کتی  یهای ظتم     ر عتسه تودهر حانست با دسااتگاه

   "تس "  به ت سسر دیگر  "متا"   "مالک"   "کمت"اجتمااعی در آ رد، مدعی شاااد 

مقابل  در «.اندهمسشاااه در کنار هم بوده   یک مقصاااد داشاااته "تسااابسا"   "اتا"

اش تاکسد به مزایای ر حانست   لز م حفظ   نگ داری ،(مط رینامه   ینویساااناده

خدا ند  یمط ری که مرگ شاااریعتی در پاری  به دلسل ایسااات قتبی را اراده دارد.

  یمکر ن   "ا ر خدا ند ا  با  »نویسد: میداند، با اظ ار ررایت ا  ایو حادثه، می

خارجش چه به سااار موریات أمادر کمسو ا  نبود، ا  در  "کرالتاه خسر المااکریومی

در ن ایت ایشاان نگران اربداران شاریعتی است، که به  «.آ ردر حانست   اساتام می

عتااقه  عقسده درسااات به اساااتام ندارند    رایشااای انحرابی دارند با »ا   ی فتاه

های  سااسعی در ااادد ایو هسااتند که ا  ا  بتی بسااا ند که هسچ ر حانی بندیدسااته

همسو  ،تقی رحمانی یبه  فته .«های ا  را نداشاااته باشاااداظ ارنظر در  فته  أجر
                                                      

1 Matin-Asgari، A. (2018). Both eastern and Western: an intellectual history 

of Iranian modernity. Cambridge University Press. 
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های در سا ش حاکم ا  آرای مرت ای مط ری اسات که به  رایثر أمتجریان م هبی 

ای که شاااریعتی را التقاای   دارای شاااود. اندیشاااهبعد ا  انقتا  در ایران تبدیل می

شااود. ایو جریان ر حانست ااااتاح  ی سااستههدانساات که باید باشااکالا  برا ان می

اکمست کرد   حساتسز بود، با لسبرالسسم دشمنی میمارکساسسات»پ  ا  انقتا ،  غالب

«.داشاتمی رر حانست را با 
1
رراا عتسجانی می نویسد، دکتر شریعتی بر آن بود که  

ها رقسب ما داری   دیکتاتوری شااه اساات، اما مارکسسستدشامو اااتی ما سارمایه

 یداری   مارکسسسم د  لبهالته مط ری، در مقابل معتقد بود که سارمایههساتند. آیت

.د  با شد  مبار ه کرد یک قسچی هستند   باید با هر
۸

 

د: نویسمختتف اساتامی قبل ا  انقتا  را به شرح  یر می های رایشجواد مسری 

ی  رای رایی بقاهتی، عتی شااریعتی مؤساا  اسااتامالته خمسنی مؤساا  اسااتامآیت»

القانی الته ا رایی لسبرالسسااتی   آیتسااوسااسالسسااتی، م دی با ر ان مؤساا  اسااتام

 رایی   ار اساااتاما رچه بنسان» :دده  ادامه می ،« رایی دموکراتسکمؤساا  اساااتام

بقاهتی،آیت الته خمسنی بود اما شاارحان آن ابرادی مانند ش سد مط ری، ش سد ب شتی 

«.  عتامه جعفری بودند
۳

 

 

 های چریکینا. آنتاگونیسم، پاشنه آشیل سازم۶ 

                                                      

1 https://kadivar.com/2974/ 

 عتسجانی، م تو   فتمان غالب نبود  شریعتی   مارکسسسم( ررا۸ 

 «های سساسی عتامه جعفری رایی   پسا استام  رایی: نگاهی به اندیشهاستام»جواد مسری، ۳ 
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اندیشاای دینی   بدایسان ختق بر سااوسااسالسساام ایرانی   بد ن ا ر چه مجاهدیو بر نو

م توان اربداران آ ونسسداشتند، اما هسچ یک ا  ایو د  جریان را نمیکسد أت ابساتگی 

ها در های دموکراتسک   احترام به تکثر اندیشهحلراهدر کار ساساست  یعنی اعتقاد به 

 عک ، آنتا ونسساام بنسان اعتقادیبهخالفان   رقبا( دانساات. جامعه   تعامل در برابر م

جتی ت ها بود که حق حسا  برای مخالفسو   رقبا قائل نسساات، چرا که تن ا خود راآن

 داند.  حقسقت مطتق می

های در نی سا مان مجاهدیو ختق در سا  تصافسه یهمسو پاشانه آشاسل، باجعه

را رقم  د. بخشای ا  اع اای ایو  ر ه که مارکسسست شده بودند، سا مان را  1۳۴۱

به همسو دلسل، به هر اریق ا  متشکل شدن آن بخش  .دانساتندمتعتق به خودشاان می

بند بوده   پاایچناان بر ایادئولوژی ما هبی مجااهادیو دیگر ا  ساااا ماان کاه هم

دام اع»ها را آن ،خواساتند سا مان مستقل خودشان را داشته باشند، جتو سری کردهمی

د سااتانه   همکاری بسو  یساانگسنی بر رابطه یکنند. ایو ماجرا، رااربهمی «انقتابی

  ها  ارد آ رد. ها   م هبیچپ

 در  ن م هبیاباا ایو حوادث، قدر  بتامنا ع ساااا مان مجاهدیو در مسان مبار 

ها   سااانتی هایی که راااد چپکند   نسر شاااد  ابت میبهها   در جامعه(، نا ند

سا مان امنست کشور هم با  شوند.شد  تقویت میبه هستند، در مسان مبار ان مستمان

  پاشسد.ها، بر آتش ایو دشمنی، نفت میجانبه ا  ایو تصفسههمه یاستفاده

ها دباع نکردند   پسشن اد اتحاد د  سا مان اکنون چپ بدایسان ختق ا  ایو تصفسه

های با دیگر نسر های سااساساای، با خودینسز سااا مان ایو را رد کردند. اما برخورد 

هایی که در ن سا مان به مخالفت   حتی آن ها نبودندمارکساسست که درست مثل آن

بار  در  ینمونه دهد.ربتار سساسی را نشان میخواساتند، همان آنتا ونسسام در بر می

 ت.اس «مصطفی شعاعسان»ایو  مسنه، برخورد سا مان بدایی با 
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مسان مبار ان   ی تتاش برای نزدیکی نویسد:شعاعسان می باامه اادقی در معربی

دیو  اندیش رای  ا ها را در تقابل با تفاسسر جزممساتمان   سوسسالسست داشت تا آن

اعم ا   های مخالف حکومت شاه، تمامی  ر ه خواستسام قرار دهد، می  مارکساس

 اده هم ای برا سر متحد کند.  ها را تحت جب ه (م هبی، متی   ساااوساااسالسسااات

 های بدایی، ار یابیرا یک قدم جتوتر ا  ت وریسسو «جب ه» یهای شعاعسان دربارهایده

ا  ؤس را  یر  یلنسنسسم   اتحاد شور  «جنگل» جنبششعاعسان که در تحتسل  کند.می

شاامو  ج ان یکشااسده بود، به ایو نتسجه رسااسده بود که تحولا  انقتابی یک نسااخه

برانت  »بردند. در عسو حا   در موابقت با بهندارند   هر کدام در نوع خود منحصاار

 یتادر ن بخش متی بد مان بود. رهاییهای های لنسنی برای جنبشحلراهبه ( «بانون

که اربدار تشااکسل جب ه متحد تمامی اربداران مبار ه با اسااتعمار   دیکتاتوری  آن

. را( بودمتی اعم ا  م هبی، سوسسالسست   
1
بخش آمریکای   ی که با ال سا ِ رهایی 

 اًنوشاات، برای انقتابی بودن، نباید لز م «شااورش»در کتا   لاتسو آشاانایی داشاات،

  به حز   شودمنت  به انقتابسگری نمی ولوژی الزاماًئکمونسست   یا کار ر باشی، اید

لنسنسساات بود  لی نه انقتابی. به همسو ترتسب، غسر -توده نگاه کنسد که مارکسااسساات

.توانند، انقتابی باشندها هم میمارکسسست
۸
   

 یها اربدار اتحاد مجاهدیو    بقسهبه اور مشاااخص، شاااعاعسان در آن ساااا 

بدایسان    دیگر نسر های بعا  ساااوساااسالسسااات(، در یک نسر های مبار  م هبی( با 

                                                      

انون را نفوذ های ب، اندیشهنبرد با دیکتاتوریبسدن جزنی که در کتا   یایو را مقایساه کنسد با نوشته1 

 .خواندلنسنسسم می-ا مارکسسسمبورژ ا ی   ردیت بخرده

۸ Peyman Vahabzadeh. 2019. A Rebel’s Journey: Mostafa Sho‘aiyan and 

Revolutionary Theory in Iran (London، UK: OneWorld). 
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 مشتری بود   همسو مد  را در سا مانی که خودش آن را به  جود آ رده بود یجب ه

شعاعسان به ایو نتسجه رسسده بود که باید ا   پسش برده بود.«( جب ه دموکراتسک ختق »

 : فتجساات   میبرا سر مخالفان ب ره  یقدر  بسااس  ر حانست برای تقویت جب ه

برای ما باخدا بودن، بامردم بودن   در مقابل آن، دشااامو خدا   مردم بودن ااااال »

م ها هآن  ی در عسو دعو  ا  ر حانسون برای پسوستو به مبار ه، ا  انتقاد به. «اسات

ه هوا ی انقتا  سفسد  بشان ]دربارهر حانسون بریاد  امصسبت»ابایی نداشت   نوشت: 

ی در تقدی  مالکست، به ساربا ی بردن  نان مستمان... دریدن پرده ربت. تجدیدنظر

 الته مستانی   شااریعتمداری  ...نامو  اسااتام تتقی شااد. بر عنااااری همچون آیت

ای چون ساااسد محمود االقانی نسز به یکباره با  ربتو چ ره حرجی نبود. شاااگفتا که

قدی  مالکست به ساااتسزه  مسو ا  دسااات ماالکسو   دادن آن باه رعایا، به ب انه ی ت

«...برخاست
1

. 

های  رایانه   محد د آن ر   مارکسسستذا  یدر عسو حا ، شعاعسان با اندیشه

وان با تهای شعاعسان را میایده ابقه کار ر   ر شانفکران موابق نبود. یهایرانی دربار

موف شانتل   کتائواهایی مثل ارنستو لمارکسسست-های پسا اندیشه
۸

مقایسه کرد که   

شاااود   قادر به  قتی که ساااسساااتم حاکم بر یک کشاااور دچار بحران می : ویندمی

های اجتماعی   مطالبا  سساسی نسست، آن  اه باید به  رد  ویی به نارراایتیپاسا 

هاای متفاا   اجتماعی در یک جب ه پرداخت. آن  ر ه یهاای پراکنادهآ ردن نساا 

 «السگارشااای»در برابر  «هاتوده»، «نخبگان»در برابر  «مردم» یجاسااات که باید جب ه

                                                      

   ، نقد اقتصاد سساسی."رمکی در ج انِ سربیتم"نگاه کنسد به باامه اادقی 1  

 

۸ .Laclau، Ernesto and Chantal Mouffe. 2001. Hegemony and Socialist 

Strategy: Towards a Radical Democratic Politics: Verso 

https://pecritique.com/tag/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86/
https://pecritique.com/tag/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86/
https://pecritique.com/tag/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86/
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انعکا  اعتراآ مردم خساته شده ا   مشاتری باید یقدر  را شاکل داد. ایو جب ه

باید برای مساائل ااانفی    ابقاتی باشااد. ی ران    ساترش باااتهحکومتبسااد 

 ناهاای  نان یا نسا های جوانمزدبگسران، برای خواسااات یحقوقی کاار ران   هماه

های قومی   مبار ه کند. برای حل مساائل محسب  یسات در کشور   یا حقوق اقتست

های م هبی تتاش کند. برای یک سااساساات خارجی در راسااتای منابع متی   آ ادی

معسو ببسند که خواست  یساساسای در داخل کشاور بکوشاد. در هر لحظه-اجتماعی 

مختتف را جمع کند    هایها،  ر همبرم مردم کادام اسااات   حو  ایو خواسااات

 سرد. چنسو ها است که رهبری ایو جب ه شکل میساا مان دهد. در جریان ایو تتاش

ای با مشارکت بعالان جریانا  مختتف سساسی، با اعتقادا  متفا   ایدئولوژیک جب ه

، «هاآن»عتسه  «ما»ر د. هنر رهبران جب ه،  رد آ ردن   ایجاد ای پسش می  انادیشاااه

شعاعسان بنگریم،  هاینوشاته اسات. با نگاه امر   هم که به «حاکمان»برابر  در «مردم»

های های مردمی در مبار ه سساسی کشورهایی در تشاکسل جب هبسنسم که چنسو ایدهمی

( در ترکسه( راهبر HDPها  مختتف  ا  پودمو  در اسااهانسا تا حز  دمکراتسک ختق

ای ا  مبار یو مدابع منابع ابقا  دههایی، اسف  ساااتربوده اسااات. در چنسو جب ه

اربداران حفظ  هاای م هبی   قومی، حمتکش   مزد بگسران، حقوق  ناان، اقتسات

 اده  همان جا، کنند.  ها اند   تتاش می  د ر باشااان  رد هم آمده سااتی  بسمح

ای شعاعسان را در یک مورد های جب هنویسد؛ شاید بتوان تحقق ایده( می1٢۴اافحه 

مشاخص تاریخی در همان د ره در خارج ا  ایران مشاهده کرد. کنفدراسسون ج انی 

( در سا  CISNUمحصاتسو   دانشاجویان ایرانی  اتحادیه متی( در خارج ا  کشور  

ها یها، م هببا اتحاد  ساترده دانشجویان مخالف دیکتاتوری شاه  مارکسسست 1٢۱1

در   رایی دموکراتسکای ا  کثر نمونه شد. کنفدراسسون، مظ رسس  أت رایان( متی  

 ایو ت.ربا  ؤس رایی  یر مشاتری بود. اما به تدری  ایو تعامل   کثر  ییک جب ه

ها تتاش کردند که رهبری کنفدراسسون را در ها   مائوئسستکه مارکسسست بود  مانی
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فوف ی ا رایان   مستمانان مجبور به ترانحصار خود درآ ردند   به ایو ترتسب متی

به دلسل  1۳۴۱کنفدراسااسون شاادند. ن ایت آن که ساارانجام کنفدراسااسون در سااا  

تسبانی پشاا یبرای تبدیل آن به شاابکهسان یبداای    به  یده بشااار های برقهسااساساات

 یحسا  یک اتحادیه»کل منحل شاااد   بهانحصااااری خود در خاارج ا  کشاااور( 

 یشااااید بتوان  فت که جب ه .«دانشاااجویی دموکراتساک به ایو ترتسب پایان یابت

 «متی سوم یجب ه»ای بود که راهنمای آن ایده «انقتابی»موردنظر شعاعسان همانا بدیل 

  رایانه بود. رایانه   ااتاحبا راه   رسمی قانونالبته 

ه ب«( دموکراتسک ختق یجب ه »اش  ر ه یماندهباقیپ  ا  آن که شاااعاعسان با 

ده های مطرح ش  ایده «شاورش»های پسرامون کتابش بدایسان پسوسات، به دنبا  بحث

اش که بسو سااوسااسالسساام نوع ختسل که تفکر التقاای  با ایو ات ام هادر ایو نوشااته

،(ردیت با لنسنسسم   ناسسونالسسم بورژ ایی کسر ی، پاند   است متکی،
1
ا  سا مان  

مستحانه با بشردن  یشاد   در تن ایی،   در جریان یک مقابتهساا مان کنار   اشاته 

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

 

 ها نجس هستند؟ مارکسیست .۷

های خونسو در نی سا مان مجاهدیو   کشتار همان اور که در بالا اشااره شد، تصفسه

شاااان   تتاش برای یک اعتقادا ها به دلسل پابشااااری آنبهکادرهای معتقد م هبی، 

 ها داشت.ها   م هبیمسان چپ یسنگسنی در رابطه هایسا مان مستقل، پسامد

های نام  ربت( در تورااسا تصاافسه «کارسپ»رهبری جدید ایو سااا مان  که بعدتر 

عامتی مثابه بهساااا مانی، حمتا  تندی به اساااتام کرد   رااامو تقبسا م هب در ن

تخدیرکننده   با دارانه، اعتام کرد که مصااتحان مسااتمان ا  اساادآبادی تا شااریعتی ا  
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، مثل اندیشان دینیاند. ر شنفکران   نوتبسسو مساائل اجتماعی   اقتصاادی عاجز بوده

ها در  ندان بود( هم ا  ایو حوادث شدن ایو تصفسهر شودکتر شاریعتی  که در ا ج 

ی کمسته  ندان»رسااد که مطالبی که بعد ا  آ ادی ا  ر میشااوکه شااده بودند. به نظ

کس ان منتشرشد، نوعی  یشریعتی در ر  نامه دکتر عتی به نام 1۳۴۴در سا   «مشتری

ود که ا  نوشته ب «شناسیاستام»العمل به ایو کشتارها بود. شریعتی که در کتا  عک 

کرد که سااتدلا  مینه مارکسااسساات اساات   نه رااد مارکسااسساات، در ایو مقالا ، ا

مارکساسسم   استام د  ایدئولوژی متعارآ هستند،   شرط بقای یکی امحای دیگری 

  است.

مجاهدیو ختق،  پایان حسا  سساسی سا مان خونسو   یعمتی ایو تصفسه ینتسجه

اش نه دشااامنی با ای بود که موراااوع مرکزیاندیش م هبیپاایان تفوق آن تفکر نو

ای ا  اساااتعمار   دیکتاتوری بود. در  ندان ا یو هم عدههاا بتکاه مباار ه باا چاپ

ر حانسون در بند  که به جرم حمایت ا  مجاهدیو دساتگسر شده بودند( به ایو نتسجه 

 ها ر شو شود   دررساسدند که باید چگونگی تعامل مبار ان مساتمان با مارکسسست

ها ای را با غسرم هبیهشفاهی ا  جوانان مستمان خواستند که هر ونه رابط ییک بسانسه

دیگری ا   ندانسان سساسی م هبی،  یها نج  هستند، عدهقطع کنند،  یرا مارکسسست

براتر ا  ایو، مبار ه با مارکسااسساام را مقدم بر مبار ه با اسااتبداد سااساساای   حکومت 

 پ توی دانستند.

سر با در  های آستانه انقتا  ب مو در مسان مستمانانبرتر در سا  ینسر  در نتسجه،

های ساساسات، آن  رایشای شاد که مبار ه با مارکساسسام، لسبرالسسام   دیگر اندیشه

لویت اساااساای داشاات، ابرادی شاابسه به شااریعتی را التقاای  غسراسااتامی برایش ا

رهبری ر حاانسات بر انقتا  برای جتو سری ا  انحراف دانسااات   خواساااتاار می

 الته مرت ی مط ری بود.آیتر شنفکران بود. مصداق بار  ایو تفکر، 
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به مورااع بدایسان  به مثابه نسر ی برتر در مسان   مسنهاساات که در ایو  یراار ر

خونسو  یرغم مخالفت بدایسان با تصااافسهها در ایو د ره( هم اشااااره کنسم. عتیچپ

اندیشان م هبی، ها به نوی آندر ن ساا مان مجاهدیو ختق، نگاه پرنخو    متکبرانه

قه بدایسان به اب ی رایانهها بود. در نگاه ذا ری قااع با ایو تصااافسه سموراااعمانع 

ه شارح لنسنسسم ک-کند، یعنی مارکسسسم ها را نمایند ی میکار ر   ایدئولوژیی که آن

خرده بورژ ا ی ایران بود. بسدن  یآن سا مان بدایی است، سا مان مجاهدیو، نماینده

:نویسدجزنی با همسو نگاه اسات که می
1
  بورژ ا ی است خردهها آنابقاتی  ءمنشا»

های متعصب در خانواده شان اغت، بورژ ا ی متی. ایو مبار اندر دامو پر رش یابته 

ن  تآ ادی یا انجمو مثل اجتماعی م هبی -سساسی های سه  در جریانهبی   م 

اتبان الحاااندیشان   بر آن بود که ایو نوجزنی  «.نداسالمی م ندسان پر رش یابتها

در تبسسنی جبر رایانه    برابر تفساسر سنتی ا  م هب هسچ شانسی ندارند شنفکر در ر

اسالم   دستگاه ارتجاع م هبی را قبو  ، م هبی یتوده»ها بر آن است که در مورد آن

  عبث »شااشاای کورا تعبسرهای تجدداتبانه اندیشااان م هبی برای ا  تتاش نو «دارد

بشر معاار هماهنگی  یخواهانهترقیبا تمایال  که  داندمیمحکوم به بنا   نسستی

یی دیگرهشدار دهنده نوشاتهرغم آن که در عتیبه ایو ترتسب بسدن جزنی،  .«ندارد
۸
 

را  1۳۱۸خرداد  1۴کرده بود   چون ار یابی  ثرؤمالته خمسنی را نسر ی بساااسار آیات

نی الته  خمسآیتایو پسشسنه: ] با»تاکسد داشت که    دارد( «ایبسس  توده»آبرید   توان 

کاران خرده بورژ ا برخوردار ها به  یده ااحبای در مسان تودها  محبوبست بی سابقه

اساات   با امکاناتی که برای بعالست نساابتاً آ اد سااساساای در اختسار دارد، ا  شااان  

                                                      

 " مارکسسسم استامی یا استام مارکسسستی"بسدن جزنی، 1 
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را  یاندیش م هبهای نواما ا  پسش نسر  ،«ای برای موبقست برخوردار اسااتسااابقهبی

 پندارد.میای باقد هر  ونه شانسی برای کسب حمایت توده

طور بهدانسم در شرایب بعتی با آن د ست خود مینویسد ما مجاهدیو را جزنی می

ما »دارد که کساد أتاا   کتی  حد  تاکتسکی   تا حدی  حد  استراتدیک داریم.

آ ریم حسا  میت عسف موقعست ایو جریان را در شرایب امر   ت عسف جنبش به 

رر ر  مبار ه   نسا  به »که کند بسنی میپسشدر عسو حا  . «کنسم  ا  آن پرهسز می

لنسنسسم ااسل کانالسزه  -به سوی مارکسسسمها را ساار انجام آن «دری  درست شرایب

در کوبا است که عناار کاساااتر  آن جنبش  ی نده ینمونه»ابزاید:   میکند می

جمته خود کاستر  در آغا  انقال  مارکسسست لنسنسست نبودند   آن ا   یآغا کننده

مدعای نخسااتسو  .«مارکسسسم را پ یربته   به کار بستند در جریان انقال  رر رتاً

اهند ایران نخو یاندیشان م هبی، نسر ی غالب در جنبش آیندهجزنی مبنی بر آن که نو

پسوسااات. اما ایو ادعا که بود، با کودتای خونسو در ن ساااا مان مجاهدیو به تحقق 

اندیش را به اعتقاد مبار ان مستمان نو «رر ر  مبار ه   نسا  به دری درست شرایب»

در  شیاندنو یهابه مارکسااسساام رهنمون می کند، نه دقسق بود   نه  اقعی. مسااتمان

را  یگرید یهاراه ،یاسااتام یهاکشااور ری چه در سااا رانیچه در ا ،بعد یسااا  ها

 .ابتندیهم دست  یابه نفوذ توده یجوامع حت یجستند   در برخ

 ستسآنتا ون انیجر  و،یدر سا مان مجاهد «چپ» یبا کودتا ،هاآن ساا  رانیدر ا

بتامنا ع را به  یرهبر ،شاااه میرژ یمخالفان م هب انس( در مشااانیگراندی مدابع محو د

 یز بودند من شااانیرقابت با د راند ایتعامل    یکه در پرا  یگرانی د ،دساات  ربت

  رستاث یورداسدالته لاج ستمسشب ه در برآمد آنتا ون یبشا رام،  یتق ساتمسکرد. آنتا ون

 داشت. یجد
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 شوندقلع و قمع و از صحنه خارج می «هاغیرخودی» ی. همه۸

،  مانی که دستگاه حکومت محمدررا شاه پ توی در سر بحرانی جدی 1۳۴۶در سا  

متی  ی هجبد. هسچ نسر ی سساسی متشکتی ا  مخالفان سساستی برجای نمانده بوشاد، 

ن هم ایرا یبه سر برده بود   بعالستی نداشت، حز  توده «اابر   انتظار»ها در ساا 

ها نادر خارج ا   ند سااا  بود که در م اجر  بود، سااا مان مجاهدیو هم عمتاً ۸۴

سااا ای ا  رهبری    یهای  سااتردهسااا مانی نداشاات   بدایسان ختق با کشااتار

به  ر ه کوچکی با اختتابا  بزرگ در نی  1۳۴۴-1۳۴۱های هاایش در ساااا درکاا

ایو در شارایطی بود که دساتگاه ر حانست در اقصی نقاط کشور، ا   تبدیل شاده بود.

 به های عتمسه قادر نی   نسز حو هسااسنههای م هبی   ت ها، هساریق مساااجد، تکسه

ها بود. در عسو حا ، بر پاشاای رژیم شاااه چنان با دیک با مردم   بسااس  آنارتباط نز

های نسر  ی  جان  ربتو د باره «  ار ید ره»سااارعات پسش ربت که  مانی برای 

آلود شتا مرداد نداد. با خر ج  ۸۲سساسی بعد ا  کودتای  یشادهسارکو شاد  به

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

امکانی نبود که جریانا  متفا   ساساسای با هم به بحث    فتگو بنشسنند   به مردم 

 ها برای بعد ا    ار ا  نظام پادشاهی چسست.آن یبگویند که برنامه

هوشاامندانه ا  سااابقه تاریخی مبار ا  رااد رژیم  یآیت الته خمسنی با اسااتفاده

در ایو مد  کوتاه، با  خود یدن تماام مخالفان  یر پرچم   برنامهخود، باا جمع آ ر

   جریانا  سساسی برای بعالست پ  ا  سرنگونی رژیم یاامسنان دادن به آ ادی همه

مردمی  یاقشاااار مردم، قاادر به تشاااکسل جب ه یاحترام باه آ ادی اجتمااعی هماه

را  عتسه حکومت شاه شد   رهبری شورش مردم «مستکبریو»در برابر  «مسات اعفسو»

 .در دست  ربت

هاای متفا   م هبی تحت رهبری کرد کاه نسر یکساد أتالکو ایو را هم باایاد 

بود.     اه مت ااد ناهمگونالته خمسنی در انقتا  هم اتحادی ا  جریانا  بساسار آیت
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ساو جریانی که خود را خب امامی می نامسد   به آرای مرت ی مط ری نزدیک یکا  

هایی مثل احمد جنتی، هاای سااانتی اساااتامی که در چ رهسف دیگر نسر بود   در ا

شد. حتی در یک نمایند ی می مصاباح یزدی، احمد آذری قمی   شاس  محمد یزدی

سااا مان مجاهدیو انقتا  »انقتا  مثل  یدر آسااتانهشااده سااس أتسااا مان سااساساای 

های  ونا ون   نامتجانساای در مجاهدیو ختق( هم  رایش بدیل به مثابه  «اسااتامی

 اده   هاشاام آغاجری، ب زاد نبوی، مصااطفی تاج ا  سااعسد حجاریان،د؛ کنار هم بودن

سااو  تا احمد توکتی، محسااو ررااایی، حسااسو بدایی،  کیدر  محسااو مخمتباف

 اما. رگید یدر سو نداد،   محمدباقر ذ القدرالامسنی، حساسو  یباییعبدالحساسو ر ح

ها  بد ن اسااتثنا( حق آن یبود. همهآنتا ونسساام ها اشااترای تمامی ایو نسر  ینقطه

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

ها عبار  بودند ایو  ر ه یرا باال. شعارهای همه «غسرخودی»دانساتند   مطتق می

 بر اشتت …مرگ بر التقاط   ا : مرگ بر کمونسساات، مرگ بر لسبرا ، مرگ بر منابق،

 کامل رقبای سساسی ان دام   نابودی ا ر حتی .بود مکتبی غسر جریانا  یهمه ح ف

شااادند. جا   درجا براهم نبود، اما یکی پ  ا  دیگری باید ا  ااااحنه ح ف مییک

ها، با دراااد کوچکی ا  آرا، مثل یک اقتست بسااسار ای ایو نسر شااسهحتی ح ااور حا

م ند   «ن  ت آ ادی»سرنوشت  تحمل نبود.قابلاهمست هم در جامعه کمکوچک   

 .است ر شنی ا  ر ند پسشربت ایو ماجرا یبا ر ان، نمونه

انعطاف قابلنتا ونسساتی بسسار آاربه آن که تعریف غسرخودی   خودی در منش 

، انگ دشاامو انقتا    خائو  ها در  ام بعدیت سسرپ یر اساات. بسااساری ا  خودی  

شوند. ایو سرنوشت تر تسکی، بوخاریو،  ینو یف ح ف می خورند   ا  ااحنهمی

ااادر، حسااو بنی اده، قطبهمسو داسااتان برای  .بود   کامنف در انقتا  بتشااویکی

در انقتا  ایران تکرار شد. هم   حتی ربسنجانی  یکر ب  ،یلاهوتی، منتظری، موساو

  ای را  در داستان آنتا ونسسم(، سر ایستادن نسست.قابتهچنسو 
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ها، متسون   چپ - چنان که اشاااره ربت -خورشااسدی  1۳۶۱ یهای دههدر سااا 

ای، نابود   ا  احنه خارج شدند. اما نگاه کوتاهی به راه   ر ش ها ا  هر نحتهلسبرا 

 ها هم آمو نده است.های پ  ا  انقتا  در ایو سا سا جریانا  مختتف چپ در 

هاایی بودند شااابسه ساااا مان پسکار   یا اقتست که خستی   د به  ر ه ا  ، چاپ

برخاساااتند   همراه با ساااا مان  مخالفت   حتی در سری مساااتحانه با نظام جدید

در ب ار اش ا   ندان، با ساا ی شده بود، رهبرانمجاهدیو که بعد ا  آ ادی برخی ا  

 ها کشته شدند.  تعداد کثسری ا  اع ای آن سرکو  شدند 1۳۶۱

 ر ه د م، حز  توده ایران   اکثریات بود کاه مباار ه با امهریالساااسم   عدالت 

اجتماعی( برایشان ا لویت داشت، امسد ار بودند -های ساساسایاجتماعی    نه آ ادی

ها با آنان همساااو بود، لویت ا ها در ایوکه به  مان آن «خب امام»کاه با حمایت ا  

بتوانند بر جریان راسااات   سااانتی شاااریک در رهبری انقتا ، غتبه کنند. ایو  ر ه 

نکته آن بود که   ندانی   ساارکو  شاادند. 1۳۶1عتسرغم ایو پشااتسبانی، در  مسااتان 

که  خود ا  رهر ان راه آنتا ونسساام بودند(، اعتمادی به ایو پشااتسبانی  «هاخب امامی»

چرا که راه     ؛کردندها نگاه مینا  همواره با شاااک   بدبسنی به ایو جری ندنداشااات

ها( یم هبدر برابر مخالفان  ا جمته  یها در اتحاد شور کیبتشو یساتسر ش آنتا ون

ای به  ندانسان توده 1۳۶۱بودند. موسوی اردبستی، رئس  قوه ق ایسه، در پایسز  دهیرا د

یت عد    رأبت استامی ربتار شده، باید شکر زار  ادر نبا شاما » :در ا یو  فته بود

گرنه دادید. مت نمی تستسد. شما ا ر به جای ما بودید، به کسی مهباشسد که تا امر   

جا را دسته دسته به  توله  سو که دساتشاان رسسد، عتمای آنهمی قفقا ، هابتشاویک

« ایدکردهبستند  کشتند، بردند، سو اندند... براموش 
1
 

                                                      

 "...بار دیگر   ایو بار"محمود به آذیو، 1 
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ته پای شکرال ای هایی منفرد مثل دکتر مصطفی رحسمی ر ه ساوم، ساوسسالسست

 اعدام ای ها، دساااتگسر    ندانیبه محد دیت آ ادی بودناد که اعتراآ کردند نداد

دموکراسی اختاقی انتقاد کردند   نوشتند ا  منظر سوسسا  کدیور، یشادند اما به  فته

.اندکه چرا مخالف   اساتدلا  کردند
1
توان با مشی ه   ر ش ایو  ر ه ساوم را میرا 

مند  جامعه نسای اداره» : فتهمسااو دانساات که می هام ند  با ر ان در ایو سااا 

که  ؛«ییزربرنامها    عتدامند  نسا  ست ی ابشری تجربه  توجه به عقل جمعی 

الیت بقسه  » :که مدعی شد ؛«ندیو هم پسشربت نمیکدحتی  ن آ ادی، بد» :نوشاات

«.دلت بود د ن اا  یو دیی اقائل به جد»   «اردینی ندد ییشهر
۸
بابک احمدی درست  

یعناااااا  در ا ج غوغااااااات خشااونت »شصت  یهای دهه وید که در سااااا می

 ونسستی داشتند   ا  آ ادی آاااداهایی ا  ایو دست،  کااه راه   ر شی ، «انقتاباا 

بااه » فتنااد(، تمااان حقوقاا  م   دباااااع ا  حقااااوق بشاااار در قالاااب  ف

رسااااسد. انااگار نااه انااگار کااه چنااان ادایاا  ااااتاً   جااود جایاااا  نم 

.«داشاات
۳

 

 

 گونیستی آ. چرخش از آنتاگونیسم به راه و روش ۹

                                                      

 /https://kadivar.com/16668 ,"کدیور, "عصرانه با اعم قانون 1

 "محسو کدیور، احت مشی با ر ان ۸

 1۳٢۱بابک احمدی، دیالوگ، مس و، بر ردیو   اردیب شت ۳ 
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ها انعکاسی  سسع یابت. با پایان جنگ ایران   عراق   ایو اادا های بعددر ساا  اما

خمسنی   بر پاشااای اتحاد جماهسر شاااور ی   اقمار آن در ار پای  التهرحتت آیت

  سساسی ایران هم دچار تحولی چشمگسر شد. یشرقی، احنه

ه های ایرانی  مثل بقسچپ یپ  ا  بر پاشی شور ی، تحولا  عمسقی در اندیشه

ها در ج ان( رش داد. بررساای ایو تحولا ، مورااوع مطتب دیگری اساات. اما چپ

چه که مربوط به مساائل مطرح شده در ایو مقاله است، باید اشاره کنسم که آن یدرباره

 سستی، ونآهای ایرانی، ا   رایش آنتا ونسستی به راه   ر ش تعاد  نسر  در مسان چپ

های ج انشااامو    انترناساااسونا  به تتاش برای یابتو راه کارهای حلراها  اعتقاد به 

 رایی ذا معسو، ا   یای مردم در ایو لحظههمتی   در همنوایی با برهنگ   سااانت

به چند انگی تحت ساااتم بودن  جنساااست، م هب، قومست،  «کار ر یتقد  ابقه»

آ ادی  ها بهتری در مسان چپد رباشی...(، ت سسر کرده است. امر  ه  ر ه بسسار بزرگ

 یهنسر های ساساسی   پاسداری ا  قوانسو دموکراتسک   حقوق بشر، به مسابق یهمه

مردم در دموکراساای  یکنندهی تعسسوأرجامعه مدنی    سااه رها در اندیشااه یعادلانه

 پارلمانی معتقد هستند.

های پ  ا  جنگ   در  شت های م هبی در سا اما ایو تعاد  نسر  در مسان نسر 

 آیت الته خمسنی چگونه پسش ربت 

 1۳۴۸که در ایران بعد ا  انقتا   را آااف بسا  که جریانا  ساساسی شبسه آنچه

رم ا  منظودهد: های آن را چنسو شرح میتعریف کرده،  ید ی «ا رمسالا»مستب شد 

  مع اجودر سالمی انوعی نظم اری برقرن شامهبرنا کهی است هاین یی جریاا رمسالا

ست. آن اخالقی را  امقر  شریعت ، سالمیاحکومتی یبر مبنان مستمانا  جتماعاا

هایی که اندیشه باشد  بهکردن سساست   اقتصاد جامعه است،   میسالاا هف آنهد

 .کنندهای برهنگی آن مخالفت می  نمادمنطق سساسی    آیند،می  غرا  
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نخستسو انقتا   یهای بعد ا  دههبسا  ساه  برآمد یک جریان تا ه را در ساا 

 - ا  : کند یر ظ ور میدهد که به دلایل تورااسا می « راییپسااااسااتام»با نام  1۳۴۸

کردن جامعه ا  بالا   عواقبی که ایو اسااتامی یمشااخص   متمو  ا  پر ژه یتجربه

تحولا  عظسم اجتماعی که در ایو  -د م ؛پر ژه برای دیو   دنساای مردم به بار آ رد

 ایران رش داد، که شامل  سترش  سسع ش رنشسنی، با سواد شدن یها در جامعهساا 

 ی سری یک ابقهتری ا  مردم، ت سسرا  در ساااختار اقتصااادی، شااکلاقشااار  سااسع

ربته،   ن بسشاااتر جوانان در سااااختار متوساااب بزرگ شااا رنشاااسو   دانشاااگاه

 public  «عمومی سااه ر»شااناساای، ح ااور چشاامگسر  نان در قتمر  جمعست

sphareالمتتی بات سسر در ب ای بسو - سوم های ر شنگرانه است.نا(،   رشد  فتم 

.جنگ ساااردپاایان 
1
اسف  یدر اندیشاااهرا ایو تحولا  اجتماعی، ت سسرا  بزر ی  

ای ا  سااساسااتمداران  با ر ان، خاتمی، موسااوی  ...(، ر حانسون  منتظری،  سااترده

...(   اندیشاامندان اسااتامی  ی نجان ا ساساادالته ب ,بسمحمد دساات  یعتاااانعی، 

، متکسان  ...( که به شکتی بعا  در سر در انقتا  بودند،  سار ش، مجت د شابساتری

ها باعث شد. بصل مشتری در ایو  فتمان تاکسد بر ااتاحا ، تعامل، پ یرش تفا  

مشااکتا   یها سارچشاامههای  ونا ون بود. ایوآمسز اندیشااهمسااالمت  همزیساتی 

تی که ریشه در دیدند   به مسائل داخنمی یدشامنان خارج  یداختی را تن ا توا ه

پرداختناد. غر    ج ان اساااتام را هم تااری  اولاانی دیکتااتوری داشااات هم می

ها   نا، بردیت انس«لا إِکْراهم بِی الدِّیوِ»بر کسد أتدیدند. پارچه، ساساه   سافسد، نمییک

سااا پ»داشااتند. حسااو یوساافی اشااکوری در تعریف  برقراری دموکراساای غسر  لایتی

دینی شاادن د لت   د لتی شاادن دیو هر د  ا  جمته » :دنویساامی « راییاسااتام

                                                      

1 Bayat، Asef. (2013)، "Post-Islamism at large" Post-Islamism: The changing 

faces of political Islam. Oxford University Press 
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ما مخالف ح ور   بعالست م هب  :دهد  ادامه می. «اساتامسسم است های منفیپسامد

م  رای استامسس( نسساتسم، اما ناقد  فتمان تقتسل public sphareدر حو ه عمومی  

  فتمانی است که پاس ،   خواهی بومی، السگارشای م هبیتمامستهساتسم که مر ج 

کند. ا  دید اه ما اساتام، همچون سایر هایش را ا  م هب اتب میتمام همه پرساش

 ایعمومی ح وری بعا    مدنی داشته باشد، اما هسچ ایده ساه رتواند در ها، میایده

قداساات، الوهست، مصااونست،   برتری ذاتی ندارد. حکومت امری سااکولار   دنسوی 

برای حکومت ارائه  مشر عست آن هستند،   دیو الگوی مشخصی است، مردم، مبنای

«نکرده اسات
1
ر بعد ا  انقتا  ایران، د « راییاستام»مثابه پسامد به « راییپساااساتام» .

ه   ب های مسااتمان  مثل تون ، ترکسه   اند نزی( هم  سااترش یابتسااایر کشااور

  نسر ی غالب سساسی در آن کشورها تبدیل شد.

در  « هبیاندیشای منو»مثابه تبسسنی تا ه ا  به « راییپساااساتام»در کنار  ساترش 

های پ  ا  انقتا  ایران، باید ا  یک جریان سانتی   قدیمی شاسعی که در  اقع ساا 

اخسر ا   هاینوعی خوانش دینی ا  سااکولاریساام اساات، هم یاد کنسم که در سااا 

ه برخوردار شااده اساات. بر اسااا  ایو ای در مسان ر حانسون شااسع سااترده محبوبست

بق ی، انساان آ اد آبریده شده، کسی بر ا   لایت ندارد  تن ا در خصوص  یاندیشاه

توان  فت(. ایو دید اه به عتا ه، سساست   امور ایو امامان معصوم ا  حق  لایت می

بب ا سشمرد. ل ا،  ر د ر حانسان به رهبری سساسی ردنسایی را امری آلوده به بساد می

الته محمد حسسو نائسنی شناسد.آیتآلوده شادن دیو، ر حانست   دینداری مردمان می

الته سااسسااتانی در عراق الته خویی در د ره انقتا    آیتمشاار اه، آیت ید ره در

 اند. ایو اندیشه یهای برجستهامر  ، چ ره

 
                                                      

اسااتامسساام در اندیشااه اختاق عتسه اختاق؛ امکان   امتناع نقد اختاقی "حسااو یوساافی اشااکوری، 1 

 "شریعتی
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 گیرینتیجهکلام آخر، به جای 

تسخسر د لت هستند  یدر اندیشهها( یم هبچپ   هم  انسها  هم در م ساتسآنتا ون

شاااان را در تمام جامعه  در حکومت، قتمر  تاا باه ایو ترتساب، ایدئولوژی اعتقادی

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

آ ادی بر سااار راه   هر رقسبی، باید ح ف   ا  ااااحنه خارج شاااود. با ایو تفکر، 

شاود، هر اختتابی  حتا با د ستان سابق( آنتا ونسستی معنا میاجتماعی   ساساسای بی

 های انفی، هنری،ناشاود. ساا مآمسز حل میح ف خشاونت یشاود   با شاسوهمی

ا ر  یر برمان   رهبری جریان حاکم  «مدنی یجامعه»خسریه   ساااساسااای بعا  در 

یشند داوری لبا  بهوشند، ربتار کنند   بسن شود. مردم هم باید آننباشاد، تحمل نمی

شاناسد. هر د ی ایو جریانا ، حتا ا ر پسش ا  رسسدن به ولوژی ااحسا میئکه اید

های دموکراتسک را بدهند، با رسسدن به ناآ ادی ساساسای   حفظ ار  یقدر ،  عده

 کنند.ها را نابود میقدر ، تمامی ایو ن اد

ها با  هبی، که آ ونسساام راهنمای ر ابب آنبخش دیگری ا  چپ   نواندیشاای م

رقبا احترام  یهمه دیگر جریانا  سااساساای اساات، بر آن هسااتند که باید به آ ادی

های اجتماعی   قوانسو دموکراتسک بعالست   اشت   پاسدار حقوق ش ر ندی، آ ادی

جریانا   یهای همهعادلانه نظرا    اندیشه یساساسی بود. هر د  جریان، به مسابقه

کنند ان اعتقاد دارند. حکومتمردم برای انتخا  ی أرکننده بودن تعسسوساااساسااای   

عمومی  سااه رمدنی    یهای جامعهناها در سااا ماسااا  کار برهنگی   تبتس ی آن

آلت پسشااابرد  ،های حکومتی در نگاه ایو جریانا نااسااات. د لت   دیگر ساااا م

 ی. ا ر چه سااساساات تبتس  شااده در د رهانتخابا  نسساات یایدئولوژی حز  برنده

دنسایی ش ر ندان، برای کم کردن مشکتا    ابزایش انتخابا   برای ب بود  ند ی ایو

ر د. لکو د لت، مجزا ا  ایو یا آن هاا ( توساااب ایو د لات پسش میشاااادماانی آن

تحو   ایدئولوژی اسات   حق دخالت در امر  ند ی خصوای ش ر ندان را ندارد.
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  شهی ا  غالب بودن اند ،یرانیا یها یها  م هبچپ انسها در م ر ستعاد  ن رسس مثبت ت

 وی  امردم ا ی  اقبا  عموم یستسراه   ر ش آ ون یبه چرخش به سو  یساتسآنتا ون

 .  دیامر   د رانیدر ا یاسسس-ی  تکامل بکر اجتماع ینشانه پختگ دیتحو ( را با

های ها   م هبیهای آن دسته ا  چپبرداشتمبرم در مورد ر ایت   های ا ؤسا

هاساات   معتقدیو به سااوسااسالسساام ایران که آ ونسساام راهنمای اندیشااه   ر ابب آن

 هاست: اکنون ایو یدموکراتسک   نواندیشان دینی(، در لحظه

ها با ر عمسق دارند   هر کادام ا  ایو جریانا ، تا چه حد به ایو اندیشاااه -ا  

 شند وها بکتحقق آنحاررند در راه 

ور توانند به  فتگو بنشسنند   به اها، چگونه میدر راساتای پسشبرد ایو ایده -د م

 دیگر کمک کنند عمتی به یک

های  نان، کار ران   تواند با خواستهای آنان به چه ترتسبی میایو تتاش -ساوم

   ای دینیهساایر مزدبگسران، کنشااگران حفظ محسب  یساات   مدابعان حقوق اقتست

 قومی پسوند برقرار کند 

 

 


