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مهسا رمضانی

«دســـتاوردهای انقالب» و «پروژههای بر زمین مانـــده آن» بارها
مورد پرســـش قرار گرفته اســـت اما امســـال که انقالب به  40سالی
که ســـن پختگی اســـت قدم میگذارد ،مرور کارنامهاش میتواند
نکات قابل تأملی داشـــته باشـــد تـــا برای ادامه مســـیر ،افقگشـــا
شـــود .به این اعتبار ،بر این موضوع متمرکز شـــدیم که «مطالبات
مـــردم در جریان انقالب چه بود؟» و «پس از  40ســـال چه اندازه از

اندیشه
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این مطالبات محقق شـــده اســـت؟» دکتـــر علیمحمد حاضری،
اســـتاد جامعهشناســـی انقالب دانشـــگاه تربیت مدرس که آثاری
همچون «بررسی تحلیلی مطالعات انقالب اسالمی» و «انقالب و
اندیشه» را در کارنامه خود دارد و دکتر علیرضا شجاعیزند ،استاد
جامعهشناسی دانشـــگاه تربیت مدرس که کتاب «برهه انقالبی در
ایران» از جملـــه آثار او در حوزه مطالعات انقالب اســـت ،ما را در
تبیین این بحث همراهی کردند.

عکس :سجاد صفری /ایران

هر دو سوی ماجرا است که امروزه اشراف
ش آنـــان از تاریخ و از میدان منازعه
و دان 
افزایـــش یافته اســـت و راههـــا و روشها
و گزینههـــای عدیـــ دهای هـــم در اختیـــار
دارند .پس متمایز بـــودن انقالبها یک
خصوصیت مسلم و بدیهی است و از آن
جمله است تمایزات نرمافزاری آنها که
شـــما با عنوان «گفتمان» و بنده با عنوان
«ایدئولوژی» از آن یاد کردم.
ëëچهتئوریهاییدردهههای40و50زمینه
بسیجمردمیرافراهمکرد؟
حاضـــری :از مشـــروطه تـــا دهـــه ، 40
جامعه ایران با ســـه ایدئولوژی یا با ســـه
راهبرد توســـعه مواجه شـــد؛ نخســـتین
جریانی که از بعد از مشروطه مطرح شد،
«تجددگرایی غربگرایانه» بود .بسیاری
بویژه بعـــد از جنگهای ایـــران و روس،
متوجه فاصله و شکاف بین جامعه ایران
با بعضی از دولتهای در شرف پیشرفت
شـــدند و خواســـتند آن عقبماندگـــی را
با طی کردن همان مســـیر جبران کنند و
تجددگرایی به آن معنا آغاز شد.
در این مســـیر یکـــی از ایدهها« ،توجه
به آزادی» بود .اما وقتی این روشنفکران
به زعم خودشان با مقاومت بخشهای
عقبمانده یا ضد اندیشه ترقی مواجهه
شـــدند ،ترجیح دادند تـــا از آزادی موقتاً
صرفنظر کننـــد و با قدرت آمرانـــه از باال
همچون رضاخان «مســـیر پیشرفت» را
طی کنند تا جا بـــرای پرداختن به آزادی
بعـــداً فراهم شـــود .این رونـــد کمابیش
تا دهـــه  20ادامه پیدا کرد امـــا از آن پس
بشـــدت دچار عدم مقبولیت شد و هیچ
نیرویی به دفاع از آن برنخاست .بتدریج،
بعـــد از آن گفتمان ســـرزندهای که تحت
عنوان «سوسیالیسم» مطرح شد و مسأله
بیعدالتی را که در گفتمان مدرنیزاسیون
غـــرب مغفـــول بـــود ،وارد صحنـــه کرد
(اتفاقاً بســـرعت هم توانســـت در بخش
وســـیعی از دنیا برای خـــود جای پایی باز
کند و در ایران هم بســـیاری را جذب کرد)
همزمـــان ،یـــک ایدئولـــوژی دیگری هم
بعد از جنگ جهانی دوم در سراســـر دنیا
مطرح شـــد و آن «ناسیونالیسم» بود که
به دفـــاع از هویت ملی کشـــورها برآمده

ی در خدمت یـــک حرکت
ایدئولـــوژ 
ن اما بیشـــتر یک
انقالبـــی اســـت ،گفتما 
«ابـــزار تحلیلی»اســـت و ممکن اســـت
بهکار کســـانی بیایـــد که قصد واســـازی و
بازیابی دســـتگاه فکـــری پیشبرنده یک
ن در واقع توصیف
انقالب را دارند .گفتما 
و تصویری است از موضع ناظر؛ تعبیری
اســـت از ناحیه ســـوم شـــخص ؛ در حالی
کـــه ایدئولوژیها همان چیزی اســـت که
کنشـــگران انقالبی آن را با خـــود دارند و
صریحـــاً از آن یاد میکنند و بدان اشـــاره
مینمایند و ارجاع میدهند.
افـــرادی که درگیـــر ماجرایی از جنس
انقالبند ،هیـــچ گاه از آن وضعیتی که در
آن هســـتند ،تعابیر گفتمانـــی نکردهاند؛
ســـوم شـــخص اما ممکن اســـت چنین
تصویری از صحنه داشـــته باشد و چنین
وصفی را ارائه دهد.
ëëیـــک جریـــان بـــرای اینکـــه واجـــد
«ایدئولـــوژی» یا «گفتمان» باشـــد باید
واجدچهمؤلفههاییباشد؟
شـــجاعیزند :آقـــای دکتـــر حاضری،
چهار گفتمان (به تعبیر مـــا که اکنون در
نقش ســـوم شـــخص هســـتیم) یا چهار
ایدئولوژی فکـــری رقیـــب را در آن برهه
معرفـــی کـــرد؛ «جریـــان فکری وابســـته
بـــه حکومـــت پهلـــوی»« ،جریـــان چپ
مارکسیســـتی»« ،جریـــان ملیگـــرا» و
«جریاناسالمی».
منظورم این است که اگر درخصوص
جریان کمونیستها و چپ مارکسیستی
بتوان اطـــاق ایدئولـــوژی یا گفتمـــان را
پذیرفت و در باب جریان ملیگرا هم آن
را با تســـامح بهکار ببریم؛ برای حکومت
پهلـــوی نمیتـــوان چیزی تحـــت عنوان
ایدئولوژی یا حتی گفتمان قائل شد .این
فرض واقعیت نـــدارد و دچار بزرگنمایی
است .شاید برای اینکه بازی شطرنجمان
کامل شـــود و تمام طرفهـــای درگیر در
ماجرای انقالب ،وضعـــی متناظر با هم
داشتهباشند.
ســـلطنت پهلوی بیش از هر چیز یک
واقعیـــت موجود و محقق بـــود؛ مثل هر
قـــدرت مطلقه وابســـته که از یک مســـیر
کارســـازی شـــده به قـــدرت رســـیده یا بر
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معنابخشی و اولویتدهی به آنها است.
مثالً جریان چپ ،معنـــای خاصی از
«عدالت» دارد و اولویت بیشـــتری بدان
میدهد .همین شـــرایط را ممکن است
ملیگرایان لیبرال درباره «آزادی» داشته
باشند .در مورد مقوله استقالل هم همین
طور است؛ یکی آن را بیشتر در برابر غرب
مطرح میکرد و دیگری در برابر شرق .از
همین رو بود که یکی از شعارهای اصلی
مردم ایران در برهه انقالبی «نه شرقی و
نه غربی» بود و یا برای دگر سازی بیشتر با
مارکسیستها بر «حکومت عدل علی»
تأکیدمیشد.
همه ایـــن مقوالت برای مـــردم ایران
مطلوبیت داشـــت و ارزشـــمند بـــود .نه
باالســـتقالل و نامتعین؛ بلکـــه با معنا و
مبنای دینی .دال مرکزی جریان اسالمی
در فرآینـــد انقـــاب «دیـــن» و اعتقاد به
کفایـــت آن بـــرای راهنمایی بشـــر و اداره
جامعه است .علت اینکه مردم در اطراف
این جریان جمع میشوند؛ اعتقادی بود
که به دین داشـــتند و اعتمادی بود که به
متولیان آن ،یعنی روحانیت نمودند.
ëëآیا مردم به این دالهای مرکزی و شناور
آگاه بودنـــد یـــا اینکه مالحظـــات دیگری
درانتخابایدئولوژیشاندخیلبود؟
شـ ــجاعیزند :اشـ ــتباه اسـ ــت که گمان
کنیم مردم ،دال مرکزی و دالهای شـ ــناور
را میشـ ــناختند و با بررسـ ــی آرا و نظریات
مطرح در آن روزگار ،به وجود سـ ــه یا چهار
گفتمان متمایز پی بردهاند وبا تأمل بیشتر
به این نتیجه رسیدهاند که جریان چهارم را
برگزینند ؛ چون تعریف جامعتر ،دقیقتر و
عملیتر از این مقوالت دارد .صورتبندی
گفتمانی اوالًکار ناظرین و تحلیلگران است
و ثانیـ ــاً مربوط بـ ــه ادوار مابعـ ــد از واقعه و
پـ ــس از فراز و فرودهای فراوان و همگرایی
و واگراییهـ ــای عدیـ ــد ه که به جداسـ ــازی
کاملتر آنها انجامیده است.
واقعیـــت پیچیدهتـــر از وجـــود چهار
گزینه متعین روی میز است و مالحظات
دخیـــل در انتخاب مردم لزوماً از مســـیر
تجزیـــه و تحلیلهـــای رایـــج در محافل
علمـــی و روشـــنفکری نیســـت؛ برتری و
پیـــش افتادن جریان اســـامی در فرآیند
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در واقع ،معتقدم کـــه اجتماع مردم
زیر بیرق جریان چهارم ،از مسیر مقایسه
میان معانی داده شده به دالهای شناور
نبوده اســـت .حتی یک وارسی و انتخاب
جســـتوجوگرانه و روشـــنفکرانه نیست؛
بلکه ریشـــه در یک باور و تلقی هزار ساله
دارد .مردم هم مطالبه استقالل و آزادی
و عدالـــت را از دیـــن گرفتـــه بودند و هم
معانی آنها را .دین آن را در یک پروســـه
بلنـــد تاریخـــی در جوهره وجـــودی آنان
نشانده بود و حاال مردم آن را به دین پس
یدادند.
م 
ëëانقـــاب چقدر توانســـت پاســـخگوی
مطالباتمردمدرآنبرههزمانیباشد؟
حاضـــری :کلیدیتریـــن مطالبـــه
یـــا شـــعار انقـــاب «اســـتقالل ،آزادی،
جمهوریاســـامی» بـــود« .اســـتقالل»
بهمعنای زیرســـلطه نبـــودن و «آزادی»
هـــم به معنـــای ضدیت با اســـتبداد .اما
جمهوری اســـامی در دل خود متضمن
چند چیز بود؛ جمهوری اسالمی به نوعی
مترادف حکومت عدل علـــوی نیز بود و
بر این اســـاس در بردارنـــده ارزشهایی
همچون آزادی و استقالل بود؛ به عبارتی
جمهوری اســـامی در ذات خـــود نوعی
«معنویتگرایـــی» و «تعالیجویـــی»
داشـــت .همچنیـــن فرمولی بـــرای رفع
عقبماندگـــی هم بـــود .بر این اســـاس
میتـــوان مطالبـــه جمهوریاســـامی را
متضمن پیشرفتخواهی هم تلقی کرد.
ëëاگرشعارکلیدیانقالبیعنی«استقالل،
آزادی،جمهوریاســـامی»متضمناین
چند وجه بود ما بعد از انقالب و در مســـیر
اینمطالباتبهچهچیزهاییرسیدیم؟
حاضری :فکـــر میکنم تقریبـــاً مورد
وفاقترین آرمانی کـــه همه گرایشهای
اســـامی بـــر آن اتفاقنظـــر داشـــتند،
بحـــث «اســـتقالل» اســـت؛ لذا بـــه نظر
مـــن برجســـتهترین دســـتاورد انقـــاب
«اســـتقاللخواهی» اســـت .امـــا در
خصـــوص «آزادی» و «عدالـــت» بعدها
دچـــار تعارض و تفاوت معنایی شـــدیم
و گروههای مختلـــف معنای مختلفی از
آزادی ارائـــه دادنـــد و گاه این تعاریف در
تقابل با هم قرار میگرفتند.

ارزیابی «دستاوردهای 40ساله انقالب» در میزگردی با حضور علیرضا شجاعیزند و محمدعلی حاضری

از اتوبان «استقالل» تا کوچه «عدالت»

بیشترین دستاورد انقالب در حوزه «استقالل» است؛ اما «عدالت» هنوز پروژه ناتمام انقالب است
ëëرژیـــم پهلـــوی 60ســـال در نفـــی و طرد
اســـامگرایی ،از هیچ کوششـــی فروگذار
نکرد .چرا پس از  60سال حذف و طرد ،این
گفتمان توانست در دهه 50به عنوان یک
گفتمانجاذبومطلوبدرعرصهسیاسی
و اجتماعـــی ایران مطرحشـــود؟ چه چیز
«گفتمان اســـامی» را از سایر گفتمانها
متمایزمیکرد؟
دکتر محمدعلی حاضری :رژیم شـــاه
به چند دلیل در پروســـه سکوالریزاسیون
یا مدرنســـازی جامعه ایران موفق نبود
و عکسالعمل جامعـــه هم به نوعی در
مســـیر معکوس آنچه او پیشـــنهاد کرده
بـــود ،حرکت کـــرد .در مجمـــوع گفتمان
رژیم شـــاه توأم با نوعی تحقیر ملی بود.
اولیـــن وجه آن ،رویکرد اســـتبدادی رژیم
بـــود که به طور طبیعی مـــردم را به هیچ
میانگاشـــت و یک سیاست آمرانه از باال
را دنبال میکرد که این امر ،برای مردمی
که پیشینه تاریخی بزرگی خصوصاًتجربه
مشروطیت و مطالبه شکستن استبداد را
ت سر گذاشته بودند ،گران میآمد.
پش 
خصلـــت دوم ،وابســـتگی ایـــن رژیم
بود .چراکه به وضوح توسط یک کودتای
امریکایی ســـر کار آمده بـــود و یک دولت
مردمـــی را پـــس زده بـــود و جـــای آن
نشسته بود .از این رو ،نمیتوانست مورد
پذیـــرش جامعه قـــرار گیرد .نکته ســـوم
اینکه ،در جامعه ایرانی «فرهنگ دینی»
و «اســـام» به عنـــوان بخشـــی از هویت
ملی ایران تلقی میشـــد و بخصوص در
مشـــروطیت و جاهای دیگـــر هم به مدد
دین ،تالشهایی صورت گرفته بود ،حال
که گفتمان رژیم بـــا این عنصر فرهنگی
که به نوعی هویت جامعه تلقی میشـــد
اظهار ناســـازگاری میکرد و آن را نادیده
میگرفت ،بـــه مـــوج نارضایتیها دامن
میزد .در نتیجه مجموعه این عوامل بود
که جامعه احساس کرد با یک «حاکمیت
از باال» و «وابسته به غیر» مواجه است .به
همین دلیل ،نســـبت به آن ،یک رویکرد
واکنشـــی داشـــت .اما یک وجـــه ایجابی

بســـیار جـــدی هـــم داشـــت و آن اینکـــه
جامعه گفتمان اســـامی را در مقایسه با
گفتمانهای دیگری که از بعد مشروطه
تجربه کـــرده بـــود ،جامع مزایـــا میدید
به همین دلیل مورد اقبـــال جامعه قرار
گرفت.
«ëëگفتمـــان انقـــاب» از چه شـــاخصه
اساســـی برخـــوردار بـــود که توانســـت از
گفتمانهایرقیببرترییابد؟
دکترعلیرضاشجاعیزند :اساساً به کار
بردن اصطالح «گفتمان» برای بررســـی
شـــرایط وقـــوع انقالب ،چنـــدان انتخاب
سنجیده و دقیقی نیســـت .حداقل برای
برههای که بســـیج مردمی انقالب شکل
میگیرد ،اســـتفاده از ایـــن تعبیر چندان
بجا نیســـت .بدین معنی هم نیست که
نمیشـــود با این مفهوم به ســـراغ چنین
پدیـــدهای رفت؛ بلکه باید توجه داشـــت
که قابلیتهای محـــدودی دارد؛ حداقل
برای برهه آغازیـــن یک حرکت انقالبی،
مفهوم و مدخل مناســـبی نیست .کمتر
هم از این اصطالح برای چنین منظوری
اســـتفاده کردهاند .تعبیـــر «ایدئولوژی»
برای آن مناســـبتر است و عمدتاً هم از
این مفهوم استفاده شدهاست.
ëëبر این باورید کـــه «ایدئولوژی انقالب»
نیرویمحرکآنبودهاست؟
شـــجاعیزند :آن چیـــزی کـــه موتـــور
محرک و راهنمای حرکت و تعیینکننده
اهـــداف انقالب مـــردم ایـــران در ســـال
 57بـــود« ،دیـــن» و «معنویـــت» بـــود.
«ایدئولـــوژی» به مثابـــه ایده و اندیشـــه
بســـیجکننده مـــردم اســـت؛ عنصری که
انگیزه میبخشـــد ،تعیین هدف میکند
و را ه را نشـــان میدهد .تفاوتهای میان
وضعیتی که در آن هســـتیم و وضعیتی
که میخواهیم به آن برســـیم را برجسته
میکنـــد .بـــه نظـــرم حتـــی اصطـــاح
درســـت
«ایدئولـــوژی» هم بـــرای درک
ِ
بخـــش نرمافزاری انقـــاب ایران کفایت
نـــدارد ؛ چون چیـــزی فراتـــر از آن در این
ماجـــرا دخیل بود .همان امـــری که فوکو

را هم که خود از نظریهپردازان شـــاخص
گفتمان است ،به وجد آورده بود.
آن چیزی کـــه تمایزبخش انقالبها
از هم اســـت ،همین «ایدئولـــوژی» آنها
اســـت کـــه در ایـــران بـــار آن را «دین» به
دوش کشـــید و از این حیث شاید با تمام
انقالبهای تا پیش از آن تفاوت داشـــته
اســـت .البته عناصر تمایزبخش دیگری
هم بودند ؛ نظیر رهبری دینی ،ســـازمان
بســـیجکننده مـــردم و کم و کیف بســـیج
انقالبی و باالخره راهبردهایی که انقالب
را تا رســـیدن به مرحلهپیـــروزی به پیش
برد .اینها تماماً در انقالب ایران بینظیر
بودند.
«بینظیری» البتـــه خصلت تمامی
حرکتهـــای انقالبـــی اســـت؛ در برخی
بیشـــتر و در برخی کمتر .همه انقالبها
بـــه یـــک معنا «خـــاص » هســـتند .همه
انقالبها به یک معنا «غافلگیرکننده»
هســـتند و کســـی وقوع آنها را پیشبینی
نمیکرده است .تقریباً تمامی انقالبها
تئوریهای پیش از خود را نقض کردهاند.
این نقض کردن در برخی بســـیار بنیادی
بوده اســـت و در برخی کمتـــر .اینها همه
مؤید همان خاصبودگی است که بر آن
تأکیدکردم.
انقـــاب ایران همیـــن کار را با تمامی
برداشتها و نظریههای ماقبل خود کرد.
انقالبوشبهانقالبهایکشورهایعربی
هم در حد خود همین کار را با نظریههای
موجود کردند .حتی نظریههای جدیدی
که بـــه تبع انقـــاب ایران ظهـــور کردند،
دیگر کفایت توضیح و تبیین انقالبهای
واقع شـــده در کشورهای عربی را ندارند و
ما بـــه تئوریهای جدیدتری نیـــاز داریم.
به همین دلیل هم پیشبینی انقالبها
دشـــوار اســـت؛ چـــون عوامـــل دخیل در
آنها متعدد اســـت و دائماً تغییر میکند
و ترکیبهـــای متنـــوع و نویـــی را پدیـــد
میآورند.
مهمتـــر از همه ،تغییـــرات مربوط به
عامل انســـانی ،یعنی کنشگران فعال در

دکتر حاضری:
گفتمان اسالمگرایی
همه مزایای
گفتمانهای رقیب یا
یهای رقیب
ایدئولوژ 
را در دایره خود داشت
و هیچ یک از معایب
آنها را از خود
یداد
بروز نم 
به این ترتیب بهعنوان
یک ایدئولوژی بسیار
جذاب برای زمانه خود
مطرح شد.

بود و به نوعی با اســـتعمار که رنج زمانه
به حســـاب میآمد ،درگیر شـــده بود و در
ایران هم این گفتمان در دهه  20بســـیار
جذاب شـــده بـــود .امـــا در دهـــه  30و 40
هـــر دو این گفتمانهای نورســـیده هم از
نظر «دستاوردی» هم از نظر «کارکردی»
با افول جدی مواجه شدند.
در این شـــرایط کافی بود که اسالم به
گونهای فهمیده و تفسیر شود که مزایای
همه این ایدئولوژیهای پیشین را داشته
باشد .اسالمی که توسط امام خمینی(ره)
و شـــریعتی ارائـــه شـــد آرمانهـــای
ایدئولوژیهای پیشین را به وجه مطلوبی
در بطـــن خود داشـــت .در ایـــن قرائت از
اســـام« ،عدالت» بســـیار پررنگ مطرح
میشـــد و «ناسیونالیســـم» بـــه مفهـــوم
ضدیت با استعمار هم کامالً پررنگ بود.
در عین حال شجاعانهترین مواضع ضد
اســـتبدادی و آزادیخواهی هـــم بر تارک
این گفتمان میدرخشـــید .لـــذا گفتمان
اســـامگرایی همه مزایـــای گفتمانهای
رقیب یا ایدئولوژیهای رقیب را در دایره
خود داشـــت و هیچ یک از معایب آنها را
از خـــود بروز نمیداد .بـــه این ترتیب ،به
عنوان یک ایدئولوژی بسیار جذاب برای
زمانه خود مطرح شد.
«ëëایدئولوژی»و«گفتمان»چگونهازهم
متمایزمیشوند؟
شـــجاعیزند :ایـــن پدیـــده را ذیـــل
بحثهای گفتمانی نمیتوان بدرســـتی
بررسی و دنبال کرد؛ دلیلش هم تمایزاتی
است که میان «گفتمان» و «ایدئولوژی»
وجود دارد .به عنوان مثال ،گفتمان فاقد
توان «شـــورآفرینی» است؛ در صورتی که
یک حرکـــت انقالبی به انگیزهبخشـــی و
شورآفرینی نیاز دارد.
گفتمانهـــا لزوماً به ســـؤال «چه باید
کرد» ،پاسخ نمیدهند یا پاسخ صریحی
نمیدهنـــد .گفتمانهـــا لزومـــاً «تعیین
هدف» نمیکنند و راه را نشان نمیدهند؛
در صورتی که یک جنبش انقالبی به این
عناصر نیاز دارد.

ســـر کار آمده اســـت و برای حفظ و بقای
خود بـــه هـــر عنصـــر و عاملی متوســـل
میشود .هم به تقویت و تحکیم پایههای
مشـــروعیتش میپردازد و هم برای خود
مبانی و پشـــتوانههای فکری دســـت و پا
میکند .همین کاری که در واقع دســـتگاه
پهلوی کرد؛ از زمان رضاخان و به شـــکل
پررنگتـــرش در پهلـــوی دوم .به همین
خاطـــر هم دچار یک التقاط و آشـــفتگی
فکـــری هســـتندً .
مثـــا از یکســـو بـــرای
خـــود عقبههای باســـتانگرایانه دســـت
و پا میکند و از ســـوی دیگر ،ژســـتهای
مدرنیســـتی میگیـــرد و به ترویـــج افکار
غربی میپردازد .به هیچ یک از آنها هم
باور جدی ندارند .بدیهی اســـت که از دل
چنین افکار بیپایه و آشـــفتهای ،گفتمان
و ایدئولوژی درنمیآید و بضاعت رویارو
شـــدن بـــا ایدئولوژیهـــای رقیـــب را هم
نخواهدداشت.
جریان ملیگرایی را هـــم اگر با دقت
دنبـــال کنیـــد ،خواهیـــد دید که بـــه نحو
مســـتقل و ایجابی ،واجد یک ایدئولوژی
یا گفتمان نیســـت .ایـــن مختص جریان
و شـــاخه ایرانی آن نیســـت؛ شـــاخههای
عربـــی و ترکی و غیر آن هم همین نقطه
ضعف را داشـــته و دارند و لذا در عمل به
جانب یکی از ایدئولوژیهای غالب همان
عصر متمایل شدهاند .مثالً سوسیالیست
بودهاند یـــا لیبرال؛ بـــا خمیرمایههایی از
مذهب و قومیت و روشنفکری.
ëëجریانهای فعال در آن برهه زمانی ،چه
آرمانیااهدافیرادنبالمیکردند؟
شجاعیزند:دالهای شناور آن روزگار،
مقوالتـــی چـــون «آزادی» و «عدالت» و
«اســـتقالل» و حتی «پیشرفت» هستند
که همه جریاناتی کـــه دکتر حاضری نام
بردند ،بـــه نحوی از آنهـــا دم میزدهاند؛
لیکن با معانی و مضامینی که خودشان
بـــه آنهـــا میدا دهانـــد .هیچ یـــک از این
جریانهـــا را نمیتـــوان ســـراغ گرفت که
ارزش هیـــچ یک از این مقـــوالت را منکر
باشـــند و کنار بگذارند .اختالفشـــان در

شکلگیری انقالب ،مربوط به ریشهداری
دیـــن در جامعه و در عمق وجود مردم و
ســـرمایه اجتماعی باالی آن بوده است و
البته قابلیتهای منحصر به فردی که در
رهبری امام(ره) وجود داشت.
حاضـــری :یـــک بحـــث نقدگونـــ ه به
مطلب دکتـــر شـــجاعیزند دارم .به این
معنا که میخواهم بگویم درست است
بـــرای مـــردم نمیتـــوان به طـــور دقیق
ساحت روشـــنفکرانهای قائل شد اما اگر
اســـام در زمانهای که نظام سرمایهداری
ریشـــه دوانده بـــود از عدالتخواهی دفاع
نمیکـــرد ،مـــردم بـــه آن اقبـــال نشـــان
یدادند.
نم 
شـــجاعیزند :ایـــن «اگر»ی کـــه دکتر
حاضـــری میگویـــد ،قـــدری بـــه دور از
احتمال است .مثل این است که بگوییم
اگر دین مردم ایران چیزی غیر از اســـام
بود؛ سرنوشـــت رقابتهای مذکور میان
جریانـــات مذکـــور بـــه کجـــا میکشـــید؟
میشـــود بـــه مثابـــه یـــک بـــازی ذهنی
بـــه بررســـی آن پرداخـــت؛ اما بـــه دور از
مقتضیات امور و واقعیت است .در مقام
واقع ما با دین و قرائتی از آن مواجه بودیم
که قابلیت حضور در چنین صحنه و توان
رویارویی بـــا چنان ایدئولوژیهای قدری،
مثل مارکسیسم و حتی ناسیونالیسم را در
زمان میدانداریشان داشته است.
مـــردم انتخابشـــان دربـــاره دیـــن و
انتخابشـــان درباره قرائتـــی از دین را در
یک پروسهطوالنی انجام دادهاند .اسالم
سیاســـی مطالبهگر عدالتخـــواه ،انتخاب
لحظه آخری آنان نبوده اســـت .اســـام
شهادت و انتظار و مبارزه با حکومتهای
جور و مخالف ســـلطه بیگانه ،بـــا ایمان
ایشان عجین بوده اســـت .این را از تاریخ
مبارزات شیعه با تمام تنوعاتش میتوان
به دســـت آورد .اگر پای دیـــن دیگری در
میان بـــود یا قرائـــت دیگری از اســـام و
حتی شـــیعه غلبه داشـــت؛ اساساً چنین
صحنهای پدید نمیآمد تا مسأله انتخاب
از میان ایدئولوژیهای رقیب پیش آید.

اما اگر «آزادی» را حق تصمیمگیری
ملی در خصوص مسائل جامعه در نظر
بگیریم ،میتوان تا حدی از تحقق آزادی
هم دفاع کرد .واقعیت این است که هیچ
یـــک از گرایشهای حاکم بر ایران بعد از
انقالب نتوانسته بدون همراهی مردم به
قدرت برسد.
در مفهـــوم «عدالت» هم ما باز دچار
همیـــن تفرقه هســـتیم تا آنجـــا که گاه
عدالـــت ،تـــا حـــد صدقـــهای از توزیع
منابـــع ســـرمایهداران در نظـــر گرفته
میشـــود و گاه بـــه مفهـــوم تقســـیم
منابـــع ملـــی بیـــن عمـــوم تعریـــف
میشـــود تا الیههای پایین هم سهمی
از ایـــن منابـــع ببرنـــد .امـــا باز بر ســـر
اینکه چـــه قرائتـــی از عدالـــت را باید
دنبال کرد ،اختالف هســـت و هنوز در
این خصوص به توافقی نرســـیدهایم.
اما به نظر من ،نســـبت بـــه «آزادی»
حداقل دستاورد ملموستری داریم.
ما سطحی از عدالت را اجرایی کردیم.
در رژیم گذشته منابع ملی کشور بیشتر به
بخشـــی از مردمی که در شهرهای بزرگ
زندگـــی میکردنـــد ،اختصاص داشـــت
و بقیه کشـــور فراموش شـــده بـــود .از این
جهت ،ما به حدی از عدالت دسترســـی
پیدا کردیم به نحوی که به همه یا بیشتر
بخشهای کشـــور و از جمله روســـتاها با
نگاه توســـعهمحور نگریسته میشود .اما
در خصوص اینکه ســـهم طبقات پایین
از کل منابع ملی چقدر اســـت یا شـــکاف
درآمدی بـــه چه صورت اســـت؟ به نظر
میرســـد که در این زمینه توفیق چندان
خوبینداشتیم.
در مورد مفهوم «پیشـــرفت» هم به
نظر میرســـد که در پارهای از عرصهها و
شـــاخصها ،بین انقالبیون اختالفنظر
وجـــود دارد و معنـــای واحـــدی از آن
نداریم و چون اختالف داریم ،پیوسته در
حال خنثیســـازی عملکردهای یکدیگر
هستیم.ایندرحالیاستکه«پیشرفت»
و «توسعه» احتیاج به انباشتگی اقدامات

