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دکتر شجاعیزند:
ëëاساســـاً بهکار بردن اصطالح گفتمان برای بررســـی شـــرایط وقوع انقـــاب ،چندان
انتخاب ســـنجیده و دقیقی نیست .حداقل برای برههای که بسیج مردمی انقالب شکل
میگیرد ،استفاده از این تعبیر خیلی بجا نیست.
ëëآن چیزی که موتـــور محرک و راهنمای حرکت و تعیینکننـــده اهداف انقالب مردم
ایران در سال  57بود« ،دین» و «معنویت» بود .آن چیزی که تمایزبخش انقالبها از
هم است« ،ایدئولوژی» آنهاســـت که در ایران بار آن را «دین» به دوش کشید و از این
حیث شاید با تمام انقالبهای تا پیش از آن تفاوت داشته است.
ëëبا دکتر حاضری موافقم که پیشرفت ما در آرمان «استقالل» ،بهتر از بقیه بوده است.
در مرحله بعد شـــاید این «آزادی» است که وضع بهتری نسبت به «عدالت» در کشور
ما دارد؛ با اینکه بر ســـر نبود آن بســـیار غوغا میکنند .خود ایـــن غوغاها ناقض مدعای
ایشان در نبود آزادی است و اتفاقاً موجبی شده است برای مغفولماندن بیشتر آرمان
«عدالت».
ëëتا موقعی که این نظام ،آرمانهایش را رها نکرده ،یک نظام آرمانی است .این نظام
آرمانی را بنده وقتی موفق ارزیابی خواهم کرد که دو هدف را محقق ســـازد؛ نخســـت،
ســـاختارهای این نظام اجتماعی را با آموزههای دین منطبق سازد و دوم آنکه گفتمان
دینی را بر فضای کشور مسلط نماید.
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و سیاســـتها دارد؛ بـــا آمـــدن هر طیف،
مســـیر قبلی را طی نمیکنیـــم و در واقع
نوعـــی حرکت از صفـــر و حرکـــت از نو را
شـــروع میکنیم .از ایـــن رو ،در این زمینه
هم به اندازهای که در اســـتقالل دستاورد
داشتیم چیزی بهدست نیاوردیم.
ëëبرخی تحلیلگران بر ایـــن باورند که در
این 40سال،شعار«نهشرقی،نهغربی»ما
را به استقالل ازغرب رساند اما در جاهایی
پیوند ما را با شـــرق عمیقتر کرد ،تحلیل
شماازاینشعارچیست؟
حاضری :منظور از شعار «نه شرقی،
نه غربـــی» این اســـت که ما بر اســـاس
مصالح ملی و تصمیم خود عمل کنیم.
حال اگـــر به محوریـــت و تصمیمگیری
خودمان ،با قدرتی که منافعمان را بهتر
تأمین میکند ائتالفی در برابر دشمنان
داشتهباشیم،اینانتخابگریمغایرتیبا
استقالل ندارد .در موازنه قوای دنیا وقتی
کهمیخواهیمبستیزیمیکجاهاییهم
ائتالفهای کم و بیش پنهان و آشکاری
داریم .اســـتقالل در واقـــع در درجه اول
به معنای قدرت تصمیمگیری اســـت.
در مقاطع مختلف انقالب نشان داد که
مبارزه بر سر استقالل جدی است.
ëëارزیابی شـــما از دســـتاوردهای انقالب
اسالمی ایران چیســـت؟ در این  40سال،
کدامآرمانانقالببهطورکاملبهتحقق
پیوســـت؟ و پروژ ه برزمینمانده انقالب
کداماست؟
شـــجاعیزند :میتـــوان گفـــت
«اســـتقالل» تقریبـــاً بـــه تحقق رســـیده
اســـت .من هم با دکتـــر حاضری موافق
هستم .مهم این است که سمت و سوی
ما با این شـــعارها حفظ شـــود؛ یعنی به
فراموشی سپرده نشـــود ،از اعتنا و توجه
به آنها دچار غفلت نشویم .ضمن اینکه
اگر زمانی «شـــرق» و «غرب» دو رقیب
َق َدر اســـتکباری بودند امروزه شما این را
در ماهیت غـــرب به مراتـــب افزونتر و
یکهتازتر میبینید ،شرق دیگر ابرقدرت
بـــودن خود را از دســـت داده اســـت ،لذا

تقریباً شـــأن یک کشـــور برابـــر را دارد که

بنـــا بـــر بعضـــی از مالحظـــات ممکن
اســـت به آن نزدیک شویم و در بعضی
از مالحظـــات از آن دور شـــویم .ایـــن
مناسبات با روســـیه نظیر این مناسبات
با امریکا نیست .امریکا اکنون بهمراتب
وضـــع اقتدارطلبانـــهاش از زمانـــی کـــه
جهـــان دوقطبی بـــود بهمراتب بیشـــتر
شده است و اکنون وضعیت یک به یکی
نـــدارد .لذا برخی از نزدیکیها را اصالً به
آن معنا نمیشـــود تعبیر کـــرد .ضمن
اینکه توضیحات دکتر حاضری درســـت
اســـت .مهم این اســـت که مـــا تصمیم
مستقالنهای بگیریم اما من میخواهم
بگویم این استقاللی است که بنا به تعبیر
دکتر حاضری مورد اجماع همه هست
و همه هم تقریباً به آن اذعان میکنند.
ویژگـــی آرمانهـــا و شـــعارهایی کـــه
ب هعنوان اصلیتریـــن مطالب هها مطرح
شـــد و دکتر حاضری هم آن را فهرست
کردند ،این است که نقطه پایان ندارند.
بدین معنی که در هر مرحلهای ممکن
اســـت بهمراتب و درجاتی از این اهداف
نائل شـــویم .یعنی در حالی که در مسیر
تحقق آنها راه زیـــادی را پیمودهایم ،راه
نرفته بســـیاری هم پیش رو داریم .مهم
اســـتوار ماندن بـــر ایـــن آرمانها و پیش
رفتن در آنهاســـت؛ هیچ منتهایی وجود
ندارد.
شعار«پیشـــرفت» هـــم کـــه بـــه این
مطالبـــات افزوده میشـــود ،به نوعی بر
همین نکته تأکید دارد که نباید متوقف
شد و به حدی یا منزلی از آنها اکتفا کرد.
ëëدر دســـتیابی به «عدالت» و «آزادی»
انقالباسالمیچقدرموفقشد؟
شـــجاعیزند :در مقـــام مقایســـه ،با
دکتـــر حاضـــری موافقـــم که پیشـــرفت
مـــا در آرمان «اســـتقالل» ،بهتـــر از بقیه
بـــوده اســـت .در مرحله بعد شـــاید این
«آزادی» اســـت که وضع بهتری نسبت
به «عدالت» در کشـــور مـــا دارد؛ با اینکه
بر ســـر نبـــود آن بســـیار غوغـــا میکنند.

خود این غوغاها ناقض مدعایشـــان در
نبود آزادی اســـت و اتفاقاً موجبی شـــده
اســـت برای مغفولماندن بیشتر آرمان
«عدالـــت» .این در مقام مقایســـه میان
آنها با انتظارت ماســـت؛وگرنه وضع ما
در همه آنها از بسیاری از کشورهای دیگر
بهتر اســـت و با زمان شاه که اساساً قابل
مقایسهنیست.
این نکته را هم البته باید اضافه کنم
که با وجودی که «استقالل» باالترین نرخ
و میزان تحقق شعارهای انقالب را دارد
و درباره آن نیز نوعی اجماع هســـت ،در
عین حال یکی از جدیترین موضوعات
اختالفی اســـت یعنی یکی از مهمترین
منازعاتـــی که امروز میـــان گفتمانهای
موجود در جمهوری اسالمی وجود دارد،
مربوط به همین مسأله است.
اینکـــه عرض کـــردم هر یـــک از این
شـــعارها واجـــد مراحـــل و پردههـــای
باالتری هســـتند ،همین است که امروزه
دیگـــر بحـــث از «اســـتقالل سیاســـی»
نیست .کسب اســـتقالل سیاسی ممکن
اســـت برای بسیاری از کشـــورهای دیگر
هنوز موضوعیت داشته باشـــد؛ اما ما از
ایـــن مرحله عبـــور کردهایم و امـــروزه با
جنبههای دیگری از استقالل مواجهیم.
اســـتقالل فرهنگی ،استقالل اقتصادی،
استقالل فکری و معرفتی و نظری .اینجا
دیگر آن اجماع نظری که دکتر حاضری
فرمودنـــد ،وجود نـــدارد و اتفاقـــاً یکی از
عناصـــر مهم غیریتســـاز گفتمانهای
موجـــود در جمهوری اســـامی اســـت.
اختـــاف و تمایز هـــم نه دربـــاره وضع
کنونـــی مـــا در آن ،بلکـــه دربـــاره اصـــل
ضرورت و لزوم آن است.
بودنـــد و هســـتند کســـانی که بـــا این
نگاه ،توصیه میکردند که خوب اســـت
در اصرار بر استقاللخواهی تجدیدنظر
کنیم .بودند و هستند کســـانی که اساساً
مطالبـــه آن را در جهان کنونی ناممکن
میداننـــد و بلکه مضر به حال کشـــور و
مضر برای پیشرفت .این بحث و تردید

دکتر شجاعیزند:
مردم انتخابشان
درباره دین و
انتخابشان درباره
قرائتی از دین را
در یک پروسهطوالنی
انجام داد هاند.
اسالم سیاسی
مطالبهگر عدالتخواه،
انتخاب لحظه آخری
آنان نبوده است.
اسالم شهادت و
انتظار و مبارزه با
حکومتهای جور و
مخالف سلطه بیگانه،
با ایمان ایشان عجین
بوده است .این را از
تاریخ مبارزات شیعه
با تمام تنوعاتش
یتوان ب هدست آورد
م 

نـــه در جریانـــات و گفتم انهـــای خارج
نظام ،بلکه در بدنه نظام وجود داشـــته
و دارد .خود ایـــن موضوع ،یعنی میزان
گرایش و خوشبینی به غرب و مدرنیته،
بـــه یکـــی از محورهـــای تمایزبخـــش
جریانات سیاســـی رقیب در داخل کشور
بـــدل شـــده اســـت .حتی بر حســـب آن
میتوان دولتهای پـــس از انقالب را از
هم بازشناسی و تفکیک کرد.
«ëëدســـتاوردهای انقـــاب» بـــا چـــه
متر و میزانیقابلسنجشاست؟
شـــجاعیزند :در پاسخ به سؤال شما
درباره «دستاوردهای انقالب» هم الزم
اســـت نکتهای را متذکر شـــوم تا آن را با
«دستاوردهای نظام» برآمده از انقالب
خلطنکنیم.
معتقـــدم کـــه «انقـــاب» بـــا ایجاد
تغییرات بنیادی در ســـاختار سیاســـی،
کارش بـــه اتمـــام میرســـد .عملکرد و
دســـتاوردهای نظام سیاســـی برآمده از
انقـــاب دیگر ربطـــی به دســـتاوردهای
انقالب نـــدارد .البته اینگونه نیســـت که
پیونـــد آن نظام با انقـــاب بهکلی قطع
شود .نظام سیاســـی جدید هم از حیث
مشروعیت و هم از حیث اهداف و هم از
حیث ساختار سیاسی و حقوقی و نوعیت
کارگزارانش البته مولـــود و محصول آن
انقالب اســـت و ایدئولـــوژی پیشبرنده
انقالب به نحـــوی در رگهای این نظام
جدید ،ســـاری و جاری اســـت؛ با وصف
این ،ما بـــا پدیده دیگـــری مواجهیم به
اسم «نظام» .این نظام البته میتواند به
میزانی که اهداف و آرمانهای منبعث از
ایدئولوژی انقالب را دنبال میکند ،یک
«نظام آرمانی» محسوب شود یا نشود.
بنابرایـــن پرســـش شـــما را بایـــد به
دو ســـؤال تبدیـــل کنیـــم؛ یکـــی دربـــاره
«دستاوردهایانقالب»کهبندهمعتقدم
به تمامه به تحقق رســـیده است ؛ یعنی
نظـــام سیاســـی جدیـــدی را مبتنـــی بر
ایدئولـــوژی انقالب به تحقق رســـانده و
تثبیت کرده است .ســـؤال دوم میتواند
دربـــار ه «دســـتاوردهای نظـــام آرمانی»
باشـــد که پاســـخهای قبلی بنده و دکتر
حاضـــری دربـــاره اســـتقالل و آزادی و
عدالت و پیشـــرفت ،بیشـــتر ناظر به آن
است تا انقالب.
بنابراین حتـــی اگر این نظـــام آرمانی
بهدلیل کاهلی و کوتاهی کارگزارانش یا بر
اثر موانع و فشارهای بیرونی شکست هم
بخورد کســـی نمیتواند آن را بر شکست
انقالب حمل کند .انقـــاب کار خودش را
کرده و به نتیجه هم رسانده است ،چراکه
توانســـت مردم را به میدان بیـــاورد و یک
نظام ناصالح نامقبول را از ســـر راه بردارد
و نظام جدیدی را بر پایه شعارهایش برپا
کند.دراینجاانقالبکارشبهپایانرسیده
است.
امـــا پاســـخ به ســـؤال دوم کـــه نظام
آرمانی مورد ادعای ما تا چه حد توانسته
به اهدافش دســـت پیدا کند؟ ویژگی ما
نســـبت به نظامهای دیگر این است که
ما یک نظام ایدئولوژیک هستیم و واجد
آرمانها و اهدافی متفاوت و حتی اضافه
بـــر آنها .آرمانهـــا و اهدافی که منبعث
از ایدئولـــوژی انقالب هم هســـت .حال
باید بررســـی کنیم که این نظام آرمانی
ایدئولوژیک تا چه حد توانسته به اهداف
و آرمانهایش برسد؟
پاســـخ بـــه این ســـؤال تنها از مســـیر
مقایسه میسر است .من سه پاسخ برای
آن از طریق سه مقایســـه دارم؛ نخست
بیاییم ایـــن نظام را با نظام مســـتقر در
زمان شاه مقایســـه کنیم .دوم ،مقایسه
این نظـــام آرمانی با کشـــورهای همتراز
خودمان و ســـوم اینکه این نظام محقق
را با نظام مطلوب و آرمانیمان مقایسه
کنیم.
چـــون مجـــال مـــا در ایـــن گفتوگو
محـــدود اســـت؛ پاســـخهای بنـــده هم
مختصر است و در حد ادعا باقی میماند
و اثبات و احراز آنها نیاز به شاخص و آمار
و شـــواهد دیگر دارد .مدعـــای بنده این
است که فاصله نظام جمهوری اسالمی
با نظام سلطنتی قبل از انقالب به حدی
اســـت که تقریباً قیاس معالفارق است.
به مقایسه با کشورها و نظامهای همتراز
پاسخی نمیدهم؛ چون اوالًمقایسهکلی
میان آنها بسیار دشوار است و ثانیاً زمان
بیشتری باید بگذرد تا اثرات نظام جدید
آشکار شود.
دربار ه مقایســـه سوم هم باید بگویم
تا موقعی کـــه این نظام ،آرمانهایش را
رها نکرده ،یک نظام آرمانی است .این
نظام آرمانی را بنده وقتی موفق ارزیابی
خواهم کرد که دو هدف را محقق سازد؛
نخست،ساختارهایایننظاماجتماعی
را با آموزههای دین منطبق سازد و دوم
آنکه گفتمـــان دینی را بر فضای کشـــور
مسلطنماید.
واقعیـــت ایـــن اســـت که مـــا اکنون
در یک ســـاختار بیگانه بســـر میبریم؛
ســـاختاری که مدرنیته ایجاد کرده و ما
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دکتر حاضری:

ëëگفتمان رژیم شاه توأم با نوعی تحقیر ملی بود ،نخستین وجه آن ،رویکرد استبدادی
رژیـ ــم بود که بـ ــه طور طبیعی مـ ــردم جامعه را به هیچ میانگاشـ ــت و یک سیاسـ ــت
عامرانـ ــه از باال را دنبـ ــال میکرد ،که این امـ ــر ،برای مردمی که پیشـ ــینه تاریخی بزرگی
خصوصاً تجربه مشـ ــروطیت و مطالبه شکستن استبداد را پشـ ــت سر گذاشته بودند،
گران میآمد.
ëëفکـ ــر میکنم تقریبـ ــاً مورد وفاقتریـ ــن آرمانی که همـ ــه گرایشهای اسـ ــامی بر آن
اتفاقنظر داشـ ــتند ،بحث «اسـ ــتقالل» است؛ لذا به نظر من برجسـ ــتهترین دستاورد
انقالب «استقاللخواهی» است؛ اما در خصوص «آزادی» و «عدالت» بعدها دچار
تعارض و تفاوت معنایی شـ ــدیم و گروههای مختلف ،معنـ ــای مختلفی از آزادی ارائه
دادند و گاه این تعاریف در تقابل با هم قرار میگرفتند.
ëëدر مورد مفهوم «پیشرفت» بین انقالبیون اختالفنظر وجود دارد و معنای واحدی
از آن نداریم و چون اختالف داریم ،پیوسـ ــته در حال خنثیسازی عملکردهای یکدیگر
هستیم .این در حالی است که «پیشرفت» و «توسعه» احتیاج به انباشتگی اقدامات
و سیاس ـ ـتها دارد .بـ ــا آمدن هر طیف ،مسـ ــیر قبلی را طی نمیکنیـ ــم و در واقع نوعی
حرکت از صفر و حرکت از نو را شروع میکنیم.
ëëآنچه زمینه اعتراضات اخیر در کشـ ــور شد بیش از کم کارکردی ما در حوزه «آزادی»،
به کم کارکردی ما در حوزه «عدالت» بازگشت داشت .واقعاً آن نگاهی که در انقالب
برای دیدن منافع طبقات و الیههای پایین مد نظر بود ،در گفتمانهای بعد از انقالب به
اندازه الزم محل توجه قرار نگرفت.

نیز به اضطرار از آن تبعیت و اســـتفاده
میکنیـــم .یکی از شـــاخصهای توفیق
این نظام ،ایجاد ساختاری خودی است
و انتقـــال تدریجی از ســـاختار بیگانه به
آن .وقتی هـــم میگویم ســـاختار ،یک
معنای کامالً جامعهشـــناختی از آن در
نظر دارم .یعنی آن ساز و کار و مناسبات
و روابطی که بر اساس آموزههای دینی
شکل گرفته باشد .اگر از من بپرسید که
آن چیست و چه مشخصات و ممیزاتی
دارد ،شـــاید پاســـخ دقیـــق و مفصل و
روشـــنی برای شـــما نداشـــته باشم .در
عین حـــال معتقـــدم که بـــدون آن نه
کار دین پیش مـــیرود و نه کار مؤمنان.
طرح از ْ
پیش آمادهای هم وجود ندارد.
باید با الهام از دین و در یک مسیر توأم
با تجربه و خطا شـــکل گیـــرد و بتدریج
عملیاتی و پیادهســـازی شود .این را هم
میدانیم که در مقابل ،با یک ســـاختار
جاافتـــاده و توانمنـــدی هـــم مواجهیم
که به ایـــن راحتی نمیتـــوان از آن آزاد
و بینیاز شـــد .این را بیفزاییـــد به لزوم
تغییرات گفتمانی به موازات آن .اینها
همه مستلزم صرف زمان است.
اگر از بنده بپرســـند که چه وقت این
جامع ه آرمانی شـــما به توفیقات نهایی
خـــود میرســـد ،در آرمانیترین پاســـخ
میگویـــم وقتی کـــه بتواند ســـاختارها و
گفتمانهای متناسب با خود را از درون
دین اســـتخراج و معرفی و پیادهســـازی
کند.
ëëتجمعـــات و اعتراضاتی که اخیـــراً در
کشـــورشـــاهدبودیمدرچهنسبتیبااین
نظامآرمانیقرارمیگیرد؟
شجاعیزند:نسبت چندانی نداشت.
یعنی نسبت مستقیمی نداشت .قریب
 40ســـال از انقالب گذشته است و عالوه
بر تغییر نسل و تغییرات فراوان در کشور،
جهان هم بهشـــدت متحول شده است.
پس اگر حرکتی هم از آن دســـت شکل
بگیـــرد ،نمیتوانـــد ارتباطی بـــا انقالب
سال  57داشته باشد .البته ممکن است

برخی از شعارهای آن را به رخ بکشد که
پس چه شـــد ؟ اما لزوماً مســـائلش را از
آنجا نمیگیرد و از آن سنخ نخواهد بود.
ایـــن قبیـــل اعتراضـــات و حتـــی
شورشها در یک کشور،اتفاق استثنایی
و بدیعـــی نیســـت .در همـــه کشـــورها،
خصوصاً کشورهای پیشرفته و آزادتر به
وفور وجود دارد؛ حتی گستردهتر از چیزی
که در روزهای اخیر در ایران رخ داد.
ما در جهانی به سر میبریم که دیگر
جامع ه بستهای در هیچ گوشهای از عالم
وجود ندارد .خصوصاً در کشـــوری مثل
ما که هم دارای ســـاخت ســـنی جوان و
تحصیلکرده اســـت و هم پویا و سرزنده
اســـت .ویژگیهای دیگری هم داریم که
منحصر به ماست؛ مثالً وجود تحریکات
اپوزیســـیونی از درون سیستم .مجموعه
این شرایط ،باعث شکلگیری اتفاقاتی از
این دست میشود.
خطاهـــا و ناکارآمدیهایـــی هـــم که
کارگزاران این نظام در ســـطوح مختلف
دارند و فشـــارهای عدیـــدهای هم که به
طـــرق مختلف از بیرون بـــه این جامعه
وارد میشـــود ،طبعـــاً نارضایتیهایی را
هم ایجاد میکند .این اتفاقات تا حدی
طبیعـــی ،در یـــک نظـــام ایدئولوژیک،
اســـتعداد بیشـــتری هم دارد تـــا به یک
آشوب و حرکت ضد نظام تبدیلشود.
یـــک نظـــام ایدئولوژیک اگـــر اندکی
ناکارآمد باشـــد،دوچندان جلوه میکند
و دو چنـــدان جلوه داده میشـــود .بعد
از این هم این دو در کنار هم ،زمینهســـاز
اتفاقاتی از این دســـت خواهنـــد بود .راه
چارهاش هم این است که ناکارآمدیها
را به نحوی درمان کنیم.
ëëمطالبـــات مـــردم در تجمعـــات اخیر
را بیشـــتر از جنـــس «آزادی» ارزیابـــی
میکنید یا اینکه به کمکارکردی در زمینه
«عدالت»مرتبطمیدانید؟
حاضـــری :وقتی که گفتیم روی ســـه
چهـــار اصل دچار اختالفنظر هســـتیم
خود بـــه خود ایـــن اختـــاف نظرها کم

کارکردی یا بدکارکـــردی ایجاد میکند
و اینهـــا با خود نارضایتـــی میآورد .ما
وقتـــی راجـــع بـــه «آزادی» اتفاقنظر
نداریـــم و مفهـــوم واحـــدی نداریـــم
بخشـــی از عملکردهای نظام ،بخشی
از انتظـــارات مربوط به آزادی را جواب
نمیدهد .یعنی هم ما یک عده داریم
که ناراضی هســـتند از اینکه چرا اینقدر
آزادی هســـت ،چـــون بـــه زعـــم آنان
آزادی متـــرادف ولنـــگاری و بیقیدی
اســـت ،هم یـــک عـــدهای را داریم که
ناراضـــی هســـتند کـــه چـــرا بخشـــی از
آزادیهـــا نیســـت چون آنان بـــا تعبیر
دیگری از آزادی ،مطالبهگری دارند.
پس ما در هر جایی که دچار اختالف
و تشتت آرا هستیم نارضایتی محصول
این تشتت است .عین همین وضعیت
در مـــورد «عدالـــت» هـــم وجـــود دارد.
بخشـــی از اختالفنظرها ســـر این است
که چرا پولهـــا در یک نـــگاه نئولیبرالی
صـــرف ســـرمایهگذاری کالن و در جیب
ســـرمایهداران بزرگ شـــده و چرا صرف
اقشار پایین نمیشود ،در مقابل یکسری
از نارضایتیهـــا هـــم ســـر این اســـت که
چـــرا بقیـــهاش را به مـــا ندادیـــد و برای
طبقات پایین که مصرفکننده هستند،
صرف کردید.
لـــذا وقتـــی روی شـــعار «آزادی» و
«عدالت»اتفاقنظرنیست،بخشهایی
از مـــردم منتظر این هســـتند که ببینند
کجاها کم کارکردی یا بد کارکردی وجود
دارد و میکوشـــند تا بر این موجها سوار
شوند.
امـــا در مجمـــوع معتقـــدم آنچـــه
زمین ه ایـــن اعتراضات اخیـــر بود ،بیش
از کمکارکـــردی مـــا در حـــوز ه آزادی ،به
کمکارکـــردی مـــا در حـــوز ه «عدالـــت»
بازگشـــت داشـــت .واقعـــاً آن نگاهی که
در انقالب بـــرای دیـــدن منافع طبقات
و الیههـــای پاییـــن مدنظـــر بـــود ،در
گفتمانهای بعد از انقالب به انداز ه الزم
محل توجه قرار نگرفت.

