کودتای 28مرداد و تغییر روندهای کالن سیاسی در تاریخ ایران
روز 28مرداد ،1397به مناسبت سالروز رویداد کودتای سال  ،1332نشستی با عنوان «از کودتاا تاا انبا کن کنکاشای بار
مهمترین تحوالت این دوره» در آرشیو ملی ایران برگزار شد .در این نشست علیرضاا ماوالییتاوانی و داریاو

رحمانیاان،

تحلیلهای خود را پیرامون پیامدهای این رویداد تاریخی در جمع تعدادی از ع قهمندان ارائه کردند .آنچه در پی میآیاد
متن سخنرانی علیرضا موالییتوانی در این نشست است.
«امروز شصتوپنجمین سالگرد کودتای  28مرداد است .همینجا نام ،یااد و خااۀره هماه بزرگاوارانی کاه در راه اعات
عظمت ایران ،استب ل کشور ،گستر

آزادی و دموکراسی در ایران ت

که در ایران امرور میزیند و نگاهی به گذشته دارند از ت

و

کردند ،گرامی میدارم و امیدوارم همۀ کساانی

ها ،اقدامات و مجاهادتهاای ایان بزرگاواران درگ بگیرناد و

بتوانند با استفاده از تجربههای اندوخته ملت ایران ،در راه بسط آزادیهای مدنی ،استب ل بیشاتر کشاور و تاامین مناا ع
ملیمان گام بردارند تا بتوانیم بخشی از آرمانهای نهضت ملی ایران را احیا کرده باشیم.
کودتای  28مرداد از جمله رخدادهایی است که پرونده آن بسته نیسات و باه یاخ رخاداد تااریخی مارده تبادیل نشاده،
همچنان مسالهآ رین استن همچنان دغدغۀ ذهنی بسیاری از پژوهشگران ،مسالهمنادان ،تامالکننادگان مساائل ایاران،
تاریخ ایران ،سیاست ایران و همۀ کسانی است که درباره ایران میاندیشند .درباره ایان حادهاه از زماان وقاوآ آن تااکنون
ت

های پژوهشی متعددی صورت گر ته و روایت های مختلفی از این ماجرا به دست آمده است و هر ساله شاهد انتشاار

اسناد ،خاۀرات و پژوهشهای کسانی هستیم که به زبانهای مختلف در ایران و سایر نباا جهاان پیراماون ایان مسااله
ت

میکنند و آهار پژوهشی خود را در اختیار همۀ پژوهندگان این مسیر قرار میدهند .ت

امیدواریم این ت

های آنهاا را ار نهااده و

ها با قوت بیشتری تداوم پیدا کند.

بحثی که من خواهم کرد ۀبیعتاً متبابل است با بحثهای ک سیخ تاریخی که درباره کودتا انجام میشاودن یعنای اینکاه
کودتا در چه زمانی ،چگونه ،در چه محا لی شکل گر ت ،چه رآیندهایی را ۀی کرد ،چه کساانی باازیگران اصالی بودناد،
چه کسانی عامل شکست نهضت ملی بودند ،چه کسانی پروژه کودتا را پیش بردند .مطالب تااریخی از ایان سانخ موضاوآ
گفتار امروز من نیست .بحثی که من خواهم کرد عمدتاً ناظر است بر رآینادهای بلندمادتتار یعنای آهاار و تبعااتی کاه
کودتای 28مرداد بر تاریخ ایران و مساله ایران گذاشت .من اعتبادم این است که کودتاا ،مسااله ایاران و مساائل ایاران را
تغییر داد .کودتا سرآغاز ۀرح یخسری مسائل تازه برای ایران بود .ت

من این است که درباره مهمترین محورهایی کاه

کودتا و رآیندهای پس از آن برای ایران امروز ایجاد کرده گفتگو کنیم .ادعای اصلی من این است که کودتاای 28مارداد
بسیاری از روندهای ک ن سیاسی در ایران را تغییر داد .اگر کودتایی رخ نمیداد ۀبیعتاً چرخۀ تاریخ ایران شاکل دیگاری
بود ،اما کودتا موجب شد دگرگونیهای مهم و معناداری در این رآیند صورت گیرد و مساله ایاران باه ۀاور کلای عاو
شود .بر همین اساگ من چند مورد را احصا کردهام که به عنوان همین «تغییار رونادهای کا ن سیاسای» در ماورد آن
گفتگو میکنم.
کودتا و مساله سیاست در ایران

من اعتبادم این است که کودتا موضوآ و مساله حکومت ،اندیشیدن درباره سامان سیاسی ،اندیشیدن درباره نظام سیاسای
متفاوتی از آنچه که در ایران تجربه شده بود را به یخ مساله تبدیل کرد .اگر تا آن زمان تجربه عملی ماا چیازی راتار از
یخ نظام پادشاهی یا سلطنتی در ایران پس از اس م و بعد تبدیل شدن به یخ نظام مشروۀه در سال  1285باود کاه در
این زمان بط اسمی از آن باقی مانده بود ،به استثنا چند بهار کوتاه ،در واقع کودتا بار دیگر اندیشیدن به نظام سیاسای،
اندیشیدن درباره ساختار حکومت در ایران را به یخ مساله عمومی در محا ل روشنفکری ،متفکران سیاسی و گرداننادگان
نظم سیاسی در ایران در آوردن آن را به مسالهای تبدیل کرد که بسیاری از صاحبان کر و قلم و گردانندگان مطبوعات باه
آن بیندیشند و نتوانند از کنار آن به آسانی گذر کنند .این مسااله همچناان کاه بارای جریاانهاای سیاسای مساتبل در
حکومت و بیرون از حکومت دغدغه بود به همان نسبت برای حکومت هم مساله بودن به عبارت دیگر اگر حکومات تا
میکرد سامان سیاسی را به سمتی هدایت کند که منابع قدرت سیاسی تمرکز یابد و در وجود پادشااه ،درباار و نهادهاای
خاص متمرکز شود ،این مساله روند معکوسی در برابر جریان توزیع قدرت بود که مشروۀهخواهاان و دموکراسایخواهاان
ایران دنبال میکردند و در دوازدهسال پیش از آن (پیش از کودتا) به گونهای تجربه شده بود .بنابراین یخ کشاکش اصالی
کری ،سیاسی و ایدئولوژیخ شکل گر ت که سامان سیاسی ایران در آینده چه خواهد بود .این مسالهای باود کاه پاس از
کودتا در ایران مطرح شد و تاکنون پاسخهایی که به آن دادهایم شاید چندان رضایتبخش نبوده است و همچنان میتاوان
درباره آن اندیشید .بدیل های زیادی در ایران مطرح شدن عمدهترین آن «جمهوری» بود .جمهوریت در تاریخ ایاران سااببه
نسبتاً ۀوالنی اما کمعمبی داشت .بحثهای تئوریاخ و نظاری دربااره نظاام جمهوریات باه عناوان یاخ آلترنااتیو بارای
جایگزینی نظام سلطنت یا مشروۀه سلطنتی مطرح بود .اما این جمهوریت چه سمت و سویی پیدا کند ،آیا یخ جمهاوری
به معنای متعار ی باشد که در دنیا تجربه شده است یا نه برگردیم به مشروۀه سالطنتی و در آنجاا آرماان دموکراسای را
دنبال کنیم ،تفکری که جبهه ملی دنبال میکردن یا اساساً برگردیم به نظمهای ک نی که حزک توده و جریاانهاای چا
در ایران دنبال میکردند یا برگردیم به نظریاهای کاه جمهاوری اسا می از درون آن درآماد ،نظریاه «والیات بیاه» کاه
امامخمینی آن را مطرح کرد .بنابراین حبایق و تحوالت پس از کودتا نشان میدهد که مساله حکومت و نظام سیاسای در
ایران بحران کری و اندیشهای است که بسایاری از کساانی کاه در ایاران عالیات مایکردناد پیراماون آن بایاد موضاع
میگر تند و کر میکردند .این همچنان امروز هم مساله ماستن اینکه چگونه میتوان توزیع قدرت دماوکراتیکی داشات
که منابع متمرکز قدرت ،از سوی نهادهای انتصابی به سوی نهادهای انتخابی گذرکند ،مساله  65ساله گذشاته ماا باوده و
هست.
کودتا و مساله توسعه در ایران
کودتا مساله «توسعه» در ایران را به یخ بحران تبدیل کرد .توسعه ایران چگونه خواهاد باود ،مبناا و منطاق ایان توساعه
چیست ،الگوهای توسعه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و صنعتی در ایران چگونه خواهد بود .این پرسشای باود کاه پاس از
کودتا مطرح شد .همه کسانی که در حوزه سیاسات مایاندیشایدند ،چاه آناانی کاه در درون دساتگاه حاکمیات بودناد،
تکنوکراتها ،نیروهای خو

کر که درون ساختار حاکمیت قرار داشتند ،آنها هم به مساله توسعه ایران مای اندیشایدند.

توسعه همچنان هم یکی از مسائل ماست .ما هیچ راهحل منطبی مبنیبر یخ توسعه متوازن و همه جانباه پیادا نکاردیم.

بحرانی که پس از کودتا به وجود آمد ،روندی که ۀی شد و تا امروز هم تاداوم یا تاه توساعه ناامتوازن اسات .توساعه در
عرصه اجتماعی ،اقتصادی ،رشد و بسیاری از قالبهای متعار ی که در جهان وجاود دارد و باه عناوان قالابهاای توساعه
شناخته میشود و عمدتاً با رشد و غیره هممعنا گر ته میشود که بحث من این نیستن اما مساله ایان اسات کاه رآیناد
توسعه ایران ،توسعهای نامتوازن شد یعنی عرصه های سیاست ،نهادهای سیاسی ،سااختار قادرت هماواره خاار از حاوزه
توسعه باقی ماند ،این پیامد بعدی کودتا بود .البته الگوهای توسعه شرقی ،غربی ،ضای جنگ سرد ،اروپای شارقی و ژاپان
هم مطرح بود اما در همه اینها یخ وجه مشاتر

وجاود داشات و آن ایانکاه توساعه سیاسای را حاذ کناد ،جریاان

دموکراسیخواهی و آزادیخواهی از قدرت حذ میشد.
کودتا و مساله هویت ایرانیان
از زمانی که ما با تمدن جدید ،مدرنیته غربی و تجلیات آن در مسائل اقتصادی ،سیاسی ،رهنگی ،نظاامی و غیاره مواجاه
شدیم ،با این پرسش مهم و بنیادی مواجه شدیم که من ایرانی کیست ،چیست ،کیستی و چیستی ماا مساالهای باود کاه
باید به آن میاندیشیدیم .بسیاری از روشنفکران ،متفکران ایرانی و کسانی که منادیان تمدن جدید بودند و پیش از جامعه
ایرانی در معر

چالشهای هویتی قرار داشتند ،آنها به این مساله اندیشیدند و کوشیدند راهحلهاا و پاساخهاایی بارای

هویت ایرانی پیدا کنند ،بنابراین انب ک مشروۀه میتواند از یخ منظر پاسخ هویتی به این بحران باشد .در دوره پهلویهاا
بحث هویت به گونه دیگری مطرح شد ،چه در دوره 16ساله حکومت رضاشاه ،چه در ضای بعد از شهریور  ،1320چاه در
دوره 25ساله پس از کودتا و چه در دوره پس از انب ک اس می .االن هم این مساله مطرح است کاه مان ایرانای کیسات.
روایتها و قرائت های مختلفی درباره هویت ایرانی شکل گر ته که اینجا نمیتوانم وارد این بحث شاوم اماا مسااله هویات
ایرانیان بحران بزرگی بود که بعد از کودتا مطرح شد به ویژه در دهه  40ابعاد تازهتری پیدا کرد .زمانی کاه گفتماانهاای
سیاسی اپوزیسیون و مخالفان حکومت وارد رآیندهای سیاسی شدند ،کوشیدند پاسخهایی به مسااله هویاتهاای ایرانای
بدهند .آیا هویت ایرانی آن چیزی بود که مصاد مایگفات و در دوران نهضات ملای مطارح باود ،ایرانای آزادیخاواه و
دموکرات مدرن و برآمده از متن رهنگ و تاریخ کهن ایران و میراثهای معنوی آن و در عین حاال یاخ انساان متجادد
روزآمد ،ع قهمند یا و ادار به ارز های جهانی ،یا نه تعریف دیگری باید کرد .تعریف دیگری البته در دهه  40شاد .شاما
وقتی به آهار روشنفکران آن دوران نگاه کنید بحث هویت و العاده بحث مهمی است ،بحثی که «شریعتی» مطارح کارد و
ابعاد تازه ای به این چالش داد .ایرانی کیست ،بازگشت به کجا ،بازگشت به خویشتن ،کادام خویشاتن .خویشاتن اسا می
پاسخی بود که شریعتی به بحران هویت داد و چالشهایی که به ۀور کلی جریانهای ایادئولوژیخانادیش و جریاانهاای
اس م سیاسی و نوگرایان دینی درباره آن میاندیشیدند .پاسخی که حکومت میداد گفت ایرانی کسی است کاه ریشاه در
ایران باستان دارد ،به ارز های باستانی و کهن خود و ادار است ،درضمن یخ نظاام سالطنتی عالیات مایکناد و نظاام
سلطنتی برآمده از تاریخ و رهنگ ایران و متناسب با روحیات و خلبیات ایرانیان اسات .موسساات متعاددی را باه وجاود
آورد تا این تفکر را توسعه دهد و پیرامون آن مطالعات عمیبی صورت گیرد .چندین موسسه اساسآ با این هد باه وجاود
آمد مانند «بنیاد شاهنامه»« ،بنیاد رهنگ ایران»« ،مرکز ایرانی گفتگوی تاریخ»« ،مرکز ایرانی گفتگوی رهنگهاا» و غیاره.
اینها ناشی از ت

های حکومت بود .از آن ۀر چ هاا هام تعریاف دیگاری از هویات ایرانای مایکردناد .اماروز هام

چالشهای زیادی در ضای کری و رهنگی ما شکل گر ته است .بحث غربیگرایی ،اس میگرایی ،بحث گفتمان رسامی
جمهوری اس می و آرمانهایی که در ضای کر ،میان ۀببات و جریانهای مختلف کشور مطرح هساتند ایانهاا دربااره
هویت ایرانی حر میزنند ،کر میکنند ممکن است مساله برایشان به ایان صاورت مطارح نباشاد اماا چناان تعریفای
میکنند و چنان واکنشی به پدیدهها نشان میدهند که آشکار میکند مساله هویت یکی از مسائل مهام ،بازرو و پررناگ
ماست که مث ناسیونالیسم ایرانی چه می شود ،تبابل بین ناسیونالیسم و انترناسیونالیسام ،باین ملات و امات و چیزهاای
دیگری مانند غرک ،اس م یا ابعاد و اض آ سهگانه و رهنگهای سهگانه که «سرو » مطرح مایکارد تاوازن باین ایاران،
اس م و غرک ،یا هر پاسخ دیگری که بتوان داد .تاکنون نتوانسته ایام در هایچ حکاومتی در ایاران باه اساتثنا دورههاای
کوتاه مدت و دموکراتیخ به ویژه در دوره نهضت ملی به آن پاسخی راگیر دهیم که همه ایرانیان بتوانند هم نسبتاً واحاد
و مشتر

از هویت ایرانی پیدا کنند.

کودتا و تاثیر آن بر نیروها و جریانهای سیاسی
اگر به تاریخ ایران نگاه کنیم در دوره مشروۀه و پس از آن یخ رشته جریانهای سیاسی در تاریخ ایاران حضاور داشاتند
که در رآیندهای سیاسی مشارکت میکردند .اینها در دورههایی در قالب احزاک سیاسی مثل دماوکراتهاا و اعتادالیون
صفآرایی میکردند .بعدها به شکل راکسیون های مختلف غیرحزبی و حزبی ،البتاه باا ناام ایرانای خودشاان ناه تعریاف
اصط حی متعار در رهنگ سیاسی ،ظهور کردند و آرمانهای مبارزه در قدرت و مشارکت سیاسی را پیش بردناد .ایان
جریانها بعد از شهریور  1320به عنوان جریانهای اهرگذار در رآیندهای سیاسی ایران غالاب بودناد و حضاور داشاتند.
جریانهای ملیگرای مشروۀهخواه و ناسیونالیستهای معتدل برآمده از آرمانهای دوران مشاروۀه و کساانی کاه تجرباه
زیسته ای از تحوالت ایرانی در دوره مشروۀه و پس از آن داشتند و جریانهای چ  ،عاریتی ،جریاان بارونمارزی یاا هار
عنوان دیگری که بدانها بدهیم .اینها هم تبارشان به دوره مشروۀه برمیگردد و آرمانهایی که در روسیه وجود داشت و
روشنفکران ایرانی متاهر از اندیشههای عدالتخواهاناه آن بودناد وارد گفتماان سیاسای ماا شادند .کودتاا ایان روالهاا و
رآیندها را به هم ریخت .در واقع کودتا موجب شد که یخ جریان سیاسی نیرومند یعنی جبهه ملی که مجموعهای بود از
انبوه تشکلهای سیاسی با ۀیفهای کری مختلف اعم از مذهبی و سکوالر ،چ و راست و غیره به تدریج پاس از کودتاا
در جریان نهضت مباومت ملی دچار انشعاکهایی شود .بخش مذهبی جبهاه ملای راهشاان را باه تادریج از بخاشهاای
سکوالر جدا کردند و این انشعاکها را شما در دهه  40میبینیاد ،زماانی کاه جبهاه ملای دوم تشاکیل شاد و بخشای از
کردانندگان و عاالن دوره نهضت ملی نتوانستند با آن همراهی و هم کری داشته باشاند .نموناه باارز آن نهضات آزادی و
دیگران هستند که از این جرگه جدا شدند .وارد دهه  40که میشویم شاهد تضعیف جبهاه ملای هساتیم .باه دنباال آن
جریانهای مذهبی رشد پیدا کردند و اس م سیاسی ظهور کرد .اس می که شریعتی پرچمدار اصلی جریان آن بود و تااهیر
زایندهای روی جوانان و نسلهای دهه 40و  50داشت و خط سیر تازهای که زندگی ،تفکر و آرماانهاای آن نسال پدیاد
آورد که تا امروز به قوت خود باقی است و همچنان اهرگذار است .تاهیر کودتاا ایان باود کاه آن جریاانهاای هویاتدار و
شناخته شده مثل جریانهای چ  ،حزک توده و جبهه ملی تبریبا از صفحه روزگار محو ،یا ب اهر و کمرنگ شد .در مبابال
کودتا به جریانهای غیررسمی و تشکلنایا ته میدان داد یا این میدان راهم شاد شااید ناخواساته در ایان مسایر پایش

میر ت .به تدریج که وارد دهه  40میشویم در میانه و اواخر دهه  40میبینیم که جریان مذهبی باه عناوان اپوزیسایون
شناسنامهداری میشود که تبریباً در حالت متعار تری با اقتضائات روزگار خود عالیت میکند .این جاایگزینی نهایتااً باه
گونهای شد که جریانهای مذهبی جریانهای دیگر را از صحنه رقابت حذ کرد .یعنی آنها آن توان ،پتانسیل و ذخیاره
را نداشتند که بتوانند با جریان مذهبی رقابت کنند و به تادریج از عرصاه کناار ر تناد .بناابراین مایتاوان گفات کودتاا
مرزبندیهای سیاسی ،کری و حزبی را در ایران تغییر داد مسااله ای کاه تاا باه اماروز اداماه داشاته و شاما نمایتوانیاد
مرزبندیهای مشخصی در عرصه جریانهای سیاسی ایران شناسیایی کنید که مشخص باشند که ایان جریاان بار اسااگ
این آرمان ،این مرامنامه و این رآیند در حال عالیت است البته بخش مهمای از ایان وضاعیت ناشای از ناامطلوک باودن
شرایط سیاسی استن سرکوکهای گسترده ،مخالفتها و موانع قانونی موجب شده تشکلهای نیرومند و راگیر نتوانناد در
حالت متعار آنگونه که در نظامهای دموکراتیخ جهان مرسوم است در ایران پدیدار شده و ریشه دوانند.
کودتا و تغییر آرمانهای سیاسی
اگر جنبش ملی شدن نفت را مرور کنید و آرمانهای آن را بررسی کنید میبینید که دکتر «مصد » مایگویاد کاه نفات
بهانهای است برای پیشبرد آرمان های مشروۀیت در ایران .درست است که جنبش ملی شدن نفت با آرمانهای اقتصاادی
شروآ شد اما آرمان های ک ن و بزرو آن ساماندهی نظم سیاسی بر مبنای مشروۀیت بود که در ۀای دورههاای پیشاین
دچار بحران شده بود .اگر ما یخ ارزیابی کلی روی آرمانهای ک ن سیاسی داشاته باشایم چاه آرماانهاا و مساائلی کاه
نیروهای اندیشمند و صاحبان کر و قلم بیرون از ساختار حکومت به آنها میاندیشیدند و چه آرمانی که نواندیشان دورن
ساختار با همه محدودیتها و معذوریتها به آن میاندیشیدند ،آرمان دموکراسیخواهی بود کاه مایتوانسات در آن ضاا
مشرو خواهی معنا شود .تغییر بزرگی که بعد از کودتا صورت گر ت به گمان من همینجا بود « اجعۀ بزرو» آن بود کاه
آرمان مشروۀهخواهی ،دموکراسیخواهی و گفتمان آزادی به حاشیه ر ت .این مساله دو وجه داشت ،بخشی کاه در دورن
حاکمیت قرار داشتند و تمام ت ششان ایان باود کاه آرماانهاا و شاعارهای بازرو نهضات مشاروۀه ایاران را در مسایر
خودکامگی سیاسی حکومت معنا کنند و ب ه همین خاۀر نظام سیاسای کاه از درون آن بیارون آماد یاخ نظاام سیاسای
خودکامه بود که جز شباهت اسمی به مشروۀیت هیچ شباهت محتوایی با آن نداشت اما از سوی دیگر باعث شاد هماین
حکومت خودکامه و سرکوکگر تمام نیروهای هوادار دموکراسی را به شدت قلعوقمع کرده از صحنه سیاسات باه حاشایه
رانده یا محو و گر تار سیاهچالهها کند .ۀبیعی است در اینجاا ،میادان بارای گفتماانهاای دیگار از سانخ گفتماانهاای
غیرآزادی خواهانه شکل گر ت .در اندیشه بسیاری از مبارزان سیاسی دهه  40باه ویاژه هاواداران اسا م سیاسای آرماان
دموکراسیخواهی و مشروۀهخواهی وجود دارد اما بسیار کمرنگ .این به نظر من انحرا بزرگی باود کاه در تااریخ ایاران
پس از کودتای 28مرداد پدید آمد ،یعنی اصل و ایده دموکراسی خواهی به حاشیه رانده شد .چیزی که عمیباً بایاد باه آن
بیندیشیم ،مسئولیت بزرو همه ماست .نگاه کنید نه از درون ایدههاای چا  ،چا مارکسیساتی و ضاای جناگ سارد
آرمانهای دموکراسی بیرون نمی آید در گفتمان اس م سیاسی و ایدههای معبول دکتر شریعتی اگرچه و ادار و ع قهمناد
بدان هستیم اما صریحاً اندیشههای دموکراسی در نمیآید .شما نمیتوانید بر بنیاد آن یخ نظام سیاسی دموکراتیخ خلاق
کنید .اگرچه رگههایی از این تفکر وجود داشته و ستایشهای زیادی از مصد در آهاار شاریعتی وجاود دارد اماا در برابار

آرمانهای غیردموکراتیخ یا حاکمیت دینی و تئوری امت و ملت چیزی پدید نمیآیاد .از آن ۀار در گفتماان سیاسای
امامخمینی هم دموکراسیخواهی در حاشیه است در حاشیه اس م .در نظریه امامخمینی که در سال  1348مطارح شاد،
آنجا هم شما همین را می بینید .بنابراین گفتمان دموکراسی خواهی پس از کودتا به حاشیه ر ت و مسالهای که پدید آماد
«پیوند آسمان و زمین» در عرصه حاکمیت بود یعنی اگر مشروۀهخواهان کوشیدند مبنای مشاروعیت حکومات را زمینای
کنند مبتنی بر اراده ملت ،از آن پس مبنای آن تغییر کرد.
کودتا و تغییر در بافت سیاسی و اجتماعی ایران
تبریباً یخدهه پس از کودتا به دلیل مشک ت ساختاری که حکومت داشت مسائل و شارهایی که از بیارون بار حکومات
وارد میشدن شار نظم بین المللی ،شار امریکا و متحدان شاه از بیرون و شااری کاه مخالفاان داخلای باه حکومات وارد
میکردند« ،انب ک سفید» و «اص حات ارضی» در ایران آغاز شد و به دنبال آن تغییر اجتماعی بزرو پدید آمد .نظام ارباک
ا رعیتی در ایران که بخش عمدهای از نیروهای اجتماعی را در خود محصور کارده باود از هام گسسات و مهااجرتهاای
بزرگی به شهرها شکل گر ت .به دنبال آن بحرانها و مسائل زیادی در تاریخ ایران رخ داد .مثل شهرنشینی ،زاغاهنشاینی،
آلونخنشینی ،بحران های اجتماعی و تبعات آن .از سوی دیگر توسعه صنعتی ،رشد ۀببه متوسط ،توسعه نظاام آموزشای،
توسعه بهداشت و توسعه نامتوازنی که به آن اشاره کردیم ،این موضاوآ باه گماان مان روی آرماانهاا و رونادهای کا ن
سیاست اهر گذاشت .به این معنا که بخش مهمی از با ت سنتی جامعه ایران از جای خاود کناده شاد .ایان از جاکنادگی
صر اً جغرا یایی نبود ،دربردارنده از جا کندگی رهنگی ،اجتماعی ،کری ،مذهبی و غیره هم بود که به همراه آن میآماد.
این نیروها را چه کسانی میتوانستند تغذیه کری کنند .حکومت تمام ت شش ایان باود کاه آنهاا را در مسایری کاه از
هویت ایران و ساخت سیاسی ایران تعریف میکرد با نهادها ،امکانات و شرایطی که برایشان راهم میکرد ساماندهی کناد
که از بحرانهای بزرو اجتماعی جلوگیری کند .اما جریانهای دموکراسیخواه قادر نبودند روی این رآیند اهر گذارند اماا
نیروهای مذهبی توانستند از این رصت تاریخی به دست آمده استفاده کرده آنها را در مسیر آرماانهاای خاود هادایت
کنند و روند ک ن آینده ایران را شکل دهند.
کودتا و مساله تجدد (غرب و مدرنیته)
در تاریخ ایران پیش از کودتا تبریباً در مجموعه رآیندهایی که شکل گر ته بود چه درگفتمانهایی کاه نخبگاان ایرانای،
اندیشمندان و روشنفکران بیرون از حاکمیت داشتند و چه گفتمان اص حگرایان و نوگرایاانی کاه از دوره قاجاار و پهلاوی
اول و دوم در درون حکومت بودند ،گرایش به غرک ،مدرنیته و استفاده از دستاوردهای آن در ایران مطرح بود .اماا بعاد از
28مرداد و به ویژه در دهه 40این رآیند تغییر کرد که همچنان این روند ادامه دارد .نسبت ما با غرک ،نسبت ما با تمادن
جدید ،نسبت ما با مدرنیته چیست .این هم یکی از مهمترین مسائلی است که در تاریخ ایران شکل گر ت .پاس از کودتاا
آنچه ۀی شد رآیند متفاوتی بود .واگشت و واکنشی بود در برابر رآیندهایی که پیش از کودتا در تاریخ ایران ایجاد شاده
بود .یعنی تا دهه  40تبریباً همه آنچه که در صحنه کری ایران اتفاا مایا تااد ناوعی تا

بارای اساتفاده از میاراث

مدرنیته در ایران ،چه در حوزه سیاست ،قانون خواهی ،توزیع قوا ،احزاک ،مطبوعاات ،اصا حات ،عر ای شادن ،پیشار ت،

توسعه ،خلق ۀببه متوسط ،گستر

و بسط آموز

و مفاهیمی از این دست که همه با آن آشنا هستیم .پس از کودتا در

دهه  40این گفتمان تغییر کردن یعنی یخ نوآ دلزدگی و واگرایی از غرک پدیاد آماد کاه تاا اماروز در سااختار کاری و
رهنگی ما به گونهای ریشه دوانده و به یخ تابو تبدیل شده است .باا اینکاه جامعاه ایاران عمادتاً یاخ ناوآ هامزیساتی
مسالمتآمیز و استفاده آرام از همه دستاوردهای غرک انجام میدهد ولی در ساختار کا ن و ساطوح تصامیمگیاری ایان
گونه وانمود می شود که ما نسبتی با غرک نداریم .در پدید آمدن ایان ضاای ضاد تجادد و ضاد غارک در ایاران ،عوامال
متعددی دخالت داشتند که اتفاقاً بسیاری از آنها با مساله کودتا برانگیخت .گفتمان چ در ضای دوقطبی جناگ سارد
به شدت ضد امپریالیست بود و شعار ضد امپریالیسم میداد این میراث تاکنون برای ما باقی ماناده و ماا هام ایان کاار را
انجام میدهیم .این بخشی از جریان غرکستیزی بود .از آن ۀر دخالت غرک ،امریکا و انگلیس در کودتا ،دخالت امریکاا
در مسائل ایران ،کاپیتوالسیون و مسائلی دیگر مانند وابستگی که برای حکومت پهلوی مطرح میشود و پیوند اساتراتژیخ
منا ع حکومت پهلوی با غرک یا بلو

غرک در بلو بندیهای دوگانه جنگ سرد ،یخ ناوآ تنفار تااریخی پدیاد آورد .در

کنار آن گفتمانهای ضد تجدد که هم در روشنفکران نواندیش اس مگرا و هم روحانیون دنبال میشد ،ضای ضاد تجادد
را تشدید کرد ،بحثی که حتی خیلی از روشانفکران غیرماذهبی و غیرایادئولوژیخ هام مطارح مایکردناد ،چاه «جا ل
آلاحمد» و «غرکزدگی» « ،ردید» و دیگران ،مجموعه اینها یخ ضای ضد تجدد را در ایران پدید آورد کاه در شاعار «ناه
شرقی نه غربی ،جمهوری اس می» که در سال  57سر داده شد و شعارهای دیگر تا امروز تداوم پیدا کارده اسات .ایانهاا
ناشی از تجربههای ناخوشایند و نامطلوبی است که ملت ایران در این ضاها پیدا کرده و در گفتمانهای سیاسی ما تاداوم
یا ته است.
کودتا و نبرد نمادها
نمادهای سیاسی در ایران بعد از کودتا به شدت تغییر کرد .اگر پیش از آن نمادهای ایرانی باساتانی ،کاور

و داریاو

و

تاهیرگذاری روی رهنگ جهانی و بینالمللی ،چندگانگی رهنگ ایران و آهاار و تبعاات آن مطارح مایشاد و روی نظاام
سلطنت توسط حکومت تاکید میشد ،بعد از کودتا در حوزه نمادسازی گفتمانهای دیگری شاکل گر ات .نمادهاایی کاه
اس مگرایان سیاسی میساختند ،مثل دکتر شریعتی ،از امامحسین(آ) در برابر یزید ،تشیع علوی در برابر تشیع صفوی ،از
این واژگان ،مفاهیم و گفتمانها و نمادهایی که او ساخت و بسیاری از اس مگرایان سنتی و روحانیت آن را دنبال کردناد.
بنابراین نبرد نمادها در تاریخ ایران شکل گر ت که تا زمان حاضر ادامه دارد .این غوغایی که شما امروز در کااربرد نمادهاا
میبینید ،که آیا نمادهای ایران باستان ما مهماند و در اولویت یا نمادهای دموکراتیخ جدید مهماند یا نمادهای دینی ما.
من ت

کردم در این رصت ذهن شما را به مسالههایی که کودتای 28مرداد در ایران ایجاد کارد جلاب کانم .ماا بایاد

امروز به این مسائل بیندیشیم و تا به آنها نیندیشیم و تکلیف خودمان را با آنها روشن نکنیم یا تن راههاای بارونر ات
هم به همان نسبت دشوار خواهد بود».

