
 ر تاریخ ایرانسیاسی دکالن مرداد و تغییر روندهای 28کودتای 

کاشای بار   از کودتاا تاا انبا کن کن   »ا عنوان ، نشستی ب1332کودتای سال رویداد ، به مناسبت سالروز 1397مرداد28روز 

، حمانیاان و داریاو  ر  تاوانی  ضاا ماوالیی  علیردر آرشیو ملی ایران برگزار شد. در این نشست « ترین تحوالت این دوره مهم

آیاد   ه کردند. آنچه در پی میمندان ارائ را پیرامون پیامدهای این رویداد تاریخی در جمع تعدادی از ع قههای خود  تحلیل

 ی در این نشست است.توان ضا موالییسخنرانی علیر متن

ه در راه اعات   و  کا  جا نام، یااد و خااۀره هماه بزرگاوارانی     مرداد است. همین 28کودتای وپنجمین سالگرد  امروز شصت»

م همۀ کساانی  رادارم و امیدو   کردند، گرامی میتر  آزادی و دموکراسی در ایران ت ، استب ل کشور، گسمت ایرانعظ

هاای ایان بزرگاواران درگ بگیرناد و      ها، اقدامات و مجاهادت  رند از ت  زیند و نگاهی به گذشته دا که در ایران امرور می

ل بیشاتر کشاور و تاامین مناا ع     استب ، های مدنی آزادی ر راه بسط، دملت ایران ختهوهای اند بتوانند با استفاده از تجربه

     رده باشیم.های نهضت ملی ایران را احیا ک گام بردارند تا بتوانیم بخشی از آرمان مان ملی

تبادیل نشاده،   مرداد از جمله رخدادهایی است که پرونده آن بسته نیسات و باه یاخ رخاداد تااریخی مارده       28کودتای 

ایاران،   کننادگان مساائل   منادان، تامال   مساله گران، ذهنی بسیاری از پژوهش ۀهمچنان دغدغ استن آ رین لههمچنان مسا

از زماان وقاوآ آن تااکنون     دیشند. درباره ایان حادهاه  ان می است که درباره ایرانتاریخ ایران، سیاست ایران و همۀ کسانی 

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

نباا  جهاان پیراماون ایان مسااله      ی مختلف در ایران و سایر ها های کسانی هستیم که به زبان اسناد، خاۀرات و پژوهش

هاا را ار  نهااده و    های آن دهند. ت   پژوهندگان این مسیر قرار می آهار پژوهشی خود را در اختیار همۀکنند و  می ت  

 .ها با قوت بیشتری تداوم پیدا کند امیدواریم این ت  

ه شاودن یعنای اینکا    ودتا انجام میدرباره ک که های ک سیخ تاریخی اً متبابل است با بحثم کرد ۀبیعتبحثی که من خواه

کودتا در چه زمانی، چگونه، در چه محا لی شکل گر ت، چه  رآیندهایی را ۀی کرد، چه کساانی باازیگران اصالی بودناد،     

سانخ موضاوآ    ایان  از تا را پیش بردند. مطالب تااریخی ی پروژه کودامل شکست نهضت ملی بودند، چه کسانچه کسانی ع

تبعااتی کاه    و تار یعنای آهاار    نادهای بلندمادت  واهم کرد عمدتاً ناظر است بر  رآیامروز من نیست. بحثی که من خگفتار 

ل ایاران را  مسااله ایاران و مساائ   گذاشت. من اعتبادم این است که کودتاا،   و مساله ایران خ ایرانمرداد بر تاری 28 کودتای

ترین محورهایی کاه   ت   من این است که درباره مهم .دمسائل تازه برای ایران بوسری  تغییر داد. کودتا سرآغاز ۀرح یخ

مارداد  28ت که کودتاای  و کنیم. ادعای اصلی من این اسو  رآیندهای پس از آن برای ایران امروز ایجاد کرده گفتگ کودتا

ان شاکل دیگاری   تاریخ ایر داد ۀبیعتاً چرخۀ کودتایی رخ نمی ک ن سیاسی در ایران را تغییر داد. اگروندهای بسیاری از ر

هم و معناداری در این  رآیند صورت گیرد و مساله ایاران باه ۀاور کلای عاو       های م شد دگرگونی بود، اما کودتا موجب

د آن ردر ماو  «تغییار رونادهای کا ن سیاسای    »ام که به عنوان همین  کرده حصا مورد را ا چندبر همین اساگ من شود. 

 کنم. گفتگو می

 کودتا و مساله سیاست در ایران



شیدن درباره نظام سیاسای   موضوآ و مساله حکومت، اندیشیدن درباره سامان سیاسی، اندیمن اعتبادم این است که کودتا 

آنچه که در ایران تجربه شده بود را به یخ مساله تبدیل کرد. اگر تا آن زمان تجربه عملی ماا چیازی  راتار از     متفاوتی از

باود کاه در    1285روۀه در سال از اس م و بعد تبدیل شدن به یخ نظام مش یخ نظام پادشاهی یا سلطنتی در ایران پس

به استثنا  چند بهار کوتاه، در واقع کودتا بار دیگر اندیشیدن به نظام سیاسای،    ،این زمان  بط اسمی از آن باقی مانده بود

گان متفکران سیاسی و گردانناد  خ مساله عمومی در محا ل روشنفکری،اندیشیدن درباره ساختار حکومت در ایران را به ی

ات باه  ای تبدیل کرد که بسیاری از صاحبان  کر و قلم و گردانندگان مطبوع آن را به مساله نظم سیاسی در ایران در آوردن

هاای سیاسای مساتبل در     این مسااله همچناان کاه بارای جریاان     د. از کنار آن به آسانی گذر کنن آن بیندیشند و نتوانند

   به عبارت دیگر اگر حکومات تا   نحکومت و بیرون از حکومت دغدغه بود به همان نسبت برای حکومت هم مساله بود

و نهادهاای   رتمرکز یابد و در وجود پادشااه، درباا   ع قدرت سیاسیی هدایت کند که منابکرد سامان سیاسی را به سمت می

خواهاان   خواهاان و دموکراسای   شروۀهتوزیع قدرت بود که ماین مساله روند معکوسی در برابر جریان  ،خاص متمرکز شود

کشاکش اصالی  ای تجربه شده بود. بنابراین یخ  سال پیش از آن )پیش از کودتا( به گونه کردند و در دوازده ایران دنبال می

از  باود کاه پاس    ی   ا . این مساله کری، سیاسی و ایدئولوژیخ شکل گر ت که سامان سیاسی ایران در آینده چه خواهد بود

تاوان   بخش نبوده است و همچنان می ایم شاید چندان رضایت هایی که به آن داده پاسخ نکودتا در ایران مطرح شد و تاکنو

سااببه   بود. جمهوریت در تاریخ ایاران  «جمهوری»آن ترین  های زیادی در ایران مطرح شدن عمده د. بدیلیدرباره آن اندیش

عناوان یاخ آلترنااتیو بارای      هنظاام جمهوریات با   های تئوریاخ و نظاری دربااره     عمبی داشت. بحث نسبتاً ۀوالنی اما کم

آیا یخ جمهاوری   جمهوریت چه سمت و سویی پیدا کند، ینجایگزینی نظام سلطنت یا مشروۀه سلطنتی مطرح بود. اما ا

دموکراسای را  ماان  یم به مشروۀه سالطنتی و در آنجاا آر  یا نه برگرد ربه شده استار ی باشد که در دنیا تجمتع یبه معنا

هاای چا     های ک نی که حزک توده و جریاان  برگردیم به نظم کردن یا اساساً جبهه ملی دنبال می تفکری که یم،دنبال کن

کاه   «والیات  بیاه  »نظریاه   ه جمهاوری اسا می از درون آن درآماد،   ای کا  کردند یا برگردیم به نظریاه  ر ایران دنبال مید

دهد که مساله حکومت و نظام سیاسای در    بنابراین حبایق و تحوالت پس از کودتا نشان میخمینی آن را مطرح کرد.  امام

کردناد پیراماون آن بایاد موضاع      یی کاه در ایاران  عالیات ما    ای است که بسایاری از کساان   ایران بحران  کری و اندیشه

توان توزیع قدرت دماوکراتیکی داشات    که چگونه می کردند. این همچنان امروز هم مساله ماستن این گر تند و  کر می می

ساله گذشاته ماا باوده و     65مساله  ،رکندگذ که منابع متمرکز قدرت، از سوی نهادهای انتصابی به سوی نهادهای انتخابی

 هست. 

 کودتا و مساله توسعه در ایران

در ایران را به یخ بحران تبدیل کرد. توسعه ایران چگونه خواهاد باود، مبناا و منطاق ایان توساعه        «توسعه»کودتا مساله 

از  سه خواهد بود. این پرسشای باود کاه پا    های توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و صنعتی در ایران چگونچیست، الگو

اکمیات بودناد،   ند، چاه آناانی کاه در درون دساتگاه ح    اندیشاید  . همه کسانی که در حوزه سیاسات مای  کودتا مطرح شد

هم به مساله توسعه ایران مای اندیشایدند.    ها آن درون ساختار حاکمیت قرار داشتند،  کر که ها، نیروهای خو  ت تکنوکرا

ه پیادا نکاردیم.   خ توسعه متوازن و همه جانبا بر ی حل منطبی مبنی ل ماست. ما هیچ راههم یکی از مسائهمچنان توسعه 



ت. توساعه در  بحرانی که پس از کودتا به وجود آمد، روندی که ۀی شد و تا امروز هم تاداوم یا تاه توساعه ناامتوازن اسا     

هاای توساعه    قالاب  متعار ی که در جهان وجاود دارد و باه عناوان   های  سیاری از قالبادی، رشد و بعرصه اجتماعی، اقتص

سات کاه  رآیناد    اما مساله ایان ا  نبحث من این نیست شود که معنا گر ته می رشد و غیره همعمدتاً با  شود و شناخته می

های سیاست، نهادهای سیاسی، سااختار قادرت هماواره خاار  از حاوزه       نامتوازن شد یعنی عرصه ای وسعه ایران، توسعهت

یامد بعدی کودتا بود. البته الگوهای توسعه شرقی، غربی،  ضای جنگ سرد، اروپای شارقی و ژاپان   پاین  توسعه باقی ماند،

د، جریاان  کاه توساعه سیاسای را حاذ  کنا      و آن ایان وجه مشاتر  وجاود داشات    ها یخ  هم مطرح بود اما در همه این

 شد. خواهی از قدرت حذ  می خواهی و آزادی دموکراسی

 کودتا و مساله هویت ایرانیان

 رهنگی، نظاامی و غیاره مواجاه    ، مدرنیته غربی و تجلیات آن در مسائل اقتصادی، سیاسی، داز زمانی که ما با تمدن جدی

ای باود کاه    ماا مسااله  انی کیست، چیست، کیستی و چیستی هم و بنیادی مواجه شدیم که من ایربا این پرسش م شدیم،

که منادیان تمدن جدید بودند و پیش از جامعه شنفکران، متفکران ایرانی و کسانی اندیشیدیم. بسیاری از رو باید به آن می

هاایی بارای    هاا و پاساخ   حل ها به این مساله اندیشیدند و کوشیدند راه های هویتی قرار داشتند، آن ایرانی در معر  چالش

هاا   دوره پهلویه این بحران باشد. در ب یتیتواند از یخ منظر پاسخ هو هویت ایرانی پیدا کنند، بنابراین انب ک مشروۀه می

چاه در  ، 1320 ضای بعد از شهریور  چه در ساله حکومت رضاشاه، 16مطرح شد، چه در دوره  دیگری  بحث هویت به گونه

رح است کاه مان ایرانای کیسات.     االن هم این مساله مطو چه در دوره پس از انب ک اس می.  پس از کودتا ساله25 دوره

ث شاوم اماا مسااله هویات     حتوانم وارد این ب های مختلفی درباره هویت ایرانی شکل گر ته که اینجا نمی ها و قرائت روایت

هاای   نی کاه گفتماان  زما تری پیدا کرد. د تازهابعا 40ایرانیان بحران بزرگی بود که بعد از کودتا مطرح شد به ویژه در دهه 

هاای ایرانای    هویات مسااله  به  هایی کوشیدند پاسخسیاسی شدند، سیاسی اپوزیسیون و مخالفان حکومت وارد  رآیندهای 

خاواه و   ران نهضات ملای مطارح باود، ایرانای آزادی     گفات و در دو  ایرانی آن چیزی بود که مصاد  مای  . آیا هویت دهندب

و در عین حاال یاخ انساان متجادد      های معنوی آن خ کهن ایران و میراثدموکرات مدرن و برآمده از متن  رهنگ و تاری

. شاما  شاد  40تعریف دیگری البته در دهه دیگری باید کرد.  های جهانی، یا نه تعریف مند یا و ادار به ارز  ع قه ،روزآمد

مطارح کارد و    «شریعتی»العاده بحث مهمی است، بحثی که  آن دوران نگاه کنید بحث هویت  و وقتی به آهار روشنفکران 

 اسا می  خویشاتن  ، بازگشت به خویشتن، کادام خویشاتن.  ای به این چالش داد. ایرانی کیست، بازگشت به کجا ابعاد تازه

هاای   انادیش و جریاان   های ایادئولوژیخ  جریانور کلی هایی که به ۀ داد و چالش اسخی بود که شریعتی به بحران هویتپ

ریشاه در  ت کاه  داد گفت ایرانی کسی اس ه حکومت میاندیشیدند. پاسخی ک نوگرایان دینی درباره آن میاس م سیاسی و 

کناد و نظاام    یضمن یخ نظاام سالطنتی  عالیات ما    ، درهای باستانی و کهن خود و ادار است ایران باستان دارد، به ارز 

موسساات متعاددی را باه وجاود      با روحیات و خلبیات ایرانیان اسات. تاریخ و  رهنگ ایران و متناسب نتی برآمده از سلط

  باه وجاود   ن موسسه اساسآ با این هدآورد تا این تفکر را توسعه دهد و پیرامون آن مطالعات عمیبی صورت گیرد. چندی

و غیاره.   «هاا  هنگمرکز ایرانی گفتگوی  ر»، «ایرانی گفتگوی تاریخمرکز »، «بنیاد  رهنگ ایران»، «بنیاد شاهنامه»آمد مانند 

اماروز هام    ناد. کرد یات ایرانای مای   هو هام تعریاف دیگاری از    هاا  از آن ۀر  چ  .های حکومت بود ها ناشی از ت   این



 ، بحث گفتمان رسامی گرایی گرایی، اس می یهای زیادی در  ضای  کری و  رهنگی ما شکل گر ته است. بحث غرب چالش

هاا دربااره    های مختلف کشور مطرح هساتند ایان   نهایی که در  ضای  کر، میان ۀببات و جریا رماناس می و آ جمهوری

ت مطارح نباشاد اماا چناان تعریفای      مساله برایشان به  ایان صاور   کنند ممکن است زنند،  کر می ر  میهویت ایرانی ح

ت یکی از مسائل مهام، بازرو و پررناگ    مساله هوی کند آشکار میدهند که  ها نشان می کنند و چنان واکنشی به پدیده می

شود، تبابل بین ناسیونالیسم و انترناسیونالیسام، باین ملات و امات و چیزهاای       ماست که مث  ناسیونالیسم ایرانی چه می

کارد تاوازن باین ایاران،      مای مطرح « سرو »گانه که  های سه گانه و  رهنگ دیگری مانند غرک، اس م یا ابعاد و اض آ سه

هاای   ایام در هایچ حکاومتی در ایاران باه اساتثنا  دوره       تاکنون نتوانسته یا هر پاسخ دیگری که بتوان داد.، و غرک اس م

نسبتاً واحاد   مدت و دموکراتیخ به ویژه در دوره نهضت ملی به آن پاسخی  راگیر دهیم که همه ایرانیان بتوانند  هم کوتاه

 از هویت ایرانی پیدا کنند. و مشتر 

 های سیاسی و تاثیر آن بر نیروها و جریانکودتا 

های سیاسی در تاریخ ایاران حضاور داشاتند     نیم در دوره مشروۀه و پس از آن یخ رشته جریاناگر به تاریخ ایران نگاه ک

هاا و اعتادالیون    کراتاسی مثل دماو اک سیقالب احزدر  یهای ها در دوره . ایننددکر که در  رآیندهای سیاسی مشارکت می

های مختلف غیرحزبی و حزبی، البتاه باا ناام ایرانای خودشاان ناه تعریاف         . بعدها به شکل  راکسیونکردند آرایی می صف

ایان   د.ه در قدرت و مشارکت سیاسی را پیش بردنا های مبارز اصط حی متعار  در  رهنگ سیاسی، ظهور کردند و آرمان

 .غالاب بودناد و حضاور داشاتند     های اهرگذار در  رآیندهای سیاسی ایران به عنوان جریان 1320بعد از شهریور  ها جریان

ه و کساانی کاه تجرباه    های دوران مشاروۀ  از آرمان مدههای معتدل برآ یستناسیونال خواه و گرای مشروۀه های ملی جریان

 هار  مارزی یاا   های چ ، عاریتی، جریاان بارون   داشتند و جریان ای از تحوالت ایرانی در دوره مشروۀه و پس از آن زیسته

یی که در روسیه وجود داشت و ها گردد و آرمان هم تبارشان به دوره مشروۀه برمی ها ها بدهیم. این دانعنوان دیگری که ب

هاا و   ایان روال  شادند. کودتاا   وارد گفتماان سیاسای ماا   بودناد   خواهاناه آن  های عدالت اندیشه زروشنفکران ایرانی متاهر ا

د از ای بو ملی که مجموعه د یعنی جبههیخت. در واقع کودتا موجب شد که یخ جریان سیاسی نیرومن رآیندها را به هم ر

به تدریج پاس از کودتاا   ی و سکوالر، چ  و راست و غیره های  کری مختلف اعم از مذهب های سیاسی با ۀیف انبوه تشکل

هاای   از بخاش د. بخش مذهبی جبهاه ملای راهشاان را باه تادریج      وهایی ش در جریان نهضت مباومت  ملی دچار انشعاک

بخشای از  و  شاد تشاکیل  دوم ملای  زماانی کاه جبهاه     بینیاد،  یم 40را شما در دهه  ها سکوالر جدا کردند و این انشعاک

نهضات آزادی و   نموناه باارز آن   . کری داشته باشاند  با آن همراهی و هم ملی نتوانستند کردانندگان و  عاالن دوره نهضت

شاهد تضعیف جبهاه ملای هساتیم. باه دنباال آن      شویم  که می 40وارد دهه  شدند. که از این جرگه جدا  هستندن دیگرا

بود و تااهیر   آن جریاناصلی دار  پرچم یعتیرکه شاس می  .اس م سیاسی ظهور کرد و کردندهای مذهبی رشد پیدا  جریان

 دیاد پ هاای آن نسال   زندگی، تفکر و آرماان   ای که داشت و خط سیر تازه 50و 40های دهه  ای روی جوانان و نسل  زاینده

 و دار هویات هاای   و همچنان اهرگذار است. تاهیر کودتاا ایان باود کاه آن جریاان     که تا امروز به قوت خود باقی است  آورد

ر مبابال  د. دشرنگ  یا ب اهر و کمهای چ ، حزک توده و جبهه ملی تبریبا از صفحه روزگار محو،  انیشناخته شده مثل جر

اید ناخواساته در ایان مسایر پایش     شا  شاد  میدان داد یا این میدان  راهمنایا ته  تشکل های غیررسمی و به جریانکودتا 



باه عناوان اپوزیسایون     بینیم که جریان مذهبی می 40و اواخر دهه  در میانهشویم  می 40وارد دهه  ریج کهدبه ت ر ت. می

تااً باه   . این جاایگزینی نهای دکن تضائات روزگار خود  عالیت میتری با اق باً در حالت متعار که تبری شود میداری  شناسنامه

ذخیاره   و ها آن توان، پتانسیل یعنی آن .های دیگر را از صحنه رقابت حذ  کرد های مذهبی جریان ای شد که جریان گونه

تاوان گفات کودتاا     بناابراین مای   .رقابت کنند و به تادریج از عرصاه کناار ر تناد     مذهبی جریانرا نداشتند که بتوانند با 

توانیاد   ای کاه تاا باه اماروز اداماه داشاته و شاما نمای         ان تغییر داد مسااله های سیاسی،  کری و حزبی را در ایر مرزبندی

های سیاسی ایران شناسیایی کنید که مشخص باشند که ایان جریاان بار اسااگ      های مشخصی در عرصه جریان مرزبندی

دن لوک باو ناشای از ناامط   این  رآیند در حال  عالیت است البته بخش مهمای از ایان وضاعیت    و امهن این مرام ،این آرمان

در  نتوانناد   راگیر نیرومند و یها تشکل موجب شده نونیموانع قا ها و های گسترده، مخالفت سرکوک ستنشرایط سیاسی ا

 .جهان مرسوم است در ایران پدیدار شده و ریشه دوانندهای دموکراتیخ  نظام گونه که در آنحالت متعار  

 های سیاسی کودتا و تغییر آرمان

گویاد کاه نفات     مای  «مصد »تر بینید که دک آن را بررسی کنید می های ر جنبش ملی شدن نفت را مرور کنید و آرماناگ

های اقتصاادی   های مشروۀیت در ایران. درست است که جنبش ملی شدن نفت با آرمان ای است برای پیشبرد آرمان بهانه

هاای پیشاین    های ک ن و بزرو آن ساماندهی نظم سیاسی بر مبنای مشروۀیت بود که در ۀای دوره  شروآ شد اما آرمان

 هاا و مساائلی کاه    آرماان  هچا داشاته باشایم    سیاسی های ک ن روی آرمان ارزیابی کلی دچار بحران شده بود. اگر ما یخ

دورن  آرمانی که نواندیشانو چه اندیشیدند  ها می آن بیرون از ساختار حکومت به ان  کر و قلمنیروهای اندیشمند و صاحب

ا توانسات در آن  ضا   خواهی بود کاه مای   اندیشیدند، آرمان دموکراسی به آن می ها ها و معذوریت محدودیتساختار با همه 

آن بود کاه   « اجعۀ بزرو»بود  جا ن من همینود. تغییر بزرگی که بعد از کودتا صورت گر ت به گماخواهی معنا ش  مشرو

ی کاه در دورن  بخش ،این مساله دو وجه داشت گفتمان آزادی به حاشیه ر ت. خواهی و خواهی، دموکراسی وۀهان مشرآرم

شاعارهای بازرو نهضات مشاروۀه ایاران را در مسایر        هاا و  مام ت ششان ایان باود کاه آرماان    تند و تحاکمیت قرار داش

ه همین خاۀر نظام سیاسای کاه از درون آن بیارون آماد یاخ نظاام سیاسای        مت معنا کنند و بخودکامگی سیاسی حکو

ث شاد هماین   عی با آن نداشت اما از سوی دیگر باخودکامه بود که جز شباهت اسمی به مشروۀیت هیچ شباهت محتوای

ه حاشایه  صحنه سیاسات با   وقمع کرده از تمام نیروهای هوادار دموکراسی را به شدت قلع گر حکومت خودکامه و سرکوک

هاای   یگار از سانخ گفتماان   هاای د  میادان بارای گفتماان    ،ۀبیعی است در اینجاا ها کند.  چاله و گر تار سیاه رانده یا محو

سا م سیاسای آرماان    باه ویاژه هاواداران ا    40دهه  بسیاری از مبارزان سیاسیدر اندیشه . خواهانه شکل گر ت غیرآزادی

نظر من انحرا  بزرگی باود کاه در تااریخ ایاران     رنگ. این به  دارد اما بسیار کم وجودخواهی  مشروۀه خواهی و دموکراسی

باً بایاد باه آن   خواهی به حاشیه رانده شد. چیزی که عمی یعنی اصل و ایده دموکراسی ،مرداد پدید آمد28پس از کودتای 

ناگ سارد   هاای چا ، چا  مارکسیساتی و  ضاای ج      دهبزرو همه ماست. نگاه کنید نه از درون ای بیندیشیم، مسئولیت

مناد   های معبول دکتر شریعتی اگرچه و ادار و ع قه آید در گفتمان اس م سیاسی و ایده کراسی بیرون نمیهای دمو آرمان

توانید بر بنیاد آن یخ نظام سیاسی دموکراتیخ خلاق   آید. شما نمی های دموکراسی در نمی بدان هستیم اما صریحاً اندیشه

برابار  تی وجاود دارد اماا در   های زیادی از مصد  در آهاار شاریع   هایی از این تفکر وجود داشته و ستایش کنید. اگرچه رگه



ن سیاسای  . از آن ۀار  در گفتماا  آیاد  امت و ملت چیزی پدید نمیتئوری  و های غیردموکراتیخ یا حاکمیت دینی آرمان

مطارح شاد،    1348 خمینی که در سال . در نظریه اماماشیه است در حاشیه اس مخواهی در ح خمینی هم دموکراسی امام

ای که پدید آماد   مساله خواهی پس از کودتا به حاشیه ر ت و بینید. بنابراین گفتمان دموکراسی آنجا هم شما همین را می

مبنای مشاروعیت حکومات را زمینای     خواهان کوشیدند ۀهمشرو در عرصه حاکمیت بود یعنی اگر «و زمین پیوند آسمان»

 کنند مبتنی بر اراده ملت، از آن پس مبنای آن تغییر کرد. 

 ایرانتماعی کودتا و تغییر در بافت سیاسی و اج

حکومات   از بیارون بار   که یو  شارهای مسائل اشتکه حکومت ددهه پس از کودتا به دلیل مشک ت ساختاری  تبریباً یخ

مات وارد  المللی،  شار امریکا و متحدان شاه از بیرون و  شااری کاه مخالفاان داخلای باه حکو      شدن  شار نظم بین وارد می

تغییر اجتماعی بزرو پدید آمد. نظام ارباک  ر ایران آغاز شد و به دنبال آند «اص حات ارضی» و «انب ک سفید»کردند،  می

هاای   رتجور کارده باود از هام گسسات و مهاا     از نیروهای اجتماعی را در خود محصای  ا رعیتی در ایران که بخش عمده

نشاینی،   ی در تاریخ ایران رخ داد. مثل شهرنشینی، زاغاه زیاد ها و مسائل به دنبال آن بحران به شهرها شکل گر ت. بزرگی

نظاام آموزشای،   های اجتماعی و تبعات آن. از سوی دیگر توسعه صنعتی، رشد ۀببه متوسط، توسعه  نشینی، بحران آلونخ

کا ن  هاا و رونادهای    آ باه گماان مان روی آرماان    این موضاو  ،دیموسعه نامتوازنی که به آن اشاره کرو ت توسعه بهداشت

که بخش مهمی از با ت سنتی جامعه ایران از جای خاود کناده شاد. ایان از جاکنادگی       معنا ست اهر گذاشت. به اینسیا

آماد.   به همراه آن میمذهبی و غیره هم بود که  کندگی  رهنگی، اجتماعی،  کری،ا جصر اً جغرا یایی نبود، دربردارنده از 

هاا را در مسایری کاه از     ایان باود کاه آن    تمام ت شش توانستند تغذیه  کری کنند. حکومت را چه کسانی می هااین نیرو

کرد ساماندهی کناد    راهم میکانات و شرایطی که برایشان کرد با نهادها، ام تعریف میساخت سیاسی ایران  هویت ایران و

خواه قادر نبودند روی این  رآیند اهر گذارند اماا   های دموکراسی های بزرو اجتماعی جلوگیری کند. اما جریان که از بحران

هاای خاود هادایت     در مسیر آرماان ها را  از این  رصت تاریخی به دست آمده استفاده کرده آن نیروهای مذهبی توانستند

 کنند و روند ک ن آینده ایران را شکل دهند.

 )غرب و مدرنیته( کودتا و مساله تجدد

هایی کاه نخبگاان ایرانای،     گفتماندرمجموعه  رآیندهایی که شکل گر ته بود چه  در تبریباً در تاریخ ایران پیش از کودتا

از دوره قاجاار و پهلاوی    کاه  گرایان و نوگرایاانی  حاص  گفتمان اندیشمندان و روشنفکران بیرون از حاکمیت داشتند و چه

بعاد از  ان مطرح بود. اماا  ریو استفاده از دستاوردهای آن در امدرنیته  گرایش به غرک،در درون حکومت بودند،  اول و دوم

این  رآیند تغییر کرد که همچنان این روند ادامه دارد. نسبت ما با غرک، نسبت ما با تمادن   40ه ویژه در دههمرداد و ب28

یران شکل گر ت. پاس از کودتاا   ترین مسائلی است که در تاریخ ا جدید، نسبت ما با مدرنیته چیست. این هم یکی از مهم

آنچه ۀی شد  رآیند متفاوتی بود. واگشت و واکنشی بود در برابر  رآیندهایی که پیش از کودتا در تاریخ ایران ایجاد شاده  

راث ناوعی تا   بارای اساتفاده از میا     ا تااد   حنه  کری ایران اتفاا  مای  تبریباً همه آنچه که در ص 40یعنی تا دهه  .بود

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



ست که همه با آن آشنا هستیم. پس از کودتا در مفاهیمی از این دو بسط آموز  و  تر سگ توسعه، خلق ۀببه متوسط،

یعنی یخ نوآ دلزدگی و واگرایی از غرک پدیاد آماد کاه تاا اماروز در سااختار  کاری و         ناین گفتمان تغییر کرد 40دهه 

زیساتی   ن عمادتاً یاخ ناوآ هام    باا اینکاه جامعاه ایارا     ای ریشه دوانده و به یخ تابو تبدیل شده است. گونه ه رهنگی ما ب

گیاری ایان    ولی در ساختار کا ن و ساطوح تصامیم    دهد می  از همه دستاوردهای غرک انجامآمیز و استفاده آرام  مسالمت

و ضاد غارک در ایاران، عوامال      تجادد  شود که ما نسبتی با غرک نداریم. در پدید آمدن ایان  ضاای ضاد    گونه وانمود می

برانگیخت. گفتمان چ  در  ضای دوقطبی جناگ سارد    اها با مساله کودت سیاری از آنمتعددی دخالت داشتند که اتفاقاً ب

ار را کا  ما باقی ماناده و ماا هام ایان     میراث تاکنون برایاین  داد لیست بود و شعار ضد امپریالیسم میبه شدت ضد امپریا

کودتا، دخالت امریکاا  دخالت غرک، امریکا و انگلیس در ستیزی بود. از آن ۀر   دهیم. این بخشی از جریان غرک انجام می

یوند اساتراتژیخ  شود و پ ومت پهلوی مطرح میحککه برای ، کاپیتوالسیون و مسائلی دیگر مانند وابستگی ایراندر مسائل 

ورد. در سرد، یخ ناوآ تنفار تااریخی پدیاد آ     های دوگانه جنگ بندی در بلو  ا بلو  غرکمنا ع حکومت پهلوی با غرک ی

شد،  ضای ضاد تجادد    حانیون دنبال میگرا و هم رو های ضد تجدد که هم در روشنفکران نواندیش اس م فتمانگکنار آن 

جا ل  »، چاه  کردناد  ذهبی و غیرایادئولوژیخ هام مطارح مای    بحثی که حتی خیلی از روشانفکران غیرما   را تشدید کرد،

ناه  »در شاعار   آورد کاه  ها یخ  ضای ضد تجدد را در ایران پدید ، مجموعه اینو دیگران « ردید»، «زدگی غرک»و  «احمد آل

هاا   ایان  اسات.  پیدا کارده  تا امروز تداوم ای دیگرسر داده شد و شعاره 57در سال که « شرقی نه غربی، جمهوری اس می

های سیاسی ما تاداوم   نامطلوبی است که ملت ایران در این  ضاها پیدا کرده و در گفتمان ناخوشایند و های ناشی از تجربه

 است.یا ته 

 کودتا و نبرد نمادها

ی ایرانی باساتانی، کاور  و داریاو  و    . اگر پیش از آن نمادهار کردیبه شدت تغیسی در ایران بعد از کودتا ی سیانمادها

شاد و روی نظاام    و آهاار و تبعاات آن مطارح مای      رهنگ ایران چندگانگی المللی، و بین تاهیرگذاری روی  رهنگ جهانی

های دیگری شاکل گر ات. نمادهاایی کاه      شد، بعد از کودتا در حوزه نمادسازی گفتمان سلطنت توسط حکومت تاکید می

برابر تشیع صفوی، از  شیع علوی دردر برابر یزید، ت )آ( حسین مثل دکتر شریعتی، از امام ،ساختند گرایان سیاسی می اس م

وحانیت آن را دنبال کردناد.  گرایان سنتی و ر نمادهایی که او ساخت و بسیاری از اس م ها و یم و گفتمان، مفاهاین واژگان

نمادهاا   در کااربرد  شما امروز که دارد. این غوغایی ن حاضر ادامهکه تا زمابنابراین نبرد نمادها در تاریخ ایران شکل گر ت 

 اند یا نمادهای دینی ما. مهم دیدنمادهای دموکراتیخ ج اند و در اولویت یا ما مهمبینید، که آیا نمادهای ایران باستان  می

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

ر ات   هاای بارون   ها روشن نکنیم یا تن راه کلیف خودمان را با آنندیشیم و تها نی امروز به این مسائل بیندیشیم و تا به آن

 «همان نسبت دشوار خواهد بود. ههم ب

 

 


