آیندهی انقالب اسالمی

طبقهی مرفه جدید

و

حجت االسالم مجتبی نامخواه

جــزوهی پیــش رو ،گفتــاری از حجــت االســام مجتبــی نامخواه -طلبهی
حوزهی علمیه و دانشجوی دکترای رشتهی دانش اجتماعی مسلمین-
در نشســت بررســی الگــوی جدیــد قراردادهــای نفتــی موســوم بــه IPC
میباشــد .اهمیــت مباحثــی کــه ایشــان بــه تناســب موضــوع ســخنان
خــود در محورهــای مهمــی از جملــه آسیبشناســی نــوع نقشآفرینــی
نیروهــای انقــاب در دورههــای مختلــف ،بایســتههای تحــرک مثبــت
انقالبیــون ،هشــدار نســبت بــه خطرهــای پیــش روی انقــاب از ناحیهی
طبق ـهی مرفــه جدیــد ،تاریخچ ـهی شــکلگیری ایــن طبقــه و اهــداف
پیدا و پنهان از گســترشاش ،آسیبشناســی نهادهای انقالب ،نقشـهی
راه روزآمــد تقابــل بــا انقــاب اســامی ،نقــد محافظ ـهکاری غالــب در
جریــان اصولگرایــی ،نقــد اولویتناشناســی قشــر متدیــن در برخــورد بــا
آفتهــا ،بیاعتقــادی نســبت بــه برخــی آرما نهــای انقــاب و  ...مــورد
اشــاره قــرار دادهانــد ،انتشــار ایــن ســخنان جهــت بهرهگیــری عمــوم را
ضــروری ســاخت .الزم بــه ذکــر اســت تنظیــم ایــن جــزوه بــا اســتفاده از
متــن منتشــر شــده در پایــگاه اینترنتــی حــق ( )www.irhagh.irپــس از
اعمــال ویرایشهایــی بــدون تصــرف در محتــوا صــورت پذیرفتــه اســت.

طبقهی مرفه جدید و
آیندهی انقالب اسالمی
طبقـهی مرفـه جدیـد؛ مسـئلهی مشـترک انقلاب صـدر اسلام و
انقالب اسالمی ایران
مچـون شـهید مطهـری بـرای تحلیـل انقلاب اسلامی
ایـن کـه میبینیـم امـام و متفکرانـی ه 
ایـران سـراغ الگـوی انقلاب پیامبـر؟لص؟ میرونـد ،از آن رو اسـت کـه مـا بـرای انقلاب خـود
نظیـری جـز انقلاب صـدر اسلام سـراغ نداریـم .ایـن یـک جملـهی تمجیـدی نیسـت ،بلکـه یـک
تئـوری تحلیلـی اسـت و داللتهـای روشـنی در تحلیـل رویدادهـای انقلاب اسلامی دارد .یکـی
از مهمتری ِـن ایـن داللتهـا ،ایـن اسـت کـه آینـدهی انقلاب مـا در یـک ارتبـاط رفـت و برگشـتی و
دیالکتیکـی بـا طبقـهی مرفـه جدیـدی کـه بعـد از انقالب بـه وجـود آمده ،رقـم میخورد؛ درسـت
همـان طـور کـه آینـدهی انقلاب صـدر اسلام ایـن چنیـن شـد .ایـن امـر میتوانـد محـوری مهم در
تحلیـل وقایـع بعـد از انقلاب و بـه خصـوص دوران پـس از بنیانگـذار باشـد.

طبقهی مرفه جدید و سرنوشت انقالب پیامبر؟لص؟
مهمتریـن نیـروی اجتماعـی بـرای زمیـن زدن یـک انقلاب و تحقـق یـک انقالب معکـوس -یا
بـه تعبیـر قرآنـی یـک انقلاب رو بـه عقـب و ارتجاعـی ،-همین طبقـهی مرفـه جدید اسـت؛ یعنی
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کسـانی کـه بعـد از انقلاب وضـع اقتصـادی و سـپس موضـع اجتماعـی و در نهایـت مبنـای
یشـان تغییـر میکنـد.
فکر 
در میـان آیاتـی کـه بـه موضـوع شـکلگیری یـک انقلاب ارتجاعـی پرداختـه ،یکـی از
گرانیگاههـای مـورد اشـارهی قـرآن ،درسـت بعـد از آن مقطعـی اسـت کـه رهبـر انقلاب بـه نحـوی
از میـان مـیرود .از آن جـا کـه در انقالبهـای اجتماع ِـی اسلامی ،شـخص رهبـر انقلاب جایـگاه
خاصـی دارد ،در صورتـی کـه او از میـان بـرود ،اصـل کیـان انقلاب بـه مخاطـره میافتـد .قـرآن در
َّ
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ـات أ ْو ق ِت َـل انقل ْب ُت ْم
ایـن بـاره میفرمایـد«َ :و َمـا ُم َح َّم ٌـد ِإلا َر ُسـول ق ْـد خلـت ِمـن ق ْب ِلـهِ الرسـل أف ِـإن م
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َعلـى أ ْعق ِابک ْم».1خطـر ایـن انقلاب ارتجاعـی و رو بـه عقـب دقیقـا در دورهای اسـت کـه رهبـر و
بنیانگـذار انقلاب بـه هـر ترتیـب از دنیـا بـرود.
این ،همان اتفاقی اسـت که در تاریخ انقالب صدر اسلام روی داد .به این ترتیب که طبقهی
مرفـه جدیـدی کـه بعد از رحلـت پیامبر؟لص؟ شـکل گرفت ،توانسـت یک انقلاب ارتجاعی علیه
انقالب اسلامی شـکل دهـد و جامعه را به ارزشهـا و هنجارهای ما قبل اسلام بازگرداندُّ .
«تعرب
بعـد الهجـرة» 2محصـول حرکتهـای عمومـی ّرده 3نبـود؛ محصـول کار ایـن طبقـه بـود کـه مسـیر
آینـدهی انقلاب را مطابـق ارادهی خود رقم زد.
امـا منشـأ شـکلگیری ایـن طبقـهی مرفـه جدیـد در انقلاب صـدر اسلام چـه بـود؟ دسـتیابی
تهـای بـادآورده و قـرار گرفتـن انقالبیـون دیـروز در موضع توزیـع این ثروتهـا و نیز
بـه ثرو 
ً
برخـورداری از رانـت -بـه معنـای درآمـد غیـر تولیـدی کـه در آن زمـان عمدتـا حاصـل از فتوحات
بـود -عامـل پیدایـش این طبقه شـد.
 -1سـورهی آلعمـران ،آیـهی  .144ترجمـه« :و محمـد جز فرسـتادهای از سـوی خدا که پیـش از او هم فرسـتادگانی
آمـده و گذشـتهاند ،نیسـت .پـس آیـا اگر او بمیرد یا کشـته شـود ،به مـرام گذشـتهی خود بـاز میگردید؟!»
 -2سـقوط تدریجی امت اسلام به سـنتهای کافرانهی اعرابیان با وجود تجربهی زیسـت در حکومت اسلامیای
کـه بـا هجرت تاریخسـاز حضرت پیامبر؟لص؟ به مدینه تشـکیل شـده بود.
 -3گروههـای مختلفـی کـه بعـد از ارتحـال حضـرت محمـد؟لص؟ از دیـن اسلام خارج شـده و دسـت به آشـوبگری و
جنـگ زدند.
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چیستی «انقالب اسالمی»

در این جا الزم اسـت واژههای عنوان بحث ،یعنی «طبقهی مرفه جدید» و «انقالب اسلامی»
را مورد بررسـی قرار داده و مفاهیمش را تعریف کنیم .ابتدا از «انقالب اسلامی» آغاز میکنیم.
منظـور از «انقلاب اسلامی» -حسـب جمعبنـدیای کـه از امـام خمینـی و متفکـران انقلاب
داریـم -فرآینـدی اسـت کـه بـا یـک ر خداد در عرصـهی معرفـت اجتماعـی آغـاز میشـود .ایـن
ر خداد ،عرضـهی یـک منظومـهی فکـری تحـت عنـوان «اسلام انقالبـی» بـه جامعـه اسـت.
ایـن منظومـهی فکـری ،تحولـی درونـی و انقالبـی انفسـی را درون آحـاد جامعـه پدیـد مـیآورد
یتـوان آن را «انقلاب انسـانی» نامیـد و خروجـی و نتیجـهاش« ،انسـان انقالبـی» اسـت.
کـه م 
انسـان انقالبـی بـه عنوان یـک مولود جدید و یک انسـان متمایـز ،مجموعهای متفـاوت از کنش
جمعی را از خود نشـان خواهد داد که در نهایت به «انقالب اسلامی» منجر میشـود .بنا بر این
بـر مبنـای اندیشـهی حضرت امام ،انقالب اسلامی را میتوان بـه لحاظ مفهومی ذیـل این چهار
مرحلـه صورتبنـدی نمـود.
کنـش جمعـی متمایـزی کـه بـه انقلاب اسلامی
حـاال ایـن کنـش چـه ویژگیهایـی دارد؟ ایـن
ِ
منتهـی میشـود ،بـه تعبیـری کـه حضـرت امـام دارد و مرحـوم مطهـری مفصـل در بحثهایـش
تشـریح میکنـد ،سـه جهـت عمـده دارد:
z

zجهت عدالتخواهانه

z

zجهت آزادیخواهانه

z

zجهت معنویتخواهانه

توأمان بودن این سـه سـویه ،هویت انسان انقالبی و کنش انقالبی را تشکیل میدهد
ً
و باز همین سـه سـویه اسـت که تمایز و غیریت این کنش را تعیین میکند .مثال در مفهوم
آزادی بـا بلـوک غـرب درگیـر میشـود ،بـه خاطـر ایـن کـه غـرب در جسـتجوی آزادی ،فـار غ از
دغدغـهی عدالـت و معنویـت اسـت .روی مفهـوم عدالـت با بلوک شـرق درگیر میشـود ،به خاطر
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ایـن کـه در عدالـت مـد نظـر شـرق ،آزادی و معنویـت جایگاهـی نمییابـد .بـر سـر عنصـر معنویـت
بـا متحجرهـا درگیـر میشـود بـه خاطر ایـن کـه آنهـا دغدغـهی آزادیخواهـی و عدالتخواهی را
ً
ندارنـد .هویـت و غیریـت انقلاب دقیقـا در همیـن چارچوب مشـخص میشـود.
اتفاقاتـی هـم کـه بعـد از انقلاب میافتـد ،نقـش اصلـی و کارگـردان اصلـیاش همیـن انسـان
انقالبـی اسـت .مـا بعـد از پیـروزی اولیـهی انقلاب ،نهادهـای انقلاب را داریـم کـه یـک بسـتر
مهـم بـرای اسـتمرار کنـش متمایز انسـان انقالبی اسـت .نهادهـای انقلاب در واقع سـازمانها
و مجموعههایـی هسـتند کـه میخواهنـد امـکان تـداوم کنـش اجتماعـی را بـرای انسـان
انقالبـی فراهـم بیاورنـد.
انقلاب پـس از پیـروزی در یـک وضعیـت پارادوکسـیکال دچـار میآیـد :ا کنـون کـه نهضـت
مـیرود کـه بـه نظـام تبدیـل شـود ،چـه بایـد کـرد تـا سـویههای انقالبـیاش گرفتـه نشـود؟
ایـن نگرانـی در بحثهـای مرحـوم شـهید مطهـری -بـا ایـن کـه ایشـان ظرف مـدت کوتاهـی بعد
ً
یخـورد .در بحثهـای امـام هـم مفصلا بـه ایـن
از انقلاب بـه شـهادت میرسـند -بـه چشـم م 
موضوع پرداخته شـده اسـت .یعنی از همان هفتههای اول ،خطر امکان بروز این رکود از جانب
بـزرگان احسـاس میشـود.
کار مهـم نهادهـای انقلاب ایـن اسـت کـه زمینـهای فراهـم آورنـد تـا ایـن «جهـاد» بـه «نهـاد»
تبدیـل شـود و در عیـن حـال ویژگـی جهـادی آن حفـظ گـردد.

چیستی «طبقهی مرفه جدید»
مفهـوم «طبقـهی مرفـه جدیـد» از مفهـوم «طبقـهی مرفـه» بـه همـراه قیـد «جدیـد» تشـکیل
یافتـه اسـت.
مـا بـا به کار بـردن عبارت «طبقهی مرفـه» آن عقبهی چپـی این عبارت -یعنـی آن چیزهایی
یشـود و در عمل هم در مرزبندی و ایجاد خطکشی در جوامع
که در قشـربندیهای چپ گفته م 
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موفـق نبودهانـد -را مـراد نمیکنیـم؛ بلکـه منظورمـان از طبقـهی مرفـه جماعتـی هسـتند کـه
تشـان از یـک دیگـر تنهـا بـر اسـاس «منفعت
طشـان و شناخ 
کنـار هـم نشستنشـان ،رواب 
مشـترک» است.
یعنـی شـما یـک وقـت در برابـر انقلاب بـا یـک حـزب یـا جریانـات مشـخص سیاسـی مواجـه
هسـتید و یـک وقـت بـا یـک طبقـه مواجهه داریـد .حـزب ،دارای سـازمانی مشـخص اسـت و این
امر ،اسـتفاده از ابزارهای قانونی و در نهایت راهکار انحالل آن سـازمان برای مقابله با رفتارهای
خلاف قانـون حـزب را امکانپذیـر میسـازد؛ ماننـد آن چـه در تاریـخ ما بـرای حزب تـوده رخ داد.
امـا یـک وقـت نه با یک حـزب ،که با یک طبقـه مواجهاید؛ به ایـن معنا که آن چیـزی که اینها
ً
را بـه هـم پیونـد میدهـد ،منافـع اسـت .افـراد ایـن طبقـه لزومـا یـک دیگـر را نمیشناسـند ،بـا هم
یشـوند ،کنگـره و بیانیه و میتینـگ ندارند ،سـازماندهی حزبی
ارتبـاط ندارنـد ،دور هـم جمع نم 
و حتـی سـازماندهی جنبشـی ندارنـد؛ ولـی یک امـر آنها را بـه هم پیونـد میدهـد و آن «منفعت
مشـترک» اسـت .بـه ایـن ترتیـب ،مقابلـه بـا یـک طبقـه و نابـودی آن بـه سـادگی هـدف گرفتـن
سـازمان یـک حزب نیسـت.
ِ
نکتـهی دیگـر ایـن اسـت کـه اضافـه شـدن ایـن قیـد «جدیـد» چـه بـار معنایـیای را بـر
عبـارت طبقـهی مرفـه حمـل میکنـد؟ عـرض کـردم یکـی از سـویههای کنـش انسـان انقالبـی،
عدالتخواهـی اسـت کـه به درگیر شـدن انقالب بـا کانونهای تمرکز و انباشـت ثـروت و امکانات
و سـرمایه میانجامـد .بعـد از بـه ثمـر رسـیدن انقلاب و در اثـر کنشهـای انقالبـی ،ایـن سـرمایه
آزاد شـده و بـا شـرایطی در اختیـار انقالبیـون قـرار میگیـرد .نهادهـای متعـددی بـرای بازتوزیـع
ایـن ثـروت شـکل میگیـرد :بنیـاد مسـتضعفین ،هیئـت هفـت نفـرهی زمیـن ،بنیـاد مسـکن،
جهادسـازندگی و غیـره .حـال ا گـر ایـن نهادهـا عملکـرد مطلوبـی نداشـته باشـند ،یـا ثروتهـا بـه
صـورت انباشـته شـده در اختیـار آن نهادهـا باقـی میمانند ،و یا اگر هـم آن ثروتها توزیع شـوند،
انقالبیـون دیـروز قـرار میگیـرد.
مسـیرهای انباشـته شـدن ثـروت همچنـان بـاز مانـده و در اختیـار
ِ
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از ایـن رو از دل مقابلـه بـا طبقـهی مرفـه سـابق ،یـک طبقـهی مرفـه جدیـد بـه وجـود میآیـد.
جـا دارد در اینجـا به جملهای از حضرت آقا اشـاره بکنم که به نوعـی منبع و مبنا و چکیدهی
این بحث است:4

ً
«کسـانی هسـتند کـه تلاش میکننـد و حقیقتـا در صـدد ایـن هسـتند کـه طبقـهی ممتـازهی

جدیـدی در نظـام جمهـوری اسلامی بـه وجـود آورنـد ،بـه خاطـر انتخابهـا و انتصابهـا و
زرنگیهـا و دسـت و پاداریها و مشـرف بودن بر مرا کـز ثروت ،و از طریق نامشـروعی که با زرنگی
آن را یـاد گرفتهانـد ،بـه امـوال عمومـی دسـت بیندازند و یک طبقـهای جدید -طبقـهی ممتازان
و مرفهـان بـیدرد -درسـت کننـد .نظـام اسلامی ،بـا مرفهـان بـیدرد و معـارض و مخـل ،آن طور
برخـورد سـختی کـرد؛ حـال از درون شـکم نظام اسلامی ،یک طبقـهی مرفه بـیدرد جدید طلوع
کند! مگر این شـدنی اسـت!؟ به فضل پروردگار ،مخلصان انقالب و اسلام نخواهند گذاشـت که
چنیـن انحرافهـای بزرگـی بـه وجـود آید».

عوامل شکلگیری طبقهی مرفه جدید

ً
محـور بعـدی بحث پاسـخ به این پرسـش اسـت کـه اساسـا طبقهی مرفـه جدید چگونه شـکل
میگیـرد .یکـی از مهمتریـن منفذهـا و مصدرهایـی کـه بـه شـکلگیری ایـن طبقـهی مرفـه کمک
ً
میکنـد ،رانـت اسـت .تصـور مـا از رانـت عمومـا تقلیلگرایانـه اسـت؛ چـرا کـه یـک ایدئولـوژی
محافظهکارانـه تحـت عنـوان اصولگرایـی بـر ذهـن و زبانمـان سـایه انداختـه اسـت .در
تعریفـی کـه مـا در ذهـن داریـم رانـت عبـارت اسـت از درآمـد حاصـل از فسـاد ّبیـن و آشـکار .وقتـی
تخـوار اسـت ،مرادمـان ایـن اسـت کـه از جایـی دارد اختلاس میکنـد و در
میگوییـم فالنـی ران 
واقـع بیـن رانـت و اختلاس تفکیـک و تمایـزی قائـل نیسـتیم .ولی ا گـر بخواهیـم معنـای دقیقی
بـرای ایـن کلمـه ارائه دهیم ،بایـد بگوییم رانت عبارت اسـت از هـر گونه درآمد غیـر تولیدی.
 -4بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی در تاریخ  25تیر .1376
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ً
گـر چـه در دورهی مـا این کلمـه عمدتا به درآمدهـای حاصل از منابـع طبیعی اطالق میشـود ،اما

میتـوان آن را بـه دورههـای تاریخـی گذشـته بسـط داد .بـرای مثال آنگاه که اسلام بـا فتوحاتی
یشـود ،درآمدهایـی بـه وجـود میآیـد کـه غیـر تولیـدی و مصـداق رانت اسـت.
مواجـه م 
رانـت نظـام جامعـه را بـه هـم میریـزد و طبقـهی مرفهـی را شـکل میدهـد کـه مناسـباتی
قهقرایـی بـرای خـود و جامعه رقـم میزند .بنابراین یکـی از روندهایی که طبقـهی مرفه جدید را
شـکل میدهـد رانـت اسـت.
رونـد دیگـری کـه طبقـهی مرفـه جدیـد را شـکل میدهـد ،فسـاد و سـایر مظاهـر بیعدالتـی
اسـت .به نظرم این یکی از آن دقایق فکری اسـت که باید در موردش بیشـتر فکر کنیم .رهبری
«عدالت» را به مبارزه با فقر و فسـاد و تبعیض تعریف میکردند ،اما اشـتباهی که ما داشـتیم این
فسـاد ّبیـن و آشـکار ،آن هـم در رقیـب سیاسـیمان هیـچ مظهـری
بـود کـه در عمـل جـز مبـارزه بـا ِ
بـرای بیعدالتـی نمیدیدیـم؛ حـاال تفـاوت نمیکنـد رقیـب درون جناحی یـا برون جناحـی .یعنی
بـه یـک معنا کارنامهای برای مبارزه بـا تبعیض نداریم و همچنین کارنامهمـان در مبارزه با فقر،
خیلـی خیلـی کمرنگتـر از این دو اسـت.
ً
یکـی دیگـر از زمینههای شـکلگیری طبقهی مرفـه جدید که به نظر مـن مخصوصا در انقالب
مـا خیلـی پررنـگ اسـت؛ «ضـد نهادهـای انقلاب» هسـتند .منظـور از ضد نهـاد انقالب چیسـت؟
همـان طـور کـه گفتـه شـد ،پـس از وقـوع انقلاب ،نهادهایـی شـکل میگیـرد کـه جهـاد انسـان
انقالبـی و کنـش جمعـیاش را سـامانی بخشـد و تبدیـل کنـد بـه یک حرکـت اجتماعی کـه امکان
تداومـش وجـود داشـته باشـد .در این شـرایط ،وضعیت «ضـد نهاد» یعنـی وضعیتی کـه این نهاد
درسـت در جهـت خلاف غـرض اصلـی خود بـه کار بیفتـد .مثالـی این وضعیـت را روشـنتر خواهد
سـاخت .حضـرت امـام در پیـام نـوروزی سـال  1359به صراحت میپرسـند« :آیا راسـت اسـت که
بنیـاد مسـتضعفین ،بنیـاد مسـتکبرین گردیـده اسـت؟» 5و در ادامـه تأ کیـد میکنند کـه ا گر چنین
 -5پیام امام خمینی به مناسبت سال نو به تاریخ  1فروردین  .1359صحیفهی امام ،ج  ،12ص .207
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شـده ،بایـد دو کار انجام شـود :یکـی تصفیه و دیگـری گـزارش دادن به مردم .ببینید حساسـیت
امـام؟هر؟ نسـبت بـه نهادهـای انقلاب چقـدر اسـت .حضـرت آقـا نیـز در بعضـی از مصاحبههایی
کـه در سـالهای  61و  62در مـورد نهادهـای انقلاب داشـتند ،همین ایده را به این شـکل مطرح
یطـرف وجـود خارجـی نـدارد و در صورتی کـه نهادهای
نمودهانـد کـه نهـاد انقالبـی بیجهـت و ب 
ً
انقلاب در راسـتای غرضـی کـه بـر مبنـای آن شـکل گرفتهانـد ،نباشـند ،الزامـا بـر ضـد آن غـرض
خواهنـد بود.6
حـاال در نظـر بگیریـد ا گـر ایـن نهـاد انقالبـی کـه حـد وسـط نـدارد -یعنـی یـا بنیـاد مسـتضعفین
اسـت یـا بنیـاد مسـتکبرین و حالـت وسـطی برایـش قابـل تصـور نیسـت ،-بـه یـک ضـد خـودش
ً
تبدیـل شـود ،به واسـطهی قدرت اثـری کـه دارد ،مرتبا مناسـبات منتهی به شـکلگیری طبقات
مرفه جدید را بازتولید میکند .به این ترتیب انقالب اسلامی و انسـان انقالبی قصد داشـته است
بـرای مثـال در هیئـت هفـت نفـرهی زمیـن ،در بنیـاد مسـتضعفین یـا نهادهـای دیگـر ،بـه توزیـع
عادالنـهی ثـروت دسـت یابـد ،امـا ایـن رونـد به انباشـت ثـروت منتهی شـده اسـت.
ً
 -6البتـه بایـد روشـن کنیـم که تصویری کـه در حال حاضـر از نهادهای انقلاب در ذهن داریم ،اصال مـراد و موضوع
ً
ً
بحـث مـا نیسـت .نهادهـای حقیقـی انقلاب نوعـا مضمحل شـدهاند؛ دسـتهای رسـما منحل شـدهاند و سـایرین هم
در مسـیر انحلال هسـتند .نهـاد انقلاب را بـه نوعی میتوان مـدل جامعـهی مدنی انقالب اسلامی دانسـت .در حال
حاضـر ،تصویـری کـه مـا از نهادهـای انقلاب داریـم ،یـک سـازمان اسـت؛ در حالـی کـه ایـن تصویـر صحیـح نیسـت.
میدانید که بعضی از نهادهای انقالب تا سـه چهار سـال حتی اسـاسنامه هم نداشـتند .آنها یک جامعهی مدنی
معطـوف بـه انقلاب را شـکل داده بودنـد کـه نیروهـای اجتماعـی انقلاب را در سراسـر کشـور بـا فرآیندهایـی سـامان
ً
بخشـیده اسـت .امـا نهادهـای انقلاب موجـود ،نوعا مبـدل به ضد خـود و مسـخ و مضمحل شـدهاند.
شـاید بسـیج را بتـوان بـه عنـوان نهـادی فـرض کـرد کـه هنوز تـا حدی بـر روی عهـد خـود پایبند اسـت .آیـا میتوان
از نقـش بسـیج در مسـیر انقلاب اسلامی و سرگذشـت آن در همیـن سـالهای اخیـر چشمپوشـی کـرد؟ همیـن حالـت
در دهـهی نخسـت انقلاب در مـورد بقیـهی نهادهـای انقالب هـم صادق بـود؛ هر چنـد االن چنین تصویر روشـنی از
وضعیـت اولیـهی جهاد سـازندگی یـا بنیاد مسـکن وجـود ندارد.
گاهـی در صحبتهایـی کـه بـا بعضـی از کسـانی که در رونـد انقالب مصر بودند ،داشـتم ،بـه این نتیجه میرسـیدیم
کـه اگـر آنهـا هـم نمونـهی مشـابه بعضی از ایـن نهادهـای انقالب مـا را داشـتند -مثـل دادگاه انقلاب ،هیئت هفت
نفـرهی زمیـن یـا نهادهـای پیشـرفتهتری مثـل جهاد سـازندگی و امثـال اینها ،-سرنوشـت انقالبشـان بـه گونهای
دیگـر بـود .همچنـان کـه مـا هـم اگـر خیلـی از ایـن نهادهـا را نداشـتیم ،سرنوشـتمان چیـزی شـبیه مصـر بـود .در
مقابـل ،در برخـی از کشـورها ماننـد یمن و عراق که بـه تجربهی انقالب مـا نزدیکتر بودند ،نهادهایی شـکل گرفت
کـه در پیشبـرد آن انقالبهـا بسـیار مؤثـر بود.
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چگونه طبقهی مرفه جدید در انقالب اسالمی ریشه دواند؟
در ایـن جـا الزم اسـت تاریخچـه و گذشـتهی این طبقـه و نیز چشـماندازی از آینـدهاش را مورد

بررسـی قرار دهیم.

ً
از اواسـط جنگ ،تدریجا وجه بروکراتیک روابط مسـببهی این طبقه شـکل میگیرد .یعنی در

سـازمان ادارهی کشـور ،بعضـی از مدیران از فضـای رانتهای پدید آمده در اقتصـاد دولتی و غیر
دولتـی اسـتفاده نمـوده و برخورداریهایـی پیـدا میکننـد .بـا ایـن حال ،ایـن طبقهی مرفـه هنوز
در وجـه بروکراتیـک خـود محـدود مانده و از خاسـتگاه خود منفک نشـده و به عبـارت دیگر هنوز
بیـرون از نظـام بروکراسـی و در فضـای اجتماعی خودش را بازتولید نکرده اسـت.
امـا بـا پایـان جنگ ،ایـن طبقه اقداماتـش برای بازتولیـد خود در فضـای فراتر از سـاز و کارهای
حقوقـی را آغـاز مینمایـد .شـاید بـه طـور نمادیـن بتوانیـم بگوییـم از دوران روزنامهی همشـهری
اسـت کـه طبقـهی مرفـه بـا یـک رانـت مترا کـم رسـانهای شـروع بـه بازتولیـد خـودش در فضـای
اجتماعـی مینمایـد.
البتـه ناگفتـه نمانـد کـه ایـن طبقه در همـان مرحلهی قبـل ،اقدامـات مقدماتی و اساسـی خود
در راسـتای بازتولید اجتماعیاش را به انجام رسـانده است .طبقهی مرفه در آن مرحله توانسته
مناسـبات بدنهی بورکراتیک جمهوری اسلامی را عوض کند؛ یعنی توانسـته منطق کالن (فار غ
از افـراد) سـاز و کاری را کـه قـرار اسـت جمهـوری اسلامی جلـو ببـرد و تحلیـل و جهتگیـری ایـن
سـاز و کار را تغییـر دهـد .توانسـته کاری کنـد کـه در هیئـت دولـت جمهـوری اسلامی ،حرفهـای
امـام؟هر؟ و صحبتهـای مرحـوم سـید احمـد خمینـی «ضـد توسـعه» خوانـده شـود و ایـن را بـه
جمهـوری اسلامی بباورانـد کـه توسـعه آن چیـزی اسـت کـه حرفهـای امـام بـر ضـدش اسـت و
نـه مبنایـش .ایـن همـان موضـوع هشـدار رهبـری نسـبت بـه خلـط توسـعه و مادیگرایـی اسـت.
ایـن دسـتآورد بزرگـی اسـت کـه طبقـهی مرفـه در مرحلـهی اول بـه دسـت آورده و حـال در گام
دوم مبـدل بـه تکیهگاهـی شـده تـا ایـن طبقـه بـا تکیـه بـر آن و از طریـق رسـانه و غیـره در فضـای
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اجتماعـی ظهـور یابـد .ایـن طبقه در مرحلـهی جدید میخواهـد کاری کند که ایـن صحبتها نه
فقـط در هیئت دولت ،بلکه در تمام رسـانهها و محافـل اجتماعی و به صورت مادامالعمر تبدیل
گفتمان مسـلط شـود.
بـه
ِ
طبقـهی مرفـه در آن واحـد درگیـر فعالیـت دیگـری نیـز هسـت و آن تثبیـت ثروتـی اسـت کـه بـا
دسـتیابی ایـن جریـان بـه بخشهایـی از منابـع عمومـی طـی خصوصیسـازیهای آن دوره -و
در واقـع تبدیـل منابـع عمومـی بـه ملـک شـخصی -برایـش فراهـم آمده اسـت.
امـا شـاید گام اصلـی ایـن جریـان ،دستیابیشـان بـه بـازار پولـی در پوشـش عناویـن مبهمـی
مچـون «بانـک خصوصی» باشـد .طبقهی مرفه جدیـد ،کاری میکند که در کشـوری که بقالی
ه 
زدن مجـوز میخواهـد ،فلان قـدر بانـک بیمجـوز وجـود داشـته باشـد! شـما در ایـن کشـور بدون
مجـوز نمیتوانیـد هیـچ واحـد صنفـیای تأسـیس کنید ،ولـی بـه راحتی قادریـد بـدون مجوزهای
الزم بانـک بزنیـد و بـه ایـن واسـطه وارد بـازار ملـک و غیره شـوید.

نقطهی عطف نفت و انفعال حزب اهلل
االن در شـرایطی قـرار داریـم کـه این طبقه در حال برداشـتن یک گام اساسـی دیگر اسـت .این
گام چیسـت؟ گـر چـه وجـه بروکراتیـک طبقـهی مرفـه جدیـد ،همیشـه بـا نفـت در ارتبـاط بـوده،
یشـده اسـت .اتفاقـی کـه در ایـن مـدل جدیـد
امـا ایـن ارتبـاط درون سـازمانهای دولتـی برقـرار م 
قراردادهـای نفتـی موسـوم بـه « IPCمیتوانـد» -تأ کیـد میکنـم می توانـد -بیفتد ،این اسـت که
ا گـر مراقبـت نباشـد ،ایـن طبقـه خـارج از چارچـوب دولـت بـه سـرمایهی بیانتهایـی بـه نـام نفت
دسـت پیـدا میکند.
بایـد ایـن قضـاوت سـخت را در مـورد خودمـان داشـته باشـیم کـه بسـیجیها و انقالبیهـای
دهـهی هفتـاد و ابتـدای دهـهی هشـتاد ایـن مراقبـت را نداشـتند .آن مخلصـان انقالبی که
در بیـان رهبـر انقلاب بود ،آن «لشـکر مخلص خدا» ،آن طـور که باید جلوی شـکلگیری و
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پیشروی این طبقه را نگرفت .این لشـگر مخلص خدا در آن سـالها مشـغول چه کاری
بودنـد؟ تبدیـل شـده بودند بـه ظرفیت بومی توسـعه!
در خاطـرات آقـای الریجانـی هسـت کـه یـک بـار در آن سـالها آقـای مرنـدی گزارشـی از
واکسیناسـیون گسـتردهی فلـج اطفـال در سـطح کشـور مـیداده اسـت .ایشـان هم کلی مشـعوف
شـده و در خاطراتـش مینویسـد« :بسـیج ظرفیـت بومی توسـعه اسـت» .منظورش ماها هسـتیم!
هـر جـا بخواهد توسـعه یابـد ،باید به منابعی دسترسـی داشـته باشـد؛ یکجا ظرفیـت دریا دارد،
یـک جـا ظرفیـت آبهـای آزاد دارد ،یـک جـا هـم منابعـی بـه نـام بسـیجی دارد! ایـن فقـط یـک
نمونـه از نگـرش حا کـم در نـگاه بـه نیروهـای انقلاب -آن هـم مثبتتریـن نـوع نگـرش -اسـت.
ً
حـرف صحیحـی اسـت کـه ما مخلصـان انقلاب اصلا کارنامـه درسـت و درمانـی نداریم در
ً
مبـارزه بـا ایـن طبقـه؛ و بـه همیـن خاطـر کاملا طبیعـی اسـت کـه ایـن طبقـه تشـکیل شـده
باشـد.
مـا خودمـان هـم مسـئلهمان چیزهـای دیگـری بـود .ما همـه بودیم و یادمان هسـت کـه در آن
سـالها مسـئلهها چـه بـود .رگ گردنها برای چه چیزهایی متورم میشـد .مسـئلههای دسـت
چنـدم بـرای ما برجسـته بود و بـه مسـئلههای اصلی هیچ وقعی نمیگذاشـتیم .مسـئلهمان
ً
ً
واقعـا ایـن بـود کـه االن تجمع بشـود کـه فالنی اعدام بشـود یا نشـود .مسـائلمان نوعـا فرعی و
البتـه وا کنشـی و منفعل بود.
شـاید االن وقتـی بـه گذشـتهمان نـگاه میکنیـم ،مقـداری -البتـه نـه زیـاد -کارکردهایـی را کـه
ً
ل داشـتهایم ،سـرزنش کنیـم؛ ولـی یقینـا دو دهـه بعـد ،وقتـی کـه بنشـینیم رونـد
یـک دهـهی قبـ 
ً
ً
جمهـوری اسلامی را نـگاه کنیم و ببینیـم چطور مثال از جایـی به نام بانکهـای خصوصی دفعتا
ً
این اتفاقات برای انقالب رخ داد ،حتما سـرزنشهایمان خیلی جدیتر خواهد بود .به خودمان
بـه بسـیجیهای اوائـل دهـهی هشـتاد -خواهیـم گفـت کـه شـما چقـدر سـاده بودیـد .آن موقعبایـد بـه چـه مسـئلههایی میپرداختیـد و خودتـان را با چـه چیزهایی سـرگرم کـرده بودید!
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میخواهـم بگویـم االن مسـئلهی اصلـی در «طبقـهی مرفـه جدیـد و آینـدهی انقلاب اسلامی»
ایـن اسـت کـه ا گر ایـن طبقهی مرفـه برآمـده از دل نظـام بتواند خـارج از سـاختار بروکراتیک
به نفت دسـت پیدا کند و به تعبیری سـرمایهداری نفتی شـکل گیرد ،چاه نفت ،چشـمهی
آب حیاتـش خواهـد شـد و آن را روییـن تـن خواهد نمـود .نفت تبدیل به یـک منبع الیزال و
پشـتوان هی جـدی ایـن طبقـه خواهد شـد و مـا ناگزیر یک دهـه بعـد غولهایی به مراتـب بزرگتر
از بانکهـای خصوصـی را شـاهد خواهیم بود.
در گذشـته ا گـر کسـی میخواسـت بـه بـازار پولـی دسـت پیـدا کنـد ،بایـد بـه بانـک مرکـزی یـا
بانکهـا دسـت پیـدا میکرد؛ اما االن چنین نیسـت و به راحتی میتواند مسـیر اختصاصی خود را
بـرای رسـیدن بـه این منظور تعریف کند .همیـن اتفاق میرود که در مورد نفـت رخ دهد و منابع
ً
نفتـی کـه فعلا در اختیـار دولـت اسـت ،درهایـش بـه روی طبقهی مرفـه جدید باز شـود.
بـه یـاد بیاوریـد؛ همیـن غـول بانـک خصوصـی کـه بانـک مرکـزی و دولـت حریفـش نمیشـود،
ده سـال پیـش وجود نداشـت .اگر قانون محاسـبات عمومی کشـور را بخوانیـم ،تعجب میکنیم
یشـود این نظام کـج و معـوج بانکی در بیایـد؟ از متناش بـر نمیآید،
کـه از کجـای ایـن قانـون م 
ایـن محصـول «فرامتـن» آن اسـت .بایـد به ایـن فرامتنهـا توجه کرد .مـن فکر میکنـم با وضعی
ُ
ً
کـه داریـم ،ده سـال بعـد برمیگردیـم و نـگاه میکنیـم و میبینیـم مـا دقیقـا در گردنـهی احـد ،در
نقطـهی عطـف و در پیـچ تنـد شـکلگیری سـرمایهداری نفتـی بودیـم ،ولی سـکوت کردیم.
بایـد بـه جـز الیـهی اقتصـاد انـرژی ،بـه جـز الیـهی حقـوق قراردادهـا و بـه طـور کل بـه جـز متـن
ایـن قراردادهـا ،بایـد فرامتنشـان هم دیده شـود .یعنی باید مشـابه همـان اتفاقی که بـرای متن
برجـام افتـاد -کـه همـه خـط بـه خـط آن را بـه مثابـهی آینـهی سرنوشـت ملـت خواندنـد ،-بـرای
متـن ایـن قراردادهـا رخ دهـد .بـا ایـن وجـود ،ایـن هـم کافـی نیسـت؛ چـرا کـه فرامتنهـا مهـم و
تعیینکننـده هسـتند .فرامتـن یعنـی آن روابطـی که منتهی به شـکلگیری این مدل پیشـنهادی
شـده است.
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جالـب اسـت یکـی از مسـائلی کـه پیشـنهاددهندههای ایـن قراردادهـا و وزیـر نفـت بـر روی آن
انگشـت میگذارنـد ،این اسـت که «همانهایـی که یک روز مخالـف بیع متقابـل در قراردادهای
نفتی بودند ،امروز میگویند این قراردادها نباشـد و همان بیع متقابل باشـد» .گذشـته از این که
مدعی
در واقـع امـر قراردادهای  IPCبسـط نقاط ضعـف قراردادهای بیع متقابل بـوده و از این رو
ِ
چنیـن سـخنانی در حـال فـرار رو بـه جلـو اسـت ،ولـی میخواهـم بگویـم ماجـرا فراتـر از این اسـت.
اصل مسـئله این اسـت که این مدل قراردادها شـاید ده یا پانزده سـال قبل امکانپذیر نبود ،چرا
ً
کـه اصـوال ایـن طبقـه در وضعیتی نبود که میـل و ارادهی معطوف به نفت داشـته باشـد.

نقد قراردادهای  :IPCهزینههای عمومی ،منافع خصوصی
بـه نظـر مـن نقطـهی کلیـدی در ایـن قراردادهـا 7کـه مـا را از متـن قراردادهـا بـه فرامتنشـان
رهنمـون میکنـد ،ایـن اسـت که در مـدل پیشـنهادی ،یک کمپانی مشـترک تشـکیل میشـود که
یک طرف مبهم و نامشـخص خارجی و یک طرف ایرانی دارد و این کمپانی مشـترک با شـرکت
یشـود .در همیـن جـا اتفاقـی میافتـد و آن ایـن اسـت کـه منافعی
ملـی نفـت ایـران وارد قـرارداد م 
مثـل انتقـال تکنولـوژی کـه بـرای ایـن نـوع قراردادهـا ذکـر میشـود ،عایـد چـه کسـی میشـود؟
عایـد آن شـرکت خصوصـی خواهـد شـد .8مسـئله ایـن اسـت کـه بـا ایـن شـیوه ،از سـرمایهی
یشـود بـرای نفـع یک شـرکت خصوصـی .یعنی
عمومـی (منافـع حاصـل از فـروش نفـت) هزینـه م 
مـردم هزینـهای را پرداخـت میکننـد تـا بـرای مثـال انتقـال تکنولـوژی بـه یـک شـرکت در طـرف
 -7آقـای دکتـر مسـعود درخشـان نقـدی جامع بـر قراردادهای  IPCارائـه کردهاند که در آن اگر چه تمرکزشـان بیشـتر
بـر بحـث اقتصـاد انـرژی بود ،اما اشـارههایی نیـز به الیههـای فرهنگـی و ایدئولوژیک این نـوع قراردادهـا نمودهاند.
الزم اسـت الیههـای فرهنگـی و ایدئولوژیـک این موضوع توسـط نیروهای فرهنگی بسـط یافته و تشـریح شـود.
ً
 -8ضمـن ایـن کـه در مـوردی مانند انتقـال تکنولـوژی ،حتی تضمین و ابزار سنجشـی نیـز وجود نـدارد و صرفا گفته
میشـود کـه آن شـرکت در رونـد پـروژه یـاد خواهـد گرفـت .یعنـی چـه در رونـد کار یـاد بگیـرد؟ چگونـه میشـود تعیین
کـرد کـه ایـن انتقـال تکنولـوژی اتفاق افتاده یـا نیفتاده؟! جالب اسـت همیـن را در رسـانهی ملی و دیگر رسـانهها به
عنـوان مزیـت این مـدل تبلیـغ میکنند!
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مقابلشـان اتفـاق بیفتـد .گـر چـه آن شـرکت ایرانـی اسـت ،ولـی بـه هـر حـال در قـرارداد در طـرف
ً
مقابـل شـما قـرار گرفتـه .بـه علاوه ایـن کـه آن شـرکت کاملا ایرانی هـم نبـوده و با طرفـی خارجی
کمپانـی مشـترک بـه راه انداختـه اسـت .حـال مـردم در قبـال هزینـهای کـه بـرای ایـن انتقـال
تکنولـوژی میپردازنـد ،چـه منفعتـی میبرنـد؟!
مسـئلهی مدیریـت ایـن شـرکتها بـر مخـازن و مدیریتشـان بـر منابـع نیـز از مشـکالت ایـن
یشـد که الزم اسـت شـرکت ملی نفت
قراردادهـا اسـت .در مـورد قراردادهـای بیـع متقابـل گفتـه م 
مدیریتـی صیانتـی را اعمـال نمایـد ،ولـی ایـن بـار مدیریـت شـرکتها بـر مخـازن ،مدیریتـی تـام
اسـت .یعنـی بـا ایـن قراردادهـا در واقـع شـما بـه نوعـی مناطـق آزاد را در حوزههای مختلـف نفتی
ایجـاد کردهایـد ،همـان طـور کـه مناطـق آزاد اقتصـادی دارید .یعنـی در مواردی شـما صفـر تا صد
را در اختیـار یـک شـرکت قـرار دادیـد .هـر چنـد قراردادهـای بیـع متقابـل هـم از ایـن جهـات نقـاط
ضعفـی داشـت ،ولـی مـدل جدیـد قراردادهـا آن نقـاط ضعـف بیـع متقابـل را بسـط داده اسـت.
اشـکاالت قانونی این قراردادها هم که جای خود دارد .یعنی شـما هر قرائتی از قانون اساسـی
کـه هیـچ ،هر قرائتی از سیاسـتهای اصـل  44به صورت کلیاش هم داشـته باشـید ،نمیتوانید
یـک شـرکت بخـش خصوصـی را در صنایع باالدسـتی نفت دخیـل بدانید .ولـی اینهـا دارد اتفاق
میافتـد .بـه نظـرم این همان ابهامی اسـت کـه در حوزه بانکهـا هم بود.
ا گـر چنیـن قراردادهایی شـکل گیـرد ،برای این کـه کمپانیهـای خارجی وارد این فضا شـوند،
ً
عالوه بر مدل قراردادی حتما احتیاج به زمینهسـازیهای عمومی هم هسـت .این زمینهسـازی
عمومـی در یـک پـروژهی دراز مـدت میتواند از محـل سـرمایهداری نفتی و از محـل همین منابع
سـرمایهداری نفتی شـکل گرفته و ایجاد شود.
یعنـی شـرکتهای خصوصـی عالقمنـد هسـتند کـه کمپانـی مشـترکی را بـا یـک شـرکت خارجـی
تشـکیل دهنـد .بـرای ایـن کار بایـد از محـل عوایـد و درآمدهایشـان زمینـهی عمومـی و فضـا و
فرهنـگ عمومـی را شـکل دهنـد تـا زمینـهی ورود شـرکتهای خارجـی فراهـم شـود .بعد هـم چرا
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ً
شـرکتهای کـرهای و چینـی و روس بیاینـد؟! حتمـا ایـن شـرکتها فضـا را بـه ایـن سـمت سـوق

خواهنـد داد کـه شـرکتهای آمریکایـی بیاینـد؛ کمـا ایـن کـه چنیـن گرایشـی در همـان جلسـهی
ً
ً
رونمایـی از ایـن قراردادهـا کاملا واضـح بـود و حتـی وزیر هم بـه صراحت به آن اشـاره کـرد .حتما
ایـن اتفـاق خواهـد افتـاد و همیـن اتفـاق بعدهـا آینـده و فرهنـگ عمومـی ما را شـکل خواهـد داد.
البتـه در نهایـت تحقـق ایـن مـدل قـراردادی بعیـد بـه نظـر میرسـد؛ چـرا کـه اجـرای چنیـن
قراردادهایـی بـه دالیـل مختلـف نه از سـوی ایران و نه از سـوی طرف مقابل امکانپذیر نیسـت.
بـا ایـن حال مطرح شـدن ایـن قراردادها به خـودی خود حاوی نشـانهای روشـن از میل طبقهی
مرفـه جدیـد بـرای نیـل بـه قدرت بـر آمـده از نفت اسـت.
بـه هـر روی ،حـزباهلل و نیروهـای معطـوف بـه انقلاب کـه بایـد بـه موضوعـات مربـوط بـه
خطرات ناشـی از ظهور این طبقهی مرفه جدید فکر کنند ،کمتر امکان اندیشـیدن به این قبیل
ً
مسـائل را را دارنـد .چـرا؟ چون ذهن و زبانشـان ذیل دوگانههای سیاسـی موجـود کامال مصادره
شـده اسـت .متأسـفانه ایـن اصولگرایـی کـه ترجمـهای محافظهکارانـه از گفتمان انقالب اسـت،
ً
تحلیلهـای مـا را از سـطح تحلیـل اجتماعـی بـه سـمت تحلیـل صرفـا اعتقـادی میبـرد .حـال آن
ً
ً
کـه تحلیـل صرفـا اعتقـادی حتمـا خروجـی انفعالـی دارد ،نـه خروجـی فعـال و انقالبی.

ما و مسیر جدید سکوالریزاسیون
بحـث را بـا ارائهی یـک چارچوب کالن برای تأمل دربارهی این قبیل مسـائل ادامه میدهم.
در دهههـای هشـتاد و ماقبلـش ،نیـروی مقابـل انقلاب و آن فرآیندی کـه می خواسـت انقالب را
عرفـی بکنـد ،هـدف خـود را از مسـیر لیبرالیزاسـیون دنبـال مینمـود .ولی امروز مسـیر عرفیشـدن
عـوض شـده و اتفاقـات به گونـهای دیگر به پیـش میرود.
بـرای توضیـح ایـن تغییـر مسـیر جدیـد میخواهـم اشـارهای داشـته باشـم بـه کتـاب «آینـدهی
آزادی» نوشـتهی فریـد زکریـا.ده سـال پیـش ایـن کتـاب در ایـران ترجمـه شـده اسـت .فریـد زکریـا
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هـم آدم مهمی اسـت .نه آدم چندان نظری اسـت که حرفهای کلی بزنـد و نه یک روزنامهنگار
صـرف اسـت .کسـی اسـت کـه تلاش دارد اطالعـات و دادههـای میدانـیاش را بـر اسـاس مبانـی
ً
نظـری متقنـی که به آنها کامال وفادار اسـت ،تحلیـل نماید .از این جهت بـه نظرم حرفهایش
واجـد اهمیت اسـت.
بحـث کلـی کتـاب مذکـور ایـن اسـت کـه لیبرالیسـم بـر دموکراسـی اولویـت دارد .یعنـی ا گـر در
کشـوری لیبرالیسـم بـا دموکراسـی در تضـاد بـود ،آن جـا از دموکراسـی عـدول مینماییـم بـه ایـن
شـرط کـه حکومـت لیبـرال باشـد .او حسـنی مبـارک -رئیـس جمهـور مصـر -را مثـال میزنـد و
ً
میگویـد در مصـر آلترناتیوهـای حسـنی مبـارک کـه از طریـق دموکراسـی بـاال میآینـد حتمـا کمتـر
از حسـنی مبـارک لیبـرال هسـتند .لـذا دیکتاتـوری مبارک بایـد حاکم باشـد چون لیبرالتر اسـت و
ایـن جـا لیبرالیسـم بـر دموکراسـی اولویـت مییابـد.
امـا بحثـی کـه مـی خواهـم بـه آن اشـاره کنـم ،بـه موضـوع دیگـری مربـوط میشـود .زکریـا در
ایـن کتـاب در مـورد ایـران بـه موضوعـی اشـاره میکنـد کـه بـه نظـرم نقطـهی کلیـدی بحـث او
یپـردازد کـه ا گـر اسلام و غـرب بـا یک دیگـر مشـکل دارنـد ،چرا
اسـت .او بـه طـرح ایـن پرسـش م 
ایـن مشـکل خـودش را از انقلاب  1979ایـران نشـان داده اسـت؟ زکریـا کـه خـود اصالـت هنـدی
دارد ،بـه کنـار آمدن بدون مشـکل مسـلمانهای هند با غرب اشـاره میکند و نتیجـه میگیرد آن
چیـزی که با غرب مشـکل دارد ،نه اسلام ،بلکه بنیادگرایی اسـت که با انقلاب ایران اوج گرفته
و توانسـته در نقاط مختلف ریشـه بدواند .او سـپس در جسـتجوی حل این مشـکل از راه از میان
بـردن بنیادگرایـی ،نظریههـای مختلـف سکوالریزاسـیون را بررسـی میکنـد .راههـای مختلفـی
از جملـه راهکار مهـم اصالحدینـی یـا پروتستانتیسـم را مـورد بررسـی قـرار میدهـد؛ یعنـی همـان
بحـث کالن پـروژهی روشـنفکران ایران از اواسـط دههی هفتاد و دههی هشـتاد .زکریـا در ادامه
اسـتدالل میکنـد کـه حتـی ایـن راه هـم جـواب نخواهـد داد .او در نهایـت از پیشـنهاد اصلی خود
پردهبـرداری میکنـد و میگویـد از نظـر من راه حـل پایدارتر ،اصالحـات اقتصادی اسـت .از نظر او
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هـر چنـد که مشـکل خاورمیانه دارای ریشـههای سیاسـی ،فرهنگـی و  ...بوده و منشـأ اقتصادی
ندارد ،اما راه حل این مشـکالت در اصالحات اقتصادی اساسـی نهفته اسـت و لذا این اصالحات
بایـد مـورد حمایـت و در اولویـت قـرار گیرد.
زکریا در این کتاب تشـریح مینماید که چگونه حرکت به سـوی سرمایهداری به مطمئنترین
شـیوه ،بـه ایجـاد یـک دولـت محـدود پاسـخگو و یـک طبقـهی متوسـط واقعـی منجـر میشـود.
وجـود طبقـهی متوسـط واقعـی شـرط اصلـی شـکلگیری نهادهای واسـطهی دموکراسـی هسـتند
و ایـن نهادهـای واسـطه هسـتند کـه میتواننـد دموکراسـی را در مسـیری هدایـت کننـد کـه بـه
مقصـدی بـه جـز لیبرالیسـم ختم نشـود.
سـال هشـتاد و چهـار کـه ایـن کتـاب منتشـر شـد ،محافـل نزدیـک بـه کارگـزاران آن را انجیـل
آزادیخواهـی خـود در دوران جدیـد میخواندنـد .مقایسـهی  15-10هـزار صفحـه نشـریههای
مهرنامه با کیان به وضوح مرجعیت این کتاب و اسـتراتژی مندرج در آن را در میان این قشـر در
سـالهای بعد از  84نشـان میدهد .آنها میگویند مسـیری که تا سـال  84به سمت لیبرالیسم
طی میکردیم را باید به سـمت سـرمایهداری تغییر دهیم .آن هنگام که طبقهی متوسـط ایجاد
شـود ،خـود ،همـان معادال تـی کـه مـا در حـوزهی فرهنـگ ،اجتمـاع و سیاسـت تجویـز میکردیم را
رقـم خواهد زد.
البته به اتکای دالیلی که جای بحثش این جا نیسـت ،میتوان گفت این طبقهی متوسـطی
یشـود ،یـک طبقـهی متوسـط واقعـی نیسـت؛ بلکـه طبقـهای بـا
کـه در ایـن جـا از آن صحبـت م 
ً
برخـورداری بیشـتر از رانت نفت اسـت و تقریبـا منطبق بر همان طبقهی مرفه جدیدی اسـت که
معرفی شد.
در نقشـهی راه عرفیسـازی از مسـیر اصلاح دینـی ،دیـن بایـد مـورد یـک سلسـله اصلاح قـرار
میگرفـت و ایـن سلسـلهی تغییـرات در حـوزهی فرهنگـی ادامـهی مسـیر را همـوار مینمـود .امـا
فریـد زکریـا به اسـتناد دالیـل مفصلی که در کتاب مزبـور مطرح میکند ،میگویـد اصالحات را باید
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از حوزهی اقتصادی شـروع کرد و آن گاه این تغییرات اقتصادی ،در ادامهی مسـیر خودش را در
حـوزهی فرهنگـی و اجتماعـی بازتولیـد میکند.
شـواهد گونا گـون این فرآیند فراوان اسـت و شـاهد مثالی که از زکریا ذکر شـد ،تنهـا یک مثال از
انجیل ایـن جریان بود.
ً
مـا بچـه حزباللهیهـا مخصوصـا در سـطح فکـری و گفتمانـی بایـد بـرای مقابلـه بـا ایـن رونـد
تدبیـری بیندیشـیم؛ ولـی تـا کنـون متأسـفانه بـرای چنیـن مواجهـهای آمـاده نشـدهایم .مـا
بـرای ایـن آمـاده نشـدهایم کـه بـا سـرمایهداری مواجـه شـویم .بـرای ایـن تربیـت شـدهایم کـه بـا
بحثهـای نظـری سکوالریسـم و لیبرالیسـم و اینهـا مواجـه شـویم .در حالـی کـه مواجهـهی
کنونیمـان تفاوتهایـی دارد .بـه صورتـی گـذرا بـه برخـی از ایـن تفاوتهـا اشـاره میکنـم:
z

zراه حـل کالن سکوالریزاسـیونی کـه در دهـهی هفتـاد و هشـتاد داشـتیم ،اصلاح دینـی از
طریـق بحثهـای فکـری بـود .ولـی اکنـون مسـیر ،اقتصاد سـرمایهداری اسـت.

z

zآن جـا اولویـت دموکراسـی بـود و این جا اولویت توسـعهی منتهی به اقتصاد لیبرالیسـتی
و سـرمایهداری و شـکلگیری طبقهی مرفه.

z

z

ً
zماهیـت کنشهـای پیشبرندهی سکوالریزاسـیون در آن جا کاملا ذهنگرایانه و در این
ً
جا کاملا عینگرایانه.
zآن جـا نقدهـا متهورانـه و انقلاب در جهـت اصلاح بـود .یعنـی بـر زبـان میگفتنـد مـا
ً
دنبـال اصالحـات هسـتیم ،ولـی در واقـع در پی انقلاب و برانـدازی بودند .این جـا دقیقا
بـر عکـس ،محافظـهکاری مطلـق را ترویـج میکننـد و میگوینـد مـا از مسـیر تنـدروی و
انقالبیگـری بـه نتیجـه نمیرسـیم و بایـد از مسـیر محافظـهکاری راه را دنبـال کـرد.

نقطـهی کلیـدی همینجـا اسـت :در برابـر آن مسـیر حساسـیتها و واکنشهـای دینـی ماننـد
شـبکهی گسـتردهی طـرح والیـت و مانند آن بـا این نیت کـه سـامانهی معرفتیمـان را در مقابل
اصلاح دینـی طـرف مقابـل حفظ کنـد ،شـکل گرفـت .نقطهی درگیـری ماجـرای آغاجـری همین
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بود؛ چرا که جامعهی مذهبی به شـدت به این اصالح دینی و پروتستانتیسـم حسـاس است .اما
در برابر این مسـیر جدید که سـکوت کالمی جایگزین بحث کالمی شـده است ،چنین حساسیتی
وجـود ندارد.
در مسـیر سـابق روشـنفکرها فقـه را بـه نقـد میگذاشـتند و بحثهـای مفصلـی داشـتند .امـا
ً
ایـن مسـیر جدیـد قـرار نیسـت چنیـن اتفاقـی را مجـددا شـاهد باشـد؛ بلکـه بـر عکـس میخواهـد
شبـرد پـروژهاش اسـتفاده کنـد .در
در یـک بازخوانـی همدالنـه از ظرفیتهـای فقـه در جهـت پی 
پرتـوی ایـن همدلـی ،فق ِـه سـازگاری رشـد مییابـد کـه فیالمثـل موضوعـش را «فـرد» قـرار داده و
بـه «مالکیـت» اهمیـت میدهـد .ایـن مسـیر جدیـد بـا رویکـرد محافظهکارانـهاش تنـش بـا زمینـه
را بـه کمتریـن حـد کاسـته و اسـتفاده از ظرفیتهای محیطـی را به حـد اکثر میرسـاند .اگر در آن
دوره موتـور محرکـهی رونـد عرفیسـازی حلقـهی کیـان بـود ،در رویکرد جدیـد ،آن موتـور محرکه
در جایـی حوالـی اتـاق بازرگانـی شـکل میگیـرد .این فضایی اسـت که ما بـرای مقابلـهاش تربیت
و آمـاده نشـدهایم .بـرای فضـای سـابق آمادگیهایـی داشـتیم؛ کمـا ایـن کـه مقابلههایـی هـم
شـکل گرفـت .ولی در برابر این مسـیر مقابلـهای وجود ندارد و این به طبقـهی مرفه جدید کمک
میکنـد خـود را در سـطح گسـتردهتری بسـط و آینـدهی انقلاب را تغییـر دهـد.

سیاستمداری اصولگرایانه
داری سنتی و
ِ
موانع تحرک :دین ِ

اکنـون این سـؤال پیش میآید که چرا ما در نظام فکریمان سـامانهی ایـن مقابله را نداریم.
پاسـخ این اسـت که مـا در مبانی فکـری و مبانی اعتقادیمان هنوز مسـائل حل نشـده داریم .ما
هنـوز تعـارف داریـم .هنـوز از امـام خمینـی؟هر؟ نپذیرفتهایـم کـه دفـاع مقـدس یـک حلقـه از
«نهضـت مقـدس جنـگ فقـر و غنـا» بـود .هنـوز نپذیرفتهایـم کـه پـس از جنگ هشـت سـاله در
یـک جبهـهی نامحـدود «جنـگ فقـر و غنا» قـرار گرفتهایـم .حتی در همـان زمان هم به شـخص
امام؟هر؟ خرده میگرفتند .بعد از آن صحبتهای نیمهی شـعبان یکی از سـالهای آخر حیات
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حضـرت امـام؟هر؟ کـه همـان جملـه معـروف مـن یک مـوی ایـن کو خنشـینان را بـه کاخنشـینان
نمیدهم ،یا وقتی ایشـان بحثهای اسلام ناب و اسلام آمریکایی را طرح مینمودند ،بسـیاری
در حـوزه و دیگـر فضاهـای مذهبـی بـا امـام قهـر کردنـد .برخـی اعتقـاد داشـتند اینهـا حرفهـای
تبلیغاتـی اسـت .چـه کسـانی؟ همـان محافظهکارانـی کـه بعـد مـا آنهـا را بـه عنـوان سـتونهای
فکریمان پذیرفتیم .واقعیت این اسـت که ما با فضای محافظهکار و فضای سـنتیای که این
بحثهـا را التقاطـی میدانسـته و میدانند رودربایسـتی داریم .صورت سیاسـی این رودربایسـتی
همیـن چیـزی اسـت کـه بـه آن میگوییـم اصولگرایـی و ایـن مانـع تحـرک مـا در برابـر ایـن مسـیر
جدید اسـت.
جنـگ فقـر و غنـا فـوق جنگ حـق و باطل نیسـت ،بلکـه در ذیـل آن تعریف میشـود .ولی این
بـه آن معنی نیسـت که این مفهوم جنگ فقر و غنا تحت الشـعاع مفهـوم جنگ حق و باطل قرار
گرفتـه و نادیـده گرفتـه شـود .اما از آن جا که در ریشـههای فکریمان این مشـکل و رودربایسـتی
را داشـتیم ،نادیده گرفتن این مفهوم واقع شـده اسـت .ما این ایدهی امام خمینی را نپذیرفتیم
و اکنـون تبعـات این نپذیرفتن دامنگیرمان شـده اسـت .این که ما طبقهی مرفـه را نمیبینیم،
ایـن کـه نمیتوانیـم تغییـر و شـیفت بـزرگ از روشـنفکری چپگـرای دهـهی هفتـاد و هشـتاد بـه
منورالفکـری متأخـر دهـهی نـود را ببینیـم و تحلیـل کنیـم ،اینکـه نمیتوانیـم متناسـب بـا آن
جـواب تولیـد کنیم ،این که نمیتوانیم متناسـب با آن واکنش و بلکـه کنش تولید کنیم ،همه و
همـه به ریشـههای فکـری ناسـالممان برمیگردد.

ترویج ادبیات اصیل دینی ،تنها راه غلبه بر سکوالریزاسیون
اعتقـاد داشـته باشـیم کـه اگر اتفـاق مثبتـی در زمینـهی گفتمانسـازی بخواهد رخ دهـد ،باید
بحـث از خاسـتگاه خـودش در ادبیـات دینـی برخیـزد .مثالـی بزنـم از تجربـهی انسـان انقلاب
اسلامی در دههی شـصت :از شـهید علمالهدی .البته ما از شـهید علمالهدی یک تصویر نظامی
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و جنگـی داریـم .ولـی ایشـان یک فعـال اجتماعی به معنای تام اسـت .ایشـان قبـل از عزیمت به
جبهـه در حال گسـترش یک بسـتر معرفتی برای مفاهیم انقالب اسلامی بود؛ بـه طوری که قبل
از آن کـه در سـال  59شـهید شـود ،حـدود هشـتصد نفـر در حلقههـای مختلـف کالسهـای نهـج
البالغـهاش شـرکت میکردهانـد و تـازه ایـن تعداد منهای آن کسـانی هسـتند که درسهایـش را از
رادیو میشـنیدند.
میخواهـم بگویـم اگر شـما زیرسـاخت دینی انقالب را نبینیـد ،ادبیات و تفکـر انقالب زمینگیر
اهواز چهل سـال بعد با کلی ادعای کار فرهنگی ،هشـتاد نفر را هم نمیتوان
خواهد شـد .االن در ِ
پـای بحثهـای اجتماعـی و عدالتخواهانـهی نهجالبالغـه جمـع کـرد .در بقیـهی شـهرها هـم
ً
آسـمان همیـن رنـگ اسـت .ا گـر زیرسـاخت دینـی انقلاب مـد نظـر قـرار نگیـرد ،حتمـا دچـار یـک
اسلام فـردی عبـادی خواهیـم شـد کـه در آن روابـط اجتماعـی و روابـط اقتصـادی قابل مشـاهده
نیست.
مقصـود ایـن بـود کـه بـه نقطـهی عطفـی کـه در زیسـت ایـن طبقـه در زمـان مـا در شـرف وقـوع
اسـت ،اشـاره کنـم .همـان طـور که گفته شـد ،ایـن نقطـهی عطف امـکان متصل شـدن طبقهی
مرفـه از محـل و منفـذ و معبـر قراردادهـای  IPCبـا سـرمایهی بیپایـان نفـت میباشـد .در صورت
تحقـق ایـن اتصـال ،طبقـهی مرفه نسـبت به قبل بسـیار پروارتر شـده و تأثیـر زهرآ گین خـود را بر
آینـدهی انقلاب بر جـای خواهد گذاشـت.
امیـدوارم دوسـتان بـه اجتماعـی شـدن ایـن بحـث کمـک کننـد و همچنیـن امیـدوارم یـک
فضـای گفتگـوی میانرشـتهای برای تحلیل و حل مسـائل اجتماعیمان شـکل بگیـرد .صلواتی
بـر محمـد و آل محمـد بفرسـتید.


بایــد ایــن قضــاوت ســخت را در مــورد خودمــان داشــته باشــیم کــه
یهــای ده ـهی هفتــاد و ابتــدای ده ـهی هشــتاد
بســیجیها و انقالب 
مراقب شــکلگیری طبقهی مرفه جدید نبودند .این مخلصان انقالبی
کــه در بیــان رهبــر انقــاب بــود ،آن طــور کــه بایــد جلــوی شــکلگیری و
پیـشروی ایــن طبقــه را نگرفتنــد .لشــگریان مخلــص خــدا در آن ســالها
مشــغول چــه کاری بودنــد؟ تبدیــل شــده بودنــد بــه ظرفیــت بومــی
توســعه! هــر جــا بخواهــد توســعه یابــد ،بایــد بــه منابعــی دسترســی
کجــا ظرفیــت دریــا دارد ،یــک جــا ظرفیــت آبهــای آزاد
داشــته باشــد؛ ی 
دارد ،یــک جــا هــم منابعــی بــه نــام بســیجی دارد!
مســائلمان هــم چیزهــای دیگــری بــود .مــا همــه بودیــم و یادمــان
هســت کــه در آ ن ســالها مســئلهها چــه بــود .رگ گرد نهــا بــرای چــه
یشــد .مســئلههای دســت چنــدم بــرای مــا برجســته
چیزهایــی متــورم م 
بــود ًو بــه مســئلههای اصلــی هیــچ وقعــی نمیگذاشــتیم .مســئلهمان
واقعــا ایــن بــود کــه االن تجمـ ًـع بشــود کــه فالنی اعدام بشــود یا نشــود.
مســائلمان نوعــا فرعــی و البتــه واکنشــی و منفعــل بــود.
ً
ًو در این شرایط کامال طبیعی است که این طبقه تشکیل شده باشد.
یقینــا دو دهــه بعــد ،وقتــی کــه بنشــینیم رونــد جمهــوری اســامی ًرا نگاه
کنیــم و ببینیــم چطــور ایــن اتفاقــات بــرای انقــاب رخ داد ،حتمــا خــود
را ســرزنش خواهیــم کــرد .بــه خودمــان -بــه بســیجیهای اوائــل دهـهی
هشــتاد -خواهیــم گفــت کــه شــما چقدر ســاده بودیــد .آن موقع باید به
چــه مســئلههایی میپرداختیــد و خودتــان را بــا چــه چیزهایــی ســرگرم
کــرده بودیــد!

