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وطبقه 

حجت االسالم مجتبی نامخواه

جــزوه ی پیــش رو، گفتــاری از حجــت االســام مجتبــی نامخواه -طلبه ی 
حوزه ی علمیه و دانشجوی دکترای رشته ی دانش اجتماعی مسلمین- 
 IPC در نشســت بررســی الگــوی جدیــد قراردادهــای نفتــی موســوم بــه
ــه تناســب موضــوع ســخنان  ــه ایشــان ب ــی ک ــت مباحث می باشــد. اهمی
ــی  ــوع نقش آفرین ــه آسیب شناســی ن خــود در محورهــای مهمــی از جمل
ــت  ــف، بایســته های تحــرک مثب نیروهــای انقــاب در دوره هــای مختل
انقابیــون، هشــدار نســبت بــه خطرهــای پیــش روی انقــاب از ناحیه ی 
طبقــه ی مرفــه جدیــد، تاریخچــه ی شــکل گیری ایــن طبقــه و اهــداف 
پیدا و پنهان از گســترش اش، آسیب شناســی نهادهای انقاب، نقشــه ی 
راه روزآمــد تقابــل بــا انقــاب اســامی، نقــد محافظــه کاری غالــب در 
جریــان اصول گرایــی، نقــد اولویت ناشناســی قشــر متدیــن در برخــورد بــا 
آفت هــا، بی اعتقــادی نســبت بــه برخــی آرمان هــای انقــاب و ... مــورد 
ــری عمــوم را  ــن ســخنان جهــت بهره گی ــد، انتشــار ای ــرار داده ان اشــاره ق
ضــروری ســاخت. الزم بــه ذکــر اســت تنظیــم ایــن جــزوه بــا اســتفاده از 
متــن منتشــر شــده در پایــگاه اینترنتــی حــق )www.irhagh.ir( پــس از  
اعمــال ویرایش هایــی بــدون تصــرف در محتــوا صــورت پذیرفتــه اســت.



طبقه ی مرفه جدید و
آینده ی انقالب اسالمی

طبقله ی مرفله جدیلد؛ مسلئله ی مشلترک انقلاب صلدر اسلام و 
انقاب اسامی ایران

کله می بینیلم املام و متفکرانلی هم چلون شلهید مطهلری بلرای تحلیلل انقلاب اسلامی  ایلن 

خلود  انقلاب  بلرای  ملا  کله  اسلت  رو  آن  از  می رونلد،  پیامبلر؟لص؟  انقلاب  الگلوی  سلراغ  ایلران 

نظیلری جلز انقلاب صلدر اسلام سلراغ نداریلم. ایلن یلک جملله ی تمجیلدی نیسلت، بلکله یلک 

تئلوری تحلیللی اسلت و داللت هلای روشلنی در تحلیلل رویدادهلای انقلاب اسلامی دارد. یکلی 

کله آینلده ی انقلاب ملا در یلک ارتبلاط رفلت و برگشلتی و  از مهم تریلِن ایلن داللت هلا، ایلن اسلت 

کله بعلد از انقاب بله وجلود آمده، رقلم می خورد؛ درسلت  دیالکتیکلی بلا طبقـه ی مرفـه جدیـدی 

کله آینلده ی انقلاب صلدر اسلام ایلن چنیلن شلد. ایلن املر می توانلد محلوری مهم در  هملان طلور 

تحلیلل وقایلع بعلد از انقلاب و بله خصلوص دوران پلس از بنیان گلذار باشلد.

طبقه ی مرفه جدید و سرنوشت انقاب پیامبر؟لص؟
مهم تریلن نیلروی اجتماعلی بلرای زمیلن زدن یلک انقلاب و تحقلق یلک انقاب معکلوس -یا 

بله تعبیلر قرآنلی یلک انقلاب رو بله عقلب و ارتجاعلی-، همین طبقله ی مرفله جدید اسلت؛ یعنی 



2   طبقه ی مرفه جدید و آینده ی انقاب اسامی

کـه بعـد از انقـاب وضـع اقتصـادی  و سـپس موضـع اجتماعـی و در نهایـت مبنـای  کسـانی 

فکری شـان تغییـر می کنـد.

از  یکلی  پرداختله،  ارتجاعلی  انقلاب  یلک  شلکل گیری  ع  موضلو بله  کله  آیاتلی  میلان  در 

کله رهبلر انقلاب بله نحلوی  گرانیگاه هلای ملورد اشلاره ی قلرآن، درسلت بعلد از آن مقطعلی اسلت 

کله در انقاب هلای اجتماعلِی اسلامی، شلخص رهبلر انقلاب جایلگاه  از میلان ملی رود. از آن جلا 

کیلان انقلاب بله مخاطلره می افتلد. قلرآن در  کله او از میلان بلرود، اصلل  خاصلی دارد، در صورتلی 
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بنیان گلذار انقلاب بله هلر ترتیلب از دنیلا بلرود.

که طبقه ی  که در تاریخ انقاب صدر اسلام روی داد. به این ترتیب  این، همان اتفاقی اسلت 

گرفت، توانسلت یک انقلاب ارتجاعی علیه  کله بعد از رحللت پیامبر؟لص؟ شلکل  مرفله جدیلدی 

ب  انقاب اسلامی شلکل دهلد و جامعه را به ارزش هلا و هنجارهای ما قبل اسلام بازگرداند. »تعّرُ

کله مسلیر  کار ایلن طبقله بلود  بعلد الهجلرة«2 محصلول حرکت هلای عموملی رّده3 نبلود؛ محصلول 

آینلده ی انقلاب را مطابلق اراده ی خود رقم زد.

املا منشلأ شلکل گیری ایلن طبقله ی مرفله جدیلد در انقلاب صلدر اسلام چله بلود؟ دسـت یابی 

گرفتـن انقابیـون دیـروز در موضع توزیـع این ثروت هـا و نیز  بـه ثروت هـای بـادآورده و قـرار 

کله در آن زملان عمدتلًا حاصلل از فتوحات  برخـورداری از رانـت -بله معنلای درآملد غیلر تولیلدی 

بلود- عاملل پیدایلش این طبقه شلد.

که پیلش از او هم فرسلتادگانی  1- سلوره ی آل عملران، آیله ی 144. ترجمله: »و محملد جز فرسلتاده ای از سلوی خدا 
گذشلته ی خود بلاز می گردید؟!« کشلته شلود، به ملرام  گر او بمیرد یا  گذشلته اند، نیسلت. پلس آیلا ا آملده و 

کافرانه ی اعرابیان با وجود تجربه ی زیسلت در حکومت اسلامی ای  2- سلقوط تدریجی امت اسلام به سلنت های 
کله بلا هجرت تاریخ سلاز حضرت پیامبر؟لص؟ به مدینه تشلکیل شلده بود.

ج شلده و دسلت به آشلوبگری و  کله بعلد از ارتحلال حضلرت محملد؟لص؟ از دیلن اسلام خار گروه هلای مختلفلی   -3
جنلگ زدند.
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چیستی »انقاب اسامی«
در این جا الزم اسلت واژه های عنوان بحث، یعنی »طبقه ی مرفه جدید« و »انقاب اسلامی« 

کنیم. ابتدا از »انقاب اسلامی« آغاز می کنیم. را مورد بررسلی قرار داده و مفاهیمش را تعریف 

از املام خمینلی و متفکلران انقلاب  کله  از »انقلاب اسلامی« -حسلب جمع بنلدی ای  منظلور 

ایلن  آغلاز می شلود.  اجتماعلی  خ داد در عرصله ی معرفلت  یلک ر بلا  کله  اسلت  فرآینلدی  داریلم- 

بله جامعله اسلت.  انقابـی«  خ داد، عرضله ی یلک منظومله ی فکلری تحلت عنلوان »اسـام  ر

را درون آحلاد جامعله پدیلد ملی آورد  انفسلی  انقابلی  ایلن منظومله ی فکلری، تحوللی درونلی و 

کله می تلوان آن را »انقـاب انسـانی« نامیلد و خروجلی و نتیجله اش، »انسـان انقابـی« اسلت. 

کنش  انسلان انقابلی بله عنوان یلک مولود جدید و یک انسلان متمایلز، مجموعه ای متفلاوت از 

که در نهایت به »انقاب اسـامی« منجر می شلود. بنا بر این  جمعی را از خود نشلان خواهد داد 

بلر مبنلای اندیشله ی حضرت امام، انقاب اسلامی را می توان بله لحاظ مفهومی ذیلل این چهار 

مرحلله صورت بنلدی نملود.

کله بله انقلاب اسلامی  کنلِش جمعلی متمایلزی  کنلش چله ویژگی هایلی دارد؟ ایلن  حلاال ایلن 

کله حضلرت املام دارد و مرحلوم مطهلری مفصلل در بحث هایلش  منتهلی می شلود، بله تعبیلری 

تشلریح می کنلد، سله جهلت عملده دارد:

z جهت عدالت خواهانه

z جهت آزادی خواهانه

z جهت معنویت خواهانه

کنش انقابی را تشکیل می دهد  توأمان بودن این سـه سـویه، هویت انسان انقابی و 

کنش را تعیین می کند. مثًا در مفهوم  که تمایز و غیریت این  و باز همین سـه سـویه اسـت 

از   غ  فلار آزادی،  در جسلتجوی  غلرب  کله  ایلن  بله خاطلر  درگیلر می شلود،  غلرب  بللوک  بلا  آزادی 

دغدغله ی عداللت و معنویلت اسلت. روی مفهلوم عداللت با بلوک شلرق درگیر می شلود، به خاطر 
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کله در عداللت ملد نظلر شلرق، آزادی و معنویلت جایگاهلی نمی یابلد. بلر سلر عنصلر معنویلت  ایلن 

کله آن هلا دغدغله ی آزادی خواهلی و عدالت خواهی را  بلا متحجرهلا درگیلر می شلود بله خاطر ایلن 

ندارنلد. هویلت و غیریلت انقلاب دقیقلًا در همیلن چارچوب مشلخص می شلود.

کارگلردان اصللی اش همیلن انسلان  کله بعلد از انقلاب می افتلد، نقلش اصللی و  اتفاقاتلی هلم 

کله یلک بسلتر  نهادهـای انقـاب را داریلم  انقابلی اسلت. ملا بعلد از پیلروزی اولیله ی انقلاب، 

کنلش متمایز انسلان انقابی اسلت. نهادهـای انقـاب در واقع سـازمان ها  مهلم بلرای اسلتمرار 

کنـش اجتماعـی را بـرای انسـان  کـه می خواهنـد امـکان تـداوم  و مجموعه هایـی هسـتند 

انقابـی فراهـم بیاورنـد.

کـه نهضـت  کنـون  ا پارادوکسلیکال دچلار می آیلد:  پیلروزی در یلک وضعیلت  از  انقلاب پلس 

گرفتـه نشـود؟  کـرد تـا سـویه های انقابـی اش  کـه بـه نظـام تبدیـل شـود، چـه بایـد  مـی رود 

کوتاهلی بعد  کله ایشلان ظرف ملدت  ایلن نگرانلی در بحث هلای مرحلوم شلهید مطهلری -بلا ایلن 

از انقلاب بله شلهادت می رسلند- بله چشلم می خلورد. در بحث هلای املام هلم مفصلًا بله ایلن 

ع پرداخته شلده اسلت. یعنی از همان هفته های اول، خطر امکان بروز این رکود از جانب  موضو

بلزرگان احسلاس می شلود.

کله زمینله ای فراهلم آورنلد تلا ایلن »جهلاد« بله »نهلاد«  کار مهلم نهادهلای انقلاب ایلن اسلت 

گلردد. تبدیلل شلود و در عیلن حلال ویژگلی جهلادی آن حفلظ 

چیستی »طبقه ی مرفه جدید«
مفهلوم »طبقله ی مرفله جدیلد« از مفهلوم »طبقله ی مرفله« بله هملراه قیلد »جدیلد« تشلکیل 

یافتله اسلت.

کار بلردن عبارت »طبقه ی مرفله« آن عقبه ی چپلی این عبارت -یعنلی آن چیزهایی  ملا بلا به 

گفته می شلود و در عمل هم در مرزبندی و ایجاد خط کشی در جوامع  که در قشلربندی های چپ 
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کـه  موفلق نبوده انلد- را ملراد نمی کنیلم؛ بلکله منظورمـان از طبقـه ی مرفـه جماعتـی هسـتند 

کنـار هـم نشستن شـان، روابط شـان و شناخت شـان از یـک دیگـر تنهـا بـر اسـاس »منفعت 

مشـترک« است.

یلا جریانلات مشلخص سیاسلی مواجله  بلا یلک حلزب  انقلاب  برابلر  یعنلی شلما یلک وقلت در 

هسلتید و یلک وقلت بلا یلک طبقله مواجهه داریلد. حلزب، دارای سلازمانی مشلخص اسلت و این 

امر،  اسلتفاده از ابزارهای قانونی و در نهایت راه کار انحال آن سلازمان برای مقابله با رفتارهای 

خ داد.  خلاف قانلون حلزب را امکان پذیلر می سلازد؛ ماننلد آن چله در تاریلخ ما بلرای حزب تلوده ر

که این ها  که آن چیلزی  که با یک طبقله مواجه اید؛ به ایلن معنا  املا یلک وقلت نه با یک حلزب، 

را بله هلم پیونلد می دهلد، منافلع اسلت. افلراد ایلن طبقله لزوملًا یلک دیگلر را نمی شناسلند، بلا هم 

کنگلره و بیانیه و میتینلگ ندارند، سلازمان دهی حزبی  ارتبلاط ندارنلد، دور هلم جمع نمی شلوند، 

و حتلی سلازمان دهی جنبشلی ندارنلد؛ وللی یک املر آن ها را بله هم پیونلد می دهلد و آن »منفعت 

گرفتلن  مشلترک« اسلت. بله ایلن ترتیلب، مقابلله بلا یلک طبقله و نابلودی آن بله سلادگی هلدف 

سلازماِن یلک حزب نیسلت.

بلر  را  معنایلی ای  بلار  چله  »جدیلد«  قیلد  ایلن  شلدن  اضافله  کله  اسلت  ایلن  دیگلر  نکتله ی 

کنلش انسلان انقابلی،  کلردم یکلی از سلویه های  عبلارت طبقله ی مرفله حملل می کنلد؟ علرض 

کانون های تمرکز و انباشلت ثلروت و امکانات  کله به درگیر شلدن انقاب بلا  عدالت خواهلی اسلت 

کنش هلای انقابلی، ایلن سلرمایه  و سلرمایه می انجاملد. بعلد از بله ثملر رسلیدن انقلاب و در اثلر 

بازتوزیلع  بلرای  قلرار می گیلرد. نهادهلای متعلددی  انقابیلون  بلا شلرایطی در اختیلار  و  آزاد شلده 

مسلکن،  بنیلاد  زمیلن،  نفلره ی  هفلت  هیئلت  مسلتضعفین،  بنیلاد  می گیلرد:  شلکل  ثلروت  ایلن 

گلر ایلن نهادهلا عمل کلرد مطلوبلی نداشلته باشلند، یلا ثروت هلا بله  جهادسلازندگی و غیلره. حلال ا

گر هلم آن ثروت ها توزیع شلوند،  صلورت انباشلته شلده در اختیلار آن نهادهلا باقلی می مانند، و یا ا

مسلیرهای انباشلته شلدن ثلروت هم چنلان بلاز مانلده و در اختیلار انقابیلوِن دیلروز قلرار می گیلرد. 
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از ایلن رو از دل مقابلـه بـا طبقـه ی مرفـه سـابق، یـک طبقـه ی مرفـه جدیـد بـه وجـود می آیـد.

که به نوعلی منبع و مبنا و چکیده ی  جلا دارد در این جلا به جمله  ای از حضرت آقا اشلاره بکنم 

این بحث است4:

کله طبقله ی ممتلازه ی  کله تلاش می کننلد و حقیقتلًا در صلدد ایلن هسلتند  »کسلانی هسلتند 

و  انتصاب هلا  و  انتخاب هلا  خاطلر  بله  آورنلد،  وجلود  بله  اسلامی  جمهلوری  نظلام  در  جدیلدی 

که با زرنگی  کلز ثروت، و از طریق نامشلروعی  زرنگی هلا و دسلت و پاداری ها و مشلرف بودن بر مرا

گرفته انلد، بله املوال عموملی دسلت بیندازند و یک طبقله ای جدید -طبقله ی ممتازان  آن را یلاد 

کننلد. نظلام اسلامی، بلا مرفهلان بلی درد و معلارض و مخلل، آن طور  و مرفهلان بلی درد- درسلت 

ع  کلرد؛ حلال از درون شلکم نظام اسلامی، یک طبقله ی مرفه بلی درد جدید طلو برخلورد سلختی 

که  گذاشلت  کند! مگر این شلدنی اسلت!؟ به فضل پروردگار، مخلصان انقاب و اسلام نخواهند 

چنیلن انحراف هلای بزرگلی بله وجلود آید«.

عوامل شکل گیری طبقه ی مرفه جدید
کله اساسلًا طبقه ی مرفله جدید چگونه شلکل  محلور بعلدی بحث پاسلخ به این پرسلش اسلت 

کمک  کله بله شلکل گیری ایلن طبقله ی مرفله  می گیلرد. یکلی از مهم تریلن منفذهلا و مصدرهایلی 

کـه یـک ایدئولـوژی  می کنلد، رانـت اسلت. تصـور مـا از رانـت عمومـًا تقلیل گرایانـه اسـت؛ چـرا 

بـر ذهـن و زبان مـان سـایه انداختـه اسـت. در  محافظه کارانـه تحـت عنـوان اصول گرایـی 

کله ملا در ذهلن داریلم رانلت عبلارت اسلت از درآملد حاصلل از فسلاد بّیلن و آشلکار. وقتلی  تعریفلی 

کله از جایلی دارد اختلاس می کنلد و در  می گوییلم فانلی رانت خلوار اسلت، مرادملان ایلن اسلت 

گلر بخواهیلم معنلای دقیقی  واقلع بیلن رانلت و اختلاس تفکیلک و تمایلزی قائلل نیسلتیم. ولی ا

گونه درآمد غیـر تولیدی.  کلمله ارائه دهیم، بایلد بگوییم رانت عبارت اسـت از هـر  بلرای ایلن 

4- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی در تاریخ 25 تیر 1376.
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کلمله عمدتًا به درآمدهلای حاصل از منابلع طبیعی اطاق می شلود، اما  گلر چله در دوره ی ملا این 

که اسلام بلا فتوحاتی  گذشلته بسلط داد. بلرای مثال آن گاه  می تلوان آن را بله دوره هلای تاریخلی 

کله غیلر تولیلدی و مصلداق رانت اسلت. مواجله می شلود، درآمدهایلی بله وجلود می آیلد 

مناسلباتی  کله  می دهلد  شلکل  را  مرفهلی  طبقله ی  و  می ریلزد  هلم  بله  را  جامعله  نظلام  رانلت 

که طبقله ی مرفه جدید را  قهقرایلی بلرای خلود و جامعه رقلم می زند. بنابراین یکلی از روندهایی 

شلکل می دهلد رانلت اسلت.

فسـاد و سلایر مظاهلر بی عدالتلی  کله طبقله ی مرفله جدیلد را شلکل می دهلد،  رونلد دیگلری 

کنیم. رهبری  که باید در موردش بیشلتر فکر  اسلت. به نظرم این یکی از آن دقایق فکری اسلت 

که ما داشلتیم این  »عدالت« را به مبارزه با فقر و فسلاد و تبعیض تعریف می کردند، اما اشلتباهی 

کله در عملل جلز مبلارزه بلا فسلاِد بّیلن و آشلکار، آن هلم در رقیلب سیاسلی مان هیلچ مظهلری  بلود 

بلرای بی عدالتلی نمی دیدیلم؛ حلاال تفلاوت نمی کنلد رقیلب درون جناحی یلا برون جناحلی. یعنی 

کارنامه ملان در مبارزه با فقر،  کارنامه ای برای مبارزه بلا تبعیض نداریم و همچنین  بله یلک معنا 

کم رنگ تلر از این دو اسلت. خیللی خیللی 

که به نظر ملن مخصوصًا در انقاب  یکلی دیگلر از زمینه های شلکل گیری طبقه ی مرفله جدید 

ملا خیللی پررنلگ اسلت؛ »ضـد نهادهـای انقـاب« هسلتند. منظلور از ضد نهلاد انقاب چیسلت؟ 

کله جهلاد انسلان  ع انقلاب، نهادهایلی شلکل می گیلرد  از وقلو گفتله شلد، پلس  کله  هملان طلور 

کله امکان  کنلد بله یک حرکلت اجتماعی  کنلش جمعلی اش را سلامانی بخشلد و تبدیلل  انقابلی و 

کله این نهاد  تداوملش وجلود داشلته باشلد. در این شلرایط، وضعیت »ضلد نهاد« یعنلی وضعیتی 

کار بیفتلد. مثاللی این وضعیلت را روشلن تر خواهد  درسلت در جهلت خلاف غلرض اصللی خود بله 

که  سلاخت. حضلرت املام در پیلام نلوروزی سلال 1359 به صراحت می پرسلند: »آیا راسلت اسلت 

گر چنین  کله ا کیلد می کنند  گردیلده اسلت؟«5 و در ادامله تأ بنیلاد مسلتضعفین، بنیلاد مسلتکبرین 

5- پیام امام خمینی به مناسبت سال نو به تاریخ 1 فروردین 1359. صحیفه ی امام، ج 12، ص 207.
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گلزارش دادن به مردم. ببینید حساسلیت  کار انجام شلود: یکلی تصفیه و دیگلری  شلده، بایلد دو 

املام؟هر؟ نسلبت بله نهادهلای انقلاب چقلدر اسلت. حضلرت آقلا نیلز در بعضلی از مصاحبه هایی 

ح  کله در سلال های 61 و 62 در ملورد نهادهلای انقلاب داشلتند، همین ایده را به این شلکل مطر

کله نهادهای  کله نهلاد انقابلی بی جهلت و بی طلرف وجلود خارجلی نلدارد و در صورتی  نموده انلد 

گرفته انلد، نباشلند، الزاملًا بلر ضلد آن غلرض  کله بلر مبنلای آن شلکل  انقلاب در راسلتای غرضلی 

خواهنلد بود6.

کله حلد وسلط نلدارد -یعنلی یلا بنیلاد مسلتضعفین  گلر ایلن نهلاد انقابلی  حلاال در نظلر بگیریلد ا

اسلت یلا بنیلاد مسلتکبرین و حاللت وسلطی برایلش قابلل تصلور نیسلت-، بله یلک ضلد خلودش 

کله دارد، مرتبًا مناسلبات منتهی به شلکل گیری طبقات  تبدیلل شلود، به واسلطه ی قدرت اثلری 

مرفه جدید را بازتولید می کند. به این ترتیب انقاب اسلامی و انسلان انقابی قصد داشلته است 

بلرای مثلال در هیئلت هفلت نفلره ی زمیلن، در بنیلاد مسلتضعفین یلا نهادهلای دیگلر، بله توزیلع 

عادالنله ی ثلروت دسلت یابلد، املا ایلن رونلد به انباشلت ثلروت منتهی شلده اسلت.

ع  کله در حال حاضلر از نهادهای انقلاب در ذهن داریم، اصًا ملراد و موضو که تصویری  کنیلم  6- البتله بایلد روشلن 
بحلث ملا نیسلت. نهادهلای حقیقلی انقلاب نوعلًا مضمحل شلده اند؛ دسلته ای رسلمًا منحل شلده اند و سلایرین هم 
در مسلیر انحلال هسلتند. نهلاد انقلاب را بله نوعی می توان ملدل جامعله ی مدنی انقاب اسلامی دانسلت. در حال 
کله ایلن تصویلر صحیلح نیسلت.  کله ملا از نهادهلای انقلاب داریلم، یلک سلازمان اسلت؛ در حاللی  حاضلر، تصویلری 
که بعضی از نهادهای انقاب تا سله چهار سلال حتی اسلاس نامه هم نداشلتند. آن ها یک جامعه ی مدنی  می دانید 
کشلور بلا فرآیندهایلی سلامان  کله نیروهلای اجتماعلی انقلاب را در سراسلر  معطلوف بله انقلاب را شلکل داده بودنلد 

بخشلیده اسلت. املا نهادهلای انقلاب موجلود، نوعًا مبلدل به ضد خلود و مسلخ و مضمحل شلده اند.
کله هنوز تلا حدی بلر روی عهلد خلود پای بند اسلت. آیلا می توان  کلرد  شلاید بسلیج را بتلوان بله عنلوان نهلادی فلرض 
کلرد؟ همیلن حاللت  از نقلش بسلیج در مسلیر انقلاب اسلامی و سرگذشلت آن در همیلن سلال های اخیلر چشم پوشلی 
در دهله ی نخسلت انقلاب در ملورد بقیله ی نهادهلای انقاب هلم صادق بلود؛ هر چنلد االن چنین تصویر روشلنی از 

وضعیلت اولیله ی جهاد سلازندگی یلا بنیاد مسلکن وجلود ندارد.
که در رونلد انقاب مصر بودند، داشلتم، بله این نتیجه می رسلیدیم  کسلانی  کله بلا بعضلی از  گاهلی در صحبت هایلی 
گلر آن هلا هلم نمونله ی مشلابه بعضی از ایلن نهادهلای انقاب ملا را داشلتند -مثلل دادگاه انقلاب، هیئت هفت  کله ا
گونه ای  نفلره ی زمیلن یلا نهادهلای پیشلرفته تری مثلل جهاد سلازندگی و امثلال این ها-، سرنوشلت انقاب شلان بله 
گلر خیللی از ایلن نهادهلا را نداشلتیم، سرنوشلت مان چیلزی شلبیه مصلر بلود. در  کله ملا هلم ا دیگلر بلود. هم چنلان 
گرفت  که بله تجربه ی انقاب ملا نزدیک تر بودند، نهادهایی شلکل  کشلورها ماننلد یمن و عراق  مقابلل، در برخلی از 

کله در پیش بلرد آن انقاب هلا بسلیار مؤثلر بود.
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یشه دواند؟ چگونه طبقه ی مرفه جدید در انقاب اسامی ر
گذشلته ی این طبقله و نیز چشلم اندازی از آینلده اش را مورد  در ایلن جلا الزم اسلت تاریخچله و 

بررسلی قرار دهیم.

از اواسلط جنگ، تدریجًا وجه بروکراتیک روابط مسلببه ی این طبقه شلکل می گیرد. یعنی در 

کشلور، بعضلی از مدیران از فضلای رانت های پدید آمده در اقتصلاد دولتی و غیر  سلازمان اداره ی 

دولتلی اسلتفاده نملوده و برخورداری هایلی پیلدا می کننلد. بلا ایلن حال، ایلن طبقه ی مرفله هنوز 

در وجله بروکراتیلک خلود محلدود مانده و  از خاسلتگاه خود منفک نشلده و به عبلارت دیگر هنوز 

بیلرون از نظلام بروکراسلی و در فضلای اجتماعی خودش را بازتولید نکرده اسلت.

کارهای  املا بلا پایلان جنگ، ایلن طبقه اقداماتلش برای بازتولیلد خود در فضلای فراتر از سلاز و 

حقوقلی را آغلاز می نمایلد. شلاید بله طلور نمادیلن بتوانیلم بگوییلم از دوران روزنامه ی همشلهری 

کلم رسلانه ای شلروع بله بازتولیلد خلودش در فضلای  کله طبقله ی مرفله بلا یلک رانلت مترا اسلت 

اجتماعلی می نمایلد.

کله ایلن طبقه در هملان مرحله ی قبلل، اقداملات مقدماتی و اساسلی خود  گفتله نمانلد  البتله نا

در راسلتای بازتولید اجتماعی اش را به انجام رسلانده است. طبقه ی مرفه در آن مرحله توانسته 

غ  کان )فار کند؛ یعنی توانسلته منطق  مناسلبات بدنه ی بورکراتیک جمهوری اسلامی را عوض 

کله قلرار اسلت جمهلوری اسلامی جللو ببلرد و تحلیلل و جهت گیلری ایلن   کاری را  از افلراد( سلاز و 

کله در هیئلت دوللت جمهلوری اسلامی، حرف هلای  کنلد  کاری  کار را تغییلر دهلد. توانسلته  سلاز و 

املام؟هر؟ و صحبت هلای مرحلوم سلید احملد خمینلی »ضلد توسلعه« خوانلده شلود و ایلن را بله 

کله حرف هلای املام بلر ضلدش اسلت و  کله توسلعه آن چیلزی اسلت  جمهلوری اسلامی بباورانلد 

ع هشلدار رهبلری نسلبت بله خللط توسلعه و مادی گرایلی اسلت.  نله مبنایلش. ایلن هملان موضلو

گام  کله طبقله ی مرفله در مرحلله ی اول بله دسلت آورده و حلال در  ایلن دسلت آورد بزرگلی اسلت 

دوم مبلدل بله تکیه گاهلی شلده تلا ایلن طبقله بلا تکیله بلر آن و از طریلق رسلانه و غیلره در فضلای 
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که ایلن صحبت ها نه  کند  کاری  اجتماعلی ظهلور یابلد. ایلن طبقه در مرحلله ی جدید می خواهلد 

فقلط در هیئت دولت، بلکه در تمام رسلانه ها و محافلل اجتماعی و به صورت مادام العمر تبدیل 

گفتماِن مسللط شلود. بله 

کله بلا  طبقله ی مرفله در آن واحلد درگیلر فعالیلت دیگلری نیلز هسلت و آن تثبیلت ثروتلی اسلت 

دسلت یابی ایلن جریلان بله بخش هایلی از منابلع عموملی طلی خصوصی سلازی های آن دوره -و 

در واقلع تبدیلل منابلع عموملی بله مللک شلخصی- برایلش فراهلم آمده اسلت.

گام اصللی ایلن جریلان، دست یابی شلان بله بلازار پوللی در پوشلش عناویلن مبهملی  املا شلاید 

که بقالی  کشلوری  که در  کاری می کند  هم چلون »بانلک خصوصی« باشلد. طبقه ی مرفه جدیلد، 

کشلور بدون  زدن مجلوز می خواهلد، فلان قلدر بانلک بی مجلوز وجلود داشلته باشلد! شلما در ایلن 

کنید، وللی بله راحتی قادریلد بلدون مجوزهای  مجلوز نمی توانیلد هیلچ واحلد صنفلی ای تأسلیس 

الزم بانلک بزنیلد و بله ایلن واسلطه وارد بلازار مللک و غیره شلوید.

نقطه ی  عطف نفت و انفعال حزب اهلل
گام اساسلی دیگر اسلت. این  کله این طبقه در حال برداشلتن یک  االن در شلرایطی قلرار داریلم 

گلر چله وجله بروکراتیلک طبقله ی مرفله جدیلد، همیشله بلا نفلت در ارتبلاط بلوده،  گام چیسلت؟ 

کله در ایلن ملدل جدیلد  املا ایلن ارتبلاط درون سلازمان های دولتلی برقلرار می شلده اسلت. اتفاقلی 

که  کیلد می کنلم می توانلد- بیفتد، این اسلت  قراردادهلای نفتلی موسلوم بله IPC »می توانلد« -تأ

ج از چارچلوب دوللت بله سلرمایه ی بی انتهایلی بله نلام نفت  گلر مراقبلت نباشلد، ایلن طبقله خلار ا

دسلت پیلدا می کند.

کله بسـیجی ها و انقابی هـای  بایلد ایلن قضلاوت سلخت را در ملورد خودملان داشلته باشلیم 

که  دهـه ی هفتـاد و ابتـدای دهـه ی هشـتاد ایـن مراقبـت را نداشـتند. آن مخلصـان انقابی 

که باید جلوی شـکل گیری و  در بیـان رهبـر انقـاب بود، آن »لشـکر مخلص خدا«، آن طـور 
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کاری  پیش روی این طبقه را نگرفت. این لشـگر مخلص خدا در آن سـال ها مشـغول چه 

بودنـد؟ تبدیـل شـده بودند بـه ظرفیت بومی توسـعه!

از  گزارشلی  مرنلدی  آقلای  سلال ها  آن  در  بلار  یلک  کله  هسلت  الریجانلی  آقلای  خاطلرات  در 

کلی مشلعوف  کشلور ملی داده اسلت. ایشلان هم  گسلترده ی فللج اطفلال در سلطح  کسیناسلیون  وا

شلده و در خاطراتلش می نویسلد: »بسلیج ظرفیلت بومی توسلعه اسلت«. منظورش ماها هسلتیم! 

هلر جلا بخواهد توسلعه یابلد، باید به منابعی دست رسلی داشلته باشلد؛ یک جا ظرفیلت دریا دارد، 

یلک جلا ظرفیلت آب هلای آزاد دارد، یلک جلا هلم منابعلی بله نلام بسلیجی دارد! ایلن فقلط یلک 

ع نگلرش- اسلت.  کلم در نلگاه بله نیروهلای انقلاب -آن هلم مثبت تریلن نلو نمونله از نگلرش حا

کارنامـه درسـت و درمانـی نداریم در  کـه ما مخلصـان انقـاب اصـًا  حـرف صحیحـی اسـت 

کـه ایـن طبقـه تشـکیل شـده  کامـًا طبیعـی اسـت  مبـارزه بـا ایـن طبقـه؛ و بـه همیـن خاطـر 

باشـد.

کله در آن   ملا خودملان هلم مسلئله مان چیزهلای دیگلری بلود. ما همله بودیم و یادمان هسلت 

گردن ها برای چه چیزهایی متورم می شلد. مسـئله های دسـت  سلال ها مسلئله ها چله بلود. رگ 

چنـدم بـرای ما برجسـته بود و بـه مسـئله های اصلی هیچ وقعی نمی گذاشـتیم. مسلئله مان 

کله فانی اعدام بشلود یا نشلود. مسـائل مان نوعـًا فرعی و  کله االن تجمع بشلود  واقعلًا ایلن بلود 

کنشـی و منفعل بود. البتـه وا

کله  کارکردهایلی را  گذشلته مان نلگاه می کنیلم، مقلداری -البتله نله زیلاد-  شلاید االن وقتلی بله 

کله بنشلینیم رونلد  کنیلم؛ وللی یقینلًا دو دهله بعلد، وقتلی  یلک دهله ی قبلل  داشلته ایم، سلرزنش 

کنیم و ببینیلم چطور مثًا از جایلی به نام بانک هلای خصوصی دفعتًا  جمهلوری اسلامی را نلگاه 

خ داد، حتمًا سلرزنش هایمان خیلی جدی تر خواهد بود. به خودمان  این اتفاقات برای انقاب ر

کله شلما چقلدر سلاده بودیلد. آن موقع  گفلت  -بله بسلیجی های اوائلل دهله ی هشلتاد- خواهیلم 

کلرده بودید! بایلد بله چله مسلئله هایی می پرداختیلد و خودتلان را با چله چیزهایی سلرگرم 
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می خواهلم بگویلم االن مسلئله ی اصللی در »طبقله ی مرفله جدیلد و آینلده ی انقلاب اسلامی« 

ج از سـاختار بروکراتیک  گر ایـن طبقه ی مرفـه برآمـده از دل نظـام بتواند خـار کله ا ایلن اسلت 

گیرد، چاه نفت، چشـمه ی  کند و به تعبیری سـرمایه داری نفتی شـکل  به نفت دسـت پیدا 

آب حیاتـش خواهـد شـد و آن را روییـن تـن خواهد نمـود. نفت تبدیل به یلک منبع الیزال و 

گزیر یک دهله بعلد غول هایی به مراتلب بزرگ تر  پشلتوانه ی  جلدی ایلن طبقله خواهد شلد و ملا نا

از بانک هلای خصوصلی را شلاهد خواهیم بود.

کنلد، بایلد بله بانلک مرکلزی یلا  کسلی می خواسلت بله بلازار پوللی دسلت پیلدا  گلر  گذشلته ا در 

بانک هلا دسلت پیلدا می کرد؛ اما االن چنین نیسلت و به راحتی می تواند مسلیر اختصاصی خود را 

خ دهد و منابع  که در مورد نفلت ر کند. همیلن اتفاق می رود  بلرای رسلیدن بله این منظور تعریف 

کله فعلًا در اختیلار دوللت اسلت، درهایلش بله روی طبقه ی مرفله جدید باز شلود. نفتلی 

کله بانلک مرکلزی و دوللت حریفلش نمی شلود،  بله یلاد بیاوریلد؛ همیلن غلول بانلک خصوصلی 

کشلور را بخوانیلم، تعجب می کنیم  گر قانون محاسلبات عمومی  ده سلال پیلش وجود نداشلت. ا

کلج و معلوج بانکی در بیایلد؟ از متن اش بلر نمی آید،  کجلای ایلن قانلون می شلود این نظام  کله از 

کرد. ملن فکر می کنلم با وضعی  ایلن محصلول »فرامتلن« آن اسلت. بایلد به ایلن فرامتن هلا توجه 

گردنله ی ُاحلد، در  کله داریلم، ده سلال بعلد برمی گردیلم و نلگاه می کنیلم و می بینیلم ملا دقیقلًا در 

کردیم. نقطله ی عطلف و در پیلچ تنلد شلکل گیری سلرمایه داری نفتلی بودیلم، ولی سلکوت 

کل بله جلز متلن  بایلد بله جلز الیله ی اقتصلاد انلرژی، بله جلز الیله ی حقلوق قراردادهلا و بله طلور 

که بلرای متن  ایلن قراردادهلا، بایلد فرامتن شلان هم دیده شلود. یعنی باید مشلابه هملان اتفاقی 

برجلام افتلاد -کله همله خلط بله خلط آن را بله مثابله ی آینله ی سرنوشلت مللت خواندنلد-، بلرای 

کله فرامتن هلا مهلم و  کافلی نیسلت؛ چلرا  خ دهلد. بلا ایلن وجلود، ایلن هلم  متلن ایلن قراردادهلا ر

که منتهی به شلکل گیری این مدل پیشلنهادی  تعیین کننلده هسلتند. فرامتلن یعنلی آن روابطلی 

شلده است.
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کله پیشلنهاددهنده های ایلن قراردادهلا و وزیلر نفلت بلر روی آن  جاللب اسلت یکلی از مسلائلی 

که یک روز مخاللف بیع متقابلل در قراردادهای  که »همان هایلی  انگشلت می گذارنلد، این اسلت 

که  گذشلته از این  نفتی بودند، امروز می گویند این قراردادها نباشلد و همان بیع متقابل باشلد«. 

در واقلع املر قراردادهای IPC بسلط نقاط ضعلف قراردادهای بیع متقابل بلوده و از این رو مدعِی 

چنیلن سلخنانی در حلال فلرار رو بله جللو اسلت، وللی می خواهلم بگویلم ماجلرا فراتلر از این اسلت. 

که این مدل قراردادها شلاید ده یا پانزده سلال قبل امکان پذیر نبود، چرا  اصل مسلئله این اسلت 

که میلل و اراده ی معطوف به نفت داشلته باشلد. کله اصلواًل ایلن طبقله در وضعیتی نبود 

ینه های عمومی، منافع خصوصی نقد قراردادهای IPC: هز
کله ملا را از متلن قراردادهلا بله فرامتن شلان  کلیلدی در ایلن قراردادهلا7  بله نظلر ملن نقطله ی 

که  کمپانی مشلترک تشلکیل می شلود  که در ملدل پیشلنهادی، یک  ره نملون می کنلد، ایلن اسلت 

کمپانی مشلترک با شلرکت  یک طرف مبهم و نامشلخص خارجی و یک طرف ایرانی دارد و  این 

کله منافعی  مللی نفلت ایلران وارد قلرارداد می شلود. در همیلن جلا اتفاقلی می افتلد و آن ایلن اسلت 

کسلی می شلود؟  ع قراردادهلا ذکلر می شلود، عایلد چله  کله بلرای ایلن نلو مثلل انتقلال تکنوللوژی 

سلرمایه ی  از  شلیوه،  ایلن  بلا  کله  اسلت  ایلن  مسلئله  شلد8.  خواهلد  خصوصلی  شلرکت  آن  عایلد 

عموملی )منافلع حاصلل از فلروش نفلت( هزینله می شلود بلرای نفلع یک شلرکت خصوصلی. یعنی 

ملردم هزینله ای را پرداخلت می کننلد تلا بلرای مثلال انتقلال تکنوللوژی بله یلک شلرکت در طلرف 

گر چه تمرکزشلان بیشلتر  که در آن ا کرده اند  7- آقلای دکتلر مسلعود درخشلان نقلدی جامع بلر قراردادهای  IPC ارائله 
ع قراردادهلا نموده اند.  بلر بحلث اقتصلاد انلرژی بود، اما اشلاره هایی نیلز  به الیه هلای فرهنگلی و ایدئولوژیک این نلو

ع توسلط نیروهای فرهنگی بسلط یافته و تشلریح شلود.  الزم اسلت الیه هلای فرهنگلی و ایدئولوژیلک این موضو
گفته  کله در ملوردی مانند انتقلال تکنوللوژی، حتی تضمین و ابزار سنجشلی نیلز وجود نلدارد و صرفًا  8- ضملن ایلن 
کار یلاد بگیلرد؟ چگونله می شلود تعیین  گرفلت. یعنلی چله در رونلد  کله آن شلرکت در رونلد پلروژه یلاد خواهلد  می شلود 
کله ایلن انتقلال تکنوللوژی اتفاق افتاده یلا نیفتاده؟! جالب اسلت همیلن را در رسلانه ی ملی و دیگر رسلانه ها به  کلرد 

عنلوان مزیلت این ملدل تبلیلغ می کنند!
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گلر چله آن شلرکت ایرانلی اسلت، وللی بله هلر حلال در قلرارداد در طلرف  مقابل شلان اتفلاق بیفتلد. 

کاملًا ایرانی هلم نبلوده و با طرفلی خارجی  کله آن شلرکت  گرفتله. بله علاوه ایلن  مقابلل شلما قلرار 

انتقلال  ایلن  بلرای  کله  قبلال هزینله ای  ملردم در  اسلت. حلال  انداختله  راه  بله  کمپانلی مشلترک 

تکنوللوژی می پردازنلد، چله منفعتلی می برنلد؟!

ایلن  مشلکات  از  نیلز  منابلع  بلر  مدیریتشلان  و  مخلازن  بلر  شلرکت ها  ایلن  مدیریلت  مسلئله ی 

که الزم اسلت شلرکت ملی نفت  گفتله می شلد  قراردادهلا اسلت. در ملورد قراردادهلای بیلع متقابلل 

مدیریتلی صیانتلی را اعملال نمایلد، وللی ایلن بلار مدیریلت شلرکت ها بلر مخلازن، مدیریتلی تلام 

اسلت. یعنلی بلا ایلن قراردادهلا در واقلع شلما بله نوعلی مناطلق آزاد را در حوزه های مختللف نفتی 

کله مناطلق آزاد اقتصلادی دارید. یعنلی در مواردی شلما صفلر تا صد  کرده ایلد، هملان طلور  ایجلاد 

را در اختیلار یلک شلرکت قلرار دادیلد. هلر چنلد قراردادهلای بیلع متقابلل هلم از ایلن جهلات نقلاط 

ضعفلی داشلت، وللی ملدل جدیلد قراردادهلا آن نقلاط ضعلف بیلع متقابلل را بسلط داده اسلت.

که جای خود دارد. یعنی شلما هر قرائتی از قانون اساسلی  اشلکاالت قانونی این قراردادها هم 

کلی اش هم داشلته باشلید، نمی توانید  کله هیلچ، هر قرائتی از سیاسلت های اصلل 44 به صورت 

یلک شلرکت بخلش خصوصلی را در صنایع باالدسلتی نفت دخیلل بدانید. وللی این هلا دارد اتفاق 

کله در حوزه بانک هلا هم بود. می افتلد. بله نظلرم این همان ابهامی اسلت 

کمپانی هلای خارجی وارد این فضا شلوند،  کله  گیلرد، برای این  گلر چنیلن قراردادهایی شلکل  ا

عاوه بر مدل قراردادی حتمًا احتیاج به زمینه سلازی های عمومی هم هسلت. این زمینه سلازی 

عموملی در یلک پلروژه ی دراز ملدت می تواند از محلل سلرمایه داری نفتی و از محلل همین منابع 

گرفته و ایجاد شود. سلرمایه داری نفتی شلکل 

کمپانلی مشلترکی را بلا یلک شلرکت خارجلی  کله  یعنلی شلرکت های خصوصلی عاقمنلد هسلتند 

کار بایلد از محلل عوایلد و درآمدهای شلان زمینله ی عموملی و فضلا و  تشلکیل دهنلد. بلرای ایلن 

فرهنلگ عموملی را شلکل دهنلد تلا زمینله ی ورود شلرکت های خارجلی فراهلم شلود. بعد هلم چرا 
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کلره ای و چینلی و روس بیاینلد؟! حتملًا ایلن شلرکت ها فضلا را بله ایلن سلمت سلوق  شلرکت های 

گرایشلی در هملان جلسله ی  کله چنیلن  کملا ایلن  کله شلرکت های آمریکایلی بیاینلد؛  خواهنلد داد 

کلرد. حتمًا  کاملًا واضلح بلود و حتلی وزیر هم بله صراحت به آن اشلاره  رونمایلی از ایلن قراردادهلا 

ایلن اتفلاق خواهلد افتلاد و همیلن اتفلاق بعدهلا آینلده و فرهنلگ عموملی ما را شلکل خواهلد داد.

کله اجلرای چنیلن  بله نظلر می رسلد؛ چلرا  قلراردادی بعیلد  ایلن ملدل  البتله در نهایلت تحقلق 

قراردادهایلی بله دالیلل مختللف نه از سلوی ایران و نه از سلوی طرف مقابل امکان پذیر نیسلت.

ح شلدن ایلن قراردادها به خلودی خود حاوی نشلانه ای روشلن از میل طبقه ی  بلا ایلن حال مطر

مرفله جدیلد بلرای نیلل بله قدرت بلر آملده از نفت اسلت.

بله  بله موضوعلات مربلوط  بایلد  کله  انقلاب  بله  نیروهلای معطلوف  و  بله هلر روی، حلزب اهلل 

کمتر امکان اندیشلیدن به این قبیل  کنند،  خطرات ناشلی از ظهور این طبقه ی مرفه جدید فکر 

کامًا مصادره  مسلائل را را دارنلد. چلرا؟ چون ذهن و زبان شلان ذیل دوگانه های سیاسلی موجلود 

گفتمان انقاب اسلت،  کله ترجمله ای محافظه کارانله از  شلده اسلت. متأسلفانه ایلن اصول گرایلی 

تحلیل هلای ملا را از سلطح تحلیلل اجتماعلی بله سلمت تحلیلل صرفلًا اعتقلادی می بلرد. حلال آن 

کله تحلیلل صرفلًا اعتقلادی حتملًا خروجلی انفعاللی دارد، نله خروجلی فعلال و انقابی.

یزاسیون ما و مسیر جدید سکوالر
کان برای تأمل درباره ی این قبیل مسلائل ادامه می دهم.  بحلث را بلا ارائه ی یلک چارچوب 

کله می خواسلت انقاب را  در دهه هلای هشلتاد و ماقبللش، نیلروی مقابلل انقلاب و آن فرآیندی 

عرفلی بکنلد، هلدف خلود را از مسلیر لیبرالیزاسلیون دنبلال می نملود. ولی امروز مسلیر عرفی شلدن 

گونله ای دیگر به پیلش می رود. علوض شلده و اتفاقلات به 

کتلاب »آینلده ی  بلرای توضیلح ایلن تغییلر مسلیر جدیلد می خواهلم اشلاره ای داشلته باشلم بله 

کتلاب در ایلران ترجمله شلده اسلت. فریلد زکریلا  آزادی« نوشلته ی فریلد زکریلا.ده سلال پیلش ایلن 
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کلی بزنلد و نه یک روزنامه نگار  که حرف های  هلم آدم مهمی اسلت. نه آدم چندان نظری اسلت 

کله تلاش دارد اطاعلات و داده هلای میدانلی اش را بلر اسلاس مبانلی  کسلی اسلت  صلرف اسلت. 

کامًا وفادار اسلت، تحلیلل نماید. از این جهت بله نظرم حرف هایش  که به آن ها  نظلری متقنلی 

واجلد اهمیت اسلت.

گلر در  کله لیبرالیسلم بلر دموکراسلی اولویلت دارد. یعنلی ا کتلاب مذکلور ایلن اسلت  کللی  بحلث 

کشلوری لیبرالیسلم بلا دموکراسلی در تضلاد بلود، آن جلا از دموکراسلی علدول می نماییلم بله ایلن 

و  مثلال می زنلد  را  مبلارک -رئیلس جمهلور مصلر-  او حسلنی  باشلد.  لیبلرال  کله حکوملت  شلرط 

کمتلر  کله از طریلق دموکراسلی بلاال می آینلد حتملًا  می گویلد در مصلر آلترناتیوهلای حسلنی مبلارک 

کم باشلد چون لیبرال تر اسلت و  از حسلنی مبلارک لیبلرال هسلتند. للذا دیکتاتلوری مبارک بایلد حا

ایلن جلا لیبرالیسلم بلر دموکراسلی اولویلت می یابلد.

ع دیگلری مربلوط می شلود. زکریلا در  کنلم، بله موضلو کله ملی خواهلم بله آن اشلاره  املا بحثلی 

کلیلدی بحلث او  کله بله نظلرم نقطله ی  کتلاب در ملورد ایلران بله موضوعلی اشلاره می کنلد  ایلن 

گلر اسلام و غلرب بلا یک دیگلر مشلکل دارنلد، چرا  کله ا ح ایلن پرسلش می پلردازد  اسلت. او بله طلر

کله خلود اصاللت هنلدی  ایلن مشلکل خلودش را از انقلاب 1979 ایلران نشلان داده اسلت؟ زکریلا 

کنلار آمدن بدون مشلکل مسللمان های هند با غرب اشلاره می کند و نتیجله می گیرد آن  دارد، بله 

گرفته  که با انقلاب ایران اوج  که با غرب مشلکل دارد، نه اسلام، بلکه بنیادگرایی اسلت  چیلزی 

و توانسلته در نقاط مختلف ریشله بدواند. او سلپس در جسلتجوی حل این مشلکل از راه از میان 

راه هلای مختلفلی  بررسلی می کنلد.  را  بنیادگرایلی، نظریه هلای مختللف سکوالریزاسلیون  بلردن 

از جملله راه کار مهلم اصاح دینلی یلا پروتستانتیسلم را ملورد بررسلی قلرار می دهلد؛ یعنلی هملان 

کان پلروژه ی روشلنفکران ایران از اواسلط دهه ی هفتاد و دهه ی هشلتاد. زکریلا در ادامه  بحلث 

کله حتلی ایلن راه هلم جلواب نخواهلد داد. او در نهایلت از پیشلنهاد اصلی خود  ل می کنلد  اسلتدال

پرده بلرداری می کنلد و می گویلد از نظلر من راه حلل پایدارتر، اصاحلات اقتصادی اسلت. از نظر او 
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که مشلکل خاورمیانه دارای ریشله های سیاسلی، فرهنگلی و ... بوده و منشلأ اقتصادی  هلر چنلد 

ندارد، اما راه حل این مشلکات در اصاحات اقتصادی اساسلی نهفته اسلت و لذا این اصاحات 

گیرد. بایلد ملورد حمایلت و در اولویلت قلرار 

که چگونه حرکت به سلوی سرمایه داری به مطمئن ترین  کتاب تشلریح می نماید  زکریا در این 

شلیوه، بله ایجلاد یلک دوللت محلدود پاسلخ گو و یلک طبقله ی متوسلط واقعلی منجلر می شلود. 

وجلود طبقله ی متوسلط واقعلی شلرط اصللی شلکل گیری نهادهای واسلطه ی دموکراسلی هسلتند 

کله بله  کننلد  کله می تواننلد دموکراسلی را در مسلیری هدایلت  و ایلن  نهادهلای واسلطه هسلتند 

مقصلدی بله جلز لیبرالیسلم ختم نشلود.

کارگلزاران آن را انجیلل  کتلاب منتشلر شلد، محافلل نزدیلک بله  کله ایلن  سلال هشلتاد و چهلار 

آزادی خواهلی خلود در دوران جدیلد می خواندنلد. مقایسله ی 10-15 هلزار صفحله نشلریه های 

ج در آن را در میان این قشلر در  کتاب و اسلتراتژی مندر کیان به وضوح مرجعیت این  مهرنامه با 

که تا سلال 84 به سمت لیبرالیسم  سلال های بعد از 84 نشلان می دهد. آن ها می گویند مسلیری 

که طبقه ی متوسلط ایجاد  طی می کردیم را باید به سلمت سلرمایه داری تغییر دهیم. آن هنگام 

کله ملا در حلوزه ی فرهنلگ، اجتملاع و سیاسلت تجویلز می کردیم را  شلود، خلود، هملان معادالتلی 

رقلم خواهد زد.

گفت این طبقه ی متوسلطی  که جای بحثش این جا نیسلت، می توان  البته به اتکای دالیلی 

کله در ایلن جلا از آن صحبلت می شلود، یلک طبقله ی متوسلط واقعلی نیسلت؛ بلکله طبقله ای بلا 

که  برخلورداری بیشلتر از رانت نفت اسلت و تقریبلًا منطبق بر همان طبقه ی مرفه جدیدی اسلت 

شد. معرفی 

در نقشله ی راه عرفی سلازی از مسلیر اصلاح دینلی، دیلن بایلد ملورد یلک سلسلله اصلاح قلرار 

می گرفلت و ایلن سلسلله ی تغییلرات در حلوزه ی فرهنگلی ادامله ی مسلیر را هملوار می نملود. املا 

ح می کند، می گویلد اصاحات را باید  کتاب مزبلور مطر که در  فریلد زکریلا به اسلتناد دالیلل مفصلی 
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گاه این تغییرات اقتصادی، در ادامه ی مسلیر خودش را در  کرد و آن  از حوزه ی اقتصادی شلروع 

حلوزه ی فرهنگلی و اجتماعلی بازتولیلد می کند.

که از زکریا ذکر شلد، تنهلا یک مثال از  گلون این فرآیند فراوان اسلت و شلاهد مثالی  گونا شلواهد 

انجیل ایلن جریان بود.

گفتمانلی بایلد بلرای مقابلله بلا ایلن رونلد  ملا بچله حزب اللهی هلا مخصوصلًا در سلطح فکلری و 

ملا  نشلده ایم.  آملاده  مواجهله ای  چنیلن  بلرای  متأسلفانه  کنلون  تلا  وللی  بیندیشلیم؛  تدبیلری 

کله بلا  کله بلا سلرمایه داری مواجله شلویم. بلرای ایلن تربیلت شلده ایم  بلرای ایلن آملاده نشلده ایم 

مواجهله ی  کله  در حاللی  مواجله شلویم.  این هلا  و  لیبرالیسلم  و  نظلری سکوالریسلم  بحث هلای 

اشلاره می کنلم: تفاوت هلا  ایلن  از  برخلی  بله  گلذرا  بله صورتلی  تفاوت هایلی دارد.  کنونی ملان 

z  کله در دهله ی هفتلاد و هشلتاد داشلتیم، اصلاح دینلی از کان سکوالریزاسلیونی  راه حلل 

کنلون مسلیر، اقتصاد سلرمایه داری اسلت. طریلق بحث هلای فکلری بلود. وللی ا

z  آن جلا اولویلت دموکراسلی بلود و این جا اولویت توسلعه ی منتهی به اقتصاد لیبرالیسلتی

و سلرمایه داری و شلکل گیری طبقه ی مرفه.

z  کاملًا ذهن گرایانه و در این کنش هلای پیش برنده ی سکوالریزاسلیون در آن جا  ماهیلت 

کاملًا عین گرایانه. جا 

z  ملا می گفتنلد  زبلان  بلر  یعنلی  بلود.  اصلاح  جهلت  در  انقلاب  و  متهورانله  نقدهلا  جلا  آن 

دنبلال اصاحلات هسلتیم، وللی در واقلع در پی انقلاب و برانلدازی بودند. این جلا دقیقًا 

بلر عکلس، محافظله کاری مطللق را ترویلج می کننلد و می گوینلد ملا از مسلیر تنلدروی و 

کلرد. انقابیگلری بله نتیجله نمی رسلیم و بایلد از مسلیر محافظله کاری راه را دنبلال 

کنش هلای دینلی ماننلد  کلیلدی همین جلا اسلت: در برابلر آن مسلیر حساسلیت ها و وا نقطله ی 

کله سلامانه ی معرفتی ملان را در مقابل  ح والیلت و مانند آن بلا این نیت  گسلترده ی طلر شلبکه ی 

گرفلت. نقطه ی درگیلری ماجلرای آغاجلری همین  کنلد، شلکل  اصلاح دینلی طلرف مقابلل حفظ 
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که جامعه ی مذهبی به شلدت به این اصاح دینی و پروتستانتیسلم حسلاس است. اما  بود؛ چرا 

کامی شلده است، چنین حساسیتی  کامی جایگزین بحث  که سلکوت  در برابر این مسلیر جدید 

وجلود ندارد.

املا  داشلتند.  و بحث هلای مفصللی  نقلد می گذاشلتند  بله  را  فقله  روشلنفکرها  در مسلیر سلابق 

ایلن مسلیر جدیلد قلرار نیسلت چنیلن اتفاقلی را مجلددًا شلاهد باشلد؛ بلکله بلر عکلس می خواهلد 

کنلد. در  در یلک بازخوانلی همدالنله از ظرفیت هلای فقله در جهلت پیش بلرد پلروژه اش اسلتفاده 

کله فی المثلل موضوعلش را »فلرد« قلرار داده و  پرتلوی ایلن همدللی، فقلِه سلازگاری رشلد می یابلد 

بله »مالکیلت« اهمیلت می دهلد. ایلن مسلیر جدیلد بلا رویکلرد محافظه کارانله اش تنلش بلا زمینله 

گر در آن  کثر می رسلاند. ا کاسلته و اسلتفاده از ظرفیت های محیطلی را به حلد ا کمتریلن حلد  را بله 

کیلان بلود، در رویکرد جدیلد، آن موتلور محرکه  دوره موتلور محرکله ی رونلد عرفی سلازی حلقله ی 

که ما بلرای مقابلله اش تربیت  در جایلی حواللی اتلاق بازرگانلی شلکل می گیلرد. این فضایی اسلت 

کله مقابله هایلی هلم  ایلن  کملا  آمادگی هایلی داشلتیم؛  بلرای فضلای سلابق  آملاده نشلده ایم.  و 

کمک  گرفلت. ولی در برابر این مسلیر مقابلله ای وجود ندارد و این به طبقله ی مرفه جدید  شلکل 

گسلترده تری بسلط و آینلده ی انقلاب را تغییلر دهلد. می کنلد خلود را در سلطح 

موانع تحرک: دین دارِی سنتی و سیاستمدارِی اصول گرایانه
که چرا ما در نظام فکری مان سلامانه ی ایلن مقابله را نداریم.  کنلون این سلؤال پیش می آید  ا

که ملا در مبانی فکلری و مبانی اعتقادی مان هنوز مسلائل حل نشلده داریم. ما  پاسلخ این اسلت 

کـه دفـاع مقـدس یـک حلقـه از  هنلوز تعلارف داریلم. هنـوز از امـام خمینـی؟هر؟ نپذیرفته ایـم 

کله پلس از جنگ هشلت سلاله در  »نهضـت مقـدس جنـگ فقـر و غنـا« بـود. هنلوز نپذیرفته ایلم 

گرفته ایلم. حتی در هملان زمان هم به شلخص  یلک جبهله ی نامحلدود »جنلگ فقلر و غنا« قلرار 

امام؟هر؟ خرده می گرفتند. بعد از آن صحبت های نیمه ی شلعبان یکی از سلال های آخر حیات 
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کاخ نشلینان  کوخ نشلینان را بله  کله هملان جملله معلروف ملن یک ملوی ایلن  حضلرت املام؟هر؟ 

ح می نمودند، بسلیاری  نمی دهم، یا وقتی ایشلان بحث های اسلام ناب و اسلام آمریکایی را طر

کردنلد. برخلی اعتقلاد داشلتند این هلا حرف هلای  در حلوزه و دیگلر فضاهلای مذهبلی بلا املام قهلر 

کله بعلد ملا آن هلا را بله عنلوان سلتون های  کسلانی؟ هملان محافظه کارانلی  تبلیغاتلی اسلت. چله 

که این  که ما با فضای محافظه کار و فضای سلنتی  ای  فکری مان پذیرفتیم. واقعیت این اسلت 

بحث هلا را التقاطلی می دانسلته و می دانند رودربایسلتی داریم. صورت سیاسلی این رودربایسلتی 

کله بله آن می گوییلم اصول گرایلی و ایلن مانلع تحلرک ملا در برابلر ایلن مسلیر  همیلن چیلزی اسلت 

جدید اسلت.

جنلگ فقلر و غنلا فلوق جنگ حلق و باطل نیسلت، بلکله در ذیلل آن تعریف می شلود. ولی این 

که این مفهوم جنگ فقر و غنا تحت الشلعاع مفهلوم جنگ حق و باطل قرار  بله آن معنی نیسلت 

که در ریشله های فکری مان این مشلکل و رودربایسلتی  گرفتله شلود. اما از آن جا  گرفتله و نادیلده 

گرفتن این مفهوم واقع شلده اسلت. ما این ایده ی امام خمینی را نپذیرفتیم  را داشلتیم، نادیده 

که ما طبقه ی مرفله را نمی بینیم،  کنلون تبعلات این نپذیرفتن دامن گیرمان شلده اسلت. این  و ا

کله نمی توانیلم تغییلر و شلیفت بلزرگ از روشلنفکری چپ گلرای دهله ی هفتلاد و هشلتاد بله  ایلن 

کنیلم، این کله نمی توانیلم متناسلب بلا آن  منورالفکلری متأخلر دهله ی نلود را ببینیلم و تحلیلل 

کنیم، همه و  کنش تولید  کنش و بلکله  که نمی توانیم متناسلب با آن وا کنیم، این  جلواب تولیلد 

همله به ریشله های فکلری ناسلالم مان برمی گردد. 

یزاسیون ویج ادبیات اصیل دینی، تنها راه غلبه بر  سکوالر تر
خ دهلد، باید  گفتمان سلازی بخواهد ر گر اتفلاق مثبتلی در زمینله ی  کله ا اعتقلاد داشلته باشلیم 

بحلث از خاسلتگاه خلودش در ادبیلات دینلی برخیلزد. مثاللی بزنلم از تجربله ی انسلان انقلاب 

اسلامی در دهه ی شلصت: از شلهید علم الهدی. البته ما از شلهید علم الهدی یک تصویر نظامی 
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و جنگلی داریلم. وللی ایشلان یک فعلال اجتماعی به معنای تام اسلت. ایشلان قبلل از عزیمت به 

که قبل  گسلترش یک بسلتر معرفتی برای مفاهیم انقاب اسلامی بود؛ بله طوری  جبهله در حال 

کاس هلای نهلج  کله در سلال 59 شلهید شلود، حلدود هشلتصد نفلر در حلقه هلای مختللف  از آن 

که درس هایلش را از  کسلانی هسلتند  الباغله اش شلرکت می کرده انلد و تلازه ایلن تعداد منهای آن 

رادیو می شلنیدند.

گر شلما زیرسلاخت دینی انقاب را نبینیلد، ادبیات و تفکلر انقاب زمین گیر  می خواهلم بگویلم ا

کار فرهنگی، هشلتاد نفر را هم نمی توان  کلی ادعای  خواهد شلد. االن در اهواِز چهل سلال بعد با 

کلرد. در بقیله ی شلهرها هلم  پلای بحث هلای اجتماعلی و عدالت خواهانله ی نهج الباغله جملع 

گلر زیرسلاخت دینلی انقلاب ملد نظلر قلرار نگیلرد، حتملًا دچلار یلک  آسلمان همیلن رنلگ اسلت. ا

کله در آن روابلط اجتماعلی و روابلط اقتصلادی قابل مشلاهده  اسلام فلردی عبلادی خواهیلم شلد 

نیست.

ع  کله در زیسلت ایلن طبقله در زملان ملا در شلرف وقلو کله بله نقطله ی عطفلی  مقصلود ایلن بلود 

گفته شلد، ایلن نقطله ی عطف املکان متصل شلدن طبقه ی  که  کنلم. هملان طلور  اسلت، اشلاره 

مرفله از محلل و منفلذ و معبلر قراردادهلا ی IPC بلا سلرمایه ی بی پایلان نفلت می باشلد. در صورت 

گین خلود را بر  تحقلق ایلن اتصلال، طبقله ی مرفه نسلبت به قبل بسلیار پروارتر شلده و تأثیلر زهرآ

گذاشلت. آینلده ی انقلاب بر جلای خواهد 

یلک  امیلدوارم  و هم چنیلن  کننلد  کملک  ایلن بحلث  اجتماعلی شلدن  بله  امیلدوارم دوسلتان 

گفتگلوی میان رشلته ای برای تحلیل و حل مسلائل اجتماعی مان شلکل بگیلرد. صلواتی  فضلای 

بلر محملد و آل محملد بفرسلتید.







کــه  بایــد ایــن قضــاوت ســخت را در مــورد خودمــان داشــته باشــیم 
بســیجی ها و انقالبی هــای دهــه ی هفتــاد و ابتــدای دهــه ی هشــتاد 
مراقب شــکل گیری طبقه ی مرفه جدید نبودند. این مخلصان انقالبی 
کــه در بیــان رهبــر انقــالب بــود، آن طــور کــه بایــد جلــوی شــکل گیری و 
پیــش روی ایــن طبقــه را نگرفتنــد. لشــگریان مخلــص خــدا در آن ســال ها 
مشــغول چــه کاری بودنــد؟ تبدیــل شــده بودنــد بــه ظرفیــت بومــی 
توســعه! هــر جــا بخواهــد توســعه یابــد، بایــد بــه منابعــی دست رســی 
داشــته باشــد؛ یک جــا ظرفیــت دریــا دارد، یــک جــا ظرفیــت آب هــای آزاد 
دارد، یــک جــا هــم منابعــی بــه نــام بســیجی دارد!

مســائل مان هــم چیزهــای دیگــری بــود. مــا همــه بودیــم و یادمــان 
هســت کــه در آن  ســال ها مســئله ها چــه بــود. رگ گردن هــا بــرای چــه 
چیزهایــی متــورم می شــد. مســئله های دســت چنــدم بــرای مــا برجســته 
ــه مســئله های اصلــی هیــچ وقعــی نمی گذاشــتیم. مســئله مان  ــود و ب ب
 ایــن بــود کــه االن تجمــع بشــود کــه فالنی اعدام بشــود یا نشــود. 

ً
واقعــا

 فرعــی و البتــه واکنشــی و منفعــل بــود.
ً
مســائل مان نوعــا

و در این شرایط کاماًل طبیعی است که این طبقه تشکیل شده باشد.
 دو دهــه بعــد، وقتــی کــه بنشــینیم رونــد جمهــوری اســالمی را نگاه 

ً
یقینــا

 خــود 
ً
کنیــم و ببینیــم چطــور ایــن اتفاقــات بــرای انقــالب رخ داد، حتمــا

را ســرزنش خواهیــم کــرد. بــه خودمــان -بــه بســیجی های اوائــل دهــه ی 
هشــتاد- خواهیــم گفــت کــه شــما چقدر ســاده بودیــد. آن موقع باید به 
چــه مســئله هایی می پرداختیــد و خودتــان را بــا چــه چیزهایــی ســرگرم 
کــرده بودیــد!


