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 جمهوری اسالمی در بوته ی نقد4

 مقدمه

در مــورد انقــاب اســامی ایــران عــرض کنــم ســی ســال زمــان زیــادی نیســت؛ امــا 
ایــن موضــوع ایــن نکتــه را پنهــان نمی کنــد کــه مــا بــه انــدازه ی همیــن ســی ســال 
ــی  ــات فراوان ــدازه ی ظرفیت هــای کشــور می توانســتیم اقدام ــه ان ــر از آن، ب و فرات

کنیــم و نکردیــم. در نتیجــه، اکنــون بایــد دســت بــه آسیب شناســی بزنیــم.

ــخ انقــاب  ــا آغــاز تاری ــروزی انقــاب اســامی در ســال 1357 و ب پــس از پی
اســامی کــه در فضایــی مســموم و در مواجهــه بــا تاریــخ مهاجــم غــرب 
مــدرن شــکل گرفتــه بــود، ســاختار جدیــدی بــه نــام جمهــوری اســامی ایــران 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــخ، ب ــن تاری ــه از ای ــه ده ــت س ــا گذش ــد. ب ــذاری ش بنیان گ
واالی  هدف هــای  بــه  نتوانســته ایم  انکارناپذیــر،  دســتاوردهای  از  ورای 
ــئله را در  ــن مس ــی ای ــا چرای ــیم. ام ــای آن برس ــای ظرفیت ه ــه مقتض ــاب ب انق
ــرار  ــه ق ــورد مداق ــناس م ــهریار زرش ــر ش ــا دکت ــی ب ــی اختصاص گفت وگوی
ــکده ی  ــه ی اندیش ــل مصاحب ــن کام ــد مت ــه می خوانی ــه در ادام ــم. آنچ داده ای
ــی از  ــر برهــان بخش های ــا اســتاد شــهریار زرشــناس اســت کــه پیش ت برهــان ب

ــود.  ــرده ب ــر ک ــم منتش ــورت فیل ــه ص آن را ب
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5  جمهوری اسالمی در بوته ی نقد

 پــس از پیــروزی انقــاب اســامی و شــکل گیری نظــام جمهــوری 
اســامی، در طــی ســی وچهار ســال، مــا دســتاوردهایی داشــتیم، ولــی 
ــم.  ــه طــور کامــل دســت پیــدا نکردی ــه آرمان هــای انقــاب ب هنــوز ب
تحلیــل و آسیب شناســی شــما از فاصلــه ی شــرایط فعلــی بــا 

ــت؟ ــامی چیس ــاب اس ــای انق آرمان ه

 

ــرای مقدمــه عــرض کنــم بنــده معتقــدم انقــاب اســامی آغــاز یــک وقــت  ب
ــخ  ــامی تاری ــاب اس ــود. انق ــیس می ش ــخ تأس ــت، تاری ــا وق ــت و ب ــازه اس ت
جدیــدی را تأســیس کــرده اســت؛ یعنــی تاریخــی ورای مجموعــه ای از 
مناســبات اقتصــادی و سیاســِی صــرف و رفتــن و آمــدن رژیم هــا ظهــور یافتــه 
اســت. از زمــان ظهــور یــک تاریــخ تــا هنگامــی کــه بســط یابــد، تاریــخ قبــل 
ــود را  ــم خ ــاید و عوال ــدی را بگش ــای جدی ــود و افق ه ــه ش ــاند، نهادین را بپوش

ــت.  ــی اس ــذاری طوالن ــتلزم دوران گ ــد، مس بیافرین

ــدود  ــر ح ــم دیگ ــه عال ــم ب ــک عال ــذار از ی ــرب، گ ــخ غ ــل تاری ــًا در ذی مث
ــن  ــم ای ــال می زن ــرب مث ــه از غ ــت اینک ــد. عل ــول می کش ــال ط ــد س چهارص
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 جمهوری اسالمی در بوته ی نقد6

اســت کــه از آن شــواهد زیــادی در دســت داریــم و می توانیــم بــه آن رجــوع 
کنیــم. امــا در مــورد آغــاز و پایــان تاریــخ دینــی بشــر و عصــر امــت واحــده و 
چگونگــی انقــراض آن و ظهــور تاریــخ شــرق و اســطوره، مســتنداتی در اختیــار 

نداریــم و در جایــی ثبــت و ضبــط نشــده اســت. 

در یونــان باســتان از قــرن اول میــادی، انحطــاط غــرب باســتان شــروع شــده و 
در قــرن چهــارم و پنجــم میــادی، صــورت جدیــد جایگزیــن صــورت قبلــی 
می شــود. همچنیــن از نیمــه ی قــرن دوازدهــم و قــرن ســیزدهم انحطــاط غــرب 
قــرون وســطا شــروع می شــود. امــا تغییــرات اساســی و گــذار بــه عالمــی دیگــر، 
ــی  ــه دالیل ــده ب ــه بن ــد. البت ــا 18 رخ می ده ــرن 17 ی ــد، در ق ــال بع ــیصد س س
معتقــدم تاریــخ غــرب تمــام شــده اســت؛ یعنــی مســئله  ایــن نیســت کــه غــرب 
مــدرن بــه عنــوان یــک عالــم تاریخــی تمــام شــده و تاریــخ دیگــری بــه جــای 

آن می آیــد.

در مــورد انقــاب اســامی ایــران عــرض کنــم ســی ســال زمــان زیــادی نیســت؛ 
امــا ایــن موضــوع ایــن نکتــه را پنهــان نمی کنــد کــه مــا بــه انــدازه ی همیــن ســی 
ــات  ــدازه ی ظرفیت هــای کشــور می توانســتیم اقدام ــه ان ــر از آن، ب ســال و فرات

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


7  جمهوری اسالمی در بوته ی نقد

ــی  ــه آسیب شناس ــت ب ــد دس ــون بای ــه، اکن ــم. در نتیج ــم و نکردی ــی کنی فراوان
بزنیــم. در پاســخ بــه پرســش شــما الزم اســت چنــد نکتــه را یــادآوری کنــم.

ــل  ــه ذی ــته ای رخ داد ک ــان به هم پیوس ــامی در دل جه ــاب اس ــه انق اول اینک
ــن  ــود. ای ــلط ب ــر آن مس ــًا ب ــدرن کام ــرب م ــت و غ ــرار داش ــدرن ق ــرب م غ
جهــان بــه قــدری بــه هــم پیوســته بــود کــه هــر گوشــه ای از آن را کــه بــه هــم 
ــا  ــل م ــن کل سیســتم در مقاب ــه هــم می خــورد. بنابرای ــد، کل سیســتم ب می زدی

قــرار داشــت.

دوم اینکــه انقــاب اســامی در خــود ایــران هــم در دل فرماســیون غرب زدگــی 
شــبه مدرن شــکل گرفــت. بنابرایــن انقــاب از لحظــه ی اول در هــر دو مقیــاس 
جهانــی و داخلــی، توســط یــک جهــان متخاصــم احاطــه شــده بــود. ایــن جهــان 
ــر  ــود کــه انقــاب قصــد دارد همــه ی امــور را تغیی ــه درســتی درک کــرده ب ب
ــتیم  ــتیم و می توانس ــده داش ــف عم ــل ضع ــا در داخ ــن، م ــاد م ــه اعتق ــد. ب ده
کارهــای بنیادینــی کنیــم کــه موقعیــت مــا را در جهــان تقویــت کنــد؛ امــا ایــن 

کارهــا انجــام نشــده اســت.

ــه  ــبه مدرن بافاصل ــی ش ــیون غرب زدگ ــه فرماس ــم ک ــرض کن ــح ع در توضی
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 جمهوری اسالمی در بوته ی نقد8

پــس از اســتبداد صغیــر و بعــد از اینکــه مشــروطه در ســال 1327 هجــری 
ــا محوریــت  ــی ب ــاد و جریان ــان افت ــه دســت ایــن آقای ــه طــور کامــل ب قمــری ب
ــن  ــه ای ــًا ب ــب، عم ــن ترتی ــه ای ــید. ب ــدرت رس ــه ق ــداری ب ــژ بی ــون های ل ماس

ترتیــب، اســتارت فرماســیون غرب زدگــی شــبه مدرن در ایــران زده شــد.

از ســال 1288 شمســی تــا کودتــای رضاشــاه یــازده ســال فاصلــه بــود و 
ــداری( موجــب شــد کــه  ــژ ماســونی بی ــان حاکــم )ل ــی جری ــرج درون هرج وم
نتواننــد پــروژه ی خــود را اجــرا کننــد. بنابرایــن حرکــت خــود را عــوض کــرده 
و رضاشــاه را بــر ســر کار آوردنــد. پــس از آن، از ســال 1300 شمســی کشــور 
ــه ســمت تأســیس یــک فرماســیون  ــا ســرعت فوق العــاده ای، چهاراســبه ب ــا ب م

غرب زدگــی شــبه مدرن حرکــت کــرد.

ــکات اشــاره  ــه ایــن ن ــده ب ممکــن اســت ایــن ســؤال ایجــاد شــود کــه چــرا بن
می کنــم. دلیلــش ایــن اســت کــه انقــاب اســامی در مقیــاس داخلــی، دقیقــاً 
ــم  ــا ه ــروز م ــکات ام ــام مش ــت و تم ــرار گرف ــیون ق ــن فرماس ــل ای در مقاب

ــت. ــراث آن اس می

ــم  ــی داشــت. اول، سیســتم سیاســی کــه رژی ــن فرماســیون ســه سیســتم اصل ای
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9  جمهوری اسالمی در بوته ی نقد

پهلــوی مظهــر و اراده ی سیاســی آن بــود. در واقــع، مــادر این سیســتم محســوب 
ــادی  ــتم اقتص ــازد. دوم، سیس ــتم ها را بس ــه ی سیس ــت بقی ــون توانس ــد، چ می ش
ــم  ــل از شــکل گیری سیســتم سیاســی آن )رژی غرب زدگــی شــبه مدرن کــه قب
پهلــوی( در کشــور وجــود داشــت. جوانه هایــی از ســرمایه داری شــبه مدرن از 
ــی مســلط  ــود، ول ســال 1270 قمــری در دوره ی ناصرالدین شــاه پدیــد آمــده ب
ــود و  ــادی ب ــاد اقتص ــر از ابع ــه قوی ت ــی ک ــتم فرهنگ ــوم، سیس ــود. س ــده ب نش
ــر عهــده داشــتند. بنابرایــن، ایــن ســه  روشــن فکرها مســئولیت هدایــت آن را ب

ــاختند. ــبه مدرن را س ــی ش ــیون غرب زدگ ــم، کل فرماس ــار ه ــتم در کن سیس

ــه و  ــوزادی ناقص الخلق ــد ن ــران مانن ــبه مدرن در ای ــی ش ــیون غرب زدگ فرماس
ــود. پــس از  ــوزاد دچــار بحــران ب ــن فرماســیون و ن ــدا ای ــود. از ابت ــد ب ناکارآم
ــران  ــه بح ــر ب ــت و منج ــدت یاف ــی ش ــادی و فرهنگ ــران اقتص ــال 1355، بح س
ــل هــر ســه سیســتم ایســتاد.  سیاســی و انقــاب شــد. انقــاب اســامی در مقاب
ــبه مدرن را  ــی ش ــیون غرب زدگ ــی فرماس ــوی و اراده ی سیاس ــم پهل اول، رژی
در هــم شکســت. امــا متأســفانه نقطه ضعــف اینجــا بــود کــه سیســتم اقتصــادی و 
فرهنگــی ســر جــای خــود باقــی ماندنــد. غافــل از اینکــه فرماســیون غرب زدگی 
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 جمهوری اسالمی در بوته ی نقد10

ــم.  ــور می کردی ــد از کل آن عب ــا بای ــت و م ــه اس ــک مجموع ــبه مدرن ی ش

پــس از انقــاب اســامی، سیســتم اقتصــاد و فرهنــگ در ایــن کشــور ضربــات 
جــدی زیــادی خوردنــد )سیســتم اقتصــادی بافاصلــه پــس از پیــروزی انقــاب 
و سیســتم فرهنگــی بــه ویــژه از ســال 60 بــه بعــد(. نماینــدگان سیســتم فرهنگــی، 
ــوده  ــی( ب ــی و غیرمذهب ــه اصطــاح دین روشــن فکران )اعــم از روشــن فکران ب
ــه  ــران ب ــدگان سیســتم اقتصــادی، ســرمایه داری ســکوالر شــبه مدرن ای و نماین

ــد. ــمار می رون ش

در تاریخ جمهوری اسامی، ما همیشه یک جناح  �
لیبرال داشتیم. ابتدا بازرگان و دولت موقت بودند و 

پس از ضربه خوردن آن ها در ماجرای تسخیر النه ی 
جاسوسی، بنی صدر در این جایگاه قرار می گیرد. پس از 
او یک جریان نئولیبرال پنهان در حکومت زاده می شود 

که دقیقًا در دل دولت مهندس موسوی پایگاه دارد.
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11  جمهوری اسالمی در بوته ی نقد

ــه ســمت  ــا برنامــه و هماهنــگ ب ایــن گــروه دقیقــاً از فــردای انقــاب کامــًا ب
ــی از  ــه بخش ــورت ک ــن ص ــه ای ــد. ب ــت کردن ــتم حرک ــن سیس ــازی ای بازس
جریــان روشــن فکری )کــه بیشــتر گرایش هــای لیبرالــی دارد و پــس از مدتــی 

ــت وصــل شــد.  ــه حاکمی ــد کــرد( ب ــران متول نئولیبرالیســم را در ای

ــدا  ــاح لیبــرال داشــتیم. ابت در تاریــخ جمهــوری اســامی، مــا همیشــه یــک جن
بــازرگان و دولــت موقــت بودنــد و پــس از ضربــه خــوردن آن هــا در ماجــرای 
ــس  ــرد. پ ــرار می گی ــگاه ق ــن جای ــدر در ای ــی، بنی ص ــه ی جاسوس ــخیر الن تس
ــاً در  ــرال پنهــان در حکومــت زاده می شــود کــه دقیق ــان نئولیب از او یــک جری
ــرات  ــامل بروک ــه ش ــن مجموع ــگاه دارد. ای ــوی پای ــدس موس ــت مهن دل دول
تکنوکرات هایــی اســت کــه نقــش بســیار مهمــی در بازســازی دو سیســتم 

ــد. ــازی می کنن ــادی( ب ــی و اقتص ــر )فرهنگ دیگ

در حقیقــت، آرایــش اقتصــادی و سیاســی ایــران بــه ایــن شــکل تغییــر می یابــد: 
ــه  ــه وج ــت ک ــامی روی کار اس ــوری اس ــام جمه ــه ی 60 نظ ــر ده در اواخ
مســلط سیســتم سیاســی آن وجــه والیــی اســت، ولــی وجــه غیرمســلط نیرومنــد، 
نهــان روش و پرنفــوذی دارد کــه اگرچــه بــروز سیاســی نــدارد، امــا بــه شــدت 
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 جمهوری اسالمی در بوته ی نقد12

در عرصــه ی اقتصــاد و فرهنــگ فعالیــت می کنــد و بــه دنبــال بازســازی 
سیســتم های آســیب دیده ی خــود اســت.

ــًا  ــوم کام ــاد و عل ــی در وزارت ارش ــا مهره چین ــه ی 60، ب ــروه در ده ــن گ ای
موفــق بــه ایــن کار شــدند. همچنیــن جریــان شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
ــروش،  ــم س ــم عبدالکری ــر می کن ــن فک ــد. م ــیر دادن ــر مس ــت تغیی ــه دق را ب
ــان« و  ــی »حلقــه ی کی ــه طــور کل ــی، شــمس الواعظین و ب خاتمــی، رضــا تهران
»کیهــان فرهنگــی« نقــش بســیار مؤثــر و زیرکانــه ای بــازی کردنــد. ایــن عــده بــا 
بازســازی سیســتم فرهنگــی خــود، بــه بخشــی از سیســتم سیاســی تبدیــل شــدند. 
بــه عــاوه پــس از ســال 68، سیســتم اقتصــادی را هــم بازســازی کردنــد. در ایــن 
بازســازی، مدلــی کــه ایــن بــار ظهــور کــرد، نــه لیبرالیســم کاســیک بــود و نــه 

ــود.  ــدل »نئولیبرالیســم« ب ــود، بلکــه م سوسیال دموکراســی ب

در تعاملــی دقیــق، بازســازی مــدل اقتصــادی بــه فرهنــگ قــدرت داد و سیســتم 
فرهنگــی نیــز زمینــه ی بازســازی سیســتم اقتصــادی را فراهــم کــرد. از طرفــی، 
ــن  ــه همی ــر دو کمــک می کــرد. ب ــه ه ــت ب بخــش سیاســی حاضــر در حاکمی
دلیــل، حلقــه ی بروکرات هــای دهــه ی 60 )کــه ادعــا می کردنــد گرایش هــای 
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13  جمهوری اسالمی در بوته ی نقد

ــد  ــه بع ــال 68 ب ــادی« از س ــم اقتص ــرای »نئولیبرالیس ــل اج ــد( عام ــپ دارن چ
می شــوند.

ــاز  ــان، زمینه س ــه ی شصتی ش ــگ ده ــعارهای رنگارن ــام ش ــا تم ــروه ب ــن گ ای
ــی در  ــم فرهنگ ــر تهاج ــن عنص ــاً قوی تری ــوند. اساس ــی می ش ــم فرهنگ تهاج
دل خــود نظــام جمهــوری اســامی، در وزارت ارشــاد و علــوم دهــه ی 60 
بــود. این هــا آن چنــان نیروســازی و مهره چینــی کــرده بودنــد کــه بدنــه ی 
وزارت خانه هــا قابــل شکســتن نبــود، چــون کامــًا از نیروهــای خودشــان 
ــور  ــت وزیر کش ــوی نخس ــدس موس ــه ی 60، مهن ــع از ده ــود. در واق ــباع ب اش
بــود و مــا امــروز متوجــه می شــویم کــه چــرا آن زمــان عــده ای اصــرار داشــتند 
مهنــدس موســوی نخســت وزیر شــود. مــا امــروز متوجــه می شــویم کــه شــهید 
آیــت چــرا مخالــف مهنــدس موســوی بــود. مــا امــروز متوجــه می شــویم چــرا 

ــود. ــاد ب ــدر زی ــوی این ق ــدس موس ــه مهن ــرار ب اص

بــه ایــن ترتیــب، انقــاب از ابتــدا بــا بحــران تفکــر روبــه رو بــود. بــه عبارتــی، 
ــه  ــناخت و متوج ــود را نمی ش ــمن خ ــاب دش ــه انق ــود ک ــا ب ــدان معن ــن ب ای
ــریع تر  ــه س ــد هرچ ــت. بای ــی نیس ــی کاف ــتم سیاس ــتن سیس ــم شکس ــد در ه نش
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 جمهوری اسالمی در بوته ی نقد14

ــی  ــاد طراح ــرای اقتص ــدی ب ــه ی جدی ــر داده و برنام ــی را تغیی ــتم فرهنگ سیس
می کــرد )حتــی برنامــه ی موقــت بــرای دوره ی گــذار(. ممکــن اســت نتوانیــم 
اقتصــاد اســامی را محقــق کنیــم، امــا می توانیــم اقتصــادی طراحــی کنیــم کــه 

ــد.  ــته باش ــی داش ــه مدینه النب ــگاه ب ــوده و ن ــامی ب ــم اندازش اس چش

ــور  ــاد عدالت مح ــک اقتص ــویم و ی ــا ش ــم ره ــر نئولیبرالیس ــتیم از ش می توانس
مخصــوص دوران گــذار را برنامه ریــزی کنیــم. در حالــی کــه مــا حتــی بــه ایــن 
نــکات فکــر نکردیــم. بنــده در میــان تمــام بــزرگان دهــه ی 60، تنهــا دو نفــر را 

انقاب از ابتدا با بحران تفکر روبه رو بود. به عبارتی،  �
این بدان معنا بود که انقاب دشمن خود را نمی شناخت 
و متوجه نشد در هم شکستن سیستم سیاسی، کافی 
نیست. باید هرچه سریع تر سیستم فرهنگی را تغییر 
داده و برنامه ی جدیدی برای اقتصاد طراحی می کرد.
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ــای  ــی و آق ــد: شــهید مرتضــی آوین ــن مســائل فکــر می کردن ــه ای ــدم کــه ب دی
داوری. شــهید آوینــی تنهــا کســی بــود کــه از خطــر علــم مــدرن و نســبت مــا 
بــا مظاهــر عالــم مــدرن حــرف مــی زد. در بعضــی از ســخنرانی های پراکنــده ی 
آقــای داوری در ســال های 62 و 63 هــم ایــن نکتــه بــه چشــم می خــورد. البتــه 
بــه نظــر می رســد بــه قــدری بــه ایشــان فشــار آوردنــد کــه دیگــر تکــرار نشــد. 

گفتــن ایــن  مســائل در آن دهــه، بســیار ســخت و خطرنــاک بــود، چــون 
جریــان عبدالکریــم ســروش بــر فضــای فرهنگــی، رســانه ای، مطبوعاتــی و تــا 
حــدی فضــای سیاســی کشــور ســیطره داشــت. مشــکل ایــن بــود کــه انقــاب 
ــرد  ــد اگــر ف ــه درســتی نمی شــناخت. همــه تصــور می کردن دشــمن خــود را ب

ــود. ــل می ش ــئله ح ــد، مس ــت کن ــه را مدیری ــک مجموع ــی ی نمازخوان

غافــل از اینکــه مــا بــه یــک مــدل تــازه نیــاز داریــم و حتــی هنــوز آن را تدویــن 
نکرده ایــم. مــا هنــوز مانیفســت ســینمای دینــی و ادبیــات ملتــزم بــا آرمان هــای 
ــان  ــخ غــرب را از موضــع خودم ــم و نتوانســتیم یــک دوره تاری انقــاب نداری
بنویســیم. پــس هنــوز مرزهــای هویتــی خــود را بــا غربی هــا تعریــف نکرده ایــم. 
ــز  ــه چی ــه، هم ــدارد. در نتیج ــود ن ــرزی وج ــی م ــرز، یعن ــردن م ــف نک تعری

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 جمهوری اسالمی در بوته ی نقد16

ــد  ــزی تولی ــه ای چی ــچ زمین ــا در هی ــی، م ــی آورد. از طرف ــوم م ــل هج ــه داخ ب
نکردیــم و در عــوض، آن هــا قــدرت و مترجــم و اســتاد و سیســتم دانشــگاهی 
ــن ترتیــب، منفعــل می شــویم و انقــاب در سیســتم  ــه ای ــد. ب را در دســت دارن

ــوب آن هاســت. ــاً مطل ــن اتفــاق دقیق موجــود هضــم می شــود. ای

ــادی،  ــی و اقتص ــتم فرهنگ ــازی سیس ــا بازس ــد ب ــا می خواهن ــت، آن ه در حقیق
ــه همــواره بخشــی از  ــد )البت ــار خــود بگیرن ــًا در اختی سیســتم سیاســی را کام
سیســتم سیاســی در دستشــان بــوده اســت(. بــا ایــن کار، فرماســیون غرب زدگــی 
شــبه مدرن را بازســازی خواهنــد کــرد؛ همان طــور کــه در گذشــته بــا دو 
کودتــا ایــن کار را انجــام دادنــد. اولــی، شــبه کودتای 18 تیــر ســال 78 و 

ــود. ــده ب ــًا برنامه ریزی ش ــه کام ــی 88 ک ــی و مخمل ــای رنگ ــی کودت دوم

ــت  ــه دق ــود و ب ــی ب ــادی و فرهنگ ــتم اقتص ــده، سیس ــن ع ــکای ای ــه ی ات نقط
ــوض  ــکلی ع ــه ش ــران ب ــادی ای ــش اقتص ــع، آرای ــد. در واق ــزی کردن برنامه ری
ــه وجــود آمــد. الیــه ی فوقانــی ایــن طبقــه  شــد کــه طبقــه ی متوســط مــدرن ب
ــا  ــی ت ــی و تحتان ــه ی میان ــت این هاســت. الی ــًا در خدم ــوده و کام ســکوالر ب

ــی دارد. ــه ی دین ــیل اندیش ــدودی پتانس ح
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17  جمهوری اسالمی در بوته ی نقد

در توضیــح طبقــه ی متوســط مــدرن عــرض کنــم کــه ایــن طبقــه از اوایــل قــرن 
ــته  ــای وابس ــم و رژیم ه ــت امپریالیس ــواره در خدم ــرده و هم ــور ک ــتم ظه بیس
و دست نشــانده بــوده اســت. در دهــه ی 40، یکــی از اهــداف اصاحــات 
ــط  ــه ی متوس ــک طبق ــران ی ــه در ای ــود ک ــن ب ــفید ای ــاب س ــادی و انق اقتص
ــا پایــگاه رژیــم شــاه باشــد؛ امــا انقــاب اســامی  ــد ت ــه وجــود بیاورن مــدرن ب

ــع آن شــد. ســال 57 مان

از طرفــی، ایــن طبقــه هنــوز قــوی نبــود، تنهــا یــک میلیــون نفــر عضــو داشــت و 
وزن  کیفــی مناســبی نداشــت. ایــن گــروه توانســتند بــا تغییــر آرایــش اقتصــادی 
ایــران، طبقــه ی متوســط مــدرن را کامــًا بازســازی کننــد. گــردش ســرمایه بــه 
ــد  ــران پدی ــکوالر را در ای ــت و ســرمایه ریزی س ســمت بخــش خصوصــی رف
آورد. البتــه برخــاف اســمش، دولتــی اســت و 90 درصــد رانت هــا بــه جیــب 
ــن ســرمایه داری خودبه خــود  ــه می شــود. بخشــی از ای ــن ســرمایه داری ریخت ای
ــت از  ــارت اس ــه عب ــود ک ــل ش ــرات منتق ــرات بروک ــه ی تکنوک ــه بدن ــد ب بای

ــی آن. ــران و الیه هــای فوقان ــدرن ای ــه ی متوســط م طبق

ســؤال اینجاســت کــه ایــن بدنــه چگونــه تربیــت شــد؟ در دهــه ی 60 عبدالکریم 
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 جمهوری اسالمی در بوته ی نقد18

ــه ایــن  ــر نظــام دانشــگاهی دســت ب ــا گســترش علــوم انســانی و تغیی ســروش ب
کار زد. در واقــع ســروش بــا ایــن کار، عــده ای تکنوکــرات بروکــرات تربیــت 
ــد و از  ــکیل دهن ــی را تش ــط مدرن ــه ی متوس ــزی طبق ــته ی مرک ــه هس ــرد ک ک
ســال 68 بــه بعــد، مــدل اقتصــادی ایــران را بســازند. در مرحلــه ی بعــد، ترکیــب 
ایــن دو، یــک نیــروی سیاســی آلترناتیــو در مقابــل نظــام ایجــاد کــرد. فرهنــگ 

آن هــم ســکوالر بــود و مســائل دینــی و مذهبــی را مســخره می کــرد.

ادبیــات  دقیــق،  برنامه ریــزی  بــا  علــوم  و  ارشــاد  وزارت  اینکــه  ضمــن 
ضدآرمان گــرا در دهــه ی 60، تئوری پردازی هــای لیبرالــی و ترویــج تفکــر 
ــک  ــرار داد. ســپس ی ــران را مکمــل آن ق ــره در ای ــر و غی ــن و پوپ ــا برلی آیزای
ــه  ــرد ک ــور ک ــال 68 ظه ــس از س ــد پ ــًا قدرتمن ــکوالر کام ــرمایه داری س س
ــران  ــهری و ای ــه ی همش ــرد. روزنام ــن می ک ــادی تأمی ــر اقتص ــا را از نظ آن ه
ــان شــود. در نهایــت،  ــه ارگان مخصــوص ایــن جری ــا تبدیــل ب تأســیس شــد ت

ــی رخ داد. ــتم سیاس ــن سیس ــس گرفت ــرای پ ــل ب ــده و مکم ــی خزن حرکت

ــن  ــه اولی ــری ک ــال 1225 قم ــم از س ــران درمی یابی ــخ ای ــه تاری ــی ب ــا نگاه ب
دولتمــردان  توســط  ماســونی  مخفــی  لژهــای  و  روشــن فکری  هســته های 
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19  جمهوری اسالمی در بوته ی نقد

ــا ســال 57، روشــن فکری  انگلیســی، جیمــز موریــو و ســر جونز تأســیس  شــد ت
ایــران دو شــاخه ی دینــی و غیردینــی بــا گرایش هــای متعــدد داشــت. در 
دهــه ی 60، نئولیبرالیســم در داخــل و خــارج در جریــان روشــن فکری رســوخ 
کــرد و از ســال 68 پیونــد آن هــا نزدیــک شــده و آثارشــان در اینجــا ترجمــه و 

منتشــر می شــود.

ــا  ــه آن ه ــی ب ــاءاهلل مهاجران ــد و عط ــور می آین ــه کش ــو ب ــایگان و جهانبگل ش
ــی  ــوژی اصل ــه ایدئول ــل ب ــم تبدی ــد، نئولیبرالیس ــه بع ــال 70 ب ــدد. از س می پیون
ارشــاد در خدمــت آن هاســت؛ حلقــه ی کیــان،  این هــا می شــود. وزارت 
ــه  ــه ی آین ــو و مجموع ــرح ن ــارات ط ــون، انتش ــه ی ارغن ــان، مجل ــه ی زن ماهنام
را تأســیس می کننــد و رانت هــای ویــژه بــرای بعضــی از ناشــران در نظــر 

می گیرنــد.

جالــب اســت کــه همــه ی ایــن افــراد متعلــق بــه یــک حلقــه و در دولــت مهنــدس 
ــت  ــا در دولتمــردان دول ــد. در حقیقــت، ســرنخ همــه ی آن ه ــال بودن موســوی فع
موســوی بــه چشــم می خــورد. از طرفــی، نیروهــای انقابــی ســردرگم و بی برنامــه و 
دچــار روزمرگــی بودنــد. در نتیجــه، انقــاب بــه جــای اینکــه اقتصــاد عدالت محــور 
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 جمهوری اسالمی در بوته ی نقد20

ایجــاد کنــد، نئولیبرالیســم اقتصــادی ایجــاد کــرد. در عرصــه ی فرهنگــی نیــز نقطه ی 
قــوت انقــاب بــه نقطــه ی ضعــف آن تبدیــل شــد و بــازی را بــه دســت آن ها ســپرد.

در مجمــوع، کلیــت روشــن فکری ایــران زیــر چتــر نئولیبرالیســم قــرار گرفــت 
ــال  ــران، از س ــن فکری ای ــخ روش ــود. در تاری ــی ب ــیار عجیب ــده ی بس ــه پدی ک
ــوژی  ــر یــک ایدئول ــر چت ــده نشــده روشــن فکری زی 1320 قمــری، هرگــز دی
برســد. چپ تریــن چــپ و راســت ترین راســت همگــی در  بــه وحــدت 

ــت. ــی اس ــیار پرمعن ــر بس ــن اتفاق نظ ــیدند. ای ــدت رس ــه وح ــم ب نئولیبرالیس

در شرایط فعلی کار ما فوق العاده دشوار است،  �
چون بخش عمده ای از قطار انقاب در تصرف دشمِن 
ناشناخته درآمده است. مدت ها پیش، بعد از شکست 
کودتای سال 88، بنده در مجموعه ای از مقاالت که 

به صورت کتاب »اشارات و تنبیهات« منتشر شد، 
نظر خود را نوشتم. به نظر من، ما باید دو حرکت 

مهم زیربنایی در سیستم فرهنگی و اقتصادی و یک 
حرکت مکمل در عرصه ی سیاسی انجام دهیم.
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21  جمهوری اسالمی در بوته ی نقد

 در ایــن پــروژه ی نئولیبرالیســم ایرانــی مــا نقــاط ضعفی داشــتیم. 
اول اینکــه هیــچ ســاختاری بــرای تربیــت نیــرو وجــود نداشــت. دوم 
ــوش  ــورت خودج ــه ص ــا ب ــن فض ــانی در همی ــر کس ــی اگ ــه حت اینک
ســاخته می شــدند، امــکان بــروز تفکــرات خــود را نداشــتند. نکتــه ی 
ســوم اینکــه ســاختارهای برآمــده از انقــاب دچــار مشــکل شــدند؛ 
یعنــی ســاختاری ماننــد جهاد هــم بــه تدریــج بروکراتیــک و ناکارآمد 
شــد. ایــن قبیــل ضعف هــا مــا را به بن بســت رســاند. ســؤال اینجاســت 
کــه نظــام جمهــوری اســامی در حــال حاضــر در مقابلــه با ایــن پروژه 

چگونــه بایــد تدبیــر کنــد؟

در شــرایط فعلــی، کار مــا فوق العــاده دشــوار اســت، چــون بخــش عمــده ای از 
ــش،  ــا پی ــده اســت. مدت ه قطــار انقــاب در تصــرف دشــمِن ناشــناخته درآم
ــه  بعــد از شکســت کودتــای ســال 88، بنــده در مجموعــه ای از مقــاالت کــه ب
ــه  ــاب »اشــارات و تنبیهــات« منتشــر شــد، نظــر خــود را نوشــتم. ب صــورت کت
نظــر مــن، مــا بایــد دو حرکــت مهــم زیربنایــی در سیســتم فرهنگــی و اقتصــادی 

و یــک حرکــت مکمــل در عرصــه ی سیاســی انجــام دهیــم.
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ــرمایه ی  ــک س ــت: ی ــورت اس ــن ص ــه ای ــا ب ــور م ــادی کش ــش اقتص اآلن آرای
بــزرگ ســکوالر بیــن 100 تــا 200 میلیــارد دالر پــول ســرگردان وجــود دارد 
ــازار ارز،  ــه ب ــر ب ــد و اگ ــد می کن ــی تهدی ــه راحت ــا را ب ــی م ــت سیاس ــه امنی ک
ــر می دهــد.  ــرود، همــه ی معــادالت را تغیی طــا، ســکه و هــر جــای دیگــری ب
ایــن رقــم در مقایســه بــا بودجــه ی اقتصــاد کشــور و فــروش نفــت )120 میلیــارد 
ــرگردان  ــمش س ــاف اس ــول برخ ــن پ ــه ای ــت. البت ــاده کان اس دالر( فوق الع

ــد.  ــت می کنن ــا آن را هدای ــی از جریان ه ــه بعض ــت، بلک نیس

در ضمــن یــک ســرمایه ی بــزرگ غیرســکوالری هــم وجــود دارد کــه متعلــق 
ــت،  ــی نیس ــدازه ی اول ــه ان ــن ب ــر ای ــت. خط ــران اس ــنتی ای ــرمایه داری س ــه س ب
ولــی بایــد دقــت کــرد کــه این هــا پیوندهــای اقتصــادی فراوانــی بــا هــم دارنــد. 
ــک  ــد ی ــده، بای ــر بن ــه نظ ــت. ب ــاک اس ــده ی خطرن ــن پدی ــرل ای گام اول کنت
قطــب اقتصــادی نیرومنــد و امیــن درســت کنیــم. مــن معتقــدم ســپاه پاســداران 

انقــاب اســامی بهتریــن گزینــه بــرای ایــن کار اســت.

پیــدا  اقتصــادی  اســتراتژیک  و  قدرتمنــد  فوق العــاده  نیــروی  بایــد  ســپاه 
ــنامه،  ــاس اساس ــر اس ــود، ب ــاب می ش ــرای انق ــر ب ــاس خط ــی احس ــد. وقت کن

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir
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ــا حضــور  ــد ب ــپاه بای ــه شــود. س ــه ای وارد صحن ــر زمین ــد در ه ــاً بای ــپاه حتم س
ــن ســرمایه ی ســکوالر را محــدود  ــور ای ــدرت مان ســنگین اقتصــادی خــود، ق
کــرده و حتــی بخشــی از آن ســرمایه را در اختیــار بگیــرد. بــه عبــارت دیگــر، 
ــوان خصوصی ســازی  گلوگاه هــای اســتراتژیک اقتصــادی مــا نبایــد تحــت عن

ــد. ــپاه باش ــز س ــه ج ــه ای ب ــت مجموع ــاد آزاد، در دس و اقتص

ــود  ــن ب ــه ای ــؤال هم ــتی، س ــای مارکسیس ــل فض ــه دلی ــاب، ب ــدای انق در ابت
کــه مالکیــت خصوصــی باشــد یــا خیــر. در صورتــی کــه بــا نــگاه بــه ســیره ی 

به نظر بنده، باید یک قطب اقتصادی نیرومند  �
و امین درست کنیم. من معتقدم سپاه پاسداران 

انقاب اسامی بهترین گزینه برای این کار است. 
سپاه باید نیروی فوق العاده قدرتمند و استراتژیک 

اقتصادی پیدا کند. وقتی احساس خطر برای 
انقاب می شود، بر اساس اساسنامه، سپاه حتمًا 

باید در هر زمینه ای وارد صحنه شود.
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حضــرت رســول و حضــرت علــی، درمی یابیــم اقتصــاد اســامی، والیــی 
ــت.  ــی اس ــت ول ــا در دس ــی مبن ــت؛ یعن اس

در واقــع اراده ی ولــی بایــد در اقتصــاد اســامی گســترش پیــدا کنــد. پــس مــا 
بایــد بــه ســمت ســاختن یــک اقتصــاد دوران گــذار شــبیه بــه اقتصــاد اســامی 
ــن  ــه باط ــر ب ــی، نظ ــهید آوین ــول ش ــه ق ــد ب ــاد بای ــن اقتص ــم. ای ــت کنی حرک

ــد. ــته باش ــی داش مدینه النب

ــم،  ــه بزنی ــادی عدالت طلبان ــات اقتص ــه اصاح ــت ب ــد دس ــه بای گام دوم اینک
ــم،  ــدود می کنی ــزرگ را مح ــرمایه ی ب ــی س ــدود. وقت ــورت مح ــه ص ــی ب حت
بایــد آن را بــه بخــش دیگــری بســپاریم. می توانیــم ایــن ســرمایه را بــه طبقــه ی 
فرودســت جامعــه دهیــم و بــا ایــن کار، ضریــب امنیــت نظــام را افزایــش دهیــم، 
ــام  ــا نظ ــد، ب ــی دارن ــی فرهنگ ــه آمادگ ــه ک ــای جامع ــی از الیه ه ــرا بخش زی

همــراه و همــدل خواهنــد شــد.

مثــل  اســتراتژیک،  مدل هــای  از  بســیاری  از  می توانیــم  قــدم،  ایــن  در 
ــورهای  ــه در کش ــم ک ــره ببری ــره به ــژه و غی ــات وی ــازی، دادن امکان خانه س
مختلــف نتیجــه داده اســت. بــه ایــن ترتیــب، بخشــی از اقشــار فرودســت جامعــه 
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بــه نظــام نزدیــک شــده و ضریــب امنیــت نظــام بــاال مــی رود. بــه عــاوه، قــدرت 
ســرمایه ی نئولیبــرال ســکوالر کامــًا کاهــش می یابــد. ایــن حرکت هــا طوفانــی 
از مقاومت هــای سیاســی و فرهنگــی جریــان نئولیبــرال را موجــب خواهــد شــد.

ــه را  ــش فرهنگــی جامع ــن اســت کــه آرای ــه ی ســوم، گام مکمــل ای در مرحل
عــوض کنیــم. در حــال حاضــر، آرایــش فرهنگــی کشــور در بــازار مطبوعــات، 
نشــر و فضــای دانشــگاهی بــه نفــع جریــان لیبــرال اســت. حتــی در زمــان دکتــر 

ــود. ــژاد هــم ایــن روال حاکــم ب احمدی ن

متأســفانه برنامه ریــزان بــه دلیــل بی تدبیــری، زمانــی کــه وزارت ارشــاد را 
در اختیــار داشــتند، نتوانســتند کاری از پیــش ببرنــد. در حــال حاضــر، رســانه، 
ســینما، تئاتــر و دانشــگاه ها کامــًا در دســت آن هاســت. اصــًا بــه نظــر 
ــم و صــدای مــا  ــک جامعــه ی اســامی زندگــی می کنی ــا در ی نمی رســد م

ــت. ــف اس ــیار ضعی بس

تغییــر آرایــش فعلــی نیــاز بــه برنامه ریــزی اســتراتژیک دارد و متولــی آن 
وزارت ارشــاد اســت. ایــن وزارت خانــه در دوره ی دوم ریاســت جمهوری 
ــم  ــت و در دوره ی اول ه ــی داش ــیار ضعیف ــرد بس ــژاد، عملک ــای احمدی ن آق
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متأســفانه هیــچ کاری صــورت نگرفــت. ســؤال اینجاســت کــه در حــال حاضــر 
ــم؟ ــد چــه کنی ــا نیســت( بای )کــه وزارت ارشــاد در دســت م

بــه نظــرم، مــا بایــد حلقه هــای مســتقل از وزارت ارشــاد را در حوزه هــای 
مختلــف اندیشــه ای، مطبوعاتــی و انتشــاراتی پــرورش دهیــم. مثــًا اگــر امــروز 
ــی  ــل س ــا حداق ــد، م ــاز می کنن ــه تاخت وت ــد ک ــود دارن ــارات وج ــاه انتش پنج

ــم. ــر دهی ــوازن موجــود را تغیی ــن کار ت ــا ای انتشــارات بســازیم و ب

ــا مســئله ای  ــران، هــرگاه م ــی مــردم ای ــاالی مذهب ــه لطــف خــدا و پتانســیل ب ب

به نظرم، ما باید حلقه های مستقل از وزارت ارشاد را  �
در حوزه های مختلف اندیشه ای، مطبوعاتی و انتشاراتی 

پرورش دهیم. مثًا اگر امروز پنجاه انتشارات وجود 
دارند که تاخت وتاز می کنند، ما حداقل سی انتشارات 

بسازیم و با این کار توازن موجود را تغییر دهیم.
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گویــی  می گیریــم.  مــردم  از  فوق العــاده ای  بازتــاب  می کنیــم،  مطــرح  را 
ــوده  ــرده ب ــدا نک ــود را پی ــوب خ ــول مطل ــا محص ــته، ام ــود داش ــب وج مخاط
ــا  ــا، ماهنامه ه ــریات، هفته نامه ه ــکده ها، نش ــکده ها، پژوهش ــد اندیش ــت. بای اس
و روزنامه هــا تأســیس شــوند. اگــر وزارت ارشــاد بودجــه نمی دهــد، از طریــق 

ــه کار شــویم. دیگــر بایــد دســت ب

ــا  ــود دارد؛ ام ــی وج ــانی کاف ــروی انس ــن کار، نی ــرای ای ــاورم ب ــن ب ــر ای ــده ب بن
مدیریتــی کــه ایــن کار را بفهمــد وجــود نــدارد. مــا حداقــل می توانیــم ده 
اندیشــکده ی ماننــد شــما، پنــج روزنامــه ی جــدی و چنــد نشــریه تئوریــک داشــته 
باشــیم. امــا مدیــری کــه ایــن موضــوع را بفهمــد متأســفانه وجــود نــدارد. فهــم مدیر 
ــت. ــاد سروصداس ــی و ایج ــش، پارچه نویس ــمینار، همای ــزاری س ــا از کار، برگ م

ــد ماجــرا را تغییــر دهــد و تأثیرگــذاری  ــه ی ماســت کــه می توان حضــور فعاالن
نظــام را در وزارت ارشــاد و علــوم بــاال بــرد. بــه عبارتــی، اگــر فضــا در 
ــر  ــه فک ــز ب ــر نی ــای دیگ ــود ارگان ه ــود، خودبه خ ــوض ش ــه ع ــن جامع پایی
فرومی رونــد. ایــن صــدا اگــر نتوانــد وزارت خانــه را در اختیــار مــا قــرار دهــد، 

ــرد.  ــد ک ــم خواه ــت آن ک ــزان حرک ــل از می حداق
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ــت  ــی امنی ــورای عال ــی ش ــتگی و بی حال ــدی، خس ــر کن ــی دیگ ــه ی منف نکت
ــرا  ــم چ ــن نمی فهم ــد. م ــل نمی کن ــیارانه عم ــفانه هوش ــت و متأس ــی اس فرهنگ
ــتخراج  ــدی اس ــک احم ــون باب ــد از مت ــرا بای ــد و دکت ــور ارش ــؤاالت کنک س
شــود، نــه آقــای مددپــور؟ چــرا در یکــی از کتاب هــای انتشــارات ســمت، بــه 
ــادی و ســاعدی را می بینیــم؟ فهــم  ــام و متــن دولت آب جــای آقــای رهگــذر، ن
ایــن امــر بــرای بنــده مشــکل اســت کــه چــرا بایــد نســبت بــه حضــور پررنــگ 

ــیم؟ ــاکت باش ــگاه ها س ــکوالر در دانش ــکارا س ــاتید آش اس

بنده بر این باورم برای این کار، نیروی  �
انسانی کافی وجود دارد، اما مدیریتی که این کار 

را بفهمد وجود ندارد. ما حداقل می توانیم ده 
اندیشکده مانند شما، پنج روزنامه ی جدی و چند 

نشریه ی تئوریک داشته باشیم. اما مدیری که 
این موضوع را بفهمد متأسفانه وجود ندارد.
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ایــن تصمیم گیری هــا نیــاز بــه مدیریــت قدرتمنــد دارد. در مجمــوع، اگــر 
بتوانیــم تــوازن قــوا را در سیســتم فرهنگــی و اقتصــادی دگرگــون کنیــم، زمینــه 
ــم می شــود؛  ــت فراه ــرال درون حاکمی ــان نئولیب ــزوا کشــیدن جری ــه ان ــرای ب ب
چراکــه یــک جریــان نئولیبــرال همیشــه آویــزان حاکمیــت بــوده و بــه هیــچ نحو 
قصــد کناره گیــری را نــدارد کــه جریــان »حــزب منحلــه ی مشــارکت« نمونــه ی 

اعــای آن اســت.

 شــما در مــورد موضوعــات فرهنگــی و اقتصــادی به نــکات مهمی 
اشــاره کردیــد. در بحث هــای سیاســی راهکار چیســت؟

ــه در  ــرار داد ک ــه ق ــورد توج ــوع را م ــن موض ــد ای ــی بای ــه ی سیاس در عرص
اصــل، در نظــام اســامی، اراده ی ولــی بایــد در تمــام ســطوح متجلــی باشــد؛ امــا 
ــه نیســت. هســته های  ــا این گون ــن اســت کــه در جامعــه ی م واقعیــت ماجــرا ای
ــورت  ــه ص ــه ب ــد ک ــود دارن ــان وج ــل اراده ی ایش ــی در مقاب ــت فراوان مقاوم
ــی در  ــد، ول ــین می کنن ــان آن را تحس ــه زب ــی ب ــد؛ یعن ــت می کنن ــی فعالی پنهان

ــود.  ــی ش ــد اجرای ــل نمی گذارن عم
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ــه  ــی ایزول ــه ی سیاس ــود را در بدن ــم موج ــه نئولیبرالیس ــت ک ــن اس ــل ای راه ح
ــار بگذاریــم. ایــن کار تنهــا زمانــی محقــق خواهــد شــد کــه ایــن  کــرده و کن
ــد.  ــت بده ــود را از دس ــی خ ــای فرهنگ ــی و بلند گوه ــتوانه ی مال ــان پش جری
ــع  ــوان توق ــد نمی ت ــرده باش ــاد ب ــگ و اقتص ــازی را در فرهن ــان ب ــن جری ــا ای ت

ــزوا کشــاند.  ــه ان ــان را ب ــن جری داشــت کــه بشــود در سیاســت ای

ــکار  ــورت آش ــه ص ــه ب ــا )ک ــن گروه ه ــا ای ــد ب ــر می رس ــه نظ  ب
ــه  ــک مقابل ــه ای و تئوری ــای اندیش ــد در فض ــد( بای ــت نمی کنن فعالی
ــی  ــه مباحــث ایجاب ــه جــای بحــث ســلبی، بیشــتر ب کنیــم؛ یعنــی ب

ــم. نظــر شــما چیســت؟ بپردازی

در ابتــدای انقــاب، بحــران تفکــر باعــث شــد دشــمنان و مشــکات را 
ــگاهی  ــتم دانش ــن سیس ــدیم ای ــه نش ــا متوج ــم. م ــخیص ندهی ــتی تش ــه درس ب
ــن  ــا ای ــم ب ــور می کردی ــت. تص ــکل ماس ــوت، مش ــم طاغ ــده از رژی به جامان
ــن  ــر آنچــه را در ای ــد ه ــق اســت«، بای ــم مواف ــا عل شــعار ســاده کــه »اســام ب
ــه، از دل  ــم. در نتیج ــج کنی ــم تروی ــوان عل ــت عن ــود تح ــد می ش ــتم تولی سیس
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آن، برنامــه ی اســتراتژیک عبدالکریــم ســروش درآمــد و باعــث شــد از میــان 
چهــارده میلیــون فارغ التحصیــل دانشــگاهی، بیــش از ده میلیــون نفــر، باورهــای 
ــا باورهــای مذهبــی  ســکوالر داشــته باشــند. همــه ی آن هــا از روســتا و شــهر ب
ــد.  وارد دانشــگاه شــده و بعضــاً بی مذهــب و منافــق و ضدانقــاب بیــرون رفتن

نتیجــه ی درک غلــط از علــم مــدرن ایــن بــود کــه علــم حتــی اگــر در چیــن یــا نــزد 
منافــق باشــد، بایــد آن را کســب کــرد. زمانــی کــه نشــریه ی کیــان در ســال های 69 
و 70 تأســیس شــد، مــن بــه یکــی از دوســتان عزیــزم گفتــم کــه ایــن مجموعــه قصد 

در نظام اسامی، اراده ی ولی باید در تمام سطوح  �
متجلی باشد، اما واقعیت ماجرا این است که در 

جامعه ی ما این گونه نیست. هسته های مقاومت فراوانی 
در مقابل اراده ی ایشان وجود دارند که به صورت 

پنهانی فعالیت می کنند؛ یعنی به زبان آن را تحسین 
می کنند، ولی در عمل نمی گذارند اجرایی شود.
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 جمهوری اسالمی در بوته ی نقد32

ــا دو  ــراژ آن ه ــواب داد »تی ــان ج ــازند. ایش ــک بس ــاخت های تئوری ــد زیر س دارن
هــزار نســخه اســت و اگــر مــا بــا آن هــا برخــورد کنیــم، بــزرگ و مهــم می شــوند.«

ایــن فــرد نمی توانســت درک کنــد همیــن دو هــزار تیــراژ می توانــد ظــرف ده 
ســال زیرســاختی بســازد کــه بعدهــا جامعــه را عــوض کنــد و توده هــای انســانی 
را بســازد کــه مخالــف شــما هســتند. پــس مشــکل مــا فقــدان بینــش تئوریــک 

اســت کــه نمی توانــد قــدرت اندیشــه را درک کنــد.

نکتــه ی دیگــر اینکــه یکــی از مشــکات مــا ایــن اســت کــه هــرگاه شــروع بــه 

برنامه ی استراتژیک عبدالکریم سروش باعث شد از  �
میان چهارده میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی، بیش از ده 
میلیون نفر باورهای سکوالر داشته باشند. همه ی آن ها 
از روستا و شهر با باورهای مذهبی وارد دانشگاه شده 

و بعضًا بی مذهب و منافق و ضدانقاب بیرون رفتند.
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نقــد می کنیــم، بــه مــا خــرده می گیرنــد کــه ایجابــی حــرف بزنیــم، نــه ســلبی. 
دقــت کنیــد کــه بــدون بیــان ضعف هــای نئولیبرالیســم، نمی توانیــم جایگزینــی 
ــای آن  ــر ضعف ه ــر ب ــا ناظ ــن م ــت، جایگزی ــم. در حقیق ــن کنی ــرای آن تعیی ب
اســت. چــرا پــروژه ی تبدیــل صداوســیما بــه دانشــگاه بــا شکســت مواجــه شــد؟ 
ــت  ــک مانیفس ــم ی ــی می توانی ــا هنگام ــناختیم. م ــت آن را نمی ش ــون ماهی چ
ــرای صداوســیما بنویســیم کــه ظرفیت هــا و محدودیت هــای آن را بشناســیم. ب

ــه  ــد ب ــدر می توان ــانه چق ــن رس ــتیم ای ــا نمی دانس ــتیم، ام ــی داش ــان خوب ــا آرم م
ــوب  ــی خ ــی و ضرغام ــای الریجان ــل آق ــران آن مث ــام مدی ــد. تم ــک کن ــا کم م
و والیتــی هســتند، امــا بینــش درســتی ندارنــد. در دانشــکده ی صداوســیما، فقــط 
مدل هــای غربــی تدریــس می شــوند. واضــح اســت فارغ التحصیــان آن، کــه در 
آینــده مدیــر شــبکه های مختلــف می شــوند، مــدل غربــی را اجــرا خواهنــد کــرد.

 آقــای دکتــر، بــه نظــر می رســد مشــکل جدی تــر مــا ایــن اســت 
ــا حفــظ ســاختارها هیــچ فکــری نکــرده  کــه در خصــوص تغییــر ی
بودیــم. آیــا مــا باید صداوســیما، ســاختار آموزشــی و اساســًا ســاختار 
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 جمهوری اسالمی در بوته ی نقد34

بروکراتیــک را در زمــان انقــاب حفــظ می کردیــم یــا آن را تغییــر داده و 
بــه تأســیس نهادهایــی غیــر از آنچه بــود می اندیشــیدیم؟ اساســًا این 
ســاختارها چقــدر بــا ماهیــت انقــاب اســامی همخوانی و ســازگاری 
ــا  ــراد و جریان ه ــر اف ــر ب ــده دارم ناظ ــه بن ــی ک ــته اند؟ پرسش داش

نیســت، بلکــه تأکیــد بنــده بــر شــناخت ماهیــت ساختارهاســت. 

پرســش بســیار خوبــی مطــرح کردیــد. همان طــور کــه عــرض کــردم، فقــط دو 
نفــر در دهــه ی 60 بــه ایــن مســئله فکــر می کردنــد. ســؤال مــا ایــن اســت کــه 
ــت  ــم؟ ماهی ــه می دادی ــم و ادام ــگاه را می پذیرفتی ــاختار دانش ــد آن س ــرا بای چ
ــود؟ بنــده معتقــدم سیســتم آموزشــی مــا بایــد  ــود و از کجــا آمــده ب آن چــه ب
دگرگــون می شــد. البتــه نمی توانســتیم تلویزیــون را از خانه هــای مــردم بیــرون 
ــن حــال،  ــود. در عی ــه یــک عــادت و فرهنــگ شــده ب ــل ب ــم، چــون تبدی ببری
می توانســتیم سیاســت دیگــری اتخــاذ کنیــم، امــا بــه جــای آن، ســطحی ترین و 

ــم.  ــش گرفتی ــورد را در پی ــن برخ ظاهری تری

برخوردهــای مــا ســطحی، ظاهــری و بســیار قشــری بــود. البتــه بــه نظــر بنــده، آن 
برخوردهــای قشــری و افراطــی تعمــدی بــود. در واقــع آن هــا چنــان انزجــاری 
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در بیــن مــردم ایجــاد کردنــد کــه بتواننــد نتایــج بعــدی را بگیرنــد. شــاهد ســخنم 
اینکــه عبدالکریــم ســروش )کــه از ســال 55 معتقــد بــود بهشــت و جهنــم وجود 
نــدارد و فقــط تمثیــل اســت( دســت بــه گزینــش قشــری در دانشــگاه زد. ایــن 
فــرد کــه بــاور مذهبــی نداشــت، بــا ایــن کار تنهــا دیــد مــردم را تخریــب کــرد 

و پــروژه ی اســامی کــردن دانشــگاه ها را هــم بــه محــاق بــرد.

بــه نظــر بنــده، بایــد یــک قــرارگاه فرهنگــی تأســیس کنیــم کــه چنــد وظیفــه را 
بــر عهــده بگیــرد. یکــی از وظایــف آن ایــن اســت کــه نســبت مــا را بــا رســانه 

عبدالکریم سروش )که از سال 55 معتقد بود بهشت  �
و جهنم وجود ندارد و فقط تمثیل است( دست به 

گزینش قشری در دانشگاه زد. این فرد که باور مذهبی 
نداشت، با این کار تنها دید مردم را تخریب کرد و 

پروژه ی اسامی کردن دانشگاه ها را هم به محاق برد.
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و صداوســیما تعییــن کنــد. ایــن یــک کار تئوریــک جــدی اســت. بایــد بدانیــم 
چگونــه از رادیــو و تلویزیــون اســتفاده کــرده و قــدرت کــدام را بیشــتر کنیــم. 
ــوای آن چــه باشــد، کــدام شــبکه ی  ــم کــه محت ــه فکــر کنی ــن نکت ــه ای ــد ب بای
ــه  ــد ب ــیما نمی توان ــه صداوس ــاری را ک ــدار از ب ــه مق ــازیم و چ ــی را بس خانگ

دوش بکشــد، در ســینما بیــان کنیــم. 

مــا متأســفانه بــه ایــن نــکات توجــه نکردیــم. تصــور مــا ایــن بــود کــه مشــکل 
ــر  ــک مدی ــای ی ــه ج ــر ب ــد و اگ ــکل دارن ــراد مش ــه اف ــت، بلک ــتم نیس از سیس
ــل  ــکات ح ــم، مش ــن کنی ــن را جایگزی ــیار متدی ــرد بس ــک ف ــی، ی غیرمذهب
ــه  ــد، بلک ــراد نبوده ان ــئله اف ــده ایم مس ــه ش ــر، متوج ــال حاض ــود. در ح می ش

ــود. ــکال ب ــاختارها دارای اش س

 آقــای دکتــر، همان طــور کــه می دانیــد، مدرنیتــه انســان هایی را 
تربیــت کــرده کــه در تراز خــودش اســت و در آن چارچوب، فکــر و رفتار 
می کننــد. پــس مادامــی کــه ایــن افــراد زندگــی می کننــد، مدرنیتــه هــم 
بــا آن هاســت. ولــی بــه نظــر می رســد انقــاب اســامی ایــران موفــق 
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نشــد چنیــن نیروهایــی تربیــت کنــد. در واقــع افــرادی متولــد نشــدند 
کــه تمــام حــرکات و رفتــار آن هــا بــر اســاس آرمان هــای انقــاب باشــد 
و بتواننــد حیــات انقــاب را تضمیــن کننــد. بــه نظر شــما، چــرا انقاب 
ــامی  ــاب اس ــراز انق ــه در ت ــد ک ــان هایی نش ــت انس ــه تربی ــق ب موف
باشــند؛ مثل شــهید مطهری، شــهید بهشــتی و مقــام معظــم رهبری. 
البتــه افــرادی تربیــت شــدند، اما ایــن افراد محصــول ســاختار نبودند، 
بلکــه محصــول تــاش خــود و یــا خرده سیســتم های دیگــر بودنــد؟ 

همان طــور کــه عــرض کــردم، مشــکل اصلــی مــا ایــن بــود کــه فقــدان تفکــر 
ــم  ــه عمــق بروی اجــازه نمــی داد حقیقــت را بشناســیم. نمی توانســتیم از ظاهــر ب

و امــور را تأویــل کنیــم.

نمی شــناختیم.  را  شــبه مدرن  غــرب زده ی  فرماســیون  و  مــدرن  دنیــای 
ــان  ــده ی کارشناس ــر عه ــرمایه داری را ب ــادی س ــدل اقتص ــر م ــتیم اگ نمی دانس
ــن آن هــا توانســتند  ــار مــی آورد. بنابرای ــه ب ــم، چــه نتایجــی ب ــرال بگذاری نئولیب
ــاب  ــراز انق ــتمی در ت ــچ گاه سیس ــا هی ــد. م ــازی کنن ــود را بازس ــای خ نیرو ه
ــراز انقــاب را داشــته باشــیم. واقعیــت  ــا توقــع ظهــور انســان های ت نســاختیم ت
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ایــن اســت کــه از ابتــدا، حتــی در وجــه سیاســی نیــز بــه صــورت کامــل اســامی 
ــدیم. نش

ــود کــه  ــه نحــوی ب ــام و شــرایط ب ــدار ام ــان، اقت ــده معتقــدم در آن زم ــه بن البت
می توانســتیم نظــام سیاســی اســام را بــه صــورت کامــل محقــق کنیــم. در ایــن 
صــورت، امــروز بــرای مــا مشــکل ایجــاد نمی شــد و اراده ی سیاســی ولی فقیــه 

ــرار نمی گرفــت. ــی تحــت شــعاع ق ــه راحت ب

از همــان ابتــدا، ایــن تلقــی کــه جمهــوری فــرم اســت و اســام محتــوا، غلــط 
بــود. جمهــوری یــک ماهیــت اســت و اقتضائــات مخصــوص بــه خــود را دارد. 
مدلــی کــه مقــام معظــم رهبــری در ســفر بــه کردســتان مطــرح کردنــد، بســیار 
عالــی اســت و می توانــد نقــش منفــی »جمهــوری« را خنثــی کنــد. امــروز پــس 
از ســی ســال، فقــدان تفکــر موجــب شــد هیــچ سیســتم اســامی را جایگزیــن 

ــم. ــود نکنی ــتم های موج سیس

ــه  ــامی ب ــان اس ــچ انس ــبه مدرن، هی ــتم ش ــن سیس ــه از دل ای ــت ک ــی اس طبیع
ــم  ــاب ه ــوع انق ــد. وق ــتثناء بودن ــتی ها اس ــا و بهش ــد. مطهری ه ــود نمی آی وج
بــه ایــن معنــی نبــود کــه همــه ی مــردم در ســطح مطهری هــا بودنــد. آن مــردم، 
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انســان های شــبه مدرنی بودنــد کــه از دســت شــبه مدرنیته بــه ســتوه آمــده 
ــد. بودن

یکــی از مشــکات فعلــی مــا ایــن اســت کــه محتــوای شــبه مدرن وجــود دارد و 
مــردم را آزار می دهــد، امــا ظاهــری اســامی دارد و رســانه های روشــن فکرانه 
همــه ی مشــکات را بــه گــردن اســام می اندازنــد. مشــکات امــروز مــا مثــل 
ــره نتیجــه ی  ــورم و غی ــای اجتماعــی، ت ــط انســان ها، کج روی ه معمــاری، رواب
غرب زدگــی شــبه مدرن شــدن دویست ســاله ی ماســت. مســئول اصلــی آن نیــز 
کســانی هســتند کــه ایــن غرب زدگــی شــبه مدرن را بعــد از انقــاب بازســازی 
کردنــد. متأســفانه ویژگــی آن ایــن اســت کــه در رأس نظــام مــا، اســام وجــود 

دارد و ایــن عــده تمــام مشــکات را بــه حســاب اســام می گذارنــد.

ــه  ــاً نتیجــه ی اجــرا نشــدن اســام اســت، ب ــه عبارتــی، مشــکاتی را کــه دقیق ب
ــن  ــه ای ــدند ک ــه ش ــال 57 متوج ــران در س ــردم ای ــند. م ــام می نویس ــای اس پ
مشــکات نتیجــه ی غرب زدگــی شــبه مدرن اســت و در آن زمــان امــکان 
نداشــت عــده ای بــه مــردم تفهیــم کننــد کــه ریشــه ی مشــکات اســام اســت.

ــال  ــی س ــد. س ــوی دارن ــیار ق ــانه ای بس ــدرت رس ــا ق ــر، آن ه ــال حاض در ح
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ــه  ــد. ب ــوض کرده ان ــز را ع ــه چی ــوده و هم ــا ب ــت آن ه ــاخت ها در دس زیرس
همیــن دلیــل، انقــاب را محاصــره و نیروهــای اصیــل انقابــی را منــزوی 

کرده انــد. 

ــه تحولــی جــدی در عرصــه ی  ــه نظــر مــن، راه حــل ایــن اســت کــه دســت ب ب
فرهنــگ و اقتصــاد بزنیــم. ترمیــم کــردن مــدل اقتصــادی فعلــی ســودی نــدارد، 
بلکــه بایــد آن را تغییــر دهیــم. در عرصــه ی فرهنگــی هــم بایــد یــک قــرارگاه 
ــی انقــاب فرهنگــی نشــان داده  ــم، چــون شــورای عال فرهنگــی تشــکیل دهی

یکی از مشکات فعلی ما این است که محتوای  �
شبه مدرن وجود دارد و مردم را آزار می دهد، اما ظاهری 
اسامی دارد و رسانه های روشن فکرانه همه ی مشکات را 
به گردن اسام می اندازند. مشکات امروز ما مثل معماری، 

روابط انسان ها، کج روی های اجتماعی، تورم و غیره 
نتیجه ی غرب زدگی شبه مدرن شدن دویست ساله ی ماست.
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ــرد. ــش بب ــد کاری از پی نمی توان

ــگ  ــی جن ــرارگاه فرهنگ ــک ق ــد ی ــتیم و بای ــگ هس ــدان جن ــروز در می ــا ام م
ــد  ــاوه، بای ــه ع ــم. ب ــکیل دهی ــاب تش ــری انق ــتقیم رهب ــر مس ــر نظ ــرم، زی ن
هوشــمندترین نیــروی فرهنگــی در رأس آن باشــد تــا بتوانــد بــا تمــام نیروهــای 
طیــف انقــاب و معتقــد بــه والیــت، شــرایط را مهیــا کنــد، اســتراتژی فرهنگــی 

ــرد. ــر دهــد و رســانه را در دســت بگی کشــور را تغیی

ــت،  ــاد اس ــدن اراده ی وزارت ارش ــدود ش ــتلزم مح ــن کار مس ــر ای ــی اگ حت
ــر  ــت. اگ ــامی اس ــاب اس ــام و انق ــت، اس ــم اس ــه مه ــدارد. آنچ ــی ن اهمیت
فرهنــگ و اقتصــاد تغییــر کنــد، در بیســت ســال آینــده، نتایــج خوبــی خواهیــم 

ــت. گرف

ــودم.  ــه کار ب ــغول ب ــوره مش ــه ی س ــاد، در مجل ــه ی هفت ــت در ده ــرم هس خاط
مســئول وقــت حــوزه ی هنــری نیروهــای انقابــی را بــه شــدت اذیــت می کــرد. 
ــروش  ــر ف ــه فک ــویم و ب ــر می ش ــروش درگی ــا س ــرا ب ــه چ ــرد ک ــاد می ک انتق
مجلــه نیســتیم. شــهید آوینــی بــه ایشــان جــواب بســیار قشــنگی دادنــد. فرمودنــد 
ــم. مــا  »ایــن شــخص نمی فهمــد مــا در حــال حاضــر چــه کاری انجــام می دهی
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ــه ی  ــد، نتیج ــال بع ــت س ــه بیس ــم ک ــرورش می دهی ــل را پ ــک نس ــا ی در اینج
ــودم در دهــه ی هشــتاد انســان هایی  ــده شــاهد ب آن مشــخص خواهــد شــد.« بن
پــرورش پیــدا کردنــد کــه بــا آثــار آوینــی انــس گرفتــه بودنــد و هنــوز جــزء 

ــد. ــمار می رون ــه ش ــام ب ــن نظ ــای ای ــن نیرو ه انقابی تری

ــه  ــر نتیج ــال دیگ ــت س ــم و بیس ــوض کنی ــنگ بنا را ع ــم س ــن می توانی بنابرای
بگیریــم؛ همچنان کــه آن هــا در دهــه ی 60 ســنگ بنا را عــوض کردنــد و 

نتیجــه ی آن را در ســال 88 در خیابان هــا گرفتنــد.
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