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پيادهشدهازويديو
درکليات
»اسلمسياسي«بحثگستردهایاستومنترجيحميدهمدراينوقتکوتاه،صحبتراباري((ک
کنموتنهابهآنچيزیکهدرکشورماموضوعيتپيداکرده،يعنینوعويژهایازاس((لمسياس((ی
کههمانشيعيسمانقلبیياخمينيسمباشدبپردازم.همبهعنوانايدئولوژیودي((دگاه؛وه((مب((ه
عنوانساختاريانظامسياسي.ولیبههرحالاجتنابناپذيراستکهتااندازهایبهآنکلي((اته((م
رجوعکنيم.
اگرقرارباشدبحثبزرگتراسلمسياسیرابازکنيمطبعاپرسشهایماکليترخواهندبود.مثل
بايداولبپرسيم،اسلمبهعنوان»دين«چهنسبتیبا»سياست«دارد؟ازکیودرکجابهق((درت
سياسیچشمداشتپيداکرده،طیتاري(خت(اام(روزچ((هنهاده(ايیراس(اختهک((هدارایاهمي((ت
سياسیبودهاند،کجاوبهچهصورتتوانستهقدرتدولتیراازآنخودشکند؟وامروزه،دراين
دويستسيصدسالکهمدرنيتهوکولونياليسماروپايیوآمريکايیجهانراتسخيرکردهاند،اس((لم
سياسیچگونهواکنشنشانداده.اينهاموضوعمطالعاتجامعهشناسیهتاريخیاسلمي((اج((امعه
شناسیسياسیهاسلماست.درهمينرابط(هه(مطبع(اميپرس(يماس(لمسياس(یچ(هطي((فاز
ديدگاههایسياسیياايدئولوژيهارادربرميگيرد؟ايدئولوژيهاپديدههاینسبتامدرنان((د،ه((م
لفظوهممعنایآندراروپایقرنهج((دهموبيش((ترن((وزدهمواردفرهن((گسياس((یش((دهان((د.
بنابراينپرسشمابايدبپردازدبهاينکهمثلاسلمهایسياسیعص((رم((اچ((هرابط((هایدارن((دب((ا
ليبراليسم،دموکراتيسم،سوسياليسم،کمونيسم،فاشيسمواينقبيل.
((بعضیازاصطلحاتیراکهمندرنوش((تههايمب((هک((ارميگي((رمچن((دانهمهگي((رنيس((تند.در
حقيقتديدمنمتعلقبهاقليتیدرداخلاقليتیاست.منذيلعنواناسلمسياسیيک»س((اب
سهت«،يايکزيرمجموعهبازميکنمبهاسم»کلريکال فاشيسم«.کلريکالفاشيسمبهعن((وان
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فقط يکی از انواع اسلم سياسي.وبعدباززيرعنوانکلريکالفاشيسم،ي((کسابس((تديگ((ر،
يکزيرمجموعهیديگربهنام»تئوکراسی شيعي«کههمانموردايراناست.همانچيزیک((ه

دراي((راناس((مشرا»نظام«گذاش((تهان((د،بعض((یاوق((ات»نظ((اممق((دس«ه((مميگوين((د،ودر

عبارتهايیمثل»مصلحتنظام«يا»محاربهبانظام«،يا»دشمناننظام«همآنراميبينيم.ب((رای
ايننظام،آنطورکهشرحخواهمداد،مناسبترينوعلميتريننام»تئوکراسیشيعي«استونه
»جمهوریاسلمي«.

((درموردتحليلخودتئوکراسیشيعیهم،ايننظامرادرسهسطحميشودبررسیک((رد.اول،
در سطح دکترين  ،يا آموزهی سياسی ،کههمان»الهي((اتسياس((ي«اشباش((د؛سطح دوم،
تحليل ساختاری نظام ،به طور اخص سيستم قدرت.نحوهایکهقدرتنهادينهشده؛ب(هنظ(ر

مننميشودصحبتاز»تغييرنظام«يا»اصلح«يکنظامکردبدونآنکهيکتئوریي((اتحلي((ل
ساختاریازسيستمقدرتدرآننظامداشتهباشيم.متأسفانهدراينخص((وصدادهه((ایتجرب((ی
ناچيزاستودادنتصويردقيقمشکل .سطح سوم ،تحليل عرصهی فرهنگی و ايDDدئولوژيک

است ،يعنینحوهایکهيکنظامبهقلبهاوذهنهانفوذميکند،راههایراضینگهداشتنم((ردم
ومشروعساختننظام،چهرسانهای،چهازراههن((ري((اموس((يقیي((امراس((ماعي((ادوع((زاداریو
فولکلورشيعی،فرهنگتودهگير،صداوسيما،سينما،تئاتر،ي((اآم((وزشوپ((رورش،کودکس((تانو
دبستان،وکانالهایارتباطیديگر،چيزیک((هل((وئیآلتوس((راس((مشراگذاش((ته»آپارتوسه((ای
ايدئولوژيکدولتی«،دستگاههایايدئولوژيک.ب((هاص((طلحعوام((انه،دس((تگاههایمغزش((ويیمثل.
همهینظامهادارایدس(تگاههایاي(دئولوژيکخ(اصخودش((انهس((تند.حت(انظامه(ایلي((برال
دموکراتيک.
زيرمجموعهی اول :کلريکال فاشيسم
»کلريکال«يعنیمجموعهایکهنقشروحانيتدرآنبرجستهاست،نهروحانيهایمنف((رد،بلک((ه

بخشیازروحانيتبهعنوانيک»کاست«قدرت،يکمجموعهیبههمپيوسته،مثل يک »حزب«
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بزرگ با فراکسيونهای داخلياش.اينجا،اعمازاينکهازيکجنبشحرفبزنيمياازيکنظ((ام
مستقر،قشرکشيشانومليان،نقشهایاصلیرابازیميکنند.درسطحجنبشی،عمدتاحمايت
کاتوليسيسممحافظهک((ارازجنبشه((اورژيمه((ایفاشيس((تیدرآلم((انوايتالي((ارانم((ونهایاز
فاشيس((مکلريک((الآوردهان((د.درتاري((خمعاص((ر،ديکتاتوريه((ایپوپوليس((تیه((مبودهان((دک((ه
کاتوليسيسمرامخلوطباناسيوناليسمافراطیبهعنوانايدئولوژیرسمیدول((تیتبلي((غک((ردهان((د
مثلرژيمسالزاردرپرتقال،يااسپانيایژنرالفرانکو.اينهاشکلهای»هايبريد«يا چندرگهاند،
مخلوطسکولروديني.اماشکلخالص،هماناستکهقشریازروحانيتدستبالراداردوب((ه
شکلهرمی،برفرازقوههایمقننه،قضاييهومجريهقرارگرفته.
»فاشيسم«:بهنظرمنمادرايرانشناختکمیازفاشيسمداريم.اگرازش((مابخواهن((ددرچن((د
جملهفاشيسمراتعريفکنيد،چهب((هفکرت(انميرس((د؟کورهه(ایآدمس((وزیواتاقه((ایگ(از؟
ايدئولوژینژادبرتر؟کشتاريهودياندرآلمان؟درست،ام(اايتالي(ایموس((ولينیچط(ور؟فاشيس(م
چهرههایديگریه((مداش((ته.امپرات((وریژاپ((نپي((شازشکس((تازمتفقي((ندرجن((گجه((اني.
»پرونيسم«درآرژانتين.دولتويشیدرفرانسهقبلازشکستازمتفقي((ن.درمکالم((اتهروزم((ره،
فاشيسموفاشيسترابهعنوانناسزاهمبهکارميگيريم،وقتیکهبايکعملبهشدتخشونت
آميزوبیمنطقروبروميشويم،زورگ((ويیمح((ض.ي((اآنرامنحص((رامع((ادلتم((اميتخ((واهیو
توتاليتاريسمميگيريم.اينتعاريفخيلیروشننيستند.منازشمادعوتميکنمفاشيسمرااين
طورکهعرضميکنمببينيد،وبااينخصوصياتخواهيدديدکهب(اهمهینمونهه(اشدرتاري(خ
معاصرمطابقتدارد.
فاشيسم در وهلهی اول يک جنبش خلقی يا پوپوليستی اسDDت.ي((اب((هاص((طلحآلم((انی
»فولکيش«است.نهاينکهدرسطحرهبریاليتيست)نخبهگ((را(نباش((د:درآلم(انيونکره(انق((ش
مهمیدررویکارآوردننشنالسوسياليسمهيتلریداشتند؛يعن((یهم((انبقاي((ایآريستوکراس((ی
زمينداروصاحبانصنعتباگرايشاتنظاميگرايانه.امابدون»حمايت ميليوني«فاشيس((مش((کل

نميگيرد.فاشيسمخصلت بسيج گرايانهی مليونیدارد.اساسا بسيجی است.عناصردکلس((ه

هم)يالومپنپرولتر(درآننقشفعالدارند؛لتولوتها.فاشيسم راديکال است.حتابعض((ی
کارشناسانفاشيسمازآنبهعنوانجنبش»انقلبی«ي((ادميکنن((د.فاشيسم محتاج رهDDبری

کاريزاماتيک است.رهبروپيش(واک(هدرآنتودهه(اذوبميش(وندنق(شکلي(دیدارد.ن(وعی
رابطهی»ايرشنال«ياخردگريزميانتودههاورهبرکهفرديتش((اندراوذوبش((دهوج((وددارد.
پيشواحالتقدسیوحتاپيامبرانهدارد.
سپس ،از لحاظ بينشی ،فاشيسم خصومت شديد و ريشه ای با مدرنيتهی فرهنگDDی دارد.
دقتکنيد،نهمخالفتباتکنيکونظامیگریمدرن،نهمخالفتب((ااقتص((ادم((درنس((رمايه.ن((ه
مخالفتباامپرياليسمبهعنواني((کنظ((اماقتص((ادی)هرچن((ددر»ناسيونالسوسياليس((م«ن((وعی
وعدهیاقتصاددولتیشبهسوسياليستیدادهميشودودرنمونهیجهانس((ومياشمخ((الفتب((ا
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استعمارواستکبارهمهست(.خصومت ،خصومت با مدرنيتهی فرهنگی است نه با مدرنيتهی
تکنيک و معاملت اقتصادي .خصومت ريشهای با تجدد در اساس خصلت فرهنگی دارد.
فاشيسمبافرهنگمدرنومتجدددشمناس((ت،ب((افردگراي((ی،ب((اسکولريس((م،ب((اآزادیزن((ان،

فمينيسم.خصومت مرگبار دارد با ليبراليسDDم و بDDا کمونيسDDم.خص((ومتب((اآزادیو»ب((ی
بندوباري«زنان.
چونموضوعصجبتامروزفاشيسمنيست،منبيشازاينبهتوضيحاشنميپردازم.ب((ههرح((ال
اگرشمااکراهداريدکهواژهی»فاشيسم«رادرموردنظامسياسیاي((رانب((هک((ارببري((دي((اتص((ور
ميکنيدبارعاطفیاينکلمهخيلیمنفیاستوشمادلتاننميخواهدازکشورتاندرمحاف((لو
رسانهبااينعنوانصحبتشود،فقطبهآنويژگيهایکهشمردمتوجهداشتهباشيد:پوپوليسمو
خلقیبودن،خردگريزبودندرقب(الره(بریوکاريزم(ایره(بری،ح(التبيع(تیداش(تناتح(اد
جناحهابا»رهبر«،اقليتستيزبودناشدرقب((الغيرخوديه((اک((هب((انژادگراي((یپهل((وميزن((د.
خصلتبسيجیداشتن.اتحادباعناصردکلسه،کورپوراتيسم.بينشضدمدرنيته،تجددس((تيزی
یفرهنگي؛غربستيزیبهمعنیضديتبافرهنگسکولر،ليبرال،فردگرا،و»غيرارزشي«.
زيرمجموعهی دوم ،تئوکراسی شيعي
درزيرمجموعهیفاشيسمکلريکال،ميرسيمبهخود»تئوکراسیشيعي«.اولي((نت((ذکردرم((ورد
مفهومتئوکراسیايناست منظور من »حکومت قرون وسطايي« نيست.تئوکراسیالبتهيعنی
حکومتتئوکراتها،حکومتکائنانوکشيشانوروحانيان.همان»حک((ومتآخون((دي«.ام((ااي((ن
اصطلحمعمولدرشعارهایسياسیبهکارگرفتهميشود،مثلش((عار»حک((ومتجه((لوجن((ايت
آخوندي«.کهبعدربطشميدهن(دب(هحملهیاع(رابب(هاي(ران،انگ(ارانقلببهم(ن،انقلبب(ه
اصطلح»اسلمي«همانحملهیاعراببهقادسيهاس((ت.اي((نبرخ((ورد،غيرت((اريخیوش((عاریو
نادرستاست.
تحليلمابايدتاريخیوجامعهشناختیباشد.مبتنیبردوتمايز:

تمايز ميان سياست پيش مدرن و سياست عصر مدرن.

و تمايز ميان سياست جنبشی )اپوزيسيون شيعي(  Dسياست دولتی )تئوکراسی شيعي(
درتمايزاول،بايددقتکنيماگرالگويیازعصرپيامبربهح((ال»اک((تيو«)فع((ال(درمیآي((د،اي((ن

سرمشقهميشه در يک بستر تاريخی مشخص روی میدهد.مثلدرعصرمش((روطيتعلي((ه
نفوذتجارتخارجی؛يادردههیشص((تميلدیب((اآش((نايیب((اجنبشه((ایاعتراض((یاروپ((اي((ا
مارکسيسمروسیي((اهايدگريس((ممثل.درتم((ايزدوم،عص((بيتق((بيلهایج((ايشرامیده((دب((ه
عقلنيت ابزاری اتم و نظامی گریممدرن.مثلدر»خلفتديجيتال«داعشياارتشس((ايبری
طلبههایاسلميست.
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دو خط از يک شجره
برایآنکهمابهشيوهیمرسومايرانیهمهچيزرابههمهچيزربطندهيم،ازصحرایحجازعص((ر
جاهليتتاامروز،بايد قايل به دوره بندی تاريخی باشيم.يکدورهبندیمهممربوطميش((ود
بهگذاربهدورانمدرن.کسانیکهنشانهیورودبهعص((رم((درنران((وعیسانتراليس((مسياس((یو
وحدتملیميگيرند،ايننقطهیگذارراباامپراتوریصفوینشانميکنن((د.ک((هازقض((اش((يعی

شدنايرانبازورشمشيرهميک((یازويژگيه((ایاي((ندوراناس((توهمينط((ورورود جامعهی
علمای شيعی و نهادينه شدنشان.اينيعنیحدودپانصدسالپيش،ق((رنش((انزدهمميلدي.
اسلمسياسیدرايرانپيشوپسازاينگسستمتفاوتبايدارزيابیشود.
امااگرتاکيدمانرابگذاريمرویاصلحاتساختاردولتی،تأسيسدول((تم((درن،نق((شک((ابينهو
هيأتوزيران،وآشنايیباغرب،ورودعلمودانشمدرن،تأسيسم((دارسجدي((دوم((درنش((دن
ارتشوازاينقبيل،آنوقتبايدجلوتربياييمودورهبندیمانراب((رایورودب((هعص((رم((درندر
نيمهیدومقرننوزدهمبگذاريميعنیعصرقاج((ارواص((لحاتاميرک((بير،ت(ابرس((يمب((هفع((اليت
روشنگرانهیمنورالفکرانمشروطهونقشروحانيتدراينجنبشت((اانقلبوتش((کيلمجل((سو
تدوينقانوناساسي.
شجرهی تئوکراسی شيعی کنونی به هردو دوره باز ميگردد.يکیمثلبهنقشآدم((یمث((ل
علمهمحمدباقرمجلسی)مؤلف»بحارالنوار«(ملباشیدرعصرصفویکهدرحقيقتمنحص((رب((ه
نقشيکفردنبود .مجلسی مثل يک ماشين بزرگمنهادينه کردن فرهنگ شDDيعی عمDDل

کرد ،بابکارگرفتنصدهاطلبهبهعنوانمنشیوواعظکهبهسراسرکشوراعزامبش((وند.اوتم((ام
احاديثراجمعآوریوکدگذاریکردبراینسلهایبعدیمجتهدانوواعظان).بهکت((ابخ((وب
علیرهنما»،خرافاتبهمثابهايدئولوژي«رجوعکنيد(.اتحادعلماوتجاربازار،اصنافوانجمنهای
»فتوت«همازهميندورانتحکيمميشود.درعينحالازطريقاوقاف،بخشیازعلمایبالرتبه
بهصفطبقاتزميندارميپيوندند.مجلسیمثلنوعیکميسارفرهنگیبرایشيعيسمعم(لک(رد
که تأثيراتش تا امروز بر روحانيت و جامعهی شيعی مشهود است.مثلدرب((الب((ردننق((ش
امامانوزيارتامامزادهها،ومراسمعزایحسينیوغيره.
درعصرقاجارهم،معمولتحليلگرانوجامعهشناسانشجرهینظامیکهخمينیتأسيسک((ردرا

درعملکرد روحانيت متشرعپيداميکنند،يعنیش((يخفض((لالن((وریوهمفک((راناو.اينه((ا

جريان ارتجاع فقيهانه يا ضدانقلب مشروطيتراشکلميدهند:بااعمالنفوذ،سعیکردن((د
قانوناساسیومتمماشرابهنحویتغييربدهندکهمذهبشيعهیاثنیعش((ریب((رف((رازاص((ول
دموکراتيکقراربگيرد.شيخفضلالنوریوحش((تداش((تازآزادیمطبوع((ات،آزادیعقي((دهو
دين،وآزادیزنان.بهاتفاقتعدادیازعلمایعتباتيکصداشدندکهتضمينآزاديه((ادرق((انون
اساسیدستپختبابيهاوبهاييهاستو»طبيعيون«)بهقولخودشان(کهميخواهن((ددرمتم((م
قانوناساسیحقوقمسلمانرامساویوهمترازباحقوقزرتشتی،ارمنی،ويهودیقراربدهن((دو
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مملکترابهدستکفاربسپارند.ميدانيدکهجللآلاحمدهمدر»غربزدگي«عنوانميکن((د
کهنعششيخنوریبايدپرچممبارزاتآيندهبهرهبریروحانيتشيعهباشد.
خويشاوندیحاکميتامروزتنهابهروحانيتمتشرعمحدودنميشود.درص((درمش((روطهب((ان((وع

ديگریازاسلمسياسیروبروهستيمکهبهنظ((رم((نبا خمينيسم خويشDDاوندی دارد ،و آن
اسلم سياسی جمال الدين اسدآبادی است.منعلوهبرروحانيتمتشرع،پان اسلميسDDم

سيد جمال راهمدخيلميدانم.هرچنداوباکمجلوهدادنعنصرش((يعی،ميخواس((تجنبش((ی
وسيعتردرخاورميانهعليهتوسعهطلبیغربیتأسيسکندواثرسيدجمالراآشکارتردر»اخوان
المسلمين«ميبينيم.بااينهمهشباهتهابسياراست.تفاوتجمالال(دينب(امجته((دانمش((روطه
خواهدرآنبودکهاواسلمراهمچونوسيلهایميخواستبرایتحولسياسیواتح((اددربراب((ر
غرب،درحاليکهمجتهداناصلحطلب،بهخاطرخوداسلمودوامآندرشرايطم((درندرص((دد
ارائهتعابيراسلمیازمفاهيمغربیبودند.اهدافجمالالديننهتئولوژيک،بلکهاي((دئولوژيکب((ود.
اهميتايدئولوژیاسلمیب((رایاودراع((ادهک((ردناحس((اسغ((رورفرهنگ((ی،ايم((انواعتق((ادات
مشترک،وحدتکلمهوقامتراستکردندربرابرزورغربواستکبار.س((يدجمالپ((درمعن((وی
جنبش»اخوانالمسلمين«است.ويلفردکنتولسميتمعتقداس((تس((يدجمالال((ديننخس((تين
متفکریبودکهدومفهوم»اسلم«و»غرب«رابهعنواندومفهوممرتبطتاريخی((امامتخاصم
((بهکارگرفت.تقابل»اسلم«و»غرب«درتفکرجمالالدين،بهسطحخودآگاهميآيدوخصلت
مبارزهجويانهيا»ضداستعماري«ياضدامپرياليستیبهخودميگيرد).برایتوضيحاتمفص((لترو
نقشسايرجريانهایدينیوارتباطشانبامنورالفکرانمدرن،رجوعکنيدبهفصلشش((مکت((اب

من»روشنفکران ،روشنگری ،و انقلب«،موجودرویميزکتاب(
»نظام« در سه سطح از تحليل

درابتداگفتمتئوکراسیشيعیرادرسهسطحميشودبررسیک((رد:ي((ک،دک((ترينسياس((ي؛دو،
ساختارسيستمقدرت؛سه،نفوذفرهنگیودستگاههایايدئولوژيک.
سطحاول،سطحالهيات سياسی است،جايیکهمفاهيمالهياتیب((امف((اهيمسياس((یمنطب((ق
ميشوند.
وقتیيکجنبشاسلمیقدرتدولتیرابهدستميگيرد)چهب((هش((کلنظ((امیي((اانقلب((یي((ا
کودتايي(يعنیوقتیدستبهتأسيسيکنظاماسلمیميزند،پدرانمؤسسبرایکشورداریبه
قانوننيازدارندومعمولبهشريعتومنابعفقهیرجوعميکند.اينب((اعثش((دهک((هبس((ياریاز
تحليلگرانتوجهشانرابهفقهسياسیمعطوفکنند.باتوجهبهاينکهدک((ترينرس((میجمه((وری
اسلمی»وليتفقيه«است،اينتصورمنطقیبهنظرميرسد.امامنتصورميکنمتوجهماباي((د
بهجایديگریمعطوفشودکهارتباطمس((تقيمیب((هش((ريعتن((داردودرحقيق((ت»مصلحت

نظام«يابهاصطلحفرنگی)(reason of the stateدرآنبرجستهتراست.ايننکتهب((ارزتر
ميشودوقتینگاهکنيمبهساختارهایسياسیداعش،طالبان،القاعده،حزبال،وغيره.ره((بری
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بهعهدهیخبرگانفقهنيست.درايرانهمرهبردرزمرهیبالترينمراجعفقهینيست.حک((ومت

درحقيقت»وليتفقيه«نيست.رهبری اما اسلمی است و الگوی اسلمی دارد .ايDDن الگDDو
چيست و چرا مؤثرتر از فقه سياسی عمل ميکند؟پاسخ»الهياتسياسي«است.
سادهميکنمکهوقتصحبتکوتاهباش((د:الهي((اتچيس((ت؟توض((يحخلق((تجه((ان،خ((القآن،
هستی،آخرت،نقشانساندراينخلقت،رابطهاشباخالق،پايانجهان،وش((رايطرس((تگاریدر
بهشتيالعنتجاودانیدردوزخ.سياستچيست؟بينشوعملاس((تراتژيکمعط((وفب((هکس((ب
قدرت.
درالهياتتکخدايیشايدبالترينگناهقايلبودنبه»شرک«باشد.درسياست((ودرجن((گ
بهعنوانامتدادسياست((بزرگترينخطرازسویموجودیبهنام»دشمن«برميخيزد.
الهياتسياسیجايیمتولدميشودکهمفاهيمايندوحوزهباهممنطب((قميش((وند.ج((ايیک((ه
رستگاریاخرویبهعملسياس((یاينجه((انیپيون((دميخ((ورد.ج((ايیک((همفه((ومخ(((ود/ديگری
الهياتی)مؤمن/مشرک(بامفهومخود/ديگریسياسی)دوست/دشمن(انطباقپيداميکنند.
واينيکپديدهیامروزینيست .ريشه در »تجربهی آغازين« يDDا لحظهی تأسDDيس آييDDن
دارد.محمدآرکوناسلمشناساس (ماشرا»تج((ربهیم((دينه«گذاش((تهاس((ت؛ي((ا»خيالوارهی
سياسی  Dديني «.مينويسد»،هرچهبراهميتتجربهیمدينهتأکيدکنيمبازکماست.تجربهی

مدينهيکخيالواره)(imaginaryسياس((ی(دين((یاس((تک((هنق((شوق(درتآنمرت((بتک((رار
ميشود.همهیفعاليتهایحائزاهميتدر]تاريخ[اسلمناش((یازهمي((نخي((الواره]یآغ((ازين[
بودهاست«.
قصههایغزواتپيامبربخشمهمیازينخيالوارهی»سياسی(ديني«وميتولوژیهقدرتدرآن
محسوبمیشود.ميتولوژیبهتعبيریکهبايددرناخودآگاهسياسیديروزوامروزمؤمنانحض((ور
داشتهباشد) .برایتوضيحمفصلترتاريخیومفهومیرجوعکنيدبهفصلاولکت((ابم((ن»آيا
اسلم میتواند غيرسياسی شود؟«،موجودرویميزکتاب(

در»تجربهیمدينه«،برخلفتجربهیمقدمبرآنيعنیتجربهیمکی،مت((نک((انونیتب((ديلب((ه
تکستاستراتژيکميشود.آياتيثربی،متنهایاستراتژيکياآياتسياسیاند.درآنهااراده بDDه

قدرت تعبيهشده؛ازجملهارادهبهقتل.مخالفانآيينجديدالتأسيس،کهمخالفتش((انالزام((اب((ا
آموزههایدينینبودبلکهدفاعازمنافعاقتصادیوبازرگانی،ياحفاظتازقدرتقبيلهایبود،ب((ه
»مشرکان«تبديلميشوند.مفهوم»مشرک«بيشترازآنکهحاملبارتئولوژيکباش((د،حام((لب((ار
سياسیايست.درکشورگشاييهایپسازپيامبر،قلمرودشمن»،دارالحرب«نامميگيرد .اگر به
بستر معنايی کلمات و مفاهيم توجه کنيم ،متوجه ميشDDويم کDDه »منDDافق«» ،مشDDرک«،
7

Abdee Kalantari

»محارب«» ،مرتد« و »کافر« هم مفاهيم الهياتی هستند و هم سياسي/نظDDامي .درسDDت
مثل »فتنه«» ،جهاد« و »شهادت«.
قرآنميگويدفتنه از قتل بدتر است،وپاداشکافرانقتلآنهاست.ايناحک(اممعم((ولدرکن(ار
وعدههایبهشتیميآيد.جايینيستکهآياتقتالباآمرزشروحدرآخرتپيوندنخ((ورد).چ((را
فتنهازقتلبدتراست؟قتل»جرم«است،فتنه»عملیسياسی«است!(
نمونه»:باکسانیکهباشماجنگميکنند،درراهخدابجنگيدوتعدیمکنيد...هرجاکهآنه((ا
رابيابيدبکشيدوازآنجاکهشماراراندهاند،برانيدشان،کهفتنهازقتلبدتراست»/«.چونباشما
جنگيدندبکشيدشان،کهايناستپاداشکافران)«.البقره(»مؤمنانیکهبیهيچرنجوآس((يبیاز
جنگسرميتابندباکسانیکهبهمالوجانخويشدرراهخداجهادميکنندبرابرنيستند.خ((دا
کسانیراکهبهمالوجانخويشجهادميکنندبرآنانکهازجنگسرميتابندبهدرجتیبرتری
دادهاس((ت.وخ((داهم((هراوع((دههاینيک((ودادهاس((ت.وجهادکنن((دگانرابرآنه((اک((هازجه((اد
سرميتابندبهمزدیبزرگبرترینهادهاست)«.النساء(»جزایکس((انیک((هب((اخ((داوپي((امبرش
جنگميکنندودرزمينبهفسادميکوشندآناستکهکشتهشوند،يابردارگردنديادس((تها
وپاهایشانيکیازچپويکیازراستبريدهشودياازسرزمينخودتبعيدشوند)«.المائده(
تفاوت»تئولوژیسياسي«باآموزههایسياسیديگردرايناستکهآنص((رفاب((هتئوریدول((ت
عرفیياتنظيمرابطهءمرجعيتدينیبادولتعرف((ینميپ((ردازد.تئول((وژیسياس((یهمزم((انب((ه
سياستاينجهانیورستگاریآنجهانینظردارد.بهعب((ارتديگ((ر،تئول((وژیسياس((یرانميت((وان
متهمکردکهتنهايکايدئولوژیناسوتیاستکهدينرادستاويزقراردادهتاتوسطآنبهق((درت
ومنزلتاينجهانیچنگاندازد.درتئول((وژیسياس((ی،تردي((دیدرم((وردمن((افعمعن((ونی) ideal
،(interestsتعلقدينیواعتقاداتالهیيادرمواردیعرفانیبازيگران،وجودندارد،حتاميتوان
گفتاينهاانگيزههایاصلیبرایعملسياسیاينجه((انیب((هحس((ابميآين((د.اي((دئولوژيهاب((ه
قدرتومنافعگروهیاينجهانینظردارند،اماتئولوژیسياسیامرتشخيصخيروش((ر،اله((یو
شيطانی،وپيششرطهایرستگاریاخروی،ودرمواردیظهورمه((دی،راه((موارداي((نمع((ادله
ميکند.تئولوژیسياسینظريهءقدرتسياسیاينجهانیبراس((اسمف((اهيممت((افيزيکیآنجه((انی
است.
بدنيستبهيکخيالوارهی ميتيکديگره((منظ((ربين((دازيم،واقعهی کربل.واقعهیک((ربلاز
ديدگاهجامعهشناسیتاريخیدراساسيکواقعهیسياسیاستکهنزاعداخلیوجناحیبرسر
قدرتخلفترادرحکومتاسلمیبهنمايشمیگذارد.اينواقعهدرمسيرتاريخ،درخيالوارهی
دينی(سياسیشيعهتبديلميشودبهاسطورهیدادخواهیدربرابر»ظلم«.يکفتنهیسياس((ی،
يابهتعبيرامروزینوعیقيامياکودتاینظامی،بامحاسبهیغلطشکستميخ((وردام((اازج((انب
فرقهیاقليتتبديلبهقص(هی»معص((وميت«دربراب((رح((اکميتظل((مميش((ود.درص((دراس((لم
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مشروعيتدينیومشروعيتسياسیتوأماندروجوداميرالمؤمنينتجسمپيداميکرد.اگ((رب((ااو
بيعتنکنيدهمدرمسلمانیشماترديداستوهمدروفاداریسياس (یتان.تئوکراس((یش((يعیاز
اسطورهیعاشوراهمبههنگامبسيجتودههاعليهسلطنتسودبردوهمدرجنگايرانوع((راقو
همدرسرکوبمرتدانومحارباندههیشصت).برایتحليلجامعهشناختیواقعهیکربلرج((وع

کنيدبهفصلسومکتابمن»نقد خشونت دينی«،موجودرویميزکتاب(

اينيکالگویآغازينياسرنمونه)الگویآرکهتايپي(برایتماممواردیدرتاريخاستکهگروهی
ازمس((لمانانع((زمتس((خيرق((درتسياس((یراداش((تهان((د؛علوهبراي((ن،ب((رخلفپن((دارراي((ج،
منتظرالظهور بودن ،شيعه را غيرسياسی نميکند .مهدیگرايیشيعیوپديدهء»غيبتامام«
ونيز»ظهورناجي«طیتاريخپديدههايیسياسیبودهاندکهک((هنق((شخ((ودرادرجنبشه((ای
شورشیوسياسیتاهمينامروز)ازجملهدرانقلبايران(بازیکردهاند.پسکافینيس((تک((ه
بگوييماسلمسياسیپديدهایمتأخرومدرناست؛کافینيستک((هاظه((ارکنيماس((لمسياس((ی
واکنشیبهشرايطاستعماریونواستعماریاست؛کافینيستکهاسلمسياسیراتنه((اواکنش((ی
ايدئولوژيکدربرابرمدرنيزاسيونآمرانهواستبدادیدرکشورهایتوس((عهني((افتهب((هش((مارآوريم.
علوهبرهمهءاينها،يکبندنافقویآنرابهتجربهءآرکهتايپیآغازينمربوطميکند.
جالباستکهازکودتای۲۸مردادتاهمينام((روز،بخش((یازروش((نفکرانس((کولروحت((اچ((پ

درايرانايناسلمسياسیراپديدهیمثبتیارزيابیک((ردهوميکنن((د.احسان طبری،يک((یاز

مهمترينوتأثيرگذارترينروشنفکرانچپ،درتابستانبهارآزادی)يعنیقبلازاينکهزيرشکنجه
ازاوتواببسازند(نوشت»،روحآموزشقرآنباخردگرايیسازگاراس((ت«.وبع((دب(اذک((رآي((اتو
احاديثبهايننتيجهرسيد»،اسلمنوينانقلبیکهدروجودامامخمين((یمظهري((تميياب((د«و
»سنندموکراتيکاسلممانندشوراوبيعتواجماع«،و»بينشتوحيدیبهمعن((ایايج((ادام((ت
هواحدانسانی،رهاازامتيازاتوتقابلطبقاتیوملیون(ژادي«،هم(ه»ب(اانديش(هیسوسياليس((م
قرابتمييابد)«.بهنظرمناينجاطبریدقيقادارد کورپوراتيسم به ظاهر ماوراء طبقاتی را با

سوسياليسم يکی تصور میکند(.طبریدلسوزانهادع((اک((ردک((ه»،س(((دهیپ((انزدهمهج((ری
ميتواندسدهینوزايیبزرگیبرایاسلمباشدوانقلبمحمدیرادرسطحیبالترتجديدکند«.
اينروزهاشماشاهدهستيدکه»انقلبمحمدی«بهچهشکلهايیدردنياظهورکردهاست.
حالاگربهدوکتابآيتالخمينی»کشفالسرار«و»حکومتاسلمي«رجوعکنيد،ميبيني((د
اومداوماحضور»دشمن«رابرجستهميکند.او تصور روشنی از خودی و غيDDر خDDودی ،يDDا

دوست و دشمن دارد.ايننخستينشرطيکتئولوژیسياسیاست.ايندش((من،ي((کدش((من
ملینيستبلکه»دشمناسلم«است.درنتيجهنهتنهاويژگیي((کابرق((درتاس((تعماریرادارد،
بلکه هرنوع تجددی که به نحوی به ضعف شيعيسم يا تضعيف قشر روحانی مدد برسDDاند
»دشمن« شناخته ميشود.اوهمچنينبارهاازدشمنباصفت»شيطان«اسمميبرد».دشمن«
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ازديدخمينیتنهايکدولتخارجیيايکدولتدستنشاندهیداخلینيس((ت،بلک((هبيش((تراز
آن،هرجريانفکریاستکهحتادرميانخوديهاميتواندنفوذکندوهمچ((ونس((تونپنج((ماز
درونبه»اسلمعزيز«ضربهواردسازد.ازديداون((برددوس((تودش((من،حت((ادري((کحک((ومت
اسلمیمستقرنيز،نبردیدايمیوپايانناپذيراست.
درنتيجه،نبردخيروشرمياندشمن)شيطان(و»اسلم«اس((ت.اس((لمتنه((انيروي((یاس((تک((ه
ميتوانددرمقابلابرقدرتهاوتبليغاتشيطانیآنهامقاومتکند.چهکس((انیتبليغ((اتش((يطانی

ميکنند؟خمينیاز»طبقهء تحصيل کرده«و»دانشگاهي«نامميبردکهآلتدس((توآل((ت
اجرایتبليغاتیهستندکهاسلمراخارجازسياستميخواهد).ص(۱۱وهمينهاآگاهياناآگ((اه
»عمالاستعمار«بهحسابميآيند.يا»عمالانگليس«)ص(۱۳
حکومتاسلمیخمينی،يکحکومتعدلالهیفراملییاست.تئوری دولت خمينDی همDDواره
در سايهء »غيبت امام زمان« فورموله بندی و پرورانده ميشود.حکومتاسلمیتنهانظربه

اينجهانوبرقراریعدلدراينجهاننداردبلکه خود را همچون پل واسطی ميبيند که بايد

دوران غيبت را پرکند.هدفغايی،تداومحکومتتالحظهء»ظهور«است.

خمينیقانوناساسیمشروطهرايک»جنايتسياسي«مينامدکهتوسط»عمالانگليس«تدوين
شد)همانص(۱۳ومينويسد»،وقتیکهميخواستنددراوايلمشروطهقانونبنويسندوق((انون
اساسیتدوينکنند،مجموعهءحقوقیبلژيکيهاراازسفارتبلژيکق((رضکردن((د،وچن((دنف((ری
)کهمندراينجانميخواهماس((مب((برم(ق((انوناساس((یراازرویآننوش((تند؛ونق((ايصآنرااز
مجموعههایحقوقیفرانسهوانگليسبهاصطلح»ترميم«نمودند!وبرایگولزدنمل((تبعض((ی
ازاحکاماسلمراضميمهکردند!اساسقوانينراازآنهااقتباسکردندوبهخوردمل((تم((ادادن((د.
اينموادقانوناساسیومتممآن،کهمربوطبهسلطنتووليتعه((دیوامث((الآناس((تکج((ااز
اسلماست؟اينهاهمهضداسلمیاست؛ناقضطرزحکومتواحکاماسلماست)«.همان(
الهياتسياسیخمينیيهودیستيز است.خمينیاستعمارو»يهوديت«راتقريبامعادليکديگر
ميگيرد.در»وليتفقيه«)حکومتاسلمي(مينويسد»،نهضتاسلمدرآغازگرفتاريهودشد؛و
تبليغاتضداسلمیودسايسفکریرانخستآنهاشروعکردند...بعدازآنهان((وبتب((هط((وايفی
رسيدکهبهيکمعنیشيطانترازيهودند.اينهابهصورتاستعمارگرازسيصدسالپيشيابيشتر
بهکشورهایاسلمیراهپيداکردند؛وبرایرسيدنبهمط((امعاس((تعماریخ((ودلزمديدن((دک((ه
زمينههايیرافراهمسازندتااسلمرانابودکنند)«.ص(۹
اسلمسياسیخمينی زن ستيز و ميليتاريستاست،آنهمبازدر بستر غربستيزیياشايد
استعمارستيزي.آزادیزنانرامعادل»فحشا«ميگيرد.فحشاهمزمانازدي((داوعب((ارتاس((تاز
شرربخممروعياشیوخوشگذرانیکهبهزعماوهمهاز»غرب«ميآيدتنهابهمنظ((ورتض((عيف
اسلم.اومينويسد]»،آنهاميگويند[اگرکسیشراببخورداشکالیندارد؛چونغرباي((نک((اررا
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کردهاست!ولهذاآزادميخرندوميفروش((ند.اگ((ربخواهن((دفحش((ارا،ک((هش((ربخم((ريک((یاز
واضحترينمصاديقآناست،جلوگيریکنندوي(کنف((رراهش(تادتازي(انهبزنن(د،ي(ازناک(اریرا
صدتازيانهبزنند،يامحصنهيامحصنرارجم]سنگسار[کنند،وامصيبتاست!ایوایکهاي((نچ((ه
حکمخشنیاستوازعربپيداشدهاست!درصورتیکهاحکامجزايیاسلمب((رایجل((وگيریاز
مفاسديکملتبزرگآمدهاست.فحشاکهتاايناندازهدامنهپيداکردهکهنسلهاراضايع،جوانها
رافاسد،وکارهاراتعطيلميکند،همهدنبالهمينعياشيهايیاستکهراهشراب((ازکردن((د،و
بهتماممعنادامنميزنندوازآنترويجميکنند.حالاگراسلمبگويدبرایجلوگيریازفساددر
نسلجوانيکنفررادرمحضرعمومشلقبزنندخشونتدارد؟«)همانص(۱۶
ميليتاريست است »:ائمهءدينماجندی)نظامی،سرباز(بودند؛سرداربودند؛جنگ((یبودن((د.در
جنگهايیکهشرحشرادرتاريخملحظهميفرماييدبالب(اسس((ربازیب((هجن((گميرفتن((د؛آدم
ميکشتند؛کشتهميدادند.اميرالمؤمنين)ع(خودبرسرمبارکميگذاشتوزرهبرتنميک((ردو
شمشيرحمايلداشت.حضرتامامحسن)ع(وسيدالشهداءچنينبودند.بعدهمفرصتندادندو
گرنهحضرتباقر)ع(هماينطورميبودحالمطلببهاينجارسيدهکهپوشيدنلباسجندیمضر
بهعدالتانساناست!ونبايدجندیپوشيد!واگربخواهيمحکومتاسلمیتشکيلدهيم،بايدب((ا
همينعباوعمامهتشکيلحکومتدهيم،والخلفم((روتوع((دالتاس((ت!اينه((ام((وجهم((ان
تبليغات]ضداسلم[یاستکهبهاينجارسيده؛ومارابهاينجارسانيدهاستکهح((المحت((اجيم
زحمتبکشيمتااثباتکنيماسلمهمقواعدحکومتیدارد)«.همانص(۱۹-۱۸
خمينیبيشازيکيادوباراينجملهراتکرارميکندکهپيامبررهبريک»دولتاسلمي«ب((ودو
نهتنهاوضعقوانينميکردبلکهرهبرقوهءمجريهنيزبود.خمينیبارهاتک((رارميکن((د»،پيغم((بر
دستميبريد؛حدميزد؛ورجمميکرد«.براينعقيدهاستکهجانشينانپيامبر،امامانوخلف((ا
ووليانيزهمينوظيفهومقامراداراهستند).همانص(۲۵بهگفتهءخمين((ی»،اس((لمهم((ان
طورکهقانونگذاریکرده،قوهءمجريههمقراردادهاست»«.ولیامر«متص((دیق((وهءمجري((هه((م
هست.حکومتاسلمیبايدبراساساحکامشرعباشد).ص(۲۸
سطحدومهبررسیتئوکراسیشيعی ،بررسی »سيستم قدرت«آناست.تقريباهمهتوافقدارند
کهساختارقدرتدرايراندوگانهاست،بخشیانتخابیاستوبخش((یمبع((وثش((ده!بخ((شاول،
جمهوريتنظاماست،بارئي((سجمه((وروک((ابينهاش،وزارتخانهه((ا،اس((تانداريها،وبوروکراس((ی

دولتي.بازهمميدانيمکهقدرتدولتیبهمعنیواقعیدستاينبخشنيست.پ((سبايد قايDDل
باشيم به دو مفهوم »کابينه« و »دولت«؛وايندومیاس((تک((هب((همعن((یاص((لیاشصاحب

مونوپولی قدرت و خشونت است.ايندوگانگی،ازدلانقلبپنجاهوهفتبيرونآمده،کهمثل

انقلبهایکلسيکدرآنوضعيت»قدرتدوگانه«بهوجودآمد:يعنیساختارم((تزلزلارت((شو
سلطنتودولتشازيکطرف،وکميتههایانقلبازطرفديگرکههستهیدولتآيندهبودن((د.
تث((بيتس((اختارهایدول((تبرآم((دهازانقلبتقريب((اي((کده((هط((ولکش((يد.ساختارها هم
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تئوکراتيک هستند و هم مدرن و مجهز به ابزارهای بوروکرتيDDDک/نظامیم يDک »نيشDDن
ستيت« .کميتههاوميليشياهایمردمی،ابتداارتشرسمیراب((هزان((ودرآوردن((د،ام((ادرجري((ان
جنگايرانوعراقمجبوربهاحيایآنشدندوايندوساختارنظامي/سياس((یب((اي(کهمک((اری
تنشآميزواردجنگشد.
بههنگامتأسيسنظامجديد،بهجایمجلسمؤسسان،مجلسخبرگانب((اعض((ويتمجته((دانو

فقيهان،اصلوليتفقيهراستونقانوناساسیق((راردادن((د.اينه((اپدران مؤسس نظامان((د.
مضمونآيههايیازقرآندرقانوناساس((یادغ((امش((دوجمع((یازروحاني((انش((يعهدر»ش((ورای
نگهبان« وظيفهی دايمی پاسداری از خصلت اسلمی قوانين آيندهی کشورراعهدهدارشد.
اينيکآيين نامهی تئوکراسی مدرناس((تک((هآنراب((هامض((ایاک((ثريتمل((ترس((اندند.در

خيالوارهیپدرانمؤسس،شهروندانايران»امت«محسوبميش((دندوره((برینظ((امفق((طازآن
»امامامت«ميبايستباشد .ساختار تئوکراتيک» ،مدرن« است چDDون از عقلنيDDت ابDDزاری
مدرن در کشورداری تبعيت ميکند.اينعقلنيتکهنامشرا»مصلحتنظ((ام«گذاش((تهان((د،
مقدمبرشريعتوفقههسنتگرايانهاس(ت.مص((لحتنظ(امه(مدري(کارگ(اننه(ادينهميش((ود.
رهبری فردی نيست »کلکتيو« )جمعي( است،يعنیاليگارشیتئوکراتي(((ک/نظامیزي((رچ((تر
»بيترهبر«عملميکنند.بههميندليلازبنيادباسلطانيسم،باخلفت،وباس((لطنتمتف((اوت

است.اليگارشی از بلوکهای متعدد قدرت تشکيل شدهکهگاهرقي((بيکديگرن((د،ام((اهم((ه
مثلفراکسيونهای يک سيستم کورپوراتيستی و تک حزبیبايدبابيترهبربيع((تکنن((د.

اين حالت کورپوراتيستی ،وجه تغيير ناپذير ساختار اين دولت تئوکراتيک است)کهآنرا
بهالگویفاشيسمکلريکالنزديکميکند(.ساختار هرمی اسDDت،نماين((دگانره((بردرهمهی
سازمانهاوارگانهایدولتیونظامیوامنيتیحضوردارند؛شبکهیامامانجمعهومساجدبخش
مهیازاينساختارهرمیاس((ت؛ومهمت((رازهرچي((ز.نهاده((ایقه((ريهیس((پاهوبس((يجولب((اس
شخصيهاکهبهکابينهورئيسآنپاسخگونيستند،شايداصلیترينزيرمجموعهیبي((تره((بری
هستند.قوهیقضاييهوسيستمدادگاههایشرعبخشمهمديگرقدرتدولتیاست.قضاتش((رع
تااندازهیزيادیاستقللدارنداماترکيبشانطوریاستکهصنفمتشرعانياروحانيانغ((الب
اند.کانونوکلبهتدريجازوکيلنقديمدورانهس((ابقخ((الیش((ده،زي((رکن((ترلاس((تواعض((ای
جديدترعمومادستپرودگانخودنظاماند.
دربارهیاينساختارها،دادههایتجربیواطلعاتميدانیدردستنيستکهم((ابت((وانيمتص((وير
دقيقیازآنداشتهباشيم.روابطدرونیآن،بودجههایآنوکارکردهاش((انغيرش((فافودرس((ايه
است.مثلدستگاهعريضوطويلیمثل»اماکن«)ادارهیحفظاماکنعمومي(،ازي((کط((رفب((ه
ارگانهایاطلع(اتیوامني(تیمرت(باس(توازس(ويیب(هنهاده(ایم(دنیوفرهنگ(ي.مثله(م
بخشنامهصادرميکندکهبهاييانشناسايیازکسبوکارهایخاصیدورنگهداشتهشوند؛وه(م
جوازاجرایکنسرتبايدازامضایآنبگذرد.کابينهووزيرانچندينبارعوضمیش((وندام((ااي((ن
مسؤلن»بوروکرات(امنيتی«دراينارگانه((اتغييرنمیکنن((د.ارگانه((ای»حراس((ت«درتم((ام
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نهادهاوبسياریدستگاههایموازیامنيتی/بوروکراتيکنظيراينها)رجوعکنيدبهفص((لهف((دهم

کتابمن»روشنفکران ،روشنگری ،و انقلب«،موجودرویميزکتاب(

سطحسوم،سطحهژمونی فرهنگی است.جايیکهتئوکراسیشيعیميبايددرقلبهاوذهنه(ا
نفوذکند.درسالهاینخست،کاريزمایرهبریوفولکورشيعیيافرهن((گع((وامبراي((شجنبهی
تبليغیوتهييجیدارد؛اماعوام،تودهیپابرهنهاس((تون((هطبقهیمتوس((ط.آنچ((هک((هدرعل((وم
سياسیبهآن»افکارعمومي«ميگويندوپايهیمشروعيتي((کنظ((امسياس((یاس((ت،معم((ولاز
جانبتحصيلکردگانوشهرنشينانروزن(امهخ(وانفراه(مميش((ود.روش(نفکراندراي(ندس((ته
هستند.درسالهاینخست،نظامروزنامهنگارندارد،مترجمزب((دهن((دارد،هنرمن((دوس((ينماگرو
موسيقیدانندارد.نظامفاقدبنيهیروشنفکریاست.فقط»کاريزما«و»زور«دارد.نيرویقهريه
دارد.از چه راههايی بايد فرهنگ سازی کند؟
دههیاول،دههیت(وابس(ازیاس(ت.اينج(اخص(لتتئوکراتي(کنظ(امب(ارزاس((ت.ش((کنجهدر
ديکتاتوريهایعرفیهمانکارکردرانداردکهدرتئوکراسیدارد.درآنجاب((رایکس((باطلع((ات
استياساکتکردنناراضي.امارژيمشيعیميخواهدروش((نفکرومع((ترضسياس((یران((هتنه((ا
»تعزير«کندبلکهتزکيهیاخلقیوپاليشفکریبدهد .تواب بايد باورش را کنار بگذارد و به

حقيقت نظام ايمان بياورد .بايد از جنس خود نظام بشود.توابسازی،انکيزيسيونکلس((يک
راتبديلبه»الهياتشکنجه«ميکند)اصطلحمحمدرض((انيکف((ر،رس((الهاشراحتم((ابخواني((د(
ميکند.اينبرایاوپيروزیاست.
دههیاولودوم،دههی»انقلب فرهنگي«است.کلنظامآموزشوپرورشکشورباي((دتزکي((ه
شود،شيعیشود.دانشگاههابرایمدتیطولنیتعطيلميشوندت((امکتبيهاراازمتخص((صها
سواکنند.پذيرشدانشجورامکتبیميکنند.خيزبرميدارندتاعل((ومانس((انیواجتم((اعیراه((م

مکتبیکنند.

»ارشاد«دردستورکارقرارمیگيرد،ارشادنويسندگانوهنرمندانوقلمبهدس((تان.کانونه((ای

صنفیهنويسندگانتعطيلميشوندتاجابرایانجمنهایمکتبیبازش(((ود.وزارتارش(((اد!امر به

معروف و نهی از منکر! جنگفراميرسد.دستورتوليدادبياتدفاعمقدسصادرميشود.دههی
اول،دههی»ادبياتوهنرعاشورايي«است.
اماهنوز»افکارعمومي«باآنهانيست.طبقهی متوسط مقاومت ميکند.خانهاشمح((لتولي((د
»موسيقیزيرزميني«است.ويدئویتلويزيونهایلوسآنجلسیرادستبهدستقاچاقميکند.
به»رادي((ویبيگ((انه«گ((وشميس((پارد.ازدههیاولودومعب((ورميکني((م،برن((امهیتلويزي((ونی
»هويت«وبرنامههایمشابه:يعن((یب((ازه((متواب سازی روشنفکران.قتله((ایزنجي((رهای
نويسندگانوهنرمندان.اعترافاتتلويزيوني.سعيدیسيرجانی.فرجسرکوهي.بازهمتلشب((رای
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توابسازي.هنوزنظامموفقبهتوليد»سوبجتيويتهیاسلمي«نشدهاست.امانسلغولهایزيبا

،نسلشاملوونادرپورواحمدمحمودبهپايانخطنزديکميشود.طبقهی متوسط دهه چهDDل
و پنجاه به زمستان عمر رسيده.
ماهيت »بسيجی« و بسيجگر و بسيج پرور نظام هنوز عوض نشده،همينامروزهمبهقوت
خودشباقیاست اما نبوغ نظام جايی است که بتواند طبقهی متوسط خودش را توليد کند.

جايیکهموسيقیزيرزمينیخودش،کنسرتخودش،و حتا »ناراضي« ی خودشراتوليدکند.

که از »جنس« خودشباشد.نظاممحاسبهميکند،امروزهديگر»هجومفرهنگي«رانميتوانب((ا
فرهنگشهادتخنثاکرد».استشهادي«جوابنميدهدبهنسلتازهیجوانانشهریکهازجنگ

وجيرهبندیخاطرهمبهمیدارند.مهمتر از هرچيز ،عصر اينرنت فرا رسيده.اين((ترنتوي((ک
کهکشانامکاناتارتباطفرهنگي.اينترنت،طبقهیمتوسطقديمراجاگذاشته!ح((النب((وغنظ((ام
بايددرتوليدشکلهایب(ومیمحص((ولتفرن(گباش((د.تئوکراس((یارت(شس((ايبریدارد،ني((روی
هستهایوماهوارهیفضايیدارد.چرانبايدبورژوازیتازهبدورانرسيدهیخودشراداشتهباشد؟
ازژوناليسمتاسريالتلويزيونی،ازبوتيکتافشناسلمي.ازتوريسمتاسينمایفس((تيوالي.نس((ل
جواناستقبالميکند.برایاولينباردرتاريخنظاماسلمی،نظامیکهخمينيسمانقلب((یوض((د
استکباریتأسيسکردتاجامعهیتوحيدیکوخنشينان،الگویپابرهنگانجهانشود،برایاولين
باردرايننظام،طبقهمتوسطیمتولدشدهکهديگرنيازیبهتنبيهوتزکيهیروحیندارد.نيازی
همبهروشنفکراننسلهایپيشينوآرمانهایآنهاندارد.اينطبقهیمتوسط،ديگرناراضی)ب((ه
مفهومضدنظام(نيست.خودیاست.مکتبینيستاماب((هلي((برالدموکراس((یغرب((یه((مني((ازی
ندارد.اينبنيادمشروعيتکنونیاست.تا موج بحرانهای اقتصادی آينده فرا برسد/// .
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