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سخن سردبير

ما از شر رضاخان و محمدرضا خاص شديم لكن از شر تربيت يافتگان 
غرب و ش��رق به اين زودی ها نجات نخواهيم يافت. اينان برپادارندگان 
سلطه ابرقدرت ها هستند و سرسپردگانی می باشند كه با هيچ منطقی 
خلع ساح نمی شوند و هم اكنون با تمام ورشكستگی ها دست از توطئه 

عليه جمهوری اسامی و شكستن اين سد عظيم الهی برنمی دارند...  
امام خمينی)ره(1

مقدمه
متنی كه در دست داريد در مورد آينده شناسی انقاب اسامی است، البته نه آينده ای 
تفصيلی و چندان دور. اين بررس��ی به طوری اجمالی بيس��ت تا س��ی س��ال آينده را 
مدنظر دارد و در پی آن است از بازخوانی بس��ترهای داخلی، مكانيسم عملكرد ساختار 
ديوان ساالری درون ايران و جبهه ها و جريان های وابسته به اين ديوان ساالری و اتصاالتی 
كه ممكن است در خارج از مرزهای ايران در نس��بت با اين ديوان ساالری و آرمان های 

1. صحيفه امام، ج15، ص447. 

انقالب اسالمی و روزنه های رخنه ليبراليسم در دیوان ساالری دولتی
سخنی با ايران ستيزان و امريكاپرستان داخلی
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انقاب اسامی وجود داشته باشد، چشم انداز آينده را قابل پيش بينی سازد. حداقل فايده 
اين پيش بينی آن است كه می تواند تلنگری باشد برای بيداری و هوشياری ياران انقاب 

اسامی و پيش گيری وقايعی كه برای تداوم انقاب اسامی خوشايند نيست.
انقاب اسامی در مرز ورود به چهل سالگی است و در نتيجه فشار حركت های نفسانی 
برای از راه به در كردن اين انقاب از داخل و خارج به مراتب بيشتر از دوره های گذشته 
است. اين حركت ها هر چه به جلوتر می رويم نه ساده تر كه پيچيده تر نيز خواهد شد. هر 
چند به ظاهر برخی از نزاع ها از ميان برداشته می شود اما به نزاع های تازه تر و دشوارتری 
ميدان داده خواهد شد تا در مقابل انقاب اسامی صف آرايی كنند. بخش اعظمی از اين 
نزاع ها به درون ساختار نظام جمهوری اسامی و جامعه انتقال داده خواهد شد. مخالفان 
داخلی و خارجی اين انقاب مي دانند كه هر روز بيش از پيش ضرورت نقش كانونی ايران 
در منطقه و جهان اسام و نظام بين الملل نه تنها از ميان نرفته بلكه بيشتر خواهد شد. 
ما در جهانی زندگی مي كنيم كه ايران جزء محدود كش��ورهايی است كه ساختار نظام 
بين الملل را كه مبتنی بر نظام سلطه است، برنمي تابد. ما بايد سياست داخلی و خارجی 
خود را به گونه ای طراحی كنيم تا با اين شرايط بتوانيم دوام داشته باشيم و استقال و 
آزادی خود را حفظ كنيم. اكنون موج توسعه طلبی امريكا در جهان به خصوص منطقه 

آسيا و آفريقا در اوج است و به نظر نمي رسد كه تمايلی به فروكش كردن داشته باشد. 
انقاب اسامی ايران و نظام جمهوری اسامی، چه ايران ستيزان و امريكاپرستان داخلی 
باور داشته باشند يا نداشته باشند يكی از موانع عمده در سر راه اين موج توسعه طلبی در 
منطقه است. حداقل سند استراتژی امنيت ملی امريكا در قرن بيست و يكم كه در آغاز 

اين قرن تدوين و منتشر شد اين را به ما مي گويد.
اگر ايران ستيزان و امريكاپرستان داخلی اين س��ند را نيز ناشی از تئوری توهم توطئه 
ندانند و مانند انكار همه اسناد تاريخی خود را به حماقت نزنند و وجود اين سند را انكار 
نكنند، در اين س��ند به روشنی به سه نكته اس��تراتژيك در مورد ايران و جهان اسام و 

جنبش های بيداری منطقه تا سال 2025 ميادی اشاره شده است: 
1. كمك به حاكميت اصاح گرايی اسامی كه با تغييرات فناوری و اقتصاد و جامعه به 
پيش رانده مي شود؛ يعنی فرآيندهای سياسی ای كه بايد در اكثر فرهنگ های مسلمان 

حاكم بشود تا يك حس خوش بينی و امنيت در منطقه برای غربی ها به وجود آيد.1

1. كميس��يون تدوين اس��تراتژی امنيت ملی امريكا، اس��تراتژی امنيت ملی امريكا در قرن 21، ترجمه جال 
دهمشگی و ديگران، تهران، ابرار معاصر، 1383، ص172. 
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2. تا بيست و پنج س��ال آينده )تا س��ال 2025 ميادی( حكومت مذهبی ايران بايد 
س��قوط كند؛ زيرا در حال حاضر حكومت ايران جمهوری اس��امی است اما نمي تواند 
به مدت طوالنی هم جمهوری و هم اسامی باقی بماند. ايران بايد يا از جمهوری بودن 
دست بردارد و به يك حكومت واقعاً قرون وسطايی)!!!( تنزل يابد يا اسامی بودن را كنار 

بگذارد.1
3. نبرد برای آن آينده هم اينك آغاز ش��ده اما نتيجه برای كس��ی روش��ن نيست. اگر 
رژيم فعلی )ايران( سقوط كند امواج آن در سراس��ر جهان اسام احساس خواهد شد و 
به تبع آن جنبش های اسامی بنيادگرا ضربه خواهند خورد. اين امر راه را برای برقراری 
روابط پسنديده ميان اياالت متحده و ايران هموار خواهد ساخت كه اثرات منطقه ای و 

فرامنطقه ای آن بسيار گسترده خواهد بود.2
اين استراتژی ها را از ابتدای پيروزی انقاب اسامی بارها سياستمداران امريكايی در 
نوشته ها و نطق های خود تكرار كرده اند ولی هر بار ايران ستيزان و امريكاپرستان داخلی 

تاش كرده اند آنها را به نوعی تأويل يا تلطيف نمايند. 
نيكسون در كتاب فرصت را دريابيم مي نويسد: 

تجدد، جريان سياس��ی هوادار تجدد )ليبرال ه��ا در ايران( كه از همه 
غالب تر و در عين حال از همه نامحس��وس تر اس��ت در پی آن است كه 
كشورهای جهان اس��ام را، چه از لحاظ اقتصادی و چه از نظر سياسی 
جزء دنيای جديد كنند. تساهل و مدارا دستمايه اصلی اسام تجددطلب 
است كه ملت های غرب را كافر نمي شمارد و محكوم نمي كند... ما بايد 
تجددطلبان را در جهان اسام پشتيبانی كنيم و اين هم به سود ماست و 
هم به سود آنها؛ اين گروه بايد راه سومی به جز راه بنيادگرايی افراطی و 

دنيوی گری راديكال پيش پای ملت های خود بگذارند.3
با اين تفاصيل آينده شناسی انقاب اس��امی اگرچه از چشم انداز اسناد توسعه كشور 
بسيار خوش بينانه و اميدبخش است ولی از جهت استراتژی های نفوذ در ساختار سياسی 
و فرهنگی ايران بی ترديد از چنين خوش بينی های ساده لوحانه ای پيروی نمي كند. شايد 
عده ای بگويند اين نحوه نگرش به آينده آن هم در مورد بزرگترين پديده نيم قرن اخير 
يعنی انقاب اس��امی، چندان دلچسب نيس��ت چرا كه صحت و سقم پيش بينی های 

1. همان.
2. همان. 

3. ريچارد نيكسون، فرصت را دريابيم، ترجمه حسين وفسی نژاد، تهران، طرح نو، 1371، ص246-248.
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مطروحه در اين متن به س��رعت و مس��تقيم در ديوان س��االری ايران به محك آزمون 
درمي آيند. به رغم اين كه چني��ن نگرانی هايی را نمي توان نادي��ده گرفت، با اين حال 
دورنمای كوتاه مدت اين نگرانی ها موجب آن نمي شود تا گرفتار مجهوالت آينده شناسی 
شويم و از واكاوی چنين خطراتی كه پيوس��ته می تواند در كنار ما و در دل ساختارهای 

نظام ما رشد كند، غافل بمانيم.
اين نگرانی ها وقتی بيش��تر مي ش��ود ك��ه مي بينيم از زب��ان كارگ��زاران رديف اول 
ديوان ساالری ايران مطالبی گفته و يا نوش��ته و يا در غالب برنامه و طرح و لوايح مطرح 
مي شود كه ما را فی البداهه متوجه اهداف اس��تراتژيك دشمنان انقاب اسامی و ملت 
ايران مي سازد. ما نمي توانيم اين اظهارات را از ناحيه هر شخص و شخصيت و حزبی در 
درون حكومت اسامی ناديده بگيريم. وقتی از زبان رئيس جمهور محترم خود مي شنويم 
كه اضطراب در مورد توطئه مستمر دشمنان انقاب اسامی عليه نظام و احساس خطر 
برای بقای نظام، اضطراب موجهی نيس��ت و ما را از اتخاذ تصميم مناس��ب و دقيق باز 
مي دارد،1 نمي توان چنين ديدگاه هايی را ناشی از تساهل نگارشی دانست؛ بلكه بايد برای 

آن محاسبات استراتژيك در نظر گرفت. 
زيرا ترجيع بنده��ای تكراری اين ديدگاه ها ديگر به ما نمي گويد نس��بت به رفتارهای 
خصم آلود دشمنان خود با تساهل و مايمت رفتار كنيم بلكه دارد به زبان بی زبانی به ما 
القا مي كند كه حوادث تلخ گذشته مثل اس��تعمار ايران و استثمار كشور توسط امريكا، 
انگليس و فرانس��ه، طرح های امريكاي��ی اصاحات ارضی و انقاب س��فيد كه منجر به 
نابودی زيرساخت های اقتصادی ايران شد، كودتای امريكايی- انگليسی 28مرداد سال 
32 عليه دولت ملی ايران، 15خرداد سال 42، اليحه ننگين كاپيتوالسيون، جنايت های 
مستشاران امريكايی در ايران و غارت ميلياردها دالر ثروت ملی، حمايت های بی دريغ از 
يك مستبد بی رحم، جنگ تحميلی و نابودی سرمايه های انسانی و ثروت های ملی، مجهز 
كردن صدام به ساح ميكروبی و ش��يميايی كه به بيماری العاج بسياری از هموطنان 
عزيز ما منجر شد، حمله طبس، طراحی كودتاهای ننگين، تحريم همه جانبه ملت ايران، 
زدن هواپيمای مسافربری ايران و كشتن حدود 300 نفر از زن و مرد و كودك بی گناه، 
دادن جايزه و مدال به فرمانده ناوی كه فرمان شليك به هواپيمای مسافربری را داده بود و 
ده ها رفتار خصمانه دشمنان امريكايی و اروپايی ايران را می توان ناديده گرفت تا راه برای 
تصميمات استراتژيك دولت مردان در برخورد با امريكا و اروپا و مذاكره بر سر استقال 

1. رك: حسن روحانی، امنيت ملی و ديپلماسی هسته ای، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، 1390، ص66. 
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و آزادی ملت ايران هموار شود. 
وقتی جناب آقای رئيس جمهور با اين پيش فرض وارد مذاكره با دش��منان ملت ايران 
مي شود كه آثار زشت گذشته آنها ناديده گرفته ش��ود چگونه مي توان مبنای درست و 
قابل اعتمادی برای اين مذاكرات تصور كرد و به نتايج آن خوش بين بود؟ آقای روحانی 

معتقد است: 
يكی از مشكات در بحث س��اختار و در نظام تصميم گيری كشور اين 
است كه از حوادث تلخ تاريخی گذشته تصويری در ذهن مسئولين نقش 
بسته و معموالً نتيجه گيری از آن حوادث به قاعده و مبنای تصميم گيری 
بدل ش��ده اس��ت. برای نمونه كودتای 28مرداد، كودتای رضاخانی و 
اين ك��ه در انقاب مش��روطه روحانيت كنار زده ش��د، همگی در نظام 
تصميم گيری كش��ور نقش بس��يار پررنگی دارد، در حالی كه يكی، دو 
حادثه نمي تواند تبديل به قاعده كلی شود و در همه مواردی كه كمترين 
شباهت با آن حوادث تاريخی پيدا مي كند فوراً بر مبنای نتايج حاصله از 
حوادث گذشته حكم قطعی صادر شود، در نتيجه هنگام تصميم گيری 
در مسائل مهم گاهی از اصول و روش علمی پيروی نمي شود؛ دست كم 

از آغاز انقاب تاكنون در برخی از موارد چنين بوده است.1
عجيب اس��ت كه ش��خص اول ديوان س��االری ايران نتايج حاصل از تجربه تاريخی را 
كه مبتنی بر دانش تاريخ اس��ت بر مبنای پنداش��ته هايی قرار مي ده��د كه حتی يك 
نمونه تاريخی برای صحت آن وجود ندارد و اس��م آن را اصول و روش علمی مي گذارد. 
يعنی ايش��ان به ما نمي گويد در كدام يك از مذاكرات، قراردادها، تعامات ديپلماتيك 
با اروپايی ها و امريكايی ها به ملت ما ن��ارو نزدند و به نفع ملت اي��ران عمل كردند تا ما 

خوشبين به آنها باشيم!! 
به نظر مي رسد دانش تاريخی كارگزاران حكومتی ايران هميشه يا فاقد مبانی تئوريك 
بوده يا اساساً سرسپردگی افراطی به برقراری روابط با فرنگی ها سرچشمه های جوشش 
مبانی تئوريك اين دانش را كور كرده و خشكانده است. اگر رئيس جمهور محترم ما يك 
مطالعه سرانگشتی از دستاوردهای روابط ديپلماتيك غربی ها با ايرانی ها حداقل از دوره 
قاجاريه به اين طرف داشتند، بی ترديد نمي فرمودند كه تجربه های اين روابط تعميم پذير 
نيستند. زيرا بر اس��اس همان اصول و روش علمی، ما تاكنون هيچ نمونه مثبتی از اين 

1. حسن روحانی، همان، ص65-66. 
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روابط در كارنامه ديپلماس��ی ايرانی ها با غربی ها نداش��تيم؛ چه در جنگ های ايران و 
روس كه هم فرانسوی ها و هم انگليسی ها به ايران خيانت كردند و موجب جدايی بخش 
اعظمی از سرزمين های ايران شدند و چه در جداسازی هرات از ايران كه خيانت روابط 
ديپلماتيك اروپايی ها آشكار است. و از همه مهم تر چه كسی می تواند نقش ناجوانمردانه 
انگليس در جداسازی بخشی از بلوچستان از ايران، قراردادهای ذلت بار 1907، 1915 
و 1919 و تقسيم ايران بين روس و انگليس و صدها قرارداد ديگری كه در دوره قاجاريه 
و پهلوی منعقد ش��د را انكار كند. به نظر مي رسد رئيس جمهور محترم ما جای خروار با 
نمونه های مشت را عوض كردند. يعنی ما نمي توانيم از يكی، دو قرارداد مثبت البته اگر 
وجود داشته باش��د نتيجه كلی بگيريم كه مي توان در مذاكرات و قراردادها به غربی ها 
اعتماد كرد. اتفاقاً قاعده پيروی از اصول و روش علمی به ما مي آموزد كه بر اساس سوابق 
تاريخی بنای مذاكرات با غربی ها بر عدم اعتماد است مگر خاف آن اثبات شود. مضاف 
بر اينكه تا به امروز نيز به رغم بعضی از دست و دل بازی های دولت مردان ما در مذاكرات 
مربوط به هسته ای و برجام و غيره، امريكايی ها و بعضی از كشورهای اروپايی همچنان 
به همان سياس��ت ارباب- رعيتی خود در مورد ايران ادام��ه داده و هيچ روزنه ای را كه 
نشان دهد می توان به اين مذاكرات دل خوش كرد و به غربی ها اعتماد نمود باز نكردند. 
بنابراين بر اساس كدام يافته های علمی و اصول عقلی می توان آن پيشينه های زشت و 
شرم آور را فراموش كرد و به اين خوش خيالی ها دل بست كه نمی توان يك يا دو واقعه را 
مبنای روابط قرار داد. امريكايی ها از ابتدای انقاب اسامی تا به امروز تمام سياست های 
خصمانه و ظالمانه خود عليه ملت ايران را فقط مبتنی بر يك واقعه يعنی بحث فتح النه 
جاسوسی كردند و اين همه جنايت مرتكب ش��دند چرا ما بايد ده ها واقعه استعماری و 
استكباری امريكايی ها را نس��بت به خود ناچيز تلقی كنيم و از ملت ايران بخواهيم آن 

وقايع را ناديده بگيرند؟ امريكايی ها يك واقعه را ناديده نگرفتند؛ ما چرا؟
با اين تفاصيل پرسش از آينده انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی هميشه يك 
پرسش استراتژيك خواهد بود. اين پرس��ش از جهات مختلف بايد دل مشغولی كسانی 
باشد كه دل در گرو آرمان های امام راحل و انقاب اسامی و اعتای جمهوری اسامی 
دارند و اين مس��ئله را باور كرده اند كه انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی آخرين 
فرصت ملت ايران برای حفظ آزادی، استقال و تماميت ارضی كشور و نيل به پيشرفت 
و توسعه است. تاريخ ديگر چنين فرصتی را در اختيار ملت ايران قرار نخواهد داد. حتی 
دشمنان ما نيز در تمامی طرح های اس��تراتژيك خود به اين حقيقت اعتراف دارند كه 
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اسام در عصر حاضر اگر به نيروی محركی تبديل شده است كه نابرابری را از طريق انكار 
نوگرايی غربی طرد مي كند و نوگرايی غربی را فاسد و ناشی از فرهنگ تسليم سريع به 
هوای نفس مي داند و در عصر حاضر متفكران اس��امی در تاش تدوين نوعی از مفهوم 
نوگرايی هستند كه اجازه مي دهد جوامع اسامی از دس��تاوردهای تكنولوژيك تمدن 
غربی منهای مفاسد فرهنگی آن بهره مند ش��وند...1 اينها از بركت انقاب اسامی ايران 
اس��ت و غرب بی ترديد با تمام توان تاش خواهد كرد اين انقاب از مسير درست خود 

منحرف شود. 
اگر به هر دليل نتوانيم از اين فرصت تاريخی استفاده كنيم امكان ندارد در آينده نزديك 
بتوانيم از ايران فرهنگی و تاريخی و اسامی در قامت يك كشور مستقل، آزاد و يكپارچه 
سخن به ميان آوريم. پويايی سياسی دشمنان انقاب اسامی عينی تر و پيچيده تر از آن 
است كه خود را گرفتار بعضی از خوشبينی های ساده باورانه غير تئوريك و غير تاريخی ای 
كه نمونه هايی از آن را نشان داديم، نماييم. ممكن است اين خوشبينی های غير تئوريك و 
ساده باورانه عده ای را راضی كند اما چيزی از ماهيت استراتژيك پرسش از آينده انقاب 
اسامی نخواهد كاست. تمام انسان های اهل انديشه مي دانند كه ورای اين خوشبينی ها 
جهان در سطح گسترده ای دست خوش دگرگونی است. اين دگرگونی تمام ساحت حيات 
اجتماعی انسان ها را در بر گرفته است. اثرات اضطراب آور اين فعل و انفعاالت به خصوص 
در حوزه سياس��ت مانند خطر بروز جن��گ، خطر گروهك های تكفي��ری، خطر تجزيه 
كشورهای بزرگ منطقه به كشورهای كوچك و ناتوان، اراده معطوف به ساقط كردن با 
مصادره كردن جنبش های بيداری، بحران های اقتصادی، بيكاری، تورم، تخريب محيط 
زيست، بحران خشكسالی، ساقط كردن حكومت های ملی و مردمی و... به وضوح قابل 
مشاهده است و به طور جدی اين سؤال را مطرح مي كند كه اين فرآيند به كجا منتهی 
مي شود و موقعيت انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی و ايران عزيز را چگونه رقم 

خواهد زد؟! 
ملت ايران با نگرانی عميقی حس مي كند كه اين از هم گسيختگی جهانی به خصوص 
در همس��ايگی ما با دادن پاس��خ های ابهام برانگيز و نامطمئن يا خوش خيالی های غير 
تئوريك ش��بيه به آنچه بعضی از دولت مردان ما مطرح مي كنند، مرتفع نخواهد ش��د. 
ما مي دانيم باورهای سياس��ی فرآيندهای سياسی را ش��كل مي دهد و اين فرآيندها به 
اعمال سياسی دولتمردان معنا مي بخش��د و بعضی از اولويت های سياسی را در دستور 

1. رك: زبيگنيو برژينسكی، خارج از كنترل، ترجمه عبدالرحيم نوه ابراهيم، تهران، اطاعات، 1372، ص205. 
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كار رهبران سياس��ی قرار مي دهد. باورهای انقابی، باوره��ای اصاح طلبانه، باورهای 
محافظه كارانه، باورهای واپس گرا و ارتجاعی و س��اير باورها اه��داف متفاوتی را دنبال 
مي كنند و نتايج متفاوتی را نيز به همراه دارند. ب��ا مطالعه اين باورها می توان نتايج آنها 
را پيش بينی كرد و اثرات آنها را در حفظ استقال، آزادی و تماميت ارضی كشور تجزيه 
و تحليل نمود. برای ما مهم اس��ت كه فرآيند باورهای موجود در ديوان س��االری ايران 
را آينده پژوهی كنيم. ام��ام بزرگوار ما و رهبر فرهيخته و فرزانه م��ا مبانی تئوريك اين 
آينده پژوهی را در اختيار ما قرار دادند و ما می توانيم با اين مبانی رفتارهای دولتمردان 
خود را چه در عرصه سياس��ت داخلی و چه در عرصه سياست خارجی رصد و ديده بانی 

نماييم. 
بر مبنای همان مبانی تئوريك و باورهايی كه بخش��ی از آنها را برما كرديم به راحتی 
می توان تشخيص داد كه ديوان س��االری ايران در حال حاضر به شدت از فقر تئوريك، 
فقر تاريخی گری و فقر برنامه ريزی رنج مي ب��رد و اين فقر برای بقای آرمان های انقاب 
اسامی خوشايند نيس��ت. مطالعات انقاب اسامی نش��ان مي دهد كه اين فقر، ناشی 
از تناقض مبانی انقاب اسامی با مبانی ديوان س��االری درون نظام جمهوری اسامی 
اس��ت. با قاطعيت مي توان ادعا ك��رد كه مبانی ديوان س��االری ايران��ی حداقل از دهه 
هفتاد چرخش های عجيبی از نهادگرايی به سمت ديوان ساالری سنتی غربی يا همان 
ديوان ساالری ليبرال داشته است. ما در اين مقاله تاش مي كنيم با مبانی انقاب اسامی 
بخش��ی از تناقض های اين ديوان س��االری را كه روز به  روز بر تار و پود نظام جمهوری 

اسامی چنگ مي اندازد، نشان دهيم. 

خطرهای ليبراليسم خارج از کنترل در دیوان ساالری ایران
اين حقيقت دارد كه گفته اند تنوع بيش از حد جزئيات در سياست و فرهنگ، مرزهای 
فيمابين گروه های مختلف اجتماعی را مبهم مي سازد و اگر تمايات آگاهانه ليبرال های 
درون ديوان ساالری ايران برای مخفی س��اختن خود در توده های مردم يا جريان های 
انقابی و مذهبی را هم بر آن بيفزاييم آن��گاه درك خواهيم كرد چرا نمي توان به حدود 

ليبراليسم و اليه های پنهان سكوالريسم در ساختار سياست ايران دست يافت. 
اين ويژگی در كمونيست ها به خاطر عينيت باورهای ايدئولوژيك آنها كمتر است و امام 
از همان ابتدای نهضت دقيقاً مي دانست كه در يك جامعه اسامی هم ميان كارگزاران 
درون ديوان س��االری و هم در ميان مردم امكان نفوذ و رشد كمونيسم ضعيف است. اما 
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ليبراليسم چون برای دوام خود در هر جامعه ای از درون فرهنگ و اعتقادات و باورهای 
آن جامعه ارتزاق مي كند به راحتی مي تواند در دل كارگزاران حكومتی و توده های مردم 

جا باز كند و مثل كرم از پوسته نظام عبور كرده و وارد هسته های جامعه گردد.
ش��ايد بارها اين مطلب را شنيده ايم كه امام س��ه جريان را برای انقاب اسامی ايران 
خطرناك مي ديدند و مردم و مسئولين را از نزديكی به اين سه جريان بر حذر داشتند: 

1. مقدس مآب ها            2. ليبرال ها          3. منافقين 
امام اين سه جريان را ضد اسام ناب مي دانست و معتقد بود كه تمايات اين سه جريان 
در كنار تمايات زراندوزان و سرمايه داران هيچ نسبتی با انقاب اسامی ندارد و منافع 

ملت مسلمان ايران هيچ گاه با منافع اين جريان ها جمع نخواهد شد: 
آيا ملت عزيز ايران در مقابل توطئه منافقين و ليبرال ها و زراندوزی و 
احتكار سرمايه داران و حيله مقدس مآبان مقاومت نكرده است؟ آيا همه 
اين حوادث و جريانات برای ضربه زدن به اصول انقاب نبوده است؟ كه 
اگر نبود حضور مردم، هر يك از اين توطئه ها می توانست به اصول نظام 
ضربه بزند. كه خدا را سپاس می گزاريم كه ملت ايران را موفق نمود تا با 
قامتی استوار به رسالت خود عمل كند و صحنه ها را ترك نگويد... ملت 
عزيز ما كه مبارزان حقيقی و راس��تين ارزش های اسامی هستند، به 
خوبی دريافته اند كه مبارزه با رفاه طلبی سازگار نيست؛ و آنها كه تصور 
می كنند مبارزه در راه استقال و آزادی مستضعفين و محرومان جهان 
با س��رمايه داری و رفاه طلبی منافات ندارد با الفبای مبارزه بيگانه اند. و 
آنهايی هم كه تصور می كنند سرمايه داران و مرفهان بی درد با نصيحت 
و پند و اندرز متنبه می شوند و به مبارزان راه آزادی پيوسته و يا به آنان 
كمك می كنند آب در هاون می كوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمايه، بحث 
قيام و راحت طلبی، بحث دنياخواهی و آخرت جويی دو مقوله ای اس��ت 
كه هرگز با هم جمع نمی ش��وند. و تنها آنهايی تا آخر خط با ما هستند 
كه درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده باشند. فقرا و متدينين 
بی بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقاب ها هستند. ما بايد 
تمام  تاش��مان را بنماييم تا به هر صورتی كه ممكن است خط اصولی 
دفاع از مس��تضعفين را حفظ كنيم. مس��ئولين نظام ايران انقابی بايد 
بدانند كه عده ای از خدا بي خبر برای از بين بردن انقاب هر كس را كه 
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بخواهد برای فقرا و مستمندان كار كند و راه اسام و انقاب را بپيمايد 
فوراً او را »كمونيست« و »التقاطی« می خوانند.1

امام در پيامی كه در تاريخ سوم اسفند 1367 يعنی حدود چهار ماه قبل از ارتحال به 
روحانيون، مراجع، مدرسين، طاب و ائمه جمعه و جماعات ارسال مي كنند و به منشور 
روحانيت شهرت پيدا مي كند مجدداً خطر مقدس مآب ها، ليبرال ها و منافقين را گوشزد 
كرده و با قاطعيت اعام مي كند كه تا هستم نخواهم گذاشت حكومت به دست ليبرال ها 

و منافقين بيفتد: 
من به طاب عزيز هش��دار می دهم ك��ه عاوه بر اينك��ه بايد مواظب 
القائات روحانی نماها و مقدس مآب ها باش��ند، از تجرب��ه تلخ روی كار 
آمدن انقابی نماها و به ظاه��ر عقای قوم كه هرگز ب��ا اصول و اهداف 
روحانيت آشتی نكرده اند عبرت بگيرند كه مبادا گذشته تفكر و خيانت 
آنان فراموش و دلسوزي های بي مورد و ساده انديشي ها سبب مراجعت 
آنان به پست های كليدی و سرنوشت ساز نظام شود... من امروز بعد از ده 
سال از پيروزی انقاب اسامی همچون گذشته اعتراف می كنم كه بعض 
تصميمات اول انقاب در سپردن پست ها و امور مهمه كشور به گروهی 
كه عقيده خالص و واقعی به اس��ام ناب محمدی نداشته اند، اشتباهی 
بوده اس��ت كه تلخی آثار آن به راحتی از ميان نم��ی رود، گر چه در آن 
موقع هم من شخصاً مايل به روی كار آمدن آنان نبودم ولی با صاحديد 
و تأييد دوستان قبول نمودم و االن هم سخت معتقدم كه آنان به چيزی 
كمتر از انحراف انقاب از تمامی اصولش و هر حركت به سوی امريكای 
جهانخوار قناعت نمی كنند، در حالی كه در كارهای ديگر نيز جز حرف 
و ادعا هنری ندارند. امروز هيچ تأس��فی نمی خوريم كه آنان در كنار ما 
نيس��تند چرا كه از اول هم نبوده اند. انقاب ب��ه هيچ گروهی بدهكاری 
ندارد و ما هنوز هم چوب اعتمادهای فراوان  خود را به گروه ها و ليبرال ها 
می خوريم، آغوش كشور و انقاب هميش��ه برای پذيرفتن همه كسانی 
كه قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولی نه به 
قيمت طلبكاری آنان از همه اصول، كه چرا مرگ بر امريكا گفتيد! چرا 
جنگ كرديد! چرا نسبت به منافقين و ضد انقابيون حكم خدا را جاری 

1. صحيفه امام، ج 21، ص87. 
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می كنيد؟ چرا شعار نه ش��رقی و نه غربی داده ايد؟ چرا النه جاسوسی را 
اشغال كرده ايم و صدها چرای ديگر. و نكته مهم در اين رابطه اينكه نبايد 
تحت تأثير ترحم های بي جا و بي مورد نسبت به دشمنان خدا و مخالفين 
و متخلفين نظام، به گونه ای تبليغ كنيم كه اح��كام خدا و حدود الهی 
زير سؤال بروند. من بعض از اين موارد را نه تنها به سود كشور نمی دانم 
كه معتقدم دش��منان از آن بهره می برند، من به آنهايی كه دستشان به 
راديو- تلويزيون و مطبوعات می رس��د و چه بس��ا حرف های ديگران را 
می زنند صريحاً اعام می كنم: تا من هستم نخواهم گذاشت حكومت به 
دست ليبرال ها بيفتد، تا من هستم نخواهم گذاشت منافقين اسام اين 
مردم بی پناه را از بين ببرند، تا من هس��تم از اصول نه شرقی و نه غربی 
عدول نخواهم كرد، تا من هستم دست ايادی امريكا و شوروی را در تمام 
زمينه ها كوتاه می كنم و اطمينان كامل دارم كه تمامی مردم در اصول 

همچون گذشته پشتيبان نظام و انقاب اسامی خود هستند.1
نگرانی از خطر نفوذ ليبرال ه��ا و منافقين و مقدس مآب ه��ا در اركان نظام جمهوری 
اس��امی در نامه 6 فروردين 1368 در عدم صاحيت منتظری در تصدی رهبری نظام 
جمهوری اسامی مجدداً تأكيد مي شود و نش��ان مي دهد امام چقدر تمايل دارد توجه 
مردم و مس��ئوالن نظام جمهوری اس��امی را به اين س��ه جريان معطوف دارد تا نظام 

اسامی از آفات فساد و انحراف مصون بماند: 
با دلی پ��ر خون و قلبی شكس��ته چند كلمه ای برايتان می نويس��م تا 
مردم روزی در جريان امر قرار گيرند. ش��ما در نامه اخيرتان نوشته ايد 
كه نظر تو را ش��رعاً بر نظر خود مقدم می دانم؛ خ��دا را در نظر می گيرم 
و مسائلی را گوشزد می كنم. از آنجا كه روشن ش��ده است كه شما اين 
كشور و انقاب اسامی عزيز مردم مسلمان ايران را پس از من به دست 
ليبرال ها و از كانال آنها به منافقين می سپاريد، صاحيت و مشروعيت 
رهبری آينده نظام را از دست داده ايد. شما در اكثر نامه ها و صحبت ها 
و موضع گيري هايتان نش��ان داديد كه معتقدي��د ليبرال ها و منافقين 
بايد بر كش��ور حكومت كنند. به قدری مطالبی ك��ه می گفتيد ديكته 
ش��ده منافقين بود كه من فايده ای برای جواب به آنها نمی ديدم. مثًا 

1. همان، ص285-286. 
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در همين دفاعيه ش��ما از منافقين تعداد بس��يار معدودی كه در جنگ 
مسلحانه عليه اس��ام و انقاب محكوم به اعدام شده بودند را منافقين 
از دهان و قلم شما به آالف و الوف رس��اندند و می بينيد كه چه خدمت 
ارزنده ای به استكبار كرده ايد. در مسئله مهدی هاشمی قاتل، شما او را 
از همه متدينين متدين تر می دانستيد و با اينكه برايتان ثابت شده بود 
كه او قاتل اس��ت مرتب پيغام می داديد كه او را نكشيد. از قضايای مثل 
قضيه مهدی هاشمی كه بسيار است و من حال بازگو كردن تمامی آنها 
را ندارم. ش��ما از اين پس وكيل من نمی باشيد و به طابی كه پول برای 
شما می آورند بگوييد به قم منزل آقای پسنديده و يا در تهران به جماران 
مراجعه كنند. بحمداهلل از اين پس شما مسئله مالی هم نداريد. اگر شما 
نظر من را شرعاً مقدم بر نظر خود می دانيد- كه مسلماً منافقين صاح 
نمی دانند و شما مشغول به نوش��تن چيزهايی می شويد كه آخرتتان را 
خراب تر می كند- با دلی شكسته و سينه ای گداخته از آتش بی مهري ها 
با اتكا به خداوند متعال به شما كه حاصل عمر من بوديد چند نصيحت 

می كنم ديگر خود دانيد:
1. س��عی كنيد افراد بيت خود را عوض كنيد تا س��هم مبارك امام بر 

حلقوم منافقين و گروه مهدی هاشمی و ليبرال ها نريزد...
2. از آنجا كه ساده لوح هستيد و سريعاً تحريك می شويد در هيچ كار 

سياسی دخالت نكنيد، شايد خدا از سر تقصيرات شما بگذرد...
3. ديگر نه برای من نامه بنويسيد و نه اجازه دهيد منافقين هر چه اسرار 

مملكت است را به راديوهای بيگانه دهند...
4. نامه ها و س��خنراني های منافقين كه به وسيله ش��ما از رسانه های 
گروهی به مردم می رس��يد، ضربات س��نگينی بر اس��ام و انقاب زد و 
موجب خيانتی بزرگ به سربازان گمنام امام زمان- روحی له الفداء- و 
خون های پاك شهدای اسام و انقاب گرديد؛ برای اينكه در قعر جهنم 

نسوزيد خود اعتراف به اشتباه و گناه كنيد، شايد خدا كمكتان كند...1
بر اساس منطق فكری امام خمينی، هسته متافيزيكی و جوهر وجودشناسانه انقاب 
اسامی، استقال و آزادی است. تعهدات آشنای اسامی نسبت به عقانيت توحيدی، 

1. همان، ص330-331. 
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معنويت اسامی و عدالت خواهی از همين دو اصل ناشی مي شود. ما مسلمان ها نسبت 
به اين دو اصل تعهدی انحصاری نداريم و اين ارزش ها منحصراً به سنت اسامی انقاب 
اسامی تعلق ندارد؛ بلكه مانند هر نحله فكری و مذاهب توحيدی، بسياری از ارزش های 
اساسی انقاب اسامی قبل از پيدايش آن شكل گرفته است. آنچه انقاب اسامی را به 
يك پديده منحصر به فرد در عصر مدرن بدل مي كند اعتقاد به اين ارزش ها نيست بلكه 
چگونگی تعري��ف و صورت بندی مجدد آنها در چهارچوب مفهوم توحيدی از انس��ان و 
آرمان هايش و زندگی به شيوه اسامی است. امام با پايه ريزی نظام جمهوری اسامی اين 
هسته اساسی را در دل يك نظام سياسی صورت بندی كرد و انقاب اسامی را به نقطه 

عطفی در تاريخ بدل ساخت. 
امام می دانست هم مقدس مآب ها، هم ليبرال ها و هم منافقين نوك تهاجم خود را بر 
اين هسته وجودشناسانه انقاب اسامی يعنی استقال و آزادی متمركز خواهند كرد. 
ليبرال ها به داليل كامًا اجرايی خود را از نظر ظاهری و فكری از اطرافيانش��ان متمايز 
نمي سازند و مرزهای مخصوص به خود را معين نمي كنند. جامعه هيچ گاه نمي داند كه 
طبقه مديران و رهبران اين جريان در كجا هستند و اعضای آنها چه اشخاصی مي باشند؛ 

و شايد علت وجودی شكل گيری اين جريان در هر گروه و قشری همين باشد. 
ليبرال ها را می توان در همه جا مشاهده كرد: در طبقه مديران، در حوزه های علميه، در 
دانشگاه، در مجلس، در قوه قضاييه، در دولت، در بازار، در مسجد، در ميان روحانيون، در 
زنان محجبه، در ميان دانشجويان و اساتيد. ليبرال ها آن دسته از كارگزارانی هستند كه 
شغلشان عبارت از نفوذ و رهبری است و از اين بابت با آنهايی كه به كار اجرايی مي پردازند 

در موضع مخصوصی قرار دارند. 
ليبرال ها ويژگی هايی دارند كه شناخت آنها را در قشرهای مختلف اجتماعی مشكل 

مي سازد: 
1. در عين غير فلسفی نشان دادن خود، شديداً فلسفی فكر مي كنند.

2. در عي��ن غير ايدئولوژيك نش��ان دادن خود، ش��ديداً در همه چي��ز حتی در مورد 
رخدادهای تاريخی ايدئولوژيك فكر مي كنند.

3. در عين حالی كه خود را بی عاقه به زندگی سياس��ی نش��ان مي دهند ولی شديداً 
زندگی سياسی دارند و در همه چيز از زاويه سياست نظر مي كنند. 

4. در عين حالی كه خ��ود را عاقه مند ب��ه نمادهای هنری و فرهنگی ايرانی نش��ان 
مي دهند ولی در رفتارها، گفتارها و حتی شيوه لباس پوشيدن نيز آثاری از ايرانی بودن 
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در آنها مشاهده نمي شود. 
5. در حالی كه خ��ود را عاقه مند به ابعاد اخاقی و عرفانی دين نش��ان مي دهند ولی 

نمي دانند كه اسام را با سين مي نويسند يا با صاد. 
6. در حالی كه خود را متكی به توانايی ها و منابع درآمدی خود نشان مي دهند ولی در 

هيچ موقعيتی از بهره های رانتی از امكانات مردم غفلت نمي كنند. 
7. در حالی كه خود را متوجه به ابعاد زيباشناس��انه زندگی نشان مي دهند ولی تمام 

تاريخ، فرهنگ، اعتقادات و باورهای ملت ايران را تحقير كرده و زشت نشان مي دهند. 
8. در عين حالی كه خود را دارای تفكر راهبردی و واقع بينانه در زندگی معرفی مي كنند 
ولی ايده ها و افكار آنها با افكار و ايده های منورالفكران عصر قاجاری و پهلوی تفاوتی ندارد 

و هنوز مي خواهند مسائل ايران را به شيوه قاجاری حل كنند.
9. در عين حالی كه خود را اهل تعامل با جهان بي��رون معرفی مي كنند ولی به دليل 
اين كه تعريف دقيقی از مفهوم فرهنگ و هويت ندارند شديداً در ميان ملت خود بيگانه 

و بی هويت نشان مي دهند. 
10. در عين حالی كه خود را بين الملل گرا معرفی مي كنند ولی درك عميق و دقيقی 

از نظام بين الملل و مناسبات حاكم بر آن ندارند.
فی البداهه بايد گفت كه منشأ پيدايش ليبراليسم در ديوان ساالری ايران بعد از انقاب 
اسامی را بايد در دولت آقای هاشمی رفسنجانی جست وجو كرد. دولت سازندگی اين 
دستگاه اش��رافيت جديد را پابرجا نمود و فن فرمانفرمايی را به آنها آموخت و آرام آرام 
آنها را طبقه مسلط بر ديوان س��االری نظام جمهوری اسامی ساخت؛ به گونه ای كه نه 
اين طبقه بدون هاش��می مي تواند زنده بماند و نه هاشمی بدون اين طبقه فضايی برای 
اظهارنظرهای ساختارشكنانه در قبال انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی مي تواند 
داشته باشد. بی ترديد به همين دليل است كه مركز گردهمايی اين اشرافيت سياسی و 

اقتصادی جديد يعنی مركز تحقيقات استراتژيك بايد هميشه در كنار هاشمی باشد.
آنجايی كه هاشمی در پس��ت رياس��ت جمهوری بود اين مركز را در كنار خود در دل 
ساختار رياست جمهوری ساماندهی كرد و وقتی به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت 
اين مركز را به آنجا منتقل كرد و مي توان اين احتمال را داد كه اگر هاش��می مجدداً به 
هرم قدرت اجرايی در مجلس شورای اسامی يا هر نهاد ديگری باز گردد اين مركز را به 

آنجا منتقل خواهد كرد. 
اي��ن طبقه جدي��د كه م��ن در مقال��ه ای در س��ال 88 بعد از فتن��ه انتخاب��ات آن را 
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»نومانكاتورا« )طبقه خواص( ناميدم، مي داند كه بقای خود را مديون هاشمی است و 
از اين جهت بايد پرده ضخيمی بر اسرار اين روابط و ساختار درونی آن بكشد و هر گونه 

اطاعاتی درباره اين شبكه را به شدت طبقه بندی شده تلقی كند.
فهرست اسامی اين شبكه در ديوان ساالری ايران سری است و مردم نمي دانند كی و 
كجا خود را در مقابل اين ش��بكه مي بينند تا برای مقابله با آن تجهيز شوند. اين شبكه 
نه تنها ليست اعضايش را در جريان های چپ و راست و اصاح طلب و اصول گرا مخفی 

مي كند بلكه كوشش دارد كه حتی موجوديت خود را نيز پنهان سازد. 
ملت ما هنوز به درس��تی نمي داند برخ��اف ابهاماتی كه بعض��ی از اعضای اين طبقه 
و هواداران آنها پراكنده مي س��ازند عامت مشخصه اساس��ی اين جريان تنها اشرافيت 
ديوان س��االرانه نيس��ت بلكه اين جريان ضمن برخورداری كامل از امنيت اقتصادی و 
سياس��ی خود را در اصل وارث انقابيون نظام جمهوری اس��امی جا زده اند. اينها تنها 
طبقه متصرف، ماسك دار و رانت خوار به حساب نمي آيند بلكه در عين حال طبقه مديران 
ديوان ساالری ايران نيز هستند كه وظيفه خود را اداره كردن و اعمال قدرت در كشور و 
مقابله با هر فرد و جريانی مي دانند كه اين موقعيت را مورد ترديد و پرسش قرار مي دهند. 
راز سياه نمايی سيستماتيك هر دولت و جريانی كه با اين شبكه همراه نباشد صرف نظر 
از خوب يا بد بودن آنها در همين مسئله نهفته است؛ زيرا ترديد ايجاد كردن در حلقه های 
پنهان و آشكار اين شبكه جرمی نابخشودنی است و كسانی كه مرتكب اين جرم شوند 
بايد آنچنان منكوب شوند كه كسی جرئت تكرار آن را نداشته باشد. شبيه آن سركوبی 

كه نسبت به دولت نهم و دهم در كشور اتفاق افتاد. 
اين شبكه ليبرال با ارتزاق از نادانی سياسی و اجتماعی مقدس مآبانی كه دين را فقط 
برای دفتر و دستك های دستگاه حوزوی خود مي خواهند وظيفه اداره توليد اجتماعی 
را در جامعه از آن خود مي دانند و با ش��بكه مديران و روشنفكران تفاوت اساسی دارند. 
اگر تفاوت اين دو شبكه را نديده بگيريم مرتكب اشتباه محض شده ايم. شبكه مديران 
و روش��نفكران عموماً رهبری توليد اجتماع��ی را در زمينه اداری، دانش��گاهی و بعضاً 
اقتصادی به دست مي گيرند و اگر اهميت سياس��ی پيدا مي كنند بر اين مبنا قرار دارد. 
تاريخ روشنفكری در ايران از امور فرهنگی شروع مي شود و به بازرگانی و اقتصاد مي رسد. 
اما داستان جريان اشرافيت ليبرال در ديوان س��االری ايران چيز ديگری است. از قبضه 
كردن قدرت حكومت تا تصرف قدرت در زمينه های اقتصادی شروع مي شود و به دستگاه 
رهبری نيز خود را نزديك مي سازد. در ايران طبقه ليبرال ابتدا رهبری سياسی و فرهنگی 
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جامعه را نشانه مي رود و از آن طريق اين رهبری را در زمينه اقتصادی اعمال مي كند. 
اغلب آنهايی كه در دولت های بعد از دولت هاش��می مخصوصاً دولت خاتمی و دولت 
روحانی پس��ت های وزارتی و مديريت سياس��ی- اجتماعی را به دس��ت گرفتند سر از 
شبكه های اقتصادی كشور درآوردند؛ و شايد به همين اعتبار بود كه بعضی از دولتمردان 
دولت نهم و دهم نيز گرفتار اين توهم ش��دند كه اگر مي خواهند تداوم سياسی داشته 
باشند بايد پش��توانه های اقتصادی در س��طوح كان برای خود ايجاد نمايند. بنابراين 
برخاف تصور بعضی ها مهم ترين مس��ئله برای طبقه مذكور مالكيت در حوزه اقتصاد 

نيست بلكه ملوكيت در حوزه قدرت است. 
اينها هيچ شبكه جديدی را كه اراده معطوف به قدرت داشته باشد در دل ديوان ساالری 
انحصاری خود نمي پذيرند و برای نابود كردن آن چپ و راست و اصاح طلب و اصول گرا 
به هم نزديك مي شوند. اظهارنظرهای عجيب سردمداران اين شبكه در حوزه رهبری و 
تحركات شيطنت آميز و كنايه برانگيز آنها در زمينه قدرت ولی فقيه، رهبری شورايی و 

غيره بی ترديد تحت تأثير همين تمايات است.
ضد و نقيض گويی های ليبراليستی و سيستماتيك آقای هاشمی و همفكران و همراهان 
وی نماد بارز چنين تماياتی در قبضه قدرت به شيوه نظام های ليبراليستی است. اجازه 
بدهيد كمی تئوريك تر و تاريخی تر به اين پديده بس��يار مهم كه خطرناك ترين تهديد 
برای انقاب اسامی است بپردازيم. راقم اين سطور پس از فتنه 88 اندر باب پيدايش اين 
طبقه و سرچشمه های آن مطالبی را در بعضی از شبكه های سايبری منتشر كرد. در آن 
مطالب مباحث بنيادين زيادی درباره شيوه های نفوذ اين جريان و ضرورت فكر كردن 
پيرامون راه های جلوگيری از نفوذ اين جريان مطرح شد كه متأسفانه گوش شنوايی برای 

شنيدن آن وجود نداشت؛ و تكرار بخشی از آنها در اين مقاله مفيد خواهد بود. 
انتخابات رياس��ت جمهوری يازدهم و از همه مهم تر انتخابات مجلس دهم صحت آن 
مبادی را اكنون به اثبات رسانده است و به ناچار ضرورت بازتوليد بخشی از آن نوشته ها 
را روشن مي سازد. ما در آن نوشته ها سرچشمه های تاريخی پيدايش اين طبقه جديد را 

كه از آن تحت عنوان »نومانكاتورا« ياد كردم به دقت روشن ساختيم. 
ميخاييل وسلنس��كی يكی از چند صد نفر صاحبان امتياز در اتحاد جماهير شوروی 
س��ابق بود كه رهبری مجامع ش��وراها در اين كش��ور را به عهده داش��ت. او در كتابی 
به نام نومانكات��ورا نحوه ش��كل گيری يك طبقه ممتاز س��رخ و زندگ��ی روزمره اين 
ديوان ساالری جديد را در انقاب كمونيستی شرح مي دهد. وسلنسكی در توصيف مفهوم 
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»نومانكاتورا« مي گويد: طبقه ممتازان و عاليجنابان سرخ كه در شوروی و كشورهای 
اروپای شرقی حكومت مي كردند؛ گروهی بسته كه اگرچه كامًا با حزب مخلوط نبودند 

ولی قدرت و ثروت عمومی را در اختيار داشتند.
ش��كل گيری طبقات وي��ژه، ممت��از، عاليجنابان و خ��واص، در هر جنب��ش مردمی 
و عدالتخواهان��ه، در ه��ر نظ��ام دينی و در ه��ر جامعه ای هميش��ه بزرگتري��ن آفت و 
خطرناك ترين عامل در آسيب شناسی جنبش های اجتماعی و نظام های مردم ساالر و 
آرمان های انقابی مي باشند. عاليجنابان يا خواص كسانی هستند كه تاش مي كنند با 
حفظ پايگاه قدرت و ثروت در ساخت سياسی جامعه، اثرگذاری خود را حفظ كنند و در 

توزيع منزلت های اجتماعی خود را تعيين كننده نشان دهند.
واژه های: »ماء، مت��رف و بطر« س��ه واژه قرآنی در توصيف خصلت ه��ای اين طبقه 
ويژه خوار مي باشد كه در ادبيات اسامی بسيار زياد مورد استفاده قرار گرفته است. قرآن 
ترف، تكبر و طلب رفاه و امتيازات ويژه را مهم ترين زمينه های فس��اد انسان و انحطاط 

جوامع انسانی مي داند.1
قرآن با استفاده از واژه »ماء« يعنی چشم پُرُكنان، خصلت های اين افراد را بسيار دقيق 

توصيف مي كند. راغب اصفهانی در كتاب مفردات در معنای اين واژه مي نويسد: 
ماء كسانی هستند كه چشمان بينندگان را با جال و جبروت خود و 
شكل و شمايلشان، قد و قيافه و لباس هايشان پر مي كنند. سخن راغب 
بسيار دقيق است زيرا ماء معنای جمعی دارد و بر طبقه و گروهی اطاق 
مي شود كه اطراف حاكمان جامعه را مي گيرند و به اصطاح اليه باالی 

جامعه هستند.2
»چشم پركنان« كس��انی هس��تند كه وقتی مردم با آنان روبه رو مي ش��وند به لكنت 
مي افتند. هرگاه ب��ه عللی در جمع مردم حضور پيدا مي كنن��د، مردم برای اينكه خوب 
آنان را بنگرند حتی كمتر پلك های چشم خود را باز و بسته مي كنند تا چشمانشان آنان 
را سير ببيند و پر شود و اين بدان علت است كه يا در ميان مردم نيستند يا مردم گمان 

1. برای مطالعه بيش��تر رك: احمدعلی قانع عزآبادی، علل انحطاط تمدن ها از ديدگاه قرآن، تهران، س��ازمان 
تبليغات اسامی، 1371؛ نصرت جمالی، عوامل س��قوط حكومت ها در قرآن و نهج الباغه، قم، نهاوندی، 1378؛ 
محمدجعفر نجفی علمی، جامعه و سنن اجتماعی در قرآن، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 1371؛ احمد 
حامد مقدم، سنت های اجتماعی در قرآن كريم، مشهد، بنياد پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی، 1369؛ 
سيد محمدباقر صدر، سنت های اجتماعی و فلسفه تاريخ در مكتب قرآن، ترجمه حسين منوچهری، تهران، رجا، 

 .1369
2. رك: نصرت جمالی، عوامل سقوط حكومت ها در قرآن و نهج الباغه، همان، ص171-172. 
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مي كنند اينان غير مردم هم طراز خود مي باش��ند.1 واژه های: بزرگان نظام، سران نظام، 
بزرگان تأثيرگذار، دلسوزان نظام و امثال اينها در ادبيات انقاب اسامی شايد واژه های 

مناسبی برای تبيين موقعيت كنونی آنها باشد. 
سران فكری، سران حكومتی، سران اقتصادی، سران نظام و... اگر تقوا نداشته باشند، 
چون قدرت فكری، سياسی و نظامی جامعه را در اختيار دارند انحرافشان از حق و استفاده 
از اموال عمومی بيشتر و باطل گرايی آنان به مراتب بيشتر از عامه مردم است.2 مقام معظم 
رهبری در توصيف نحوه پيدايش جريان خواص، يا همان »نومانكاتورا« در صدر اسام 

و دوران بعد مي فرمايد: 
دوران لغزيدن خواص طرفدار حق،3 حدود ش��ش هفت س��ال، هفت 
هشت سال بعد از رحلت پيغمبر شروع شد. اصًا به مسئله خافت  كار 
ندارم. مسئله خافت جداست. كار به اين جريان دارم. اين جريان جريان 
خطرناكی اس��ت... اولش هم از اينجا شروع شد كه گفتند: نمي شود كه 
سابقه دارهای اس��ام )كس��انی كه جنگ های زمان پيغمبر را كردند، 
صحابه و ياران پيغمبر( با مردم ديگر يكس��ان باش��ند و اينها بايد يك 
امتيازاتی داشته باش��ند! به اينها امتيازات داده ش��د )امتيازات مالی از 
بيت المال( اين خشت اول بود. حركت های انحرافی اين طوری است. از 
نقطه كمی آغاز مي شود. بعداً همين طور هر قدمی، قدم بعدی را سرعت 

بيشتر مي بخشد.4
اكنون انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی در معرض پيدايش يك چرخه خواص 
يا »نومانكاتورا« قرار گرفته است. يافتن سرچشمه های پيدايش اين طبقه ويژه خوار و 
چش��م پركن و منهدم كردن آن، انقاب كبير اسامی را از آسيب های احتمالی بر حذر 
خواهد داشت و نخواهد گذاشت در لحظه های تاريخ ساز، دنيافروشان هسته و مغز دين 
را تهی و پوسته ظاهری از آن را به عنوان دين به مردم معرفی نمايند. همان طور كه مقام 

معظم رهبری فرمودند: 
اگر امروز من و ش��ما جلوی اين قضيه را نگيريم ممكن اس��ت پنجاه 

1. همان.

2. همان.
3. قابل ذكر است كه مقام معظم رهبری معتقدند كه خواص بر دو دسته هستند: خواص طرفدار باطل و خواص 
طرفدار حق. ما در اين مقاله با خواص طرفدار باطل كاری نداريم بلكه مراد ما خواصی است كه در جبهه حق هستند 

و خود را طرفدار حق می دانند. 
4. خواص و لحظه های تاريخ ساز 3-1، تهران، مؤسسه فرهنگی قدر واليت، 1386، ص36. 
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سال ديگر، ممكن است پنج سال ديگر، ممكن است ده سال ديگر، يك 
وقت ديديد جامعه اس��امی ما هم كارش به آنجا رسيد. تعجب نكنيد. 
مگر چش��مان تيزی تا اعماق را ببيند، نگهبان امينی راه را نشان بدهد، 
مردم صاحب فكری كار را هدايت كنند و اراده های محكمی پشتوانه اين 
حركت باش��د. البته آن وقت خاك ريز محكمی خواهد بود؛ دژ محكمی 
خواهد بود؛ كس��ی نخواهد توانس��ت نفوذ بكند و اال اگر رها كرديم، باز 
همان وضعيت پيش مي آيد! آن وقت همه اين خون ها هدر خواهد رفت.1

دیوان ساالری نظام دولتی و روزنه های رخنه ليبرال ها در جمهوری اسالمی 
وجود پديده بوروكراتيك و ديوان س��االری در ايران امری قديمی است. امام خمينی 
بارها به اهميت و خطر اين پديده، در دوران حيات پربار خود اش��اره داش��تند و به طور 
واضح اين مسئله را گوشزد كردند. ولی متأسفانه دولت مردان جمهوری اسامی از همان 
ابتدا، وسعت، ماهيت، نوع و عمق تأثيرگذاری ديوانساالری دولتی را دست كم گرفته و 
به ماهيت توليد طبقه های جديد آن توجه نكردند. تا پايان جنگ تحميلی به هر دليلی 
به رغم تمايل شديد دولت به دولتی كردن امور، امكان شكل گيری ديوان ساالری جديد 
و پيدايش طبقه »نومانكاتورا« در درون نظام مردمی جمهوری اس��امی فراهم نشد. 
بی ترديد نقش نهادهای انقاب و در رأس آن جهاد سازندگی را در ساختار اجرايی كشور 
نمي توان به عنوان مانع بزرگی برای رش��د ديوان ساالری در ساختار جمهوری اسامی 

ناديده گرفت.
پس از پذيرش قطعنامه و پايان جنگ، از سال 1369 با سياست های دولت سازندگی، 
خيزش اوليه در شكل گيری طبقه خواص )نومانكاتورا( و تجديد حيات ديوان ساالری 
نظام مشروطه سلطنتی با زمزمه های انحال يا ادغام نهادهای انقاب و در رأس آن جهاد 
س��ازندگی كه يكی از موانع اصلی ش��كل گيری خواص بود، برداشته شد. سياست های 
دولت سازندگی جناب آقای هاشمی رفسنجانی و تساهل و تسامح ايشان در برخورد با 
دولت مردان و كارگزاران سازندگی، استعداد الزم برای رشد عنكبوتی »نومانكاتورا« را 

به اندازه كافی دارا بود. 
كم كم ديوان ساالری در حال رشد دولت سازندگی اين جس��ارت را پيدا كرد پاره ای 
از حرف ها و باوره��ای ناگفته دولتمردان را برما نمايد كه: »گذش��ته اگر چه دگرگون 

1. همان، ص27. 
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شده ولی از بين نرفته است«. اين حرف برای تكنوكرات های متمايل به غرب در دولت 
آقای هاشمی اگر چه حرف غلطی نبود ولی برخاف احساس��ی كه سال های متمادی 
غرب گرايان نسبت به دولت مدرن و دولت اسامی داشتند، يك حرف حسابی هم نبود. 
زمينی كه نومانكاتورای جديد ايران در آن متولد شد و رشد كرد هيچ گاه مستعدتر 
و حاصل خيزتر از دوران دولت س��ازندگی و باورها و اعتقادات رئي��س اين دولت نبود. 
سياست توسعه و تعديل و تساهل نسبت به اين ديوان ساالری و بوروكراسی های ناشی 
از آن پديده ای ب��ه وجود آورد كه در كمتر از 15 س��ال يعنی از س��ال 1369 تا 1383 
وسعت زيادی پيدا كرد و مثل قارچ در ساختار نظام جمهوری اسامی ايران رشد كرد. 
همان طوری كه گفته ش��د دولت س��ازندگی در واقع پرورش دهنده اي��ن طبقه ممتاز 
)نومانكاتورا( جديد بود كه تحت نظارت و مديريت سازمانی از كارگزاران سازندگی، در 
بهمن سال 1374 جريان كارگزاران سازندگی ايران را به وجود آورد كه اين جريان در 
تاريخ 1378/5/25 پس از روي كار آمدن دولت آقاي خاتمي رسماً تبديل به يك حزب 
سياسي گرديد. آنچه بايد به عنوان نقطه عزيمت شكل گيري طبقه ممتاز در اين دوره 
مورد توجه قرار گيرد اين است كه دولت آقاي هاش��مي رفسنجاني پرورش دهنده اين 

نومانكاتوراي در حال رشد در ايران بود. 
اين جريان نوظهور متشكل از افرادي چون غامحسين كرباسچي، محمدعلي نجفي، 
سيد حسين مرعشي، س��يد محسن نوربخش، س��يد عطاءاهلل مهاجراني، علي هاشمي 
بهرماني، غامرضا فروزش، علي مصلحي،  محمد هاشمي بهرماني، فائزه هاشمي بهرماني، 
رضا امراللهي، سيد مصطفي هاشمي طبا، محسن هاشمي بهرماني،  اسحاق جهانگيري، 
رضا ملك زاده، محمد عطريانفر، هدايت اهلل آقايي، س��يد حس��ين هاش��مي، اسماعيل 
جبارزاده، عبدالناصر همتي،  فاطمه رمضان زاده، مرتض��ي الويري، فريدون وردي ن ژاد، 
سيد محمد غرضي، بيژن نامدار زنگنه، غامرضا شافعي و برخي ديگر از افراد متمايل به 

آقاي هاشمي رفسنجاني بود.1 
همان طوري كه ماحظه مي شود بخش اعظمي از خانواده جناب آقاي هاشمي، هسته 
اساسي و اوليه اين نومانكاتوراي نوظهور را در ايران شكل مي دهد. اين طبقه از اين پس 
نه تنها در چرخش نخبگان دولت هاشمي و خاتمي و اخيراً دولت آقای روحانی پيوسته 
در پست هاي باالي نظام، شركت هاي دولتي و نهادها و سازمان هاي متصل به دولت نقش 
بازيگري ايفا مي كنند بلكه در انتصاب اش��خاص در تمام مؤسسات اداري، قسمت هاي 

1. عباس شادلو،  اطاعات درباره احزاب و جناح هاي سياسي ايران امروز، تهران، گستره، 1379، ص101. 
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دولتي،  اقتصاد، آموزش، فرهنگ و سياس��ت و ش��هرداري ها نقش اصلي و اساسي ايفا 
مي كردند؛ به گونه اي كه هر دولتي اگر قرار بود در هر جايي شكل گيرد به طور پيوسته 
به اين ديوانس��االري جديد برخورد مي نمود و چاره اي جز بازي كردن بر اساس قواعد 

اين طبقه نداشت. 
چه اتفاقي در حال ش��كل گيري بود؟ آيا واقعاً در دل دولت مردم ساالر و عدالت محور 
نظام جمهوري اسامي ايران و آرمان هاي امام خميني و انقاب اسامي واقعاً طبقه اي 
در حال شكل گيري بود؟ آيا رشد انگلي پاره اي از جريان هاي كم اعتقاد به نظام جمهوري 
اسامي ايران و آرمان های امام خمينی در درون ساختارهاي رسمي اين نظام، نشان از 

نوعي نارسايي تاريخي مردم ساالري در يك سيستم ديني بود؟
ما نمي خواهيم ادعا كنيم كه پديده نومانكاتورا در جمهوري اسامي ايران خصوصيت 
مس��لطي بود كه از دل اعتقادات جناب آقاي هاش��مي ظهور كرد، ولي نمي توان از اين 
حقيقت نيز غافل ش��د كه دولت آقاي هاش��مي در حالي كه به وج��ود آورنده و حامي 
نومانكاتورا بود، دولتي را رهبري مي كرد كه نقش نسبتاً تعيين كننده اي را در رابطه با 
پيدايش بي عدالتي هاي اقتصادی و اجتماعي در بيست و پنج سال گذشته ايفا مي كرد.

طرفداران آقاي خاتمي اگرچه تصفيه هاي موحشي را پس از به قدرت رسيدن در سطح 
سران اين طبقه جديد انجام دادند و با تبديل كردن س��ردار سازندگي و كارگزاران وی 
به عاليجناب سرخپوش و عاليجنابان خاكستري فضاي وحشت و ناامني عجيبي را در 
كشور ايجاد كردند اما منشأ هيچ تغيير شكلي از نومانكاتوراي جديد به منظور تأمين 
امنيت و رفاه جامعه نبودند؛ به گونه اي كه سياست هاي دولت جامعه مدني و اصاحات 
نيز نه تنها مفهوم وجود چنين طبقه مسلطي را مورد ترديد قرار نداد بلكه از ايده های آن 

مصرف كرد و به آن رسميت بخشيد.
اگرچه نظام جمهوري اسامي ايران هميشه از رسميت بخشيدن به اين طبقه سر باز 
زد و رهبر معظم انقاب در فرمايشات خود پيوسته خطر عدول از عدالت و شكل گيري 
اشرافيت جديد را گوشزد مي كرد، اما در زير پوست ساختار دولت و نهادهاي وابسته، اين 

انگل در حال رشد بود.1
آفت وقتي به سراغ نظام هاي مردم ساالر ديني مي آيد و به آرمان ها و اهداف اين نظام 
آسيب مي رساند كه متفكران جامعه از تحليل آسيب شناسي نظام هاي اجتماعي خود 

1. رك: مجتبي جاويدي، قاموس عدالت؛  بررسي مباني نظري و عملي مفهوم عدالت در كام مقام معظم رهبري، 
تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي، 1385. 
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خودداري ورزن��د. نبايد تصور كرد كه اي��ن تحليل هاي آسيب شناس��انه از بابت داليل 
سياسي فرصت طلبانه يا موقع شناس��ي عوام فريبانه است. بلكه اتفاقات انتخابات دهم و 
يازدهم رياست جمهوري، ما را متقاعد مي كند كه به امكانات پيدايي و رشد طبقه ممتاز 
در درون جمهوري اسامي جدي تر بينديشيم. نبايد غفلت كرد كه از دهه هفتاد به بعد 
در ايران يك گروه اجتماعي خاص رهبري و بازيگري دولت را در دس��ت داشتند و اين 
رهبري را امتياز ويژه  خود مي دانند. بي اخاقي هاي انتخابات دهم رياست جمهوري اين 
حقيقت را به ما آموخت كه سيس��تم زاد و ولد اجتماعي، سياسي و فرهنگي اين طبقه 
ممتاز تأثير بسيار فعال در شكل گيري وراثتي دولت داش��ته است؛ به گونه اي كه افراد 
خاصي به نوبه خود در درون همه دولت ها بايد جابه جا ش��وند و اگر چنين اتفاقي نيفتد 
آن دولت متهم به انواع اتهامات، بی كفايتی ها و دروغ گويی می ش��ود. نبايد اجازه دهيم 
كه اين تصور در ميان ملت ما رشد كند كه اگر در غرب، سرمايه داري و بورژوازي بزرگ 
ثروت را در دست دارد و از اين جهت حكومت مي كند، در ايران نيز نومانكاتورا حكومت 

مي كند و در نتيجه صاحب ثروت مي شود.
تجربه هاي تاريخي رژيم پهلوي و نظام كمونيس��تي ش��وروي و پاره ای از انقاب های 
بزرگ به ما مي آموزد كه سهم به دست آمده توسط طبقه ممتاز هيچ گاه در درون كشور 
تبديل به سرمايه نمي گردد بلكه تنها به مصرف مي رس��د و اين مسئله براي هر نظام و 
دولتي از نظر سياسي، اقتصادي و فرهنگي نارسايي است نه امتياز. وجود چنين طبقه اي 
در درون هر نظامي مانع و رادعي در راه توس��عه ملي و پيشرفت نيروهاي توليدكننده و 
بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی است. ايران در دو قرن اخير به اندازه كافي اين طبقه 
ممتاز را تجربه كرد. اكنون در دل نظام مردم ساالر جمهوري اسامي ايران نومانكاتورا 
به دنبال امتيازات وسيعي از هر نوع و در هر زمينه است. اين امتيازات هم مادي است و 
هم فرهنگي و سياسي و پرداختن به آن و انديشه كردن پيرامون آن بيش از هر چيزي 

اهميت دارد. 
اگرچه قبل از هر چيز مطالبات نومانكاتورا، قدرتمندانه اس��ت ولي بايد توجه كنيم 
كه كسب قدرت، امكانات بس��ياري را در اختيار نومانكاتورا خواهد گذاشت كه ثروت 
مادي بخشي از آن اس��ت. نومانكاتورا حتي ثروت هاي فرهنگي را نيز در انحصار خود 
خواهند گرفت؛ آنان مردم ساالري، آزادي، اس��تقال، اصالت و هويت ملي، اصاحات، 
اصول گرايی، تغيير و بسياري از مفاهيم زيبا و انساني را نيز در يد تفسيرهاي دل بخواهانه 

خود می خواهند. 
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در انتخابات نهم رياست جمهوری با اراده و عزم راسخ ملت ايران، حلقه نومانكاتوراها 
به شدت شكسته ش��د و قدرت و توانايی و كارآمدی آنها به ش��كل جدي مورد ترديد و 
پرسش قرار گرفت. آنچه در تبليغات و مناظره هاي انتخابات دهم رياست جمهوري اتفاق 
افتاد نمونه اي از شكسته شدن حلقه بسته نومانكاتورا بود. نومانكاتورا يك نظم اخاقي 
و سياس��ي خاصي براي خود تدوين كرده بود كه هر چيزي كه اين نظم را بر هم مي زد 
و قدرت نومانكاتورا را به مخاطره مي افكند به ش��دت مورد تهاجم شبكه رسانه ای اين 
طبقه قرار مي گرفت. اين نظم اخاقي كامًا به نظم سياسي، اقتصادي و اجتماعي اين 

طبقه وابسته است. 
اگر چه نظام جمهوري اس��امي ايران و رهبري آن هيچ رابط��ه اي با اين طبقه ندارد؛ 
همان گونه كه مذهب اسام رابطه اي با اش��رافيت و خواص ساالري نداشته و ندارد. اما 
بايد متوجه باشيم و فكر نكنيم نومانكاتورا در ايران يك طبقه پيش پا افتاده است. اين 
طبقه از قدرتي بي سابقه در تاريخ معاصر ايران برخوردار است؛ زيرا در همه ادوار گذشته، 
خودش دولت بوده است و راه و رسم همس��ازی با محيط و كسب، حفظ و نشر قدرت و 
ثروت را بلد مي باشد. انقاب اسامي و نظام جمهوري اسامي اين طبقه را از هم گسست. 
اما اكنون با اش��كال جديد آمده است كه در درون جمهوري اس��امي مجدداً به قدرت 
برسد. نومانكاتورا از دوران دولت سازندگي آقاي هاشمي و در دولت آقاي خاتمي تاش 
كرد با خودكامگي دولت در عرصه هاي مختلف هماهنگ شود. اين خودكامگي دولتي 
باعث شد كه نومانكاتورا كامًا در پناه دولت همه محيط هاي فعاليت انساني را در زير 

نفوذ خود بگيرد.
انقاب هاي رنگي و مخملي، در دوران اخير، محملي براي به قدرت رسيدن اين طبقه 
امتيازطلب اس��ت. اين طبقه براي رس��يدن به قدرت از نمادهای مقدس و ملي با تمام 
وجود استفاده مي كند. ملت ما بايد با هوشياری و بيداری كامل، تأثير نومانكاتورا را در 

ساختارهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي ايران رديابي كند. 
مهم ترين كوشش هاي اين طبقه در دو دهه گذشته، برقراري ديوانساالری و اشرافيت 
بود. اكنون در پشت عاليجنابان س��رخ پوش، عاليجنابان ديگري قرار دارند. اين فرمول 
بايد قابل بحث و معني دار باشد. امام عظيم الشأن ما اثبات كرد كه ما همه شخصيت هاي 
انقاب را براي اسام و نظام جمهوري اسامي مي خواهيم نه اينكه اسام و نظام فداي 
شخصيت ها ش��وند. از آنجايي كه ما ش��يوه هاي ظهور چنين طبقاتي را در دل انقاب 
اس��امي هرگز مورد مطالعه قرار نداده ايم اي��ن امكان وجود دارد ك��ه از همين ناحيه 
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آسيب هاي جدي بر انقاب اسامي وارد شود. مقايسه هاي تاريخي در زمينه هاي انقاب 
مشروطه در ايران و پاره ای از انقاب های شكست خورده در جهان، مثل انقاب فرانسه 
و انقاب روسيه، اگرچه به طور مطلق قانع كننده نيست اما سبب مي شود كه ابتكارهاي 
پيچيده اين جريان در جنبش هاي مردمی و ش��يوه های كسب قدرت و ثروت از چشم 
تيزبين مردم پنهان نماند. الزم است در باب بس��ط اين طبقات از بابت تكرار يا شباهت 

شرايطي كه در آن رشد مي كنند، پژوهش هاي عملي و علمی كنيم. 
تا وقتي كه نقش دولت در جامعه اساسی است و سهم قاطعي از فعاليت هاي اقتصادي، 
فرهنگي و اجتماعي را به خود منحصر كرده اس��ت و تا وقتي كه مردم ساالري و آزادي 
تحت سيطره گفتمان هاي رسمي فلسفه سياس��ي در غرب است، شكل گيري و تكوين 
نومانكاتورا اجتناب ناپذير است و تاريخ ايران به روش��ني نشان مي دهد كه هر جا اين 

شرايط فراهم بوده است سيستم نومانكاتورا ظاهر مي گردد و برقرار مي  شود.
حتي امام متقين حضرت علي)ع( ني��ز در نامه به مالك اش��تر او را متوجه خطرهای 
اين طبقه در حكومت های اس��امی نموده است. امام در بخش��ی از نامه به مالك اشتر 

مي فرمايد: 
ها فِی الَْعْدِل َو أَْجَمُعها  َولَْيُكْن أََحُب اْلُُموِر إِلَْيَك أَْوَسُطها فِی الَْحقِّ َو أََعمُّ
ِة  ِة َو إِنَّ ُسْخَط الْخاصَّ ِة  يُْجِحفُ   بِِرَضی   الْخاصَّ ِعيَِّة، َفإِنَّ ُسْخَط الْعامَّ لِِرَضی الرَّ
ِعيَِّة أَثَْقَل َعلَی الْوالِی َمُؤنًَة فِی  ِة َو لَْيَس أََحٌد ِم��َن الرَّ يُْغَتَفُر َمَع ِرَضی الْعامَّ
َل  بِاْلِلْحافِ  َو أََقلَّ  خاِء َو أََقلَّ َمُعونًَة لَُه فِی الَْباِء َو أَْكَرَه لِْلِنصاِف َو أَْس��أَ الرَّ
ْهِر  اِت الدَّ ُشْكراً ِعْنَد اْلِْعطاِء َو أَبَْطَأ ُعْذراً ِعْنَد الَْمْنع َو أَْضَعَف َصْبراً ِعْنَد ُملِمَّ
ُة لِلَأْْعداِء  ِمينَ  َو الُْعدَّ يِن َو  ِجماعُ   الُْمْس��لِ َّما  َعُموُد الدِّ ِة َو إِن ِمْن أَْهِل  الْخاصَّ

ِة، َفلَْيُكْن  َصْغُوَك  لَُهْم َو َمْيُلَك َمَعُهْم. ُة ِمَن اْلُمَّ الْعامَّ
دوست داش��تنی ترين چيزها در نزد تو، در حق ميانه ترين و در عدل 
فراگيرترين و در جلب خشنودی مردم گس��ترده ترين باشد، كه همانا 
خش��م مردم خش��نودی خواص را از بين می برد، اما خش��م خواص را 
خشنودی همگان بی اثر می كند. خواص جامعه همواره بار سنگينی را 
بر حكومت تحميل می كنند زيرا در روزگار سختی ياريشان كمتر و در 
اجرای عدالت از همه ناراضی تر و در خواسته هايشان پافشارتر و در عطا 
و بخشش ها كم سپاس تر و به هنگام منع خواسته ها ديرعذرپذيرتر و در 
برابر مشكات كم استقامت تر می باشند. در صورتي كه ستون های استوار 
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دين و اجتماعات مس��لمين و نيروهای ذخيره دفاعی، مردم می باشند، 
پس به آنها گرايش داشته و اشتياق تو با آنان باشد.

به سختي مي توان فهميد شرايطي كه نومانكاتورا در كشور ايجاد مي كند از چه قرار 
است. فقط مي دانيم كه مردم با وجودي كه اغلب امكانات را در دست دارند ولي از آنچه 
وجود دارد راضي نيس��تند و تعادلي كه به ظاهر در جامعه حكم فرماس��ت، شكننده و 

تهديدزاست.
نومانكاتورا در همه شرايط از خود شرم دارد و نمي خواهد كه مردم آنها را بشناسند. 
آنها در تاريكي زندگي مي كنند و از روشنايي مي ترسند. همان طوري كه موالي متقيان 
فرموده اس��ت در دوران رفاه از همه پرخرج ترند و هنگام س��ختي كمت��ر از همه ياري 
مي دهند. بيش از همه از انصاف بيزارند. و در خواسته هاي خود اصرار مي ورزند. امتيازات 
خود را مخفي مي كنند و با افكاري كه به شهروندان كشورشان القا مي كنند در تضاد كامل 
هستند. بين آرمان هاي اين طبقه و واقعيت ها فاصله زيادي است. آنچه مي گويند به آن 
اعتقادي ندارند. نومانكاتورا در هر جايي كه شكل بگيرد از جهش اقتصادي و فرهنگي 
كشور مي كاهد و شكست هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود را در جهت اصاحات 

و تغييرات بر دوش ديگران مي اندازد.
تنها هنري كه دارند اين است كه هميش��ه آرامش اجتماعي را به هم بريزند و با ايجاد 
بحران هاي مصنوعي و جنبش هاي كاذب اجتماعي ش��رايط را براي به قدرت رسيدن 

خود فراهم سازند.
نومانكاتورا در ايران ريزه خوار دو نهاد اجتماعي است: 1. دولت 2. احزاب

در دو دهه گذش��ته نومانكاتورا تاش كرده كه با تغيير شكل نظام اجتماعي، دولتي 
كردن امور و تمركز و انحصار حزبي يا جريانی تمام مس��ائل كش��ور، جلوداري در نظام 
جمهوري اس��امي را كه نيروهای انقابی در اثر سال هاي طوالني جنگ و كار سخت و 
طاقت فرسا در حفظ و نگهداري كشور، تا حدودي از آن غافل شده بودند را در مقابل موج 
فرصت طلبانه خود قرار دهد؛ ديوان ساالري تازه نفسي كه دسته جمعي به سوي درهاي 

قدرت و ثروت هجوم آوردند و مجذوب مقام هاي مسئوليت دار شدند. 
در سوز و گداز مدير شدن، نظام در شرايطي بود كه نتوانست اين جاه طلبان جديد را 
براند و متوقف كند. خصوصيت تغييرات اجتماعي در دوران بعد از دفاع مقدس، رش��د 
سريع احزاب ساخته دست قدرت، وسعت تحوالت اجتماعي و مشغول شدن نيروهاي 
انقابي به تحصيل و كسب تخصص، اشتغال در تمام مقام هاي مهم كشوری و به دست 
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گرفتن مجموعه مديريت را براي اين طبقه ديوان ساالري حرفه  اي جديد ممكن ساخت.
جمهوري اسامي متأسفانه چنين گسترشي را پيش بيني نكرده بود. وقتي جنبش هاي 
كاذب اجتماعي در درون ي��ك انتخابات عمومي در دوم خرداد 1376 ش��كل گرفت و 
احزاب ساخته دست قدرت از دل ديوان س��االري به قدرت رسيده دولت آقاي خاتمي 
يكي پس از ديگري مثل قارچ رشد كرد، جمهوري اسامي خود را در مقابل وضعي غير 
منتظره ديد. ما در آن دوران نمي دانس��تيم چگونه بايد اين مش��كل را حل كرد. گاهي 
اين مشكل را به گردن ارثيه جريانات شبه روش��نفكري غرب زده انداختيم ولي مسئله 
بسيار عميق تر از آن است كه تصور مي شد. هجوم اصحاب قدرت و ثروت به ساختارهاي 
دولتي و دست اندازي آدم هاي پست و ضد انقاب به آرمان های انقاب، ضرورت داشتن 
مرداني شرافتمند را در ساختار دولتي فوريت داد. ديگر بوروكراسي و ديوان ساالري رژيم 
پهلوي نبود كه به سوي دولت هجوم آورده بود. دشمن داخلي و تكنوكرات ها بودند كه 
در درون ساختار نظام جمهوري اسامي مقام هاي مسئوليت داري را اشغال كرده بودند. 
ديوان ساالري دولت و احزاب در زير چشمان ما به يك نظام خودكامه و زورگو در حال 
تغيير شكل بود. فرصت طلبان تمام مقام هاي مهم دولتي را هدف قرار دادند و قدرتي را 

درست كردند كه تا جايي كه بتوانند در سياست جمهوري اسامي نفوذ كنند.
خط سير اين گروه تشنه قدرت و ثروت بازتاب خوبي در دولت آقاي هاشمي و خاتمي 
براي جمهوري اسامي به بار نياورد و به  رغم زحماتي كه در اين دو دولت كشيده شده 
ساختارهاي كج تابي شكل گرفت. حلقه قدرت بسته شد و چرخش نخبگان محدود به 
چهره هاي خاصي گرديد و همين س��اختار به دولت آقای روحانی رسيد. از دل ساختار 
دولتي، اپوزيس��يون س��اماندهي ش��د و مصيبت قتل هاي زنجيره اي، كوي دانشگاه و 
ترورهاي درون تشكياتي شكل گرفت. هر كس��ي كه كمتر هوشی داشت مي توانست 
تش��خيص دهد كه نومانكاتوراي به قدرت رسيده با س��اماندهي قتل هاي زنجيره اي، 
وزارت اطاعات؛ با جريانات كوي دانشگاه، نيروي انتظامي؛ و با ترورهاي درون تشكياتي، 
سپاه پاسداران را ترور كرده اند. در حقيقت نومانكاتورا در پي آن بود كه سه ركن امنيت 
جمهوري اسامي را از صحنه خارج كند تا ش��رايط را براي برقراري ديكتاتوري خواص 

فراهم سازد.
ديوان س��االري دولت و حزب در دولت اصاحات در زير چش��مان جمهوري اسامي 
داش��ت به يك سيس��تم خودكامه، زورگو و اپوزيسيون تغيير ش��كل مي يافت. دولت 
سازندگي دستگاه نومانكاتورا را اختراع كرد و اين اختراع وسيله اي شد كه ديوان ساالري 
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جديد در دل جمهوري اس��امي ايران شكل گيرد. زبان ديوان س��االي جديد روي دو 
مسئله متمركز شد:

1. فهرستي از مقام هاي مديريت در قلمرو مقامات باال
2. فهرست اشخاصي كه بايد مقام ها را اشغال نمايند يا براي اين مقام ها ذخيره شوند.

همان طوري كه گفته شد اين مسئله وقتي به وجود آمد كه سازمان نيروهاي انقاب 
پس از جنگ با توجه به شرايط جديد و تخصص هاي ضروري براي اداره كشور در شرايط 
سازندگي، به تنهايي واجد افراد كافي براي اعمال سياست هاي نظام نبود تا بتواند تمام 
پست هاي مسئوليت دار را در يك جريان وفادار به آرمان هاي انقاب در دستگاه دولت 
به دست بگيرد. در چنين خليی بود كه فرصت طلبان شتابان در قلمرو اقتدار و قدرت 
موج مي زدند و براي آنكه توفيق نصيبشان بشود شرايط مختصري كافي بود تا از امكانات 

موجود استفاده نمايند. 
مهم ترين مصداقی كه مي توانست اين جريان را به اهدافش برساند يك ظاهر ديني و 
سياسي انقابي بود نه برخورداري از صاحيت الزم براي كسب مسئوليت هاي مورد نظر. 
در اين واقعيت دردناك، رمز ارتقاي تاريخي دولت سازندگي كشف شد. دولت سازندگي 
و دولت اصاحات به درستي مي دانستند كه چگونه كليه انتخاب هاي مقامات دولتي را 
در دست خود و در دست نومانكاتورا تمركز بخشند. بدين طريق به بهانه ظاهر سياسي 

و انقابي، طبقه جديد فضا را براي خود آماده كرد.
در گرماگرم به��ار عجيب س��ال 1376 آن گاه كه روزنامه هاي چ��پ عليه عاليجناب 
سرخپوش و عاليجنابان خاكستري و دار و دسته هاي راست سنتی و راست محافظه كار 
به هيجان آمده بودند براي اولين بار جمهوري اسامي متوجه شد كه در زير پوست نظام 
انقابي چه مي گذرد. تغيير دستگاه رهبري جمهوري اسامي ايران؛ اين بود تصميمي 
كه نومانكاتورا با خونس��ردي اتخاذ كرده بود و فضاي تاريخي ايران سال هاي آينده را 
جمهوريت بدون اس��اميت به دنيا معرفي مي كرد. براي ناب��ودي گارد هواداران نظام 
جمهوري اسامي ايران و آرمان هاي امام خميني و الگوی واليت فقيه يك وسيله بيشتر 
وجود نداشت: مي بايستي قدرت روحي آنها را خراب كرد و سال هاي متمادي خدمت به 
انقاب و حضور در جبهه هاي جنگ و دفاع از اس��اميت نظام را جرم به حساب آورد. از 
اينجا بود كه طرز تفكر نومانكاتوراي جديد در ايران برما گرديد و معلوم شد كه يك نفر 
انقابي با چشيدن مزه اين طبقه چگونه مي تواند نقش دوگانه اي را بازي كند و در واقع 

تبديل به يك خائن به آرمان هاي انقاب اسامي گردد.
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مردم ما به خوبي ديدند كه نومانكاتوراها چگونه با كس��ب مقام ه��اي خوب، نفوذ و 
زندگي مرفه بيش از پيش بيگانه با عدالت و رنج مردم و نفرت انگيز شدند. مردم فهميدند 
كه اشارتي كافي است تا مخلوقات اين طبقه جديد به محض خارج شدن از دفتر كار خود 
مانند يك دسته گرگ به آرمان هاي انقاب و هواداران آن حمله ور شوند و مشاغل خوب 

نظام را تصاحب كنند. 
هواداران چپ نظام با ساده لوحي تأثرانگيزي تنزل اخاقي و روحي نومانكاتورا را باور 
كردند. مطبوعات زنجيره اي چاپلوسي و پخش شايعات را به منتها درجه رساندند و سردار 
سازندگي تبديل به پدرخوانده و عاليجناب سرخ پوش شد. نگهبانان قديمي جمهوري 
اسامي مورد زش��ت ترين تهمت ها قرار گرفتند. نومانكاتورا در اغلب خطوط به ظاهر 
پيروز شدند. ما نمي دانيم چرا در آن دوران وقتي اين اتفاقات به وقوع مي پيوست، كسي 

در فكر نجات كشور نبود؟! 

چرا متوجه تشکيل چنين جریان منحرفی در دل نظام جمهوری اسالمی نشدیم؟ 
روند تولد و قبضه قدرت توسط طبقه جديد و مس��لط را در ايران بايد در چند مرحله 

مورد توجه قرار داد:
اولين مرحله، ايجاد سازمان نومانكاتوراي حرفه اي در دولت سازندگي است. 

دومين مرحله، به دست گرفتن قدرت مطلق در سال 1376.
سومين مرحله، عبور از رهبري و تصفيه گارد امنيت نظام جمهوري اسامي به وسيله 
نومانكاتورا از طريق ترور س��ه ركن امنيت كش��ور با برنامه هاي قتل های زنجيره اي، 

اغتشاشات دانشگاهي و ترورهاي درون تشكياتي. 
چهارمين مرحله، نهادينه كردن تمايات ليبراليستی در ساختار ديوان ساالری. 

هر مرحله ساختار روانشناس��ي اجتماعي خاص خود را داراست كه بايد به دقت مورد 
توجه قرار گيرد. 

دولت سازندگي در دو مرحله اول و دوم رهبر و تجس��م خودخواهي نومانكاتورا بود. 
اگرچه رئيس اين دولت هيچ گاه مخالف تمام عيار نظام جمهوري اسامي نبوده و نيست 
ولي فضا را براي تش��كل يابي اين طبقه فراهم كرد. اما انتخابات سوم تير 1384 مفهوم 
تاريخي اين پيروزي خونين را در هاله اي از ابهام فرو ب��رد. نومانكاتوراي به ظاهر فاتح 
مجبور شدند جاي خود را به دولتي بدهند كه خويش را متعهد به گفتمان امام و انقاب 
اسامي مي دانست... اين واقعه تاريخي داليل عينی داشت؛ زيرا ايجاد يك طبقه مسلط 
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از قدرت و ثروت دقيقاً در جهت مخالف آرمان هاي انقاب اسامي بود. وقتي كارگزاران 
دولت سازندگي در اين راه قدم گذاشتند طبيعتاً از انقاب به دور افتادند و اعمالشان با 

تماياتشان مطابقت نداشت.
با روي كار آمدن دولت نهم حلقه غير قابل نفوذ نومانكاتورا شكسته شد. تاريخ نشان 
مي دهد كه هميشه قدرت هر طبقه مسلط عبارت است از تسلط يك اقليت كوچك بر 
يك اكثريت عظيم. تأمين تداوم چنين سيستمي در س��اختار نظام جمهوري اسامي 
امكان نداشت. تدابيري مانند به كار بردن دروغ، تهديد به استفاده از زور، فشار اقتصادي، 
فشار ايدئولوژيك و باالخره پنهان نگه داشتن روابط واقعي اجتماعي، از مردم به جايي 
نرسيد. نومانكاتورا در ايران دچار يك خطاي تاريخي شد. بدين معني كه با انكار دولت 
سازندگي و »عاليجناب سرخپوش« خواندن آقاي هاش��مي وجود خود را انكار كرد. با 
چنين انكاري نومانكاتورا هم در زمينه تئوري و هم در زمينه عملي خود را از دستگاه 

ديوان ساالري محروم ساخت.
اكنون در فرآيند مرحله چهارم سيطره اين طبقه در اركان نظام جمهوری اسامی ايران 
قرار داريم و اگر غفلت كنيم نومانكاتورا ايده ه��ای ضد انقابی خود را در درون انقاب 
اسامی نهادينه خواهد كرد. كسی ترديدی ندارد كه نومانكاتورا هيچ گاه در ايران وارث 
انقابيون نبود. بلكه طبقه اي از مديران بودند كه اداره كردن و اعمال قدرت و تكثير ثروت 
سه وظيفه اصلي آنها محسوب مي شود. اين سه وظيفه توأمان مغاير با وظيفه اداره توليد 
اجتماعي اس��ت؛ زيرا اهداف طبقه ممتاز جديد قبضه كردن قدرت حكومت تا تصرف 
قدرت در زمينه اقتصاد است. نومانكاتورا در همه جا ابتدا رهبري سياسي جامعه را به 
دست مي آورد و از آن طريق آن را در زمينه اقتصادي اعمال مي كند. بنابراين تضاد بين 

كار اداري و كار سياسي بزرگ  ترين مشكل اين طبقه بود.
محدوده نومانكاتورا قدرت اس��ت زيرا خود را يك طبقه رهبري مي داند. آنها تاش 
مي كنند در هر دوره اي، در قدرت خود را با سياستمداران حرفه اي شريك سازند. از آن 
طرف آنها از س��هيم كردن ديگران در كوچك ترين قسمت از قدرت سياسي خويش به 
شدت دوري مي جويند. فرمان دادن همان چيزي است كه طبقه نومانكاتورا را خوشحال 
و مسرور مي كند. در كسب، حفظ و بسط قدرت عصبيت دارند. اعضای اين طبقه جز به 

اصول آمرانه الزام آور شغلي خود به چيزي اهميت نمي دهند.
اكنون ما در پايان دهه چهارم انقاب اسامی هس��تيم و جمهوری اسامی برای بقا و 
پيشرفت خود نياز به يك بازنگری جدی در اين زمينه دارد. وقايع انتخابات دهم و يازدهم 
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رياس��ت جمهوری نش��ان داد كه اخاق طبقاتی و مفت خوری نومانكاتورا به خصوص 
در حيطه قدرت و ثروت س��يری ناپذير است. اين مس��ئله از انتخابات رياست جمهوری 
استنباط می ش��ود كه تكوين طبقه خواص، تسلطش بر ديوان س��االری دولتی، عمل 
استكباری و اس��تثماريش، ويژه خواری ها، رانت خواری ها، افزون طلبی ها، امتيازاتش، 
سياس��ت های داخلی و روابط خارجيش همه و همه واقعيتی محس��وس و بررسی آن 
ضرورتی انكارناپذير اس��ت. »نومانكاتورا« يك طبقه انگل اس��ت و اي��ن طبقه نبايد و 
نمي تواند در جمهوری اسامی ايران حضور داشته باشد. تاريخ مطالعه اين جريان نشان 
مي دهد كه به هيچ عنوان تاب و توان هيچ شكس��تی را ندارد و اگ��ر روزی مورد اقبال 
مردم قرار نگيرد تاوان سختی از مردم ساالری، امنيت، استقال و آزادی نظام جمهوری 

اسامی خواهد گرفت. 
اين طبقه برای ملت ايران بيش از آنچه فراهم مي آورد، تل��ف مي كند. يعنی به دليل 
گرايش های انگلی، امتيازاتی كه اين طبقه از آن خود مي داند و سهمی كه از فرآورده های 
ملی در حوزه سياس��ت، اقتص��اد و فرهنگ به خ��ود اختصاص مي دهد پيوس��ته رو به 
افزايش است. ولی در همان حال سطح مش��اركتش در تهيه اين فرآورده های ملی روز 
به روز كمتر مي شود... چرا نومانكاتورا در ايران سير نزولی و انگلی را طی مي كند؟ زيرا 
موقعيت انحصاری اين طبقه در دولت جناب آقای هاشمی و خاتمی اساس گرايش های 
انگلی آن طبقه را ش��كل مي دهد و اكنون نتايج انتخابات يازدهم برای اين مورد قبول 
است كه شرايط نهادينه ش��دن اين طبقه در دولت يازدهم فراهم شده است... خصلت 
هر انحصاری چنين است. هر انحصاری به طور اجتناب ناپذيری به ركود و فساد كشيده 
مي شود. شدت فساد و انحطاط انحصارات متناس��ب با اندازه انحصار مي باشد. هر قدر 
دامنه اين انحصار وسيع تر باشد همان قدر فضا برای رقابت ديگران تنگ تر مي شود. رمز 
انحطاط ديوان ساالری شكل گرفته در دولت سازندگی و دولت اصاحات اين است. اگر 
مي بينيم كه نزديك به دو دهه است كه نومانكاتورا در ايران به شيوه های خشونت گرايی، 
عوام فريبی، تخريب، دروغ گويی و انكار همه دگرگونی های سياسی، اقتصادی و اجتماعی 
جمهوری اسامی ايران رو آورده است و اين گروه انگلی دارد عصاره جامعه را مي مكد به 

خاطر آن است كه شدت انحصار آنها مورد تهديد قرار گرفته است. 
طبقه نومانكاتورا در ايران، طبقه ای ويژه خوار و مفت خور بود. طبقه ای است كه سطح 
زندگيش به لطف كار ديگران تأمين مي شود؛ خصلت انگلی و انحصاری اين طبقه باعث 
مي ش��ود كه هر گاه اين انحصار به خطر بيفتد اين طبقه با تمام توان تاش مي كند آن 
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عامل خطر را در نطفه خفه كند. رم��ز و راز بداخاقی های انتخابات دهم اين بوده و جز 
اين نيست. 

ملت ب��زرگ ايران باي��د آگاه باش��د و از تاريخ عبرت بگي��رد و بداند ك��ه ديكتاتوری 
نومانكاتورا برای مردم ساالری جمهوری اسامی بسيار خطرناك است. از نظر تاريخی 
تاكنون ايران در دوره نهضت مشروطيت، كودتای 1299ش و روی كارآمدن ديكتاتوری 
سياه رضاخان، جنبش ملی شدن صنعت نفت و كودتای 28مرداد 1332ش، نهضت امام 
خمينی در 15خرداد 1342 تاوان اقتصادی، سياسی و جانی بسيار وحشتناكی را برای 

انحصارطلبی ها و ويژه خواری های طبقه نومانكاتورا پرداخت كرده است. 
ايران در گذشته از تسلط نومانكاتورا بر كش��ور چه سودی برده است كه امروز ببرد؟ 
تجدد آمرانه رضاخانی و آن خس��ارت های س��نگين كه از نظر نومانكاتورا يك مرحله 
اجباری، مترقی و اجتناب ناپذير تشخيص داده شد و سياست های دوران بعد چه ارمغانی 
برای ملت ايران آورد؟ ترازنامه كار اين طبقه در ايران واجد هيچ نكات مثبتی نيست. يكی 
از اشكال مفت خوری اين طبقه در ايران از ابتدا تا به امروز به وجود آوردن سيستم رهبری 
مضاعف است. اين رهبری در همه سطوح در دستگاه ديوان ساالری دولتی، دانشگاه ها، 
احزاب سياسی و غيره انجام وظيفه و القای شبهه مي كند. ذوق زدگی های بی حد و حصر 
اين طبقه از بعضی اظهارنظرهای آقای هاشمی و آقای روحانی در مورد نهادهای قانونی 
نظام جمهوری اسامی و در مورد عدم احراز صاحيت های بعضی ها در انتخابات خبرگان 

و مجلس ناشی از همين ويژگی است. 
جاه طلبی خاصيت اساسی طرز فكر اين طبقه اس��ت. حاضرند همه چيز را فدای اين 
جاه طلبی كنند. تمام آرزوها و آرمان های اين جريان آن اس��ت كه پله ای به باال روند تا 
چش��م ها را پر كنند و ارزش حرفه ای به دس��ت آورند. بنابراين نبايد تعجب كرد كه در 
مسابقه كسب، حفظ و نشر قدرت هر حركتی مجاز باشد. در هيچ جا اين قدر دسيسه، 
اس��باب چينی، سالوس��ی پنهانی در لوای وفاداری به اصول انق��اب و آرمان های امام 

نمي توان ديد.1
اكنون رهبران نومانكاتورا در ديوان ساالری دولت آقای روحانی از شهری به شهری 
مي روند و همه ج��ا يك نوع خطابه خ��وب تنظيم يافته را قرائت مي كنند: همزيس��تی 
مسالمت آميز با جهان، گفت وگو با كدخدای دهكده جهانی، سياست خارجی توسعه گرا، 

1. اين مقاله با الهام و استفاده از اثر زير نوشته شده است: ميكاييل وسلنس��كي، نومانكاتورا، ترجمه غامرضا 
وثيق، تهران، اميركبير، 1364. 



40
سخن سردبير

دوره سوم سال سيزدهم شماره 45  پاييز 94

جمع كردن ديپلماس��ی از خيابان ها، پايان انقاب و آغاز اصاحات، اس��طوره ش��دن 
برجام و پس��ابرجام و... در كله هر يك از نومانكاتورهايی كه اين خطابه ها را طوطی وار 
قرائت مي كنند تنها يك چيز وجود دارد: تصويری از كشورهای افسانه ای توسعه يافته؛ 
كشورهای سحرآميزی كه دست يافتن بدان ها امكان پذير نيست ولی می توانند هميشه 
الگوی ديوان ساالری دولت های ايران باشند. فرقی نمي كند كه در سياست های برنامه 
ششم يا چهارم يا اول به اقتصاد نئوكينزی بيانديشی يا به شيوه پيروان مكتب شيكاگو 
معضل توسعه نايافتگی را حل كنی!! مهم اين است كه غربی فكر كنی نه اسامی نه ايرانی 
و نه...!! حتی اقتصاد مقاومتی، سياس��ت مقاومتی، علوم انسانی مقاومتی را نيز مي توان 
به شيوه مكتب شيكاگو يا به شيوه ماساچوستی ها و يا به شيوه نيويوركی ها و يا به شيوه 
پيروان حلقه وين و شايد مكتب فرانكفورت و... حل كرد! همان طوری كه مسئله روابط 
با امريكا و شايد با اسراييل در آينده نه چندان دور را بتوان با نظريه هزينه كردن از جيب 

سياست خارجی به نفع توسعه يافتگی و شيوه ديپلماسی هسته ای حل كرد!!!


