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سىام تير ١٣٣٢

صاحب امتياز :انجمن دفاع از آزادى و اطالعرسانى در ايران

مدير مسئول :على كشتگر

دبير تحريريه :رضا عليجانى

شوراى دبيران :محمدجواد اكبرين ،رضا عليجانى،

على كشتگر ،محسن يلفانى

مدير فنى ،طراحى و برنامهنويسى وبسايت :مقداد ابوالفضلى
طراح و ناظر چاپ (نسخه كاغذى) :على جاللى

--------------------------------------Email: contact@mihan.net
Tel:0033(0)609224334
--------------------------------------• از بازنشر مقاالت با ذكر منبع سپاسگزاريم

فهرست

آن زمان كه بنهادم رس
به پاى آزادى...

بيستوپنجم خرداد ١٣٨٨

ِ
مرجعیت ” آقازاده”4--
رهبــرى و
ایــران چگونه به دمکراســی گذر می کند؟!5--
«مهــم» ترین فرصــت برای «بزرگ» ترین رفرم در قدرت9--
شــرایط پس از آقای خامنه ای از هم اکنون پایه گذاری خواهد شــد 14--
مجلــس خبــرگان :نامزدها ،ترکیب بنــدی روحانیون و تاثیرات آن16--
گزینههایی برای رهبری جمهوری اســامی19--
دورا نِ پســا خامنهای ،چند پیشــفر ض و یک فرض *25--
کشــمکش بر ســر جانشــینی خامنه ای به کجا می انجامد؟29--
نهاد رهبری و شــبه جزیرههای فســا ِد اقتصادی32--
رهبری افراطی انتخاب نخواهد شــد34--
دو جناح و ســه ســناریو :آینده جمهوری اســامی پس از آیت اهلل خامنه ای37--
رهبــر آینده وآینده رهبری40--
معضل جانشــینی در نظام فقیه شــاهی -خالفتی43--
راه دموکراســی از میان مردم می گذرد نه از باالی سرشــان!47--
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رسسخن
در حالــی کــه در کشــورهای دموکراتیــک ،مســئلۀ تغییــر رهبــر ،یــا شــخص ا ّول مملکــت ،بــا نهــادی شــدن قانــون و اصــل
حاکمیــت مــردم ،بــه طــور اصولــی حــل شــده و به جــز در مــواردی نســبتاً کــم اهمیت ،نظیــر پنهان نگهداشــتن بیمــاری رئیس
خاصــی بــرای مملکــت بــه وجــود نمــیآورد ،در نظامهــای
جمهــور یــا زد و بندهــای رایــج میــان اطرافیــان وی ،دشــواری ّ
اســتبدادی ایــن مســئله هــم چنــان در شــمار مســائل و گرفتاریهــای پیچیــده و عمومـاً غیرقابــل پیشبینــی قــرار دارد .حتّــی
در نظامهــای ســلطنتی اســتبدادی ،کــه جانشــینی حــق یــا ارث مسـلّم و پذیرفتــه شــدۀ پســر شــاه یــا ولیعهــد بــود ،معمــوالً بــه
تخــت رســیدن وی بــدون توطئــه و دسیســه و قتــل و کــور کــردن اطرافیــان و نزدیــکان وی ،و طبع ـاً بــدون گــذار از یــک
ِ
ـتبدادی بــه اصطــاح جمهــوری وضــع از ایــن هــم بدتــر اســت.
میســر نمیشــد .در نظامهــای اسـ
دوران اغتشــاش و آشــفتگیّ ،
تکانههــای گــذار از دورۀ تعییــن جانشــین «رهبــر» ،متناســب بــا درجــه تحکیــم و اســتقرار قــدرت نظــام  ،میتوانــد بــا اختاللها
و آســیبهائی کــه ضــرر و زیــان آنهــا را نهایتـاً مــردم و مملکــت بایــد تح ّمــل کننــد ،همــراه اســت.
منظــور از کنــد و کاو در مــورد مســئله یــا معضــل چگونگی تعییــن «رهبر» بعدی جمهــوری اســامی ،به مثابۀ بخشــی از میراث
نظــام والیــت فقیــه ،شــناخت و آشــنائی بیشــتر و دقیقتــر بــا ســاز و کار و مکانیــزم قــدرت بــه هنــگام گــذار از لحظههــای
بحرانــی در قــدرت مســتقر اســت .چــرا کــه میــزان قــدرت «رهبــر» در جمهــوری اســامی بــه لحــاظ حقیقــی و حقوقــی بســیار
بیشــتر از همــۀ دیگــر ارکان قــدرت ،ماننــد نهــاد ریاســت جمهــوری یــا نهــاد قانونگــزاری ،و مجموعــۀ افــرادی اســت کــه
مســئولیت ایــن نهادهــا را در دســت دارنــد .بنــا بــر ایــن ،تغییــر شــخص «رهبــر» یــا تغییــر خــط مشــی وی میتوانــد تاًثیــر همــه
جانبـهای بــر مجموعــۀ سیاسـتهای داخلــی و خارجــی ،و برنامههــای اقتصــادی و سیاســی و اجتماعــی و  ...حکومــت ایــران
داشــته باشــد .بــر حســب ایــن کــه ایــن تغییــرات مثبــت باشــند ،یــا بــر عکــس ،بــه تشــدید سیاسـتهای مملکــت بــر بــاد ده
کنونــی بیانجامنــد ،تاًثیــرات شــدید و مانــدگاری بــر آینــدۀ ایــران خواهنــد داشــت .هــر چنــد فرامــوش نمیکنیــم کــه اگــر بــه
وجــود ظرفیــت یــا گرایشــی بــا هــدف اســتقرار دموکراســی و حاکمیــت مــردم ،عــاری از هــر گونــه حــق ویــژه (والیــت فقیــه
و پادشــاه و ) ...معتقدیــم ،نمیتــوان و نبایــد تنهــا چشــم بــه «تغییــرات» از بــاال دوخــت .تحـ ّ
ـولت اجتماعــی معمــوالً محصــول
تالقــی تغییــرات از بــاال و تغییــرات از پائیــن ،بــه ویــژه در عرصــۀ جامعــۀ مدنــی اســت ،کــه علیاالصــول میتوانــد به
هــر خواســتی طبــق شــرایط زمانــی ،ولــو در دراز مــدت ،دســت یابــد.
***
در ایــن فرصــت یــادآوری چنــد نکتــه در مــورد مطالــب و موضوعــات نشــریۀ «میهــن» نیــز ضــروری اســت.
نخســت ایــن کــه مطابــق روشــی کــه اینــک باید بــرای خواننــدگان نشــریۀ آشــنا باشــد ،کوشــیدهایم تــا در حد
امــکان بــا دعــوت از صاحبــان دیــدگاه هــا و مواضــع گوناگــون ،بررســی جامــع و همهجانبـهای از موضــوع هر
شــماره ارائــه دهیــم .بــه همیــن علــت ،بــر حســب معمــول ،جــز بــه گونـهای محــدود و محتــاط ،در محتــوا و
کیفیــت نوشــتههای عرضــه شــده ،دخالــت و اظهــار نظــری نکردهایــم.
اشــاره بــه همــه جانبــه بــودن عقایــد و آراء و مســئولیت نویســندگان مقالههــا موجبــی اســت بــرای تاًکیــد
بــر ایــن نکتــه کــه مــا بــه هیــچ روی بــاور نداریــم کــه بــا گــردآوری مطالــب و مقالههــای گوناگــون
دربــارۀ یــک موضــوع ،آن را خاتمــه یافتــه و پرونــدهاش را بســته میدانیــم .بــر عکــس ،خواســت
اصلــی «میهــن» ایــن اســت کــه تریبونــی بــرای بــرای تعاطــی و تعامــل فکــری و برخــورد اندیشـهها
باشــد .ایــن نکتــه را برخــی از همــکاران ،بویــژه پــس از انتشــار شــمارۀ د ّوم کــه بــه موضــوع
«روشــنفکری و نهضــت اصــاح دینــی» اختصــاص داشــت ،بــه درســتی یــادآوری کردنــد .بنا بر
ایــن درخواســت مــا از نویســندگان و صاحبنظــران ،چــه آنــان کــه تــا به حــال با مــا همکاری
کردهانــد و چــه کســانی کــه هنــوز از لطــف و توجــه شــان بهرهمنــد نشــدهایم ،ایــن اســت
کــه نظــرات و عقایــد و انتقادهــای خــود را دربــارۀ آنچــه تــا بــه حــال در نشــریه آمــده ،و
بیــش از آن ،دربــارۀ هــر موضــوع و مطلبــی کــه «میهــن» را برای طرح و انتشــار آن مناســب
میداننــد ،بــرای مــا بفرســتند یــا بــا مــا در میــان بگذارنــد و از ایــن طریــق بــه هــدف اصلــی
نشریه که اندکی باالتر بدان اشاره شد ،یاری رسانند.
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ِ
مرجعیت
رهبرى و
” آقازاده”

4

یکــى از مباحثــى کــه در آغــاز ده ـ ه گذشــته ،بــه بحــث هــا و نقدهایــى
ِ
“مرجعیــت اطرافیــان” یــا
در درون بخــش هایــى از حــوزه دامــن زد مبحــث
“مرجعیـ ِ
ـت وراثتــى” بــود؛ از نخســتین کســانى کــه بــه ایــن وضعیــت معتــرض
ِ
بــود مرجــع فقیــد لبنانــى “ســید محمــد حســین فضــلاهلل” بــود .او بــا طــرح
بحثــى تحــت عنــوان «مرجعیــه األوالد و األصهــار» (یعنــى مرجعیـ ِ
ـت فرزنــدان و
دامادهــا) معتقــد بــود کــه مرجعیــت شــیعه در بســیارى مــوارد بــه جــاى آن کــه
بــا محــور فقاهـ ِ
ـح فرزنــدان و دامادهــا
ـت فقیــه ،ســامان و ســازمان یابــد بــا مصالـ ِ
اداره مىشــود و پــس از مــرگ فقیــه هــم تــاش مــى شــود ایــن منبــع “قــدرت،
ثــروت و منزلــت” بــه جــاى انتقــال بــه «مجتهــد أعلــم» در درون خانــواد ه فقی ـ ِه
فقیــد بمانــد و ترجیحـاً مرجعیــت بــه آنهــا منتقــل شــود.
البتــه فرزنــدان مراجــع عمومـاً روحانــى و فقیــه هســتند و “طبیعــى و غریزى”
اســت کــه مــورد اعتمــاد پــدران شــان باشــند امــا آن چــه مــورد نقــد مرحــوم
فضــل اهلل بــود ادار ه بیــوت مراجــع توســط “آقازادههــا” و تأثیرگــذارى عمیــق
آنهــا بــر پدرانشــان و نتایــج فقهــى ،سیاســى و اجتماعــى آن بــود.
در ایــن کــه تــا چــه انــدازه “آقازادههــا” بــراى انتقــال مرجعیــت ،بخــت
یارشــان بــوده و یــا در برخــى مثــال هــا مــى تــوان بحــث کــرد کــه مجــال آن
در ایــن مقــال نیســت امــا بقــاى مرجعیــت در بیــت آیـ ِ
ـات شــیرازى یــا انتقــال
مرجعیــت آیـتاهلل ســید محمــد رضــا گلپایگانــى پــس از مــرگ ،بــه دامــادش
“لطــف اهلل صافــى گلپایگانــى” مــواردى از ایــن دســت بــه شــمار مىآینــد.
در ایــن میــان ،جمهــورى اســامى کــه رهبـ ِ
ـرى “فقیــه” را شــرط نشســتن بــر
کرســىِ مقــام اول نظــام مــى دانــد ایــن وضعیــت را بــه گونــه اى دیگــر نهادینه کرد
و تصمیــم گرفــت بــا “نظــارت اســتصوابى” بــر انتخابات مجلــس خبــرگان ،عنوان
“آیــت اهلل” را -آنجــا کــه پــا در حریــم قــدرت سیاســى مــى گــذارد -بــه انحصــار
خــود درآورد.
در ســال  ١٣٨٢ایــن موضــوع را بــا آیــت اهلل موســوى اردبیلــى در میــان
ِ
دیرپاى شــوراى نگهبــان) به
گذاشــتم و از ایشــان شــنیدم کــه احمــد جنتى (دبیــر
دیــدار برخــى مراجــع (از جملــه شــخص آقاى موســوى اردبیلــى) رفتــه و از آنها
خواســته در موضــوع خبــرگان بــراى کســى گواهــىِ اجتهــاد صــادر نکننــد و این
امــر را بــه خبــرگان واگــذار کننــد کــه البتــه پاســخ تنــدى از ایشــان شــنیده بــود.
ایــن موضــوع دو پیامــد داشــت؛ نخســت اینکه امکان تشــکیل مجلســى را به
حاکمیــت مــى داد کــه اکثریــت اش را فقیهــا ِن حکومتــى پــر کننــد ،دیگــر ایــن
کــه فقیهــان مســتقل یــا داراى گرایــش بــه جریــان هــاى ناخوشــاین ِد حکومــت،
نگــران از ر ّد صالحیــت و در نتیجــه آســیب دیــدن وجهـ ه علمــى شــان باشــند و
عطــاى نامــزدى را بــه لقایــش ببخشــند.
اکنــون اگــر دو تصویــر فــوق را ترکیــب و بــر وضعیــت کنونــى منطبق کنیم
بــه چــه نتیجــه اى مــى رســیم؟ تصویــر اول ،بیــت “آیــت اهلل خامنـهاى” اســت که
هــم یــک مؤسســه سیاســى بــا بازوهــاى اقتصــادى و نظامــى اســت و هــم داراى
جایــگاه مرجعیــت (کــه بــه تدریــج از ســال  ٧٠بــه بعــد بــا همــت محمــد یــزدى
رئیــس کنونــىِ مجلــس خبــرگان -و تبلیغــات رســمى بــه دســت آورد) .در ایندوره جدید| شماره  | 3خرداد و تير  12 | ١٣٩٤یورو

محمدجواد اکربین

بیــت ،اکنــون ســید
مجتبــى خامنــهاى
“آقــازاده”اى اســت
کــه هــم داراى
کرســى تدریــس
“خــارج فقــه” در
حــوزه علمیــه قــم
اســت (و ایــن در
ســنت حــوزه ،بــه او اعتبــار فقهــى مــى بخشــد) و هــم سیاسـىترین فرزنــد رهبــر
جمهــورى اســامى و نزدیــک تریــن چهــره بــه لحــاظ نظــرى و عملى به اوســت
کــه بــا بازوهــاى نظامى و اقتصـ ِ
ـادى بیــت روابــط ویــژه اى دارد و تأثیرگذارترین
عضــو بیــت بــه شــمار مــى آیــد.
تصویــر دوم ،مجلــس خبرگانــى اســت کــه دســت کــم تــاش حکومــت بر
آن اســت تــا در دوره آینــده از فقیهــان منتقــد و مســتقل خالــى باشــد .در دو ســال
اخیــر افــرادى از جملــه “احمــد جنتــى” و “محمــد مؤمــن قمــى” دبیــر و عضــو
شــوراى نگهبــان و “موحــدى کرمانــى” عضــو مجلــس خبــرگان بــر ایــن اراده
تصریــح کــرده انــد و چهــره هــاى برجســته اصولگــرا ماننــد “اســداهلل بادامچیــان”
نیــز نســبت بــه ورود نفوذىهــا بــه ایــن مجلــس هشــدار داده انــد.
ترکیــب ایــن دو تصویــر مــى توانــد ایــن تصــور را بــه دســت دهــد کــه اگــر
“خبــرگان حکومتــى” بخواهــد “آقــازاده”اى را در رهبــرى و مرجعیــت ،جایگزین
پــدر کنــد امــرى ممکــن و متوقــع اســت؛ بــه ویــژه آنکــه مدیــر پــروژه رســاندن
آیــت اهلل خامنـهاى بــه مرجعیــت ،ناگهــان بــه ریاســت مجلــس خبــرگان رســیده
اســت.
ایــن تصــور ،بــه ویــژه در شــرایط نظارت اســتصوابىِ حاکــم بر انتخابــات آن
جــا قــوت مــى گیرد کــه فقاهــت ،دیگــر ِ
موجــد صالحیت نیســت؛ این که ســید
حســن خمینــى هــم دقیقــا ماننــد ســید مجتبــى خامنـهاى داراى کرســى تدریــس
“خــارج فقــه” در حــوزه علمیــه قــم اســت و ســال هــا زودتــر از او ایــن اعتبــار
فقهــى را بــه دســت آورده و بــه لحــاظ سـن ّت حــوزوى بــه درســتى “آیــت اهلل”
خوانــده مىشــود بــراى ورود بــه خبــرگان کافى نیســت ،یا بســیارى از شــاگردان
مرحــوم آیــت اهلل منتظــرى و اعضــاى “مجمــع محققین و مدرســین حــوزه علمیه
قــم” کــه اکنــون اعتبــار فقهــى الزم را در سـن ّت حــوزوى دارنــد نمــى تواننــد بــه
ســادگى وارد خبــرگان شــوند.
رهبــرى و مرجعیت ســید مجتبــى خامنهاى ممکن اســت در شــرایط کنونى،
دور از ذهــن بــه نظــر برســد؛ مــا امــا بــا ســاختارى مواجهیــم کــه در آن امــور دور
از ذهنــى ماننــد مرجعیــت ســید علــى خامن ـهاى و ریاســت جمهــورى محمــود
احمدىنــژاد و ردصالحیــت اکبــر هاشــمى رفســنجانى را بــه امــرى باورپذیــر
تبدیــل کــرده اســت؛ کافــى اســت رهبــر جمهــورى اســامى “احســاس تکلیف”
کنــد و بازوهــاى نظامــى و اقتصــادى بیــت و دســتگاه عریــض و طویــل تبلیغــات
رســمى را بــراى باورپذیــر کــردن ایــن وراثــت بــه خدمــت بگیــرد..

ایرانچگونه
به دمکراسی گذر می کند؟!

کاظم علمداری

در انقــاب  1357ایــران نیرویــی قــدرت را بدســت گرفــت کــه
اســاس فکــر ،ارزش هــای زندگــی و معیــار رابطــه حکومــت اش بــا
مــردم ،متعلــق بــه گذشــته ،و الگویــی ازمناســبات قبیلــه ای وچــادر
نشــین جامعهالنبــی عربســتان در  1400ســال پیــش بود.قــدرت جدیــد
بــرای اســامی کــردن حکومــت مــورد نظــر خودکســانی را بــه مقامــات
گمــارد کــه متقــی یــا بــه اصطــاح مکتبــی باشــند .زنــده یــاد ســید
محمــود طالقانــی ،کــه صمیمانــه مــورد احتــرام مــردم بــود ،پــس از
پیــروزی انقــاب اعــام داشــت بــرای ریاســت شــهربانی یــک پاســبان
متقــی بهتــر از یــک ســپهبد کاردان اســت .طالقانــی اگرچــه مــردم را
نســبت بــه خطــر اســتبداد دینــی هشــدار داده بــود ،امــا اگــر بیشــتر زنــده
مــی مانــد متوجــه مــی شــد کــه چگونــه اصــل تقــوای مــورد نظــر او
توجیــه گــر قــدرت گیــری انحصــاری قشــری تریــن و خرافــه پرســت
تریــن جریانــات مذهبــی بــی دانــش و تجربــه شــد؛ و بــه جــای عدالــت،
ظلــم ،دیکتاتــوری ،ســرکوب ،دروغ و فســاد ویژگــی برجســته نظــام
اســامی گردیــد .افــراد بــه اصطــاح متقــی ،ولــی بــی دانــش و اطــاع،
و تجربــه و کاردانــی ،وقتــی بــه قــدرت رســیدند ،نخســت بخشــی از
نخبــگان کارای جامعــه را کشــتند و فــراری دادنــد ،و امــوال شــان
را مصــادره کردنــد ،و کــم کــم وسوســه ثــروت نیــز پیــدا کردنــد ،و
موقعیــت جدیــد را بــه منبــع مــال انــدوزی خــود بــدل نمودنــد .ســاده
تریــن راه ثــروت انــدوزی ،در ایــن نظــام دســت یازیــدن بــه امــوال

مصــادره شــده ،رانــت خــواری ،بــاج گیــری و رشــوه گیــری ،وانتقــال
ثــروت ملــی و دولتــی ،کــه خــود بــرآن کنتــرل و نظــارت داشــتند،
بــود .ایــن گونــه ،میلیاردهــا دالر ثــروت ملــی توســط رانــت خــوران،
وابســتگان مقامــات و آقــازاده هــا بــه یغمــا رفــت .افــزون برســوء
اســتفاده هــای مالــی ،حکومــت مکتبــی عامــل رواج دروغگویــی ،بــی
اخالقــی ،نــا بُردبــاری در انتقــادات ،و کاربــرد مجــازات هــای ســنگین
علیــه مخالفــان و بــرای مطیــع کــردن مــردم گردیــد .ایجــاد رعــب و
وحشــت دائمــی در جامعــه ،بســتن فضــای اندیشــیدن و خالقیــت ،بســتن
دانشــگاه هــا ،مراکزآمــوزش علمــی و تربیــت نخبــگان و کارشناســان،
و فرارمغزهــا وجــوه دیگــری از شــیوه کشــورداری روحانیــت و
مکتبی ها شــد.
اســتبداد خــاف ادعــای آیــت اهلل خمینــی ،کــه گفتــه بــود فقیــه
مســتبد خــود بــه خــود از فقاهــت مــی افتــد ،بــه ویژگــی اصلــی رژیــم
اســامی بــدل گردیــد .علــی رغــم حکــم اولیــه اش ،خمینــی حفــظ
نظــام را مهــم تــر از حفــظ اســام دانســت ،و درعمــل دریافــت کــه
بــرای حفــظ نظامــی بــا الگــوی قبایــل چادرنشــین عربســتان راهــی جــز
کار بــرد اســتبداد نــدارد .خامنــه ای افــزون بــر آن ،زمانــی کــه اختــاس
هــای کالن مقامــات آشــکار شــد ،حفــظ آبــروی روحانیــت آلــوده بــه
فســاد مالــی را مهــم تــراز منافــع ملــت ایــران دانســت و زنهــارداد کــه
فراینــد قضایــی اختــاس هــا را کــش ندهنــد تــا عوامــل اصلــی فســاد
کمتــر شــناخته شــوند و آبــروی نظــام نریزد.تجربــه نشــان داد کــه شــیوه
کشــورداری روحانیــت و ادغــام دیــن در حکومــت ،اســام و روحانیــت
را بــی اعتبــار و اعتمــاد مــردم از آنهــا را ســلب کــرد.
عــاوه بــر ســو اســتفاده هــای مالــی ،هــدر دادن ثــروت ملــی بــه
دلیــل بــی اطالعــی و بــی دانشــی مقامــات جمهــوری اســامی ،درســت
در دهــه هایــی کــه کشــورهای در حــال توســعه بــه رشــد و پیشــرفت
هــای صنعتــی و علمــی شــایان توجــه ای دســت مــی یافتنــد ،رخ داد.
بــرای نمونــه ،میلیــاردالر هزینــه و زیــان بــه دلیــل گــروگان گیــری
کارکنــان ســفارت آمریــکا ،و کارهــای تروریســتی توســط حــزب
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اهلل لبنــان ،و پیشــبرد پــروژه هســته ایــران بــه ملــت ایــران تحمیــل
کرده اند.
بیگانــه بــودن روحانیــت حاکــم برقوانیــن بیــن المللــی ،ســبب
شــد کــه قطعنامــه هــای پــی در پــی شــورای امنیــت ســازمان ملــل را
کــه متحدیــن خودشــان ،یعنــی چیــن و روســیه نیــز امضــای خــود را
پــای آن گذاشــته بودنــد را نداننــد ،و آنهــا را ورقــه پــاره بخواننــد.
کارشناســان بــه خدمــت گرفتــه شــان هــم تصــور مــی کردنــد کــه بــا
تحریــم نفــت ایــران ،قیمــت نفــت بــه  200دالر هــر بشــکه افزایــش
خواهــد یافــت .ایــن نادانــی هــا ســبب شــد کــه آنهــا بــه چاهــی بیافتنــد
کــه امــروز ناچارنــد تمــام آنچــه بــا ســرمایه و ثــروت ملــت ایــران
خریــداری کــرده انــد را نــا بــود کننــد.
نیروهــای قشــری ،مکتبــی و اصــول گــرا اجــازه
ندادنــد کــه حتــا اصــاح طلبــان ،و طیــف
تجارب
هاشــمی رفســنجانی کــه بــه نوعــی واقعیــت
جوامعی که
هــای جهــان را دریافتــه انــد ،در تصمیــم گیــری
هــا و سیاســت گــذاری هــا ســهیم شــوند .در
انقالبی را پشت سر
شــرایطی کــه دولــت درپــی یافتــن راه گریــزی
نهاده اند نشان می
از وضعیــت وخامــت بــار اقتصــادی ایــران
دهد که تغییرات
اســت ،اصــول گراهــا ضمــن پشــتیبانی نظامــی
و مالــی از دولــت هــای فاســد و دیکتاتــور در
ساختاری قدرت
ســوریه و عــراق و عملیــات تروریســتی حــزب
معموال زمانی
اهلل ،در پــی تحریــک و شــاخ بــه شــاخ شــدن
رخ می دهد که
بــا قــدرت هــای منطقــه ،ماننــد اســرائیل و
نسل اول رهبری
عربســتان ســعودی هســتند .بــاز بــه دلیــل بــی
اطالعــی ازموقعیــت نظامــی ایــن کشــورها ،چــاه
انقالب از صحنه
دیگــری بــرای ملــت ایــران مــی کننــد.
خارج شده باشد.
نتیجــۀ رو در رویــی نظامــی بــا کشــورهایی
نیرویی که قدرت و
کــه افــزون بــر تــوان نظامــی خــود ،قــدرت
هــای بــزرگ غــرب را نیزپشــت ســر خــود
امتیازهای فراوانی
دارنــد ،پیشــاپیش روشــن اســت .روحانیــت بــا
از پرتو انقالب
ادعــای بــردن مــردم بــه بهشــت جنهــم دیگــری
بدست آورده است
را بــرای مــردم ایــران تــدارک مــی بینــد .بــا
توجــه بــه ایــن واقعیــت هــا رونــد گــذار ایــران
حاضر نخواهد شد
بــه دمکراســی چگونــه ممکــن اســت؟
به سادگی آنها را
گذر ازانقالب ها
رها کند.
تجــارب جوامعــی کــه انقالبــی را پشــت
ســر نهــاده انــد نشــان مــی دهــد کــه تغییــرات
ســاختاری قــدرت معمــوال زمانــی رخ مــی دهــد
کــه نســل اول رهبــری انقــاب از صحنــه خــارج شــده باشــد .نیرویــی
کــه قــدرت و امتیازهــای فراوانــی از پرتــو انقــاب بدســت آورده
اســت حاضــر نخواهــد شــد بــه ســادگی آنهــا را رهــا کنــد.
فشــار داخلــی (شــامل فشــار جامعــه و آپوزیســیون درون ســاختار
قــدرت) ،وفشــار خارجــی ضــرورت تغییــر ســاختاری نظــام هــای بســته
و خــود کامــه اســت.رژیم هــای انقالبــی بــرای کنــار مانــدن از فشــار
خارجــی ،معمــوال از سیاســت درهــای بســته و خــود انزوایــی اســتفاده
مــی کننــد و مخالفــان خــود را عوامــل بیگانــه مــی خواننــد .خــارج
شــدن از انــزوای جهانــی و پذیرفتــن دیپلماســی متعــارف از عوامــل
آمادگــی دگرگونــی سیاســی نظــام هــای بســته ،دیکتاتــوری و انقالبــی
اســت .امــا تــا زمانــی کــه ناچــار نشــوند بــه آن تــن نمــی دهنــد.
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دگرگونــی در چیــن کمونیســت بــا وجــود نفــوذ معنــوی و قــدرت
برترمائوتســه تونــگ ،رهبــر انقــاب چیــن ممکــن نبــود .اوکــه جامعــه
را بــا تــب و تــاب هیجانــات انقالبــی اداره مــی کــرد ،در دوره دهــه
ســاله “انقــاب فرهنگــی” توانســت تمــام رقبــای خــود را بــا انــگ
عوامــل بــورژوازی از صحنــه خــارج و حتــا مجــازات کنــد .درپایــان
ایــن دوره بــود کــه چوئــن الی ،نخســت وزیــر چیــن ،گامــی در جهــت
کاهــش تنــش بــا غــرب برداشــت .امــا ســنگ بنــای تحــول در چیــن
بعــد از مــرگ مائــو و بدســت دنــگ شــیائوپینگ ،یکــی از رهبــران
نســل دوم انقــاب چیــن ،کســی کــه در دوره انقــاب فرهنگــی دو بــار
تصفیــه شــده بــود ،ازمیــان هشــت تــن از ریــش ســفیدان باقــی مانــده از
دوره انقــاب ،انجــام گرفــت.
در کوبــا تحــول بــا اکــراه زیــر ســایه فیــدل کاســترو ،توســط
رائــول کاســترو ،نســل دوم رهبــری حــزب کمونیســت ،انجــام مــی
گیــرد .در شــوروی ســابق بــا گذشــت چندیــن نســل ازانقــاب،
تحــول بدســت باالتریــن مقــام قــدرت دولتــی و حزبــی ،یعنــی دبیــر
کل حــزب کمونیســت شــوروی ،میخائیــل گورباچــف و علــی رغــم
مقاومــت جنــاح تنــد روی حــزب آغــاز شــد ،ولــی بــه دلیــل نارضایتــی
هــای انباشــته شــده و شــدت اشــتیاق بــرای تغییــر ،ســیل دگرگونــی هــا
گورباچــف را نیــز بــا خــود بــرد.
خامنــه ای و متحــدان نظامــی اش در ایــران اراده کــرده انــد
نگذارنــد کســی در ایــران نقــش گرباچــف و یــا حتــا دنــگ
شــیائوپینگ ،معمــار بازســازی ،و رشــد و توســعه اقتصــادی چیــن ،را
بــازی کنــد .دنــگ شــیائوپینگ ،برخــاف رهبــران ایــران ،بــه درســتی
رابطــه بــا جهــان ســرمایه داری غــرب را ضــرورت توســعه و پیشــرفت
چیــن مــی دانســت .آیــت اهلل خمینــی عهــد کــرده بــود کــه جنــگ بــا
عــراق را حتــا اگــر  20ســال بــه درازا بیانجامــد ،و یــا فراتــر از آن ،تــا
پیــروزی بــر “فتنــه جهانــی” ،یعنــی آمریــکا ،ادامــه دهــد .ولــی او قبــل
از فــوت خطــر شکســت نظــام را حــس کــرد وپــس از هشــت ســال بــه
صلــح نــه چنــدان آبرومندانــه بــا صــدام تــن داد.
خامنــه ای نیــز نــه تنهــا مذاکــره بــا آمریــکا را منــع کــرده بــود ،آن
را خیانــت مــی شــمرد .امــا او امــروز خــود بــه ناچــار بــا عقــب نشــینی
راه گفتگــو بــا آمریــکا را زیرپوشــش “نرمــش قهرمانانــه” همــوار
کــرده اســت ،و احتمــاال توافــق هــای خفــت بــاری علــی رغــم میــل او،
ولــی زیرســایه او بــا آمریــکا انجــام مــی گیــرد.او خطــری کــه نظــام را
تهدیــد مــی کنــد ،یعنــی احتمــال برآمــدن اعتراضــات گســترده مــردم
بــه دلیــل تنگناهــای اقتصــادی وبــی اعتمــادی مــردم بــه نظــام بــه دلیــل
فســاد گســترده وبــی اخالقــی مقامــات ،شــکاف بــزرگ فقــر و ثــروت،
و گســترش معضــات اجتماعــی ماننــد بیــکاری و اعتیــاد ،را درک
کــرده اســت ،و بــرای حفــظ نظــام و رفــع مشــکالت مالــی آن در برابــر
آمریــکا ،کشــوری کــه  36ســال دشــمن خــود مــی خوانــده اســت،
عقــب نشــینی مــی کنــد.
ولــی ایــن عقــب نشــینی بــه هــر حــال بــه ســود مــردم ایــران اســت.
زیــرا جلــوی زیــان هــای بیشــتری بــه منافــع ملــی ایــران را خواهــد
گرفــت .ایــن عقــب نشــینی مــی بایســت یــک دهــه قبــل انجــام مــی
گرفــت .تاریــخ نشــان داده اســت سرنوشــت حکومــت گرانــی کــه
ســد راه پیشــرف جامعــه خــود مــی شــوند و در برابــر اراده مــردم مــی
ایســتند ،بــه شــیوه پایــان گیــری آن بســته مــی شــود .آیــا خامنــه ای در
پــی عقــب نشــینی در برابــر آمریــکا ،در برابــر مــردم ایــران نیــز عقــب
نشــینی خواهــد کــرد؟

دالیل عقب نشینی
دردوره پــر فســاد و چپــاول پولــی ریاســت جمهــوری احمــدی
نــژاد ،علــی رغــم درآمــد بــی ســابقه نفــت درتاریــخ ایــران بــه دلیــل
ســلطه نــا ســالم تریــن و نــا الیــق تریــن جنــاح اصــول گــرا بردولــت،
اســاس اقتصــاد غیــر مولــد ایــران بیشــتر تخریــب شــد .سیاســت تقابــل
بــا جهــان و کشــورهای همســایه و پــا فشــاری بــر ادامــه برنامــه هســته
ای نگــران کننــده غــرب و کشــورهای همســایه بــاال گرفــت ،و در
نتیجــه ،تحریــم هــای گســتردۀ ســازمان ملــل متحــد و کشــورهای
غربــی و کاهــش  50درصــدی درآمــد نفــت ،نــه تنهــا ســامانه اقتصــاد
معیــوب نظــام را فلــج کــرد ،بلکــه در آمــد نفــت ،منابــع مالــی راضــی
نگهداشــتن قشــرهای فرودســت جامعــه نیــز بــه شــدت فروکــش کــرد.
اکنــون نارضایتــی بخــش هــای فرودســت جامعــه رژیــم را نگــران
کرده اســت.
بــا روی آوری بــه سیاســت جدیــد ،یعنــی مذاکــره بــا آمریــکا و
احتمــاال تعامــل بــا جهــان ،یکــی دیگــر از حربــه هــای عــوام فریبانــۀ
مقابلــه بــا اصالحــات ،و وانمــود کــردن اینکــه غــرب نمــی خواهــد و
نمــی گــذارد مــا پیشــرفت کنیــم نیــز از دســت رهبــران نظــام خــارج
مــی شــود و سیاســت آمریــکا ســتیزی رنــگ مــی بــازد .تأســف
بارآنکــه درتقویــت ذهنیــت دشــمن ســازی وآمریکاســتیزی ایرانیــان،
بخشــی ازمخالفــان نظــام نیــز فعاالنــه نقــش ایفاکــرده انــد.
امــا دگرگونــی داخلــی زمانــی رخ خواهــد داد کــه رژیــم دریابــد
کــه صــرف پایــان یافتــن تحریــم هــا و دسترســی بــه پــول هــای بلوکــه
شــده ودر آمــد نفــت نمــی توانــد مشــکالت ســاختاری اقتصــاد ایــران
کــه تابعــی از ســاختار کهنــه حقوقــی و سیســتم عقــب مانــده ازضــرورت
هــای عصــر کنونــی اســت را برطــرف کند.تحریمهــا ریشــه مشــکالت
اقتصــاد ایــران نبــوده و نیســت .تحریــم هــا مدیریــت نــا الیقــی را کــه
عامــل اقتصــاد غیرمولــد ایــران و هــدر دادن ثــروت ملــی و فســاد مالــی
بــوده اســت را وادار بــه عقــب نشــینی کــرد.
بــا رفــع تحریــم هــا و دسترســی جمهــوری اســامی بــه پــول
هــای بلوکــه شــده مشــکالت مالــی مرحلــه ای رژیــم حــل مــی شــود
و احتمــاال دســت شــان بــرای کمــک بــه حــزب اهلل و بشاراســد نیــز
بــاز تــر خواهــد شــد .امــا بــرای راه انــدازی چــرخ اقتصــاد بــه شــدت
آلــوده بــه فســاد ایــران ،نــه تنهــا بایــد ســاختار اقتصــاد کشــور تغییــر
کنــد و ســرمایه گــذاری بزرگــی در حــد ده درصــد درآمــد ناخالــص
ملــی بــرای توســعه صنعتــی و عمــران جامعــه اختصــاص یابــد ،بلکــه
ســلطه انحصــاری مدیریــت روحانــی – نظامــی ،عامــل اصلــی وضعیــت
نــا بــه هنجــار کنونــی نیزپایــان یابــد و جــای آن را دولــت منتخــب
مــردم ،مدیــران برجســته ،کارشناســان عمــل گــرا کــه بــه جــای منافــع
نظــام ،منافــع ملــی ایــران را مرکــز برنامــه ریــزی و سیاســت هــای خــود
قرارمــی دهنــد ،بگیــرد.
تجــارب از گذار از دیکتاتوری
ســاموئل هانتینگتــون ،صاحــب نظریــۀ معــروف “برخــورد تمــدن
هــا” ،درکتــاب مــوج ســوم دمکراســی خــود مــی نویســد ،گــذار از
دیکتاتــوری بــه دمکراســی معمــوال یــک ضــرب انجــام نمــی گیــرد.
ایــن دگرگونــی نیازمنــد مرحلــه میانــی ،ویــا کاتالیــزوری اســت کــه
ضمــن حفــط ســاختار قــدرت حاکــم ،بــه دلیــل فعــل و انفعــاالت
درونــی جامعــه ،غیرمولــد بــودن ســاختاراقتصادی آن ،رشــد تضــاد
درون جنــاح هــای رژیــم و دگرگونــی هــای بیــن المللــی ،جناحــی در
درون دایــره قــدرت پیــدا مــی شــود کــه بــا تکیــه برجامعــه مدنــی بــر

جنــاح تنــد رو ،مدافــع حفــظ دیکتاتــوری و قــدرت متمرکــز غلبــه مــی
کنــد و آنــرا بــه عقــب مــی رانــد و در ســاختار متمرکــز قــدرت تــرک
ایجــاد مــی کنــد.
بدیــن شــکل شــرایط و فضــای بــاز سیاســی و فراینــد دمکراســی
فراهــم مــی گــردد .هانتینگتــون از نمونــه هــای متعــددی از دیکتاتــوری
هــای جهــان ســومی نــام مــی بــرد کــه ایــن رونــد را طــی کــرده انــد
و بــه دمکراســی رســیده انــد .وی اضافــه مــی کنــد کــه در ادامــه ایــن
وضعیــت ،جنــاح مخالــف تــداوم دیکتاتــوری و تمرکــز قــدرت،
اگردســت بــاال را داشــته باشــد و خــود از ســاختار دیکتاتــوری ببُــرد
و بــه دمکراســی روی آورد ،و یــا در اوج بحــران سیاســی و ناتوانایــی
ادامــه راه ،خواســته و نــا خواســته شــرایط بــرای قــدرت گیــری گروهــی
دمکراســی خــواه در داخــل یــا خــارج نظــام فراهــم مــی گــردد .امــا از
دیــد هانتینگتــون ایــن دگرگونــی چنــد شــرط دارد.
با روی آوری
نخســت اینکــه جامعــه از ســازمان هــا قــوی
جامعــه مدنــی مســتقل و مدافــع دمکراســی
به سیاست جدید،
برخــوردار باشــد ،تــا جنــاح میانــه رو مخالــف
یعنی مذاکره با
دیکتاتــوری بــرآن تکیــه کنــد.
آمریکا و احتماال
دوم ،بحــران سیاســی درون رژیــم ،اداره
عــادی مدیریــت کشــور را بــه بــن بســت کشــانده
تعامل با جهان ،یکی
باشــد و مشــروعیت نظــام ازدســت رفتــه باشــد؛ و
دیگر از حربه های
ســوم جنــاح مخالــف دیکتاتــوری دردرون نظــام
عوام فریبانۀ مقابله با
دســت بــاال را داشــته باشــد ،و خــود معتقــد بــه
دمکراســی و مشــارکت مــردم در قــدرت شــده
اصالحات ،و وانمود
باشــد .روشــن اســت کــه تنهــا شــرط دوم امــروز
کردن اینکه غرب
درجامعــه ایــران وجــود دارد.امــا بــدان معنــی
نمی خواهد و
نیســت کــه شــرایط دیگــر بوجــود نیایــد.
نمی گذارد ما
چگونه؟
ـی
ـ
وضعیت
آن
ـی
ـ
خارج
ـار
ـ
فش
ـداوم
ـ
آیــا بــا ت
پیشرفت کنیم
کــه خامنــه ای را همــواره نگــران مــی کــرد،
نیز از دست رهبران
رخ خواهــد داد؟ خامنــه ای بارهــا گفتــه بــود
نظام خارج
کــه تــن دادن بــه خواســت غــرب در پــروژه
هســته ای ســبب خواهــد شــد کــه آنهــا نقــض
می شود و سیاست
حقــوق بشــر درایــران را بــه میــان بکشــند.
آمریکا ستیزی
بــا همیــن ارزیابــی او مذاکــره بــا آمریــکا
رنگ می بازد.
را خیانــت مــی خوانــد .آیــا امــروز کــه زیــر
فشــار تحریــم هــا مجبــور بــه عقــب نشــینی در
پــروژه هســته ای شــده اســت نگرانــی بعــدی او،
یعنــی نقــض حقــوق بشــر در ایــران بــه میــان کشــیده خواهــد شــد ،و
اصــول گرایــان مخالــف دمکراســی و مشــارکت مــردم را بــاز بــه عقــب
خواهند راند؟
مشــکل دیگــر ایــن اســت کــه اگــر دولــت حســن روحانــی ،بعنــوان
مخالــف سیاســت تنــد رو هــا ،اعتقــاد و خواســتی بــرای دمکراســی دارد بایــد
آن را در عمــل نشــان دهــد و بــا اســتفاده از اهــرم قــوه مجریــه فرصــت ایجــاد
ســازمان هــای جامعــه مدنــی مســتقل را فراهــم آورد .او قدرتــی نــدارد کــه
آزادی احــزاب و انتخابــات را عملــی کنــد .ولــی بعنــوان رئیــس قــوه مجریــه
مــی توانســت وعــده هایی ماننــد آزادی خانۀ احــزاب را تأمین نمایــد .بنابراین
همــه شــروطی کــه هانتینگتــون بــرای گــذار دیکتاتــوری بــه دمکراســی از
طریــق قــدرت کاتالیــزر درون حکومــت گفتــه اســت هنــوزدر ایــران فراهــم
نشده است.
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آینده نظام
علــی رغــم واقعیــت هــای یــاد شــده ،ایــن فقــط محافظــه کاران
مکتبــی و تنــد روهــای متولــی نظــام ماننــد خامنــه ای نیســتند کــه پیــر
و کــم کــم از صحنــه خــارج مــی شــوند .نســلی کــه امــروز  75در
صــد جمعیــت ایــران را تشــکیل مــی دهــد حامــل ارزش هــای متفــاوت
زندگــی شــرافت مندانــه ،و خواهــان دگرگونــی هــای همــه جانبــه
اســت ،نیــز بــه جمعیــت بــزرگ تــر و نقــش آفریــن تــری بــدل خواهــد
شــد .ایــن نســل بــا معیارهــا و ارزش هــای نویــن زندگــی بــا قــدرت
حاکــم و ارزش هــای کهنــه آنهــا بیشــتر زاویــه پیــدا خواهــد کــرد.
بنابرایــن ،عامــل دموگرافیــک (ترکیــب جمعیتــی) خــاف
خواســت جنــاح انحصارگــر و مدافعــان دیکتاتــوری رشــد مــی
کنــد .ازســوی دیگــر همانگونــه کــه تجــارب کشــورهای موفــق
جهــان ســوم در آســیا و آمریــکای التیــن نشــان داده
روند عقب
است،رشدوتوســعه صنعتــی وعمرانــی جوامــع
درحــال توســعه نیزبــه شــدت بــه امکانــات فــن
نشینی با رهبری
آوری ،ســرمایه ای وبازاربیــن المللــی نیــازدارد.
خامنه ای به کندی
ایــن ضــرورت در شــرایطی کــه اقتصــاد ایــران
و با تردید و از روی
در تنگناهــای جــدی قــرار گرفتــه اســت ،احتمــاال
رژیــم را وامــی دارد کــه ســرانجام ایــران را از مــدار
ناچاری انجام می
بســته انــزوای جهانــی خــارج کنــد.
گیرد .اما با خارج
مدیریــت روحانیــت – ســپاه راهــی خــاف
شدن او از صحنه
واقعیــت هــا و ضــرورت هــای امروزیــن جهــان
قدرت ،با توجه
گام بــر مــی دارنــد .آنهــا بــی آنکــه بتواننــد حتــا
کشــورایران را اداره کننــد ،دســت از تــاش بــرای
به شرایط وخیمی
اداره عــراق و ســوریه و ســلطه نظامــی و گســترش
که امروز بر ایران
شــیعه در منطقــه برنداشــته انــد.
حاکم است ،امکان
سیاســتی کــه بطــور طبیعــی واکنــش
جانشینی رهبر
کشــورهای ســنی را بــر مــی انگیــزد و آن جوامــع
را نیــز در فســاد و دیکتاتــوری نگــه میــدارد .ایــن
مشابهی مانند او
سیاســت جزایجــاد شــر بیشــتر در ایــن کشــورها
باقی نمی ماند.
حاصلــی نــدارد .سیاســتی کــه در عمــل منجــر بــه
پیدایــش داعــش گردیــده اســت .اگرروحانیــون
شــیعه آگاهانــه دلســوز دیــن خــود بودنــد ،درمــی
یافتنــد کــه ایــن زیــاده خواهــی هــا ضربــات بزرگــی برحیثــت و اعتبــار
اســام و روحانیــت زده اســت ،و ثمــره ای جــز بــه بحــران کشــاندن
جوامــع مســلمان نــدارد .رونــد و ضــرورت امــروز جهــان دمکراســی و
مشــارکت مــردم بــر سرنوشــت خودشــان اســت.
مــردم ایــران ازنبــود جامعــه مدنــی قــوی و مســتقل رنــج مــی برنــد.
ســاخت جامعــه مدنــی مســتقل،علی رغــم ممانعــت و ســرکوب هــای
حکومتــی بایــد انجــام بگیــرد .نهــاد و مناســباتی کــه هــم ســرمایه
اجتماعــی بوجــود مــی آورد ،هــم فرهنــگ جامعــه را مداراگــر و مدنــی
مــی ســازد و هــم تــوازن قــدرت در جامعــه را بــه ســود مــردم تغییــر مــی
دهــد .جمعیــت پراکنــده ایــران بایــد قــادر باشــد کــه در ســازمان هــای
جامعــه مدنــی بــا خواســت هــای صنفــی ،مدنــی و اجتماعــی متشــکل
شــود .خــارج از دگرگونــی هــای غیــر مترقبــه کــه ممکــن اســت در
بزنــگاه هــای تاریخــی رخ دهــد ،جامعــه ایــران تنهــا از ایــن راه شــانس
گــذر بــه دمکراســی پایــدار پیــدا مــی کنــد.
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ایران بعد از خامنه ای
رونــد عقــب نشــینی بــا رهبــری خامنــه ای بــه کنــدی و بــا تردیــد
و از روی ناچــاری انجــام مــی گیــرد .امــا بــا خــارج شــدن او از صحنــه
قــدرت ،بــا توجــه بــه شــرایط وخیمــی کــه امــروز بــر ایــران حاکــم
اســت ،امــکان جانشــینی رهبــر مشــابهی ماننــد او باقــی نمــی مانــد.
نگــرش و افــکار خامنــه ای بــه شــرایط کنونــی ایــران تعلــق نــدارد.
بــرای رفــع مشــکالت عمیــق و همــه جانبــه ایــران ،نگــرش و سیاســت
بســیار متفاوتــی نیــاز اســت.
شــرایط امــروز ایــران و ذهنیــت جامعــه نیــز هماننــد  26ســال قبــل
نیســت کــه بــا شــیوۀ مشــابه ای شــخصی ماننــد خامنــه ای را بتواننــد
بــدون کشــمکش و جــدال برمســند رهبــری بنشــانند .آنچــه مــی مانــد،
حــد اکثــر رونــدی اســت کــه حســن روحانــی مدعــی آن اســت ،یعنــی
تعامــل بــا جهــان و پایــان دادن بــه انــزوای ایــران .امــا نبایــد نقــش
فرماندهــان ســپاه ،کــه منافــع خــود را در ادامــه وضعیــت کنونــی مــی
بیننــد نادیــده گرفت.آنهــا درصــدد خواهنــد بــود کــه جانشــینی بــرای
خامنــه ای کــه توجیــه گرســلطه ســپاه باشــد ،بیابنــد.
ایــران دردوره جمهــوری اســامی از کشــورهای همطــراز
خــود عقــب مانــده اســت .در دوره ای کــه جوامــع در حــال توســعه
خــود را بــه ارابــه رشــد و پیشــرفت غــرب وصــل کردنــد تــا عقــب
ماندگــی خــود را جبــران کننــد ،بــه طــوری کــه امــروز بســیاری از
آنهــا بــه رقبــای صنعتــی و اقتصــادی غــرب بــدل شــده انــد ،رهبــران
جمهــوری اســامی بــه آمریــکا ســتیزی و دشــمنی بــا غــرب مشــغول
بودنــد .اقتصــاد فلــج ایــران در دهــه پیــش رو بــا ده میلیــون جمعیــت
جویــای کار روبــرو خواهــد شــد .در حــال حاضــر اغلــب بنــگاه هــای
تولیــدی درایــران حــدود نصــف و حتــا یــک ســوم ظرفیــت خــود
کارمــی کننــد.
اکثرصنایــع ایــران قدیمــی و فرســوده شــده و شــدیدا نیازمنــد نــو
ســازی انــد .در بخــش کشــاورزی نیــز وضعیــت مشــابهی حاکــم اســت.
امــروز ایــران حــدود  54درصــد نیازمنــدی هــای کشــاورزی خــود را
وارد مــی کنــد .بــا توجــه بــه کاهــش شــدید و روز افــزون منابــع آبــی،
پیــش بینــی هــای بــه شــدت نگــران کننــده از آینــده کشــاوزی ایــران
مــی شــود.
بــرای تغییرایــن وضعیــت و بــه حرکــت درآوردن چــرخ زنــگ
زده تولیــد ،و کارآفرینــی ،و جبــران عقــب ماندگــی ،اقداماتــی
بسیاراساســی نیازمنــد اســت.
از جملــه پیونــد بــا اقتصــاد جهانــی یــک ضــرورت اجتنــاب نــا
پذیراســت .ایــران بایــد بتوانــد بــا برقرارکــردن روابــط دوســتانه بــا
جهــان غــرب ،بــه ویــژه آمریــکا از امکانــات ســرمایه گــزاری ،فــن
آوری هــای بــه روز ،مدیریــت و بــازار جهانــی اســتفاده کنــد.
بــرای ایــن منظــور چرخــش بزرگــی در نگــرش رهبــران نظــام بــه
غــرب الزم اســت.
خامنــه ای هــا و جنتــی هــا و مصبــاح یــزدی هــا متعلــق بــه
ایــن دوره و ایــن شــرایط نیســتند .رهبــری آینــده و بعــد از خــارج
شــدن خامنــه ای از صحنــه قــدرت ،بــه کســانی ســپرده خواهــد
شــد کــه تــوان چرخــش الزم وبــرآوردن نیازمنــدی هــای جامعــه را
داشته باشند.

برای

«مهم» ترین فرصت
«بزرگ» ترین رفرم در قدرت
(وضع بدتر از این هم می شود!؟)

رضا علیجانی

مســئله « ایــران پــس از خامنــه ای» در دو مبحــث جداگانــه قابــل
بررســی اســت:
الــف – مرحله انتقالــی و ویژگی های «رهبر» بعدی
بــرای بررســی ایــن موضــوع توجــه بــه رفتارشناســی نیروهــای راس
هــرم سیاســی در تجربــه پیشــین (در انتقــال از آقــای خمینــی بــه آقــای
خامنــه ای) مــی توانــد تــا حــدی کمــک کننــده باشــد .هــم چنیــن توجــه
بــه تغییــرات جــدی و اثرگــذار پــس از آن دوران تــا کنــون نیــز موثــر
است.
آقــای خمینــی خــود شــخصا دارای قــدرت و کاریزمــای فراوانــی
بــود و بیــت وی شــدیدا حــول محــور شــخص ایشــان ســامان مــی
گرفــت .روحیــات و روانشناســی خاصــی داشــت کــه بــه او هــم اعتمــاد
بــه نفــس مــی داد و هــم مــی توانســت خصایــص منفــی شــخصی وی را
زیــر لــوای ایــن قــدرت و اعتمــاد بــه نفــس و نیــز رابطــه مریــد و مــرادی
حــول وی پنهــان کنــد.
هــر چنــد او ابایــی از بوســیدن دســتش توســط عالقــه منــدان

نداشــت ،امــا ایــن امــر در برابــر شــعارهای جــان فدایــی هــزاران جــوان
دیگــر تــرک شــد و بــه حاشــیه رفــت .ادبیــات و هالــه دینــی – سیاســی
تنیــده شــده حــول وی بــا پــس زمینــه فرهنگــی ســنتی جامعــه؛ در غلــو
نســبت بــه ائمــه شــیعی ،کامــا هماهنــگ مــی شــد و رســوب و رســوخ
مــی یافــت.
در حــول بیــت ایشــان تمرکــز قــدرت اقتصــادی و سیاســی فراوانــی
وجــود داشــت .تمرکــز سیاســی عمدتــا متوجــه شــخص رهبــر بــود
و تمرکــز اقتصــادی نیــز بــه نهادهــا و موسســات تــازه تاسیســی کــه
مشــروعیت شــان را از بیــت مــی گرفتنــد .امــا در ورای هــر دو موضــوع
سیاســت و اقتصــاد؛ فرهنــگ ماحصــل از انقــاب شورشــی علیــه
اســتبداد و آنچــه رنــج و درد مســتضعفان خوانــده مــی شــد و ســامت
اقتصــادی و ســاده زیســتی را بــه دنبــال داشــت ،هنــوز زنــده بــود و
نفــس مــی کشــید.
قدرتمنــدان بیــت آقــای خمینــی یعنــی ســید احمــد خمینــی و
هاشــمی رفســنجانی در ایــن انتقــال ،رفتارشناســی ای از خــود نشــان
دادنــد کــه اینــک نیــز قابــل تامــل اســت.
در مرحلــه اول آنهــا ترجیــح مــی دادنــد خــود نیــز شــخصا در ایــن
میــان ســهمی داشــته باشــند امــا پــس از مــزه مــزه کــردن بحــث شــورای
رهبــری در مجلــس خبــرگان کــه خــود نیــز مــی توانســتند عضــوی از
آن باشــند ،و عــدم اســتقبال از آن بالفاصلــه تغییــر موضــع داده و رفتــار
سیاســی شــان بــه ســمت دیگــری رفــت؛ یعنــی جلوگیــری از خــروج
رهبــری از حیطــه و محــدوده نفــوذ خــود و جلوگیــری از انتقــال آن
بــه دایــره هــای جدیــد و ناشــناخته بــه خصــوص مراجــع تقلیــد قــم کــه
هــم مــی بایســت بیــت آنهــا را جایگزیــن خــود ببیننــد و هــم از عــدم
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آشــنایی و توانایــی سیاســی آنهــا بــرای اداره نظــام و مملکــت و حفــظ
جمهــوری اســامی بیمنــاک بودنــد.
بــه ویــژه آن کــه بــا رهبــری آنهــا ممکــن بــود کل سیاســتی را
کــه ایــن هســته ســخت و محــدود پیرامــون آقــای خمینــی در رابطــه
بــا مملکــت داری بــا هدایــت و حمایــت رهبــری (امــا بــا تاثیرگــذاری
فــراوان ایــن هســته ســخت) تاکنــون پیــش بــرده بودنــد ،بــه خصــوص
در رابطــه بــا حــذف تدریجــی نیروهــای مختلــف رقیــب تغییــر کنــد
و همــه آنچــه اینهــا رشــته بودنــد از نــو پنبــه شــود .مســئله برکنــاری
قائــم مقــام رهبــر و بمبــاران تبلیغــی منفــی علیــه او ،ســرکوب هــای
دهــه شــصت و پرونــده هــای متراکــم حقــوق بشــری ،حــذف
جریانــات رقیــب درونــی سیاســی اعــم از روحانــی و
غیرروحانــی ،ادامــه جنــگ و… همــه در همیــن
رهبر بیت
ردیــف قــرار مــی گیرنــد.
قبلی ،قدرت
بازمانــدگان قدرتمنــد بیــت آقــای خمینــی
کاریزماتیکشخصی
تصــور مــی کردنــد بــا انتقــال رهبــری بــه آقــای
خامنــه ای ،از خــارج شــدن رهبــری از حیطــه
ای داشت که جبران
نفــوذ و اثرگــذاری خــود جلوگیــری مــی کننــد.
همه اشتباهات را
بنابرایــن بازیگــران اصلــی یعنــی ســیداحمد
می کرد و رهبر
خمینــی و هاشــمی رفســنجانی ،افــراد و نیروهــای
جدید فاقد چنین
پیرامــون خــود را نیــز در ایــن راســتا بــه صــف
کردنــد و بــا بــار عاطفــی همــراه بــا بــه اصطــاح
توان و اعتباری بود.
ســفارش هــا و خاطــرات راســت و دروغ و نصفــه
به عالوه آنکه به
و نیمــه و… زمــان دوران انتقــال را بــه ســرعت
تدریج با دور شدن
کاهــش دادند.
از فضا و فرهنگ
امــا تنهــا نکتــه ای کــه آنهــا در نظــر نگرفتــه
بودنــد شــخص رهبــر جدیــد و شــخصیت او و
انقالب و به خصوص
رفتارهــای احتمالــی وی بــود .هــر دو عامــل
پس از پایان جنگ،
اصلــی انتقــال کــه فکــر مــی کردنــد رهبــر
«مانور تجمل»
جدیــد تحــت نفــوذ و یــا حداقــل همردیــف
(اصطالحی که
آنهــا خواهــد مانــد بــه تدریــج بــه اشــتباه خــود
پــی بردنــد و هــر دو حــذف یــا کــم اثــر و بــی
هاشمی به کار برد)
اثــر شــدند.
و دوران تقسیم غنائم
امــا بیــت جدیــد تفــاوت هایــی قابــل
آغاز شد.
مالحظــه بــا بیــت قبلــی داشــت .رهبــر بیــت
قبلــی ،قــدرت کاریزماتیــک شــخصی ای داشــت
کــه جبــران همــه اشــتباهات را مــی کــرد و رهبــر
جدیــد فاقــد چنیــن تــوان و اعتبــاری بــود.
بــه عــاوه آنکــه بــه تدریــج بــا دور شــدن از فضــا و فرهنــگ
انقــاب و بــه خصــوص پــس از پایــان جنــگ« ،مانــور تجمــل»
(اصطالحــی کــه هاشــمی بــه کار بــرد) و دوران تقســیم غنائــم آغــاز
شــد .در ایــن دوران طوالنــی روز بــه روز بــه دو دلیــل یادشــده
(ضعــف قــدرت و صالحیــت رهبــر جدیــد و دوران رشــد بیــش از
پیــش قــدرت طلبــی هــا و ثــروت طلبــی هــای حاکمــان) و در امتــداد
ارتبــاط و اتکایــی کــه رهبــر جدیــد از ابتــدای انقــاب بــا نظامیــان
داشــت ،آنهــا قــدرت روزافزونــی یافتنــد و اگــر مــدار اول مشــاوران
رهبــر قدیــم ،روحانیــون سیاســی مــورد اعتمــاد بودنــد؛ مــدار اول
پیرامــون رهبــر جدیــد نظامــی – امنیتــی هــا بودنــد کــه قــدرت و رژه و
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مانورشــان ،جبــران کــم و کســری هــا و عــدم اعتمــاد بــه نفــس رهبــر
جدیــد را مــی کــرد.
آنهــا در دو مقطــع مهــم نیــز حافــظ و محافــظ رهبــر جدیــد شــدند
و وی را بــه شــدت بــه خــود مدیــون ســاختند .آنچــه خــود برچیــدن
ســفره اصالحــات و دیگــری کورکــردن چشــم فتنــه مــی خواننــد و
خیــال مــی کننــد ماجــرا را خاتمــه داده انــد .امــا در قبــال ایــن خــوش
خدمتــی هــا ،از یــک طــرف بهــره هــای اقتصــادی فراوانــی بردنــد و
اگــر در شــورای شــهر اول (بنــا بــه خاطــرات خانــم وســمقی) تــازه
خیــز برداشــته بودنــد کــه تهــران را بگیرنــد ،حــاال در کل اقتصــاد
ایــران نفــوذ داشــتند و از طــرف دیگــر در قــدرت سیاســی؛ در
پارلمــان و دیگــر مناصــب و مقامــات مختلــف در وزارتخانــه هــا و
پســت هــای شــهری و … ،منصــب هــای فراوانــی یافتنــد .همــان طــور
کــه سیاســت خارجــی منطقــه ای نظــام در عــراق و لبنــان و ســوریه
و… را نیــز زیــر ســیطره خــود گرفتنــد.
رابطــه رهبــر بــا نظامــی – امنیتــی هــا از پیچیدگــی خاصــی
برخــوردار اســت .هــر چنــد نظامــی – امنیتــی هــا هــم بــه صــورت
فــردی در بســیاری از پســت هــا و مناصــب حضــور دارنــد امــا ایــن
قــدرت آنهــا یــا مســتقیما ناشــی از انتصــاب هــای رهبــر اســت و یــا
بــا کمــک فراقانونــی نظــارت اســتصوابی شــورای نگهبــان منصــوب
یــا تحــت نفــوذ رهبــر .اگــر ایــن دو برداشــته شــود و یــا سیاســت شــان
تغییــر کنــد قــدرت پوشــالی آنهــا فــرو خواهــد ریخــت.
در حــوزه اقتصــادی نیــز درســت اســت کــه بســیاری از آنهــا بــه
صــورت فــردی نیــز مــال و منــال زیــادی گــرد آورده انــد امــا عمــده
قــدرت اقتصــادی آنهــا از نــوع مالکیــت و نفــوذ احــزاب کمونیســت
در بلــوک شــرق ســابق اســت کــه بــه نــام شــخص نیســت بلکــه بــه
نــام نهــاد اصلــی (در آنجــا حــزب کمونیســت و در اینجــا ارگان هــای
مهــم ســپاه یــا زیــر نظــر ســپاه اســت ،ماننــد قــرارگاه خاتــم و صدهــا
شــرکت و موسســه کوچــک و بــزرگ کشــور).
در ایــن قســمت نیــز تغییــر انتصــاب هــا یــا تغییــر سیاســت هــای
رهبــر کل ماجــرا را تغییــر خواهــد داد و قــدرت آنهــا مــی توانــد بــه
ماننــد بــرف در برابــر آفتــاب آب شــود…
بدیــن ترتیــب بــا رفتارشناســی «بیــت رهبــر» گذشــته در مرحلــه
انتقــال یعنــی حداکثــر تــاش بــرای حفــظ حــوزه نفــوذ خــود ،بــه
عــاوه قــدرت سیاســی – اقتصــادی متمرکزتــر و گســترده تــر و در
عیــن حــال فاســدتر و مافیایــی تــر نیروهــای پیرامــون بیــت جدیــد؛
قابــل پیــش بینــی اســت کــه «بیــت فعلــی» نیــز همیــن رفتــار را از خــود
نشــان دهد.
امــا نبایــد از یــک امــر نیــز غفلــت کــرد .بیــت قبلــی دارای عناصــر
حامــی مهمــی چــون هاشــمی رفســنجانی و احمــد خمینــی و مدارهــای
بعــدی پیرامــون آنهــا (ماننــد موســوی اردبیلــی و امثــال او) بــود و
فاصلــه قــدرت سیاســی آنهــا بــا مدارهــا و طیــف هــای احتمالــی یــا
فرضــی رقیــب (مثــا مراجــع قــم و یــا برخــی معــدود افــرادی کــه اســم
شــان مــی توانســت مطــرح شــود) بســیار زیــاد بــود.
امــروزه امــا ،بیــت رهبــر فعلــی فاقــد افــرادی حامــی از ایــن دســت
کــه بــه دنبــال حفــظ حــوزه خــود باشــد ،اســت .از قضــا برخــی افــراد
معــروف تــر بیــت (مثــل ناطــق نــوری) خــود جــزء ناراضیــان از رفتــار
و عملکــرد طیــف نظامــی – امنیتــی پیرامــون آقــای خامنــه ای اســت و

در مرحلــه انتقــال نــه تنهــا بــا آنهــا همراهــی نمــی کنــد بلکــه ممکــن
اســت بــا ذکــر خاطراتــی ایــن بــار منفــی ،کار آنهــا را ســخت تــر
هم بکند.
موضــوع بعــدی فقــدان چهــره ای قابــل توجــه توســط ایــن
نظامــی – امنیتــی هــای قدرتمنــد در بیــت فعلــی اســت .چهــره ای
کــه دارای هــم وجهــه سیاســی – مدیریتــی و هــم وجهــه مذهبــی
ســنتی قابــل قبــول بــرای حــوزه هــای علمیــه و مراجــع و روحانیــون
ســنتی باشــد .هــر چنــد مجتبــی خامنــه ای گزینــه مطلــوب تــری
بــرای آنهاســت امــا وی فاقــد هــر دو خصیصــه یادشــده اســت .شــاید
تنهــا کســی کــه مــی توانــد بــرای آنهــا مطلــوب باشــد و بــا توقــع
محدودتــری مــی تواننــد ســراغ او برونــد «هاشــمی شــاهرودی» باشــد.
امــا انتخابــات اخیــر ریاســت مجلــس خبــرگان و برخــی زمزمــه هــای
معنــادار در روزهــای قبــل در رابطــه بــا فســاد و پرونــده مالــی وی
(کــه نمــی توانــد از ســوی هاشــمی و اعتــدال گرایــان مطــرح شــده
باشــد بلکــه احتمــاال از ســوی جریــان مقابــل نزدیــک بــه ســپاه و قــوه
قضاییــه طــرح گردیــده اســت) ،بیانگــر ایــن امــر بــود کــه هاشــمی
شــاهرودی نامــزد در اولویــت و مطلــوب آنهــا بــرای رهبــری بعــدی
نیســت.
گزینــه هایــی چــون مصبــاح (بــه علــت کهولــت) و احمــد خاتمــی
و علــم الهــدی و نظایــر ایــن موجــودات نیــز اساســا جــدی گرفتــه
نخواهنــد شــد (و شــبیه نامــزدی حســن حبیبــی در برابــر بنــی صــدر
در ریاســت جمهــوری اول پــس از حــذف جــال الدیــن فارســی
خواهــد بــود .او هــم اگــر حــذف نمــی شــد بــاز همیــن معادلــه نابرابــر
برقرار بود).
امــا جنــاح مقابــل گزینــه هایــی چــون سیدحســن خمینــی کــه
نســبت بــه مجتبــی خامنــه ای وزن ســنتی بیشــتری دارد امــا نــه بــه
انــدازه کافــی ،خــود هاشــمی رفســنجانی و حتــی حســن روحانــی را
در آســتین دارد .شــاهرودی و حتــی ناطــق نــوری هــم در بدتریــن
وضعیــت مــی تواننــد نامزدهایــی توافقــی باشــند.
بنابرایــن در دوره انتقــال ،بیــت فعلــی مزیــت موثــر مســتقیم
چندانــی نــدارد .همیــن امــر آنهــا را نگــران و در عیــن حــال هراســناک
مــی کنــد .آنهــا احتمــاال بایــد هــم زودتــر دســت بــه کار شــوند و هــم
از مزیــت دیگــر خــود یعنــی قــدرت نظامــی – امنیتــی بــه صــورت
محســوس و نامحســوس بهــره بگیرنــد.
نحــوه انتخابــات ریاســت خبــرگان فعلــی نشــانگر امــکان موفقیــت
آنهاســت .امــا آیــا در صــورت فقــدان وجــود و حضــور رهبــر،
اعضــای خبــرگان کــه تحــت هــراس امنیتــی – نظامــی هــا از یــک ســو
و منافــع اقتصــادی خــود در اتصــال بــا بیــت فعلــی هســتند از ســوی
دیگــر؛ بــاز همیــن رفتارهــا را نشــان خواهنــد داد؟
بــه نظــر نمــی رســد مســئله بــه همیــن ســادگی باشــد .بــه عــاوه
آنکــه نبایــد ویژگــی هــای صنفــی و رفتارشناســی خــاص روحانیــت
و حــوزه هــای علمیــه و مراجــع ســنتی یعنــی محافظــه کاری ولــی
در عیــن حــال فرصــت ســنجی را نیــز نادیــده گرفــت .آنهــا هــم در
شــرایط فقــدان رهبــر و بیــت رهبــر کنونــی احتمــاال رفتــار دیگــری از
خــود نشــان مــی دهنــد.
ســاخت روحانیــت بــه طــور عمومــی نارضایتــی زیــادی از رهبــر
فعلــی در دفــاع از نظامــی – امنیتــی هــا و مــداح هــا و بــه خصــوص

احمــدی نــژاد دارنــد کــه احتمــال ســرباز کــردن آن در دوران پــس از
خامنــه ای بســیار زیــاد اســت.
خطاهای ناشی از «مستی قدرت»
یــک نکتــه بســیار مهــم کــه در رفتارشناســی حاکمــان قدرتمنــد
در ایــران ،بــه طــور مشــترک در همــه جنــاح هایــش (اعــم از راســت و
میانــه و اصــاح طلــب) خــود را نشــان مــی دهــد و در ایــن میــان شــاید
بیشــترین نقــش را ایفــا کنــد؛ «مســتی قــدرت!» اســت.
وقتــی یــک جریــان سیاســی مدتــی مناصــب مهمــی را در دســت
دارد بــه تدریــج نوعــی توهــم خودبــزرگ بینانــه بــرای او بــه وجــود
مــی آیــد کــه تصــور مــی کنــد ایــن قــدرت مانــدگار اســت و خطــری
آن را تهدیــد نمــی کنــد.
اصــاح طلــب هــا نیــز از ایــن آفــت مصــون
در دوره
نبودنــد .وقتــی قــوه مجریــه و مقننــه در دســت
انتقال ،بیت فعلی
شــان بــود ،خــط و نشــان هــای بیشــتر از انــدازه
شــان کشــیدند و حتــی در برابــر برخــی متحــدان
مزیت موثر مستقیم
اســتراتژیک شــان ،نــه رقیــب و صــف مقابــل
چندانی ندارد.
شــان ،مدعــی شــدند اگــر مــا یــک چــوب
همین امر آنها را
خشــک را هــم بگذاریــم و بــه مــردم بگوییــم بــه
نگران و در عین
او رأی بدهیــد ،رأی خواهنــد آورد.
امــا ضربــات پیاپــی سیاســی و امنیتــی
حال هراسناک
در شــرایط کاهــش شــدید اعتبــار و ســرمایه
می کند .آنها
اجتماعــی بــه ســرعت و بــه شــدت ایــن مســتی
احتماال باید هم
را از ســر ایــن دوســتان پرانــد.
زودتر دست به
اینــک امــا نوبــت مســتی در قــدرت بــه
جریــان دیگــری افتــاده اســت .زیــاده خواهــی
کار شوند و هم
آنهــا در انتخابــات  88هــم متاســفانه نتوانســت
از مزیت دیگر
ایــن مســتی را بپرانــد .در انتخابــات  92نیمــه
خود یعنی قدرت
هوشــیار برخــورد کردنــد ،امــا انتخابــات ریاســت
خبــرگان نشــان داد ایــن مســتی دوبــاره برگشــته
نظامی  -امنیتی به
است.
صورت محسوس و
زیــاده خواهــی آنهــا ،اگــر همــراه بــا نامــزد
نامحسوس
کــردن نامــزدی بــرای رهبــری آینــده بــا احتمــال
بهره بگیرند.
مقبولیــت و رای آوری کمتــر باشــد و ایــن کــه
بخواهنــد صرفــا از ابزارهــای امنیتــی و قضایــی
بــرای جاانداختــن آن بهــره ببرنــد؛ ابزارهایــی کــه
احتمــاال در مقطــع انتقــال کارایــی اش تغییــر خواهــد کــرد ،همــان
اشــتباه فاحــش ناشــی از «مســتی قــدرت» اســت کــه ممکــن اســت کل
بــازی را بــه ضــرر آنهــا بــه پایــان ببــرد .همــان اتفاقــی کــه در انتقــال
از رهبــر اول بــه دوم نیــز رخ داد.
ب – وضعیــت پس از جابجایــی و تثبیت «رهبر» بعدی
ســخن گفتــن در ایــن حــوزه شــاید قبــل از روشــن و معیــن شــدن
رهبــر بعــدی کمــی خیــال پردازانــه باشــد ،امــا کار اتــاق هــای فکــر
در تعییــن اســتراتژی هایــی در رابطــه بــا چنــد ســناریو و پــان محتمــل
دقیقــا همیــن اســت.
بررســی وضعیــت «پســاخامنه ای» مســتلزم توجــه بــه وضعیــت
دوران آقــای خامنــه ای اســت .کاوش و جمــع بنــدی دوران طوالنــی
رهبــری آقــای خامنــه ای موضوعــی مســتقل اســت ،امــا میــراث ایــن
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رهبــری طوالنــی همیــن وضعیتــی اســت کــه در کشــور مشــاهده مــی
شــود .نیــازی هــم بــه نــگاه اپوزیســیونی مخالفــان و منتقــدان نیســت.
گفتــه هــای افــرادی مختلــف از مســئوالن نظــام و نماینــدگان
اســتصوابی مجلــس در ایــن بــاره بــه حــد کافــی گویاســت .در ایــن
بــاره ایــن قــدر گفتــه و شــنیده شــده کــه تکــرار آن ماللــت بــار و بــرای
دلســوزان وطــن جانــکاه اســت .محصــول و خروجــی میــراث آقــای
خامنــه ای بــه لبــه پرتــگاه بــردن کشــور در ماجراجویــی بلندپروازانــه
و بــی پشــتوانه هســته ای اســت.
صــرف هزینــه هــای هنگفــت از جیــب ملــت مظلــوم و در پایــان
هــم چــون حکایــت گروگانگیــری و جنــگ ،عقــب نشــینی و کنــار
گذاشــتن رویــای یــک پــروژه زیانبــار ملــی دیگــر .در
منطقــه پیرامونــی نیــز وضعیــت سیاســت خارجــی
تجارب
کشــور اظهــر مــن الشــمس اســت.
جوامعی که
در ایــن بخــش نیــز ســرمایه هــای ملــی
انقالبی را پشت سر
هنگفتــی صــرف حفــظ دیکتاتــور خونریــز
ســوریه شــد و ســپاه قــدس بــه حمایــت و تشــویق
نهاده اند نشان می
سیاســت هــای خســارت بــار نــوری المالکــی در
دهد که تغییرات
عــراق پرداخــت و… .
ساختاری قدرت
در عرصــه اقتصــادی نیــز کشــور به علت فســاد
معموال زمانی
ســاختاری؛ ســوءمدیریت اقتصــادی و تحریــم
هــای مربــوط بــه مســئله هســته ای بــه وضعیــت
رخ می دهد که
اســف بــار رکــودی – تورمــی کنونــی و فقــر و
نسل اول رهبری
اســتیصال دهــک هــای بیشــتری از مــردم رنجــور
انقالب از صحنه
انجامیده است.

عــده زیــادی شــبانه روز کار مــی کننــد و
خارج شده باشد.
بهــره نمــی برنــد و هــم چنــان شــرمنده مخــارج
نیرویی که قدرت و
خانــواده شــان هســتند و انــدک عــده ای کار
امتیازهای فراوانی
نمــی کننــد و بهــره هــای سرســام آور مــی برنــد.
از پرتو انقالب
دربــاره وضعیــت سیاســی نیــز اوضــاع ناشــی
از ســوءرهبری آقــای خامنــه ای در مقابلــه بــا
بدست آورده است
اصالحــات ،خیانــت در امانــت در انتخابــات  88و
حاضر نخواهد شد
کنــار زدن نزدیکتریــن دوســت و همــراه ســالیان
به سادگی آنها را
دراز در انتخابــات  92و بــاز کوتــاه نیامــدن در
رها کند.
برابــر خواســت ملــت در انتخابــات پــس از وی
و جلوگیــری از تحقــق وعــده هــای رئیــس
جمهــور کنونــی و ســماجت و اصــرار بــر اســتمرار
بــی بصیرتــی هــا و ســخت گیــری هــا و ســرکوب هــای ســابق ،نیــاز
بیشــتری بــه توضیــح نــدارد.
در عرصــه فرهنگــی نیــز علیرغــم کشــمکش مســتمر جامعــه مدنــی
بــه خصــوص انبــوه جوانــان کشــور بــرای بــه دســت آوردن حداقــل
حقــوق بــرای یــک زندگــی امــروزی و انتخــاب ســبک زندگــی در
اولیــه تریــن مســائل؛ هنــوز بــا فیلترینــگ هــای وســیع و ســرعت انــدک
اینترنــت و ســخت گیــری شــدید اجتماعــی و حملــه بــه کنســرت هــا
و… مواجــه ایم.
بــر پایــه ایــن میــراث مــی تــوان پرســش از «ایــران پــس از خامنــه
ای» حتــی بــا فــرض انتخــاب رهبــر بعــدی از جنــاح راســت و راســت
افراطــی (از مصبــاح و مجتبــی خامنــه ای و صــادق الریجانــی و علــم
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الهــدی گرفتــه تــا شــاهرودی و…)؛ را بدیــن صــورت پــی گرفــت کــه
آیــا وضعیتــی بدتــر از وضعیــت کنونــی قابــل تصــور و تعمــق اســت!؟
نگارنــده معتقــد اســت کــه در کلیــات و خطــوط عــام سیاســت
هــا ،تقریبــا مــی تــوان گفــت وضعیتــی بدتــر از اوضــاع کنونــی متصــور
نیســت .هــر چنــد ممکــن اســت در برخــی جزئیــات اجــرای ایــن
سیاســت هــای کالن و کلــی؛ اگــر رهبــری ارتجاعــی تــر و ســخت
گیرتــری انتخــاب شــود ،اوضــاع بدتــر از ایــن هــم بشــود.
در سیاســت خارجــی شــرایط بدتــر ایــن اســت کــه «دشــمن
ســتیزی» کــور و غیرعقالنــی و غیرملــی آقــای خامنــه ای مثــا تندتــر
شــود .تعامــل در مســئله هســته ای نقــض شــود و کشــور بــه لبــه پرتــگاه
جنــگ ســقوط کنــد .آیــا در بیــن همیــن تعــدادی کــه اســم شــان بــرای
رهبــری آینــده کــم و بیــش مطــرح اســت ،کســی هســت کــه کشــور
را بــه آن ســمت ببــرد و همیــن حــد از نرمــش قهرمانانــه! آقــای خامنــه
ای را هــم نشــان ندهــد؟
همــه روحانیونــی کــه مــی تواننــد جایگزیــن آقــای خامنــه ای
شــوند اگــر نــه بیشــتر امــا کمتــر از آقــای خامنــه ای بــرای حفــظ
نظــام و قــدرت و ســیطره و ثــروت شــان مصلحــت اندیــش نیســتند .بــه
احتمــال زیــاد آنهــا کــم و بیــش همیــن مســیر را خواهنــد رفــت .اگــر
ســریع تــر از آقــای خامنــه ای حرکــت نکننــد!
در حــوزه اقتصــادی نیــز آیــا وضعیتــی بدتــر از فســاد ســاختاری
ناشــی از یکــه تــازی باندهــای مافیایــی اقتصــادی کنونــی و جلوگیــری
از شــکل گیــری یــک اقتصــاد ملــی و تولیــدی قابــل تصــور اســت؟ در
ایــن حــوزه نیــز مصلحــت حفــظ نظــام در برابــر اعتراضــات غیرقابــل
پیــش بینــی مــردم در رهبــر آینــده در حــد و حــدود همیــن اســم هایــی
کــه مطــرح اســت ،کمتــر از آقــای خامنــه ای نخواهــد بــود.
در حــوزه سیاســت داخلــی بــر فــرض حاکــم شــدن تندتریــن
نامزدهــای موجــود بــرای رهبــری آینــده ،چــه تغییــر کیفــی (نــه کمــی
و جزئــی) اتفــاق خواهــد افتــاد؟ شــاید بدتــر شــدن اوضــاع در ایــن حــد
باشــد کــه دیگــر رعایــت ظاهــری هاشــمی رفســنجانی (در حــدی کــه
االن علیرغــم همــه فشــارها و تهدیدهــای علیــه او ،وجــود دارد) ،هــم
نشــود و وی نیــز در حصــر قــرار بگیــرد .و یــا فضــای بســته کنونــی کــه
ناشــی از سیاســت هــای نــرم و پنهانــی وزارت اطالعــات (و اطالعــات
ســپاه) اســت بــه صــورت عریــان تــری صــورت بگیــرد.
کارشناســان اطالعاتــی و امنیتــی کنونــی بــاز حــول رهبــر
جدیــد جمــع خواهنــد شــد و از سیاســت هــای کنونــی شــان تــا حــد
ممکــن بــرای پنهــان کــردن ســرکوب علنــی دفــاع خواهنــد کــرد و
مجــوز اســتمرار شــکنجه ســفید و شــیوه هــای احضــار و تهدیــد و
زنــدان و… بــرای گرفتــن نفــس جامعــه مدنــی را از رهبــر جدیــد
خواهند گرفت.
در حــوزه هــای فرهنگــی البتــه اگــر رهبــر ارتجاعــی و ســخت
گیرتــری ســر کار بیایــد ،مــی توانــد در کوتــاه مــدت ســختگیری هــای
اجتماعــی علیــه جوانــان و یــا سیاســت هــای ســرکوبگرانه فرهنگــی
دربــاره نویســندگان و هنرمنــدان تشــدید شــود .امــا در میــان مــدت آن
رهبــر نیــز بــر اثــر آشــنایی بــا الزامــات زندگــی در جامعــه نــو شــده و
جــوان ایرانــی کــم و بیــش بــه همیــن نقطــه کنونــی سانســور و ســخت
گیــری خواهــد رســید.
نقطــه آســیب پذیــر دیگــر ایــن اســت کــه اگــر رهبــر بعــدی از

طیــف هــای شــدیدا جــزم گــرای ضدســنی انتخــاب شــود ،ســخت گیــری
علیــه هــم وطنــان ســنی تشــدید خواهــد شــد .هــر چنــد آن رفتــار نیــز میــان
مــدت خواهــد بــود و بــاز رهبــر جدیــد پــس از مدتــی بــا نظــر کارشناســی
مســئوالن امنیتــی بــه تحملــی در حــد و انــدازه هــای محــدود کنونــی
خواهــد رســید.
شــرح و بســط ایــن موضــوع چنــدان ضــروری نیســت کــه سیاســت
هــای کالن آقــای خامنــه ای عمدتــا هزینــه بــر ،خــاف قانــون و خــاف
منافــع و مصالــح ملــی بــوده اســت ،در ایــن خطــوط «کلــی» وضعیتــی
بدتــر از ایــن متصــور نیســت؛ مگــر در جزئیــات و یــا برخــی حــوزه هــای
محــدود.
بنابرایــن اگــر چــه در چنــد دهــه اخیــر بارهــا تکــرار کــرده ایــم کــه
«مگــر وضــع بدتــر از ایــن هــم مــی شــود؟» و بعــد شــاهد وضعیــت بدتــر
از آن بــوده ایــم؛ امــا آن پیــش فــرض هــا و بعــد غافلگیــر شــدن هــا همــه
در مقایســه محــدوده هــای چهــار و هشــت ســاله ریاســت جمهــوری یــا
مجلــس بــوده اســت .رهبــری آقــای خامنــه ای امــا در مقیاســی بیــش از
دو دهــه همــه اســتعدادها و پتانســیل هــای خــود را بــروز داده اســت.
در ایــن مقیــاس طوالنــی علیرغــم بــاال و پاییــن شــدن هــای سیاســت
هــای خــود آقــای خامنــه ای نــه در برابــر نقدهــای اپوزیســیون خــارج
از نظــام بلکــه نقدهــای نزدیکتریــن فــرد بــه آقــای خامنــه ای و منتقــدان
خــودی و حتــی عضــو بیــت رهبــری (هــم چــون ناطــق نــوری) اســت
کــه مــی تــوان بــه ایــن قضــاوت رســید کــه وضــع چنــدان بدتــر از ایــن
نمــی شــود .البتــه بــا یــک هزینــه تــازه بدیــن خاطــر کــه رهبــر جدیــد
زمانــی (کــه تصــور نمیکنــم ایــن بــار زیــاد طوالنــی باشــد) ،نیــاز دارد تــا
همیــن تجربــه و خــم و چــم رهبــری بــه ســبک آقــای خامنــه ای را یــاد
بگیــرد .البتــه ایــن هزینــه تــازه هــم از جیــب ملــت خواهــد رفــت .امــا
ایــن هزینــه هــم آن چنــان نیســت کــه خیلــی بــا هزینــه هــای هنگفتــی
کــه رهبــری آقــای خامنــه ای بــر دوش ملــت ایــران گذاشــته و بــه قــول
روحانــی از جیــب اقتصــاد بــرای سیاســت سوبســید داده ،تفــاوت زیــادی
داشــته باشــد.
تضعیــف و تنزل مجدد نهاد والیت فقیه
بدیــن ترتیــب و در کل شــاید بتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه «هرکــس»
کــه در جایــگاه رهبــری جدیــد جمهــوری اســامی قــرار بگیــرد ،اگــر دوران
انتخــاب و انتقــال همــراه بــا وقایــع غیرقابــل پیــش بینــی و پرتالطــم (چــه در
ســطوح اجتماعــی در پاییــن و چــه در ســطوح باالیــی قــدرت مســتقر) نباشــد؛
رهبــری خواهــد بــود کــه از همــان ابتــدا عــاری از حامیــان قــدرت منــد بــوده
بلکــه منتقــدان و مخالفانــی جــدی دارد و از الیــه پشــتیبان اولیــه معتبــر چندانــی
در حــد الیــه هــای پشــتیبان اولیــه آقــای خامنــه ای برخــوردار نیســت.
همــه افــراد مطــرح در رأس هــرم سیاســی در شــرایط کنونــی و بــه ویــژه
در یــک دهــه اخیــر از ســوی جنــاح رقیــب خــود بــه شــدت نقــد شــده و بــه
اصطــاح «آبــرو رفتــه» هســتند .کســی نیســت کــه در ایــن وادی تردامــن نباشــد
و بتــوان از ابتــدا و بــه ســرعت پیرامــون او هالــه تقــدس تنیــد.
بنابــر ایــن اولیــن اتفــاق در ایــن انتخــاب و انتقــال تنــزل هــم جایــگاه و هــم
فــرد منتخــب حتــی نســبت بــه دوره آقــای خامنــه ای اســت .بــه خصــوص اگــر
رهبــر جدیــد از میــان افــراد میانســال تــر انتخــاب شــود ایــن تزلــزل بیشــتر هــم
خواهــد بــود .ایــن نکتــه ،مســئله ای بســیار مهــم و اســتراتژیک اســت کــه نبایــد
مــورد غفلــت واقــع شــود.

چند نکته استراتژیک برای اصالح طلبان و تحول خواهان
مسالمت جو
بــر اســاس نــکات تاکنــون گفتــه شــده بــه نظــر مــی رســید بســیار حیاتــی
اســت کــه منتقــدان و مخالفــان وضعیــت کنونــی و فعــاالن سیاســی و مدنــی ،در
رابطــه بــا موضــوع مــورد بحــث بــه چنــد نکتــه مهــم توجــه داشــته باشــند:
اهمیــت اســتراتژیک انتخابــات مجلــس خبــرگان بعــدی و توجــه بــه آن
علیرغــم مرزبنــدی فکــری و ایدئولوژیــک بــا اســاس ایــن مجلــس؛ بــه خصــوص
بــرای آنــان کــه اســتراتژی شــان بــر امــکان موفقیــت و تدریــج و نه آرزواندیشــی
اســتوار است.
ضــرورت فضاســازی سیاســی و فرهنگــی و
مشــارکت فعــال بــرای تقــدس زدایــی و هالــه زدایــی
با روی آوری
از نهــاد و شــخص رهبــر و تــاش بــرای هرچــه
به سیاست جدید،
دیرتــر شــکل گرفتــن هالــه تقــدس (احتمالــی و
یعنی مذاکره با
اجبــاری) حــول رهبــر بعــدی .در ایــن بــاره نامــه
نــگاری هــا و نقدهــای شــفاهی و کتبــی صریــح
آمریکا و احتماال
(البتــه قانونمنــد و مطالبــه محــور) بــا رهبــر جدیــد و
تعامل با جهان ،یکی
نقــد صریــح اســتبداد رای و هالــه زایــی هــا و تقدس
دیگر از حربه های
ســازی هــای مخــرب پیرامــون رهبــر قبلــی از منظــر
عوام فریبانۀ مقابله با
فکــری دینــی و سیاســی مــی توانــد موثــر باشــد.
ســخت
بحــث شــورای رهبــری راهــی
اصالحات ،و وانمود
و مســتلزم تغییــر قانــون اساســی اســت .بنابرایــن
کردن اینکه غرب
زیــاد نمــی تــوان روی آن حســاب بــاز کــرد .امــا
نمی خواهد و
فضاســازی فرهنگــی و طــرح آن بــه عنــوان یــک
گزینــه احتمالــی در دوران انتقــال بــا علــم و آگاهــی
نمی گذارد ما
بــه نیــاز بــه تغییــر قانــون اساســی خــود مــی توانــد
پیشرفت کنیم
در مســیر تقلیــل ایــن نهــاد (نهــاذی بــا کارکــردی
نیز از دست رهبران
شــدیدا منفــی و ضدملــی کــه بعــدا بــه قانون اساســی
نظام خارج
شــورای انقــاب اضافــه شــد) ،مثبــت و موثــر باشــد.
در قانــون اساســی طــول مــدت رهبــری
می شود و سیاست
والیــت فقیــه نامحــدود اســت .امــا زمینــه و
آمریکا ستیزی
بسترســازی فرهنگــی و سیاســی بــرای مــدت دار
رنگ می بازد.
کــردن آن بــاز امــری مثبــت اســت کــه مــی توانــد
در عرصــه عمومــی فرهنگــی – سیاســی مطــرح و
تکــرار شــود .طــرح ایــن مســئله نیــز مــی توانــد افــق
دیدهــا را بــرای در نظــر گرفتــن گزینــه هــا و احتمــاالت مختلــف در چارچــوب
ضوابــط همیــن قــدرت مســتقر بازتــر و متنــوع تــر کنــد.
دوران تغییــر رهبــر جمهــوری اســامی« ،مهم تریــن فرصت بــرای بزرگترین
رفــرم» در جمهــوری اســامی اســت .نبایــد ایــن فرصــت تاریخــی را از دســت
داد .مخصوصــا بــرای کســانی کــه بــه تغییــر و اصــاح در حــد رئیــس جمهــور و
حتــی چنــد نماینــده مجلــس بهــا مــی دهنــد ،اصــاح جایــگاه و شــخص و رفتــار
«رهبــر» بــا قدرتــی چندیــن برابــر رئیــس جمهــور و مجلــس و طــول مدتــی بســیار
بیشــتر امــری خطیرتــر و اســتراتژیک تــر اســت؛ هــر چنــد ممکــن اســت بســیاری
از نیروهــای تحــول خــواه و حتــی اصــاح طلــب بــه لحــاظ فکــری؛ اعتقــادی بــه
ایــن اصــل فقهــی و سیاســی نداشــته و آن را بــه لحــاظ مذهبــی «شــرک» و بــه
لحــاظ سیاســی ضددموکراســی و ضدملــی بداننــد.
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مهدی فتاپور

مســئله ایــران پــس از خامنــه ای بــرای مــن مســاله ای مهــم تــر را
زنــده کــرد کــه ابتــدا بــدان مــی پــردازم.
کشــورما در شــرایط پــر تحولــی بــه ســر مــی بــرد .چنــد ســال
پیــش خطــر حملــه آمریــکا بــه ایــران یــک خطــر جــدی بــود و امــروز
امــکان توافــق در رابطــه بــا مشــکل هســته ای یــک امــکان واقعــی .آن
چــه در یمــن آغــاز شــد ،مــی توانــد تــا ســالها تنــش هــای ســنگینی
در منطقــه مــا شــکل دهــد و بــر روندهــای سیاســی کشــور تاثیراتــی
عمیــق بــر جــای گــذارد.
پیــش بینــی رونــد و چگونگــی تحــوالت آینــده دشــوار و حتــی
ناممکــن اســت .پــس چگونــه مــی تــوان بــه مســئله ایــران پــس از
آقــای خامنــه ای و ویژگــی هایــش پرداخــت .اگــر مــا در آینــده
نزدیــک بــا چنیــن شــرایطی مواجــه شــویم ،مــی تــوان بــا توجــه بــه
تعــادل نیروهــای کنونــی در حکومــت و در ســطح جامعــه نســبت بــه
برخــی ویژگــی هــای آینــده نزدیــک نظــر داد .مــی تــوان راجــع بــه
امکانــات کاندیداهــای مختلــف والیــت و نیروهــای اصلــی تاثیــر
گــذار مثــا آقــای رفســنجانی ،حســن خمینــی ،جــوادی آملــی،
شــاهرودی ،صــادق الریجانــی و یــا مصبــاح یــزدی ارزیابــی ارائــه
داد .مــی تــوان راجــع بــه حــد قــدرت جامعــه مدنــی و قــدرت ایــن
جامعــه و افــکار عمومــی بــرای تحمیــل برخــی تغییــرات تحلیــل ارائــه
داد؛ ولــی چنیــن شــرایطی چــه زمانــی رخ خواهــد داد و ایــن ســوال
مربــوط بــه آینــده در چــه بعــد زمانــی ســت؟
مــی تــوان راجــع بــه آینــده هــای دورتــر درمقــام یــک روزنامــه
نــگار و یــا تحلیــل گــر فرضیــه ارائــه داد و امکانــات مختلــف را ترســیم
کــرد .مــی تــوان در مقــام یــک تحلیــل گــر بــا توجــه بــه رشــد جامعــه
ایــران و روندهــای عمومــی جهانــی تصــور داشــت کــه در ایــران فــردا
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کــدام راســتاها تقویــت خواهــد شــد؛ ولــی در جهــان سیاســت ،نظــر
دادن نســبت بــه آینــده هــای غیــر نزدیــک تنهــا فرضیــه دادن اســت
و متکــی شــدن بــه چنیــن فرضیاتــی بــرای اتخــاذ سیاســت نادرســت.
مــن بدیــن علــت بحــث خــود را از زیــر ســوال بــردن خــود ســوال
آغــاز کــردم کــه متاســفانه تــاش بــرای پاســخ دادن بــه روندهــا و
چگونگــی تحــوالت آینــده و تدویــن سیاســت و اســتراتژی بــر اســاس
چنیــن پیــش بینــی هایــی یکــی از شــیوه هــای رایــج تدویــن اســتراتژی
در بخــش عمــده نیروهــای اپوزیســیون نســل ماســت .روشــی کــه ســال
هاســت بــا شکســت مواجــه شــده ولــی کمــاکان بــر آن پافشــاری مــی
شــود و بدتــر از آن نادرســت دانســتن ایــن روش بــه عنــوان نداشــتن
اســتراتژی و سیاســت مــورد نقــد قــرار مــی گیــرد .بــرای روشــن شــدن
مطلــب چنــد مثــال مــی زنــم.
هســتند نیروهایــی کــه اســتراتژی خــود را ســرنگون کــردن رژیــم
کنونــی ،تشــکیل دولتــی موقــت و ســپس برگــزاری انتخابــات آزاد
و یــا تدویــن قانــون اساســی مــی داننــد .حتــی برخــی از ایــن نیروهــا
رییــس چمهــور چنیــن دولــت موقتــی را نیــز تعییــن کــرده انــد یــا
بارهــا در جهــت شــکل دادن شــورای رهبــری بــرای چنیــن دورانــی

بــوده انــد .در چارچــوب چنیــن سیاســتی تحــول در ایــران تنهــا از
یــک راه ممکــن ( ویــا مطلــوب) اســت و آن هــم کمابیــش همــان
گونــه ای اســت کــه در انقــاب بهمــن رخ داد.
گروهــی دیگــر از نیروهــا اســتراتژی خــود را انتخابــات آزاد
نامیــده و در صــدد شــکل دهــی تعــادل نیرویــی در جامعــه هســتند
کــه نیروهــای حاکــم انتخابــات آزاد را بپذیرنــد .در ایــن چارچــوب
تحــوالت تدریجــی در ایــران و تحــول از ایــن طریــق ناممکــن اســت
و حاکمــان تــا شــکل گیــری تعــادل نیرویــی کــه تــوان اعمــال قــدرت
خــود را نداشــته باشــند مقاومــت مــی کننــد و در چنــان تعــادل نیرویــی
بــه پذیــرش خواســت مــردم مجبــور شــده و انتخابــات آزاد را خواهنــد
پذیرفــت و از بــه زیــر کشــیده شــدن حاکمــان یــا ســرنگونی احتــراز
خواهــد شــد  .در چنیــن نــوع نگاهــی تحــول ممکــن (یــا مطلــوب) در
روندهــای سیاســی آینــده ایــران پیشــاپیش تعییــن شــده اســت
گروهــی دیگــر نیــز راه تحــول در ایــران را پیشــروی تدریجــی
و گام بــه گام اصالحــات مــی داننــد و معتقدنــد تنهــا ایــن مســیر مــی
توانــد موفــق باشــد و حاکمــان بــه ایــن پیشــروی تــن داده و راه هــای
پرتنــش دیگــری در مقابــل کشــور قــرار نخواهــد گرفــت.
مــی تــوان مثــال هــای دیگــری در همیــن چارچــوب ذکــر کــرد.
صــرف نظــر از قضــاوت در مــورد سیاســت و عملکــرد نیروهایــی کــه
مســیرهای فــوق را برگزیــده انــد ،آن چــه در همــه مثــال هــای فــوق
مشــترک اســت ،پیــش بینــی آینــده میــان مــدت و حتــی بلنــد مــدت
بــر اســاس تحلیــل شــرایط کنونــی ،ماهیــت نیروهــا ،تــوان هریــک
از آنهــا و تغییراتــی کــه در روندهــای آینــده در موقعیــت آنهــا رخ
خواهــد داد ،اســت .در ایــن نــوع تحلیــل مــی تــوان واکنــش نیروهــا را
در تعــادل نیرویــی کــه هنــوز شــکل نگرفتــه پیــش بینــی کــرد و یــا بــر
اســاس تحلیــل از روندهــای پایــه ای در جامعــه تــوان و ســمت گیــری
نیروهــا را در آینــده معیــن کــرد.
در چنــد دهــه اخیــر دگرگونــی هــای سیاســی پایــه ای در ده هــا
کشــور رخ داده و بخشــی از آنهــا در مســیر تحــول از دیکتاتــوری بــه
دمکراســی گام نهادنــد .گوناگونــی ایــن تحــوالت خــاص بــودن و در
بســیاری از مــوارد غیــر قابــل پیــش بینــی بــودن آنــان نشــانه ای اســت
بــر نادرســتی متــد ذکــر شــده.
دوران پــس از آقای خامنه ای
موضــوع بحــث پیــش بینــی آینــده ایــران پــس از آقــای خامنــه
ای اســت .در یــک بحــث کلــی مــی تــوان گفــت کــه سیســتم سیاســی
مبتنــی بــر والیــت فقیــه هــم بــا ســطح رشــد ایــران و هــم بــا تحــوالت
و روندهــای حاکــم بــر جهــان بیگانــه اســت .تحــول ایــن سیســتم و
مغایــر بــودن آن بــا آن چــه در ابتــدای انقــاب معمــاران و بنیــان
گــذاران آن طــرح ریــزی کــرده بودنــد نشــانه ای اســت بــر مغایــرت
آن بــا جامعــه ایــران .ولــی ایــن کــه تحــول در کشــور ایــران چــه
مســیری را طــی مــی کنــد قابــل پیــش بینــی نیســت .مســلما فقــدان
آقــای خامن ـهای و تعییــن جانشــینی بــرای ایشــان کــه بتوانــد موقعیــت
ایشــان را کســب کنــد و جنــاح هــای مختلــف درون رژیــم نقــش برتــر
وی را بپذیرنــد پروســه ای اســت کــه مــی توانــد مخاطــرات جــدی
بــرای سیســتم پدیــد آورد ولــی ایــن کــه سیســتم بــا ایــن مخاطــرات
چگونــه مواجــه شــود بــه موقعیــت رژیــم و تعــادل نیروهــا در همــان
زمــان وابســته اســت و از پیــش غیــر قابــل پیــش بینــی.

رژیــم اســامی بــر خــاف رژیــم هایــی نظیــر صــدام و تــا حــدی
رژیــم پیشــین تنهــا بــه یــک شــخص وابســته نیســت .بــا وجــود نقــش
برتــر و تعییــن کننــده آقــای خامنــه ای و اختیــارات وســیعی کــه قانــون
اساســی بــه ولــی فقیــه ســپرده ،جنــاح هــا و ارگان هــای درون رژیــم
از آزادی عمــل نســبی برخوردارنــد و مســتقل از ولــی فقیــه تصمیــم
مــی گیرنــد و عمــل مــی کننــد .آقــای خامنــه ای در بیســت و شــش
ســال اخیــر بــا هــر چهــار رییــس جمهــور کشــور مشــکل داشــته و
هیــچ یــک از آنهــا حاضــر نشــدند بــه طــور
دوران پس از
کامــل در چارچــوب سیاســت هــای مــورد تاییــد
آقای خامنه ای در
ایشــان عمــل کننــد .حتــی آقــای احمــدی نــژاد
ایران در زمان حیات
کــه بــا چهــره ذوب در والیــت مطلقــه فقیــه و
تبعیــت بــی چــون و چــرا از آقــای خامنــه ای
آقای خامنه ای پایه
شــد؛
بــه مقــام ریاســت جمهــور برگزیــده
ریزی می شود .آن
بیشــترین مشــکل را بــا آقــای خامنــه ای داشــت.
دوران به این وابسته
ممانعــت از کاندیــدا شــدن و یــا رد صالحیــت
است که در شرایط
تمامــی چهــره هــای اصلــی اجرایــی کشــور
نبود ایشان تعادل
توســط شــورای نگهبــان منتخــب ولــی فقیــه
نیرو در میان نیروهای
در انتخابــات اخیــر ریاســت جمهــور انعــکاس
حاکم به چه صورت
روشــنی بــود از آن کــه ولــی فقیــه در رژیــم
باشد جناح های
اســامی قــادر نیســت همــه نیروهــا را بــه تبعیــت
کامــل از خــود وادار کنــد .اگــر حــذف رهبــر
مختلف تا چه حد با
در رژیــم هایــی کــه تمامــی سیســتم بــه طــور
پایه های اجتماعی
کامــل بــه یــک فــرد متکــی اســت سیســتم را در
خود در رابطه بوده
بســیاری از مــوارد بــا خطــر فروپاشــی یــا بحــران
و از آنها تاثیر پذیر
هــای ســنگین مواجــه میســازد ،در ایــران ایــن
باشند و از همه مهم
احتمــال در آن حــد قــوی نیســت.
تر آن که رابطه کل
دوران پــس از آقــای خامنــه ای در ایــران
سیستم با مردم چه
در زمــان حیــات آقــای خامنــه ای پایــه ریــزی
مــی شــود .آن دوران بــه ایــن وابســته اســت
باشد و تا چه حد
کــه در شــرایط نبــود ایشــان تعــادل نیــرو در
اعتراض به کل سیستم
میــان نیروهــای حاکــم بــه چــه صــورت باشــد،
و خواست تغییرات
جنــاح هــای مختلــف تــا چــه حــد بــا پایــه هــای
بنیادین در جامعه
اجتماعــی خــود در رابطــه بــوده و از آنهــا تاثیــر
قدرتمندباشد.
پذیــر باشــند و از همــه مهــم تــر آن کــه رابطــه
کل سیســتم بــا مــردم چــه باشــد و تــا چــه حــد
اعتــراض بــه کل سیســتم و خواســت تغییــرات بنیادیــن در جامعــه
قدرتمنــد باشــد.
مســلما تغییــر رهبــری در ایــران بــا یــک ســری تنــش و بحــران
مواجــه خواهــد بــود .مســلما کشــاکش مابیــن جنــاح هــای مختلــف
تــا مدتــی در ابعــادی وســیع تــر از گذشــته در درون رژیــم وجــود
خواهــد داشــت و امکانــات بــرای تحــوالت بنیادیــن افزایــش خواهــد
یافــت؛ ولــی همــه ایــن عوامــل بــر بســتر شــرایطی کــه قبــل از آن رخ
داده مــی توانــد تاثیــر گــذار باشــد .اتخــاذ سیاســت بــر اســاس پیــش
بینــی کــردن آن چــه در آن شــرایط فرضــی رخ خواهــد داد خطاســت
و کوشــش بــرای اصالحــات ،تغییــر تعــادل نیــرو و تحــول در همیــن
شــرایط کنونــی اســت کــه مــی توانــد پایــه گــذاری بــرای هــر تحــول
در آینــده هــای غیــر قابــل پیــش بینــی باشــد.
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مجلس خبرگان :نامزدها،

ترکیب بندی روحانیون و  تاثیرات آن

حسن فرشتیان

از زاویــه نتایــج تصمیمــات و خروجــی نشســت هــای مجلــس
خبــرگان و از جهــت مواضــع اتخــاذ شــده خبــرگان در مــورد رهبــری،
نمــی تــوان تفــاوت چندانــی بیــن اعضــای خبــرگان دیــد .امــا بــا دقــت
بیشــتر مــی تــوان دریافــت کــه ترکیــب کنونــی مجلــس خبــرگان ،ترکیبــی
کامــا یــک دســت نیســت و حتــی نماینــدگان کنونــی در شــرایط ویــژه،
مــی تواننــد رفتارهــای متغیــری بــروز دهند.چگونگــی مشــارکت مــردم
و نامــزدی کاندیداهــا نیــز تاثیــرات متفاوتــی خواهــد داشــت .در ایــن
نوشــتار ابتــدا «گرایشــات خبــرگان کنونــی» را مــورد بررســی قــرار
مــی دهیــم ،ســپس نگاهــی بــه وضعیــت اجمالــی «نامــزدان انتخابــات
مجلــس خبــرگان» خواهیــم داشــت و در پایــان «تاثیــرات چگونگــی
مشــارکت مــردم در ترکیــب مجلــس آینــده» را مطالعــه خواهیــم کــرد.
یک – گرایشات خبرگان کنونی
تقســیم بنــدی گرایشــات خبــرگان از زاویــه هــای گوناگونــی
مــی توانــد مــورد مطالعــه قــرار گیــرد .در ایــن نوشــتار ،ایــن گرایشــات را
بــر مبنــای درجــه نزدیکــی و پیــروی از نهادهــای باالدســت نظــام مــورد
بررســی قــرار مــی دهیــم .بــر مبنــای نزدیکــی بــه نهادهــای فــوق و بــر
اســاس درجــه پیــروی و انقیــاد از حاکمیــت ،در ترکیــب بنــدی کنونــی
نماینــدگان مجلــس خبــرگان ،چهــار گرایــش اصلــی دیــده مــی شــود:
گروه اول :روحانیون امنیتی -نظامی
گروه دوم :روحانیون رسمی -حکومتی (سنتی نسل اول)
گروه سوم :روحانیون سنتی متمایل به حکومت (سنتی نسل دوم)
گروه چهارم :روحانیون عملگرا و متمایل به اصالحات
رابطــه کنونــی ایــن چهــار گــروه بــا رهبــری ،رابطــه انقیــاد و پیــروی
و حمایــت و اطاعــت اســت ،امــا در همیــن زمینــه نیــز ،درجــه ایــن رابطــه
یکســان و همگــون نیســت و تفــاوت هایــی میــان گــروه هــای فــوق
مشــاهده مــی شــود .ایــن تفــاوت هــا ،هــم در ترکیــب و در شــرایط کنونی
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مشــاهده مــی شــود و هــم در مراحــل حســاس تصمیــم گیــری در شــرایط
فقــدان رهبریبــه شــکل دیگــری آشــکار خواهــد شــد.
گروه اول :روحانیون امنیتی -نظامی
اکنــون :اطاعــت ،حمایــت و پیــروی بــدون قیــد و شــرط از رهبــری،
و حتــی گاهــی اتخــاذ مواضعــی تندروتــر از رهبــری.
در فقــدان رهبــری کنونــی :مجــری بــدون قیــد و شــرط اراده و
تصمیمــات نیروهــای برتــر نظامــی و امنیتــی مقتــدر در حاکمیــت.
گروه دوم :روحانیون رسمی -حکومتی (سنتی های نسل اول)
اکنون :پیرو محض رهبری.
در فقــدان رهبــری کنونــی :پیــروی از شــرایط موازنــه قــوای سیاســی-
مذهبــی (بــه عنــوان مثــال در برابــر فقــدان رهبــری ،اگــر ایــن هــا در
وضعیتــی مشــابه شــرایط کنونــی قــرار بگیرنــد ،بــه راحتــی مــی تواننــد هــم
پیمــان آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی بشــوند).
گــروه ســوم :روحانیــون ســنتی متمایــل بــه حکومــت
(ســنتی هــای نســل دوم)
اکنــون :پیــرو رهبــری ،بــا حفــظ اســتقالل نســبی ولــی بــدون اتخــاذ
هیــچ گونــه مواضــع انتقــادی یــا پرســش برانگیــز.
در فقــدان رهبــری کنونــی :ایــن هــا نــه تنهــا بــه ســان گــروه دوم،
از شــرایط موازنــه قــوای سیاســی -مذهبــی پیــروی مــی کننــد بلکــه

کارگردانــان و بازیگــران موثــر در تــوازن قــوا مــی شــوند.
گــروه چهــارم :روحانیــون عمــل گــرا و متمایــل بــه
اصالحــات
اکنــون :پیــروی و اطاعــت قانونــی از رهبــری .پیــروی از رهبــری
عمــا شــرط اساســی ورود بــه مجلــس خبــرگان و باقــی مانــدن در آن
اســت ،لــذا ایــن گــروه نیــز از همیــن قاعــده بــازی پیــروی مــی کننــد.
ولــی از هــم اکنــون نقدهایــی آرام بــه شــرایط کنونــی داشــته وتمایالتــی
بــه هاشــمی رفســنجانی و هــم پیمانــی بــا وی دارنــد .چنــان چــه تمایــات
مکنــون خویــش را بــا صدایــی بلنــد بــر زبــان آورنــد بــدون تردیــد در
دوره بعــدی موفــق بــه ورود بــه مجلــس نخواهنــد شــد و چــه بســا در
همیــن دوره جــاری نیــز ناچــار بــه تــرک مجلــس شــوند (نمونــه آیــت اهلل
ســید علــی محمــد دســتغیب).
در فقــدان رهبــری کنونــی :آشــکار کــردن تمایــات عمــل گرایانــه
و بــروز گرایشــات اصــاح جویانــه.
دو -نامزدان انتخابات مجلس خبرگان
نامــزدی و ثبــت نــام روحانیــون جهــت شــرکت در انتخابــات مجلــس
خبــرگان مــی توانــد بــرای کاندیداهــا ســود و منافعــی داشــته باشــد و یــا
احیانــا نتیجــه معکوســی در سرنوشــت آینــده آنــان داشــته باشــد .ورود بــه
مجلــس خبــرگان نیــز دارای تبعــات و نتایجــی بــرای آنــان اســت .قاعدتــا،
روحانیــون ،ایــن نتایــج مثبــت و منفــی را رصــد مــی کننــد و بــر مبنــای آن
نامــزد انتخابــات مــی شــوند یــا نمــی شــوند.
الف -روحانیون سنتی و دارای پایگاه و مقبولیت اجتماعی:

ســود نامــزدی بــرای آنــان :ایــن روحانیــون غالبــا از حمایــت برخــی
از مراجــع ســنتی برخــوردار و بــه بیــوت آنــان مرتبــط و وابســته هســتند.
نامــزدی و انتخــاب شــدن بــه نمایندگــی مجلــس بــرای آنــان اقتــدار
محلــی و منطقــه ای مــی آفرینــد .عــاوه بــر اقتــدار دینــی ،آنــان در
اقتــدار سیاســی حاکمیــت نیــز مشــارکت مــی جوینــد و از امکانــات
دولتــی ،در ســطح کشــور و یــا حداقــل در ســطح منطقــه تحــت نفــوذ
خویــش ،بهــره مــی برنــد.
زیــان نامــزدی بــرای آنان :از دســت دادن اســتقالل نســبی و برچســب
خــوردن بــه «روحانــی حکومتی»شــدن و در نتیجــه تضعیــف جایــگاه
ســنتی آنــان در نــزد مراجــع ســنتی و اقشــار ســنتی هــواداران متدیــن.
ب -روحانیون جوان سنتی:

ســود نامــزدی بــرای آنــان :بــا ثبــت نــام در انتخابــات مجلــس
خبــرگان ،مدعــی «اجتهــاد» مــی شــوند و بــا قبولــی در امتحانــات مربوطه،
اجتهــاد خویــش را تثبیــت مــی کننــد .در وضعیــت کمرنــگ شــدن شــیوه
هــای قدیمــی و گواهــی هــای ســنتی اجتهــاد ،و در شــرایط مــدرک
گرایــی ،اهمیــت ایــن شــیوه دوچنــدان مــی شــود .ایــن روحانیــون پــس از
ایــن امتحانــات بــه صــورت جــدی ،لقــب «آیــت اهلل» بــه خــود مــی دهنــد
یــا بــه آنــان داده مــی شــود و احیانــا در صــورت ادامــه درس و بحــث
حــوزوی و ممارســت و جدیــت بــر آن مــی تواننــد در آینــده بــه ســمت
جایــگاه «مرجــع تقلیــد» شــدن گام بردارنــد.
زیــان نامــزدی بــرای آنــان :در صــورت رد شــدن در امتحانــات
فقهــی ،جایگاهــی را کــه مدعــی هســتند،در افــواه عمومــی از دســت
مــی دهنــد و بــا ایــن اقــدام بــرای مدتــی ادعــای خویــش (مجتهــد
بــودن) را زیــر ســوال مــی برنــد .در صــورت پذیرفتــه نشــدن در گزینــش
سیاســی ،آینــده جایــگاه سیاســی خویــش را زیــر ســوال مــی برنــد و

بــه ناچــار بایســتی تــا مدتــی از رســیدن بــه مقامــات بــاالی سیاســی-
اجتماعــی مرتبــط بــا حکومــت صــرف نظــر کننــد .برچســب «زاویــه
داشــتن بــا حکومــت اســامی» در شهرســتان هــا و مناطــق کوچــک تــر تــا
مــدت بیشــتری بــرای آنــان زیــان آور اســت .از ســویی دیگــر ،بــه مجــرد
نامــزد شــدن زیــر ذره بیــن نهادهــای مختلــف امنیتــی مــی رونــد و پرونــده
شــخصیتی آنــان در بخــش هــای امنیتــی مربــوط بــه مســوالن ،تحــت نظــر
و مراقبــت سیاســی -امنیتــی ویــژه ای قــرار داده مــی شــود.
ج -روحانیون عمل گرا و متمایل به اصالحات:

ســود نامــزدی بــرای آنــان :بــا نامــزدی در انتخابــات گام مهمــی برای
همدلــی بــا حاکمیــت نشــان مــی دهنــد زیــرا بــا ایــن اقــدام خویــش،
عمــا سیســتم جمهــوری اســامی و جایــگاه والیتــی
رهبــری نظــام را بــه رســمیت شــناخته انــد و در
پیروی و
داد و ســتد بــا حاکمیــت از منافــع همســویی
اطاعت قانونی از
«درون نظــام بــودن» ســود مــی برنــد .چنــان چــه
رهبری .پیروی از
رای بیاورنــد و بــه مجلــس خبــرگان راه بیابنــد،
بــا برخــورداری از جایــگاه نمایندگــی مجلــس
رهبری عمال شرط
خبــرگان ،حاشــیه امنــی بــرای خویــش ایجــاد
اساسی ورود به
مــی کننــد .در صــورت ایجــاد شــرایط مناســب،
مجلس خبرگان
مــی تواننــد ایــده هــای عمــل گرایانــه و اصــاح
و باقی ماندن در
جویانــه خویــش را جامــه عمــل بپوشــانند.
صــورت
زیــان نامــزدی بــرای آنــان :در
آن است ،لذا
پذیرفتــه نشــدن در امتحانــات فقهــی ،امتیــازی
این گروه نیز از
بــه مشــروعیت حاکمیــت و حاکمــان داده انــد
همین قاعده بازی
و امتیــازی بــه دســت نیــاورده انــد .چنــان چــه
پیــش از آن ،در برخــی پایــگاه هــای اجتماعــی،
پیروی می کنند.
بــه مســتقل بــودن خویــش و یــا بــه زاویــه
ولی از هم اکنون
داشــتن بــا والیــت فقیــه اتــکا مــی کــرده انــد در
نقدهایی آرام به
صــورت پذیرفتــه نشــدن فقهــی یــا سیاســی ،ایــن
شرایط کنونی داشته
پایــگاه هــا را از دســت مــی دهنــد.
البتــه در همــه گــروه هــای فــوق ،برخــی
وتمایالتی به هاشمی
از نامزدهــا مدعــی ســودی دیگــر هســتند کــه
رفسنجانی و هم
آن را «انجــام وظیفــه» و یــا «انجــام مســئولیت و
پیمانی با وی دارند.
تکلیــف شــرعی» مــی خواننــد .راســت آزمایــی
ایــن احســاس انجــام وظیفــه از موضــوع ایــن
نوشــتار خــارج اســت.
سه –تاثیرات چگونگی مشارکت مردم در ترکیب مجلس آینده

روحانیــون گــروه اول ،در هــر صــورت ،تعــدادی آرای ثابــت از
نیروهــای نظامــی و شــبه نظامــی و هــواداران حکومــت دارنــد .پایــگاه
و خواســتگاه آنــان نیــز ثابــت و مســتقر اســت .مشــارکت و عــدم
مشــارکت مــردم تاثیــر زیــادی در نتیجــه «تعــداد آرای آنــان» نــدارد
بلکــه تاثیــرش در نســبت آرا و در «درصــد آرای مکتســبه»می باشــد.
در صــورت عــدم مشــارکت برنامــه ریــزی شــده و جهــت دار مــردم،
ایــن گــروه بــه آســانی مــی تواننــد بــا ســبد آرای ثابــت خویــش راهــی
مجلــس خبــرگان بشــوند.
روحانیــون گــروه دوم نیــز هرچنــد تــا کنــون آرای ســنتی خویــش
را داشــته انــد ولــی بــا توجــه بــه تغییــر ترکیــب جمعیتــی در ایــران
و تغییــر ذائقــه سیاســی مــردم ،و بــا توجــه بــه فزونــی جوانــان ،ایــن
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گــروه از روحانیــون ،در حــال از دســت دادن جایــگاه ســابق خویــش
هســتند .بســیاری از اینــان ،ائمــه جمعــه شــهرهای خویــش هســتند،
اگرچــه بــه عنــوان معتمــدان و رفرانــس هــای محلــی شــناخته مــی شــوند
ولــی جایــگاه یــک دهــه و دو دهــه پیــش خویــش را ندارنــد .مشــارکت
نســل جــوان در برخــی مــوارد تاثیــری بــر آرای آنــان نــدارد ولــی در
برخــی شهرســتان هــا مــی توانــد در آرای اینــان تاثیــر بگــذارد .تاثیــر
یــا عــدم تاثیــر ســبد رای ایــن گــروه بســتگی بــه کاندیــدای رقیــب
اینــان دارد .در صــورت مشــارکت برنامــه ریــزی شــده و جهــت دار
جوانــان ،ســبد رای ایــن گــروه از روحانیــون بــه ســوی گــروه ســوم و
چهــارم ســرازیر مــی شــود و در انــدک مــواردی نیــز ممکــن اســت بــه
دلیــل شــخصیت فــردی یــک روحانــی از گــروه اول،
گروه از
بــه ســبد آرای وی هدایــت شــود.
روحانیون ،در
سرنوشــت روحانیــون گــروه ســوم ،وابســته
بــه مشــارکت فعــال برنامــه ریــزی شــده و یــا بــی
حال از دست دادن
تفاوتــی مــردم و نســل جــوان اســت .در صــورت
جایگاه سابق خویش
عــدم مشــارکت جهــت دار مــردم ،ایــن گــروه مــی
هستند .بسیاری از
تواننــد بــه نفــع گــروه اول ،برخــی از کرســی هــای
اینان ،ائمه جمعه
خویــش را از دســت بدهنــد ولــی در صــورت
شهرهای خویش
مشــارکت برنامــه ریــزی شــده ،آرای ایــن گــروه
هستند ،اگرچه به
بــاال رفتــه و جایــگاه شــان از جهــت کمــی و
عنوان معتمدان و
کیفــی افزایــش پیــدا مــی کنــد.
رفرانس های محلی
روحانیــون گــروه چهــارم ،سرنوشــتی مشــابه
شناخته می شوند
روحانیــون گــروه ســوم دارنــد ولــی تاثیــر
ولی جایگاه یک
مشــارکت و عــدم مشــارکت برنامــه ریــزی شــده
دهه و دو دهه پیش
مــردم ،در انتخــاب شــدن و یــا نشــدن ایــن گــروه
خویش را ندارند.
بــه مراتــب بیشــتر اســت.
مشارکت نسل جوان
وابســتگی شــدید روحانیــون گــروه اول بــه
در برخی موارد
حاکمیــت ،مانــع هرگونــه تحــول خواهــی در آنــان
تاثیری بر آرای
اســت .پتانســیل تغییرپذیــری مثبــت روحانیــون
آنان ندارد ولی در
گــروه دوم (ســنتی هــای نســل اول) نیــز انــدک
برخی شهرستان ها
اســت زیــرا اینــان از یــک ســو عالیــق عاطفــی بــه
می تواند در آرای
گذشــته دارنــد و در فــراز و نشــیب هــای جریانــات
اینان تاثیر بگذارد.
انقــاب خویــش را دخیــل و ســهیم مــی داننــد،
لــذا نگــران هرگونــه تغییراتــی هســتند و از ســویی
دیگــر در طــول ایــن ســالیان ،مناســبات اجتماعــی و
وابســتگی هــای سیاســی -اقتصــادی خویــش را بــا شــرایط موجــود
پیونــد و گــره زده انــد ،ایــن وابســتگی هــای متنــوع بــه آنــان اجــازه
نمــی دهــد کــه بــه تغییــرات و اصالحــات بیندیشــند.
البتــه برخــی از روحانیــون ایــن گــروه بــه دلیــل پیشــینه رفاقــت و
همــکاری مشــترک ،مــی تواننــد مجــددا بــا هاشــمی رفســنجانی هــم
پیمــان شــوند.
در حالــی کــه گــروه ســوم یعنــی روحانیــون ســنتی متمایــل بــه
حکومــت و روحانیــون جــوان و غیــر مشــهور (ســنتی هــای نســل دوم)،
بــا توجــه بــه کــم بــودن عالئــق شــخصی و وابســتگی هــای مالــی-
سیاســی و اقتصــادی بــه حاکمیــت ،بــه آســانی مــی تواننــد در شــرایط
مهــم ،مواضــع خویــش را معتــدل کــرده و خردمندانــه بــه ســود مــردم
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موضــع بگیرنــد .البتــه ایــن گــروه در معــرض آفــت وابســتگی هــای
اقتصــادی و مالــی جدیــدی هســتند کــه وابســتگی هــای احتمالــی آتــی،
ایــن هــا را بــه ســمت پیــروی از نهادهــای امنیتــی -نظامــی و اقتصــادی
ســوق مــی دهــد و در نتیجــه ،اســتقالل رای خویــش را در روز مــورد
نیــاز از دســت مــی دهنــد.
گــروه چهــارم هرچنــد کــه اکنــون کــم تحــرک و یــا بــی تحــرک
اســت ولــی بــه هنــگام فراهــم شــدن شــرایط ،بــه راحتــی مــی توانــد در
مســیر تحــوالت مثبــت بــا خواســته هــای جامعــه همــراه شــود.
هرچنــد انتخــاب شــدن و یــا نشــدن روحانیــون گــروه ســوم و
چهــارم ،در شــرایط کنونــی تاثیــر مهــم و سرنوشــت ســازی بــر کشــور
نــدارد ،ولــی حضــور و یــا عــدم حضــور ایــن هــا در مجلــس خبــرگان،
در شــرایط فقــدان رهبــری و نیــاز بــه تصمیــم گیــری اهمیــت مــی یابــد.
در چنیــن شــرایطی ،ایــن دو گــروه بــا توجــه بــه عمــل گــرا بــودن،
امــکان موضــع گیــری بــه ســود خواســته هــای مــردم را دارنــد.
در ایــن نوشــتار ،ســخن از روحانیــون نســل جــوان اصالحگــرا و
نواندیــش بــه میــان آورده نشــد ،زیــرا بــه نظــر نمــی رســد ایــن گــروه
در انتخابــات فــرارو شانســی بــرای بــه ســامت گذشــتن از فیلترهــای
مربوطــه داشــته باشــند.
در حالــی کــه اکثــر روحانیــون گــروه هــای دیگــر فــوق الذکــر
مــی تواننــد نامــزد شــده و بــه رقابــت بپردازنــد .بــدون تردیــد از شــرایط
اساســی دموکراتیــک بــودن انتخابــات ،عــاوه بــر آزادی نامــزدی و
کاندایدتــوری ،امــکان بحــث و گفتگــو بــا نامزدهــا و کاندیداهــا و
ارائــه برنامــه توســط احــزاب و کاندیداهاســت .بــا ایــن مــاک،
رقابــت هــای فــوق فاقــد اســتانداردهای الزم و مرســوم مــردم ســاالری
مــی باشــد،لذا در ایــن یادداشــت ،امــکان ایــن رقابــت هــا در همیــن
چارچــوب متــداول جــاری کنونــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه شــد.
چکیده و جمع بندی
در ایــن یادداشــت بــه هنــگام ترکیــب بنــدی روحانیــون مجلــس
خبــرگان ،شــاهد چهــار گــروه بودیــم .در انتخابــات فــرارو ،گــروه
اول و دوم از شــرایط اســتقرار نســبی برخوردارهســتند در حالــی
کــه سرنوشــت گــروه ســوم و چهــارم ناپایــدار اســت و بســتگی بــه
چگونگــی برگــزاری انتخابــات و کیفیــت مشــارکت مــردم دارد.
از «روحانیــون امنیتــی -نظامــی» (گــروه اول) بــه دلیــل وابســتگی
شــدید آنــان بــه حاکمیــت و پیــروی بــی قیــد و شــرط آنــان از نهادهــای
امنیتــی -نظامــی متبــوع ،نمــی تــوان انتظــار تغییــرات مثبتــی داشــت.
توانایــی و پتانســیل تغییرپذیــری مثبــت «روحانیــون رســمی -حکومتــی»
(گــروه دوم) نیــز بــه دلیــل عالیــق عاطفــی ایــن هــا بــه گذشــته و
وابســتگی هــای سیاســی -اقتصــادی بــا شــرایط حاکمیــت کنونــی،
اندک اســت.
«روحانیــون ســنتی متمایــل بــه حکومــت» (گــروه ســوم) ،بــا توجــه
بــه عــدم وابســتگی مالــی -سیاســی و اقتصــادی کامــل بــه حاکمیــت،
در صورتــی کــه در دام وابســتگی هــای مرســوم سیاســی-اقتصادی قــرار
نگیرنــد ،مــی تواننــد در شــرایط ویــژه ،مواضــع خردمندانــه ای بــه ســود
مــردم بگیرنــد« .روحانیــون عمــل گــرا و متمایــل بــه اصالحــات» (گــروه
چهــارم) بــه هنــگام فراهــم شــدن شــرایط ،مــی تواننــد خویــش را بــا
تحــوالت مثبــت همــگام و همســو بســازند.

هایی برای 

گزینه
رهبری جمهوری اسالمی

مرتضی کاظمیان

ابتنــای نظــام سیاســی مســتقر در ایــران بــه والیــت مطلقــه
فقیــه تنهــا وجهــی حقوقــی نــدارد .اهمیــت و جایــگاه ویــژهی
رهبــر جمهــوری اســامی تنهــا در قانــون اساســی مصــوب و
محســوس نیســت .رأس هــرم نظــام سیاســی در ایــران« ،نفــر
نخســت» اســت ،و اگرنــه تمــام راههــا ،بســیاری راههــا در
جمهــوری اســامی بــه وی ختــم میشــود.
نظــام سیاســی در ایــران امــروز اگــر بــا دو ویژگــی
«اقتدارگــرا» و «ایدئولوژیــک» بــودن توصیــف شــود ،رهبــر
جمهــوری اســامی حاصــل جمــع ،نمــاد و برآینــد نهایــی دو
وجــه پیشگفتــه اســت .آنجــا کــه والیــت مطلقــه فقیــه بــا
تکیــه بــر اختیــارات اصــل  110قانــون اساســی و نیــز مبتنــی
بــر اقتــدار برآمــده از همگامــی نیروهــای نظامــی ـ امنیتــی
گرداگــرد و نیــز ســنتگرایان همســو ،میکوشــد رژیــم را
در راســتای چشــماندازهای سیاســی ـ ایدئولوژیــک مطلــوب
تــداوم بخشــد.
در چنیــن بســتر و وضعــی ،فقــدان رهبــری بیــش از دیگــر

بازیگــران سیاســی ،در ســاختار سیاســی قــدرت و نیــز جامعــه
واجــد پیامــد خواهــد شــد.
فقدان رهبران ،فقدان اپوزیسیون
فقــدان رهبــر دوم جمهــوری اســامی را بــه دشــواری
میتــوان بــا فقــدان رهبــر نخســت نظــام مشــابه دانســت.
از یکزاویــه ،درگذشــت آیــتاهلل خمینــی اتفــاق بســیار
مهمتــری بــود .او تنهــا رهبــر نظــام نبــود؛ رهبــری انقــاب
منتهــی بــه تغییــر نظــام سیاســی را نیــز برعهــده داشــت .کاریزمــا
و جایــگاه سیاســی ـ مذهبــی آیــتاهلل خمینــی بــس متفــاوت
بــا رهبــر کنونــی نظــام بــود .اینچنیــن ،درگذشــت وی
میتوانســت تکانههــا و پیامدهــای مهمــی در پــی داشــته باشــد.
بــا ایــن همــه ،هســتهی اصلــی قــدرت در جمهــوری اســامی بــا
تمهیداتــی از آن رویــداد گذشــت .فقــدان اپوزیســیون منســجم
و موثــر ،تعییــن تکلیــف در مــورد رهبــر جدیــد را بــه مناســبات
و تعامــل بازیگــران درون ســاختار سیاســی قــدرت محــدود
ســاخت.
از خــرداد  1368تــا خــرداد  1394افــزون بــر ربــع قــرن
میگــذرد .خیلــی چیزهــا در ایــران تغییــر کــرده اســت.
بلــوک قــدرت ســامانی متفــاوت یافتــه و جامعــه نیــز ترکیــب
جمعیتــی و هویتــی متفاوتــی یافتــه اســت .امــا شــاید یــک
مولفــه در وضعــی مشــابه بــا هنگامــهی درگذشــت رهبــر
نخســت جمهــوری اســامی باشــد :فقــدان اپوزیســیون منســجم
و ســازمانیافته و در صحنــه.
ایــن مالحظــه ،نافــی تأثیــر جنبــش اعتراضــی ســبز و در
ســایه و زیــر پوســت جامعــه ،و نیــز نقــش غیرمســتقیم جامعــه
دوره جدید| شماره  | 3خرداد و تير  12 | ١٣٩٤یورو

19

مدنــی در گزینــش رهبــری آتــی نیســت .چنانکــه ارزیابــی
مزبــور ،وضــع اقتصــاد یــا شــرایط جهانــی و اهمیــت مناســبات
ایــران بــا دولتهــای موثــر خارجــی را نادیــده نمیگیــرد .امــا
وقتــی اپوزیســیون موثــر مفقــود باشــد ،بــار دیگــر ،ایــن تعامــل
اصلیتریــن نیروهــای حاضــر در ســاختار سیاســی قــدرت اســت
کــه فــرد نخســت نظــام را مشــخص و نهایــی
پایان زندگی
خواهــد کــرد.
حاکم خودکامه و
درگذشت حاکم اقتدارگرا ،و
گذار به دموکراسی
اقتدارگرا اما الزاما
در بحثهــای نظــری مرتبــط بــا
به معنای گذار به
دموکراتیزاســیون و ادبیــات گــذار بــه
دموکراسی نیست؛ و
دموکراســی ،و نیــز در تجربــهی تاریخــی
چنانکه آمد ،بدون
تغییــر رژیمهــای خودکامــه ،درگذشــت
حضورنیروهای
حاکــم اقتدارگــرا مولفــهای مهــم و
موضوعــی غیرقابــل اغمــاض اســت.
دموکراسیخواه
بــه عنــوان نمونــه ،ذیــل بحثهایــی
ومطالبهگری
کــه موضــوع گــذار بــه دموکراســی را در
اجتماعی برای وضع
چهارچــوب «داد و ســتد در بــاال» مــورد
دموکراتیک،گذاری
بررســی قــرار میدهــد ،مــرگ حاکــم
رخ نخواهد داد.
خودکامــه و اقتدارگــرا و یــا دیکتاتــور،
چه بسا که نیروهای
متغیــری مهــم اســت .اســپانیای پــس از
فرانکــو ،شــاهدی مهــم و گواهــی مشــهور
حافظ وضع موجود
محســوب میشــود .آنجــا کــه پــس از
که بقا و منافع خود
وخامــت حــال و مــرگ ژنــرال فرانسیســکو
را مترتب بر تداوم
فرانکــو ،و برآمــدن خــوان کارلــوس از
اقتدارگراییمسلط
 ،1975دیکتاتــوری پایــان یافــت و گــذار
میدانند ،رژیم
از اقتدارگرایــی بــه وضــع دموکراتیــک،
متحقــق شــد.
غیردموکراتیکرا
پایــان زندگــی حاکــم خودکامــه و
با برآوردن گزینهی
اقتدارگــرا امــا الزامــا بــه معنــای گــذار بــه
جانشینهمسو،
دموکراســی نیســت؛ و چنانکــه آمــد،
تداومبخشند.
بــدون حضــور نیروهــای دموکراســیخواه
و مطالبهگــری اجتماعــی بــرای وضــع
دموکراتیــک ،گــذاری رخ نخواهــد داد .چــه
بســا کــه نیروهــای حافــظ وضــع موجــود کــه بقــا و منافــع خــود
را مترتــب بــر تــداوم اقتدارگرایــی مســلط میداننــد ،رژیــم
غیردموکراتیــک را بــا بــرآوردن گزینــهی جانشــین همســو،
تــداوم بخشــند.
امــا تکیــهی نظــام اقتدارگــرا بــه حاکــم خودکامــه ،فقــدان
او را هــم بــا تکانههــای جــدی مواجــه خواهــد کــرد .ایــن
وجهــی از واقعیــت کنونــی نظــام جمهــوری اســامی اســت کــه
همزمــان بــا وضــع جســمی رهبــری بیمــار پیونــد میخــورد.
افــزون بــر ایــن ،بایــد بــه نقــش شــخص رهبــر جمهــوری
اســامی تــا پیــش از درگذشــت یــا وخیــم شــدن وضــع جســمی
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وی اشــاره کــرد .ایــن گزینــهای غیرقابــل صرفنظــر کــردن
اســت :احتمــال تعییــن تکلیــف رهبــر آتــی ،در زمانــهی حیــات
رهبــر کنونــی .انتخــاب علنــی یــا در پــردهای کــه ـ بهشــکلی
قابــل پیشبینــی ـ در مشــورت بــا اصلیتریــن نیروهــای سیاســی
موثــر در بلــوک قــدرت اتخــاذ خواهــد شــد.
بیماری رهبری ،داغ شدن بحث جانشین
از شــهریورماه ســال گذشــته کــه خبــر جراحــی رهبــر
جمهــوری اســامی اعــام شــد ،انتخابــات مجلــس خبــرگان
و حواشــی آن بیــش از پیــش مــورد توجــه ناظــران و فعــاالن
سیاســی قــرار گرفــت.
اگرچــه  75ســال ســن بــرای رهبــری نظــام ،بــه معنــای
کهولــت و ناتوانــی نیســت ،امــا پیونــد خــوردن ســن بــا خبــر
بیمــاری ســرطان ،مســتقیم و غیرمســتقیم بــه دغدغههــا در مــورد
فــردای فقــدان رأس هــرم نظــام سیاســی دامــن زد .بهعنــوان
شــاهدی مهــم ،ایــن مهــم خــود را در انتخابــات هیــأت رییســهی
مجلــس خبــرگان (اســفندماه  )1393نیــز نشــان داد .آنجایــی کــه
هاشــمی رفســنجانی نتوانســت بــر مخالــف مشــهور خــود (محمــد
یــزدی) فائــق آیــد.
انتشــار مصاحبــهای از هاشــمی رفســنجانی کــه در آن وی
تاکیــد کــرده بــود ،در هنــگام بازنگــری قانــون اساســی نیــز
طرفــدار «شــورای رهبــری» بــوده و اینــک نیــز بــدان معتقــد
اســت ،بــه حساســیتها دامــن زد .وی تاکیــد کــرده بــود کــه
«اگــر روزی قــرار باشــد کــه دوبــاره رهبــری را انتخــاب کنیــم،
بحــث میکنیــم کــه فــرد یــا شــورا باشــد… اگــر خبــرگان
نتواننــد فــرد مناســبی بــرای جایگزینــی آیــتاهلل خامنــهای
انتخــاب کننــد ،راه بــرای شــورای رهبــری بــاز اســت و خبــرگان
میتواننــد شــورایی بــرای رهبــری جامعــه انتخــاب کننــد».
قانــون اساســی جمهــوری اســامی امــا نشــان چندانــی از
«بــاز بــودن» راه و امــکان شــورایی شــدن رهبــری ـ چنانکــه
هاشــمی رفســنجانی میگویــد ـ بهدســت نمیدهــد؛ مگــر بــا
بازنگــری در قانــون اساســی ،کــه آنهــم مکانیســم پیچیــده و
خــاص خــود را داراســت.
مخالفــان شــورایی شــدن رهبــری نیــز در جبهــهی
اقتدارگرایــی کــم نیســتند؛ محمــد یــزدی ـ کــه اینــک صــدر
مجلــس خبــرگان را در اختیــار دارد ـ یکــی از ایــن چهرههاســت.
دبیــر تنــدروی جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم معتقــد اســت:
«مبنــای صــد درصــد قطعــی علمــی و فقهــی مــا ایــن اســت
کــه فقــط یــک نفــر میتوانــد حاکــم باشــد و حضــور چنــد
نفــر در رهبــری کشــوری کــه بــر اســاس مبانــی اســامی اداره
میشــود ،بــه نظــر مــن برخــاف مبنــای صــد درصــد و قطعــی
اســام اســت».
اصــل  111قانــون اساســی (تغییــر یافتــه در بازنگــری ســال
 )1368نیــز تنهــا پیشبینــی کــرده کــه «در صــورت فــوت یــا
کنارهگیــری یــا عــزل رهبــر ،خبــرگان موظفنــد ،در اســرع

وق ـت نســبت ب ـه تعیی ـن و معرفــی رهبــر جدیــد اقــدام نماینــد.
تــا هنــگام معرفــی رهبــر ،شــورایی مرک ـب از ریی ـس جمهــور،
رییــس قــوه قضائیــه و یکــی از فقهــای شــورای نگهبــان بــه
انتخــاب مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،همــه وظایــف
رهبــری را بهطــور موقــت بهعهــده میگیــرد».
اینچنیــن ،بــه نظــر میرســد گزینــهی «یــک رهبــر»
همچنــان یگانــه اســت ،و باندهــای مختلــف قــدرت ،در زمانــهی
بیمــاری مزمــن رهبــری ،ناگزیــر بــه تأمــل در آن هســتند.
فهرست گزینههای مطرح برای رهبری
گزینههــای رهبــری در فقــدان آیــتاهلل خامنــهای ـ و در
متــن واقعیتهــای نظــام سیاســی ـ چنــدان پرشــمار نیســتند.
رهبــری مطابــق اصــل  109قانــون اساســی بایــد هــم دارای
بینــش فقهــی باشــد و هــم بینــش سیاســی .فقهــای سیاســی
برجســته کــه البتــه مــورد تأییــد بخــش مهمــی از نیروهــای
سیاســی اثرگــذار در کشــور باشــند و در دل کشــاکشهای
سیاســی و نیروهــای موثــر بــر رونــد تعییــن جانشــین رهبــری،
اقبالــی را موجــب شــوند ،بــه دشــواری بــه انگشــتان دو دســت
میرســند.
برخــی از مهمتریــن گزینههــای رهبــری جمهــوری
اســامی ـ فــردای فقــدان رهبــر کنونــی نظــام ـ عبارتنــد از:
محمدتقــی مصبــاح یــزدی ،محمــود هاشــمی شــاهرودی،
حســن روحانــی ،صــادق الریجانــی ،حســن خمینــی و مجتبــی
خامنــهای.
افــرادی چــون محمــد یــزدی و احمــد جنتــی نیــز میتواننــد
بــه ایــن فهرســت اضافــه شــوند؛ امــا بــه نظــر میرســد کــه
شــانس آنــان بــه علــل دالیــل گوناگــون (ازجملــه ســن و
وضعیــت جســمی و جایــگاه سیاســی) چنــان نیســت کــه بتــوان
بهعنــوان گزینــهای جــدی از آنــان یــاد کــرد.
هاشــمی رفســنجانی نیــز ـ بــه جهــت ســابقهی سیاســی
و نیــز نقــش کامــا متمایــز وی در نظــام ـ گزینــهای یکســر
متمایــز محســوب میشــود .ســوی دیگــر ماجــرا البتــه ایــن
اســت کــه سیاســتمدار  81ســاله نیــز خــود بهخوبــی از تــوازن
قــوا در حاکمیــت باخبــر اســت ،و بــه احتمــال بســیار ،جــز در
وضــع شــورایی ،گزین ـهای دیگــر جــز خویــش را مــورد توجــه
قــرار دهــد .بــه نظــر میرســد کــه رییــس مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام ترجیــح دهــد کــه بــدون ورود مســتقیم در
موضــوع ،و درگیــر کــردن خــود در ماجــرای انتخــاب رهبــری،
نزدیکتریــن و همســوترین گزینــهی ممکــن را مــورد حمایــت
قــرار دهد.
قابــل اشــاره اســت کــه هاشــمی رفســنجانی حــدود  5ســال
از رهبــر جمهــوری اســامی بزرگتــر اســت؛ و مشــخص
نیســت در زمانــهی فقــدان نفــر اول نظــام ،وضــع جســمی خــود
او چگونــه خواهــد بــود.
برخــی از گزینههــای مطــرح در زیــر ـ جداگانــه و بــه

اجمــال ـ مــورد بررســی قــرار میگیرنــد.
مصباح یزدی؛ نامزد مطرح اما بعید
محمــد تقــی مصبــاح یــزدی (متولــد  1313در یــزد) اینــک
افــزون بــر  80ســال ســن دارد و از وضــع جســمی خوبــی
برخــوردار نیســت .ایــن عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری کــه
در فهرســت مهمتریــن روحانیــان مخالــف دموکراســی در
جمهــوری اســامی قــرار دارد ،فاقــد ســابقه مبارزاتــی معنــادار
پیــش از انقــاب  57اســت .وی پــس از
انقــاب و تــا ســال هــای پایانــی حیــات
ب ه نظر میرسد
آیــتاهلل خمینــی ،در موسســهی «در راه
که رییس مجمع
حــق» فعــال بــود؛ موسســهای کــه پیــش
تشخیصمصلحت
از انقــاب و در پیونــد بــا اندیشــههای
نظام ترجیح دهد
انجمــن حجتیــه تأســیس شــد .وی در
که بدون ورود
حــال حاضــر ریاســت موسســه آموزشــی
مستقیم در موضوع،
و پژوهشــی امــام خمینــی را برعهــده دارد.
و درگیر کردن خود
رهبــر معنــوی جبهــه پایــداری ،بخشــی
در ماجرای انتخاب
مهــم از افراطیهــای جمهــوری اســامی
را بهگونــهای نمادیــن ،نمایندگــی
رهبری،نزدیکترین
میکنــد .جمعیتــی کــه از تابســتان
و همسوترین گزینهی
 1390شــکل گرفــت و برخــی از وزرا و
ممکن را مورد
همراهــان دیــروز محمــود احمدینــژاد
حمایت قرار دهد.
در آن متمرکــز شــدند؛ کســانی چــون:
وی حدود  5سال
صــادق محصولــی ،وزیــر کشــور و رفــاه
از رهبر جمهوری
در دولتهــای احمدینــژاد؛ مرتضــی
اسالمی بزرگتر
آقاتهرانی،مشــاور و معلــم اخــاق دولــت
است؛ و مشخص
احمدینــژاد؛ کامــران باقــری لنکرانــی،
وزیــر پیشــین بهداشــت و درمــان؛ ســعید
نیست در زمانهی
جلیلــی ،دبیــر ســابق شــورای عالــی
فقدان نفر اول نظام،
امنیــت ملــی و سرپرســت ســابق تیــم
وضع جسمی خود او
مذاکرهکننــده هســتهای ایــران؛ پرویــز
چگونه خواهد بود.
فتــاح ،وزیــر نیــرو در دولــت نهــم؛ و
مســعود میرکاظمــی ،وزیــر بازرگانــی و
نفــت در دولــت احمدینــژاد .چهرههایــی کــه انتقــاد آنــان
از مشــایی و احمدینــژاد ،و البتــه همدلــی ایشــان بــا مصبــاح
یــزدی ،آنــان را یکجــا مجتمــع ســاخت.
در تمــام ایــن ســالها ـ و بهویــژه پــس از “دوم خــرداد
 ″1376ـ مصبــاح از تاکیــد خــاص بــر والیــت مطلقــه فقیــه و
انتقــاد شــدید از مدرنیتــه و دموکراســی و لــوازم آن ،و نیــز
بهبــود مناســبات ایــران و غــرب ،دســت نکشــیده اســت.
در ســالهای اخیــر ،وی همــواره بهمثابــهی رهبــری در
ســایه ،مطــرح بــوده اســت .در دهــهی گذشــته ،افزایــش ســن
و کهولــت و بیمــاری و ناتوانــی جســمی فزاینــده امــا ایــن
گزینــهی همیشــه مطــرح بــرای رهبــری در نظــام مبتنــی والیــت
فقیــه را بیــش از پیــش منتفــی و بعیــد ســاخته اســت .قریــب بــه
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یقیــن ،او و همفکــران ترجیــح دهنــد گزین ـهای جوانتــر ـ زیــر
ســایهی پــدر معنــوی ـ زمــام امــور را در اختیــار گیــرد.
هاشمی شاهرودی؛ توافق محتمل در میانه
ســیدمحمود هاشمیشــاهرودی (متولــد  1327در کربــا)
شــاگرد آیــتاهلل ســیدمحمدباقر صــدر (فقیــه سیاستپیشــهی
دهــه  50در عــراق) ،رییــس اســبق قــوه قضاییــه ،و عضــو
کنونــی مجلــس خبــرگان رهبــری یکــی از گزینههــای مطــرح
بــرای جانشــینی آیــتاهلل خامنــهای اســت.
شــاهرودی کــه از  1358در ایــران مســتقر شــده ،از بانیــان
و موسســان «مجلــس اعــای انقــاب اســامی عــراق» اســت؛ او
مدتــی ریاســت ایــن مجلــس را برعهــده داشــت
روحانی از
و بعدتــر ،حــدود  30مــاه ســخنگوی آن شــد.
وی کــه از فقهــای معتمــد رهبــر
اعضای همواره
جمهــوری اســامی محســوب میشــود،
فعال و مطرح جامعه
در نخســتین ســال هــای رهبــری آیــتاهلل
روحانیت مبارز
خامنــهای ،و بــا حکــم وی ،رییــس
بوده ،که البته نگاهی
«دایرهالمعــارف فقــه اســامی بــر مذهــب
نزدیک و همدالنه
اهــل بیــت» شــد .شــنیدههای موثــق در مــورد
تنظیــم رســالهی آی ـتاهلل خامن ـهای بــا بهــره
با هاشمی رفسنجانی
جســتن از دانــش فقهــی آیـتاهلل شــاهرودی،
داشته ،و به تعبیری،
کــم نیســت .وی از  1373تــا  1378و بــا
رویکردتوسعهگرایانه
حکــم رهبــری نظــام ،عضــو فقهــای شــورای
و بهبودخواهانه
نگهبــان بــود .از آن پــس ،و بــا انتســاب
داشته است .چنانکه
رهبــری بــر صــدر قــوه قضاییــه تکیــه زد.
توقیــف فلــهای مطبوعــات ،ســرکوب
اگرچه اصالحطلب
نیروهــای ملــی ـ مذهبــی ،و برخــورد تنــد بــا
نبوده ،اما در سوی
فعــاالن دانشــجویی و رســانهای جملگــی در
مقابل اصالحطلبان
زمــان ریاســت هاشــمی شــاهرودی بــر قــوه
نیز به چهرهی
قضاییــه محقــق شــد.
مشهور به مواجههی
وی هــم چنیــن بــه عضویــت در مجمــع
اقتدارگرایانه معروف
تشــخیص مصلحــت نظــام و شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی درآمــد .پــس از پایــان کار
نبوده است.
وی در قــوه قضاییــه ،وی بــار دیگــر عضــو
فقهــای شــورای نگهبــان شــد .همچنیــن پــس
از افزایــش کشــاکش میــان احمدینــژاد و روســای دو قــوه
قضاییــه و مقننــه ،آی ـتاهلل خامن ـهای در حکمــی مهــم ،هاشــمی
شــاهرودی را بــه ریاســت هیــأت عالــی حــل اختــاف و تنظیــم
روابــط قــوای ســهگانه منصــوب کــرد.
آنکــه در واکنــش بــه انتقادهــای تنــد آیــتاهلل منتظــری از
رهبــر جمهــوری اســامی ،اعــام کــرد« :والیــت فقیــه جزئــی از
والیــت ائمــه و دنبالــهی والیــت آنهاســت .در اینهــا نبایــد کســی
تشــکیک کنــد» ،چنــد ســالی اســت کــه در فهرســت مهــم تریــن
گزینههــای جانشــینی رهبــر دوم نظــام قــرار گرفتــه اســت.
او اینــک در  67ســالگی نایــب رییــس مجلــس خبــرگان
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رهبــری اســت .بــا وجــود ســابقهی همراهــی موثــر بــا جامعــه
مدرســین حــوزه علمیــه قــم ،تندروهــا و اکثریــت مجلــس،
محمــد یــزدی را بهعنــوان رییــس مجلــس برگزیدنــد .آیــا او
را بــرای «روز مبــادا» در رأس خبــرگان قــرار ندادنــد؟ چنیــن
فرضــی دور از ذهــن و شــواهد موجــود نیســت.
آیــا شــخصیتی کــه زمانــی ناطــق نــوری در مــوردش گفتــه
بــود« ،نــه چــپ اســت و نــه راســت» ،جامــهی والیــت مطلقــهی
فقیــه را بــه تــن خواهــد کــرد؟ یــا بــه تعبیــر دقیقتــر ،آیــا
تندروهــا بــه او رضایــت خواهنــد داد؟
روحانی؛ یک رییس جمهور دیگر رهبر میشود؟
حســن روحانــی (زادهی  1327در ســرخه ســمنان)
هرچنــد ســابقهی نمایندگــی مجلــس بــرای پنــج دوره را در
کارنامــهی فعالیــت سیاســی خــود دارد ،امــا ریاســت وی بــر
گــروه مذاکرهکننــدهی هســتهای ایــران ( 1382تــا  )1384در
گفتوگوهــای مهــم بــا آلمــان ،فرانســه و انگلیــس ،بیــش از
پیــش نــام روحانــی توانــا در دیپلماســی را در جامعــه مطــرح
ســاخت.
روحانــی انقالبــی کــه شــاگردی رهبــر انقــاب و همراهــی
بــا روحانیــان سیاســی ارشــدی چــون آیــتاهلل مطهــری و
آیــتاهلل بهشــتی را در کارنامــه دارد ،از ســال  1368تــا 1384
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی جمهــوری اســامی بــوده
اســت .انتصابــی کــه نشــان از شــدت و عمــق اعتمــاد رهبــر دوم
جمهــوری اســامی بــه وی دارد .او همچنیــن از  1371تــا 1392
رییــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام بــوده اســت.
عضــو شــورای عالــی دفــاع و شــورای عالــی پشــتیبانی
جنــگ ،کــه معاونــت فرماندهــی جنــگ و معاونــت جانشــینی
فرماندهــی کل قــوا را هــم در کارنامــه سیاســی ـ امنیتــی خــود
دارد ،از تابســتان  1392بــر رأس قــوه مجریــه نشســته اســت.
بــا اطمینــان میتــوان گفــت کــه هیچیــک از روســای
جمهــور در ایــران ،پیشــینهی مدیریــت کالن و تجربــهی عالــی
سیاســی و نظامــی ـ امنیتــی روحانــی را نداشــتهاند.
مســتقل از ایــن همــه ،روحانــی از اعضــای همــواره فعــال
و مطــرح جامعــه روحانیــت مبــارز بــوده ،کــه البتــه نگاهــی
نزدیــک و همدالنــه بــا هاشــمی رفســنجانی داشــته ،و بــه
تعبیــری ،رویکــرد توســعهگرایانه و بهبودخواهانــه داشــته
اســت .چنانکــه اگرچــه اصالحطلــب نبــوده ،امــا در ســوی
مقابــل اصالحطلبــان نیــز بــه چهــرهی مشــهور بــه مواجهــهی
اقتدارگرایانــه معــروف نبــوده اســت.
توانمندیهــا و پتانســیل و شــخصیت و پیشــینهی روحانــی،
اینــک او را ـ در  67ســالگی ـ بهمثابــهی یکــی از گزینههــای
قابــل اعتنــا ـ و شــاید شایســتهترین گزینــه در جمــع نامزدهــای
مطــرح ـ بــرای رهبــری ســوم در جمهــوری اســامی مبــدل کــرده
اســت .اینکــه اقتدارطلبــان و منتقــدان دولــت اعتدالگــرا ـ

بهویــژه بخشهــای فعــال در ســپاه و یــاران مصبــاح و همســوهای
احمدینــژاد ـ چقــدر حاضــر بــه تمکیــن از وی شــوند ،البتــه
پرسشــی جــدی اســت.
امــا مقاومتهــا و مخالفتهــا ،نافــی وجــود یــک شــخصیت
توانمنــد و بالقــوه بــرای رهبــری در جمهــوری اســامی نیســت.
شــخصیتی کــه همچــون رهبــر کنونــی ،اینــک ســابقهی ریاســت
جمهــوری را نیــز در کارنامــه دارد.
صادق الریجانی؛ قاضیالقضات توان رهبری دارد؟
صــادق آملــی الریجانــی (متولــد  1339در نجــف) ،فرزنــد
آیــتاهلل هاشــم آملــی و دامــاد آیــتاهلل وحیــد خراســانی
اســت .رییــس کنونــی قــوه قضاییــه (منتصــب شــده از مــرداد
 ،)1388عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری اســت و ســابقهی
عضویــت در شــورای نگهبــان را در پیشــینهی حکومتــی دارد.
او کــه بــدون هیــچ ســابقهی مدیریتــی بــر صــدر دســتگاه
قضایــی جمهــوری اســامی نشســت ،بــا اعمــال نگاهــی
ســرکو بگرایانه و جــاری ســاختن رویکــردی اقتدارطلبانــه
در قــوه ،همســو بــا خواســت هســتهی اصلــی قــدرت در نظــام،
ایفــای نقــش کــرد .برآمــدن وی در متــن اعترا ضهــای
گســترده بــه کودتــای انتخاباتــی  ،1388در پیــش گرفتــن
چنیــن مواجهــه و مســیری را تشــدید کــرد.
کارنامــهی معنــادار صــادق الریجانــی ،منجــر بــه صــدور
حکــم پنجســالهی دیگــری بــرای وی در تابســتان ســال گذشــته
بــرای وی ـ توســط رهبــر جمهــوری اســامی ـ شــد .او حــاال بیــش
از پیــش در مدیریــت ارشــد نظــام ،اســتقرار یافتــه؛ حضــور وی
در مجلــس خبــرگان رهبــری و ســوابق حــوزوی و دانــش فقهــی
وی نیــز میتوانــد پشــتوانهای بــرای ارتقــاء جایــگاه سیاســیاش
باشــد .امــا بــه نظــر میرســد در فهرســت نامزدهــای جانشــینی
رهبــری نظــام ،صــادق الریجانــی در بخــش «کمشــانس»ها
ایســتاده اســت .گــو اینکــه در جمهــوری اســامی ،هیــچ رخــدادی
غیرمترقبــه نیســت .چنانکــه پــس از درگذشــت آی ـتاهلل خمینــی
نیــز کمتــر ناظــر مطلــع و تحلیلگــری ـ و حتــی شــخص برگزیــده
شــده ـ انتظــار رهبــر شــدن حجتاالســام خامنــهای را داشــت.
در ایــن راســتا ،حتــی میتــوان بــه رییــس جمهــور شــدن محمــود
احمدینــژاد در ســال  1384اشــاره کــرد .شــهردار جنجالــی
تهــران ،تــا چنــد هفتــه بــه انتخابــات ،و حتــی در رونــد تبلیغــات،
گزین ـهای جــدی ارزیابــی نمیشــد.
اینچنیــن ،نــه احتمــال برآمــدن صــادق الریجانــی منتفــی
اســت ،و نــه حتــی احتمــال رهبــر شــدن فقهایــی چــون وی ،از
حــوزهی گفتمانــی اقتدارگرایــان.
حسن خمینی؛ تداوم راهبری در خاندان بنیانگذار
سیدحســن خمینــی (متولــد  1351در قــم) ،فرزنــد ســیداحمد
و نــوهی آیــتاهلل خمینــی ،حــاال فقــط بــا تولیــت مرقــد رهبــر
انقــاب ،و نیــز سرپرســتی «موسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام
خمینــی» شــناخته نمیشــود .او پــس از دو دهــه تحصیــل در

حــوزه ،چنــد ســالی اســت کــه خــود در ســطح عالــی (خــارج
اصــول) ،در قــم تدریــس میکنــد ،و کالسهــای پرمخاطــب
و پررونقــی دارد؛ و افــزون بــر ایــن ،اینجــا و آنجــا ،و بــه
مناســبتهای مختلــف ،اظهارنظــر و ســخنرانی میکنــد.
هرچنــد نــوهی بنیانگــذار جمهــوری اســامی در ســالهای
گذشــته (در یــک دهــهی اخیــر ،و بهویــژه پــس از کودتــای
انتخاباتــی  )1388کوشــیده ســوگیری سیاســی معنــاداری پیشــه
نکنــد ،و در میانــهی جناحهــای قــدرت بایســتد ،امــا تفــاوت
گفتمانــی میــان او و اقتدارگرایــان بهقــدر الزم محســوس
اســت .مســتقل از ایــن ،ســکوت معنــادار او در
به نظر
ســال  1388و بعدتــر ،همدلــی او بــا هاشــمی
میرسد در فهرست
رفســنجانی و بهخصــوص خاتمــی مغضــوب
نامزدهایجانشینی
رهبــری و اقتدارگرایــان ،بــه انــدازهی
کافــی بــرای تندروهــا و تمامیتخواهــان،
رهبری نظام ،صادق
برخورنــده و موجبــی بــرای اعتــراض
الریجانی در بخش
مســتقیم و غیرمســتقیم بــوده اســت .اوج
«کمشانس»ها
ایــن واکنــش ،ممانعــت از ســخنرانی وی در
ایستاده است .گو
مراســم ســالگرد درگذشــت آی ـتاهلل خمینــی
اینکه در جمهوری
بــا ســردادن شــعار علیــه «فتنــه» (خردادمــاه
اسالمی ،هیچ
 )1389بــود.
رخدادی غیرمترقبه
سیدحســن امــا نزدیکــی و مناســبات
نیست .چنانکه
صمیمــی خــود بــا رأس هــرم نظــام سیاســی
را وانگذاشــته؛ و ایــن ـ افــزون بــر جایــگاه
پس از درگذشت
ویــژهی او در خانــدان خمینــی و نســبتاش
آیتاهلل خمینی نیز
بــا بنیانگــذار نظــام ـ عاملــی مهــم در تــداوم
کمتر ناظر مطلع و
تحــرک اجتماعــی ـ سیاســی وی و نیــز
تحلیلگری ـ و حتی
حضــور وی در میانــهی نیروهــای سیاســی،
شخص برگزیده
و بهطــور مشــخص در میانــهی طیــف
شده ـ انتظار رهبر
متکثــری از تحولخواهــان و اصالحطلبــان
شدن حجتاالسالم
تــا محافظــهکاران میانــهرو و راســتهای
خامنهای را داشت.
عملگــرا ،بــوده اســت.
هاشــمی
گذشــته،
فروردینمــاه
رفســنجانی بــا تجلیلــی قابــل تأمــل ،سیدحســن
را «عالمــه» و «مجتهــد نمونــه»ای خوانــد کــه «بــا هــوش بــاال،
بهخوبــی مســائل را تحلیــل میکنــد» .توصیفــی کــه کــم
معنــادار نیســت.
دامــاد آی ـتاهلل موســوی بجنــوردی ،عضــو مجلــس خبــرگان
رهبــری نیســت؛ و از همیــن زاویــه ،نامــزدی وی بــرای انتخابــات
آتــی خبــرگان (اســفندماه  )1394رخــدادی بســیار مهــم و واجــد
نشــانه خواهــد بــود .چــه ،نامــزدی وی ،بــه معنــای ورود وی بــه
مناســبات قــدرت اســت ،رویکــردی کــه تاکنــون توســط وی
اتخــاذ نشــده اســت.
بدیهــی اســت ـ از ســوی دیگــر ـ عــدم نامــزدی سیدحســن
بــرای انتخابــات خبــرگان ،بــه احتمــال یادشــده و ایــن گزینــهی
دوره جدید| شماره  | 3خرداد و تير  12 | ١٣٩٤یورو

23

مهــم و بالقــوه بــرای جانشــینی رهبــری نظــام ،پایــان خواهــد داد.
مجتبی خامنهای؛ رهبری موروثی میشود؟
مجتبــی خامنــهای (متولــد  1348در مشــهد) ،از شــاگردان
هاشــمی شــاهرودی ،مصبــاح یــزدی ،و صافــی گلپایگانــی،
سالهاســت کــه توســط برخــی ناظــران و تحلیلگــران سیاســی،
گزینــهی اصلــی جانشــینی رهبــر کنونــی جمهــوری اســامی
معرفــی و ارزیابــی میشــود.
نــام مجتبــی از پــس انتخابــات ریاســت جمهــوری  1384و
در پــی نامــهی مهــم شــیخ مهــدی کروبــی بــه رهبــر جمهــوری
اســامی در فضــای سیاســی کشــور پیچیــد .کروبــی خطــاب
بــه نفــر نخســت نظــام نوشــته بــود« :اخبــاری
مجتبی
مبنــی بــر حمایــت فرزنــد محتــرم شــما (آقــا
خامنهای اما هنوز
ســیدمجتبی) از یکــی از کاندیداهــا منتشــر
شــد کــه پــس از بــه تواتــر رســیدن ایــن
از پس پردهی
اخبــار نگــران شــدم کــه مبــادا ایــن موضــوع
قدرت خارج نشده؛
مرتبــط بــا دیــدگاه حضرتعالــی باشــد…
او برخالف حسن
پــس از آن هــم شــنیدم کــه یکــی از بــزرگان
خمینی ،حضور
بــه جنابعالــی گفتهانــد کــه “آقــازادهی
مستقیمی در رسانهها
و عالم سیاست ندارد .حضرتعالــی از فــان کــس حمایــت میکنــد
و شــما فرمودهایــد ،ایشــان آقاســت نــه
اگرچه چند سالی
آقــازاده”».
است که تصاویر او
در ایــن ســالها امــا ،مجتبــی خامنــهای
بهعنوان فرزند رهبر
هیــچگاه بهصــورت رســمی و علنــی،
جمهوری اسالمی
در مقــام اقــدام سیاســی برنیامــده اســت.
و مدرس حوزه،
گــو اینکــه پیوســته ،اخبــار قابــل اعتنــا از
بیشتر در رسانهها و
رابطــهی وثیــق و نزدیــک وی بــا حســین
جامعه منتشر میشود .طائــب ،رییــس ســازمان اطالعــات ســپاه
انتخابات آتی
و نیــز محمدرضــا نقــدی ،رییــس ســازمان
خبرگان رهبری
بســیج ،منتشــر شــده اســت (بهویــژه پــس از
با نامزدی مجتبی
کودتــای انتخاباتــی .)1388
ســیدمجتبی خامنــهای نیــز هــم چــون
معنایی دیگر
سیدحســن خمینــی ،چنــد ســالی اســت
خواهد یافت.
مــدرس «خــارج» شــده (درس خــارج
باالتریــن مرحلــه درســی فقــه و اصــول در
حوزههــای علمیــه ،و نشــانهی اجتهــاد اســت).
دامــاد غالمعلــی حــداد عــادل ـ کــه فعالیــت او بــه نفــع
احمدینــژاد در دو انتخابــات  1384و  1388معــروف اســت
ـ بــه قــدر الزم بــا بخشهــای تنــدرو و باندهــای تمامیتخــواه
رابطــه دارد؛ طیــف همگامــان مصبــاح یــزدی ،تیــپ امــام صــادق
قــم ،طــاب بســیجی ،و قــرارگاه عمــار و همراهــان مهــدی
طائــب ،از مــوارد مشــهور محســوب میشــوند.
مجتبــی خامن ـهای امــا هنــوز از پــس پــردهی قــدرت خــارج
نشــده؛ او برخــاف حســن خمینــی ،حضــور مســتقیمی در
رســانهها و عالــم سیاســت نــدارد .اگرچــه چنــد ســالی اســت
24
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کــه تصاویــر او بهعنــوان فرزنــد رهبــر جمهــوری اســامی و
مــدرس حــوزه ،بیشــتر در رســانهها و جامعــه منتشــر میشــود.
انتخابــات آتــی خبــرگان رهبــری بــا نامــزدی مجتبــی معنایــی
دیگــر خواهــد یافــت .ورود مجتبــی بــه مجلــس خبــرگان نشــانهی
مهمــی از پــروژهی محتمــل کانــون مرکــزی قــدرت و شــخص
آی ـتاهلل خامن ـهای خواهــد بــود .و طبیعتــا ،عدمنامــزدی وی ،بــه
میــزان زیــادی از گمانهزنیهــای موجــود در مــورد آینــدهی
پســر رهبــری نظــام خواهــد کاســت.
انتخابات مجلــس خبرگان؛ تعریف آینده نظام و
رهبری؟
متکــی بــر آنچــه کــه ذکــر شــد (اهمیــت نــگاه خبــرگان،
رویکــرد آنــان بــه گزینــش یــک فقیــه بهعنــوان رهبــر یــا ســامان
دادن شــورای رهبــری ،ترکیــب مجلــس خبــرگان ،گزینههــای
بالقــوه ،رقابــت باندهــای قــدرت ،و نامــزدی حســن خمینــی و
مجتبــی خامن ـهای) انتخابــات مجلــس خبــرگان آتــی (اســفندماه
 )1394را میتــوان بهمثابــهی یکــی از ســرفصلهای مهــم
بــرای تعریــف وضــع آتــی نظــام و نیــز رهبــری در جمهــوری
اســامی مــورد توجــه و رصــد قــرار داد.
ایــن مهــم ،البتــه از چشــم اقتدارگرایــان حاکــم بــر نهادهــای
مدیریتکننــدهی انتخابــات (و بهطــور مشــخص شــورای
نگهبــان) پنهــان نیســت .نظــارت اســتصوابی فقهــا و حقوقدانــان
همــکار جنتــی ،حداکثــر تــاش خــود را مبــذول خواهــد کــرد
کــه مجلســی بــا حداکثــر همســویی بــا هســته اصلــی قــدرت در
جمهــوری اســامی ،فراهــم آورد.
همــهی بــازی البتــه دراختیــار شــورای نگهبــان نیســت .شــمار
فقهایــی کــه در «میانــه»ی سیاســت ایــران ایســتادهاند ،کــم
نیســت .مجتهدانــی کــه البتــه در فضــای اجتماعــی تغییرطلــب،
میتواننــد گزینشــی میانــه داشــته باشــند؛ و البتــه در رفتــاری
متفــاوت ،متأثــر از تحمیــل و ارعــاب و تهدیــد باندهــای
تمامیتخــواه و نظامــی ـ امنیتــی ،در نقطــهی نهایــی (رأیگیــری
و تصمیــم سرنوشتســاز) گزینشــی بــه اجبــار و بــا گرایــش بــه
اقتدارطلبــی داشــته باشــند.
و ایــن همــه ،مســتقل از احتمالــی متفــاوت اســت ،کــه
پیشتــر مــورد اشــاره قــرار گرفــت :اینکــه رهبــر جمهــوری
اســامی بخواهــد پیــش از درگذشــت خــود یــا وخیــم شــدن
حالــش ،همســوترین و نزدیکتریــن گزینــه بــه رویکردهــای
سیاســی ـ ایدئولوژیــک خــود و کانــون مرکــزی قــدرت را بــا
اســتفاده از ابزارهــای امنیتــی دراختیــار ،بــه هــر شــکل ممکــن بــه
خبــرگان رهبــری تحمیــل ،و عملیاتــی و منتخــب کنــد.
ســخن آخــر و تاکیــد موکــد آن کــه تمــام ایــن ارزیابیهــا،
چنانکــه در ابتــدا آمــد ،وابســته بــه مولفههــای گوناگــون
اســت؛ وضــع جســمانی رهبــر کنونــی جمهــوری اســامی ،و نیــز
کیفیــت کنــش فعــال جامعــه مدنــی و بهطــور مشــخص الیههــای
اجتماعــی معتــرض بــه وضــع موجــود ،دو متغیــر مهمانــد.

دورانِ پسا خامن های،
چند پیشفرض و یک فرض *
کاظم کردوانی

در هــر بحثــی هرقــدر پرســش اصلــی کــه بهمیــان گذاشــته میشــود
بغرنــج و بلندپروازانــه باشــد ،پاســخها هــم بههمــان نســبت پیچیــده و
«اگربنیــاد» خواهنــد بــود .و از ایــن دســت اســت پرسشــی کــه مــا در ایــن
نوشــته در پــیِ پاســخ گفتــن بــه آن هســتیم .پرسشــی کــه نــه از جنــس
پرس ـشهای نظــری کــه در گســترهی پیشبینیِهــای سیاســی اســت کــه
بســیاری از متغیرهــای آن نیــز متغیرانــد و ناشــناخته .ازای ـنرو بــرای نشــان
دادن بُعدهــای ایــن پرســش و پیچیدگیهــای آن و مشــخص کــردن
دســتکم صـ ِ
ـورت مســئله ،کلیــت موضــوع را در ســه ضلــع یــک مثلــث
مطــرح میکنیــم تــا پاســخ مــور ِد نظــر بهنوعــی از درون ایــن ســه ســطح
فراهــم آیــد .یــک ضلــع ،مشــکالت ایــن بحــث اســت و ضلــع دیگــر
آن پیشفرضهاســت کــه میتــوان آنهــا را تقریبــاً تــا آینــدهای قابــل
پیشبینــی ثابــت فــرض کــرد و ضلــع ســوم تکفــرض ماســت بــرای
شــروع دوران پســاخامنهای.
ضلع اول ،مشکالت بحث.
ِ
نخســتین مشــکل ،خــو ِد مشــخصکردن «زمــان» آغــا ِز ایــن دوران
اســت و وضعیتهــای متفاوتــی کــه چــه در ســطح ملــی و چــه در ســطح
منطقــهای و بینالمللــی بــا آن روبــهرو خواهیــم بــود .اگــر ایــن دوران

هفتــهی آینــده آغــاز شــود یــا یــکســال دیگر یــا پیــش از تشــکیل مجلس
خبــرگان جدیــد یــا بهفــرض دو ســال پــس از تشــکیل خبــرگان جدیــد
شــاهد آن باشــیم ،در هریــک از ایــن موقعیتهــا وضعیــت جناحهــا و
آرایــش نیروهــای حکومتــی متفــاوت خواهــد بــود .در مقــام نمونــه،
بــودن یــا نبــودن هاشــمی رفســنجانی در مجلــس خبــرگان در آن لحظــهی
موعــو ِد تعییــن رهبــر جدیــد حکومــت موضــوع کماهمیتــی نیســت .بــودن
یــا نبــودن قــوهی مجریــه در دســت حســن روحانــی و دولتــی پیروزبرآمــده
از توافــق هســتهای و قدرتمنــد شــده یــا حالــت عکــس آن ،بهنوبــهی خــود
و در جــایگاه خــود میتوانــد بســیار مهــم باشــد.
دومیــن مشــکل ،وضعیــت منطقــهی ماســت در شــروع دوران
پســاخامنهای .کارگــزارن اصلــیِ حکومتــی براســاس رویکــردی
ِ
ـتراتژیک خـ ِ
ـاص خــود کــه حفــظ انقــاب،
ایدئولوژیــک و محاســبهی اسـ
در واقــع حکومــت خــود ،بــدون پشــتجبههای منطقــهای و بینالمللــی
امــکان پذیــر نیســت ،همــهی سیاس ـتهای خارجــی و حتــا داخلــی خــود
را تنظیــم کردهانــد .هرچنــد ایــن سیاســت بــرای مــردم ومنافــع ملــی مــا
پیامدهــای بســیار زیانبــار و خانمانبرانــدازی داشــته اســت« ،منطــقِ »[]1
حکومتیــان از لــون دیگــری اســت.و بههمیــن علــت هــر دگرگونــی
بزرگــی در منطقــه بازتــاب فــوری در ایــران خواهــد داشــت و آرایــش
و صفبندیهــای جناحهــای حکومتــی را متأثــر خواهــد کــرد و ســبب
فــراز یــا فــرود ایــن یــا آن گرایــش در رابطــهی قــدرت خواهــد گردیــد.
آیــا در آغــاز دوران پســاخامنهای منطقــهی مــا بــه همیــن وضعیــت امــروز
خواهــد بــود یــا دگرگــون شــده؟ آیــا عــراق ،همیــن عــراق امــروز خواهــد
ـش از نفس-افتــاده یــا بــا داعـ ِ
بــود یــا بــدون داعــش یــا بــا داعـ ِ
ـش پیــروز
عــراق زیــر ســلطهی حکومــت فعلــی یــا عــراقِ
ِ
بــر بخــش بزرگــی از
ســه پارهشــده؟ آیــا ســوریهای بــا بشــار اســد خواهیــم داشــت یــا بــدون
ِ
دســت حــزب بعــث و حاصــلِ نوعــی توافــق بینالمللــی،
اســد ،امــا در
یــا ســوریهای ســه پارهشــده؟ هــر تغییــر عمــدهای در ســوریه بالفاصلــه
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سرنوشــت کام ـ ً
ا متفاوتــی را بــرای حــزباهلل لبنــان رقــم خواهــد زد .و
بهدنبــال آن آرایـ ِ
ـش «جنگــی» ایــران و اســرائیل دچــار تغییــرات اساســی
خواهــد شــد .و بالفاصلــه در داخــل ایــران و در آرایــش نیروهــای
درونــی حکومــت تأثیــر خواهــد گذاشــت .جنــگ عربســتان در یمــن و
درگیــری ایــن منطقــه بــه چــه شــکلی خواهــد بــود؟ آیــا کشــمکشها
و درگیریهــا در همیــن ســطح امــروز باقــی خواهــد مانــد یــا بــا نوعــی
توافــق منطقــهای و بینالمللــی نوعــی حکومــت واحــد شــکل خواهــد
گرفــت و حکومــت ایــران بهطــور غیرمســتقیم در مقــام نیرویــی پیــروز در
یمــن حضــور خواهــد داشــت یــا دوبــاره دو کشــور یمــن خواهیم داشــت؟
رابطــهی ایــران و آمریــکا بــه چــه شــکلی خواهــد بــود آیــا ایــران رســماً
یــا دوفاکتــو بــه یکــی از کشــورهای اصلــی طــرف
میدانیم که
مــراودهی آمریــکا در ایــن منطقــه تبدیــل خواهــد
قدرت
امروز سریش
شــد یــا همیــن سیاســت کج-دارومریــز فعلــی ادامــه
است که جامعه
پیــدا خواهــد کــرد؟ نــوع وضعیتــی کــه ایــران در
را آرام نگه داشته
صفحــهی شــطرنج سیاســی و ژئوپولیتیــک منطقــه
است و البته ترس
پیــدا خواهــد کــرد هــم بهدلیــل نــوع عملکــرد و
مردم هم (بهدلیل
اصــوالً فلســفهی وجــودی حکومــت کــه خــود
اتفاقاتمنطقهی
ترســیم کردهانــد و هــم بهدلیــل پیامدهــای مســتقیم
ما که برخاسته از
آن در داخــل کشــور ،بالفاصلــه تأثیــرات مهمــی
نوعی آگاهی و خرد
جمعی است) سهم
در داخــل نیروهــای حکومتــی و آرایــش نیروهــای
تعیینکنندهایدر
آنــان خواهــد داشــت و ســبب چیرگــی ایــن یــا
موجود
حفظ وضع
آن بخــش میشــود و میتوانــد در مقــام یکــی
دارد .ضروری است
از عاملهــای تعیینکننــدهی دوران پســاخامنهای
که به یک عامل
عمــل کنــد.
مهم در تغییرات
مشــکل ســوم ،رابطــهی جامعــه و حکومــت
جامعه هم توجه
اســت .آیــا در زمــان شــروع دوران پســاخامنهای
کنیم و آن هم نبود
وضعیــت جامعــه و مــردم همیــن اســت کــه امــروز
نیروها و تشکلهای
مشــاهده میکنیــم یــا بــا جامعـهای متالطــم و همــراه
سیاسیتأثیرگذار،
بــا حرکتهــای کوچــک و بــزرگ مطالباتــی
به دلیل سیاستهای
سرکوبگرایانهی
روبـهرو خواهیــم بــود؟ میدانیــم کــه امروز ســریش
حکومتی ،در
قــدرت اســت کــه جامعــه را آرام نگــه داشــته اســت
ِ
سیاست
تعیین
و البتــه تــرس مــردم هــم (بهدلیــل اتفاقــات منطقــهی
حکومتیاست.
مــا کــه برخاســته از نوعــی آگاهــی و خــرد جمعــی
اســت) ســهم تعیینکننــدهای در حفــظ وضــع
موجــود دارد .ضــروری اســت کــه بــه یــک عامــل مهــم در تغییــرات
جامعــه هــم توجــه کنیــم و آن هــم نبــود نیروهــا و تشــکلهای سیاســی
تأثیرگــذار ،بــه دلیــل سیاســتهای ســرکوبگرایانهی حکومتــی،
ِ
سیاســت حکومتــی اســت .امــا آیــا همیــن نیروهــای درون
در تعییــن
ِ
طلــب سرکوبشــده در وضعیتــی
حکومتــی و غیرحکومتــیِ اصالح
خــاص میتواننــد در حــد معینــی بــر رونــد جریــان تأثیربگذارنــد؟
ضلع دوم ،پیشفرضها
ِ
-1وضعیت جامعه مدنی ایران

در دوران فاجعهخیــز دولــت احمــدی نــژاد ،جامعــهی مدنــی ایــران
شــدیدا ً آســیب دیــد و بســیاری از نهادهایــی کــه بــا هــزار خــون دل شــکل
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گرفتــه بودنــد و هرچنــد افتانوخیــزان و شــکننده امــا بهنوعــی حضــور
داشــتند؛ یــا از کار بازماندنــد یــا کام ـ ً
ا از گردونــهی زندگــی اجتماعــی
خــارج شــدند .در ایــن عمــر تقریبـاً دو ســالهی دولــت یازدهــم هــم بهرغــم
وعدههــای داده شــده ،هنــوز نتوانســتهاند بهشــکلی کارســاز حضــور فعــال
داشــته باشــند و نهادهایــی ماننــد انجمــن صنفــی روزنامهنــگاران ایــران
هنــوز در همــان پیــچ تعلیــق گرفتــار اســت .در نتیجــه در وضعیــت فعلــی
نمیتــوان از تأثیــر تعیینکننــده کــه ســهل اســت حتــا قابــل توجــهی
جامعــه مدنــی در رونــد تعییــن وضعیـ ِ
ـت بالواســطهی دوران پســاخامنهای
ســخن گفــت .البتــه همیشــه میتــوان ناظــ ِر حضــوری ناگهانــی و
شــورشوار مــردم در کشــو ِر غیرمنتظرههــای ایــران بــود (ازجملــه در
بحران-هایــی نظیــر بحــران آب یــا محیــط زیســتیِ ریزگردهــا) ،امــا ایــن
امــر نمیتوانــد بــرای یــک وضعیـ ِ
ـت قابــل پیشبینــی مــورد توجــه قــرار
بگیــرد.
-2وضعیت حزبها و تشکلهای سیاسی

ســالیان درازی اســت کــه تشــکلها و حزبهــای مســتقل سیاســی
ـاری بـ ِ
ـب اجبـ ِ
غایـ ِ
ـزرگ صفحــهی شــطرنج سیاســت ایــران هســتند .حتــا
تشــکل-های مذهبــی ماننــد نهضــت آزادی و ملی-مذهبیهــا تنهــا در
حــد مصاحبــهی گاهب ـهگاه ایــن یــا آن شــخصیت سیاســی (البتــه اگــر در
زنــدان یــا مهاجــرت نباشــند) و یــا ایــن یــا آن مصاحبــه بــا رســانههای
بیــرون از ایــران حضــور سیاســی دارنــد و کامـ ً
ِ
تأثیرگذاری
ا از گردونــهی
بالواســطه و ب ـهروز (بــا زور سیاســی و اعمــال ســرکوبگرانهی حکومــت)
کنــار گذاشــته شــدهاند.
ِ
طیــف حکومتیهــا ،اصالحطلبــان کــه هنــوز دارای نیــروی
در
ِ
وضعیــت نســبتاً آزاد میتواننــد بــا تکیــه
قابــل مالحظــهای هســتند و در
بــه نیــروی خــود و آن بخــش از جامعــه ،حتــا ســکوالرها ،کــه اینــان را
بههــر دلیلــی بــر دیگــران ترجیــح میدهنــد ،در تعییــن وضعیــت ایــران
ســهم داشــته باشــند بهعلتهــای گوناگــون ناتــوان از عمــل هســتند .ایــن
ناتوانــی تنهــا در فشــار و سیاســتهای بازدارنــده حکومــت علیــه اینــان
خالصــه نمی-شــود ،بلکــه یــک بخــش مهــم ایــن ناتوانــی ســاختاری
اســت و بــه رویکردهــا و گزینشهــای سیاســی خــود آنــان برمیگــردد.
در وضعیـ ِ
ـت فعلــی ،اینــان تنهــا میتواننــد در کنــار یــک جریــان دیگــر
نقشــی بهعهــده بگیرنــد کــه آنهــم در صـ ِ
ـورت حضــور در مرکـ ِز «جریــان
دیگــر» اســت .جریــان دوم ،کارگــزاران اســت کــه از لحــاظ تشــکیالتی
در حــد یــک محفــل عمــل میکننــد .اینــان امــروز تنهــا میتواننــد
در زیــر لــوای هاشــمی رفســنجانی مؤثــر باشــند و در ایــن صــورت در
طیــف وســیعی میــان مدیــران میانــی دولتــی و بوروکراســی حکومتــی
پایههــای قابــل اعتنایــی دارنــد .امــا بســیار بعیــد اســت کــه اینــان بهعنــوان
کارگــزاران بتواننــد در تعییــن رهبــر بعــدی ســهمی داشــته باشــند .کارایــی
ایــن طیــف در جایــی دیگــری اســت و آنهــم در مجموعــهی مانورهــا و
اقدامــات هاشــمی رفســنجانی معنــا پیــدا مــی کنــد .در حقیقــت میبایســت
بــه امکانــات و تواناییهــا و مانورهــا و زدوبندهــای سیاســی هاشــمی
رفســنجانی در مرکزهــای اصلــی قــدرت نظیــر الیههایــی از روحانیــت و
بخشهایــی از ســپاه و حتــا امنیتیهــا توجــه کــرد.
ِ
مناســب امــروز
هاشــمی رفســنجانی بهرغــم وضعیــت نهچنــدان

خــود ،بــه مرکــز ثقــل بســیاری از نیروهــای خامــوش امــا مؤثــر حکومــت
تبدیــل شــده اســت و طیــف بســیار ناهمگــون از اصالحطلبــان تــا
«اصولگرایــان» میانــهرو و تــا روحانیــت دوراندیــش و معتــرض را
در کنــار خــود دارد کــه درصــورت آشــکار شــدن افــقِ اقبــال سیاســی
بهطــور علنــی بــه او خواهنــد پیوســت  .حتــا همــان تعــداد رای آخــرش
در مجلــس خبــرگان  ،بــا توجــه بــه تمهیــدات وســیع مخالفانــش ،بســیار
گویاســت و نمیبایســتی آن را ناچیــز شــمرد .جریــان ســوم ،مؤتلفــه
اســت .دایــرهی عملکــرد و تأثیرگــذاری اینــان نیــز خــارج از عرصــهی
شــفاف عمومــی اســت .اینــان نیــز از طریــق امکانــات درونــیِ خــود در
راهروهــای پنهــان حکومتــی و بــده وبســتانهایی در پســتوهای قــدرت
اســت کــه میتواننــد عمــل کننــد .درجریــان موســوم بــه اصولگرایــان،
تنهــا جریانــی کــه میتــوان مؤثــر دانســت ،جریانــی اســت کــه
متولیــان اصلــی آن بهظاهــر الریجانیهــا هســتند کــه یــک ســر آن بــه
مجموعــهای از محفلهــای پیداوپنهــان «روحانیــت» و ابوابجمعــی
آنــان متصــل اســت و هــم بخشــی از اهرمهــای اصلــی قــدرت را در
دســت دارنــد و هــم در حفرههــای ســیاهِ مجموعــهی فلکــی حکومــت
حضــور دارنــد.
-3وضعیت و موقعیت سپاه پاسداران

اگــر تــا زمــان قتلهــای زنجیــرهای ،وزارت اطالعــات ســهم مهمــی در
تعییــن موازنــهی جناحهــای حکومتــی بهعهــده داشــت ،از آن پــس ایــن
ســپاه پاســداران اســت کــه بــا اتــکا بــه موقعیــت خاصــی کــه هــم خــود و هم
دیگــران بــرای آنــان فراهــم کردهانــد بــه نیرویــی تعیینکننــده در مناســبات
قــدرت در ایــران تبدیــل شــده اســت .امــا برخــاف تحلیلهــای گوناگونــی
کــه اینجــا و آنجــا در بــارهی کودتــای ســپاه بیــان میشــود ،چنیــن امــری را
محتمــل نمیدانــم و آن هــم بــه چهــار دلیــل.
نخســتین دلیــل :بــا نگاهــی گــذرا بــه تاریــخ کودتاهــا در ایــران و جهان،
یــک مشــخصه را در اغلــب آنهــا مشــترک میبینیــم ،نیروهــای نظامــی در
وضعیــت بســیار بحرانــی و شــکنندهی کشــور دســت بــه کودتــا میزننــد،
البتــه اگــر شــرایط آن فراهــم باشــد .حالآنکــه در ایــران امــروز وضعیــت
جامعــه نــه بســیار بحرانــی اســت و نــه شــکننده کــه نیرویــی مثــل ســپاه
بخواهــد بــرای نجــات حکومــت و فائــق آمــدن بــر بههمریختگــی جامعــه
دســت بــه کودتــا بزنــد.
دلیــل دوم اینکــه رابطــهی میــان ســپاه و «روحانیــت» (کــه ســپاه
دســتکم از لحــاظ قانونــی مشــروعیت خــود را از آن دارد) رابطــهی عشــق
و نفــرت اســت .شــاید نــگاهِ آی ـتاهلل مهــدوی کنــی بــه ســپاه پاســداران،
بیانکننــدهی بســیار دقیــقِ نــگاه بخــش مهمــی از «روحانیــت» بــه ســپاه
پاســداران باشــد .مهــدوی کنــی در خاطــرات خــود ،آنجــا کــه بــه موضــوع
کمیتههــا و انحــال آنهــا و رابطــه بــا ســپاه میپــردازد ،میگویــد“ :مــن
اعتقــادم بــر ایــن بــود کــه میبایســت کمیتــه باقــی بمانــد و ادغــام را صحیــح
نمیدانســتم… خالصــه مــن خدمــت امــام عــرض کــردم ایــن برخــوردی
کــه آقــای ناطــق نــوری دارنــد و میخواهنــد فرماندهــان ســپاه را [مســئول
مقابلــه بــا گروهکهــا] بگذارنــد؛ عــاوه بــر دو اشــکال مذکــور ،اشــکال
ثالثــی هــم دارد .اشــکال ثالثــش ایــن اســت کــه ســپاه نیــروی مســلح اســت،
حــاال هــم در جنگیــم ،خــوب ایــن نیــروی انقالبــی فعــال در جنــگ –کــه

انشــاءاهلل پیــروز برمیگــردد -اگــر رقیبــی نداشــته باشــد مــن احســاس
خطــر میکنــم ،آن وقــت ایــن نیــروی پیــروز بــدون رقیــب ممکــن اســت
کــه بعدهــا مشــکالتی ایجــاد بکنــد .باالخــره اینهــا هــم انســان هســتند،
بایــد نیــروی دیگــری هــم در برابــر آنهــا باشــد تــا توازنــی ایجــاد شــود .من
اعتقــادم ایــن بــود کــه انقــاب دو تــا نیــروی انقالبــی مســلح میخواهــد،
بســیج هــم نیــروی دوم نیســت ،چــون از خــود ســپاه اســت .میگفتــم
ســپاه بهجــای خــود ،ولــی الزم اســت نیرویــی دیگــر بــه نــام کمیتــه باقــی
بمانــد…” []2
دلیــل ســوم :کســانی کــه از درون ســپاه بــه عرصــهی عمومــی سیاســت
و مقامهــای حکومتــی روی آوردهانــد ،نتوانســتهاند از خــود چهــرهای
مــورد عالقــهی مــردم ارائــه بدهنــد .شــاید دو چهــرهی محســن رضایــی و
باقــر قالیبــاف ،نمونههــای آشــکار چنیــن وضعیتی باشــند .انتخابات ریاســت
جمهــوری در دورههــای مختلــف هــم بــر همیــن واقعیت
صحــه میگــذارد .دســتاندازی ســپاه بــه همــهی
اگر تا زمان
اهرمهــای قــدرت اقتصــادی و سیاســی و فرهنگــی
قتلهای زنجیرهای،
هــم بــه دوری بیشتــر مــردم و جامعــه از ســپاه
وزارت اطالعات
انجامیــده اســت.
سهم مهمی در تعیین
دلیــل چهــارم :ســپاه چــه نیــازی بــه کودتــا دارد؟
موازنهی جناحهای
امــروز افــزون بــر قــدرت عظیــم نظامــی و اختیــارات
حکومتی بهعهده
بیحــد عملیاتــی در داخــل و خــارج و دســتگاههای
داشت ،از آن پس
بــزرگ امنیتــی (همعــرض وزارت اطالعــات) و
این سپاه پاسداران
ســایبری ،ســپاه دارای بزرگتریــن شــرکتها و
بنگاههــای اقتصــادی مملکــت اســت و تقریبــاً در
است که با اتکا به
همــهی عرصههــای اقتصــادی مملکــت حضــوری
موقعیت خاصی
بــدون رقیــب دارد ،از مخابــرات تــا پایانههــای
که هم خود و هم
گمرکــی و نفتــی و تــا طرحهــای عظیــم نفتــی
دیگران برای آنان
و کالن قراردادهــای سدســازی و جادهســازی و
فراهم کردهاند به
ساختمانســازی و… بــه گفتــهی ســردار ســرتیپ
نیروییتعیینکننده
پاســدار حســن رســتگارپناه ،جانشــین مرکز مطالعات
در مناسبات قدرت
و امنیــت پایــدار ملــی ســتاد کل نیروهــای مســلح
در ایران تبدیل
ایــران« ،ســپاه یکــی از بزرگتریــن ســازمانهای
خصوصــی اســت کــه بیشــترین مطالبــات مالــی
شده است.
را از دولــت و شــهرداری دارد»[ ]3ســپاه یکــی از
حســاسترین فردوگاههــای غیرلشــگری را بــه پایانــهی
گمرکــی خــود تبدیــل کــرده اســت و آن را دربســت در اختیــار دارد و بــه
هیــچ ســازمان دولتــی هــم پاســخگو نیســت .فرماندهــان ســپاه از آنچنــان
قدرتــی برخوردارنــد کــه میتواننــد در روز روشــن مقابــل دولــت بایســتند
و بزرگتریــن فــرودگاه بینالمللــی مملکــت را اشــغال کننــد و دولــت را
وادار کننــد کــه مناقصــهی بینالمللــی خــود را فســخ کنــد و فــرودگاه را
در اختیــار آقایــان بگــذارد! فرماندهــان ســپاه میتواننــد بهصــورت جمعــی
بــه رئیــس جمهــور مملکــت نامــه بنویســند و او را تهدیــد کننــد! یکســوم
نماینــدگان مجلــس ســپاهی هســتند .ســپاه در دولتهــای مختلــف در
اعضــای هیئــت دولــت شــرکت دارد .نهتنهــا شــهردار پایتخــت مملکــت از
ســپاه اســت ،بلکــه بســیاری از ســرداران بازنشســته ســپاه هــم در مقامهــای
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بــاالی مدیریتــی هســتند .و بازهــم بهگفتــهی حســن رســتگارپناه “هــر کجــا
نیروهــای ســپاه پســتهای مدیریتــی را بــر عهــده گرفتهانــد ســبب تحــول
شــدهاند وصدهــا نفــر از مدیــران ســپاه در ارگانهــا و نهادهــای دیگــر بــا
مدیریــت انقالبــی خــود ســبب رشــد و بالندگــی شــدند”[ . . ]4امــا میتــوان
بــا ایــن ســخن رســتگارپناه توافــق داشــت کــه میگویــد ” برخــی میگوینــد
ســپاه میخواهــد کودتــا کنــد و ایــن درســت نیســت زیــرا ســپاه جایــگاه خود
را در حکومــت دارد و نیــاز بــه ایــن مباحــث نــدارد”]5[.
-4دوران گذار

نخســتین مرحلــهی دورا ِن پســاخامنهای یــک دورا ِن گــذار خواهــد بود و
نــو ِع شــکلگیری و رونـ ِد اولیــهی ایــن دوران گــذار اســت کــه دورهی بعــد
را رقــم خواهــد زد.
ضلع سوم ،یک فرض
ضلــع ســوم ایــن مثلــث را ایــن فــرض تشــکیل میدهــد کــه از هــم
اکنــون شــخص آی ـتاهلل خامن ـهای بــرای دوران پــس از خــود اندیشــیده و
چارهاندیشــی کــرده اســت.
ِ
وضعیــت امــروز ایــران و موضــوع جانشــینی
ِ
وضعیت امروز
رهبــر بعــدی حکومــت کام ـ ً
ا بــا وضعیــت پــس از
ایران و موضوع
فــوت آقــای خمینــی متفــاوت اســت .در آن زمــان
جانشینی رهبر بعدی
تضادهــای درون حکومتــی بــه ایــن شــکل بــروز
حکومت کام ً
ال با
نکــرده بــود و یــک جمــع تعیینکننــده و تاحــدود
زیــادی منســجم در مرکــز ادارهی کشــور نشســته
وضعیت پس از فوت
بــود و هاشــمی رفســنجانی بهیکمعنــا در مقــام
آقای خمینی متفاوت
اول حکومــت در اوج قــدرت خــود بــود و در درون
است .در آن زمان
«روحانیــت» صاحــب نفــوذ بــود و بــا برخــورداری از
تضادهای درون
اقبــال گســترد ه در جامعــه میتوانســت تاحــد زیــادی
حکومتی به این شکل
اعمــال نفــوذ کنــد .از نیــروی تعیینکننــده و مدعــیِ
بروز نکرده بود و یک
سیاســت و مملکــت-داری چــون ســپاه خبــری نبــود.
جمعتعیینکننده
وضعیــت جامعــه هــم کامــ ً
ا بهگونــهی دیگــری
و تاحدود زیادی
بــود .کشــور بهتازگــی از جنگــی هشــت ســاله
بیــرون آمــده بــود و مــردم از «سیســتم کوپنــی» رهــا
منسجم در مرکز
شــده بودنــد و چشــمانداز دیگــری همــراه بــا امیــد
ادارهی کشور
ب ـهروی آنــان گشــوده شــده بــود .حالآنکــه امــروز
نشسته بود
از آن جمــع منســجم در مرکــز خبــری نیســت ،جامعه
دوران پــس از ســال  88را پشتســر گذاشــته اســت و
چهرههــای دارای محبوبیــت بهکلــی از گردونههــای قــدرت کنــار گذاشــته
شــدهاند .تضادهــای درون «روحانیــت» بــه شــدیدترین وجــه خــود پــس از
انقــاب رســیده اســت و در جامعــه بهگون ـهای آشــکار بــروز مییابــد .تمــام
قدرتهــای اصلــی در دســت یــک نفــر متمرکــز اســت .در نــوع رفتــار و
چارهاندیشــی بــرای دوران پــس از خــود نیــز تفاوتهــای آشــکاری میــان
آقــای خامن ـهای و آقــای خمینــی وجــود دارد .هرچنــد آقــای خمینــی هــم
دلنگــران آینــدهی حکومــت خــود بــود و بــه اقداماتــی خیلــی کلــی (نظیــر
کنــار گذاشــتن آقــای منتظــری) دســت زد .امــا هیــچ چارهاندیشــی خــاص و
مشــخصی بــرای تعییــن رهبــر بعــدی نکــرد .البتــه صرفنظــر از عالقــه یــا تمایل
شــخصی مــی بایســتی بــه وضعیــت جســمانی آی ـتاهلل خمینــی هــم توجــه
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کــرد و معلــوم نیســت کــه در آخریــن ســالهای پایانــی عمــر چقــدر توانایــی
داشــته و چقــدر میتوانســته اســت بــر امــور اشــراف کامــل داشــته باشــد.
امــا وضعیــت آقــای خامنـهای کامـ ً
ا بهگونــهی دیگــری اســت ،حتــا در
نــوع رســیدگی روزمــره بــه امــور (از قبیــل ســر ســاعت معیــن بــه دفتــر رفتــن
و پشــت میــز نشســتن و در تمــاس دائــم بــا کارگــزاران حکومتــی بــودن و
تمشــیت شــخصی امــور و حتــا دخالــت در برخــی امــور جزیــی ]6[).آیـتاهلل
خامنـهای تــا بــه امــروز در مــدت زمــان طوالنیِ بیســت و شــش ســال ،در مقام
رهبــر جمهــوری حکومــت اســامی و ولــی فقیــه بــا همــه-ی قــدرت قانونــی
و فراقانونــیِ خودخواســته ،بهدقــت روزبــهروز تمــام شــریانهای اصلــی
حکومــت را در دســتان خــود متمرکــز کــرده و حکومــت کــرده اســت و
توانســته اســت بــا فائــق آمــدن بــر بحرانهــای بــزرگ حکومتــی و اجتماعــی،
بــا هوشــیاری ،حکومــت خــود را حفــظ کنــد .چنیــن کســی آینــدهی
حکومــت خــود را معلــق رهــا و بــه آینــدهای نامعلــوم واگــذار نخواهــد کــرد.
بهگمــان ایــن قلــم ،آی ـتاهلل خامن ـهای از مدتهــا پیــش بهدقــت بــرای
رهبــری بعــد از خــود چارهاندیشــی کــرده اســت و نیرویهــای منتفــع از ایــن
ِ
وضعیــت پیشبینیشــده و بهخصــوص ســپاه و نیروهــای امنیتــی وفــادار
بهخــود را هــم پشــتوانهی اجرایــی ایــن چارهاندیشــی قــرار داده اســت.
امــا پرســش مهــم ایــن اســت کــه آیــا در فقــدان آیـتاهلل خامنـهای و در
نبــود ایــن قــدرت فائقــهی امــروزی ،ایــن برنامــهی پیشبینیشــده می-توانــد
بــه همانگونــه کــه معمــار آن خواســته اســت پیــش بــرود؟
و اگــر چــرخ بهگونــهای بچرخــد کــه وجــه منفــیِ ایــن پاســخ وجــه
غالــب آن شــود ،در آنصــورت همــهی آن پیشفرضهــا هــم میتواننــد
در تغییــر ایــن فــرض ســهیم شــوند.
* رســم جهــان سیاســت اســت کــه بــه بررســی دوران کســی بپردازند که
ســکان هدایــت حکومتــی را بـ ه دســت دارد و در فردایــی نزدیــک یــا دور بــه
جمــع هفــت هزارســالگان خواهــد پیوســت؛ و ایــن معمــو ِل جهان سیاســت را
نمــیبایســت بــه آرزوی مــرگ کســی تعبیــر کرد.
------------------------------------------[ -]1از ایــن همیــن روســت کــه بســیاری «منطــق» کارهــا و موضـع گیریهــا و
سیاســتهای حکومــت را «درک» نمیکننــد!
[ -]2خاطــرات آیــت اهلل مهــدوی کنــی ،انتشــارات مرکــز اســناد انقــاب
اســامی ،چــاپ اول ،1385 ،صفحــههــای  268و .269
[ -]3مصاحبــهی ســردار ســرتیپ ســپاه حســن رســتگارپناه بــا روزنامــه «قانــون»
بــهمناســبت ســالگرد تأســیس رســمی ســپاه ،ایســنا ،شــنبه  ۲اردیبهشــت ۱۳۹۴
[ ]4و[ – ]5همان
[ -]6در مصاحبــهی معاونــت وقــت ســینمایی وزارت ارشــاد بــا آیــت اهلل
خامنــهای ،در دوران ریاســت جمهــوری ،در بارهــی ســینما و مســائل آن ،آقــای
خامنــهای بــه واگــذاری نقــش «قاضــی شــارح » بــه علــی نصیریــان اعتــراض کــرد.
ایــن مصاحبــه پــس از رســیدن بــه رهبــری در نشــریه «نیســتان» ،بــه ســردبیری ســید
مهــدی شــجاعی ،در ســال  1374منتشــر شــد .و حتــا دامنــهی آن بــه خاطــرات
آقــای هاشــمی رفســنجانی هــم رســید .هاشــمی رفســنجانی در خاطــرهی روز 12
بهمــن  1362خــود مینویســد« :رئیــس جمهــور ایــرادی بــه ســریال «ســربداران»
داشــتند کــه مــن رد کــردم ،ایشــان ناراحــت شــدند و مــن پشــیمان».

کشمکش بر سر جانشینی خامنه ای 
به کجا می انجامد؟
عىل کشتگر

آیــت اهلل خمینــی پیــش از تصویــب قانــون اساســی والیــت محــور،
مکنونــات قلبــی خــود را بــه صراحــت بیــان نمــی کــرد .مــی گفــت مــی
خواهــم ایــن چنــد ســال دیگــری کــه از عمــرم مانــده را در قــم بــه کار
طلبگــی بگذرانــم( .اگــر اشــتباه نکنــم ایــن ســخنان را آیــت الــه خمینــی
حــدود دو مــاه پــس از انقــاب یعنــی ســال  58و پیــش از ســفر بــه قــم ایــراد
کــرد کــه در رســانه هــای آن زمــان بازتــاب وســیعی داشــت) شــاید هــم
نســبت بــه امــکان پیــاده کــردن پــروژه والیــت فقیــه در جامعــه ایــران هنــوز
تردیــد داشــت و نگــران آن بــود کــه ملــت طغیــان کــرده علیــه دیکتاتــوری
ســلطنتی زیربــار دیکتاتــوری فقیــه نــرود.
حتــی زمانــی کــه والیــت فقیــه بــه تصویــب خبــرگان قانــون اساســی
رســید و بنیانگــذار جمهــوری اســامی در مقــام نخســتین ولــی فقیــه و رهبــر
عالــی نظــام از مقــر جمــاران فرمانروایــی خــود را آغــاز کــرد هنــوز احســاس
نمــی شــد کــه قــرار اســت همــه راه هــای نظــام جدیــد بــه نهــاد والیــت فقیــه
ختــم شــود و شــخص خمینــی اهــرم هــای اصلــی قــدرت را قبضــه کنــد .امــا
خیلــی زودتــر از آنچــه تصــور مــی شــد ،ایــن نهــاد کــه مهنــدس بــازرگان در
مخالفــت بــا آن مــی گفــت “ایــن لباســی اســت کــه فقــط بــرای قامــت امــام
دوختــه شــده” ،نقــش بازســازی اســتبداد دیرینــه ایرانــی و ســرکوب مطالبات
دموکراتیــک جامعــه را برعهــده گرفــت و نــه تنهــا بــا آزادی هــای سیاســی

کســب شــده پــس از انقــاب بلکــه بــا آزادی هــای اجتماعــی و فــردی
نهادینــه شــده در دوران پهلــوی (مثــل آزادی مذهــب ،پوشــش ،تغذیــه،
رفتــار اجتماعــی و…) بــه دشــمنی برخاســت.
زمانــی کــه خمینــی پــس از هفتــه هــا تردیــد ،بــه توصیــه روحانیــان
مــورد اعتمــاد خــود مثــل هاشــمی رفســنجانی ،بهشــتی ،باهنــر و خامنــه
ای بــه عــزل نخســتین رئیــس جمهــور جمهــوری اســامی رضایــت داد،
نهــاد والیــت فقیــه فقــط دو ســال داشــت .عــزل بنــی صــدر و تشــدید
ســریع ســرکوب و خفقــان نشــان داد کــه اســتبداد جــان ســخت ایرانــی از
خاکســتر داغ خــود دوبــاره ســربرآورده اســت .والیــت فقیــه ایــن فرزنــد
ناخلــف انقــاب بــا شــتابی بــاور نکردنــی نقــش خودکامــه مســئول همــه
چیــز و پاســخگوی هیــچ چیــز کــه ســتون اســتبداد دیرپــای شــرقی اســت
را برعهــده گرفــت و آن چنــان کــه آیــت الــه منتظــری در نامــه معروفــش
بــه آیــت الــه خمینــی نوشــت جمهــوری اســامی در بیــداد و ســرکوب
روی نظــام پادشــاهی را ســفید کــرد .و آن چنــان کــه “افتــد و دانــی”
قــدرت نامحــدود و غیرپاســخگو بــا از خــود رانــدن مصلحــان و منتقــدان و
جــذب قــدرت طلبــان ریــاکار و اپورتونیســت ،گام بــه گام در چنبــره فســاد
سیاســی و در مراحــل بعــدی ،در مــرداب رانــت خــواری و غارتگــری هــای
اقتصــادی غــرق شــد .مهنــدس بــازرگان در وصــف رفتــار خمینــی پــس از
نشســتن بــر تخــت والیــت فقیــه مــی گویــد ” :آیــت الــه خمینــی پیــش از
تاســیس جمهــوری اســامی در دعــوت از همــه گرایــش هــا بــه همراهــی
شــعار “همــه بــا هــم” مــی داد .پــس از بــه قــدرت رســیدن شــعار “همــه بــا
مــن” جانشــین “همــه بــا هــم” شــد (بــه نقــل ازکتــاب “انقــاب ایــران در
دو حرکــت” )
بــا ایــن همــه نخســتین متولــی ایــن امــام زاده بــا جانشــین خــود تفــاوت
اساســی داشــت .بنیانگــذار جمهــوری اســامی مرجــع مذهبــی مقتــدر و
متکــی بــه نفســی بــود کــه نهــاد والیــت فقیــه مشــروعیت خــود را از او
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مــی گرفــت .او کــه در نخســتین ســال هــای پــس از انقــاب از حمایــت
میلیونــی مــردم برخــوردار بــود و در ورای همــه ی جنــاح هــا و دســته
بنــدی هــا قــرار داشــت بــرای پیــش بــرد اوامــر خــود نیازمنــد هیــچ یــک
از آنهــا نبــود .امــا نســبت جانشــین او بــا نهــاد والیــت فقیــه معکــوس
شــد .او کــه از کاریزمــای خمینــی و مشــروعیت مذهبــی و محبوبیــت
برخــوردار نبــود ،از همــان آغــاز بــرای تحکیــم موقعیــت خــود بــه نظامیــان
و نیروهــای امنیتــی تکیــه کــرد تــا بتوانــد کار رهبــری جنــاح هــا و توزیــع
قــدرت کــه بنیانگــذار نظــام جمهــوری اســامی بــا تکیــه بــر پایــگاه وســیع
تــوده ای و مشــروعیت مذهبــی بــه پیــش مــی بــرد را بــا پشــتیبانی ارگان
هــای ســرکوب بــه پیــش بــرد .در دوران خامنــه ای ،بــه تدریــج تــرس از
رهبــر جایگزیــن احتــرام و پذیــرش قلبــی رهبــری شــد .ایــن نقطــه ضعــف
هــای خامنــه ای او را بــرآن داشــت کــه از آغــاز در مســیر حــذف و تســویه
کســانی قــدم گــذارد کــه در دوره خمینــی همطــراز و
خامنه ای
رقیــب او بودنــد و ضعــف هــا و ناتوانــی هــای او را
احتماال دخالت
از نزدیــک مــی شــناختند .ایــن شــیوه رهبــری کــه
در تعیین جانشین
الجــرم بــا برکشــاندن افــراد سرســپرده و فرصــت
خود را یک تکلیف
طلــب و تســویه و حــذف مــداوم منتقــدان و اصــاح
شرعی می داند ،و
طلبــان همــراه بــود ،گام بــه گام ظرفیــت جمهــوری
نمی تواند نسبت به
اســامی و آســتانه تحمــل آن را کاهــش داد و بــه
آن بی اعتنا باشد! او
مــرور زمــان ریــاکاری ،فســاد و رانــت خــواری را
که در امور جزیی
در آن نهادینــه کــرد.
نظام نیز
اینــک  26ســال پــس از بــه قــدرت رســیدن
گاه و بیگاه دخالت
خامنــه ای نهــاد نظــارت ناپذیــرو ناپاســخگوی
می کند ،و به قول
والیــت فقیــه بــه ام الفســاد تبدیــل شــده اســت.
خود اهل دور
اندیشی و “بصیرت”
ایــن نهــاد و نخســتین متولــی آن کــه در ســال هــای
است چگونه ممکن
پــس از انقــاب از حمایــت تــوده هــای متوهــم
است از مساله ای به
برخــوردار بودنــد 36 ،ســال پــس از انقــاب نــه فقط
این اهمیت غافل
از اعتبــار و پشــتیبانی ملــی برخــوردار نیســتند بلکــه
باشد؟ قطعا به این
مــردم بــه ویــژه نســل هــای جــوان در فرصــت هــای
موضوع اندیشیده و
مختلــف نشــان داده انــد کــه آن را مانــع اصلــی
برای جانشینی خود
ســازگاری جامعــه ایــران بــا شــرایط نویــن جهانــی
کسی را در نظر
و بــا خواســته هــای دیرینــه خــود مــی داننــد .اگــر
گرفته است.
امــروز مــردم بخــت آن را داشــتند کــه در یــک
رفرانــدوم نظــر خــود را در قبــال والیــت فقیــه ابــراز
کننــد ،احتمــاال بــا همــان نســبت آرایــی کــه در ســال  58بــه جمهــوری
اســامی رای دادنــد ،بــه والیــت مطلقــه فقیــه نــه مــی گفتنــد .و ایــن خــود
بازگــو کننــده معکــوس شــدن رابطــه مــردم و والیــت فقیــه در دوره ی
خامنــه ای اســت.
مبارزه بر سرجانشینی خامنه ای آغاز شده
در مــاه هــای گذشــته برخــی مقامــات و مســئوالن جمهــوری اســامی
بــه مســاله تعییــن جانشــینی خامنــه ای ،اشــاره داشــته انــد .کهولــت و
بیمــاری موضــوع جانشــینی او را بــه یکــی از دغدغــه هــای جــدی جنــاح
هــای جمهــوری اســامی تبدیــل کــرده اســت .بنظــر مــی رســد کــه رقابت
هــا در ایــن مــورد بطــور غیرمســتقیم آغــاز شــده باشــد.
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تغییــر و تحــوالت ایــران در دوران پــس از خامنــه ای و ایــن کــه چــه
کســی جانشــین وی مــی شــود تابــع متغیرهــای گوناگونــی اســت کــه
هریــک از آنهــا مــی توانــد تاثیــری تعییــن کننــده بــر آن داشــته باشــد.
برخــی از ایــن متغیرهــا را برمــی شــمارم:
•چگونگی حل و فصل مساله هسته ای و مناسبات ایران و غرب
•ســمت و ســوی تحــوالت شــتابان عــراق ،ســوریه و دیگــر
کشــورهای منطقــه
•زنده و فعال بودن هاشمی رفسنجانی
•توازن قوا میان جنبش دموکراسی خواهی و حاکمیت
•دخالت برنامه ریزی شده خامنه ای برای تعیین جانشین
•ترکیب مجلس خبرگان
•متغیرها و عوامل غافلگیرکننده ی دیگر.
در ایــن یادداشــت صرفــا بــه تاثیــر دو عامل دخالــت خامنــه ای و ترکیب
خبــرگان مــی پردازیم:
دخالت خامنه ای
خامنــه ای احتمــاال دخالــت در تعییــن جانشــین خــود را یــک تکلیــف
شــرعی مــی دانــد ،و نمــی توانــد نســبت بــه آن بــی اعتنــا باشــد!(این فــرض
را از یکــی از صاحــب نظــران بــه عاریــت گرفتــه ام)
او کــه در امــور جزیــی نظــام نیــز گاه و بیــگاه دخالــت مــی کنــد،
و بــه قــول خــود اهــل دور اندیشــی و “بصیــرت” اســت چگونــه ممکــن
اســت از مســاله ای بــه ایــن اهمیــت غافــل باشــد؟ قطعــا بــه ایــن موضــوع
اندیشــیده و بــرای جانشــینی خــود کســی را در نظــر گرفتــه اســت .حتــی
چــه بســا بــا توجــه بــه بیمــاری و احتمــال از کارافتادگــی پیــش از مــرگ،
بــه ســپردن وظایــف خــود بــه جانشــین در زمــان حیــات خویــش نیــز فکــر
کــرده باشــد.
حساســیت فــوق العــاده خامنــه ای و اطرافیــان او نســبت بــه ریاســت
مجلــس خبــرگان کنونــی و ترکیــب خبــرگان آینــده کــه انتخابــات آن
در اســفند مــاه ســال جــاری برگــزار مــی شــود نیــز از همیــن نگرانــی هــا
ناشــی مــی شــود.
پــس از شکســت هاشــمی رفســنجانی از محمــدی یــزدی در انتخابــات
ریاســت مجلــس خبــرگان از برخــی منابــع موثــق نقــل مــی شــد کــه پیــش
از رای گیــری 45 ،نفــر از اعضــای خبــرگان بــه رفســنجانی تمایــل داشــته
انــد و او هــم بــه همیــن دلیــل نامــزد شــده بــود .امــا در آخریــن لحظــات،
خامنــه ای اعضــای خبــرگان را زیــر فشــار مــی گــذارد و بــه ایــن ترتیــب
نیمــی از طرفــداران رفســنجانی بــه رغــم تمایــل خــود بــه محمــدی یــزدی
رای مــی دهنــد .صرفنظــر از صحــت و ســقم ایــن شــنیده هــا ایــن یــک
واقعیــت اســت کــه فقهــای خبــرگان آن چنــان کــه در ســنت روحانیــت
شــیعه مرســوم اســت در صــورت احســاس تهدیــد و فشــار بــه تقیــه میــل
مــی کننــد .و ایــن البتــه منحصــر بــه روحانیــت شــیعه هــم نیســت .تقریبــا
در همــه رژیــم هــای غیردموکراتیــک رفتــار مســئوالن تابعــی از اراده و
منویــات رهبــران اســت و طبعــا ایــن رفتــار بــا بــود و نبــود رهبــران دچــار
نوســان و تغییــر مــی شــود .منطقــی آن اســت کــه فکــر کنیــم خامنــه ای
بــا شــناخت دقیــق از همــه ایــن واقعیــت هــا ،پیــش از مــرگ و یــا از
کارافتادگــی احتمالــی ،فراینــد تعییــن جانشــین خــود را مدیریــت و
هدایــت کنــد و فــرد مــورد نظــر خــود را بــه تاییــد خبــرگان برســاند.
گام اساســی در پیشــبرد ایــن پــروژه مهــره چینــی محاســبه شــده در
ترکیــب مجلــس خبــرگان اســت .مــی تــوان گفــت در جنــگ تعییــن

جانشــین خامنــه ای مهــم تریــن و تعییــن کننــده تریــن نبــرد ،انتخابــات
خبــرگان اســفند مــاه ســال جــاری اســت.
بایــد دیــد حســن روحانــی و میانــه روهــای رژیــم ،مراجــع مذهبــی
و افــکار عمومــی مــردم تــا کجــا مــی تواننــد از قلــع و قمــع نامزدهــای
مــورد حمایــت خــود توســط شــورای نگهبــان کــه در مــورد خبــرگان بــی
رحمانــه تــر از مــورد مجلــس عمــل خواهــد کــرد ممانعــت کننــد .احتمــاال
پــس از تشــکیل خبــرگان ،خامنــه ای مســاله تعییــن جانشــین رهبــر را در
دســتور کار خبــرگان قــرار مــی دهــد.
ایــن کــه از دل خبــرگان آینــده یــک رهبــر میانــه رو همســو با هاشــمی
و روحانــی بیــرون آیــد و یــا کســی مثــل خــود خامنــه ای اهمیــت تعییــن
کننــده در جــدال میــان دو ســمت گیــری اساســا متفــاوت در سیاســت
هــای خارجــی و داخلــی جمهــوری اســامی خواهــد داشــت .حفــظ
قــدرت سیاســی و منافــع سرشــار امپراطــوری اقتصــادی بیــت رهبــری و
حلقــه اصلــی پیرامــون آن در گــرو آن اســت کــه یکــی از افــراد نزدیــک
بــه ایــن گــروه بــه جانشــینی خامنــه ای برگزیــده شــود .آنهــا تجربــه بــه
حاشــیه رانــدن حلقــه جمــاران و بیــت خمینــی کــه خــود عامــل آن بــوده
انــد را در کارنامــه خویــش دارنــد و نمــی خواهنــد بــه همــان سرنوشــت
دچــار شــوند .از برخــی شــواهد و شــنیده هــا چنیــن برمــی آیــد کــه رهبــر
جمهــوری اســامی در صــدد جانشــینی مجتبــی خامنــه ای اســت.
اگــر نظــر خامنــه ای بــر جانشــینی فرزنــدش و یــا کــس دیگــری باشــد
بــا شــناختی کــه از او وجــود دارد بــرای بــه کرســی نشــاندن حــرف و نظــر
خــود از همــه راه هــای ممکــن اقــدام خواهــد کــرد .از مــدت هــا پیــش
برخــی جلســات تدریــس درس خــارج مجتبــی خامنــه ای در شــبکه هــای
مجــازی و یوتیــوب دیــده مــی شــود .پــدر خانــم او حــداد عــادل وی را
مجتهــدی مدبــر و باتقــوی معرفــی مــی کنــد .مشــهور اســت کــه خامنــه ای
یکبــار در پاســخ مهــدی کروبــی کــه خطــاب بــه وی مــی گویــد شــنیده
ایــم آقــازاده شــما رئیــس جمهــور تعییــن مــی کنــد ،گفتــه اســت “ایشــان
آقــازاده نیســتند خودشــان آقــا هســتند”.
ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد کــه اگــر خامنــه ای مجلــس خبــرگان
آینــده و مراجــع روحانــی را آمــاده پذیــرش جانشــین مــورد نظــر خویــش
نبینــد از اصــرار بــرای تعییــن جانشــین در زمــان حیــات خــود دســت
بــردارد .در آن صــورت مســاله بــه پــس از وفــات وی محــول مــی شــود و
در نتیجــه بخــت میانــه روهــا افزایــش مــی یابــد.
خامنــه ای بــه زور ســرکوب و اختنــاق رهبــری خــود را حفــظ کــرده
اســت .از حلقــه اصلــی اطرافیــان بیــت رهبــر کــه بگذریــم ،مقبولیــت
او در بخــش مهمــی از هــرم حکومتــی نیــز ظاهــری و از روی اجبــار و
فرصــت طلبــی اســت .هنگامــی کــه ســایه اقتــدار او از ســر جمهــوری
اســامی حــذف شــود بســیاری از مســئوالن نظامــی و روحانــی کــه امــروز
فرمانبــردار و مطیــع وی مــی نماینــد رفتــار جدیــدی ســازگار بــا مصالــح و
منافــع خــود در پیــش مــی گیرنــد.
جانشین خامنه ای هرکه باشد نمی تواند راه او را ادامه دهد
خامنــه ای در شــرایطی بــه رهبــری جمهــوری اســامی رســید کــه
هنــوز جهــان در فضــای دو قطبــی و جنــگ ســرد بــه ســر مــی بــرد و
او بــر ایــن تصــور بــود کــه تقویــت مناســبات ایــران بــا اردوگاه شــرق
و دولــت هــای همســو تنهــا راه تحقــق اهــداف جمهــوری اســامی
اســت .امــا در گــذر زمــان اردوگاه از میــان رفــت ،جهــان دو قطبــی
و جنــگ ســرد جــای خــود را بــه جهــان چنــد قطبــی و رونــد شــتابان

جهانــی شــدن داد .در ایــن مــدت ســاختار و ذهنیــت جامعــه ایــران نیــز
بــه کلــی دگرگــون شــد و “طبقــه متوســط فرهنگــی” ایــران کــه بــزرگ
تریــن حامــی گفتمــان دموکراســی خواهانــه اســت ،رشــد و نفــوذی بــی
ســابقه در جامعــه ایــران پیــدا کــرد .بــا ایــن همــه او در دوران طوالنــی
حکومــت خــود بــا همــان تصــورات و نگــرش گذشــته بــه ایــران و جهــان
نگریســته اســت.
میانــه روهــا و پراگماتیســت هــای جمهــوری
اســامی کــه هاشــمی رفســنجانی نمونــه شــاخص
خامنه ای
آنــان اســت از همــان آغــاز بــا ایــن نگــرش
به زور سرکوب
ایدئولوژیــک خامنــه ای زاویــه داشــته انــد و
و اختناق رهبری
طرفــدار تعدیــل سیاســت هــای داخلــی وعــادی
خود را حفظ کرده
کــردن مناســبات ایــران و غــرب بــوده انــد .در
همــه ایــن  26ســاله اختــاف میــان نگــرش خامنــه
است .از حلقه اصلی
ای بــا لیبــرال هــای جمهــوری اســامی کــه
اطرافیان بیت رهبر
خواســتار بهبــود مناســبات ایــران و آمریــکا ،جلــب
که بگذریم ،مقبولیت
ســرمایه گــذاری هــای خارجــی ،رشــد بخــش
او در بخش مهمی
خصوصــی و پیوســتن بــه بــازار جهانــی بــوده
از هرم حکومتی نیز
انــد ،محــل اصلــی منازعــه میانــه روهــا بــه رهبــری
هاشــمی و آیــت الــه خامنــه ای بــوده اســت .ایــن
ظاهری و از روی
اختــاف هنــوز هــم مهــم تریــن دلیــل کشــمکش
اجبار و فرصت طلبی
هــای جناحــی در جمهــوری اســامی اســت.
است .هنگامی که
در دهــه هــای گذشــته ضــرورت هــای
سایه اقتدار او از سر
اقتصــادی و اجتماعــی و بــه طــور کلــی شــرایط
جمهوری اسالمی
عمومــی عینــی و ذهنــی جامعــه ایــران و حتــی
الزامــات بقــای جمهــوری اســامی راه ادامــه
حذف شود بسیاری
سیاســت هــای گذشــته را ناهموارتــر و شــرایط را
از مسئوالن نظامی
بــرای میانــه روهــا مســاعدتر ســاخته اســت.
و روحانی که امروز
بــه مــوازات ایــن دگرگونــی هــای ســاختاری
فرمانبردار و مطیع
بســیاری از طرفــداران پروپــا قــرص خامنــه ای
وی می نمایند رفتار
نیــز دچــار تردیــد شــده انــد.
حتــی خــود خامنــه ای هــم بــا وجــود
جدیدی سازگار با
سرســختی و لجاجــی کــه از خــود نشــان مــی
مصالح و منافع خود
دهــد بــا تندروهــای حکومــت بــر ســر سیاســت
در پیش می گیرند.
خارجــی مرزبنــدی دارد و گــه گاه رویکردهــای
جدیــدی نشــان مــی دهد.گویــی همــه چیــز بــرای
تغییــر آمــاده اســت ،مگــر وجــود شــخص خامنــه ای!
اگــر تعییــن جانشــین خامنــه ای بــه پــس از مــرگ او موکــول شــود،
بخــت تندروهــا کاهــش مــی یابــد.
بــه بــاور مــن جانشــین خامنــه ای هرکــه باشــد و بــه هریــک از
جناحهــای حکومــت کــه متمایــل باشــد نمــی توانــد سیاســت هــای
داخلــی و خارجــی گذشــته را ادامــه دهــد.
بنابرایــن اغــراق نیســت اگــر بگوئیــم غریــزه بقــاء ،جمهــوری
اســامی را بــه همــان راهــی مجبــور مــی کنــد کــه امــروز هاشــمی
رفســنجانی نشــان مــی دهــد .در غیــر ایــن صــورت ســومین رهبــر
جمهــوری اســامی بــه دســت طبقــه حاکمــه ای کــه اکثریــت آن منافــع
اقتصــادی و سیاســی خــود را در آشــتی بــا غــرب و پیوســتن بــه بــازار
جهانــی مــی بینــد ،خلــع خواهــد شــد.
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یکــم -اگــر در پیشــاخامنهای ســاختار بیــت رهبــری «هیئتــی»
بــود و تنهــا تعــداد محــدودی از افــراد « نزدیــک» و «مــورد اعتمــاد»
خمینــی در تصمیمگیریهــا و انتقــال و اجــرای فرامیــن رهبــری
نقــش داشــتند ،در دوران خامنــهای «بیــت رهبــری» بــه یــک نهــاد
«بوروکراتیــک» دارای ســاختار و سیســتم تبدیــل شــد.
اگــر چــه در نمــای بیرونــی و افشــاء شــده مــا بــا رئیــس دفتــر
نهــاد رهبــری و تعــداد محــدودی از مشــاوران ولــی فقیــه آشــنا
هســتیم ،امــا بخــش پنهــان بیــت را میتــوان از البــهالی ســخنان
ولــی فقیــه و همــان معــدود مشــاوران و مســؤالن از پــرده بیــرون
افتــادۀ نهــاد رهبــری دیــد« :آقــای خامنــهای رهبرمعظم،رهبــری
جــوان بــا کولهبــاری ازتجربــۀ کاراجرایــی از ریاســتجمهوری،
وزارت دفــاع ،حــزب و میــدان جنــگ و … هســتند .ایــن تجربههــا
باعــث شــده اســت تــا حــوزۀ مدیریتــی مقــام معظــم رهبــری بــه
مراتــب وســیعتر ازحــوزۀ مدیریتــی دفترامــام (ره) باشــد .ازایــن
رو یــک ســازمان یــا یــک نهــاد در دفترایشــان نهــاده شــده اســت.
دفترحضــرت امــا م(ره) بســیار محــدود بــود و کارهــا همــواره بــه
حــاج آقــا احمــد ارجــاع میشــد .دفتــر مقــام رهبــری بــه دلیــل
جامعیــت خودشــان و نشــاط و شــادابی و اقتضــای رهبــری ،نهــادی
اســت کــه ابعــاد گوناگــون را بــا کار شناســان مختلــف پوشــش داده
اســت.
یکــی دفتــر ارتباطــات مردمــی اســت ،دفتــر مشــاورۀ بینالملــل
نیــز جداســت کــه آقــای والیتــی آن را اداره میکنــد .بخــش
بررســیها ،معاونــت فرهنگــی و غیــره .عــدهای مشــاور بــه مفهــوم
واقــع کلمــه مشــاوره میدهنــد و مشــغول کار هســتند کــه در
موضوعــات مختلــف گــزارش میدهنــد ( ».علیاکبــر ناطــق
نــوری -روزنامــه جــام جــم  17اســفند )1387
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دوم – اقتصــاد ایــران ســاختاری رانتــی و جزیــرهای دارد.
اقتصــاد نفتــی و دولــت (حکومــت) بــزرگ کــه هــم بنــگاهدار اســت
و هــم برنامهریــز و توزیــع کننــدۀ رانــت ،جزیرههــای متعــددی
از حوزههــای رانــتزا و رانتخــوار در بخشهــای مختلــف
زمینــۀ شــکلگیری «مافیا »هــای متعــددی را بهوجــود آورده
اســت .حــوزه تجــارت و بــازار ســنتی ایــران هــم چنــان در اختیــار
مؤتلفــه و یــا نهادهــای همســو بــا مؤتلفــه اســت .در واردات خــودرو
و کاالهــای واســطهای «تکنوکرا تهــای لیبــرال» ســهم بیشــتری
دارنــد .بنیادهــای انقالبــی و مذهبــی بــا برخــورداری از رانتهــای
اطالعاتــی و تعرفــهای ،ســهم عمــدهای در بــازار توزیــع کاال و یــا
پروژههــای عمرانــی و توســعهای دولــت دارنــد.
شــبه جزیرههــای رانــتزا و رانتخــوار در ســاختار اقتصــادی
ایــران در دورههــای مختلــف و بــا توجــه بــه میــزان دوری و
نزدیکیشــان بــه منابــع قــدرت و نهادهــای حاکمیتــی ،ســهم بیشــتر
یــا کمتــری از «مواهــب رانتــی» دارنــد.

ســوم– در میــان شــبه جزیرههــای متعــدد اقتصــاد ایــران،
نهــاد رهبــری مجموعــهای از شــبه جزیرههاســت .نهــاد رهبــری
دوران خامنــهای تنهــا در درون فربــه نشــده ،بلکــه در بیــرون نیــز
نهادهــای نظامــی ،بنیادهــای انقالبــی و مذهبــی کــه کار ویژهشــان
امــور نظامــی و یــا حمایتــی غیرانتفاعــی بــود ،بــه «هلدینگ »هــای
اقتصــادی غولپیکــر تبدیــل شــدهاند.
بنیــاد مســتضعفان و ســتاد اجرایــی فرمــان امــام در ســالهای
پــس از جنــگ ایــران و عــراق بــه بزرگتریــن مجموعههــای
اقتصــادی ایــران تبدیــل شــدهاند .بنیــاد تعــاون ســپاه پاســداران بــا
نهادهــای زیرمجموعــهاش بخــش زیــادی از اقتصــاد ایــران را در
کنتــرل خــود دارد .آســتان قــدس رضــوی هــم وضعیتــی مشــابه بــا
دیگــر نهادهــای همســو بــا خــود دارد.
بــر اســاس گزارشهــای منتشــر شــده در رســانهها ،ارزش
داراییهــای بنیــاد برکــت کــه داراییهــای ســتاد اجرایــی فرمــان
امــام را در اختیــار دارد  95میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت.
بنیــاد برکــت بــه صــورت مســتقیم زیــر نظــر نهــاد رهبــری اداره
میشــود .هــم چنیــن بنیــاد مســتضعفان بــا  20هلدینــگ اقتصــادی
مالکیــت  180شــرکت و بنــگاه اقتصــادی را در اختیــار دارد .ارزش
داراییهــای آســتان قــدس رضــوی  15میلیــارد دالر بــرآورد شــده
اســت .آســتان نیــز در مالکیــت  81شــرکت بــزرگ اقتصــادی
ایــران ســهیم اســت .عــاوه بــر ایــن ســپاه پاســداران در دو دهــه
گذشــته بــه یکــی از بزرگتریــن مالــکان و پیمانــکاران اقتصــادی
ایــران تبدیــل شــده اســت.
ایــن چهــار نهــاد بــه همــراه بنیــاد شــهید ،بنیــاد پانــزده
خــرداد و کمیتــه امــداد بــه صــورت مســتقیم توســط منصوبــان
رهبــر جمهوریاســامی اداره میشــوند .خامنــهای در ماههــای
گذشــته پرویــز فتــاح ،رئیــس پیشــین بنیــاد تعــاون ســپاه و قــرارگاه
ســازندگی خاتماالنبیــاء ،را بــه عنــوان رئیــس کمیتــه امــداد
منصــوب کــرد تــا احمــد وحیــد دســتجردی از ســوی فرمانــده ســپاه
پاســداران بــه عنــوان رئیــس بنیــاد تعــاون ســپاه منصــوب شــود.
اگرچــه آمــار دقیقــی از حجــم داراییهــا و میــزان فعالیــت
اقتصــادی ایــن نهادهــا وجــود نــدارد امــا رئیــس ســازمان امــور
مالیاتــی کشــور گفتــه اســت کــه  26درصــد اقتصــاد ایــران در
اختیــار بخشــی قــرار دارد کــه امــکان مالیاتســتانی از آن وجــود
نــدارد.
محســن صفایــی فراهانــی هــم ســهم بخــش پنهــان از اقتصــاد
ایــران را  65درصــد دانســته اســت کــه بــه نظــر میرســد بــا توجــه
بــه حضــور گســترده بنیادهــای انقالبــی و مذهبــی و ســپاه پاســداران
در همــه حوزههــای اقتصــادی ،بــه واقعیــت نزدیکتــر باشــد.
بــه روایــت دیگــر  65درصــد اقتصــاد ایــران بــه صــورت
مســتقیم در کنتــرل رهبــر جمهوریاســامی قــرار دارد.
عــاوه برایــن رهبــری در ســایر وزارتخانههــای اقتصــادی و
غیراقتصــادی هــم نماینــده مســتقیم دارد و بــه گفتــه رئیــس دفتــر
بازرســی بیــت رهبــری «از وزارتخانههــا و بانــک مرکــزی بــه
صــورت مــداوم گــزارش میگیــرد».
چهــارم– در دوران «پســاخامنهای» اقتصــاد ایــران چــه خواهــد
شــد؟بیایید فــرض را بــر ایــن بگذاریــم کــه پــس از خامنــهای،

نیروهــای شــبه دموکراســیخواهِ مدافــع کاهــش اقتــدار والیــت
فقیــه ،جایــگاه خامنــهای را بهدســت آورنــد .آنهــا چــه برنامــهای
بــرای از بیــن بــردن شــبه جزیرههــای مولــد فســاد و رانتخیــز و
رانتخــوار دارنــد؟ گرایــش غالــب در میــان ایــن نیروهــا ،ادغــام
اقتصــاد ایــران در اقتصــاد جهانــی و تــن دادن بــه نســخۀ نهادهــای
بینالمللــی هــم چــون صنــدوق بینالمللــی پــول و بانــک جهانــی
پــول اســت.
آیــا ایــن فراینــد بــه کاهــش فســاد اقتصــادی
و تــوان شــبه جزیرههــای اقتصــادی در ایــران
شبهجزیرههای
میانجامــد؟
اقتصادی ایران
شــبه جزیرههــای اقتصــادی ایــران
هم اکنون هر یک
هــم اکنــون هــر یــک بــه میــزان وســعت و
به میزان وسعت و
توا نشــان ســهمی در قــدرت دارنــد .اگــر
توانشان سهمی در
در دوران «پســاخامنهای» مجموعــۀ شــبه
قدرت دارند .اگر در
جزیرههــای فســاد خیــز بازهــم در در اختیــار
دوران«پساخامنهای»
ولــی فقیــه و یــا شــورای رهبــری قــرار داشــته
مجموعۀشبه
باشــند ،ناچــار وظیفــۀ تامیــن منابــع اقتــدار
اقتصــادی نهــاد رهبــری را نیــز برعهــده
جزیرههایفساد
خواهنــد داشــت .آیــا ولیفقیــه ،شــورای
خیز بازهم در در
رهبــری و نهــاد رهبــری پــس از خامنــهای
اختیار ولی فقیه و یا
حاضــر اســت کــه از ایــن میــراث خامنــهای
شورای رهبری قرار
چشــم بپوشــد؟
داشته باشند ،ناچار
پنجــم -بخشــی از ایــن شــبهجزیرههای
وظیفۀ تامین منابع
رانتخــوار نظامــی و یــا مذهبیانــد ،نظیــر
اقتدار اقتصادی نهاد
ســپاه پاســداران ،بنیــاد پانــزده خــرداد ،آســتان
رهبری را نیز برعهده
قــدس رضــوی و کمیتهامــداد .رویارویــی
بــا آنهــا یــا نادیدهگرفتــن شــان میتوانــد
خواهند داشت .آیا
پیامدهــای دشــواری بــرای «نهــاد رهبــری»
ولیفقیه،شورای
پــس از خامنــهای داشــته باشــد.
رهبری و نهاد رهبری
بــه بیــان دیگــر ،هــر فــرد یــا گروهــی کــه
پس از خامنهای
جایــگاه خامنــهای را در اختیــار بگیــرد ،در
حاضر است که از
ســاختار کنونــی جمهــوری اســامی چــارهای
این میراث خامنهای
جــز تامیــن منافــع ایــن «شــبه جزیرههــا»ی
چشمبپوشد؟
قدرتمنــد نــدارد« .نظامــی شــدن» اقتصــاد
ایــران در دو دهــه گذشــته ،نظامیــان را
قدرتمندتــر از گذشــته کــرده و امــکان «فلــج»
کــردن سیســتم را بــرای «ســپاه پاســداران» و نهادهــای همســو
فراهــم کــرده اســت.
ششــم -وضعیــت اقتصــادی دوران پســاخامنهای ،تابــع
وضعیــت سیاســی اســت.
اگــر فــرض مــا بــر ایــن باشــد کــه در درون ســاختار کنونــی
ِ
شــخص ولیفقیــه تغییــر کنــد و ســاختار
جمهــوری اســامی تنهــا
هــم چنــان پابرجــا باشــد ،نمیتــوان انتظــار تحــول اقتصــادی بــه
معنــای از بیــن رفتــن شــبه جزیرههــای فســاد را داشــت.
تنهــا میتــوان انتظــار داشــت کــه از حــوزۀ نفــوذ و تــوان
برخــی از شــبهجزیرهها کاســته و در مقابــل شــبه جزیــرهای دیگــر
قدرتمندتــر شــود و ســهم بیشــتری را در اختیــار بگیــرد.
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ملیحه محمدی

رهبــر فعلــی ایــران در تابســتان امســال هفتــاد و شــش ســاله میشــود.
در دنیــای امــروز و بــا امکانــات هــر روز رشــد یابنــدهای کــه بــرای عموم
و خــواص بــه طریــق اولــی وجــود دارد ،ایــن کــه ایشــان  ۱۰ســال آینــده
را هــم در قیــد حیــات باشــند ،بــه هیچوجــه نامحتمــل نیســت؛ کمــا
اینکــه آقــای خمینــی نیــز قریــب هشــتاد و هفــت ســال زندگــی کــرد.
بنابرایــن طــرح چنیــن پرسشــی اگــر بــر اســاس ســن و ســال یــا حتــی
بیمــاری ایشــان کــه آن هــم در ایــن روزگار قابــل کنتــرل اســت باشــد،
بــه نظــر مــن ورودی مناســبی نیســت و درنهایــت مــا را وادار میکنــد
کــه آینــدهای را بــا رهبریــت فــرد یــا جریــان دیگــری ،در شــرایط و
موقعیــت کنونــی کشــور ترســیم کنیــم و ایــن تصویــری دور از واقعیــت
خواهــد بــود .امــا از آنجایــی کــه در پرســش نشــریه «میهــن» ،ایــن مســئله
بــه عنــوان یــک بحــث راهبــردی مطــرح میشــود ،میتــوان وارد ایــن
بحــث شــد و الجــرم بــا ذکــر امــا و اگرهــای بســیار! یعنــی بررســی دو
حالــت مشــخص .بــه ایــن ترتیــب:
اول ،ادامهی زندگی ایشان بر پایهی این پیشفرضهای من

دوم ،فوت آقای خامنهای و الزام تعیین رهبری جدید در شرایط کنونی

پاســخ مــن بــه حالــت اول یعنــی باقــی مانــدن آقــای خامنـهای در قیــد
حیــات ،کوتــاه و مختصــر اســت و آن ایــن اســت کــه در صــورت ادامهی
حیــات ایشــان مث ـ ً
ا بــرای  ۱۰ســال آینــده ،رشــد نیروهــای سیاســی در
ایــران و شــرایط جهانــی و منطقــهای شــرایط آنچنــان متفاوتــی را در
ایــران پیــش آورده اســت کــه شــاید ورق دفتــر حکومــت در ایــران را
از ایــن فصــل کــه هســت برگردانــد .مثـ ً
ا ســاختار قیــد تقیــد بــر والیــت
را نداشــته باشــد ،یــا اشــکالی ماننــد شــورای رهبــری طــرح شــود کــه در
شــرایط فعلــی زمینــه نــدارد ،یــا دیگــر گونههــای دور از ذهــن امــروزی
مــا یــا حداقــل من!
امــا احتمــال دوم یعنــی ضــرورت تعییــن رهبــری در شــرایط کنونــی،
الزاماتــی بــا خــود دارد کــه مهمتریــن آنهــا پاســخ دادن بــه مشــکالت
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جــدی و حیاتــی کنونــی اســت؛ همــان مشــکالتی کــه در واقــع رهبــری
کنونــی هــم بــا آن درگیــر اســت .اینهــا چهــار مشــکل عمــدهی زیــر
هســتند:
یکــم ،مشــکل هســتهای کــه علیرغــم پیدایــش افقهــای روشــن
هنــوز در جــای خــود باقــی ســت.
دوم ،اقتصــاد ایــران کــه میــان مشــکالت عینــی و ارادهی تغییــر
آونــگ اســت.
ســوم ،روابــط کشــور بــا جامعــهی جهانــی کــه هنــوز بــه تعــادل
الزم نرســیده و کشــورهای عــرب خاورمیانــه کــه در برابــر ایــران مواضــع
خصمانـ ه نســبتاً فعالــی دارنــد.
چهــارم ،مشــکلی کــه شــاید در مقایســه بــا اهمیــت و تعییــن
کنندگــیاش ،خامــوش و سرپوشــیده باشــد و آن بغرنجــی تــوازن قــوای
سیاســی در ایــران اســت .علیرغــم ســرکوب و محــاق فعــاالن سیاســی
کــه متعلــق بــه بخــش بزرگــی از جامعــهی مدنــی ایــران هســتند ،وجــود
و حضــور و مطالبــات ایــن مجموعــه در فضــای سیاســی مــوج میزنــد
و حالتــی از صبــر و انتظــار نفسگیــر را نــه تنهــا بــر جامعــه کــه بــر
حکومــت نیــز تحمیــل کــرده اســت .و ایــن صبــر و انتظــار نمیتوانــد
تــا هــر وقــت کــه یکــی از طرفیــن میخواهــد ادامــه بیابــد .مطالبــات
ســرکوب شــدهی سیاســی در هــر جامع ـهای فقــط بزنــگاه میجویــد تــا

آنچنانکــه حکــم لحظــه باشــد خــود را بــروز دهــد! و ایــن مشــکلی
نیســت کــه حکومتگــران جامعــهی ایــران علیرغــم هــر موضعــی کــه
در انظــار میگیرنــد ،هــر لحظــه آن را در آســتانه نبیننــد.
از ســوی دیگــر میدانیــم کــه تعییــن رهبــر جدیــد در ایــران
پروسـهای تابــع یــک حرکــت قانونمنــد نیســت و از نظــم از پیــش نوشــته
شــدهای چــون والیتعهــدی یــا انتخــاب رییــس جمهــور جدیــد کــه تابــع
صنــدوق آرای عمومــی اســت پیــروی نمیکنــد .ایــن فراینــد تابــع چالــش
بزرگــی اســت کــه از درون نبــرد «کــه بــر کــه» ،میــان مراجــع محافظــهکار
ســنتی و محافظــهکاران افراطــی بیــرون میآیــد .امــا و در عیــن حــال
از آنجایــی کــه شــرایط سیاســی فعلــی از ایــن مشــکالت چهارگان ـهای
کــه بــر شــمردم رنــج میبــرد ،بــه گمــان مــن نتیجــه نــه لزوم ـاً حاصــل
پیــروزی یکــی از دو جنــاح بــر دیگــری ،کــه میتوانــد محصــول ســازش
منطقــی میــان ایــن دو جریــان درون حکومتــی هــم باشــد.
ایــن خوشبینــی یــا بدبینــی نیســت .ایــن را برآمــد نهایــی تصمیمــات
جمهــوری اســامی در عمــل نشــان داده اســت .یعنــی روحانیــت ایــران
اگــر در مســئلهی آزادیهــای سیاســی ،فــردی و اجتماعــی ،گرایشهــای
مختلفــی دارد و مثـ ً
ا جنــاح محافظــهکار افراطــی بــه هیــچ قیمتــی حاضــر
بــه کنــار آمــدن بــا مقولــهی آزادی فــردی نیســت ،امــا در کنــار آمــدن
بــا ایدهآلهــای سیاســی خــود ،از منظــر منافــع آتــیاش بســیار واقعبیــن
و آیندهنگــر اســت.
ش همــان عملگرایــی معــروف جمهــوری اســامی اســت
ایــن گرایـ 
کــه موجــب شــده اســت هرگــز نیــروی نظامــی خــود را فقــط در پــی
حمایــت از آرمــان ایدئولوژیــک خــود بــه کار نگیــرد .از پیــش میدانــم
کــه ایــن ادعــا مخالفیــن بســیاری دارد .از مخالفانــی کــه میخواهنــد
ثابــت کننــد جمهــوری اســامی در یمــن نیــروی نظامــی دارد ،عبــور
میکنــم زیــرا ادلــهای ندارنــد ولــی در پاســخ دوســتانی کــه حضــور
نظامــی جمهــوری اســامی را در ســوریه بــه عنــوان ســند در مقابــل
ادعــای مــن میآورنــد ،بــدون وارد شــدن بــه بحــث درســتی یــا نادرســتی
ایــن حرکــت ،تأکیــد میکنــم کــه اگــر نیــک بنگرنــد ،مســئله در ســوریه
ن همــان منفعتــی
اساس ـاً منافــع سیاســی و جغرافیــای سیاســی اســت و ای ـ 
اســت کــه هــر حکومتــی را بــا هــر ماهیتــی بــه حرکــت وامــیدارد.
بــاری ،بــر ســر ایــن مســئله در ایــن یادداشــت بیــش از ایــن درنــگ
کــردن خــارج از وظیفــه میشــود زیــرا کــه میتوانــد از مرزهــای
موضــوع مــورد بحــث یعنــی «آینــدهی ایــران پــس از خامن ـهای» بســیار
دور شــود.
برمیگــردم بــه ایــن بحــث کــه زعمــای روحانیــت در جمهــوری
اســامی درنهایــت همیشــه بــا یکدیگــر ســازش میکننــد ،و تأثیــر ایــن
سیاســت در مســئلهی انتخــاب رهبــر!
گفتــم کــه چهــار مشــکل ،هســتهای ،اقتصــاد ،روابــط خارجــی و
بحــران سیاســی ناشــی از ســرکوب آزادیهــا ،از هــر نگاهــی مهمتریــن
موانــع کشــورداری بــرای رهبــری جمهــوری اســامی ایــران هســتند.
دریافــت مــن بــر اســاس آنچــه تاکنــون در کشــور مــا روی داده ،ایــن
اســت کــه بازیگــران حکومتــی صحنــهی سیاســت ایــران ،از هــر گرایشــی
کــه هســتند ،دریافتهانــد کــه در مقطعــی از حیــات کشــور ایســتادهایم
کــه بــا هــر چهــار مــورد ایــن مشــکالت تنهــا میتــوان بــه اعتــدال و بــه
احتیــاط روبــرو شــد.
ِ
بنابرایــن ،مجتهــد مطابــق قانــون اساســی جامــع الشــرایطی کــه
گرایــشاش مطلقــاً بــه تخریــب رابطــه بــا غــرب ،متوقــف کــردن
مذاکــرات ،صــدور انقــاب ،و ســرکوب بــاز هــم بیشــتر آزادیهاســت،
اگــر در بیــن علمــای طــراز اول وجــود داشــته باشــد هــم ،او شــهامت در

دســت گرفتــن ســکان کشــور و عملــی کــردن ایــن ایدههــا را نخواهــد
داشــت .اینکــه روحانیــون دیگــر در مجلــس خبــرگان بــه چنیــن فــردی
بــرای رهبــری رأی بدهنــد نیــز از زاویــه همیــن واهمههــا غیــر ممکــن
است.
امــا اگــر ناگزیــر باشــیم کــه بــه شــواهد و نمونههــای موجــود بــرای
جانشــینی آقــای خامن ـهای اشــاره کنیــم ،نامهــای معینــی وجــود دارنــد
کــه برخــی بیشــتر و برخــی کمتــر بــه درجــات گوناگــون واقعبینانــه
یــا ایدهآلجویانــه بــه هــر حــال مطــرح میشــوند و
روحانیت
میتــوان بــه موقعیــت و احتمــاالت مربــوط بــه
آنهــا تــا حــدودی پرداخــت .تأکیــد میکنــم
ایران اگر در مسئلهی
تــا حــدودی زیــرا کــه همچنــان کــه انتخــاب
آزادیهای سیاسی،
فــرد معیــن از ضوابطــی کــه در بــاال گفتــم پیــروی
فردی و اجتماعی،
میکنــد ،نــوع حضــور و عملکــرد او نیــز تابعــی
گرایشهایمختلفی
از شــرایط بیرونــی و درونــی اســت.
دارد و مث ً
ال جناح
یکــی از شــایعترین نامهــا بــا توجــه بــه
محافظهکار افراطی به
اینکــه وســعت شــایعه حتمــاً بــه دلیــل صحــت
آن نیســت ،نــام فرزنــد آقــای خامنـهای «مجتبــی»
هیچ قیمتی حاضر به
اســت کــه در چارچــوب رفتــار شــناخته شــدهی
کنار آمدن با مقولهی
روحانیــت ایــران چنیــن انتخابــی غیرممکــن بــه
آزادی فردی نیست،
نظــر میرســد .از ســن و ســال تــا مراتــب علمــی
اما در کنار آمدن با
و دینــی او ،همــه منکــر چنیــن احتمالــی هســتند.
ایدهآلهایسیاسی
حســن خمینــی چهــرهای اســت کــه بــه
ویــژه اگــر مــراد مــا احتمــال تعییــن رهبــری در
خود ،از منظر منافع
ایــن ســال و ماههــا باشــد ،بایــد بــه فراموشــی
آتیاش بسیار واقعبین
ســپرده شــود .نــه تنهــا موقعیــت ســنی و درجــات
و آیندهنگر است.
حــوزوی کــه جهتگیریهــای سیاســی او نیــز
گرایش همان

این
چنیــن امکانــی را برایــش فراهــم نمیکننــد.
عملگراییمعروف
علمــای طــراز اولــی از دو جنــاح
جمهوریاسالمی
محافظــهکاران ســنتی یــا افراطــی هســتند کــه قبــل
از هــر مالحظ ـهای اغلــب بــه دلیــل ســن و ســال
است که موجب شده
خــود کــه باالتــر از آقــای خامنــهای هســتند و
است هرگز نیروی
امتنــاع طبیعــی خبــرگان از انتخابــی کــه دیــری
نظامی خود را فقط در
نپایــد ،از دور احتمــاالت خــارج میشــوند.
پی حمایت از آرمان
احمــد جنتــی از نامهایــی اســت کــه بــه
ایدئولوژیک خود به
گمــان مــن بــه هــر دو دلیــل یعنــی هــم کبــر ســن
کار نگیرد.
و هــم افراطگرایــی غیــر قابــل اعتمــاد ،مطــرح
نخواهــد بــود.
محمــد تقــی مصبــاح یــزدی ،نیــز هــم بــه دلیــل
مواضــع تندروانــهی خــود و هــم نزدیکــی بــه حلقــهی یــاران و همراهــان
احمدینــژاد شانســی نخواهــد داشــت.
انتخــاب شــخصی ماننــد آیــتاهلل شــاهرودی کــه در عرصــهی
عمومــی و بــه ویــژه از منظــر روحانیــون ســطح بــاال ،پیــرو افــراط و
تفریــط بــه نظــر نمیرســد ،بــه علــت مســئولیت درازمــدتاش بــر
مجلــس اعــای عــراق منتفــی بــه نظــر میرســد .زیــرا کــه مســئلهی
ایرانیــت و حفــظ حــدود و ثغــور ایــران ،برخــاف تصــور بســیاری از
مخالفــان حکومــت ،یــک عنصــر جــدی در سیاســتگذاری حاکمــان
جمهــوری اســامی بــوده اســت .بــه نحــوی کــه در بحثهــای خبــرگان
قانــون اساســی از همــان آغــاز بــا پیشــنهاد حــذف قیــد «ایرانــی» از شــرایط
رهبــری بــه شــدت مخالــف شــد .و اگــر مســئلهی تولــد آقــای شــاهرودی
در عــراق نیــز ـــکه بــه حــق خــارج از موازیــن حقــوق بشــری اســتـ
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نادیــده گرفتــه شــود ،میــزان وابســتگی او بــا منافــع کشــوری کــه در آن
متولــد شــده و ســی ســال او را پــرورش داده اســت ،بــه انــدازهی کافــی
شــبههبرانگیز خواهــد بــود.
امــا نامــی کــه نمیتوانــد بــر روی آن بحــث ســنگینی نباشــد،
هاشــمی رفســنجانی اســت .همــه میداننــد کــه خبــرگان در دو
انتخابــات اخیــر بــرای تعییــن رییــس مجلــس ،زیــر فشــار شــدید
توصیههــای آقــای خامنــهای بــرای گــذر از هاشــمی رفســنجانی
قــرار داشــتهاند .در دور اول آقــای هاشــمی داوطلبانــه بــه نفــع آقــای
کنــی بیمــار و بســتری کنــار رفــت و دور دوم بــاز  ۲۴نفــر مقاومــت
کردنــد و بــه او رأی دادنــد .حــال بایــد متصــور باشــیم کــه خبــرگان
دوره پنجــم کــه در صــورت فــوت رهبــری ،دیگــر زیــر توصیههــا و
فشــارهای شــدید ایشــان قــرار ندارنــد بــا توجــه بــه مجموعــه شــرایط
کشــور ،یعنــی وضعیــت عبــور یــا هنــوز حضــور در بحرانهــای
چهارگانــه ،چگونــه تصمیــم میگیرنــد!
از نظــر مــن دور از ذهــن نخواهــد بــود کــه
اگــر خبــرگان مجبــور بــه تصمیمگیــری شــوند،
پایفشاری
در شــرایطی کــه هنــوز بحرانهــا پایدارنــد ،بــه
مردم بر حقوق
هاشــمی رفســنجانی بــه عنــوان تنهــا امکانــی کــه
خود ،در عین
میتوانــد جلــوی فروپاشــی را بگیــرد ،رأی
پایفشاری بر تعطیل
بدهنــد.
خشونت ،گذاری را
امــا اگــر تعییــن رهبــر جدیــد در شــرایطی
ناگزیر میکند که
پیــش بیایــد کــه حداقــل ســه بحــران خارجــی
نه حکمرانان ایران
و هســتهای و اقتصــادی تلطیــف یــا رفــع شــده
که هر حکومتی در
باشــند ،پارامترهــا و شــخصیتهای دیگــری
هر کجای جهان
میتواننــد محــل توافــق آقایــان باشــند.
وادار به همراهی با
امــا هنــوز میماننــد نامهایــی کــه بــه دالیــل
آن میشود.
مختلــف میتــوان بــرای آنــان شــانس قائــل شــد:
آیــتاهلل جــوادی آملــی یکــی از ایــن
شکی نیست که
نامهاســت .وی بــه انــدازهای کــه البــد در
سرعت این گذار
خــور رهبــری سیاســی یــک کشــور اســت،
به نسبت سطح
هرگــز درگیــر مســایل سیاســی نبــوده اســت و
آگاهی عمومی که
یعنــی بــه همیــن میــزان از افــراط و تفریطهــا
در هر جامعهای هم
بــه دور اســت و در صورتــی کــه اندیشـه آزادی
حکومت کنندگان
همچنــان علمــای شــیعه را بهراســاند کــه
و هم حکومت
نتواننــد بــه هاشــمی رفســنجانی رأی بدهنــد ،او
شوندگان را در
انتخــاب بعیــدی بــه نظــر نمیرســد.
علیاکبــر ناطــق نــوری نامــی اســت کــه
برمیگیرد،
بــرای گریــز از انتخــاب هاشــمی رفســنجانی
متفاوت است.
میتوانــد روحانیــت ســنتی را مجــاب و
محافظــهکاران افراطــی را ناگزیــر کنــد.
او رشــته مهــر بــا رهبــر جمهــوری اســامی را نــگاه
داشــته؛ در خبــرگان و در شــورای مصلحــت نظــام حضــور
دارد و ریاســت دفتــر بازرســی رهبــری را نیــز بــر عهــده
دارد و علیرغــم اینکــه در زمــره دشــمنان جنبــش ســبز
ثبــت نــام نکــرده اســت ،از حامیــان یــا ســاکتان فتنــه نیــز
محسوب نمیشود.
نامهــای دیگــری نیــز همچنــان در فهرســت جانشــینان احتمالــی
مطــرح میشــوند کــه طــرح آنهــا در شــرایط کنونــی از دیــد مــن
تنهــا اطالهــی کالم اســت و برمیگــردم بــه پرســش اصلــی کــه کلــی
اســت و نظــر بــه آینــده کشــور در غیــاب آقــای خامنــهای دارد
صرفنظــر از اینکــه جانشــین ایشــان کــدام شــخصیت مفــروض یــا
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غیــر قابــل پیشبینــی باشــد.
ایــن بخــش بــرای مــن خالصــه اســت .خالصـهای از آنچــه تجربه
سیاســی مــن میگویــد ،خالص ـهای از تاریــخ نزدیــک کشــورم و در
واقــع خالصـهای از آنچــه بــه گمــان مــن شــاهد خواهیــم بــود! و آن
اینکــه آینــدهی ایــران روشــنتر از گذشــته ،نــه بــه معنــای کلــی
آن بلکــه بــه معنــای مشــخص گذشــته نزدیــک اســت .ایــن گذشــته
نزدیــک از انقــاب بهمــن آغــاز میشــود .انقالبــی کــه بــه گفتــهی
عالــم و عامــی تبلــور ناخواســته مــا شــد و خواســتههایمان را پــس
از آنکــه در مقابــل چشــمان مــان بــه نمایــش درآورد ،بــه زنجیــر
کشــید.
امــا خوشــا جامعـه مــا کــه در تــاش بــرای بازیافتــن حقوقــی کــه
در همــان مســیر ســاختن از دســت رفتــه بودنــد ،از پــای ننشســت.
در کشــش و کوشــشها بارهــا بــر زمیــن افتــاد و بــاز برخاســت.
دهــهی شــصت بــه درازنــای مبارزهــی یــک نســل قربانــی گرفــت.
آنچنــان خشــن و آنچنــان فــراوان کــه میتوانســت کــه دورانــی را
بــه آتــش بکشــد .امــا جامعــه ایــران بههنــگام و هوشــیارانه و بســیار
زودتــر از بســیاری ملــل ،بــه ایــن حقیقــت دســت یافــت کــه حقانیــت
و پیــروزی مبــارزه در گــروی پیــروزی خــون بــر شمشــیر نیســت.
پایفشــاری مــردم بــر حقــوق خــود ،در عیــن پایفشــاری بــر
تعطیــل خشــونت ،گــذاری را ناگزیــر میکنــد کــه نــه حکمرانــان
ایــران کــه هــر حکومتــی در هــر کجــای جهــان وادار بــه همراهــی
بــا آن میشــود.
شــکی نیســت کــه ســرعت ایــن گــذار بــه نســبت ســطح آگاهــی
عمومــی کــه در هــر جامعــهای هــم حکومــت کننــدگان و هــم
حکومــت شــوندگان را در برمیگیــرد ،متفــاوت اســت.
تردیــد هــم نیســت کــه مبــارزهی صلحآمیــز ملتهــا ضامــن
همیشــگی حفــظ آنــان از خشــونتهای حکومتگــران نیســت و
قطعــاً بــه ایــن معنــا هــم نیســت کــه در مســیر تغییــرات صلحآمیــز
و در حیــن تــاش بــرای کاهــش هزین ـه مبــارزه ،دورههــای شکســت
و ناکامــی پیــش نمیآینــد .دوم خــرداد و پیآمدهایــش ،هــم اوج
بودنــد و هــم حضیــض! جنبــش ســبز هــم اوج بــود و هــم فــرود .امــا
نیروهایشــان ،مطالباتشــان ،و اندیشهشــان همچنــان در صحنــ ه
مبــارزه سیاســی در ایــران حضــور دارد و تــوازن قــوای سیاســی حتــی
در میــان محافظــهکاران بــر حســب نــوع برخــورد بــا آن ســنجیده
میشــود .و ایــن فقــط یــک حضــور مجــازی نیســت .جنبــش
اصالحــات و مولــود طبیعــیاش جنبــش ســبز از عوامــل و دالیلــی
بودنــد کــه حاکمیــت را بــه ســوی پذیــرش خــط اعتــدال بردنــد.
ایــن گفتــه ،اگــر صحیــح اســت ولــی کامــل نیســت کــه هــدف
رهبــری از پذیــرش مســئولیت انتخابــات کــه معنایــش از قبــل
پیــروزی روحانــی بــود ،صرفــاً بــرای توافــق در مســئله هســتهای
بــود .اگــر مســئله در ایــن خالصــه میشــد ،دور از ذهــن نیســت کــه
بپذیریــم جلیلــی و والیتــی نیــز جــز بــه دســتور رهبــری کاری را
پیــش نمیبردنــد.
بــرای مــن پذیرفتنــی ایــن اســت کــه مــدارا بــا شــخصی ماننــد
روحانــی ،بــا مواضعــی کــه در قبــال اصالحطلبــان داشــته و دارد،
بــه معنــای توجــه بــه خواســتههای جامعــه مدنــی ایــران نیــز هســت.
برهمیــن ســیاق اســت کــه معتقــدم مجموعــه حاکمیــت ایــران
حتــی پــس از رهبــری کنونــی ،جانــب اعتــدال را رهــا نخواهــد
کــرد و انتخــاب خبــرگان رهبــری ،بــا در نظرداشــت ایــن مســئله
هرگــز شــخصی همچــون جنتــی یــا مصبــاح یــزدی نخواهــد بــود.
انگیزههــای ایــن اجتنــاب را نیــز در بــاال آوردم.

دو جناح و سه سناریو:


جمهوری اسالمی 
آینده
پس از آیت اهلل خامنه ای
عامر ملکی

پاســخ بــه ایــن ســوال کــه جمهــوری اســامی پــس از آیــت اهلل خامنــه
ای بــه چــه نــوع حکومتــی گــذار مــی کنــد نیازمنــد بررســی ســناریوهای
مختلــف دربــاره چیدمــان نیروهــای سیاســی در آســتانه آن اتفاق اســت .اگر
پیــش یــا پــس از درگذشــت رهبــر کنونــی جمهــوری اســامی ،حادثــه یــا
بحــران خاصــی کــه موجــب اعتراضــات مردمی گســترده و تغییرات اساســی
شــود اتفــاق نیفتــد ،مــی تــوان ســه ســناریو را دربــاره آینــده جمهــوری
اســامی پــس از درگذشــت آیــت اهلل خامنــه ای در نظــر گرفــت .ایــن ســه
ســناریو تــا حــد زیــادی بــه نتیجــه انتخابات امســال مجلــس خبــرگان رهبری
هم وابســته اســت.
 -۱ســناریوی ولــی فقیــه مشــروطه :ســناریوی مطلــوب
اصــاح طلبان/اعتــدال گرایــان
پــس از ســرکوب اعتراضــات ســال  ۸۸و مهــار جنبــش ســبز و بــه ویــژه
در انتخابــات ســال  ۹۲ائتالفــی میــان بخشــی از اصــاح طلبــان و اعتــدال
گرایــان بــا محوریــت افــرادی ماننــد هاشــمی رفســنجانی ،محمــد خاتمــی
و حســن خمینــی شــکل گرفــت کــه منجــر بــه پیــروزی حســن روحانــی در
انتخابــات ریاســت جمهــوری شــد .ایــن جریــان خــود را وفــادار بــه نظــام و
بــه ویــژه میــراث آیــت اهلل خمینــی مــی دانــد و بــا مواضــع سیاســی آیــت اهلل
خامنــه ای و جنــاح نزدیــک بــه وی ،یعنــی محافظــه کاران و بنیادگرایــان،

اختــاف نظــر دارد.
اعتــدال گرایــان در نظــر بــر مفاهیمــی چــون دموکراســی ،حقــوق
شــهروندی و انتخابــات رقابتــی تاکیــد مــی کننــد و خواهــان عــادی ســازی
روابــط بــا غــرب و بــاز شــدن نســبی فضــای سیاســی و فرهنگــی هســتند.
اســتراتژی آنهــا بــرای ایجــاد تغییــرات ،شــرکت در انتخابــات و تصاحــب
کرســی هــای نهادهــای انتخابــی اســت .آنهــا معتقدنــد اگــر بتواننــد کرســی
هــای مجلــس خبــرگان را تصاحــب کننــد ،مــی تواننــد بعــد از درگذشــت
آیــت اهلل خامنــه ای ،رهبــری میانــه رو را جایگزیــن او ســازند و در نتیجــه
بازگشــایی فضــای سیاســی و اصالحــات را بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای
قانــون اساســی و یــک رهبــر میانــه رو (بــا در نظــر گرفتــن گزینــه هایــی
ماننــد هاشــمی رفســنجانی ،حســن روحانــی ،حســن خمینی ،محمــد خاتمی
و…) بــه انجــام برســانند .آنهــا معتقدنــد کــه بایــد بــا رهبر کنونــی جمهوری
اســامی تعامــل داشــته و بــه گونــه ای عمــل کننــد کــه اعتمــاد وی را جلــب
کــرده تــا شــاید بتواننــد بــا حمایــت او ،حضــور خــود را در عرصــه سیاســی
و رقابــت هــای انتخاباتــی تضمیــن کننــد.
ایــن ســناریو اگــر چــه بــر روی کاغــذ امــکان پذیــر بنظــر مــی رســد
امــا موانــع ســختی در برابــر آن وجــود دارد .فیلتــر شــورای نگهبــان ،اولیــن
مانــع بــر ســر تحقــق ایــن ســناریو اســت چــرا کــه شــورای نگهبــان در
اختیــار محافظــه کاران اســت و بــه راحتــی مــی توانــد کاندیداهــای جریــان
رقیــب را حــذف کنــد تــا امــکان کســب کرســی هــای مجلــس خبــرگان
را از اعتــدال گرایــان بگیــرد .بنظــر مــی رســد بــرای غلبــه بــر ایــن مشــکل،
گرایــان و اصــاح طلبــان قصــد دارنــد تــا بــا تاکتیــک «حضــور حداقلــی» و
حرکــت بــا «چــراغ خامــوش» ،کاندیداهــای نزدیــک بــه جریــان خــود را در
انتخابــات خبــرگان معرفــی کننــد؛ یعنــی از کاندیداتــوری افــراد سرشــناس
جریــان خــود کــه حساســیت جنــاح مقابــل بــر روی آنهــا زیــاد اســت (مانند
محمــد خاتمــی) اجتنــاب کننــد و بــه جــای آن تــاش کننــد تــا از افــراد
کمتــر شــناخته شــده کــه بــا جریــان اعتدال گــرا همســو هســتند در انتخابات
حمایــت کننــد .بــه ایــن طریــق اگــر چــه ممکــن اســت بتــوان لیســت
انتخاباتــی از افــراد مــورد تاییــد شــورای نگهبــان تهیــه کــرد ،امــا حمایــت از
افــراد گمنــام کــه بطــور واضــح تعلــق سیاســی و جناحی بــه گرایــان ندارند،
دو ریســک را در پــی خواهــد داشــت :یــک اینکــه ممکــن اســت ایــن افــراد
بــه دلیــل مشــخص نبــودن ســوابق شــان ،مــورد اقبــال رای دهنــدگان قــرار
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نگیرنــد .دوم اینکــه ممکــن اســت آنهــا بعــد از انتخــاب شــدن خــود را بــه
جنــاح گرا/اصــاح طلــب متعهــد نداننــد و در بزنــگاه تصمیــم گیــری ،بــه نفع
جنــاح دیگــر رای دهنــد.
بــه هــر حــال ســناریوی مطلــوب جنــاح اعتــدال گرا/اصــاح طلــب
تصاحــب کرســی هــای مجلــس خبــرگان در انتخابــات ســال آینــده توســط
افــرادی میانــه رو اســت تــا شــاید بتواننــد در انتخــاب رهبــر آینــده پــس از
درگذشــت آیــت اهلل خامنــه ای تاثیــر بگذارنــد و شــکلی از گــذار و اصــاح را
بــه طــور تدریجــی عملــی ســازند.
 -۲ســناریوی اســتمرار وضــع موجــود :ســناریوی مطلــوب
محافظــه کاران/اقتدارگرایــان
در نقطــه مقابــل اعتداگرایــان ،ائتالفــی از محافظــه
کاران و نیروهــای تنــدرو هســتند کــه نمــی خواهنــد
آن چه یک
بعــد از مــرگ آیــت اهلل خامنــه ای ،رهبــری جمهوری
نیروی نظامی تمامیت
اســامی در اختیــار فــردی نزدیــک بــه اعتــدال
خواه برای کودتای
گرایــان و اصــاح طلبــان قــرار گیــرد .آنهــا معتقدنــد
احتمالی بدان نیاز
کــه اعتــدال گرایــان اهــل ســازش بــا غــرب ،وادادگی
دارد ،وجود یک
فرهنگــی و سیاســی در داخــل کشــور هســتند و
شخصیت نظامی
قــدرت گرفتــن آنهــا موجــب اســتحاله انقــاب
کاریزماتیک و
اســامی و دوری از ارزش هــای اصیــل انقــاب و
مطرح است.
نظــام مــی شــود .آنهــا نگاهــی بنیادگرایانــه بــه مبانــی
هیچ کس شاید بهتر
اســام و نظــام دارنــد .از چهــره هــای شــاخص ایــن
از فرمانده سپاه قدس
جریــان مــی تــوان از احمــد جنتــی ،مصبــاح یــزدی،
که آیت اهلل خامنه
ای او را «شهید زنده» محمــد یــزدی ،قاســم ســلیمانی و احمــد خاتمــی نــام
بــرد .ایــن جریــان نزدیکــی بیشــتری بــه رهبــر فعلــی
نامیده است مناسب
جمهــوری اســامی دارد و معتقــد اســت کــه رهبــری
این موقعیت نیست.
متاسفانه پروژه قهرمان آینــده جمهــوری اســامی نیــز بایــد در دســتان فــردی
سازی و «سردار ملی» بــا همیــن گرایــش باشــد .جریــان محافظــه کار/
اقتدارگــرا اصلــی تریــن ارکان قــدرت در جمهــوری
سازی در این شرایط
رقم خورده است و از اســامی یعنــی قــوه قضاییــه و نیروهــای نظامــی را در
طــول زمامــداری آیــت اهلل خامنه ای در دســت داشــته
قضا نیروهای سیاسی
اســت .ایــن جنــاح همچنیــن گلــوگاه اصلــی انتخابات
اصالح طلب/اعتدال
گرا بدون تامل درباره یعنــی شــورای نگهبــان را در اختیــار دارد و در هشــت
ســال دوران ریاســت جمهــوری محمــود احمــدی
عواقب این امر،
نــژاد ،دو قــوه (شــبه)انتخابی مجریــه و مقننــه را نیــز در
در داخل و خارج
کشور در خدمت این اختیــار خــود داشــت .جنــاح محافظــه کار بــر مبنــای
تحلیــل هــای آمــاری از نتایــج انتخابــات ،در حــدود
قهرمان سازی قرار
 ۲۳درصــد آرای مــردم را دارد امــا همــان طــور کــه
گرفته اند.
در بــاال ذکــر شــد بیــش از  ۸۰درصــد ارکان اصلــی
قــدرت را همــواره در اختیار داشــته اســت .جنــاح محافظه
کار دارای دو گرایــش میانــه رو و تنــدرو در درون خــود اســت .بخــش میانــه
رو محافظــه کاران بــا اعتــدال گرایــان هــم پوشــانی و ســابقه مشــترک دارنــد
(افــرادی ماننــد علــی الریجانــی و علــی اکبــر والیتــی نزدیکــی بیشــتری بــا
هاشــمی و روحانــی دارنــد) .امــا ارکان اصلــی قــدرت کــه در بــاال ذکــر شــد
همگــی در اختیــار جنــاح تنــدرو محافظــه کاران اســت .ایــن بخش تنهــا دارای
 ۱۰درصــد آرای مــردم اســت و میــزان آرای ســعید جلیلــی در انتخابــات ســال
 ۹۲ایــن پایــگاه رای را نشــان مــی دهــد .از ایــن رو ایــن جنــاح نمــی توانــد
تنهــا بــا اتــکا بــه پایــگاه رای خــود در انتخابــات مجلــس خبــرگان پیــروز شــود
بلکــه مجبــور اســت از دوپینــگ شــورای نگهبــان اســتفاده کنــد تــا بــا حــذف
کاندیداهــای جنــاح مقابــل بتوانــد شــانس پیــروزی خــود را افزایــش دهــد.
ســناریوی مطلــوب جریــان محافظــه کار و بــه ویــژه بخــش تنــدرو آن،

38

دوره جدید| شماره  | 3خرداد و تير  12 | ١٣٩٤یورو

تصاحــب مجلــس خبــرگان بــا اســتفاده از ابــزار شــورای نگهبــان و مهندســی
انتخابــات اســت تــا پــس از مــرگ آیــت اهلل خامنــه ای ،رهبــری همســو بــا
سیاســت هــای وی و وابســته بــه جنــاح اقتداگــرا انتخــاب شــود .ایــن جنــاح از
دســت دادن مجلــس خبــرگان را بســیار خطرنــاک مــی دانــد و در عیــن حــال
عالقــه ای بــه تکــرار اتفاقــات ســال  ۸۸نــدارد .بحــران «فتنــه  »۸۸هنــوز کابــوس
جنــاح اقتدارگــرای حکومــت اســت و تــا حــد امــکان تــاش خواهــد داشــت
کــه مدیریــت انتخابــات بــه بــروز جنبــش اعتراضــی دیگــری یــا درگیــری
دوبــاره نیروهــای درون نظــام نینجامــد .از اینــرو ایــن جنــاح تــاش خواهــد
کــرد تــا نتیجــه انتخابــات مجلــس خبــرگان را بــا فیلتر شــورای نگهبــان و پیش
از برگــزاری انتخابــات کنتــرل کنــد چراکــه دســت بــردن در آرای مــردم و
حــذف کاندیداهــای رقیــب در صــورت پیــروزی در انتخابــات ،مــی توانــد
نظــام را بــا هزینــه هــای بیشــتری مواجــه ســازد .تجربــه رد صالحیــت هاشــمی
رفســنجانی در انتخابــات ســال  ۹۲توســط شــورای نگهبــان ،بعنوان یــک تجربه
موفــق از مهندســی «پیــش از انتخابــات» ،گزینــه ایســت کــه در انتخابــات آینده
مجلــس خبــرگان هــم مــی توانــد بــکار گرفتــه شــود.
 -۳ســناریوی کودتــای نظامــی :ســناریوی اضطــراری
اقتدارگرایان/نظامیــان
محافظــه کاران تنــدرو اگــر نتواننــد از طریــق ســناریوی دوم مجلــس
خبــرگان را تصاحــب کننــد و چگونگــی انتخــاب رهبــر بعــدی جمهــوری
اســامی را در اختیــار بگیرنــد ،مجبــور بــه اســتفاده از گزینــه دیگــری هســتند.
ایــن بخــش از محافظــه کاران کنتــرل اصلــی تریــن نهادهــای نظامــی ،امنیتــی
و قضایــی را در دســت دارنــد .در نتیجــه در صورتــی کــه نتواننــد از طریــق
ســاختار انتخاباتــی و راهکارهــای ظاهــرا قانونــی کنتــرل ارکان هــای اصلــی
قــدرت در جمهــوری اســامی را حفــظ کننــد ،شــاید مجبــور بــه اســتفاده از
قــوای قهــری و ابــزار ســرکوب شــوند .ایــن ســناریو را مــی تــوان ســناریوی
اضطــراری نامیــد چــرا کــه در صــورت نیــاز و اضطــرار ایــن گزینــه ممکــن
اســت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .یقینــا ترجیــح جنــاح اقتدارگــرا بــه نتیجــه
رســیدن ســناریوی دوم اســت .حتــی اگــر ســناریوی اول محقــق شــود ،مادامــی
کــه نیروهــای اقتدارگــرا بتواننــد بعــد از مــرگ آیــت اهلل خامنــه ای ،گزینــه
مطلــوب خــود را بــرای رهبــری بــه مجلــس خبــرگان متمایــل بــه اعتــدال
گرایــان تحمیــل کننــد ،نیــازی بــه ســناریوی ســوم نخواهــد بــود .امــا اگــر پــس
از مــرگ رهبــر جمهــوری اســامی و در روز مبــادا ،مجلــس خبــرگان رای
بــه انتخــاب رهبــر جدیــدی بدهــد کــه متمایــل بــه تغییراتــی در سیاســت هــای
فعلــی نظــام و بــه ویــژه محــدود ســاختن دخالــت نظامیــان در امــور سیاســی
باشــد ،در ایــن صــورت ســناریو ســوم شــاید تنهــا گزینــه اقتدارگرایــان بــرای
حفــظ وضعیــت موجــود باشــد .شــاید در ســخنان اخیــر یکی از ســرداران ســپاه
بتــوان نشــانه هایــی از ایــن «گزینــه اضطــراری» را دیــد« :برخــی مــی گوینــد
ســپاه مــی خواهــد کودتــا کنــد ،ایــن درســت نیســت زیــرا ســپاه جایــگاه خــود
را در حکومــت دارد و نیــاز بــه ایــن مباحــث نــدارد».
ســناریوی ســوم را مــی تــوان کودتــای اقتدارگرایــان یــا ســناریوی
کودتــای نظامــی نــام گذاشــت کــه در آن احتــرام ظاهــری بــه قانــون اساســی
و تــن دادن بــه انتخــاب رهبــر از طریــق مکانیــزم قانونــی مجلــس خبــرگان هــم
تعطیــل خواهــد شــد .بــرای پیشــبرد ایــن ســناریو بخشــی از نظامیــان وارد عمــل
مــی شــوند کــه احســاس کننــد جایــگاه و منافــع شــان بــه خطــر مــی افتــد .امــا
بــرای تحقــق ایــن ســناریو نیــاز بــه یــک شــخصیت محــوری و کاریزماتیــک
نظامــی اســت کــه رابطــه بســیار خــوب و نزدیــک بــا آیــت اهلل خامنه ای داشــته
باشــد تــا در غیبــت وی و در صــورت نیــاز بتوانــد بــا شــعار «جلوگیــری از
انحــراف نظــام از آرمــان هــای انقــاب و امــام خامنــه ای» وضعیــت فــوق العاده
اعــام کنــد و حتــی در برابــر ارکان قانونــی نظــام ماننــد مجلــس خبــرگان هــم
بایســتد .ایــن ســناریو بــه خلــق یــک چهــره کاریزماتیــک از میــان ســرداران

ســپاه نیــاز دارد.
آمــار و اخبــار نشــان مــی دهــد تــا چــه میــزان در طــول یــک دهــه
گذشــته نهادهــای امنیتــی و نظامــی ،کنتــرل اقتصــاد ،سیاســت و امــر قضــا
را در ایــران در دســت گرفتــه انــد .حمایــت همــه جانبــه رهبــر جمهــوری
اســامی از ســپاه ،دخالــت و درگیــری ســپاه در کشــورهای منطقــه و جنگ
هــای داخلــی آنهــا ،و کنتــرل ســپاه بــر نیروهــای نظامــی و ارتــش ایــران
باعــث شــده اســت کــه ایــن نهــاد نظامــی و امنیتــی بــه اصلــی تریــن قــدرت
در عرصــه سیاســت ایــران تبدیــل شــود .نقــش منفــی ســپاه قــدس در بحران
هــای منطقــه ای بــا حمایــت از بشــار اســد و دخالــت غیرســازنده در عــراق
و لبنــان موجــب کاهــش محبوبیــت ایــران در میــان کشــورهای منطقــه شــده
و مخاطــرات امنیتــی زیــادی را در دراز مــدت بــرای منافــع ملــی بــه همــراه
خواهــد داشــت .امــا بــا ایــن وجــود ،مصــون مانــدن ایــران از جنــگ هــای
منطقــه و امنیــت نســبی مرزهــای کشــور باعــث شــده تــا بخشــی از مــردم و
ناظــران و فعــاالن سیاســی بــه تمجیــد از ســپاه پرداختــه و بــا چشــم بســتن بــر
عملکــرد مخــرب نیروهــای ســپاه قــدس در بحــران هــای منطقــه ،بــه قهرمان
ســازی از ســرداران ســپاه روی آورنــد .آن چــه یــک نیروی نظامــی تمامیت
خــواه بــرای کودتــای احتمالــی بــدان نیــاز دارد ،وجــود یــک شــخصیت
نظامــی کاریزماتیــک و مطرح اســت.
هیــچ کــس شــاید بهتــر از فرمانــده ســپاه قــدس کــه آیــت اهلل خامنــه
ای او را «شــهید زنــده» نامیــده اســت مناســب ایــن موقعیت نیســت .متاســفانه
پــروژه قهرمــان ســازی و «ســردار ملــی» ســازی در ایــن شــرایط رقــم خورده
اســت و از قضــا نیروهــای سیاســی اصــاح طلب/اعتــدال گــرا بــدون تامــل
دربــاره عواقــب ایــن امــر ،در داخــل و خــارج کشــور در خدمــت ایــن
قهرمــان ســازی قــرار گرفتــه انــد .واژه هــای اغــراق آمیــز چــون «ســردار
ملــی»« ،سپهســاالر»« ،ســردار صلــح»« ،ســردار عــارف»« ،آبــروی ایرانیــان»،
«اســطوره الهــی» و دههــا توصیــف اغــراق آمیــز از قاســم ســلیمانی اغلــب
توســط شــخصیت هــای منســوب بــه جریــان اصــاح طلبی/اعتــدال گرایــی
صــورت گرفتــه اســت (بــه طــور نمونــه مراجعــه شــود بــه ســخنان ســتایش
آمیــز مســعود بهنــود ،محمــد قوچانــی ،ابراهیــم نبــوی ،صــادق خــرازی و
اکبــر منتجبــی دربــاره قاســم ســلیمانی).
نیروهــای نظامــی در هــر کشــوری یکــی از ارکان اصلــی حفــظ امنیت،
ثبــات وتــوان دفاعــی یــک کشــور هســتند .یقینــا کشــور پهنــاوری ماننــد
ایــران کــه در منطقــه ای بحــران زده و پرآشــوب هــم قــرار دارد ،نیــاز بــه
یــک نیــروی نظامــی و ارتــش ملــی و پرتــوان دارد .نظامیــان اگــر پایبنــد بــه
وظایــف ملــی خــود و عــدم دخالت و بی طرفــی در امور سیاســی و فرهنگی
باشــند ،از بــزرگ تریــن ســرمایه هــای انســانی یــک کشــور محســوب مــی
شــوند .امــا اگــر نیروهــای نظامــی یــک کشــور در امــور سیاســی مداخلــه
کننــد و بــر نهادهــای اقتصــادی ،فرهنگــی و قضایــی مســلط شــوند ،کشــور
را گرفتــار یــک حکومــت نظامــی و اقتدارگــرا مــی کننــد .وجــود اینگونــه
نهادهــای نظامــی مداخلــه گــر در کشــور مانعــی بــر ســر راه توســعه ،امنیــت
و حکمرانــی خــوب خواهــد بــود .اکثــر فرماندهــان ســپاه از جملــه قاســم
ســلیمانی در ســال هــای گذشــته سیاســتمداران برآمــده از نهادهــای (شــبه)
انتخابــی را تلویحــا تهدیــد بــه کودتــا کردنــد و بــا کودتــای انتخاباتــی ســال
 ۸۸همــراه بودنــد .ایــن مســاله متاســفانه نشــان مــی دهــد کــه در میــان بعضی
از ســرداران ســپاه ایــن بــاور وجــود دارد کــه اگــر سیاســتمداران برآمــده از
نهادهــای انتخابــی همســو بــا گرایش سیاســی آنها نباشــند ،مــی تــوان از زور
و شــاید کودتــا در صــورت نیــاز اســتفاده کــرد .ایــن همــان چیــزی اســت
کــه ممکــن اســت ســناریوی ســوم را در آینــده رقــم زنــد و جمهــوری
اســامی را از یــک اســتبداد مذهبــی بــه یــک اســتبداد نظامــی تبدیــل کنــد.
اینکــه آیــا یــک حکومــت نظامــی ماننــد حکومــت السیســی در مصــر مــی

توانــد در ایــران بــرای مــدت طوالنــی دوام بیــاورد و آینــده آن چــه خواهــد
بــود ،بحــث مجزایــی خــارج از موضــوع ایــن مطلــب اســت.
در میــان ســه ســناریوی فــوق ،ســناریوی دوم اســتمرار وضــع موجــود
خواهــد بــود .دو ســناریوی اول و ســوم ،ســناریوهایی هســتند کــه در تقابــل
هــم قــرار دارنــد .تنهــا ســناریوی اول شــاید بتوانــد بــرای اصالحــات و گــذار
جمهــوری اســامی بــه دموکراســی مفیــد باشــد و ســناریوی ســوم بدتریــن
ســناریو بــرای نیروهــای خواهــان اصــاح یــا تعدیــل در جمهــوری اســامی
خواهــد بــود .در نتیجــه اصــاح طلبــان و اعتــدال گرایــان بایــد تــاش کننــد
تــا عوامــل و شــرایط بــروز ســناریوی ســوم تضعیــف شــود .اصلــی تریــن
فاکتــور بــرای تحقــق ســناریوی ســوم فراهــم نمــودن بســتر دخالــت نظامیــان
در سیاســت و ظهــور یــک شــخصیت کاریزماتیــک نظامــی اســت .مطالعات
میــان فرهنگــی و جامعــه شناســانه نشــان مــی دهــد کــه وجــود شــخصیت
هــای کاریزماتیــک اهمیــت ویــژه ای در موفقیــت یــک جریــان یــا پــروژه
سیاســی در ایــران دارد .پــروژه کودتــا بــدون وجــود یــک
شــخصیت محــوری کــه در میــان نظامیــان و در میــان
در میان
بخشــی از مــردم شــناخته شــده باشــد ،نــاکام خواهــد
بعضی از سرداران
بــود .از ایــن رو پــروژه اســطوره ســازی از یــک فــرد
سپاه این باور
نظامــی کــه تــا دو ســال قبــل چهــره ای در ســایه و
وجود دارد که
گمنــام بــود ،اگــر چــه بــرای جریــان اقتدارگــرا و
اگر سیاستمداران
تحقــق ســناریوی ســوم یــک پــروژه ضــروری اســت،
برآمده از نهادهای
امــا آب بــه آســیاب ایــن پــروژه ریختــن از ســوی
انتخابی همسو با
اصــاح طلبــان و اعتــدال گرایــان حیرت انگیز اســت.
چهــره ســازی و اغــراق دربــاره یــک شــخصیت
گرایش سیاسی
نظامــی بویــژه فــردی کــه ســابقه مداخلــه در امــور
آنها نباشند ،می
در
سیاســی داخــل کشــور و مداخلــه نظامــی
توان از زور و شاید
کشــورهای منطقــه را دارد ،نــه تنهــا بــه نفــع اصــاح
کودتا در صورت
طلبــان و اعتــدال گرایــان نخواهــد بــود بلکــه تبلــور
نیاز استفاده کرد.
حکایــت «یکــی بــر ســر شــاخ بــن مــی بریــد» اســت.
این همان چیزی
هیــچ جریــان سیاســی بــه طــور معقــول تــاش نمــی
است که ممکن
کنــد تــا بــه تقویــت یــک تفکــر حذفــی در جریــان
است سناریوی سوم
رقیــب کمــک رســاند امــا در کمــال تعجــب در مــاه
را در آینده رقم
هــای گذشــته بــه دفعــات دیــده شــده کــه عالقمندان
زند و جمهوری
بــه تحقــق ســناریوی اول در راســتای تحقــق کمــک
اسالمی را از یک
بــه ســناریوی ســوم گام بــر مــی دارنــد!
استبداد مذهبی به
جریانــات سیاســی کــه امیــد بــه تحقق ســناریوی
یک استبداد نظامی
اول بســته انــد ،بایــد همزمــان بتوانند گرایشــی در میان
تبدیل کند.
نیروهــای نظامــی و ســپاهی را تقویت کننــد که معتقد
و ملتــزم بــه عــدم دخالــت نظامیــان در امــور سیاســی
و حکومــت داری باشــند .هــر نــوع ســناریو و اســتراتژی
بــرای اصــاح جمهــوری اســامی و گــذار آن بــه یــک حکومت مشــروطه،
بــدون داشــتن برنامــه و تاکتیــک مشــخص بــرای پایــان دادن بــه دخالــت
نظامیــان در امــور داخلــی و سیاســت خارجــی بــه شکســت خواهــد انجامید.
ســه ســناریوی بــاال تنهــا مربــوط بــه بازیگــران و جنــاح هــای درون
نظــام جمهــوری اســامی بــود .تحلیــل ســناریو بــرای چیدمــان و اســتراتژی
هــای نیروهــای سیاســی مخالــف جمهــوری اســامی و تحــول خواهــان
بحــث مجزایــی اســت .یقینــا وقــوع هــر یــک از ایــن ســه ســناریو در نحــوه
عملکــرد و تعییــن راهبــرد سیاســی نیروهــای تحــول خــواه و دموکراســی
خــواه نیــز تاثیــر مــی گــذارد و آنهــا بایــد بــا آگاهــی از ایــن ســناریوها یــا
ســناریوهای دیگــری کــه از دیــد نگارنــده مغفــول مانــده اســت ،راهبــرد
مناســب و متناســبی اتخــاذ کننــد.
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رهبر آینده وآینده رهبری
مراد ویسی
ایــران پــس از آیــت اهلل علــی خامنــه ای چگونــه وضعیتــی خواهد داشــت ؟
مهــم تریــن وجــه ایــن ســوال این اســت که پــس از آیــت اهلل خامنه ای چه کســی
رهبــر جدیــد جمهــوری اســامی خواهد شــد ؟
پاســخ ایــن ســوال بــه عوامــل و متغییــر های بســیاری بســتگی دارد امــا به نظر
مــی رســد دو عامــل در ایــن میــان نقش تعیین کننــده تــری دارند:
 -۱رهبــر جدیــد در زمــان حیــات آیــت اهلل خامنــه ای تعییــن خواهــد شــد و
یــا پــس از مــرگ او ؟  -۲در زمــان تعییــن رهبــر جدید ،سیاســتمدار کهنــه کاری
چــون اکبــر هاشــمی رفســنجانی زنــده اســت یــا خیر ؟
موضــوع نخســت یعنی اینکه رهبــر آینــده در دوران حیات آیــت اهلل خامنه ای
تعییــن خواهد شــد و یــا پــس از مــرگ او ،از اهمیت بیشــتری برخوردار اســت.
آیــت اهلل خامنــه ای مــی توانــد و ممکــن اســت در زمان حیات خــود و پیش
از مــرگ تــاش کنــد بــا صراحــت یــا بــا ایمــا و اشــاره رهبــر آینــده مــورد نظــر
خــود را بــه عامــه مــردم یــا خــواص معرفــی کنــد.
سناریوی نخست :تعیین رهبر جدید در دوران حیات
آیت اهلل خامنه ای
نخســتین احتمــال ایــن اســت کــه آیــت اهلل خامنــه ای در زمــان حیــات خود
بــا صراحــت بــر تعییــن رهبــر آینــده اصــرار ورزد .اصــل  ۱۰۷قانــون اساســی
جمهــوری اســامی ایــران کــه دربــاره نحــوه تعییــن رهبر اســت هیچ منــع قانونی
بــرای چنیــن تصمیمــی یعنــی تعییــن رهبــر آینــده در زمــان حیــات رهبــر کنونی
جمهــوری اســامی قایــل نشــده اســت  ،اگــر چــه نــگاه ســنت و عــرف سیاســی
جمهــوری اســامی ،متمرکــز برتعیین رهبــر پس از درگذشــت رهبر قبلی اســت
 .در واقــع اگــر آیــت اهلل خامنــه ای در زمــان حیــات خــود بــه صراحــت و یــا بــا
اشــاره بــه اعــام نظــر دربــاره رهبــر آینــده کشــور بپــردازد ،گرچــه ممکن اســت
منتقــدان و مخالفانــش او را بــه اقدامــی خــاف قانــون اساســی ومحــدود کــردن
حــق انتخــاب ملــت متهــم کننــد ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه چنیــن اقدامــی را
نمــی تــوان بــه صراحت خالف قانون اساســی دانســت و امری قابل تفســیر اســت
و شــورای نگهبــان نیــز بــه عنــوان تنهــا مرجــع قانونــی تفســیر قانــون اساســی زیــر
نفــوذ جــدی شــخص او اســت و ایــن خــود آیــت اهلل خامنــه ای اســت کــه شــش
فقیــه ایــن شــورا را تعییــن کــرده و مــی کنــد.
امــا مزیــت تعییــن رهبــر آینــده در زمــان حیــات خــود آیــت اهلل خامنــه ای
بــرای او و رهبــر آینــده چــه مــی توانــد باشــد ؟
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اگــر آیــت اهلل خامنــه ای تصمیــم بگیــرد کــه بــه هــر دلیلــی رهبــر آینــده
در زمــان حیــات خــود وی تعییــن و معرفــی شــود  ،بــه لحــاظ نظــری – و شــاید
هــم عملــی -مزیتــش ایــن خواهــد بــود کــه بــه تحکیــم پایه هــای قــدرت رهبر
آینــده کمــک خواهــد کــرد زیــرا در شــرایط کنونی ،اغلــب نهادهــای حقوقی
و شــخصیت هــای حقیقــی موثر در تعییــن رهبر آینده کشــور ،بــه ویژه مجلس
خبــرگان -بــه عنــوان نهــاد حقوقی تعیین کننــده رهبر جدیــد -زیر نفــوذ مطلق
آیــت اهلل خامنــه ای قــرار دارنــد .
اگــر مجلــس خبــرگان را تنهــا نهــاد حقوقی تصمیــم گیــر و دارای اختیار
قانونــی در مــورد تعییــن رهبــر جدید بدانیــم  ،برخی نهادهــای ذی نفــوذ و مهم
دیگــر را مــی تــوان شــامل ســپاه پاســداران  ،وزارت اطالعــات  ،بیــت رهبــری
 ،ریاســت جمهــوری و دولــت زیــر مجموعــه او و نیــز روحانیــون ارشــد در قــم
و تهــران دانســت .
آیــت اهلل خامنــه ای ممکــن اســت در زمــان حیــات خــود بــه چندین شــکل
در مــورد انتخــاب جانشــین خــود و رهبــر آینــده کشــور اعمــال نظــر کند .
نخســت آنکــه ممکن اســت بــا صراحــت از یکــی از روحانیون حــال حاضر
کشــور بــه عنــوان گزینــه مطلــوب بــرای رهبــری آینــده نظــام ســخن بگویــد .بــا
توجــه بــه ســطح نفــوذ و قــدرت آیــت اهلل خامنــه ای در شــرایط کنونــی ،اگــر او
نســبت بــه یکــی از روحانیــون کشــور بــرای رهبــری آینــده نظــام بــا صراحــت و

یــا اشــاره ،ابــراز تمایــل نمایــد ،مجلــس خبــرگان به عنــوان نهــاد انتخــاب کننده
رهبــر آینــده از ظرفیــت تاثیــر پذیــری باالیــی بــرای فراهــم ســاختن مقدمــات
اجرایــی ایــن نظــر آیــت اهلل خامنــه ای برخــوردار اســت .بــه این معنــا که محتمل
اســت کــه مجلــس خبــرگان تشــکیل جلســه دهــد و روحانــی مــورد نظــر آیت
اهلل خامنــه ای را بــا عنــوان جانشــین رهبــر و یــا رهبــر آینــده  ،انتخــاب و معرفــی
کنــد .در واقــع آیــت اهلل خامنــه ای ممکن اســت تکلیف جانشــین خــود و رهبر
آینــده را مشــخص کنــد و مقدمــات حقوقی و عملی تعییــن او را به عنــوان رهبر
جدیــد بــه پایــان برســاند امــا بــه رهبــری خــود تــا زمــان مــرگ ادامــه دهــد و
ســپس قــدرت بــه رهبــر جدید منتقــل شــود .اما این ســناریو شــکل دیگــری نیز
مــی توانــد بــه خــود بگیــرد و آن ایــن کــه آیــت اهلل خامنــه ای در زمــان حیــات
خــود بــه نفــع رهبــر جدیــد کنــاره گیــری کند .
سناریویدوم:کنارهگیریآیتاهللخامنهایبهنفعرهبرآینده
کنــاره گیــری داوطلبانــه از ســمت رهبــری از ســوی آیــت اهلل خامنــه ای
در زمــان حیــات وی و فرصــت دادن بــه رهبــر جدیــد منتخــب خبــرگان بــرای
شــروع زمامــداری  ،مــی توانــد اقدامــی در جهت کنتــرل و مدیریت ریســک ها
و خطــرات و تهدیدهــای آتــی موجــود علیــه رهبــر جدیــد باشــد .در واقع نوعی
اقــدام پیشــگیرانه بــرای جلوگیــری از بــه خطــر افتــادن موقعیــت رهبر جدیــد در
اثــر بــروز یــک جنــگ قــدرت احتمالــی در راس نظام پــس از درگذشــت آیت
اهلل خامنــه ای کــه احتمالــش نیــز چنــدان کــم نیســت  .نمونــه موفــق ایــن نــوع
از انتقــال قــدرت را مــی تــوان دردهــه گذشــته در کوبــا مشــاهده کــرد .جایــی
کــه فیــدل کاســترو پــس از پنــج دهــه از قــدرت کنــاره گیــری کــرد تا بــرادرش
رائــول کاســترو در زمــان حیــات خــود فیــدل به عنــوان رهبــر آینده کشــور زمام
امــور را بدســت گیــرد  .در واقــع رهبــر پیشــین بــه رهبــر جدید فرصت مــی دهد
تــا پایــه هــای قــدرت خــود را پیــش از مــرگ رهبــر قبلی تحکیــم کنــد .اگر چه
هیــچ نشــانه ای از تمایــل آیــت اهلل خامنــه ای بــرای کنــاره گیــری داوطلبانــه از
قــدرت پیــش از مــرگ طبیعــی دیــده نمــی شــود امــا ایــن مــدل از انتقــال قدرت
را نمــی تــوان غیــر محتمل دانســت .
امــا اگــر قــرار باشــد رهبــر جدیــد در زمــان حیــات آیــت اهلل خامنــه ی
بــا صراحــت یــا بــا ایمــا و اشــاره معرفــی شــود چــه کســی شــانس بیشــتری
بــرای تکیــه زدن بــر حســاس تریــن  ،قدرتمنــد تریــن و کلیــدی تریــن ســمت
جمهــوری اســامی ایــران را خواهــد داشــت ؟ وســوالی کــه ایــن ســال هــا روز
بــه روز بیشــتر بیــن خــواص و عــوام شــنیده مــی شــود این اســت که نظــر آیت
اهلل خامنــه ای بــر رهبــری چــه کســی اســت ؟
ســال هــا اســت کــه اســامی بســیاری در ایــن میــان شــنیده مــی شــوند  .در
اوایــل دهــه  ۱۳۸۰از محمــود هاشــمی شــاهرودی رییــس پیشــین قــوه قضاییــه
بــه عنــوان یکــی از ایــن شــانس هــای رهبــری نــام بــرده مــی شــد  .او کــه حــاال
در قــم اعــام مرجعیــت کــرده در بیــن روحانیــون جمهــوری اســامی از نظــر
فقهــی جایگاهــی مســتحکم دارد؛ امــا نــه تندروهــا او را مــی پســندند و نــه
اصــاح طلبــان ،گرچــه خــود بــه ظاهــر در میانــه ایســتاده اســت .از نظــر میــزان
شــایعات شــاید نتــوان کســی را بــه انــدازه مجتبــی خامنــه ای دومین پســر آیت
اهلل خامنــه ای نامــزد مقــام رهبــری آینــده جمهــوری اســامی دانســت .ســال
هاســت کــه نــام مجتبــی خامنــه ای  ۴۶ســاله بــه عنــوان فرد مــورد نظر آیــت اهلل
خامنــه ای بــرای رهبــری آینــده نظــام در محافــل غیــر رســمی مطرح اســت اما
هنــوز کســی جــرات نکــرده تــا خــود آیــت اهلل خامنــه ای زنــده اســت ،نــه از
مجتبــی خامنــه ای و نــه از فــرد دیگــری بــا ذکــر نــام بــه عنــوان شــانس رهبری
آینــده نظــام یــاد کنــد .البتــه آنهــا کــه مــی گویند تعییــن مجتبــی خامنــه ای را
بــه عنــوان رهبــر جدیــد خیلــی نبایــد فراتــر از شــایعات جــدی گرفــت  ،ســه
اســتدالل شــان بیشــتر شــنیده شــده اســت .نخســت آنکــه او در بین عامــه مردم
شــناخته شــده نیســت و رهبــری چنیــن ناشــناخته بعیــد اســت .دوم آنکــه مــی
گوینــد او ســواد فقهــی الزم را نــدارد و فقهــای شــناخته شــده تــر به رهبــری او

راضــی نخواهنــد شــد و تحمیــل او بــر چنیــن فقهایــی به عنــوان رهبر بــه غایت
مشــکل خواهــد بــود و ســوم آنکــه مــی گوینــد تــرس از موروثــی معرفــی
شــدن جمهــوری اســامی در انظــار ایرانیــان و جهانیــان از تعییــن مجتبی خامنه
ای بــه عنــوان رهبــر جدیــد جلوگیــری خواهــد کــرد.
هــر ســه اســتدالل ضعیــف نیســت امــا در عالــم قــدرت و یارگیــری سیاســی
خیلــی هــم محکــم بــه نظــر نمــی رســند .نخســت آنکــه درســت اســت کــه
رهبرجدید اگربین عامه مردم شــناخته شــده ترباشــد می تواند از شـانس بیشــتری
بــرای تحکیــم پایــه هــای قدرتــش برخــوردار باشــد امــا ایــن نــه شــرط قانونــی
رهبــری اســت و نــه مانعــی جــدی بر سـربه قــدرت رسـاندن رهبــری جــوان چون
مجتبــی خامنــه ای و یارگیــری هــای الزم بــرای انجــام چنیــن کاری در مجلــس
خبــرگان اگــر قــرار باشــد طرفــدران مجتبــی خامنــه ای در ســپاه و نهادهــای
اطالعاتــی و امنیتــی و بویــژه بیــت رهبــری  ،بلــوک قدرتــی بــرای بــه رهبــری
رسـاندن او و حفــظ قــدرت در بیــت کنونــی تشــکیل دهنــد.
دوم آنکــه بــا متــر و معیــار کنونــی جمهــوری اســامی ،
مجتبــی خامنــه ای  ،هــم فقیــه معرفی شــده و هــم صاحب
اگر قرار باشد
کرســی و منبــر تدریــس درس خــارج در قــم ،و ایــن در
اراده ای برای
معنــای رایــج جمهوری اســامی یعنــی او آیت اهلل اســت
به قدرت رساندن
و دارای شــرط الزم بــرای رهبــری.
مجتبی خامنه ای در
ســوم آنکــه اگــر قــرار باشــد اراده ای برای بــه قدرت
کار باشد به احتمال
رسـاندن مجتبی خامنه ای در کار باشــد به احتمال بســیار
بسیار هم چنان
هــم چنــان که جــوان بــودن و شــناخته نبودنش بیــن عوام
که جوان بودن و
و روحانیــون ذی نفــوذ ،مانعــی غیــر قابــل عبــور تلقــی
شناخته نبودنش بین
نخواهــد شــد ،تــرس از معرفــی جمهــوری اســامی بــه
عوام و روحانیون
عنــوان یــک نظــام موروثــی نیز مانعــی جــدی و غیر قابل
ذی نفوذ ،مانعی
توجیــه و تفســیر تلقــی نخواهد شــد .
غیر قابل عبور تلقی
بــا وجــود آن کــه جــدای از محمــود هاشــمی
نخواهد شد ،ترس
شــاهرودی و مجتبــی خامنــه ای اســامی افــراد دیگــری
از معرفی جمهوری
چــون صــادق الریجانــی ،مصبــاح یــزدی ،محمــد
اسالمی به عنوان
یــزدی -در صــورت حیــات -و حتــی در دوره ای در
یک نظام موروثی نیز
اوایــل دهــه  ۱۳۸۰نــام فــردی چــون احمــد خاتمــی نیز
مانعی جدی و غیر
در محافــل خــاص بــه عنــوان شــانس هــای رهبــری
قابل توجیه و تفسیر
شــنیده شــده و مــی شــود؛ امــا مفــروض نگارنــده ایــن
تلقی نخواهد شد .
اســت کــه در ســال هــای اخیــر و برخــاف ســال هــای
گذشــته آنچــه کــه در ذهــن آیــت اهلل خامنــه ای بیــش
از شــخص رهبــر جدیــد اهمیــت پیــدا کــرده مفهــوم ”
جانشــین صالــح ” از نــگاه او اســت  .تردیــد نیســت کــه آیــت اهلل خامنــه ای
علیرغــم انتقــادات بیــن المللــی و داخلــی گســترده ای کــه نســبت بــه غیــر
دمکراتیــک بــودن حکومــت او و گرایشــات اســتبدادی حکومتــش وجــود
دارد  ،خــود را یــک رهبــر سیاســی و دینــی مشــروع مــی پنــدارد  .نگاهــی
بــه مجموعــه ســخنرانی هــای او در ســال هــای اخیــر نشــان مــی دهــد کــه او
بــه ایجــاد نوعــی ازنظــام سیاســی کــه خــود آن را “الگــوی ایرانی-اســامی
پیشــرفت” مــی نامــد عالقــه ویــژه ای دارد .آیــت اهلل خامنــه ای نهــادی بــه
همیــن نــام نیــز تشــکیل داده و یکــی از روحانیــون مــورد توجــه ویــژه خــود
یعنــی علــی اکبــر رشــاد را نیــز مامــور پــی گیــری کــرده تا ایــن نهاد ،شــاخص
هــای چنیــن الگویــی از نظــام سیاســی را شناســایی و اســتخراج کنــد .برخی از
فرماندهــان ارشــد ســپاه پاســداران نیــز بــا صراحــت و در ســخنرانی هــای خود
تاکیــد کــرده انــد کــه آیــت اهلل خامنــه ای بــه ایجــاد ” تمــدن نویــن اســامی ”
بــه عنــوان آخریــن گام از تشــکیل نظام سیاســی مطلــوب خود بــاور و اشــاره و
تاکیــد دارد .مراحــل پیشــین از مراحــل پنجگانــه مورد نظــر آیــت اهلل خامنه ای
بــرای رســیدن بــه تمــدن نویــن اســامی  ،نهضــت اســامی  ،انقالب اســامی ،
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جامعــه اســامی و دولــت اســامی معرفــی شــده انــد.
در واقــع بــه نظــر مــی رســد آیــت اهلل خامنــه ای نوعــی رســالت تاریخــی
بــرای خــود قایــل اســت تــا بــه ایجــاد تمدن نویــن اســامی همت بگمــارد حتی
اگــر شــاخص هــای چنیــن تمــدن و الگویــی هنــوز خیلــی روشــن و شــفاف و
مشــخص نباشــد .رویکــرد ســال هــای اخیــر آیــت اهلل خامنــه ای در حکومــت
داری ایــن فــرض را تقویــت مــی کنــد کــه او ضمــن اینکــه از انتقــاد و مخالفت
منتقــدان و مخالفــان حکومــت  ،ناراضــی و خشــمگین اســت اما بــه رغم تمامی
ایــن انتقــادات و مخالفــت هــا ،هــم در پــی گیــری مســیری که به طور شــخصی
بــرای نظــام و کشــور درســت تشــخیص مــی دهد مصر اســت و هــم برمنتقدین
و مخالفیــن بــه دلیــل ایــن کــه آنهــا را مانعــی بــر ســر راه دسترســی بــه چنیــن
تمــدن و الگویــی از نظــام سیاســی مــی دانــد و می بیند  ،خشــمگین اســت.
در ســایه چنیــن نگاهــی کــه آیــت اهلل خامنــه ای بــه رســالت تاریخــی
خــود دارد -رســالتی کــه معمــوال برخــی از رهبران پیشــین
ایــران نیــز بــرای خــود قایــل بــوده انــد -تعییــن رهبــر
به نظر
آینــده کشــور بــرای او اهمیــت مــی یابــد .درهمیــن
می رسد یکی از
چارچــوب بــه نظــر مــی رســد رهبــر مطلــوب از نــگاه
مهم ترین عوامل در
آیــت اهلل خامنــه ای همــان جانشــین صالــح بــرای
تعیین سمت و سوی
پــی گیــری ایــن رســالت تاریخــی و رســاندن کشــور
و نظــام بــه همــان تمــدن نویــن اســامی اســت .اگــر
رهبر جدید این
چنیــن مفروضــی مبنــای نــگاه آیــت اهلل خامنــه ای بــه
باشد که اگر قرار
رهبــر جدیــد تلقــی شــود  ،بیــش از آنکــه شــخص
باشد رهبر جدید
و مصــداق رهبــری بــرای او مهــم باشــد  ،مــی توانــد
پس از درگذشت
اطمینــان یافتــن از تحقــق مفهــوم جانشــین صالــح
آیت اهلل خامنه
بــرای او مهــم باشــد .البتــه اگــر از نــگاه او صالــح
تریــن مصــداق ایــن جانشــین صالــح  ،فرزنــدش یعنی
ای انتخاب شود ،
مجتبــی خامنــه ای باشــد ،بر اســاس روحیات شــخص
در آن زمان اکبر
ِآیــت اهلل خامنــه ای ،مــی تــوان حــدس زد کــه او حتی
هاشمی رفسنجانی
اگــر بســیاری از مــردم و نخبــگان و حتــی نزدیــکان و
زنده است و یا خیر؟
وفادارانــش بــا ایــن نگرش و تصمیــم او موافق نباشــند
 ،او راه خــود را خواهــد رفــت و بــر تصمیمــش
اصــرار خواهــد ورزیــد .همــان تجربــه و اراده ای کــه در
اصــرارش بــر انتخــاب مجــدد محمــود احمــدی نــژاد بــه ریاســت جمهــوری
در ســال  ۱۳۸۸نشــان داد  ،حتــی علیرغــم مخالفــت بســیاری از طرفدرانش در
جنــاح اصولگــرا و راســت گرایــان .
ســناریوی ســوم  :تعییــن رهبــر جدیــد پــس از درگذشــت
آیــت اهلل خامنــه ای
ســناریوی ســوم تعییــن رهبر پــس از درگذشــت آیــت اهلل خامنه ای اســت
.طبیعــی اســت کــه در چنیــن شــرایطی تمامــی نهاد هــای حقوقی و شــخصیت
هــای حقیقــی ذی نفــوذ در کشــور تــاش خواهنــد کــرد تــا رهبــر مــورد نظــر
خــود را بــه کرســی بنشــانند .نهــاد حقوقــی تعییــن کننــده رهبــر جدیــد یعنــی
مجلــس خبــرگان نیــز بــه شــدت از ســوی ایــن نهادهــا و شــخصیت هــای ذی
نفــوذ تحــت فشــار قــرار خواهد رفــت تــا روحانی مــورد نظر آنهــا را بــه رهبری
انتخــاب کنــد .ضمــن ایــن کــه خــود اعضــای خبــرگان نیز هــر یک هــم منافع
شــخصی دارنــد و هــم بــه برخــی از ایــن نهــاد هــا و شــخصیت هــای ذی نفــوذ
کشــور دورتــر یــا نزدیکتــر هســتند و ایــن خــود عاملــی مهــم در رای آنهــا برای
تعیین رهبــر جدید اســت.
طبیعــی اســت کــه نهادهــای دارای قــدرت دردوره آیــت اهلل خامنــه ای و در
راس آنهــا ســپاه پاســداران و بیــت رهبــری تــاش خواهنــد کــرد رهبــر جدیــد
فــردی باشــد کــه آنهــا در دوره جدیــد نیزقــدرت خــود راحفــظ کننــد بــه ویــژه
صاحــب منصبــان دیوانــی در بیــت رهبــری کــه بــه خوبــی مــی داننــد موقعی که
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در ســال ۱۳۶۸جانشــین آیــت اهلل خمینی و رهبرجدید ،خــارج از حلقه روحانیون
جمــاران انتخــاب شــد  ،جمــاران بــه تدریــج از دایــره قــدرت حــذف شــد .
امــا بــه نظــر مــی رســد یکی از مهــم تریــن عوامل در تعیین ســمت و ســوی
رهبــر جدیــد ایــن باشــد کــه اگــر قــرار باشــد رهبــر جدیــد پــس از درگذشــت
آیــت اهلل خامنــه ای انتخــاب شــود  ،در آن زمــان اکبر هاشــمی رفســنجانی زنده
اســت و یــا خیــر .اکبــر هاشــمی رفســنجانی هــم اکنــون در عمــل لیــدر و پــدر
معنــوی مهــم تریــن بلــوک قــدرت رقیــب در ســاختار حاکمیــت جمهــوری
اســامی اســت .بلــوک قدرتــی غیر رســمی امــا موجــود و نیرومند که متشــکل
از دســت کــم پنــج روحانــی ذی نفوذ اســت .حســن روحانی رییــس جمهوری
کنونــی  ،حســن خمینــی میــراث دار بیــت آیــت اهلل خمینــی  ،محمــد خاتمــی
رییــس جمهــوری پیشــین و رهبــر جنــاح اصالح طلــب  ،و ســرانجام علی اکبر
ناطــق نــوری شــخصیت ذی نفــوذ اصولگرایــان و راســت گرایــان کــه از ســال
 ۱۳۸۸بــه بعــد بــا تغییــر یارگیری خــود در مناســبات قــدرت از راســت گرایان و
اصولگرایــان فاصلــه گرفتــه و به هاشــمی رفســنجانی و حتی در مــواردی محمد
خاتمــی نزدیک شــده اســت.
اگــر آیــت اهلل خامنه ای بمیرد و هاشــمی رفســنجانی زنده باشــد ،مــی توان
تصــور کــرد کــه او بــه یکــی از ذی نفــوذ ترین بازیگــران در تعییــن رهبر جدید
تعییــن خواهــد شــد .ســن و ســال اکبــر هاشــمی رفســنجانی – کــه متولــد ۱۳۱۳
و پنــج ســال از آیــت خامنــه ای بزرگتــر اســت -حتــی اگــر او بعــد از آیــت اهلل
خامنــه ای زنــده باشــد احتمــال تعییــن وی به عنــوان رهبــر جدیــد را کاهش می
دهــد امــا نمــی توانــد مانعــی بــر ســر راه البــی گــری و یارگیــری او بــرای تعیین
رهبــر جدید باشــد.
اکبــر هاشــمی رفســنجانی -کــه آشــکارا امــا نــه بــه زبــان صریــح از مســیر
کنونــی جمهــوری اســامی در ســال هــای اخیــر رهبــری آیــت اهلل خامنــه ای
ناراضــی اســت -بــه طــور ســنتی بــا بخــش گســترده ای از روحانیــون ایــران
روابــط عمیقــی دارد و یــک عضــو ذی نفــوذ مجلــس خبــرگان اســت  .اگر چه
او در آخریــن انتخابــات درونــی خبــرگان بــرای تعییــن رییس مجلــس خبرگان
از محمــد یــزدی رقیــب دیرینــه خــود شکســت خــورد امــا تصــور عمومــی در
فضــای سیاســی ایــران ایــن اســت کــه ایــن شکســت بــا دخالــت و یــا فشــار و
اعمــال نظــر شــخص آیــت اهلل خامنــه ای و اطرافیــان رهبــر رقــم خــورد و اگــر
آیــت اهلل خامنــه ای در قیــد حیــات نباشــد و اعمــال فشــاری از طــرف او بــر
اعضــای خبــرگان در کار نباشــد ،اوضــاع فــرق خواهــد کــرد و حتی بســیاری از
همیــن اعضــای خبــرگان که حــاال گرایشــات ضد هاشــمی رفســنجانی از خود
نشــان مــی دهنــد بــه احتمــال بســیار بــه ســوی او گرایــش پیــدا خواهنــد کــرد
مگــر آنکــه انتخابــات خبــرگان در ســال  ۱۳۹۴بــا چنــان روش ســخت گیرانــه
ای برگــزار شــود کــه هیــچ یــک از نزدیــکان و یــا متصوریــن بــه نزدیکــی بــه
هاشــمی رفســنجانی بــه مجلــس آینــده خبــرگان راه پیــدا نکننــد.
مجمــوع ایــن مفروضــات و ســناریوها در کنــار بســیاری از عوامل شــناخته
شــده و نشــده دیگــر در نظــام جمهــوری اســامی کــه خروجــی بســیاری از
انتخــاب هــا و انتخابــات آن با شــگفتی های بســیار همــراه بــوده در نهایت تعیین
خواهــد کــرد کــه رهبــر آینــده چــه کســی خواهــد بــود و آینــده رهبری(هــم
آینــده شــخص آیــت اهلل خامنــه ای و هــم آینــده نهــاد رهبــری ) در ســال هــای
پیــش رو چگونــه خواهــد بــود.
---------------------------------------------------• تیتــر ایــن نوشــتار از تیتــر مقالــه ای از ماهنامــه وزیــن پیــام امروزبــه ســردبیری
آقــای عمیــد نایینــی پیــش از انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ۱۳۷۶اســتنباط شــده اســت(.
گمانــم ایــن اســت کــه مقالــه نیــز نوشــته خــود آقــای نایینــی بــود) آن مقالــه در مــورد نامزدهای
انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال  ۱۳۷۶و وضعیــت آینــده اکبــر هاشــمی رفســنجانی رییــس
جمهــوری وقــت بــا ایــن تیتر نوشــته شــده بــود :رییــس جمهور آینــده و آینــده رییــس جمهور.
• مراد ویسى ،روزنامهنگار در رادیو فردا
“ thoughts on 2رهبر آینده وآینده رهبری”

معضل جانشینی در
نظام فقیه شاهی -خالفتی

حسن یوسفی اشکوری

تأملی در باب چیستی مدل حکومتی والیت مطلقه فقیه
مقــام و منزلــت «رهبــری» در مــدل والیــت مطلقــه فقیــه در ســاختار
حقوقــی قانــون اساســی جمهــوری اســامی از جایــگاه و موقعیت کامــا ویژه
ای برخــوردار اســت .ایــن مقــام از یــک ســو بازســازی مــدل ســلطنت الهــی
(تئوکراتیــک) عصــر کهــن ایرانــی و بــه ویــژه «موبــد شــاهی» عصــر ساســانی
اســت و از ســوی دیگر برســاخته همان خالفت شــناخته اســامی ســنی اســت
کــه اکنــون در قالــب امامــت شــیعی آشــکار شــده اســت؛ و از جهــت دیگــر،
پیونــدی نیــز بــا افــکار مــدرن و بــه طــور خــاص جمهوریــت دارد.
مــی دانیــم کــه در تفکــر سیاســی ایرانیــان کهــن از روزگار هخامنشــی
بــه بعــد ،ایــن اصــل اصیــل مقبــول افتــاده بــود کــه پادشــاهی و یا شــهریاری
برامــده از اراده و مشــیت الهــی (اهورامــزدا) اســت کــه بــه عنــوان فیــض و
لطــف خداونــدی بــه افــراد خــاص و خانــدان ویــژه عطــا مــی شــود و از این
ـر ایــزدی تلقــی مــی شــد .اســناد
رو پادشــاه برکشــیده آســمان و دارای فـ ّ
مختلفــی مؤیــد ایــن اندیشــه اســت .از جملــه کتیبــه داریــوش و برخــی

شــاهان هخامنشــی و ساســانی در کتیبــه هــای بیســتون و تخــت رســتم و
فرهمنــد همــواره در محاصــره مجمعــی
جاهــای دیگــر .امــا ایــن پادشــاه ّ
از روحانیــان (مغــان در روزگار هخامنشــی و موبــدان و هیربــدان در عصــر
ساســانی) و نظامیــان (اســپهبدان) و نیــز اشــراف (نجبــای زمیــن دار) قــرار
داشــته و بــه یــک معنــا شاهنشــاه چــاره ای نداشــته کــه بــا نظــر و همراهــی
و همــکاری اینــان در عالــی تریــن ســطح کار بکنــد و در واقــع کشــور را
اداره و مدیریــت بکنــد .پادشــاه نظــرا و رســما مطلــق العنــان بــود یعنــی هیچ
اراده ای رأی و قــدرت او را محــدود نمــی کــرد و بــه اصطــاح حــرف
آخــر را در امــور مملکتــی و حتــی قضایــی او مــی زد ،ولــی در عمــل،
دایــره هایــی از قــدرت در پیرامــون وی شــکل گرفتــه و در مقاطــع مختلف
بــر رأی و نظــر و تصمیمــات وی اثــر مــی گذاشــت .مهســتان از عصــر
اشــکانیان بــه بعــد نقــش مجلــس اعیــان و یــا ســنای نــوع باســتانی ایرانــی
بــود کــه عمدتــا بــه وســیله شــاهزادگان و درباریــان و نظامیــان و روحانیان و
اشــراف تشــکیل مــی شــد .هرچنــد درچنیــن مدلــی از ملکــداری ،همــواره
خردمنــدی و عدالــت دو مؤلفــه ثابــت و بنیادیــن شــهریاری شــمرده مــی
شــدند ،امــا در عالــم واقــع ،عدالــت و خردمنــدی شــهریار در قالــب همــان
نهادهــای ســه گانــه نظامــی ،روحانــی و اقتصــادی تعریــف مــی شــد و مــی
تــوان گفــت ایــن نهادهــا و ســخن گویــان مقتــدر و بــا نفــوذ ایــن ســه طبقــه
بودنــد کــه محــدوده خردمنــدی و عــدل پــروری پادشــاه و شــاخصه هــای
آنهــا را معیــن و مشــخص مــی کردنــد .قابــل تأمــل ایــن کــه ایــن ســه گروه
در عیــن همدســتی و همداســتانی پایــدار بــا پادشــاه و وفــاداری بــه نهــاد
ســلطنت ،همــواره ،هــم بــا پادشــاه وقــت و دربــار نوعــی رقابــت پنهــان و
آشــکار داشــتند و هــم بــا هــم پیوســته در رقابــت بودنــد .بــه ویــژه نهــاد
روحانیــت و موبــدان در رقابــت بــا شاهنشــاه بــوده و در پنهــان و آشــکار
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بــا وی رقابــت و گاه ســتیزه مــی کردنــد .نقــش موبــد بــزرگ کرتیــر در
اوایــل روزگار ساســانی از چنیــن قــدرت و نفــوذی خبــر مــی دهــد .تــا
آنجــا کــه در برابــر لقــب «شــاهان شــاه» عنــوان «موبــد موبــدان» بــه وســیله
خــود آنــان جعــل و ابــداع شــد.
ایــن مــدل از نظــام شــهریاری با فتــح ایــران و ســقوط پادشــاهی ایرانی
بــه کلــی فروپاشــید امــا پــس از هــزار ســال بــه دســت سلســله صفــوی در
فــات ایــران بازســازی شــد .در ســاختار قــدرت پادشــاهی صفــوی ،دقیقــا
همــان مناســبات تجدیــد شــد .عالمــان دینــی ،نظامیــان و تاجــران حــول
پادشــاه و نهــاد ســلطنت گــرد آمــده و ســازمان دیریــن شــهریاری ایرانــی
(البتــه بــا توجــه بــه مقتضیــات جدیــد و در چهارچــوب نظــام اعتقــادی و
مذهبــی اسالمی-شــیعی متأخــر) را شــکل دادنــد .ایــن رونــد در روزگار
قاجــاری ادامــه یافــت و تــا پایــان عصــر قاجــار بــه گونــه ای خفیــف تــر
تــداوم پیــدا کــرد (دوران پهلــوی تــا حــدودی گسســت پیــش آمــد).
اکنــون در مــدل والیــت مطلقــه فقیــه ،همــان نظــام شاهنشــاهی
ساســانی-صفوی بازســازی شــده اســت .رهبــری در
رأس هــرم قــدرت سیاســی قــرار دارد و رســما و
مدل والیت
قانونــا از اختیــارات نامحــدود بهــره دارد ولــی
مطلقه فقیه در قانون
نهادهــای منظومــه وار حــول رهبــری (مراجــع
اساسی جمهوی
تقلیــد و روحانیــان بلنــد مرتبــه ،نظامیــان پاســدار
اسالمی ،هرچند
و تاجــران و نهادهــای اقتصــادی رنگارنــگ و بــا
نفــوذ) چنــدان فعــال و اثرگــذار انــد کــه رهبــری
در قالب امامت و
هرگــز نمــی توانــد خواســته هــا و تمایــات پنهان و
توجیهات و ادبیات
آشــکار آنــان را (حداقــل در تمــام مــوارد) نادیــده
شیعی ،به طور غیر
بگیــرد و بدیــن ترتیــب تصمیمــات رهبــری در
مستقیم ملهم از سنت
سیاســت هــای ریــز و درشــت کشــور ،برآینــد آرا
دیرین شهریاری
و مطالبــات اعــام شــده و اعــام نشــده نهادهــا و
ایرانی است و به
قــوای فعــال در ســاختار حقوقــی و حقیقــی نظــام
طور مستقیم از
جمهــوری اســامی اســت .رهبــری چــاره ای ندارد
چارت تشکیالتی
بــرای بقــای خــود و حفــظ نظــام (کــه طبــق تئــوری
آیتــاهلل خمینــی مؤســس ایــن نظــام حفــظ نظــام
نظام خالفت سنی
اوجــب واجبــات اســت) ،تعــادل بخــش قــوای
الهام گرفته است.
مختلــف باشــد؛ قوایــی کــه در پنهــان و گاه علــن،
هــم بــا رهبــری در رقابــت انــد و هــم بــا هــم و هرکــدام
عمدتــا بــه حفــظ منافــع مــادی و معنــوی و تأمیــن مصالــح گوناگــون خــود
مــی اندیشــند.
از ســوی دیگــر ،مــدل والیــت مطلقــه فقیــه ،ملهــم از مــدل نظــام
خالفــت ســنی هــم هســت .مــی دانیــم کــه اعــراب جاهلــی پادشــاهی نمــی
شــناخت؛ هرچــه بــود ،ریاســت قبیلــه ای بــود و رؤســای قبایــل بــر قبیلــه
خــود فرمــان مــی راندنــد .در عیــن حــال ،از ســده پنجــم میــادی بــه بعــد،
قبایــل مختلــف قریــش بــا تشــکیل «دارالنــدوه» (مجلس شــورا)ی خــود در
مکــه بــا رأی زنــی فــردی از قریــش را بــه عنــوان رئیــس و زعیــم خــود
انتخــاب مــی کردنــد و او مادامالعمــر چنیــن ســمتی را بــر عهــده مــی
گرفــت و ایــن رئیــس همــواره بــا اعضــای دارالنــدوه مشــورت مــی کــرد و
در نهایــت تصمیمــات او برآینــد خواســته هــای ســران قبایــل قریــش بــود.
پــس از درگذشــت پیامبــر اســام ،بــزرگان مهاجــر و انصــار (البته پس
از رفــع اختالفــات اولیــه بیــن ایــن دو گــروه مکــی و مدنــی) ،از الگــوی
دیریــن مکــه و دارالنــدوه اســتفاده کــرده و یکــی از شــیوخ (ابوبکــر) را بــه
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ریاســت خــود انتخــاب کــرده و پــس از او شــیوخی دیگــر برگزیده شــدند
و پــس از چنــدی ایــن نهــاد نوبنیــاد و ناشــناخته در فرهنــگ و ســنت عربی،
عنــوان خالفــت یافــت و عنــوان رئیــس خلیفــه نــام گرفــت.
پــس از فتــح ایــران و آشــنایی مســتقیم و عمیــق اعــراب مســلمان بــا
تمــدن و فرهنــگ ایرانــی ،دیــوان ســاالری ساســانی و ادبیــات و اندیشــه
ایرانــی وارد حــوزه اندیشــه عربی-اســامی جدیــد حجاز گردیــد .از جمله
اندیشــه و نظــام شــهریاری ایرانــی اعــراب مســلمان را تحــت تأثیــر قــرار داد
و پــس از چنــدی و بــه طــور مشــخص پــس از معاویــه ،نظــام پادشــاهی
ایرانــی رســمیت یافــت و خالفــت ،بــا موروثــی شــدن و قبــول والیتعهدی،
صبغــه آشــکار پادشــاهی پیــدا کــرد .ایــن کــه در منابــع اســامی معاویــه
«کســرای عــرب» خوانــده شــده گــواه ایــن مدعاســت .ایــن ســنت در دوره
خالفــت عباســیان غلظــت و شــدت بیشــتری پیــدا کــرد.
بــا توجــه بــه ایــن مالحظــات گــزاف نیســت کــه بگوییــم خالفــت
عربی-اســامی بازســازی ســنت شــهریاری کهــن ایرانــی اســت (چنــان که
نظــام ســلطنتی اروپایــی در قــرون وســطی نیــز بازســازی ســلطنت باســتانی
ایرانــی بــوده اســت) .ایــن نظــام تــا زوال عثمانیــان در ســال  1924پایــدار
مانــد و پــس از آن نیــز ایــن اندیشــه ،کــه در ذهــن و زبــان اهــل ســنت
(کــه البتــه بــه نادرســتی پســوند اســامی و هویــت مذهبــی یافتــه اســت)،
بــه وســیله جریــان هــای مختلــف اســامی ،بــا پیشــگامی ســازمان جهانــی
و مقتــدر «اخــوان المســلمین» (بنیــاد یافتــه در ســال  1928در اســکندریه
مصــر) پــی گرفتــه شــده و اکنــون بــه دســت طالبــان و القاعــده و اخیــرا
داعــش دنبــال مــی شــود.
مــدل والیــت مطلقــه فقیــه در قانون اساســی جمهــوی اســامی ،هرچند
در قالــب امامــت و توجیهــات و ادبیــات شــیعی ،بــه طــور غیــر مســتقیم ملهم
از ســنت دیریــن شــهریاری ایرانــی اســت و بــه طــور مســتقیم از چــارت
تشــکیالتی نظــام خالفــت ســنی الهــام گرفتــه اســت .نگاهــی بــه نهادهــای
تعریــف شــده در قانــون اساســی و نوع مناســبات قــدرت در ســاختار حقوقی
و حقیقــی جمهــوری اســامی (بــه ویــژه در دوره رهبــری آیــت اهلل خامنــه
ای) ،بــه روشــنی از ایــن الهــام گیــری پــرده بــر مــی دارد .بــا ایــن کــه بــرای
اولیــن بــار در تاریــخ شــیعه دوگانــه امرا/علمــا برداشــته شــده و عالــم دینــی
خــود ســلطان شــده اســت ،امــا هنــوز نهــاد علمــا (مرجعیــت) کــم و بیــش
مســتقل از نهــاد رهبــری و زعامــت سیاســی اســت و هنــوز حــوزه علمیــه
زیــر مجموعــه رســمی و ســازمانی نهــاد حکومتــی نیســت .مجلــس خبرگان
رهبــری ،معــادل امروزیــن همــان مهســتان ایرانــی و دارالنــدوه عربــی اســت
کــه البتــه در ادبیــات اســامی ســنی ذیــل عنــوان «شــورای مهاجــر و انصــار»
در نیــم قــرن نخســت و بعدهــا ذیــل عنــوان «اهــل حــل و عقــد» و یــا «اجمــاع
امــت» بازســازی شــده اســت .مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،هــم نقــش
دیگــری از همــان کارکــرد مهســتان و شــورای اســامی را بــاز مــی نمایــد.
«مجلــس شــورای اســامی» هرچنــد نــام پارلمــان دارد و تحــت تأثیــر
جمهوریــت و نظــام پارلمانــی مــدرن تــأ ســیس شــده اســت ولــی ،بــه دلیــل
تعــارض بنیادیــن نظــام انتخابــات و سیســتم پارلمانــی بــا حکومــت شــرعی
و مذهبــی و والیــت مطلقــه فقیــه ،عمــا جــز مجلــس مشــورتی نیســت و
کارکــردی جــز ایــن نــدارد .قابــل تأمــل این کــه آیــت اهلل خمینــی در کتاب
والیــت فقــه خــود تصریــح مــی کنــد کــه در نظــام اســامی شــارع خداونــد
اســت و مجلســی هــم اگر باشــد ،مجلــس برنامــه ریزی بــرای دولــت خواهد
بــود و ایــن نشــان مــی دهــد کــه ایشــان هیــچ اعتقــادی بــه پارلمــان بــه معنای
متعــارف آن نــدارد]1[.

چنــان کــه گفتــه شــد ،رهبــری بــا تئــوری والیــت مطلقــه فقیــه در نظــام
جمهــوری اســامی ،از دو نظــام کهــن موبــد شــاهی ساســانی و نیــز نظــام
خالفــت اســامی اهــل ســنت الهــام گرفتــه اســت ،ولــی از آنجایــی کــه در
فضــای انقــاب ایــران در ســال  57-76امــکان تأســیس چنــان نظــام هایــی
نبــود و بــه ویــژه رهبــری انقــاب (آیــت اهلل خمینــی) در پاریــس صریحــا
شــعار «جمهــوری اســامی» را جانشــین شــعار «حکومــت اســامی» کــرده و
بارهــا از تحقــق جمهــوری به ســبک فرانســه و الزامــات آن (ماننــد انتخابات
آزاد ،پارلمــان ،احــزاب ،مطبوعــات آزاد و  ). . .یــاد کــرده و مــردم را بــا این
وعــده هــا بــا خــود و انقــاب مــورد نظــرش همــراه کــرده بــود ،عمــا راهی
جــز ایفــای بــه عهــد نبــود ،ولــی مشــکل در پیونــد نظــام شــرعی والیــت
فقهــی فقیــه و تأســیس خالفــت اســامی بــا مــدل جمهوریــت عرفــی بــود؛
امــا در خبــرگان قانــون اساســی فقیهــان بــا هدایــت رهبــری انقــاب ،تــاش
کردنــد کــه تفکــرات ســنتی و کهــن را بــه شــکلی بــا تفکــرات مــدرن و
مفهــوم مــدل جمهوریــت پیونــد بزننــد و البتــه تــا کنــون چنیــن پیونــدی
کامیــاب نبــوده و منشــاء مشــکالت و بــن بســت هایــی در نظــام تصمیــم
گیری کشــور شــده اســت.
معضل جانشینی در نظام فقیه شاهی-خالفتی
در نظــام فقیــه شــاهی-خالفتی (کــه ماهیتــا چنــدان تفاوتــی بــا هــم
ندارنــد) ،جانشــینی یــک معضــل اســت و شــاید بــه ســادگی قابــل حــل
نباشــد .چنــان کــه در نظــام هــای پادشــاهی کهــن و متأخــر و نیــز در نظــام
خالفتی-ســلطنتی (بــه ویــژه از نــوع عثمانــی آن) مــی بینیــم ،مناســب تریــن
و ســازگارترین مــدل بــرای جانشــینی ،والیتعهــدی اســت .زیــرا موروثــی و
خاندانــی بــودن پادشــاه اصــل کانونی نظام ســلطنت اســت .در نظــام خالفت
نیــز وقتــی ادعــا شــد کــه پیامبــر فرمــوده «االئمــه مــن قریــش» فرمانروایی در
قالــب خالفــت در یــک خانــدان و تبــار محــدود و منحصــر شــد .ســه خلیفه
راشــده (ابوبکــر ،عمــر ،عثمــان) هرکــدام از تیــره ای از قریــش بودنــد و دو
تــن دیگــر (علــی و حســن) از تیــره دیگــر از قریــش (از بنــی هاشــم) .پــس
از آن خالفت-ســلطنت بــه دســت معاویــه بــه شــاخه دیگــر قریــش یعنــی
امــوی انتقــال یافــت .پــس از  94ســال خالفــت امــوی ،خالفــت بــه خانــدان
عباســی از بنــی هاشــم منتقــل و محــدود شــد و ایــن خانــدان بــا اســتناد بــه
همــان اصــل االئمــه مــن قریــش  524ســال فرمــان رانــد .پــس از طــی دوران
فتــرت و تغییــرات پدیــد آمــده در پــی زوال خالفــت عباســی و قطعــه قطعــه
شــدن امپراتــوری عربی-اســامی ،خالفــت بــه آل عثمــان رســید کــه نــه
عــرب بودنــد و نــه قریشــی و بــه همیــن دلیــل فاقــد مشــروعیت سیاســی
ســنتی بودنــد .بــا ایــن همــه اینــان نیــز بــه زودی ناچــار شــدند مدعــای
خالفــت را بــه تدریــج رهــا کننــد و یــا در ســایه بگذارنــد و بیشــتر از عنــوان
ســلطنت و ســلطان اســتفاده کننــد .بــه همیــن دلیــل نظــام والیتعهــدی در این
خانــدان از آغــاز تــا پایــان اصلــی گریزناپذیــر شــد و تــداوم یافــت و نظــام
عثمانــی عمدتــا نــام و ماهیــت ســلطانی پیــدا کــرد.
حــال نظــام فقیــه شــاهی-خالفتی ،منطقــا و ماهیتــا بایــد از مــدل
والیتعهــدی اســتفاده کنــد تــا نظــام دچــار چالــش هــای متوالــی جانشــینی
نشــود ولــی اســتفاه از چنیــن ســنتی نیــز (حداقــل تــا اطــاع ثانــوی) ممکــن
نیســت .زیــرا:
اوال-عنــوان رســمی نظــام «جمهــوری اســامی» اســت و طبعــا
«جمهــوری» جــزء االســم اســت و نمــی تــوان آن را بــه کنــاری نهــاد و در
چهارچــوب جمهوریــت (حتــی اگــر جمهوریــت شــکلی باشــد) نمــی توان

از سیســتم والیتعهــدی اســتفاده کــرد.
ثانیــا-در قانــون اساســی انتخــاب رهبــری از حقــوق ملــت دانســته شــده
کــه البتــه از طریــق منتخبانــش در نهــاد «خبــرگان رهبــری» حاصــل مــی
شــود .بــه عبــارت روشــن تــر ،مــردم بــه دلیــل ایــن کــه خــود صالحیــت
الزم بــرای تشــخیص فقیهــی از میــان فقیهــان بــرای تصــدی مقــام رهبــری
(والیــت امــر) را ندارنــد ،خبرگانــی را بــا رأی مســتقیم بــرای ایــن منظــور بر
مــی گزیننــد و آنــان ،کــه مشــروعیت خــود را از رأی ملــت گرفتــه انــد ،بــه
نمایندگــی از مــوکالن شــان ،فقیــه و مجتهــدی را بــرای ایــن مقــام انتخــاب
مــی کننــد .از ایــن رو قانــون اساســی کنونــی جمهــوری اســامی بــه هیــچ
وجــه نظــام والیتعهــدی موروثــی را نمــی پذیــرد.
حــال معضــل جانشــینی در نظــام فقیــه شــاهی
در نظام فقیه
جمهــوری اســامی چگونــه گشــوده مــی شــود؟
شاهی-خالفتی (که
تــا آنجــا کــه بــه مبحــث تئوریــک و حقوقــی
بــر مــی گــردد ،ظاهــرا مشــکلی وجــود نــدارد؛ چــرا ماهیتا چندان تفاوتی با
هم ندارند) ،جانشینی
کــه در قانــون اساســی نهــاد رســمی خبــرگان بــرای
یک معضل است و
تعییــن رهبــری پذیرفتــه شــده اســت .امــا مشــکل
شاید به سادگی قابل
اساســی بــه مضمــون و محتــوای چنیــن نظامــی
حل نباشد .چنان که
بــر مــی گــردد کــه مضمونــی ســلطانی و ســنتی
غیــر دموکراتیــک دارد و ظاهــری دموکراتیــک در نظام های پادشاهی
و مــدرن .شــکل و محتــوا بــا هــم معــارض انــد .کهن و متأخر و نیز در
بــه همیــن دلیــل ،ایــن چالــش و تناقــض در تمــام نظامخالفتی-سلطنتی
ســاختار قانــون اساســی کــم و بیــش مشــاهده مــی (به ویژه از نوع عثمانی
آن) می بینیم ،مناسب
شــود .در واقــع چالــش عمیــق اســام فقاهتــی اســت
ترین و سازگارترین
بــا مقتضیلــت جهــان مــدرن و از جملــه جمهوریــت.
مدل برای جانشینی،
هرچنــد ایــن چالــش تــا کنــون چنــدان آشــکار
والیتعهدی است .زیرا
نبــوده اســت امــا ایــن معضــل نهفتــه در متــن ســند
موروثی و خاندانی
حقوقــی جمهــوری اســامی ،در آینــده بیــش از
بودن پادشاه اصل
پیــش خــود را نشــان خواهــد داد.
کانونی نظام
تــا کنــون در جمهــوی اســامی دو رهبــر مقــام
سلطنت است.
والیــت امــر را بــر عهــده داشــته اســت :آیــت اهلل
خمینــی و آیــت اهلل خامنــه ای .مــی دانیــم کــه ایــن
دو از طریــق واحــدی بــه قــدرت نرســیده انــد .خمینــی
اول مرجعیــت دینــی (مجتهــدی دارای رســاله عملیــه و مقلد) را احــراز کرد
و بعــد در یــک رونــد مبــارزات طوالنــی (پانــزده ســاله) عمــا بــه عنــوان
«رهبــر انقــاب» برکشــیده شــد و پــس از پیــروزی انقــاب و تأســیس
جمهــوری اســامی ،در قانــون اساســی جدیــد ،رســما بــه عنــوان رهبــر نظام
جدیــد نیــز متعیــن شــد .مــی تــوان گفــت رهبــری مشــروعیت خــود را از
طریــق ویژگــی هــای شــخصی و بــا پشــتوانه حمایــت هــای عظیــم مردمی و
مبــارزات طوالنــی بــه دســت آورد .امــا خامنــه ای واجــد هیــچ یــک از ایــن
شــرایط نبــود .او در یــک شــرایط بحرانــی ویــژه و بــا تدابیــر و مصلحــت
اندیشــی هــای خــاص (کــه هنــوز هــم ابعــاد آن کامــا مکشــوف نیســت)،
بــه عنــوان جانشــین آیــت اهلل خمینــی انتخــاب شــد.
حــال بیســت و شــش ســال از آن زمــان گذشــته اســت .روشــن اســت
کــه اکنــون نــه زمــان زمــان درگذشــت آیــت اهلل خمینــی اســت و نــه مــردم
مــردم آن زمانــه انــد و نــه ســاختار حکومــت در شــرایط ســال  68اســت و نه
کارگزارانــی کــم و بیــش متحــد و کارآمــد در نظــام بــرای عبــور از بحــران
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هــای ســخت حضــور دارنــد و اگــر هــم هســتند از اقتــدار و نفــوذ الزم برای
ســکان داری لحظــات ســخت و بحرانــی برخــوردار نیســتند.
در هرحــال ســیر حــوادث و تحــوالت احتمالــی در آینــده هــای
دور و نزدیــک نشــان خواهــد داد کــه چگونــه مســئله جانشــینی در نظــام
والیــی حــل خواهــد شــد .اگــر نظــام «امامــت» در آینــده جــدی شــود و
نیــز تبدیــل «جمهــوری اســامی» بــه «حکومــت اســامی» محقــق گــردد،
دور از ذهــن نیســت کــه مــدل والیتعهــدی موروثــی رســما برقــرار شــود؛
همــان گونــه بــا تعییــن آیــت اهلل منتظــری بــه عنــوان «قائم مقــام رهبــری» در
همــان صــدر انقــاب ،ایــن ســنت ابــداع شــد؛ ســنتی کــه شــخص منتظــری
نیــز در همــان زمــان در مخالفــت بــا اقــدام مجلــس خبــرگان آن را تحــت
عنــوان «والیتعهــدی» مــورد انتقــاد قــرار داد و مــردود دانســت .حــال ایــن
والیتعهــدی مــی توانــد از طریــق فرزنــد روحانــی رهبــر محقــق شــود و یــا
شــخص دیگــری.
سناریوهای محتمل برای جانشینی آیت اهلل خامنه ای
امــا جــدای از تحــوالت آینــده ،کــه فعــا دور از
دســترس اســت ،در چشــم انــداز نزدیــک ،مســئله
رهبر
جانشــینی و انتخــاب رهبــر بعــدی ،در دو حالت ممکن
آینده سرنوشت
اســت اتفــاق بیفتــد :در شــرایط بحرانی (مثــا برکناری
جمهوری اسالمی
رهبــر و یا کشــته شــدنش و یــا  ). . .و در شــرایط طبیعی
را به شدت تحت
و عــادی (کنــاره گیــری مختارانــه طبیعــی و یــا مــرگ
تأثیر قرار خواهد
رهبــر).
داد .چرا که در
پیامدهــای حالــت نخســت واقعــا غیــر قابــل تصور

شرایط کنونی
اســت و در واقــع نمــی تــوان پیــش بینــی کــرد کــه چــه
اتفــاق مــی افتــد و چــه کســی و چگونــه بــه قــدرت می
جمهوری اسالمی،
رســد .در عیــن حــال مــی تــوان گمانــه زنــی کــرد کــه
که به هر حال
در آن شــرایط ،نظامیــان بــا تــدارک نوعــی کودتــا و از
نهادها ضعیف اند،
طریــق اعمــال ســلطه بــر مجلــس خبــرگان و یــا حتــی
در ساختار قدرت
بــه طــور مســتقل ،یــک روحانــی بــاب طبــع خــود را
افراد بسیار نقش
بــه والیــت امــر بــر خواهنــد کشــید .البتــه اگــر جنــگ
آفرین اند.
داخلــی رخ ندهــد و تــوازن قــوا بــه ســود جنــاح تنــدرو
و نظامی-امنیتــی ،کــه بــه لحــاظ کمیــت در ســاختار
قــدرت در اقلیــت انــد ولــی بــه لحاظ کیفیــت و ابزار ســلطه
دســت بــاال را دارنــد ،باشــد (گــر فلکشــان بگــذارد کــه قــراری گیرنــد)!
امــا در شــرایط عــادی ،بــه هــر تقدیــر و تدبیــر ،فــردی از میــان روحانیــان
مطــرح ،بــه مقــام رهبــری برکشــیده خواهــد شــد .امــا ایــن فــرد چــه کســی مــی
توانــد باشــد؟
چنــد ســالی اســت کــه از تعییــن جانشــینی مجتبــی خامنــه ای (فرزنــد
روحانــی و ارشــد خامنــه ای) بــه جــای پــدر و بــه دســت پدر ســخن مــی رود اما
چنیــن گزینــه ای معقــول و مقبــول نمــی نمایــد .چرا کــه اوال ،هیچ ســند و حتی
نشــانه ای در دســت نیســت (و یــا حداقــل مــن اطالع نــدارم) کــه واقعــا آیت اهلل
خامنــه ای چنیــن قصــدی داشــته باشــد ،ثانیــا ،مجتبی خامنــه ای به لحــاظ علمی
و ســوابق حــوزوی تقریبــا ناشــناخته اســت و ایــن ســوابق بــه هرحــال مهــم اند و
بــرای تصــدی مقــام والیــت مطلقــه فقیــه ضــروری و اثرگــذار اســت .البتــه در
شــرایط کودتایــی هــر چیــز ممکــن اســت امــا ایشــان حتــی موقعیت و شــهرت
حــوزوی و فقهــی و تجــارب سیاســی پــدر در ســال  68را هــم نــدارد! بعیــد مــی
دانــم کــه حتــی در شــرایط غیــر عــادی و کودتایــی هــم چنیــن فــردی برگزیده
شــود .بــه ویــژه کــه شــائبه موروثــی شــدن رهبــری را نیز تداعــی می کنــد و این
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در حــال حاضــر مطلــوب رهبــر فعلــی و دیگر ســران نظام نیســت .افزون بــر آن،
نظــر علمــای حــوزه هــا و روحانیــان حامــی حکومــت و بــه ویــژه مراجع ســنتی،
کــه همــواره پنهــان و آشــکار بــا نظــام موجــود و اصــل والیــت فقیــه مرزبنــدی
دارنــد ،در ایــن مــورد مهــم اســت و ســران نظــام و به ویــژه اعضــای محافظه کار
و ســنتی محلــس خبــرگان نمــی تواننــد آن را نادیــده بگیرنــد و بعیــد اســت کــه
حتــی یــک فقیــه شــناخته شــده والیــت کســی چــون مجتبــی خامنــه ای را در
شــرایط فعلــی (از جملــه بــه لحــاظ ســن و ســال) تأییــد کند.
امــا جــز ایشــان ،شــماری دیگر نظــر مطرح انــد (مانند هاشــمی شــاهرودی،
مصبــاح یــزدی ،صــادق الریجانــی و  ). . .کــه هرکــدام از آنهــا دارای معایــب
جــدی انــد و واقعــا مــن شــخصا نمــی توانــم پیــش بینــی کنــم کــه چگونــه ایــن
افــراد انتخــاب و بــه مقــام حســاس و مهمــی ماننــد رهبــری نظــام جمهــوری
اســامی برکشــیده مــی شــوند .بــه ویــژه کــه جــدای از اشــکاالت گوناگونــان
ایــن افــراد و یــا اتهاماتــی کــه متوجــه آنهاســت ،خــود وفــاداران بــه نظــام والیی
از ایــن افــراد و دیگــر عالمــان و روحانیــان حکومتــی چنــان تقدس زدایــی کرده
انــد کــه دیگــر اینــان ،حداقــل از چشــم همیــن ذوب شــدگان در والیــت ،از
اعتبــار افتــاده اند.
واقعیــت ایــن اســت کــه اگــر در شــرایط انتخــاب رهبــر جدیــد آقــای
هاشــمی رفســنجانی زنــده باشــد ،از هــر جهت شایســته تریــن فرد بــرای رهبری
اســت امــا بــا تخریــب مســتمر و گســترده شــخصیت ایشــان بــه وســیله اصــول
گرایــان تنــدرو حتــی میانــه رو ،چنیــن گزینــه ای بســیار دشــوار خواهــد بــود ،و
اگــر هــم بــه هــر دلیلی انتخــاب شــود ،ایفــای نقــش چنین مقامــی ،کــه حداقل
بــه اندکــی تقــدس و احتــرام در جمــع حامیــان نظــام نیــاز دارد ،بــه راحتــی
ممکــن نیســت.
آخریــن نکتــه ایــن کــه رهبــر آینــده هــر کــس باشــد ،یــک واقعیــت
غیــر قابــل انــکار مــی نمایــد و آن ایــن کــه رهبــر آینــده سرنوشــت جمهــوری
اســامی را بــه شــدت تحــت تأثیر قــرار خواهــد داد .چرا کــه در شــرایط کنونی
جمهــوری اســامی ،کــه بــه هــر حــال نهادهــا ضعیــف انــد ،در ســاختار قــدرت
افــراد بســیار نقــش آفریــن انــد .اگــر رهبــری میانــه رو تر و بــا بینش مردمــی تر و
مدنــی تــر و در تفکــر مذهبــی نوگراتــر به قدرت برســد (مثال فقیهی شــبیه آیت
اهلل منتظــری و یــا در حــال حاضــر آیــت اهلل صانعــی) ،مــی توانــد بــه تغییــرات
تدریجــی مدنــی تــر کمــک کنــد و عکــس آن نیــز صــادق اســت .بــه ویــژه
شــرایط اجتماعــی کنونــی در پــی رخــداد اصالحــات و بــه ویــژه جنبــش ســبز،
ســطح مطالبــات تحــول خواهانه را بیــش از پیــش ارتقــاء داده و حمایت مردمی
و حتــی در بخــش هایــی از روحانیــون و ســاختار قــدرت را بــرای تغییــرات
اصــاح طلبانــه بیــش از گذشــته برانگیختــه اســت.
بســیار بعیــد اســت کــه رهبر آینــده با بینــش آیــت اهلل خامنــه ای امــکان بقا
و دوام و موفقیت داشــته باشــد.
[ . ]1متــن گفتــار ایشــان چنیــن اســت« :حکومــت اســامی نــه اســتبدادی
اســت و نــه مطلقــه؛ بلکــه مشــروطه اســت .البتــه نه مشــروطه بــه معنــای متعارف
فعلــی آن کــه تصویــب قوانیــن تابــع آرای اشــخاص باشــد. . .مجموعــه شــرط
همــان احــکام و قوانیــن اســام اســت . . .کــه قــدرت مقننــه و اختیــار تشــریع در
اســام بــه خداونــد متعــال اختصــاص یافتــه اســت . . .هیــچ قانونــی جــز حکــم
شــارع را نمــی تــوان بــه مــورد اجــرا گذاشــت.
بــه همیــن ســبب در حکومــت اســامی به جــای «مجلــس قانوگــذاری» . .
«مجلــس برنامــه ریــزی» وجــود دارد . . .حکومــت اســام حکومــت قانــون
اســت .در ایــن طــرز حکومــت ،حاکمیــت منحصــر بــه خداســت و قانــون
فرمــان و حکــم خداســت».

راه دموکراسی از میان مردم می گذرد
نه از باالی سرشان!

صدیقه وسمقی

آیــا در رونــد دموکراتیزاســیون بــه اصــاح دینــی نیــاز وجــود دارد؟
چــه ارزیابــی از موقعیــت کنونــی نواندیشــان دینــی و فعــاالن سیاســی
ایــن طیــف داریــد.
بــرای پاســخ گفتــن بــه ایــن ســوال الزم اســت بــه ســه پرســش
مقدماتــی اجمــاال پاســخ دهــم .آن ســه پرســش عبارتنــد از:
اول -رابطه دین با زندگی فردی و اجتماعی ما چیســت؟
دوم -مهم ترین لوازم دموکراســی چیســت؟
ســوم -رابطــه میــان لــوازم دموکراســی بــا باورهــای دینــی رایــج
در زندگــی مــا چیســت؟
و امــا در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه رابطــه دیــن بــا زندگــی فــرد
و اجتماعــی مــا چیســت بایــد بگویــم قــرن هاســت کــه روحانیــت بــه
عنــوان نهــاد رســمی دیــن در ایــران نفــوذ دارد و بــه تدریــج توانســته
شــبکه ای گســترده و نهــادی نیرومنــد بســازد .روحانیــت ،تفســیر
دیــن را حــق انحصــاری خــود دانســته و توانســته ایــن بــاور را نیــز بــه

مــردم بقبوالنــد کــه متولــی دیــن اســت .روحانیــت بــا اســتفاده از شــبکه
گســترده و نفــوذی کــه طــی قــرون متمــادی بدســت آورده در دو کار
عمــده زیربنایــی نقــش مهمــی ایفــا کــرده اســت.
یکــی از آن دو تعریــف ارزش هــای اخالقــی اعــم از فــردی و
اجتماعــی اســت .مثــا تعریــف مفاهیمــی همچــون غیــرت ،حیــا ،عفــت،
تقــوا و ماننــد آن را مــردم از روحانیــت اخــذ کــرده انــد .بدیــن ترتیــب
روحانیــت در تربیــت مــردم نقــش داشــته اســت.
کارعمــده دوم ،قانــون گــذاری اســت .نهــاد روحانیــت بــا در دســت
داشــتن فقــه ،عمــا قــرن هاســت کــه در کار قانــون گــذاری نقــش مهمی
را ایفــا مــی کنــد .فقــه ،مجموعــه ای اســت ازاحــکام مربــوط بــه عبــادات
بــه اضافــه قوانیــن مدنــی و جزائــی جــاری در میــان نخســتین مســلمانان.
فقهــا بــر مبنــای پــاره ای اصــول نظــری کــه بــه عقیــده مــن قابــل مناقشــه
هســتند ،قوانیــن مدنــی و جزائــی گــردآوری شــده بــر مبنــای ســنت و
فرهنــگ نخســتین مســلمانان عــرب را نیــز ضمیمــه شــریعت کردنــد و
بــه ایــن ترتیــب هــم دامنــه شــریعت را گســترش دادنــد و هــم حــوزه
نفــوذ خــود را .آنــان بــه مــرور زمــان بــرای حفــظ نفــوذ خــود ،مدعــی
شــدند کــه اســام حتــی بــرای موضوعــات جدیــد نیــز کــه بــه تدریــج
پیــدا مــی شــوند ،حکــم مشــخصی دارد و مــردم بــرای یافتــن حکــم ایــن
موضوعــات بایــد بــه روحانیــت مراجعــه کننــد .بــر همیــن اســاس هــر گاه
موضــوع جدیــدی در زندگــی پیــدا شــده ماننــد مدرســه بــه جــای مکتب
خانــه ،دوش بــه جــای خزینــه ،اتومبیــل بــه جــای چهارپــا و یــا رادیــو و
تلویزیــون و امثــال آن ،مــردم بــرای روشــن کــردن تکلیــف خــود بــا
ایــن موضوعــات کــه نتیجــه تحــوالت زندگــی انســان و دســتاورد هــای
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تجربــی و علمــی اســت بــه روحانیــت مراجعــه کــرده انــد .بنــا بــر آنچــه
بــه اختصاربیــان شــد مــی تــوان دیــد کــه روحانیــت در ســاختن زیــر
ســاخت هــای فرهنگــی و فکــری چقــدر نقــش داشــته اســت.
قــرن هاســت کــه در موضوعــات مدنــی کــه تقریبــا همــه مــردم در
زندگــی خــود بــا آنهــا درگیرنــد ،قوانینــی کــه توســط نهــاد روحانیــت
وضــع شــده ،اجــرا مــی شــود .مثــل قوانیــن ارث ،وصیــت ،قوانیــن
خانــواده از جملــه ازدواج و طــاق و نیــز قوانیــن مربــوط بــه حقــوق
زنــان .بــر ایــن قوانیــن بایــد قوانیــن جزائــی مثــل قصــاص و دیــه و حتــی
حــدود را نیــز افــزود.
نهــاد روحانیــت ،حتــی بــدون داشــتن قــدرت سیاســی و دولــت
توانســته اســت قوانیــن موضوعــه خــود را در بســیاری
نظریه برابری
از ایــن حــوزه هــا بــه اجــرا در آورد .مــردم نیــز
انسان ها را فقط
بــا ایــن عقیــده کــه ایــن قوانیــن ،قوانیــن شــریعت
کسانی می توانند رد
مــی باشــند بــه اجــرای آن هــا تمایــل داشــته انــد.
کنند که خودشان
ایــن بــاور چنــان قــوت داشــته کــه حتــی وقتــی
برتری جو باشند
در ایــران ،قانــون گــذاری بــه صــورت مــدرن
و به عبارت دیگر،
آغــاز مــی شــود ،بــاز هــم در اکثــر حــوزه هــای
خود را برتر بدانند.
یــاد شــده عمدتــا همــان قوانیــن فقهــی تبدیــل بــه
البته در طول تاریخ
قانــون مــی شــود.
 ،زورگویان برتری
روحانیــت بــرای حفــظ نفــوذ و حــق
طلب کوشیده اند
انحصــاری خــود ،همــواره بــا اصــاح قوانیــن در
این اندیشه را تئوریزه ایــن حــوزه هــا توســط دولــت هــا نیــز مخالفــت
کنند که برخی از
کــرده اســت .هنگامــی کــه قبــل از انقــاب 57
انسان ها بر برخی
پــاره ای قوانیــن خانــواده در جهــت افزایــش
دیگر برتری دارند
حقــوق زنــان اصــاح شــد ،روحانیــت آن را
و حتی از ابزار دین
خــاف شــرع دانســت و پــس از انقــاب آن
برای توجیه این نظریه اصالحــات را ملغــی نمــود .وقتــی زنــان حــق رای
ظالمانه وجاهالنه
را کــه حــق انســانی و بدیهــی آنــان اســت بدســت
بهره برده اند.
آوردنــد ،ایــن روحانیــت بــود کــه آن را خــاف
شــرع خوانــد.
بــه همیــن ترتیــب ،روحانیــت بــرای حفــظ حــق
انحصــاری تفســیر دیــن ،بــا هرگونــه نظــرات و آرای دینــی مخالــف بــا
آرای ســنتی خــود بــه مقابلــه بــر مــی خیــزد و صاحبــان آرای جدیــد را
بــا ابــزاری مثــل ارتــداد ســرکوب مــی کنــد.
اگرچــه روحانیــت در ایــران تــا ســال  57حکومــت را در اختیــار
نداشــت ،امــا بــه دلیــل بــاور و اعتمــاد مــردم بــه آنــان ،ایــن نهــاد دینــی
دارای قــدرت و نفــوذ فــراوان بــود و بــا اتــکا بــه همیــن قــدرت توانســت
در ســال  57حکومــت را نیــز بدســت آورد کــه در واقــع منجــر بــه
افزایــش قــدرت ایــن نهــاد شــد.
قــرن هــا نفــوذ روحانیــت در حــوزه تربیــت و قانــون گــذاری،
موجــب شــده ایــن نهــاد در ســاختن فرهنــگ و اندیشــه مــردم نقــش
مهمــی داشــته باشــد .مــی تــوان گفــت کــه رابطــه دیــن بــا زندگــی
فــردی و اجتماعــی مــا رابطــه ای تنگاتنــگ بــوده اســت .ایــن رابطــه از
ســال  57بــا روی کار آمــدن حکومــت فقهــی و قــدرت یافتــن روحانیــت
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بــه رابطــه ای قهــری تبدیــل شــد ،بــه ایــن معنــا کــه دیگــر خواســت و
عالقــه مــردم و یــا بــاور و اعتمــاد آنــان بــه روحانیــت ،ایــن رابطــه را
تنظیــم نمــی کنــد بلکــه روحانیــت بــا در دســت داشــتن قــدرت سیاســی،
خواســت خــود را ولــو بــا زور بــر مــردم تحمیــل مــی کنــد.
اگــر چــه در طــول بیــش از ســه دهــه گذشــته مشــاهده عملکــرد
روحانیــت حاکــم و اعمــال زور در اجــرای قوانیــن نامناســب بــا
توجیهــات شــرعی ،باعــث تغییــر بســیاری از باورهــا نســبت بــه اســام،
شــریعت و روحانیــت شــده و در نتیجــه نفــوذ ایــن نهــاد بــر بــاور و
اندیشــه افــراد کاهــش یافتــه امــا اعمــال قــدرت ایــن نهــاد بــر جامعــه هــم
چنــان باقــی اســت ولــی مثــل گذســته برآمــده از اعتمــاد مــردم نیســت
بلکــه متکــی بــه زور اســت.
در واقــع روحانیــت بــا بدســت آوردن قــدرت سیاســی از حفــظ
اعتمــاد مــردم غفلــت نمــود و یــا شــاید نســبت بــه آن احســاس بــی نیــازی
کــرد و از همیــن رو اعتمــادی را کــه در طــول قــرن هــا بدســت آمــده
بــود در کمتــر از ســه دهــه از دســت داد.
دومیــن پرســش مقدماتــی ایــن اســت کــه مهــم تریــن لــوازم
دموکراســی چیســت؟
از مهــم تریــن لــوازم دموکراســی مــی تــوان ســاختار سیاســی
دموکراتیــک ،آزادی هــای فــردی و اجتماعــی و برابــری همــه انســان
هــا بــا یکدیگــر را نــام بــرد .منظــور از ســاختار دموکراتیــک ،یــک نظــام
سیاســی اســت کــه همــه امــور در آن بــه طــور واقعــی بــر اســاس اراده و
انتخــاب مــردم انجــام شــود.
در چنیــن ســاختاری ،قوانیــن بــر اســاس شــرایط و نیــاز هــای جامعــه
و مبتنــی بــر مطالعــات علمــی و کارشناســی وضــع مــی شــود ،قــوای
گوناگــون از یکدیگــر مســتقل بــوده و بــه مــردم پاســخ گــو مــی باشــند.
مهــم تــر از آن چــه بیــان شــد اصــل برابــری اســت کــه بــه نظــر
مــن ذات و اســاس دموکراســی اســت .در ســاختار دموکراتیــک ،آزادی
هــای فــردی و اجتماعــی و دیگــر لــوازم دموکراســی همــه بــر پایــه
برابــری معنــا مــی یابنــد.
هنگامــی کــه بــه راســتی بپذیریــم کــه همــه مــا بــا هــم برابریــم –
صــرف نظــر از ارزش هــای اعتبــاری و واهــی کــه در طــول قــرون بــرای
خودمــان ســاخته ایــم – آن گاه مــی توانیــم بــاور کنیــم کــه بــر یکدیگــر
برتــری نداریــم ،عقیــده مــا بــر عقیــده دیگــری برتــری نــدارد ،لــذا حــق
تحمیــل آن بــر دیگــری را نداریــم و کســی نیــز حــق تحمیــل بــاور خــود
را بــر مــا نــدارد.
پــس “مــن” در همــه حــوزه هــای فــردی خــود آزادم و دیگــران نیــز
آزادنــد و قانــون بــرای تعریــف حقــوق مــا و تنظیــم روابــط مــا بــه منظــور
حفــظ حقــوق وضــع مــی شــود تــا هنــگام تزاحــم حقــوق ،بتوانیــم حــق
خــود را شناســائی و آن را مطالبــه کنیــم؛ بــی آنکــه حــق دیگــری را
پایمــال نمائیــم ویــا بــرای گرفتــن حــق خــود مجبــور بــه اعمــال زور
و خشــونت شــویم .بــا پذیــرش اصــل مترقــی عقلــی و انســانی برابــری،
دیگــر مــرد بــر زن ،مســلمان بــر مســیحی ،یهــودی بــر مســلمان ،ســفید
بــر ســیاه ،روحانــی بــر غیــر روحانــی برتــری نــدارد.
برابــری آرزوی همــه انســان هــا ،جــز زورگویــان و ســتمگران و

برتــری جویــان اســت .آنــان کــه برتــری جــو نیســتند برتــری جوئــی
دیگــران رانیــز بــر خــود روا نمــی دارنــد.
لــذا نظریــه برابــری انســان هــا را فقــط کســانی مــی تواننــد رد
کننــد کــه خودشــان برتــری جــو باشــند و بــه عبــارت دیگــر ،خــود
را برتــر بداننــد .البتــه در طــول تاریــخ  ،زورگویــان برتــری طلــب
کوشــیده انــد ایــن اندیشــه را تئوریــزه کننــد کــه برخــی از انســان هــا بــر
برخــی دیگــر برتــری دارنــد و حتــی از ابــزار دیــن بــرای توجیــه ایــن
نظریــه ظالمانــه وجاهالنــه بهــره بــرده انــد .همــواره بــه دلیــل جهــل،
ایــن نظریــه پیروانــی نیــز داشــته اســت .مثــا در دوره طوالنــی تاریــخ
بردگــی  ،انســان هــای آزاد برتــر از بــردگان معرفــی شــده انــد .ممکــن
اســت انســان هــای آزاد بــا احســاس واهــی غــرور ،از قبــول برابــری
خــود بــا بــردگان امتنــاع کــرده یــا پذیــرش ایــن بــاور بــرای شــان
ســخت بــوده باشــد ،امــا نمــی تــوان تصــور کــرد کــه پذیــرش برابــری
انســان هــا بــرای بــردگان نیــز ســخت بــوده اســت بلکــه مطمئنــا برابــری
آرزوی بــردگان بــوده و آنــان ایــن حقیقــت را درک مــی کردنــد کــه
انســان هــای آزاد هیــچ گونــه برتــری ذاتــی و طبیعــی نســبت بــه آنــان
ندارنــد بلکــه بــا اعمــال زور برتــری یافتــه انــد.
ســخن در بــاره برابــری زن و مــرد نیــز همیــن گونــه اســت .اگــر
چــه قــرن هاســت مــردان تبلیــغ مــی کننــد کــه مــرد برتــر از زن اســت
و بــا اعمــال زور و وضــع قوانیــن کوشــیده انــد برتــری خــود را حفــظ
کننــد امــا زنــان بــاور نمــی کننــد کــه ایــن برتــری حقیقــی و ذاتــی
اســت .زنــان انــد کــه از نظریــه برابــری اســتقبال مــی کننــد .حتــی
زنانــی کــه بــه دلیــل جهــل نابرابــری خــود را بــا مــردان بــاور کــرده
انــد ،از برابــری حقــوق خــود بــا مــردان اســتقبال مــی کننــد .درایــن
میــان آن مردانــی کــه برتــری طلــب هســتند بــا برابــری مبــارزه مــی
کننــد .نفــی برابــری انســان هــا ریشــه در جهــل و خــود خواهــی و زور
دارد کــه بــا توجیهــات گوناگــون عرضــه شــده و گاه رنــگ و لعــاب
دینــی نیــز بــه آن زده انــد.
بــا پذیــرش اصــل برابــری اســت کــه مــی تــوان ســاختار
دموکراتیــک و آزادی هــای فــردی و اجتماعــی را پذیرفــت زیــرا در
ایــن صــورت هیــچ کــس از موضــع باالتــر نمــی توانــد آزادی و حقــوق
دیگــری را محــدود ســازد.
و امــا ســومین پرســش مقدماتــی این اســت کــه رابطــه میــان لوازم
مهــم دموکراســی بــا باورهــای دینــی رایــج در زندگــی مــا چیســت؟
بــه عبــارت دیگــر آیــا باورهــای دینــی مــا بــا اصــول دموکراســی
ســازگاری دارد؟
بــر اســاس قوانیــن فقهــی کــه بــر بــاور مســلمانان و فرهنــگ جوامــع
اســامی تاثیــر گــذار بــوده ،برابــری انســان هــا کــه اســاس دموکراســی
اســت مــردود اســت .فقــه اســامی کــه هــر روزه در هــزاران مدرســه
و حــوزه اســامی در سراســر جهــان اســام تدریــس مــی شــود ،زن
بــا مــرد و مســلمان بــا غیــر مســلمان را برابــر نمــی دانــد یعنــی آنهــا
دارای حقــوق برابــر بــا یکدیگــر نیســتند .غیــر مســلمان اهــل کتــاب
مثــل یهــودی ،مســیحی و زرتشــتی بــا غیــر مســلمان غیــر اهــل کتــاب
مثــل بودائــی و هنــدو برابــر نیســت .حتــی شــیعه بــا ســنی کــه هــر

دو مســلمانند برابــر نیســتند .بــه عبــارت دیگــر بــر خــاف اصــول
دموکراســی ،فقــه اســامی جنســیت و دیــن را در تعییــن حقــوق موثــر
مــی دانــد .ایــن باورهــا در میــان مســلمانان تبلیــغ و ترویــج شــده و در
اندیشــه بســیاری از آنــان رســوخ کــرده اســت .روحانیــت ،پاســبان و
نگهبــان ایــن عقایــد اســت و نظریــه ی برابــری را مخالــف بــا شــریعت
مــی خوانــد.
روحانیــت  ،قانــون گــذاری را شــان شــارع مــی دانــد و ایــن در
حالــی اســت کــه خــود ،نقــش شــارع را بــازی مــی کنــد و قوانینــی
را کــه خــود وضــع مــی کنــد قوانیــن شــریعت مــی نامــد .از همیــن
رو وضــع قانــون بــه شــیوه دموکراتیــک را رد مــی کنــد .مثــا اگــر
در قوانیــن خانــواده اصالحاتــی صــورت گیــرد
مردمی که
و سرپرســتی امــور کــودک و بــه تعبیــر فقهــی
در نهادهای قدرت
آن ،والیــت بــه مــادر واگــذار شــود خــاف
به کار مشغول می
شــرع خوانــده مــی شــود .هــم چنــان کــه وقتــی
شوند و کشور را
مجلــس ششــم حضانــت پســر را تــا  7ســالگی بــه
مدیریت می کنند
مــادر داد ،فقهــای شــورای نگهبــان ایــن مصوبــه
باید خود آزادی
را خــاف شــرع دانســتند.
خواه و دموکرات
بدیــن ترتیــب بدیهــی اســت کــه اگــر
باشند ،باید پایبند
قوانیــن ارث اصــاح شــود و یــا حقــوق زنــان
قانون باشند و قانون
نیز باید دموکراتیک
در حــوزه هــای گوناگــون بــا مــردان برابــر
باشد تا نهادهای
شــود ،روحانیــت ســنتی آن را خــاف شــرع
قدرت بتوانند در روند
خواهد خواند.
دموکراتیزاسیون کار
اگــر کســی دیــن خــود را تغییــر دهــد و یــا
خود را به درستی
در باورهــای دینــی تشــکیک کنــد ،از ســوی
انجام دهند .اگرچه
روحانیــت ســنتی کــه هنــوز مرجعیــت دینــی را
ساختارها می توانند
در اختیــار دارد بــه ارتــداد متهــم مــی شــود و…
فرهنگ سازی کنند،
مــی بینیــم کــه ایــن باورهــای بــه اصطــاح
اما به هرحال همان
مذهبــی بــا اصــول دموکراســی در تضــاد و
ساختارها را نیز
تزاحــم اســت .بــرای گــذار بــه دموکراســی بایــد
خودمان باید بسازیم.
ازایــن ســد عبــور کــرد .امــا چگونــه؟
برخــی گمــان مــی کننــد کــه اگــر بــه هــر
نحــو ممکــن مثــل برانــدازی یــا دخالــت خارجــی
یــک دولــت ســکوالر معتقــد بــه حقــوق بشــر و اصــول دموکراســی
تشــکیل شــود ،مــی توانــد بــا تغییــر ســاختار سیاســی و قوانیــن بــه رونــد
دموکراتیزاســیون کمــک کنــد و یــا حتــی برخــی گمــان مــی کننــد
بــه ایــن ترتیــب مــی تــوان دموکراســی را محقــق و بــر جامعــه تحمیــل
نمــود .ایــن روش از اســاس بــا دموکراســی در تعــارض اســت و به گمان
مــن نمــی توانــد منجــر بــه تحقــق دموکراســی شــود .زیــرا دولتــی کــه
برامــده از انتخــاب و اراده مــردم نباشــد ،دولــت دموکراتیــک نیســت
و محصــول آن نیــز نمــی توانــد دموکراســی باشــد .بــه عــاوه ،نظــام
سیاســی و نهادهــای قــدرت فقــط ظــرف هســتند .ســاختار دموکراتیــک
شــرط الزم بــرای تحقــق دموکراســی هســت امــا شــرط کافــی نیســت.
مردمــی کــه در نهادهــای قــدرت بــه کار مشــغول مــی شــوند و
کشــور را مدیریــت مــی کننــد بایــد خــود آزادی خــواه و دموکــرات
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باشــند ،بایــد پایبنــد قانــون باشــند و قانــون نیــز بایــد دموکراتیــک باشــد
تــا نهادهــای قــدرت بتواننــد در رونــد دموکراتیزاســیون کار خــود را بــه
درســتی انجــام دهنــد .اگرچــه ســاختارها مــی تواننــد فرهنــگ ســازی
کننــد ،امــا بــه هرحــال همــان ســاختارها را نیــز خودمــان بایــد بســازیم.
نمــی تــوان از نظــام سیاســی پیــش ســاخته بــرای پیشــبرد دموکراســی
اســتفاده کــرد .بــرای تحقــق دموکراســی ،تمــام رونــد از تعریــف و
تشــکیل دولــت دموکراتیــک تــا اصــاح قوانیــن و اصالحــات فرهنگــی
اجتماعــی بایــد توســط مــردم انجــام شــود.
بنابرایــن معتقــدم کــه دموکراســی پایــدار از ســطح جامعــه شــروع
مــی شــود؛ بــا اصــاح افــکار و باورهــا کــه بــه تدریــج منجــر بــه اصــاح
ســاختارها و قوانیــن مــی شــود.
راه دموکراسی
بــرای گــذار بــه دموکراســی از ایــن طریــق
از میان مردم
اصــاح دینــی بــرای جامعــه مــا یــک ضــرورت
می گذرد و نه از کنار
بنیادیــن اســت.
یا باالی سر آنان .ما
همــان طــور کــه اشــاره شــد هــزاران حــوزه و
باید دراین پروسه
مدرســه دینــی هــر روز احــکام فقهــی را بــه نــام
اقشار مذهبی و سنتی
را که اندک نیز نیستند احــکام اســامی تبلیــغ و ترویــج مــی کننــد .حــال
اگــر مــا بتوانیــم ســاختارها را بــدون اصــاح دینــی
ببینیم .در اندیشه آنان
عــوض کنیــم  ،ایــن مــدارس و حــوزه هــای ســنتی
نسبت به دموکراسی
گره هائی وجود دارد آب دموکراســی را گل آلــود مــی کننــد.
نواندیشــان دینــی مــی تواننــد راه نــا همــوار
که این گره ها باید با
میــان دیــن تــا دموکراســی را همــوار ســازند .آنــان
همکاری روشنفکران
دینی و عرفی باز
بایــد بــه ســاختن زیرســاخت هــای دموکراســی
شود .در مدارس و
همــت کننــد و باورهــای دینــی مزاحــم را کــه
حوزه های دینی
ســاخته و پرداختــه ســنت هاســت اصــاح نماینــد.
تری
گره های سخت
بــدون اصــاح دینــی تعــارض میــان دیــن و
وجود دارد .بدون باز
دموکراســی باقــی مــی مانــد و بــا فــرض ایــن کــه
شدن این گره ها راه
روزی دموکراســی خواهــان در اکثریــت بــوده
دموکراسی هموار
و بتواننــد قــدرت را در اختیــار بگیرنــد ،اقلیــت
نمی شود.
دیــن دار ســنتی کــه دیــن خــود را در تعــارض
بــا دموکراســی مــی بینــد ،همــواره تهدیــدی بــرای
دموکراســی خواهــد بــود.
عملکــرد جمهــوری اســامی در طــول  36ســال گذشــته بــه حســاب
اســام و شــریعت اســامی نوشــته شــده اســت و ایــن عملکــرد بــه
گواهــی شــاخص هــا و وضعیــت کشــور ،عملکــرد موفقــی نبــوده اســت،
از همیــن رو در میــان اقشــار گوناگــون مــردم باورهــای دینــی تضعیــف
شــده و در میــان قشــر جــوان نیــز دیــن گریــزی مشــاهده مــی شــود .بایــد
گفــت کــه قرائــت ســنتی از اســام و شــریعت امتحــان خــود را داده
و کارنامــه قبولــی دریافــت نکــرده اســت .مــن فکــر مــی کنــم جامعــه
آمادگــی بــرای شــنیدن حــرف هــای تــازه را دارد و زمینــه ی فکــری
بــرای اصالحــات دینــی مــی توانــد فراهــم شــود و ایــن یعنــی زمینــه
بــرای کار نواندیشــان دینــی.
خــا اعتقــادی موجــود را روشــنفکران دینــی بــه بهتریــن نحــو مــی
تواننــد پــر کننــد امــا متاســفانه خفقــان شــدید باعــث شــده کــه ایــن
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روشــنفکران یــا کشــور را تــرک کننــد و یــا گوشــه عزلــت گزیننــد
در چنیــن شــرایطی نیــاز فکــری جامعــه از طرقــی نامناســب و بیگانــه بــا
فرهنــگ اصیــل ایــران تامیــن مــی شــود و ایدئولــوژی هــای گوناگــون
کــه ویرانگــر بســیاری از ارزش هــای فرهنگــی و اخالقــی مــا هســتند
بــرای پــر کــردن خــا هــای موجــود هجــوم آورده انــد .فعــاالن سیاســی
بــه روشــن فکــری دینــی و دســتاورد هــای آن بــرای پیشــبرد اصالحــات
توجــه کافــی ندارنــد .فکــر مــی کنــم روشــنفکران دینــی بایــد نیــروی
خــود را ســازماندهی کننــد تــا بتواننــد نقــش تاریخــی خــود را دریــن
دوره ایفــاء نماینــد.
پ-وضعیــت کنونــی رابطــه بیــن روشــنفکران عرفــی و مذهبــی را
چگونــه مــی بینیــد و چــه چشــم انــداز یــا پیشــنهاداتی در ایــن رابطــه
دارید.
بســیاری از روشــنفکران عرفــی بــه اهمیــت کار روشــنفکران دینــی
پــی نبــرده انــد .شــمار زیــادی از آنــان بــه دلیــل بدبینــی نســبت بــه دیــن
گمــان مــی کننــد مــی تــوان بــا نفــی دیــن ،مشــکالت را حــل کــرد.
آنــان عبــور از دیــن را راه حــل مــی داننــد؛ در حالــی کــه ایــن ،فــرار از
حــل مســئله اســت .مــا نمــی توانیــم باورهــای دینــی مــردم را نــا دیــده
بگیریــم.
راه اصــاح دینــی راهــی ســخت و طوالنــی و پــر مخاطــره اســت.
مبــارزه بــا باورهــای غلــط و خرافــات آســان نیســت .شــاید بــه همیــن
دلیــل روشــنفکران عرفــی تــاش بــرای اصــاح دینــی را اتــاف
وقــت مــی داننــد و فکــر مــی کننــد کــه راه میــان بــر بــرای رســیدن بــه
دموکراســی وجــود دارد.
البتــه دریــن مســیر روشــنفکران عرفــی و دینــی هــر یــک بایــد نقــش
خــود را بــازی کننــد و اگــر امکانــی بــرای ســرعت بخشــیدن بــه ایــن
رونــد وجــود داشــته باشــد بــا ارزش اســت.
در هــر حــال راه دموکراســی از میــان مــردم مــی گــذرد و نــه از
کنــار یــا بــاالی ســر آنــان .مــا بایــد درایــن پروســه اقشــار مذهبــی و
ســنتی را کــه انــدک نیــز نیســتند ببینیــم .در اندیشــه آنــان نســبت بــه
دموکراســی گــره هائــی وجــود دارد کــه ایــن گــره هــا بایــد بــا همــکاری
روشــنفکران دینــی و عرفــی بــاز شــود .در مــدارس و حــوزه هــای دینــی
گــره هــای ســخت تــری وجــود دارد .بــدون بــاز شــدن ایــن گــره هــا راه
دموکراســی همــوار نمــی شــود.
یکــی از کارهــای مهمــی کــه روشــنفکران دینــی و عرفــی بــا
کمــک یکدیگــر مــی تواننــد انجــام دهنــد آشــنا کــردن نهــاد روحانیــت
بــا مباحــث مربــوط بــه دموکراســی و اساســا گشــودن دریچــه هائــی بــه
روی روحانیــت ســنتی بــرای آشــنایی بــا جهــان امــروز اســت.
روحانیــت ســنتی بــا تقســیم انســان هــا بــه مســلمان و کافــر و حتــی
محدودتــر از آن ،بــه شــیعه و غیــر شــیعه دنیــای بســیار محــدودی بــرای
خــود ســاخته اســت و دســتاوردهای غیــر مســلمانان را بــه دلیــل عــدم
شــناخت  ،درســت ارزیابــی نمــی کنــد.
آشــنایی روحانیــت بــا جهــان و مباحــث نظــری و عملــی
دموکراســی مســیر دموکراســی و آزادی و نیــز اصــاح دینــی را بســیار
هموار می سازد.

مصدق از نگاهی دیگر
اثری از هدی صابر
دریچه ای بر منش ،روش و بینش مصدق
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پروندهى هستهاى
صنعت ،مذاكره ،پيامد
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