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دراین شمارۀ سایت /نشریۀ میهن نیز هم چون
شمارههای پیشین کوشیدهایم تا موضوعی را که
دارای اهمیتی راهبردی است با جمعی از نویسندگان
و صاحب نظران به بحث بگذاریم .هدف ما همواره این
بوده است که دربارۀ یک «موضوع» واحد« ،موضع»های
متنوع و متفاوتی را در کنار هم و یک جا به خوانندگان
عرضه کنیم ،و از این طریق به خوانندگان امکان دهیم
تا با استفاده از این «انباشت نظری -تحلیلی» ،با داده
ها و آگاهی بیشتری به موضوع بپردازند و دربارۀ آن
تصمیم بگیرند.
در هفته های پیش رو دو «انتخابات» مجلس و
خبرگان ،پس از انتخابات تاًثیرگذار ، ۹۲برگزار خواهد
شد .انتخابات اسفند ماه هم یکی از دغدغههای مهم
فعاالن سیاسی در داخل و خارج از کشوراست ،و هم
میتواند در جهتدهی به آیندۀ کشور و زندگی روزمرۀ
مردم زحمتکش و تحت فشار میهن ما مؤثر باشد.
در پرسشهایی که در درخواست مقاله برای عدهای
از صاحبنظران و روزنامه نگاران فرستادیم ،سعی
کردیم هم جنبههای تحلیلی و کالن موضوع انتخابات،
و هم جنبههای راهبردی و تاکتیکی آن را مورد نظر
قرار دهیم .برخی از دوستان بیشتر به جنبۀ نخست
پرداختهاند که میتواند معطوف به همه انتخاباتها
باشد .برخی دیگر بیشتر به جنبه دوم ،که قاعدتاً به
اتخاذ تصمیم مشخص در این شرایط مشخص یاری
میرساند .و باالخره ،برخی نیز به هر دو جنبه توجه
داشتهاند.
از آنجا که هدف فرجامین همه مباحث ما «تغییر»ی
است که مردم و سرزمین ما انتظارش را میکشند ،و
نیز از آنجا که «فرصت» انتخابات میتواند در تاًمین
این هدف تاًثیر داشته باشد ،صمیمانه امیدواریم که
این مجموعه به باز شدن و روشن کردن همۀ جنبههای
نظری و تحلیلی و نیز عملی و عینی انتخابات یاری
رساند.
نیازی به یادآوری ندارد که در هر حال ،مردم ایران
و فعاالن سیاسی و روشنفکری در داخل کشورند که
تصمیم نهایی را در مورد هر دو انتخابات پیش رو
خواهند گرفت .آرزوی ما این است که این تصمیم به
برآورده شدن آرزوئی که پس از قرنی تالش و رنج و
شکنج ،هنوز فاصلهای دراز با آن داریم ،کمک کند.
شورای دبیران میهن :محمدجواد اکبرین ،رضا
علیجانی ،علی کشتگر و محسن یلفانی
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راه دور و رؤیاهای دراز
رامین کامران

چند هفته است که انتخابات آیندۀ خبرگان بحث روز
شده ،مرکز توجه گشته و بیشترین نیروی تحلیلگران را
به خود جذب کرده است .این هم نشانۀ تازه ایست از
تبعیت اپوزیسیون خارج کشور از تحوالت نبرد جناحی
در داخل .طبق معمول ،به این کشمکش اهمیتی اغراق
آمیز نسبت داده شده تا به همه تلقین شود که در
صورت برنده شدن جناح رفسنجانی ،تحوالت عظیمی
در جهت خواست های مردم به وقوع خواهد پیوست،
بلکه این ترتیب ملت به شرکت در این کشمکش و نیز
رفتن پای صندوق رأی تشویق شوند .شاهدیم که جناح
مورد بحث به یکی از بزرگترین بسیج های طول حیات
خویش دست زده و نه فقط افواج رسمی اش را به خط
کرده ،بل حتی مهره هایی را که در حاشیۀ مخالفان
نظام جا داده است و معموالً از آنها برای مانورهای
جانبی بهره میگیرد ،در کنار باقی به صف کرده است
و به عبارتی سوزانده تا بتواند با تمامی نیرو عمل کند.
نقشۀ راه
ترتیب عملی که این جناح به طور مستقیم و
غیرمستقیم ،به همگان عرضه می کند به قرار زیر است.
هدف آنی ،عزل خامنه ای نیست بلکه محدود کردن
قدرت اوست و در نهایت انتخاب جانشین یا جانشینانی
که به جناح برنده تعلق داشته باشند .مرحلۀ اول
می تواند اعمال نظارت باشد بر تصمیمات رهبر .در
مرحلۀ دوم ،اقلیتی که نمی باید کمتر از یک سوم
شمار نمایندگان باشد ،خواهد توانست جریان انتخاب
جانشین خامنه ای را قفل بکند و کار را به مجرای
تشکیل شورای رهبری بیاندازد و احیاناً در قدم آخر ،در
قانون اساسی تغییر ایجاد نماید.
نحوۀ عرضۀ مطلب همانست که معمول اصالح
طلبان است :هدف آن ک ً
ال مثبت است و شیوۀ رسیدن
به آن مبهم و حتی متناقض ،به عالوه اینکه مقصود
نهایی اصوالً روشن نیست .برای هر گروهی ،از معتدل
تا رادیکال ،هدفی عرضه شده که بتواند جلبش کند و
برای هر سلیقه ای جنسی .قرار است رهبر تحت نظارت
خبرگان کار کند؟ قرار است رهبری شورایی شود؟ قرار
است نظام تغییر کند؟ کدام است هدف نهایی حرکت؟
ظاهرا ً قرار است هر که نقش خویشتن بیند در آب

و به سودایی که الزاماً دیگران
درش شریک نیستند ،دنبال
این قافله راه بیافتد .با همان
تبلیغات همیشگی در بارۀ
تغییر رژیم توسط پرسنل
خود رژیم و رسیدن به هدف
با هزینۀ کم و خطرات انقالب
و مزایای مبارزۀ نرم و… این
نمای کلی از مطالب طرفداران
رفسنجانی و تحلیل گرانی که
به هر صورت تابع مقوالت و
قالبهای فکری رایج هستند
یا اصوالً به این ترتیب عمل
اعتقادی دارند ،مستفاد
میشود.
حال بپردازیم به سنجش این سخنان .نکتۀ اولی که
در باب این طرح کلی جلب نظر می کند ،این است که
برای رسیدن به هدف کوچکتر که نظارت بر کار رهبر و
محدود کردن قدرت او باشد ،در اختیار داشتن اکثریت
خبرگان الزم است که بتواند در این جهت رأی بدهد
و حرف خود را به کرسی بنشاند .راه دیگر که شورایی
کردن رهبری یا در نهایت تغییر نظام باشد ـ این طور
که مبلغانش میگویند ـ با در اختیار گرفتن یک سوم
کرسی های مجلس ممکن خواهد شد و همین شمار
نماینده ،برای بستن راه انتخاب رهبر جدید و انداختن
کار به مجرای دیگر ،کفایت خواهد نمود .هدف کوچک
نیروی زیاد میطلبد و هدف بزرگ نیروی کم! این
نسبت عکس نیرو با هدفی که قرار است تحقق ببخشد،
قدری عجیب است ولی انصافاً این بار اول نیست که
اصالح طلبان نقشه هایی این چنین ناموزون به دیگران
عرضه مینمایند .از این هم بگذریم و ببینیم خود این
هدفها تا چه اندازه تحقق یافتنی است و به چه درد
میخورد ،حال با هر مقدار نیرو.
تضعیف رهبری
اول از همه باید معنای نظارت بر تصمیمات رهبر
را روشن کرد .اختیارات خامنه ای تمام است و کمال،
یعنی هم حوزۀ مذهب را در برمی گیرد و هم سیاست

را .به عبارت دقیق تر ،از بابت سیاسی جامع االطراف
است و در معرض مخدوش گشتن با هیچ اختیار و
اقتدار مذهبی نیست .خودش فقه و قدرت سیاسی را
برای خود محفوظ می شمرد و امور روزمرۀ فقهی را
به مراجع دیگر واگذاشته؛ یزدی هم که عم ً
ال نظریه
پرداز تحول والیت فقیه گشته ،اجتهاد سیاسی را که
موکول به تشخیص شورای نگهبان است ،از اجتهاد به
معنای معمول که اجازه اش به سبک سنتی ،از استاد به
شاگرد اعطا میشود ،مختص و مجزا کرده است .نظارت
بر تصمیمات رهبر ،اگر هم منطقاً صورت پذیر باشد،
حوزۀ قدرت او را محدود نخواهد نمود ،بلکه حداکثر
این قدرت را بین گروهی کوچک (شورا) یا بزرگ (کل
مجلس خبرگان) سرشکن خواهد کرد .این در حکم
تغییر شیوۀ اعمال والیت فقیه خواهد بود ،نه تعطیل
آن و بعید است در زندگانی روزمرۀ مردم ایران تغییر
چندانی ایجاد نماید.
به اینجا که برسیم می توانیم به عنوان نتیجه گیری
موقت بگوییم که حکایت محدود کردن قدرت رهبر،
حتی اگر دستۀ رفسنجانی بخواهند و بتوانند چنین
کاری بکنند ،یک نتیجۀ روشن خواهد داشت که
عبارت است از کاهش قابلیت و قاطعیت تصمیم گیری
در رأس نظام .نظارت خبرگان که قاعدتاً باید از طریق
سؤال و استیضاح و خلع انجام بپذیرد ،تصمیمات وی را
تابع اکثریت این مجلس خواهد کرد .رهبری چند نفره
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هم که البد به حکم اکثریت عمل خواهد کرد تا فلج
نشود .روشن است که هیچ کدام اینها کاربری رهبری
فردی را نخواهد داشت.
آن وحدتی که خمینی در طلبش بود (از وحدت
کلمه تا باقی) در بهترین صورت ،باید در فردی واحد
بازبتابد تا بهترین بیان خویش را که هیچگاه از ایده آل
امامت شیعه دور نبوده است ،پیدا کند .درست است که
تغییر شیوۀ تصمیم گیری از فردی به جمعی ،در اصل
ماهیتی تکنیکی دارد ،ولی در عمل ،بر استحکام و حتی
حوزۀ اقتدار رهبر تأثیر می گذارد و اصوالً با مزاج نظام
های رهبر ـ محور فاشیستی ،نمی سازد .برای همین
هم هست که اصولگرایان فریاد برداشته اند که رهبری
نباید شورایی بشود .هدف شان حفظ میراث خمینی
است و طبیعی است که چنین کنند.
حذف رهبری
در امتداد هدف اول اصالح طلبان ،تغییر قانون
اساسی ،به صورت هدفی فراتر به ما عرضه می گردد.
روشی که به نظر می آید می خواهند پیش بگیرند،
اجرای نوعی کودتای قانونی است .ترکیب «کودتای
قانونی» قدری متناقض به نظر می رسد و باید در بارۀ
آن توضیح کوتاهی داد .کودتا ستاندن قدرت است به
زور و خارج از مجرای قانون ـ معموالً با زور نظامی.
ترکیب کودتای قانونی ،اگر هم اول بار در مورد قدرت
گیری هیتلر به کار نرفته باشد ،توصیف خوبی است از
روش وی که در این زمینه مثال درجۀ اولی به حساب
می آید .این کار عبارت است از صعود به قدرت به
طریق قانونی و سپس سؤاستفاده از اختیارات به دست
آمده برای تغییر دادن قواعد بازی و طبعاً ماندن بر
قدرت .البته برای مردمی که از حکومت اسالمی به جان
آمده اند و کم کم به انقالب هم به چشم خریداری نگاه
می کنند ،کودتا ،حال قانونی یا غیر قانونی ،کراهتی
ندارد .مقصود من هم از کاربرد این ترکیب ،تقبیح کار
نبود ،روشن کردن ماهیتش بود .صرفنظر از موافقت
یا مخالفت ،باید درست آگاه بود که برنامه از چه قرار
است.
در اینجا داو کشمکش دیگر محدود کردن قدرت
رهبر توسط خبرگان نخواهد بود ،تغییر قواعد بازی و
در نهایت قانون اساسی خواهد بود ،به ترتیبی که مقام
رهبری حذف یا از معنا تهی شود.
با در نظر گرفتن نقش محوری رهبر ،این امر با
حذف و تغییر یکی دو اصل امکان پذیر نیست ،مستلزم
بازنگاری کامل قانون اساسی است .البته باید توجه
داشت که ضمانت نهایی و اصلی اسالمی بودن نظام،
همین ولی فقیه است که اقتدار مذهبی را متمرکز و به
قول نظامی ها «عملیاتی» کرده است .اگر قرار باشد که
مقام ولی فقیه حذف شود ،اقتدار مذهبی نظام سست
خواهد شد ،ولی این به معنای غیر مذهبی شدنش
نیست؛ اختالط بر جا خواهد ماند و اسالم گرایان هم
بر قدرت دوام خواهند داشت؛ اما آن تمرکز اقتدار
مذهبی که کانونش شخص رهبر است ،از بین خواهد
رفت و اعمالش به صورت پراکنده و بدون داوری نهایی
که رأیش قاطع و فاصل باشد ،صورت خواهد گرفت.
وزنه مجلس خبرگان که رقیب برتر مجلس شورای
اسالمی خواهد شد و شورای نگهبان که این همه در
مردود شمردنش داد سخن داده می شود و نیز شورای
تشخیص مصلحت ،سنگین تر خواهد گشت .می بینیم
که مطلقاً حرفی از حذف این سه در میان نیست .چون
اگر این سه هم بروند (به خصوص شورای نگهبان که
دارد یک تنه کار حزب واحد را می کند) دیگر هیچ
ضمانتی برای اسالمی ماندن نظام باقی نخواهد ماند،

مضافاً به اینکه رفسنجانی هم بیکار خواهد شد .این
تغییر فرضی اقتدار مذهبی ،گره استبداد را نخواهد
گشود ،چنین کاری مستلزم جدایی است ،نه کمتر و
نه بیشتر.

با در نظر گرفتن نقش محوری
رهبر ،این امر با حذف و تغییر یکی
دو اصل امکان پذیر نیست ،مستلزم
بازنگاری کامل قانون اساسی است .راه
خالصی از مشکالت بیشماری که نظام
سیاسی ساخته و پرداختۀ خمینی برای
ما ایجاد کرده است ،جدایی دو اقتدار
سیاسی و مذهبی است ،نه محدود
کردن ،یا به عبارت دقیق تر ،تقسیم
کردن قدرت مطلقه ای که از آمیختگی
این دو زاده شده است.
ممکن است برخی از طراحان این حرکت اصوالً
توجه چندانی به قالب قانونی کار و لزوم هماهنگی آن با
ترتیب عملی اعمال قدرت نداشته باشند و حتی برخی
را هم در این تصور که حذف رهبر چارۀ کار است ،با
خود شریک نمایند و به دنبال خویش بکشند .در بی
نظمی فکری فعلی چنین امری بعید نیست.
فقط باید یادآوری کرد که با توجهی که اسالمگرایان
از ابتدا به شکل قانونی اعمال قدرت نشان داده اند که
از دلبستگی شان به قانون اساسی اسالمی و اصرار در
حفظ و تغییر به موقع آن ،هویداست ،معطل ماندن این
قانون بعید به نظر می رسد .دوم اینکه در صورت تحقق
این گزینه ،مسئلۀ حساب و کتاب پیدا کردن قدرت
سیاسی و محدود کردنش در نظام اسالمی ،از ابتدای
کار لوث خواهد شد و کار ممکن است هر سرانجامی
پیدا بکند.
خروج از نظام مذهبی
هدف دیگری هم در افق ترسیم شده که یک قدم
جلوتر است و قرار است صف آخر مشتریان را به
سوی خود جلب کند :تغییر بنیادی قانون اساسی و
جدایی .ولی غسل و تدفین نظام ،آنهم به دست ارکان
و اعضایش ،با مشکالتی عمده روبرو خواهد بود .بخش
سیاسی کار ،یعنی اتخاذ ترتیبات مربوط به اعمال
قدرت سیاسی ،آسان ترین بخش آن است ،چون نمونه
های قانون اساسی غیرمذهبی هم در ایران و هم در
سراسر جهان فراوان یافت می گردد .به عبارت دیگر،
جستن راهنما و سرمشق برای پیش بردن کار ،آسان
است :حاکمیت را باید داد به دست مردم.
ولی بخش مربوط به اقتدار مذهبی جدا ً به مانع
خواهد خورد .این یکی مال مردم نیست که بشود داد
دستشان و ریش خود را خالص کرد .برای حل این
یکی مشکل نمی توان به آسانی سرمشقی جست و از
آنجایی که پرسنل مذهبی ایران ،برای نوآوری و عرضۀ
چاره های نوین ،چندان کارآمد به نظر نمی رسد ،تنها
عاقبت محتمل ،رجوع به همان وضعیت چند مرکزی
و سست و پراکندۀ سازمان روحانیت در قبل از قدرت
گیری خواهد بود که البته راه را برای دخالت این گروه
در سیاست و حتی ادعای تملک قدرت سیاسی (چنان
که خمینی کرد) باز خواهد گذاشت ،این بار با پشتوانۀ
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چندین سال حکومت کردن .این خوشبینانه ترین
صورت تحول است که تازه ما را برخواهد گرداند به
قبل از انقالب با تمام کاستی هایش ،به عالوۀ مشکالت
جدید.
به هر حال ،اسالم گرایان ـ از دم ـ موجودیت
سیاسی و امتیازات گوناگون خویش را مدیون آن گونه
پیوند سیاست و دیانت هستند که خمینی به ارث
گذاشت و تغییر تکیه گاه سیاسی مجبورشان خواهد
کرد تا هویت سیاسی خویش را از نو تعریف کنند و
حیات سیاسی خویش را از نو شروع کنند… که بسیار
بعید است خود برای خویش چنین برنامه ای ریخته
باشند .خروج از نظام مذهبی کاری نیست که بتوان از
روحانیان یا اسالم گرایان چشم داشت.
البته البد برخی در این میان خواهند گفت که هر
حرکت و تحولی ،حال هر اندازه مغشوش و سر در
گم ،ایجاد بشود بهتر است از جمود امروز و خالصه
اینکه وقتی تغییر شروع شد ،جای امید خواهد بود .در
جنبش سبز و جریانات مشابه هم از این همین حرفها
بسیار شنیدیم .ولی باید حداقل از مقصد و تا حد امکان
ترتیبات رسیدن به آن ،تصویر روشنی داشت .درست
است که کار تغییر سیاسی از تأثیر تصادف بیرون
نیست ،ولی نباید یکسره به تصادفش واگذاشت .یک
حداقلی هم از برنامه ریزی الزم است.
انتخابات سرنوشت ساز؟
نقدا ً همه با هیجان اصرار می ورزند که انتخاب
خبرگان امروز سرنوشت ساز است زیرا تکلیف برندۀ
فردای رقابت بر سر تعیین رهبر ،توسط آنها صورت
خواهد گرفت .بحثی نیست که این مجلس ،بر خالف
قبلی و به احتمال زیاد ،رهبرتراش خواهد بود و از
این بابت ترکیبش مهم است .اگر تا مرگ خامنه ای،
کل نظام نرفته باشد ،مجلسی که از «انتخابات» امروز
بیرون بیاید ،در تعیین آیندۀ نظام نقش عمده بازی
خواهد کرد.
ولی باید یادآوری کرد که در نبود حزب و انضباط
حزبی ،نمی توان بین نتیجۀ گزینش امروز خبرگان
و انتخاب رهبر آینده ،رابطۀ آنچنان مستقیمی برقرار
نمود .حدس عاقبت کار به هیچ وجه با نگاه به ترکیب
مجلسی که امروز تشکیل شود ،ممکن نیست .آنچه
مهم است ،صف بندی آینده است در بزنگاه رأی دادن
برای انتخاب رهبر جدید و تا آن موقع هزار جور تغییر
موضع و دسته بندی و حتی خرید و فروش رأی در
راه خواهد بود ـ نه الزاماً در ازای پول ،بلکه در برابر
هر امتیازی که رقبا بتوانند عرضه نمایند .در چنین
شرایطی ،بستگی ایدئولوژیک فقط یکی از عوامل دخیل
در تصمیم گیری خواهد بود ،نه بیشتر و احتماالً مهم
ترین عامل هم نخواهد بود .آنجاست که معلوم خواهد
شد برندۀ اصلی انتخابات امروز کیست.
تحدید قدرت دوگانه یا تفکیک آن؟
در پایان ،بعد از نگاه به اوهام و تبلیغات اصالح
طلبانه در باب تحوالت نسیه ای که قرار است از
طرف رفسنجانی و اعوان و انصارش و از طریق مجلس
خبرگان ،انجام بپذیرد و نتایج سترگی که قرار است بر
آنها مترتب گردد ،بازگردیم به جهان واقع.
راه خالصی از مشکالت بیشماری که نظام سیاسی
ساخته و پرداختۀ خمینی برای ما ایجاد کرده است،
جدایی دو اقتدار سیاسی و مذهبی است ،نه محدود
کردن ،یا به عبارت دقیق تر ،تقسیم کردن قدرت
مطلقه ای که از آمیختگی این دو زاده شده است .این
نکته اساسی است و تا به آن عنایت نکنیم ،راه خالصی
ادامه در صفحه 7
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انتخابات یا نمایش آن؟
همایون مهمنش

انتخابات در جمهوری اسالمی هیچگاه دخالت مردم
در تعیین سرنوشت سیاسی کشور نبوده و تنها وسیله
ای برای نمایش و ایجاد تصور شرکت وسیع مردم برای
پشتیبانی از نظام بوده است.
روند حذف مخالفان و منتقدان حاکمیت با به قدرت
رسیدن روحانیون در ایران آغاز شد و همچنان ادامه
دارد .پس از دوم خرداد  ۱۳۷۶که طی آن  ۲۲میلیون
نفر به محمد خاتمی رقیب انتخاباتی نامزد مورد نظر
ولی فقیه رای دادند ،حاکمیت ضروری دید که در تعیین
نامزدها چه برای ریاست جمهوری و چه برای مجلس
شورای اسالمی یا مجلس خبرگان به نوع دیگری دست
به “مهندسی” انتخابات بزند .در این دوران هدف اصلی
هسته قدرت این بود که اصالح طلبان را در انتخابات از
اکثریت آراء محروم سازد.
اما این روش مهندسی در انتخابات  ۸۸نتیجه
معکوس داد .چون مردم بیشتری در رای گیری شرکت
کردند و بار دیگر رای خود را به نامزدهائی دادند که
در رقابت با کاندیدای مورد نظر ولی فقیه بودند .پس
از اعالم نتایج مورد نظر به نفع کاندیدای “نزدیک” به
ولی فقیه ،اعتراض میلیونی مردم با سرکوب خونین
حاکمیت روبرو شد .در سال های بعد سوء مدیریت
و فساد مالی احمدی نژاد ،علیرغم درآمدهای هنگفت
نفتی ،کشور را چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی
به قهقرا برد و باعث گسترش تحریم های اقتصادی و
چنان وضعیت فالکت باری شد که در آخر راهی جز
نرمش قهرمانانه و نوشیدن جام زهر برای رهبر انقالب
باقی نماند.
در رای گیری دوره بعد ریاست جمهوری رای باالی
حسن روحانی باعث وحشت دلواپسان نظام شد و آنان را
وادار ساخت که برای “مهندسی انتخابات” آتی مجلس
شورای اسالمی و خبرگان به تدابیر دیگری بیاندیشند.
شورای نگهبان مامور شد با رد صالحیت فله ای اصالح
طلبان کاری کند که نامزدهای احزاب اصالح طلب
نتوانند بیش از  ۶۰کرسی از  ۲۹۰کرسی مجلس شورای
اسالمی را اشغال نمایند.
امروز انتخابات جمهوری اسالمی عرصه رقابت میان
دو گرایش اصالح طلب و اصولگراست که هر دو قانون

اساسی جمهوری اسالمی و
والیت فقیه را قبول دارند ،اما
در برخی زمینه ها برنامه و
سیاست هایی مخالف یا موافق
هسته اصلی قدرت را دنبال می
کنند.
برای بخشی از مردم،
حتی مخالفان نظام ،انتخابات
فرصتی بوده است تا مخالفت
خود را علیه نظام جمهوری
اسالمی در متبلور کردن
مخالفت علیه راس نظام یعنی
شخص ولی فقیه نشان دهند:
آنها هنگامی که کاندیدایی
مقابل نامزد مورد نظر ولی فقیه در میدان بوده (مانند
رای گیری سال  ۷۲و رای گیری های سالهای  ۸۸و
 )۹۲با رای دادن به کاندیدای مزبور مخالفت خود را با
ولی فقیه نشان دادند.
در دو دوره اخیر با پیوستن رهبران جنبش سبز،
معتدل ها و برخی از اصولگرایان به گرایش اصالح طلب
وزنه آن نسبت به گذشته سنگین تر شده اما این تحول
نه تنها باعث کوچکترین تغییری در سیاست سرکوب و
مهندسی انتخابات توسط حکومت ولی فقیه نشده بلکه
تهدید و سرکوب اصالح طلبان در کنار مخالفان نظام
هر بار شدت بیشتری گرفته است :موسوی و کروبی
همچنان در حصرند ،خاتمی ممنوع التصویر و تهدیدات
خامنه ای ،سپاه و کیهان شریعتمداری (نماینده ولی
فقیه در کیهان) ،امامان جمعه ،مداحان و دلواپسان ،علیه
آنها (مثال عامل نفوذی خواندن ایشان) دائما خصمانه تر
میشود .با وجود اینکه اصالح طلبان علیرغم همه فشار
و محدودیت ها هنوز همان برخورد همیشگی را دارند و
برای نمونه امید خود را به تاثیر گذاری از طریق شرکت
در انتخابات از دست نداده اند ،اما ولی فقیه و اعوان و
انصار وی به فشار بر این طیف دائما افزوده اند.
ایجاد موانع برای اصالح طلبان در رای گیری ها
نشانه آنست که ولی فقیه و طرفدارانش می دانند که
اصولگرایان رای کافی نمی آورند .وضعیت اقتصادی

کشور در اثر پائین رفتن قیمت نفت نیز موقعیت
اصولگرایان را نامطمئن تر کرده است .امروز بیم ها و
واهمه های راس حکومت هم چنین نگرانی از استفاده
مردم از انتخابات برای طرح مطالبات خود و قطبی شدن
انتخابات از طریق تقسیم نامزدها به طرفداران اصالحات
و اصولگرایان میباشد .بیاد بیاوریم که مساله حاکمیت
این بار تنها مجلس شورای اسالمی نیست بلکه عالوه
بر آن مجلس خبرگان که قرار است ولی فقیه آینده را
تعیین کند نیز میباشد.
گرایش سوم :مخالفان نظام
علی خامنه ای اخیرا برای ترغیب مردم به شرکت
در انتخابات سخنانی ابراز داشت که قابل توجه است.
او گفت“ :ممکن است کسى بنده را قبول نداشته باشد،
عیبى ندارد ا ّما انتخابات مال رهبرى نیست ،مال ایران
اسالمى است ،مال نظام جمهورى اسالمى است .همه
باید بیایند در انتخابات شرکت کنند؛ این موجب میشود
که نظام جمهورى اسالمى تقویت بشود ،پایدارى آن و
ماندگارى آن تأمین بشود … همه باید شرکت کنند؛
شرکت در انتخابات آبروى نظام جمهورى اسالمى است،
آبروى اسالم است…» .و با این جمالت او بیم خود را
از اینکه شمار کافی از مردم در انتخابات شرکت نکنند
برمال ساخت.
وی اما کمی بعد ابراز داشت که“ :گفتم کسانی که
نظام را قبول ندارند رأی بدهند ،نه اینکه وارد مجلس
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انتخابات در جمهوری اسالمی هیچ گاه دخالت مردم در تعیین سرنوشت
سیاسی کشور نبوده و تنها وسیله ای برای نمایش و ایجاد تصور شرکت وسیع مردم
برای پشتیبانی از نظام بوده است .برای بخشی از مردم ،حتی مخالفان نظام ،انتخابات
فرصتی بوده است تا مخالفت خود را علیه نظام جمهوری اسالمی نشان دهند :آنها
هنگامی که کاندیدایی مقابل نامزد مورد نظر ولی فقیه در میدان بوده (مانند رای
گیری سال  72و رای گیری های سالهای  88و  )92با رای دادن به کاندیدای مزبور
مخالفت خود را با ولی فقیه نشان دادند.
بشوند” و با این توضیح عجیب آشکار نمود که انتظار او
از شرکت مردم در انتخابات این است که مردم “انتخاب”
نکنند و فقط آنچه را که شورای نگهبان تحت عنوان
نظارت استصوابی انتخاب کرده است “تایید” نمایند.
گفته های آقای خامنه ای نیز نشان میدهد که در
کنار دو طیف اصالح طلب و اصولگرا ،شهروندان دیگری
هستند که نه فقط با ولی فقیه بلکه با کل نظام جمهوری
اسالمی مخالفند.
از چشم مخالفان دور نیست که اصالح طلبان شاید
در اثر تجربه شکست های جمهوری اسالمی با دیدی
متفاوت از اصولگرایان به مشکالت می نگرند و می بینند
که روحانی و افرادی در دولت وی نیز مایلند کارهائی
انجام دهند .اما هر بار ساختار نظام و ولی فقیه مانع شده
است .اصالح طلبان هیچ دستاورد اساسی و مهمی برای
مردم و کشور نداشته اند :در تمام  ۳۷سال گذشته تورم،
بیکاری ،فقر ،فساد ،آلودگی محیط زیست و پایمال
شدن حقوق و آزادی ها همچنان ادامه یافته است.
تردید نباید داشت که اصالح طلبان جمهوری
اسالمی حتی اگر قدرت را به دست گیرند به علت
اعتقادشان به نظام و قانون اساسی آن قادر نخواهند
بود تحوالتی اساسی به سوی آزادی و حاکمیت ملت در
کشور ایجاد کنند.
مخالفان نظام دخالت دین در حکومت را رد می کنند
و ساختار جمهوری اسالمی را پاسخگوی نیازهای اداره
کشور در قرن بیست و یکم نمی دانند .آنها نه تنها نتیجه
حکومت اسالمی در  ۳۷سال گذشته در ایران را دیده
اند بلکه همچنین نتیجه حکومت های اسالمی در سایر
کشورهای منطقه و جهان را نیز نظاره کرده اند و به این
ترتیب هرگونه امیدشان به اینکه یک حکومت اسالمی
زمانی بتواند با رفاه ،آزادی و دموکراسی توام شود را از
دست داده اند .امید برخی به حزب اسالمی عدالت و
توسعه به ریاست اردوغان در ترکیه بود که این امید
نیز این روزها با رفتار دولت مزبور علیه مخالفان ،بویژه
کردهای این کشور رو به نابودیست.
در حالی که هم گرایش اصالح طلب و هم گرایش
اصولگرا هر دو خواهان شرکت هرچه بیشتر مردم در
رای گیری ها هستند تا از آن هم به نفع نظام و هم به
نفع گرایش خود بهره گیرند ،شرکت مخالفان نظام در
رای گیری ها اگر با اهداف تعریف شده از پیش ،صورت
نگیرد ،تنها به سود حاکمیت نظام است .در این صورت
خواست علی خامنه ای را عملی ساخته اند که هم رای
بدهند و هم حقی نداشته باشند.
قبول مسئولیت رایی که داده می شود یک شرط
ِ
پوپولیست خواهان
مقاوم شدن مردم در برابر گروه های
دیکتاتوری است .در زمانی که حکومت راهی برای طرح
مطالبات مردم باز نگذاشته و انتخابات از نظر سران
نظام فقط گرفتن تائیدیه برای تداوم استبداد دینی و
حاکمیت والیت فقیه است ،حساسیت مردم نسبت به
رای خود و مطالباتی که از حکومت دارند تشدید شده
و راه درست مخالفان جمهوری اسالمی و والیت فقیه

برای نشان دادن تفاوت ها میان انتخابات در دیکتاتوری
جمهوری اسالمی با یک حکومت متکی به دموکراسی
و حقوق بشر ،خودداری از شرکت در انتخابات است.
شرکت تشکل های ملی و دموکرات در چنین
انتخاباتی نقض غرض است ،زیرا که حاکمیت را در ادامه
استبداد نه تنها تشویق بلکه تقویت هم میکند .به این
جهت اسم نویسی آقایان دکتر باوند ،زعیم و حاتمی از
جبهه ملی ایران برای شرکت در انتخابات همان طور که
در بیانیه جبهه ملی ایران نیز آمد ،اقدامی غیر تشکیالتی
و به نظر اینجانب از نظر سیاسی فاقد معنی بود.
همان طور که گرایش های اصولگرا و اصالح طلب
آراء خود را برای تحقق اهداف خود به صندوق می
ریزند ،مخالفان نظام نیز باید کوشش کنند خود را
به عنوان یک نیروی اجتماعی در اذهان حک کنند.
روشن است که اگر ایشان همواره به عنوان زائده اصالح
طلبان در رای گیری ها شرکت نمایند ،حضور مناسبی
نخواهند داشت .در اینجا باید از دموکراسی ها آموخت
که هر گرایش سیاسی به هنگام رای گیری نظر خود را
می دهد و مسئولیت آن را هم به عهده می گیرد.
اصالح طلبان و طرفداران آنها در داخل و خارج کشور
هر بار استدالل هایی به نفع شرکت در رای گیری همه
شهروندان ارائه می دهند .آنها برای نمونه استدالل می
کنند که “شرکت در انتخابات پایان دادن به انفعال
است” و “اگر در انتخابات شرکت نکنیم جناح راست
تقویت می شود” .هر دوی این استدالل ها برای اصالح
طلبان موافق نظام و طرفداران شان درست است اما نه
برای مخالفان نظام .استدالل اول مثل این است که از
فردی خواسته شود برای اینکه منفعل نماند به رقیب
انتخاباتی خود رای بدهد.
اصالح طلبان اگر مایلند بر نیروهای راست نظام غلبه
کنند باید طرفداران خود را بسیج کنند همان طور که
مخالفان نظام هم الزم است از فرصت انتخابات بهره
گیرند و با عدم شرکت در رای گیری ها مخالفت خود را
با کل نظام به نمایش گذارند.
همایون مهمنش
hmehmaneche@t-online.de
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مان بسته خواهد ماند .تفکیک دو اقتدار بر تقسیم آنها
مقدم است.
تقسیم این قدرت ،حتی اگر در بین آحاد ملت ایران
هم صورت بگیرد ،چاره ساز نخواهد بود .به این دلیل
که منطق سیاست و مذهب یکی نیست و اعمال اقتدار
دوگانه از سوی مرجع واحد ،تضاد و تنش و ایجاد
میکند .وحدت که ممکن نبود ،فقط می ماند برتری
یکی از این دو بر دیگری .مثل همیشه برتری عملی از
سیاست خواهد بود و ادعای نظری از مذهب.
راهی که اصالح طلبان وعدۀ رفتن بدان را می دهند،
به جهت درستی نمی رود .اگر سخنان شان را پله به
پله از بابت منطقی سنجیدم ،برای این بود که رسم
تحلیل چنین است ،وگرنه یک لحظه هم تصور نمی
کنم خواست مدعیان خامنه ای فراتر رفتن از تقسیم
دوبارۀ قدرت باشد و از چارچوب رقابت های جناحی
معمول تجاوز کند .حرکت آنها ،بر خالف تظاهرشان،
آزادیخواهانه نیست که به بیرون از نظام سیر کند،
رقابت است بر سر تصاحب سهمی بزرگتر از حاکمیتی
که از ملت به یغما برده اند.
به فرض اگر رفسنجانی بر مسند رهبری تکیه بزند،
تمامی این سخنان در بارۀ نظارت و شورا و… همه
یکشبه به فراموشی سپرده خواهد شد.
حکایت تحدید قدرت و رفتن از مطلقه به مشروطه
ال هم این دسته صحبتش را کرده بودند ،اص ً
که قب ً
ال
معنای درستی ندارد .این حرف در مورد پادشاهی
استبدادی سنتی معنا داشت و قابل اجرا بود ـ کما
اینکه در انقالب مشروطیت اجرا هم شد .چون در آنجا
فقط بحث از یک قدرت بود که سیاسی بود و محدود
شدنی به نفع مردم .در اینجا دو قدرت داریم .باید اول
جدایشان کرد و سپس به محدود کردن شان و ترتیب
اعمال هرکدام ،اندیشید.
سخن آخر
به هر حال این اول بار نیست که اصالح طلبان،
یعنی همان باند رفسنجانی ،معرکۀ جدیدی می گیرند
تا مردم را دنبال خود ریسه کنند و بکشند پای صندوق
رأی ،احتماالً آخرین بار هم نخواهد بود .مایۀ تأسف
است که هر بار این دسته رنگ طناب شان را عوض
بکنند که دائم هم می کنند ،عده ای حاضر هستند تا با
آن به چاه بروند .تحلیل این حرکت ها خواه ناخواه رنگ
تکرار می گیرد و کار تحلیلگر را به کار اداری شبیه
میکند و اسباب مالل می گردد .اگر بخواهم مطلب را
با یک جمله ختم کنم این خواهد بود که رؤیا با اصرار
این و آن به واقعیت تبدیل نمی گردد ،سراغ واقعیت را
باید در جای دیگر گرفت.
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«اضطرار» در سیاستورزی
محمدجواد اکبرین

حقوقدانان و فقیهان قاعدهای دارند در باب
مسئولیت کیفری که در مسائل مدنی نیز مورد بحث
قرار میگیرد؛ این قاعده که به «قاعدهی اضطرار»
معروف است به لحاظ نقلی ریشه در متون مقدس
یهودی و اسالمی دارد و به لحاظ عقلی هم مورد تایید
و مستفا ِد عرف عقالست.
اضطرار را «وقوع در شرایطی که خروج از آن
مقتضی ارتکاب فعلی باشد» تعریف کردهاند که با
ِ
این تعریف ،شانه به شانهی «اجبار» میزند اما با آن
مضطر ،با
متفاوت است .زیرا در اضطرار ،فر ِد دچار و
ّ
ارادهی خود دست به کاری میزند تا خود را نجات
دهد و بقای خود را تضمین کند اما در اجبار ،فر ِد ناچار
و مجبور ،ارادهای در انجام کار ندارد و مطلقا محکوم به
ارتکاب فعل است.
این هر دو اما ،چه کسی که در شرایط اضطراری و
برای نجات و بقای خود دست به کاری میزند ،و چه

وقتی انتخابات نه «آزاد» باشد و
نه «رقابتی» و نه شرایط «تحریم» مهیا
باشد و بیم آن رود که راههایی غیر از
مشارکت ،زمین را یکسره به متجاوزان
واگذار کند باید در حد امکان ،خطر
تجاو ِز سیستماتیک را مهار کرد و با تن
دادن به «اضطرار» در سیاستورزی،
دورترین گزینهها از فهرست متجاوزان
را برگزید.

کسی که با تهدید ،مجبور به
انجام کاری شده است هر دو
«مسئولیت تکلیفی» ندارند و
اگر دست به کاری غیراخالقی
یا نامشروع بزنند قابل درک
و مشمول تخفیف یا عفو از
مجازاتند.
ضرورت مهار «تجاوز
سیستماتیک»
به نظر میرسد در سیاستورزی نیز میتوان به
«قاعدهی اضطرار» استشهاد (و نه استدالل) کرد و
رویکرد به انتخابات پیشرو را از همین منظر توضیح
داد و گفت که ما اگرچه «مجبور» به مشارکت در
«مضطر» به حضور در آنیم؛
انتخابات آینده نیستیم اما
ّ
انتخاباتی که نه آزاد و نه رقابتی است و نه مالکها و
مقبول یک انتخاباتِ
استانداردهای جهانی ،معقول و
ِ
مشروعیتبخش را دارد.
مشارکت در چنین انتخاباتی در وضعیت عادی،
کاری غیرعقالنی و غیراخالقی است و در رویارویی با
آن باید به واکنشهایی از جنس «تحریم» اندیشید؛ اما
اگر به دالیلی (که این مقال در مقام بیان آن نیست)
تحریم انتخابات ،مفید و ُمنتج نباشد و برعکس،
بسترساز «تجاوز حداکثری» به حقوق مردم شود باید
به اضطرار ،راه دیگری را برگزید.
به عبارت دیگر ،جامعهای که نگران آیندهی
سرنوشت خویش است در انتخاباتی «آزاد و رقابتی»
این امکان را دارد که «عقالی نافع» به حال ملت و
مملکت را برگزیند .در غیر اینصورت ،اگر انتخابات
«آزاد» نباشد اما «رقابتی» باشد باز جامعه این امکان
را دارد که نزدیکترین گزینهها به عقالنیت و منفعت
را انتخاب کند .انتخابات پیشرو اما مصداق هیچیک

از این دو فرض نیست؛ اما وقتی نه «آزاد» باشد و نه
«رقابتی» و نه شرایط «تحریم» مهیا باشد و بیم آن
رود که راههایی غیر از مشارکت ،زمین را یکسره به
متجاوزان واگذار کند باید در حد امکان ،خطر تجاو ِز
سیستماتیک را مهار کرد و با تن دادن به «اضطرار» در
سیاستورزی ،دورترین گزینهها از فهرست متجاوزان
را برگزید.
روایت «اخالقی» از حداقلخواهی
ِ
روایت حقوقی از رویکردی بود که
آنچه گذشت
برخی از آن با تعبیر «حداقلخواهی» یاد کردهاند؛
پیشتر ،روایتی اخالقی نیز از این رویکرد به دست
دادهام و نامش را «صبر فعال» در برابر «حقّ منفعل»
نهادهام و آوردهام که این شرایط ،پیشتر در دوران
اصالحات هم تجربه شد و ردصالحیت بیش از سههزار
نامزد انتخابات مجلس هفتم ،دستاوردهای بزرگ
دولت اصالحات در فرهنگ،
یاست ،امنیت و اقتصاد را هدف گرفت و اهدافی
مشابه اهداف این روزها را دنبال کرد تا دو سال بعد به
برآوردن دولت محمود احمدینژاد انجامید؛ دولتی که
مهم ترین فرازهای کارنامهاش عبارت بود از :فهرست
اختالسها و فساد اقتصادیِ بینظیر در تاریخ کشور،
تحریم ۹ساله و بیاعتباری دیپلماتیک ایران و سرکوب
ِ
خونین مطالبات مسالمتآمیز مردم در سال  ۸۸و پس
ِ
ادامه در صفحه 10
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انتصاب در انتخاب در انتصاب
حسین باقرزاده

دموکراسی در انتخابات خالصه نمیشود ولی انتخابات
یکی از ابزارهای دموکراسی است .در واقع ،دموکراسی
بیشتر به ساختار قدرت و روابط بین نهادهای مختلف
قدرت با یکدیگر بر میگردد تا به انتخابات.
از سوی دیگر ،هر نظام حکومتی از مجموعهای از
نهادهای انتخابی و انتصابی شکل گرفته است .در
دموکراسیها نیز نهادهای انتصابی وجود دارند و هیچ
نظام حکومتی دموکراتیک نیست که در باالترین سطح
آن نهادهای انتصابی وجود نداشته باشد که حتی بر
نهادهای انتخابی قدرت حکم برانند .از این رو ،صرف
وجود نهادهای انتصابی در یک ساختار سیاسی ،منافی
دموکراتیک بودن آن نیست .آن چه که تعیین کننده
است این است که در نهایت ،انتخاب مردم است که حکم
میراند یا انتصاب.
دامنه شرکت مستقیم مردم در قانونگذاری و انتخاب
مقامات حکومتی در نظامهای دموکراتیک جهان مختلف
است .از یک طرف کشورهایی مانند سوییس و برخی
از ایاالت متحده آمریکا را داریم که مردم میتوانند
در مورد جزئیترین مسایل جامعه از طریق رفراندوم
تصمیم بگیرند و یا در آمریکا نه فقط قانونگذاران و
رییس جمهور ،بلکه برخی از مقامات قضایی و پلیس
نیز با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند .ولی این
خصوصیات ،الزاما آنها را دموکراتتر از نظامهای دیگر
نمیکند .در واقع ،بسیاری استدالل میکنند که شرکت
مستقیم مردم در این گونه مسایل ،تالی فاسدهای خود
را دارد .قاضیان و دادستانانی که برای جلب آرای مردم
به تبلیغات احساساتی دست میزنند (یکی از عوامل
ادامه مجازات اعدام در این تنها کشور دموکراتیک
غربی) و یا این که مردم تحت تبلیغات موسمی به
قوانین افراطی رأی دهند (ممنوعیت ساختمان مسجد
با گلدستههای بلند در سوییس) .تمام فلسفه انتخاب
نماینده از سوی شهروند این است که او تصمیمگیری در
مورد مسایل پیچیده جامعه را به دست کسانی بسپارد
که وقت مطالعه و دقت بیشتری در مسایل جامعه
دارند و آگاهانه تصمیم بگیرند .و در واقع ،در همان
آمریکا هیچگاه تعیین رییس کل بانک فدرال را که با
تصمیمات خود میتواند یکشبه اقتصاد کشور را زیر و رو

کند به انتخاب مستقیم مردم
نمیگذارند .ثبات مالی کشور
به مراتب مهم تر از ثبات و
ارتقای سطح فرهنگی جامعه
(و مثال لغو مجازات وحشیانه
اعدام) است.
در سایر دموکراسیها
در جهان ،شرکت مستقیم
مردم در انتخابات ،حد اکثر
به تعیین اعضای قوه مقننه و
رییس قوه مجریه و تصمیمات
مهم سرنوشتساز (به صورت
رفراندوم) محدود شده است.
عالوه بر این ،دموکراسیهایی
وجود دارند با نهادهای پر قدرت انتصابی که حتی در
قانونگذاری دخیل هستند.
یک نمونه بارز این گونه کشورها بریتانیا است.
مجلس لردهای بریتانیا ،در ذات ،یک نهاد نادموکراتیک
است .اعضای آن تماما از سوی دولتهای حاکم ولی به
فرمان سلطان این کشور تعیین میشوند .در گذشته،
این عضویت حتی از یک نسل به نسل دیگر منتقل
میشد و اعضای این مجلس در حکم سالطینی کوچک
به صورت موروثی در این مجلس به وضع و لغو قانون
میپرداختند .اکنون تنها موروثیت آن برافتاده ،ولی
این مجلس نامنتخب که عمدتا جایگاه سیاستمداران
و دولتیان و صاحب منصبان بازنشسته و کشیشان و
پیروزمندان میدانهای رقابت اقتصادی و مالی است،
هنوز به عنوان یک نهاد قانونگذار عمل میکند و یا
مجلس عوام را به چالش میکشد .ولی با همه اینها،
نظام حاکم بر بریتانیا یکی از دموکراتترین نظامهای
سیاسی جهان بشمار میرود و پارلمان بریتانیا به عنوان
«مادر پارلمان ها» شناخته میشود.
از این رو ،نه نظامهای با حد اکثر انتخابات ،الزاما
دموکراتترین و در کل ،بهترین نظام سیاسی جهان
هستند و نه وجود نهادهای انتصابی حتی به عنوان
قانونگذار ،صفت دموکرات بودن را از یک نظام میگیرد
و نه مردم را به خیابانها میکشاند.

نظام جمهوری اسالمی (صرف نظر از ماهیت
ایدئولوژیک آن که اصوال آن را از رده کشورهای
دموکراتیک خارج میکند) از ساختار پیچیدهای
برخوردار است که آن را از سایر نظامهای حکومتی
دیگر دنیا متمایز میکند .حاکمان این نظام ،صرفا به
دلیل انجام انتخابات به طور متوسط سالی یکبار ،آن
را دموکراتیک میخوانند؛ و مخالفان نظام ،وجود و
وفور نهادهای انتصابی پر قدرت را که حتی بر نهادهای
«انتخابی» حکم میرانند دلیل نادموکراتیک بودن آن
میشمارند .دلیل اصلی نادموکرات بودن نظام البته
ایدئولوژیک بودن آن است (مردم ،حتی در انتخابات،
حقوق نابرابر دارند) .و گرنه ،صرف وجود نهادهای
انتصابی را که در قانونگذاری نیز دخالت میکنند
نمیتوان مالک نادموکرات بودن آن دانست .مالک
اصلی و مهمتر ،رابطه بین نهادهای انتصابی و انتخابی
است.
مسئله این است که در فعل و انفعاالت و توازن قدرت،
در نهایت کدام نهاد یا نهادها دست باال را دارند .اگر
قدرت نهایی دست نهادهای انتخابی باشد یعنی قدرت
نهایتا دست مردم است ،و این نظام دموکراتیک .ولی
اگر قدرت یا نهادهای انتصابی حرف آخر را بزنند نظام
نادموکراتیک است.
به مثال مربوط به بریتانیا بر گردیم .کم پیش نیامده
که دو نهاد مجلس انتخابی عوام و مجلس انتصابی لردها
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در مورد یک الیحه اختالف پیدا کنند .در این صورت،
اگر اکثریت ضعیفی در مجلس عوام الیحه را تصویب
کرده باشند ،لردها میتوانند آن را تغییر دهند و از
مجلس عوام کاری ساخته نخواهد بود .این مقدارقدرت
از دید بسیاری ناپسندیده نیست .ولی اگر لردها الیحهای
را که با اکثریت خوبی در مجلس عوام به تصویب رسیده
بخواهند رد کنند به جایی نمیرسند .مجلس عوام با
اکثریت خود ،نظر معمرین جامع ه را به دور میاندازد
و رأی خود را پیش میبرد .وضع درمورد نهادهای
انتصابی دیگر این نظام که جای خود را دارد .شهزن یا
شهمرد این نظام هم که هیچ حقی در دخالت یا حتی
اظهار نظر در مسایل کشوری و به خصوص قانونگذاری
را ندارد به طریق اولی در برابر نمایندگان منتخب مردم
تقریبا هیچ کاره است .یعنی نظامی با نهادهای فرتوت
پیشادموکراسی و فئودالی لردها و سلطنت ،و مردمی
که فقط هر پنج سال یکبار در انتخاب فقط یک نهاد
حکومتی مستقیما دست دارند ،صرفا به دلیل این که
رأی مردم نقش نهایی را در تعادل قدرت ایفا میکند
نظامی دموکراتیک است.
در جمهوری اسالمی ،اما ،در سطح کشوری ،مردم در
«انتخاب» سه نهاد حکومتی مستقیما دست دارند و با
تناوبی با مراتب بیش از یک بار در پنج سال پای صندرق
رأی میروند .ولی صرف نظر از ساختار حقیقی حکومت
که این انتخابها را عمال بیاثر میکند ،حتی در ساختار
حقوقی آن ،قدرت نهایی نه از آن نهادهای انتخابی و
بلکه نهادهای انتصابی است .مثال میتوان استدالل کرد
که در ساختار حقیقی قدرت ،مجلس خبرگان با قدرت
نظارت و عزل و نصب ولی فقیه که قانون به آن تفویض
کرده قدرت نهایی را در این بخش از حکومت در دست
دارد .ولی حتی با این فرض ،قدرت نهایی در این نظام
در دست نهادهای انتخابی نیست.
یکی از دالیل آن ،قدرتی است که شورای نگهبان
دارد .در این جا سخن از نظارت استصوابی و بازیهای
سیاسی اعضای این نهاد نیست .صحبت از جایگاه قانونی
این نهاد در ساختار قدرت است .صحبت از شش عضو
انتصابی این نهاد است که حق نفی تصمیمات مجلس
شورای اسالمی را دارد و این حق نامحدود است.
یعنی شش عضو حقوقدان آن (که مجلس سهمی
در تعیین آنان دارد) به کنار ،شش عضو فقیه آن تماما
انتصابی هستند و تنها مرجع قانونی «تطابق قوانین با
اسالم» .قدرت این شش نفر بر قدرت هر نهاد انتخابی
دیگر قاهر است و هیچ نهاد انتخابی نمیتواند در برابر
آن مقاومت کند .البته این تنها نهاد انتصابی نیست که
از این قدرت برخوردار است .نهادهای انتصابی دیگری
از بسیاری از نهادهای قوه قضاییه گرفته تا این و آن
شورای عالی و نهادهای زیر مجموعه رهبری که جز از او
فرمان نمیبرند و از هرگونه حسابرسی و کنترل نهادهای
منتخب مردم معافند و احیانا میتوانند قانون وضع کنند.
قدرتهای بالمنازع خود رهبر نیز که یک مقام انتصابی
خبرگان است از همین مقوله بشمار میود ،ولی میتوان
استدالل کرد که او در نهایت دربرابر مجلس خبرگان
«منتخب مردم» پاسخگو است و میتواند برکنار شود.
در مورد قدرت شش عضو شورای نگهبان حتی این
فرض هم وجود ندارد.
از این رو دیده میشود که نظام جمهوری اسالمی
عالوه بر این که به دلیل ایدئولوژیک بودن ذاتا
نادموکراتیک است ،به لحاظ ساختارحقوقی خود نیز
نمیتواند دموکراتیک باشد؛ و بر خالف نظریه آقای
حجاریان که آیندهای را میدید که ولی فقیه هم چون
ملکه انگلستان بر این نظام ریاست کند و نظام اسالمی

روند حذف مخالفان و منتقدان
حاکمیت با به قدرت رسیدن روحانیون در
ایران آغاز شد و همچنان ادامه دارد .پس
از دوم خرداد  1376که طی آن  22میلیون
نفر به محمد خاتمی رقیب انتخاباتی نامزد
مورد نظر ولی فقیه رای دادند ،حاکمیت
ضروری دید که در تعیین نامزدها به نوع
دیگری دست به «مهندسی» انتخابات
بزند .در این دوران هدف اصلی هسته
قدرت این بود که اصالح طلبان را در
انتخابات از اکثریت آراء محروم سازد.
دموکراتیک شود ،به رغم این که جمهوری اسالمی در
هر یک تا سه سال برای سه نهاد مهم حکومتی انتخابات
سراسری بر گزار میکند (در بریتانیا فقط برای یک نهاد
است و آن هم هر پنج سال یکبار) و به رغم اینکه
بریتانیا یک مجلس انتصابی پر قدرت دارد که در تصویب
هر قانونی سهیم میشود ،قدرت نهایی از صندوق رأی
بیرون میآید؛ و در جمهوی اسالمی به دلیل این که
حتی در ساختار حقوقی قدرت این رابطه وارونه است
به هیچ صورت امکان چنین عملی وجود ندارد .مشکل
اصلی این نظام (عالوه بر ایدئولوژیک بودن آن) در
وجود و وفور نهادهای انتصابی نیست – در این است
که نهادهای انتصابی (و نه رأی مردم) حرف نهایی را
میزنند.
دموکراتیزه کردن «نظام اسالمی» حاکم بر ایران
چیزی بیش از برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه و
رقابتی و حتی پاسخگو کردن ولی فقیه در برابر مجلس
خبرگانی که از طریق چنان انتخاباتی شکل گرفته باشد
میطلبد .یعنی اگر تمامی ساختار این نظام بر مبنای
ساختار حقوقی آن شکل بگیرد و نهادهای انتخابی واقعا
انتخابی باشند ،باز هم نمیتوان انتظار داشت که این
نظام خصوصیت اساسی یک نظام دموکراتیک را پیدا
کند .چنین برآیندی تنها ازطریق یک تغییر ساختاری
نظام ممکن است – تغییری ساختاری که صرف نظر از
وجود نهادهای انتصابی و انتخابی در آن ،قدرت نهایی
از آن نهادهای انتخابی باشد که از صندوق رأی بیرون
میآیند.
 ۲۵ژانویه  ۵ – ۲۰۱۶بهمن ۱۳۹۴
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ادامه از صفحه 8
از آن.
تأمین
به
نزدیکتر
دولتی
انتخاب
حتی
اگرچه
اکنون
ِ
عقالنیت در سال  ۹۲نتوانست گِره نقض هدفمن ِد
حقوق بشر را باز کند و پروندههای «حبس و حصر»
در دست همان کسانی ماند که پروندههای «حذف»
در دست آنهاست و بر سرنوشت «صالحیت نامزدهای
ِ
«سالمت
انتخابات» همان میرود که بر سرنوشت
انتخابات» در سال  ۸۸رفت اما محنتهای پیشین،
عبرتهایی با خود داشت که در این روزهای دشوار،
بسیار به کار میآید!
در تجربهی پیشین وقتی «حق» مردم ،محروم و
مهجور ماند و منفعل شد بسیاری از ما نیز منفعل
شدیم و صحنه را به قهر و به امید کارکرد «تحریم»
رها کردیم و ناخواسته در آنچه طی این سالها بر
ایران و ایرانی گذشت شریک شدیم و این اشتباهی
ِ
محنت تاریخی بود و حاال
تاریخی در برابر یک
«وظیفهی اخالقی» داریم تا با عبرتی تاریخی ،آن خطا
جان ماجرا اینجاست که شما وقتی
را جبران کنیم.
ِ
از چنین وضعیتی ناراضی و خشمگین هستید اما با
شکیبایی« ،ممکنترین و عقالنیترین» مسیر را برای
مهار «تجاوز سیستماتیک» دنبال میکنید ،صبورانه
از انفعال و بیعملی فاصله گرفتهاید و بر جهانتان
تاثیر گذاشتهاید .این همان گوهریست که آن را «صبر
اخالقی قرآن،
ف ّعال» میخوانم و با استشهاد به ادبیات
ِ
«تواصوا بالصبر» را در کنار «تواصوا بالحق» مینشانم.
نمیتوان و نباید در اضطرار زیست
اگر ردصالحیتها ،قطعهای از تصویر پازلی باشد
طلبی منفعل و بیآینده» را به
که میخواهد «اصالح ِ
جامعه نشان دهد؛ «قاعدهی اضطرار» و «صبر فعال»
میتواند این پازل ظالمانه را به هم بریزد .اگر مشارکت
در انتخابات با دورترین فهرست از نامهای متجاوزان
(و نه مطلوبترین فهرست) بتواند راه را بر آنها در
نارضایتی توأم با
حد ممکن ناهموار کند چرا نباید با
ِ
شکیبایی در انتخابات شرکت کرد؟
روشن است که استشها ِد این مقاله به قاعدهی
حقوقی «اضطرار» و توصیهی اخالقی به «شکیبایی»
خواهی مشروط» دفاع
در سیاستورزی ،از «حداقل
ِ
میکند اما هرگز چنین دفاعی ،جای را بر تالش و
مقاومت استراتژیک برای استقرار شرایط و برگزاری
انتخابات آزاد و رقابتی تنگ نمیکند زیرا نمیتوان و
نباید همیشه در اضطرار زیست.
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مجلس ایرانی و صد سال تقلب
محمد رهبر

ساختمان هرمی
وقتی باالخره بعد از یک دهه،
ِ
مجلس در سال  ۸۳افتتاح شد و نمایندگان از
ساختمان مستعمل شماره  ۲به عمارت نونوار شماره
یک رفتند ،یکی دو نفری از سمبلیست های حزب
اللهی در قاعده ی هرم تازه تاسیس و ستون پشت
س ِر ریاست مجلس که از قضا به وقت افتتاح در تصرفِ
حداد عادل بود ،نقش گونیا و پرگار فرماسونری کشف
کردند و چند نفری هم ابعاد هندسی هر ِم سربر آورده
ی وسط میدان بهارستان را نازیبا و حامل مفاهیم
استبدادی به یادگار مانده از فراعنه ی مصر دانستند و
مقایسه اش کردند با ساختمان های مجالس آلمان و
هلند که سر تا پا شفاف و شیشه ای است تا نشانه ی
دموکراسی و قوانین در معرض دید آن سامان باشد که
این ساخته ی نظام اسالمی با قیافه ی سنگی عبوس
اش ،سخت با آن نمونه های بالد غرب متفاوت بود.
این نقدها البته نه چندان بازتابی در جامعه داشت و نه
نمایندگان مجلس که در صندلی های راحت و چرمی
سبز فرو رفته بودند ،حال و حوصله ی این حرفها را
داشتند .ساختمان پر ابهت مجلس با طاق بلندش و
میزهای مدرنی که به سیستم پیشرفته صدا متصل بود
و تابلوی بزرگی که آرای مجلسیان را الکترونیکی نشان
می داد و با آن هیبت هرمی مستحکمش ،احیانا به
نمایندگان مجلس هفتم که بیشتر منتخبین شورای
نگهبان بودند تا وکالی مردم ،اعتماد به نفس می داد
و خیال شان را به پرواز در می آورد که انگاری در
مردمی ترین و مهم ترین مجلس دنیا نشسته اند ،اما
این خیاالت مجلس نشینان در ایران همیشه به طاق
خورده است.
پارلمان ایرانی ۱۰۴ ،ساله است و اولین نهاد مدرن
سیاسی است که از قجر و پهلوی گذشته و در جمهوری
اسالمی هم پا بر جا مانده است .مجلس ،خواست اصلی
مشروطه خواهان بود و هویت نظام سلطنتی مشروطه.
اما از آنجا که حکم ازلی این است که در ایران امور
سیاست شروعی باشکوه دارد و بعد سقوط آزاد می
کند و پاک معنا و اصالتش را از دست می دهد ،گل
سر سبد یک قرن و اندی مجلس گردانی ،همان
مجالس اول و دوم مشروطه است .اُفت کیفی مجلس

را هم اتفاقا محمد مصدق
در مجلس پنجم دریافته بود
و در نطقی[ ]۱رک و راست
گفت که نمایندگان مجالس
اول و دوم شجاع تر و میهن
دوست تر بودند تا همکارانش
در مجلس پنجم .مصدق دلیل
این اختالف سطح را در نظام
نامه ی انتخاباتی مجالس
اول و دوم می دید که پیوند
مناسبی با جامعه داشت.
نظامنامه قابل فهمی که بنابر
حال و احوال جامعه ی اکثرا
بی سواد و ناآشنا با مفهوم
مجلس و قانون تنظیم شده بود و با اینکه صورتِ
طبقاتی و صنفی داشت اما سیرت دموکراتیک و رو
به توسعه ای را نوید می داد .نظامنامه انتخاباتی هم
حق شاهزاداگان و اعیان را با در نظر گرفتن سهمیه
نمایندگی ادا می کرد و هم مجلس را از حرص مالیان
با تصویب سهم تنها پنج نماینده مصون می ساخت.
باقی نمایندگان از اصناف و طبقه ی تاجر و پیشه ور
و کشاورز بودند و ناگزیر باید سخنگوی اهل صنف و
کسب شان می شدند و هر گونه کوتاهی به ضرر آبرو و
منفعت شان بود .مجلس سوم قانون انتخابات را تغییر
داد و گزینش نمایندگان دو مرحله ای شد و در واقع
نمایندگان والیات ،کسی را بر می گزیدند برای مجلس
شورای ملی و همین دور شدن از رای مستقیم ،آغاز
زوایه دار شدن پارلمان و دموکراسی بود.
از این گذشته از بخت بد تاریخی ،سرنوشت مجلس
اول و دوم مشروطه با انتخابات ختم به خیر نشد .اولی
را محمد علی شاه به توپ بست و با مجاهدت مشروطه
خواهان و به زور تیر و تفنگ ،مشروطیت رجعت کرد
و دومی هم با اولتیماتوم روسیه و فرمان نایب السلطنه
منحل شد .با چنین آغاز سراسیمه ای ،سنت پارلمانی
یعنی پیدایش احزاب و انسجام قانون انتخابات و از
حق برگزیدن و رای دادن از سوی
همه مهمتر شناخت ِ
مردم ،نیم بند ماند تا اینکه با ظهور سردار سپه و عروج

رضا شاه کال به باد فنا رفت و اقلیتی که موی دماغ رضا
شاه بودند و نماینده مستقل مردم یا کشته شدند مثل
مدرس یا به حبس و تبعید رفتند مثل مصدق.
از عجایب اینکه نهادی که قرار بود سلطنت را مقید
کند و اداره مملکت را با انتخاب نخست وزیر و نظارت
بر دولت و بودجه و با خواست مردم بر عهده گیرد،
مدرن استبداد کهن شد و در بومی سازی وطنی،
ابزار
ِ
استبداد لخت و عور قاجاری جایش را به دیکتاتوری
مدرن رضاخانی داد .هر چند که رضاشاه خدماتی
طلب
کرد و اجماال آنچه کرده را مشتاقان سلطنت
ِ
معاصرمان بارها شرح داده اند اما آش استبدادش از
شوری به تلخی می زد و در شهریور  ۱۳۲۰وقتی
هنوز چند روزی از خلعش نگذشته بود و شاه چمدان
به دست در انتطار تبعید به سر می برد ،نمایندگان
مجلس از دمی آزادی استفاده کردند و اصل مطلب
را گفتند که این خدمات با آن استبداد به پشیزی
نمی ارزید .بعد از نطق نخست وزیر فروغی در ۲۵
شهریور  ۱۳۲۰و اعالم استعفای رضا شاه  ،مجلس
جانی گرفت و پس از  ۱۷سال صدای مردم شد .بخشی
از نطق” انوار” نماینده مجلس دوازدهم را بخوانید” :
الخیر فیما وقع یک پیشآمدى واقع شده است که
انشاءاهلل الرحمن امیدواریم این پیش آمد نیکى باشد
و خیر و سعادت ملت ایران در این پیش آمد باشد که
از تحت یک فشار خیلى ممتدى نجات پیدا کردند و

دوره جدید | بهمن و اسفند  | 1394شماره 7

پارلمان ایرانی 104 ،ساله است و اولین نهاد مدرن سیاسی است که از قجر و
پهلوی گذشته و در جمهوری اسالمی هم پابرجا مانده است .مجلس ،خواست اصلی
مشروطه خواهان بود و هویت نظام سلطنتی مشروطه .اما از آنجا که حکم ازلی این است
که در ایران امور سیاست شروعی باشکوه دارد و بعد سقوط آزاد می کند و پاک معنا و
اصالتش را از دست می دهد ،گل سر سبد یک قرن و اندی مجلس گردانی ،همان مجالس
اول و دوم مشروطه است.
من یک خوشوقتى دارم که االن دارم در یک مجلسى
صحبت میکنم که عموم نمایندگان مجلس یک روح
اتحاد و یگانگى با پشتیبانى از کابینه و دولت دارند
که انشاءاهلل امیدواریم تمام خرابیهاى سابق ما ترمیم
شود که مث ً
ال ما میگوییم سؤال دارم یا استیضاح دارم
از فالن وزیر فورى آن وزیر حاضر شود روزنامههاى ما
نباید مثل مرغ منقار چیده در قفس آهنین باشند تا
کى باید ملت ایران صدا نداشته باشد که بگوید آقا ظلم
خانه مرا خراب کرده است”]۲[.
استبداد رضا شاهی برای مجلس نامی هم باقی
نگذاشته بود ،رضا پهلوی به مجلس لقب طویله داده
بود و بدیهی است که وزاریش به چنین جایی نه می
رفتند و نه توضیحی می دادند.
فقدان سنت پارلمانی و نبود تجربه ی دولت داری
بی اتکا به قدرت فائقه ی یک مستبد و فقر و استیصال
مالی دولت های بعد از شهریور  ۱۳۲۰و دست آخر
نهضت ملی شدن نفت و کارزار مصدق با بریتانیا
و دربار ،قدرت مجلس را تحلیل برد و کودتای ۲۸
مرداد نقطه پایان مجلس شورای ملی شد .خوشبختانه
مشروح مذاکرات تمامی دوره های مجلس شورای ملی
در سایت مجلس قرار گرفته و می توان این تکرار و
تهوع تاریخ را به نظاره نشست .شاه تازه نفس با کودتا
بر تخت نشست و نمایندگان درباری که بی هیچ رای
و انتخابی به مجلس آمدند ،دولت مصدق را با چنگیز
و حمله ی مغول قیاس کردند“ ،پیراسته” نامی۱۸ ،
ماه پس از کودتا ،از نفوذ مصدقی ها در دستگاههای
دولتی می نالد“ ]۳[ :عرض کنم بعد از قیام ملی ۲۸
مرداد یک دستهای از خائنین از کسانی که باعث به
وجود آوردن آن دستگاه شده بودند و باعث این شده
بودند که مملکت را به سقوط برسانند تا یک چند
روزی ماستها کیسه کرده بودند و یک چند نفری از
آنها را هم گرفته و حاال برای این که شما مجازات
نکردید سهالنگاری کردید یواش یواش یک چیزی هم
طلبکارند و حاال یک چند روز دیگر حقوق ایام گذشته
را از شما خواهند گرفت و کار هم خواهند خواست”.
“مشایخی”؛ نماینده دیگری از همان مجلس داد
سخن می دهد که“ :من با کمال شهامت میگویم
حوادثی که در سه سال اخیر در این مملکت پیش آمد
به طور قطع خطرناکتر از حوادث  ۱۲ساله گذشته بوده
است قحطی جنگ ،فقر ،بیکاری ،مذلت همه اینها را
تحمل کردیم اما حمله مصدق بر تمامیت این مملکت
از حمله چنگیز مغول و از حمله پیشهوری خطرناکتر
بود … دولت گذشته برای این که مردم این مملکت
را فریب دهد برای این که از قدرت و اراده و نیروی
احساسات ملت برای پیشرفت مقاصد خودش استفاده
بکند یک جمله شیوا با خط خیلی درشت در صدر
برنامه خود نوشت و آن جمله ملی کردن صنعت نفت
بود ،این جمله طالیی که آرزوی هر فرد ایرانی است و
هر فرد ایرانی حاضر بوده است برای به دست آورن آن
جان خود را بدهد این حسن مطلع و شاه بیتی بود که
مردمان ساده دل و زود باور را فریب میداد همین طور

قشون معاویه در جنگ با حضرت علی علیه السالم
قرآن را بر سر نیزه کردند و آیات قرآن مجید تالوت
کردند و به این ترتیب عدهای از حضرت امیر (ع)
از جنگ با آنها خودداری کردند همان طور حکومت
سابق این عبارت مقدس این ایدهآل ملی این هدف
عالی ملی شدن صنعت نفت این جمله را به چشم
مردم کشید و از نیروی اراده و احساسات مردم برای
مقاصد خود کمک خواست و حقیقت هم به مصداق
واقعی کلمه حق یراد بها الباطل در این عبارت موجز و
مختصر و مفید یعنی کلمه ملی شدن نفت نهفته بود”.
هرچه شاه پا به سن و سال می گداشت ،وکالی پیر
و رجل استخوان دار مشروطه قالب تهی می کردند و
مجلس رنگ و بوی پهلوی بیشتر می گرفت،با اینکه
حق انتخاب در سال  ۴۲عاقبت به زنان هم رسید
اما در مجلس شورای ملی تغییری حس نشد و در
هر دوره شیفتگان و پرستندگان یزدان و شاه _چه
فرمان یزدان چه فرمان شاه هم از آن میراث های
آریایی بود که عاقبت به آریامهر رسید_ مجلس را پر
از مدح و ثنای شاهنشاه می کردند .پس از کودتا،
شاه هم از شر مصدق و اعقابش و هم از دست رقبای
مصدق راحت شد .حزب توده به عنوان متشکل ترین
حزب ایران پس از کودتا قلع و قمع شد و ملیونی که
نسب به مصدق می بردند ،زندانی و متواری شدند.
جبهه ی ملی به عنوان میراث دار مصدق ،هر چند
به دوران نخست وزیری امینی خودی نشان داد
و میتینگی برگزار کرد اما دولت یکساله ی امینی
مستعجل بود و جبهه ملی هم با همان میتینگ از
تاریخ مرئی و خیابانی اخراج شد .نهضت آزادی ایران
را هم که مهندس بازرگان در همان سال خوش ۴۰
تاسیس کرد  ،کار او و دوستانش را به زندان کشاند و
به این ترتیب احزابی که به مشروطه پادشاهی معتقد
و ملتزم بودند ،هیچ گاه نتوانستند ابراز وجودی کنند
چه رسد به اینکه نماینده ای به مجلس بفرستند.
طنز تلخ تاریخ است که در آستانه ی انقالب اسالمی،

احزابی که به مشروطه پادشاهی
معتقد و ملتزم بودند ،هیچ گاه نتوانستند
ابراز وجودی کنند چه رسد به اینکه
نماینده ای به مجلس بفرستند .طنز
تلخ تاریخ است که در آستانه ی انقالب
اسالمی ،سپید مویانی مثل غالمحسین
صدیقی ،کریم سنجابی ،مهدی بازرگان و
یداهلل سحابی که سابقه ی حزبی طوالنی
داشتند ایستاده بودند بی اینکه حتی یک
روز بر صندلی پارلمان نشسته باشند.
شاه هیچ وقت اجازه نداد پای مخالف و
منتقدی قانون گرا و مشروطه طلب به
مجلسبرسد.
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سپید مویانی مثل غالمحسین صدیقی ،کریم سنجابی،
مهدی بازرگان و یداهلل سحابی که سابقه ی حزبی
طوالنی داشتند ایستاده بودند بی اینکه حتی یک روز
بر صندلی پارلمان نشسته باشند.
شاه هیچ وقت اجازه نداد پای مخالف و منتقدی
قانون گرا و مشروطه طلب به مجلس برسد مزاج
اعلی حضرت حتی با تعدد احزابی که همگی از سر
سپردگانش بودند هم سازگار نبود و سال  ۵۴حزب
های دست سازی مثل ایران نوین و پان ایرانیست ها
و چند تای دیگر را یک کاسه کرد و همه مردم ایران
را در حزب رستاخیز ثبت نام کرد و بنابر پیشنهاد
شاهانه اش مخالفان می توانستند پاسپورت بگیرند و
از ایران بروند.
شاه در آخرین سالهای پادشاهی اش به حکومت
آرمانی اش دست یافته بود .همزمان شاه ،نخست
وزیر  ،مجلس و حتی رهبر انقالب بود البته انقالب
سفید .اجازه بدهید نطق پرشور احتشامی به مناسبت
بازگشت شاه و فرح از آمریکا و دیدار با نیکسون را در
تابستان سال ۵۳بخوانیم]۴[:
مراتب ستایش و تعظیم خود را از استقبال بىنظیر و
با شکوهى که از شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو
هنگام بازگشت از سفر آمریکا از طرف مردم تهران به
عمل آمد به ساحت مقدس مجلس شوراى ملى تقدیم
دارم .در تاریخ ملل کمتر نظیر دارد از یک رهبر تا این
اندازه سپاس و تجلیل و حقشناسى از صمیم قلب
و از دل و جان به عمل آید (صحیح است) .یکشنبه
بعد از ظهر تهران از شدت شوق و شعف زیر پایکوبى
و نشاط مردم پایتخت که در مسیر خط سیر موکب
ملوکانه قرار داشتند میلرزید (صحیح است) و شاه
محبوب و شهبانوى بزرگوار که مورد استقبال بیش
از یک میلیون نفر از جمعیت تهران قرار گرفته بودند
در میان عالیترین احساسات انسانى و حقشناسى از
فرودگاه تا قصر از روى فرشى از گل گذشتند و مردم
تهران  ۳۱میلیون شاخه گل نثار مقدم اعلیحضرت
نمودند (صحیح است) .مردم تهران به نمایندگى از ۳۱
میلیون جمعیت ایران میخواستند با این استقبال گرم
و پرشور تاریخى خود دو نکته اساسى دیگر را نیز به
جهانیان به ویژه به همسایگان ایران تفهیم کنند :اول
این که پیوند ملت ایران با سلطنت و بنیان شاهنشاهى
آن قدر عمیق است که با شیر اندرون شده با جان
بدر رود( -صحیح است ).نکته دوم ،این همه سپاس و
ستایش پاسخ قاطع و دندانشکنى بود که مردم ایران
به یاوهگویان و روزنامهنگاران خارجى جیرهخوار نفتى
و رادیوهاى مزدور که در مقام قلب حقیقت و القاى
شبهه برآمده بوده اند (صحیح است) وبمصداق آفتاب
آمددلیل آفتاب یقین دارم که این عوامل سرانجام نیز
حرباوار مفتون آفتاب حقیقت خواهند شد…”
سال  ۵۷انقالب شد و میلیونها نفر مرگ بر شاه
گفتند و آیت اهلل خمینی را از فرودگاه بر سر دست
آوردند ،نظام شاهنشاهی ملغی شد ،جمهوری با قید
اسالمی و بی هیچ پسوند دموکراتیکی به تصویب ۹۹
درصدی رسید و مجلس اول شورای ملی در دوران
جمهوری اسالمی با رقابت همه ی معارضان و مخالفان
چپ و راست و مسلمان و نامسلمان شاه برگزار شد.
انتخاباتی که بعد از یکی دو دوره اول مشروطه با
دخلیت رای مردم برگزار شد .اما یک میزان بیرونی
شاخص توده وار رای مردم را به سمتی می برد که
باز هم سنت پارلمانی و حزب و سنت نمایندگی شکل
نگیرد .این بار کاریزمای امام هر حزبی را با حرارتش
ادامه در صفحه 31
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مجلس اصال در راس امور نیست!
احسان مهرابی

«شورای نگهبان طرح مربوط به کشتارگاه ها را به دلیل
اینکه ذبح شرعی در آن مطرح شده بود ،جزو اختیارات ولی
فقیه دانست و مصوبه مجلس در این باره را رد کرد».
این سخنان محمدرضا خباز ،نماینده مجلس هشتم،
هشداری به همکارانش بود تا وقت خود را بیهوده صرف
تصویب مصوباتی که کوچک ترین ارتباطی با رهبر
جمهوری اسالمی دارد ،نکنند.
اساسی جمهوری اسالمی ایران ،
براساس اصل  ۷۱قانون
ِ
ل در حدود مقرر در
ی «در عمو م مسائ 
ی اسالم 
س شورا 
مجل 
ن وضع کند».
ی می تواند قانو 
ن اساس 
قانو 
با این حال براساس برخی از دیگر بندهای قانون اساسی
و روال مرسوم در جمهوری اسالمی ،حداقل در  ۷موضوع
صالحیت قانون گذاری از مجلس گرفته شده است.
از جمله اینکه مجلس حق قانونگذاری درباره مجلس
خبرگان رهبری را ندارد وبراساس اصل  ۱۰۸قانون اساسی
ن مربوط ب ه تعداد و
«هر گون ه تغییر و تجدید نظر» در قانو 
ن نام ه داخلی جلسات
ب اعضا و آیی 
ت انتخا 
شرایط  ،کیفی 
ت
ب سایر مقررا 
مجلس خبرگان رهبری و همچنین «تصوی 
ن است».
ت خود آنا 
ن در صالحی 
ف خبرگا 
مربوط ب ه وظای 
براساس اصل  ۱۷۶قانون اساسی نیز تشکیالت شورای
عالی امنیت ملی به تصویب خود این شورا می رسد.
همچنین براساس اصل  ۱۱۲قانون اساسی ،مقررات
مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام« ،توسط خود
اعضاء تهی ه و تصویب» و به تائید رهبر جمهوری اسالمی
خواهد رسید.
در همین حال در بسیاری از مواقع شورای نگهبان
مصوبات مجلس را به دلیل تعارض با سیاست های کلی
نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده
است و یا دیگر مصوبات مجمع رد می کند.
رد مصوبات مجلس به دلیل تعارض با مصوبات مجمع
تشخیص مصلحت نظام در مجلس اصالح طلب ششم
اعتراض های نمایندگان مجلس را به دنبال داشت .به
گونهای که ذبیح اهلل صفایی ،نماینده اسد آباد درمجلس ،به
کنایه گفت که احتماال از این پس شورای نگهبان مصوبات
مجلس را به دلیل تعارض با مصوبات مجالس قبل رد خواهد
کرد.
به جز اصل هایی از قانون اساسی که اختیارات مجلس

را برای قانونگذاری سلب می
کند  ،در عمل مجلس امکان
قانونگذاری درباره نهادهای زیر
نظر رهبر جمهوری اسالمی و
هر موضوعی را که به صورت
مستقیم و غیر مستقیم به آیت
اهلل خامنه ای ،ارتباط داشته
باشد ،ندارد.
نمایندگان مجلس نیز به
خوبی می دانند که شورای
نگهبان تمام مصوباتی را که به
نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری
اسالمی مربوط باشد و بدون
اجازه او تصویب شده باشد رد
خواهد کرد.به همین دلیل در مواردی مانند اصالح قانون
سربازی نمایندگان تمام جزئیات طرح خود را با ستاد کل
نیروهای مسلح هماهنگ کردند.
به جز این محدودیت های مجلس برای قانونگذاری،
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شورای عالی امنیت ملی و
شورای عالی انقالب فرهنگی درسال های گذشته سیاست
هایی را تصویب کرده اند که برخی از آنها حکم قانونگذاری
دارد و به نوعی دخالت در وظایف مجلس محسوب می شود.
آیت اهلل خامنه ای ،رهبر جمهوری اسالمی ۲۳ ،آذر ۷۸
در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی گفته است
که مصوبات این شورا «مثل» مصوبات مجلس می ماند و
«الزم االجرا است».
تحقیق و تفحص از نهادهای «مافوق» ممنوع
اختیارات مجلس در حوزه نظارت نیز شبیه اختیارات
مجلس در حوزه قانونگذاری ،براساس برخی از اصول قانون
اساسی مطلق است اما براساس برخی اصول دیگر قانون
اساسی و تفسیرهای شورای نگهبان محدود شده است.
ی اسالمی
س شورا 
براساس اصل  ۷۶قانون اساسی ،مجل 
ص «در تما م امور کشور» را دارد .این
ق و تفح 
ق تحقی 
ح
اصل از اصولی بود که نمایندگان مجلس خبرگان قانون
اساسی جمهوری اسالمی بر آن اتفاق نظر داشتند و هنگام
تصویب تنها دو مخالف داشت.با این حال شورای نگهبان به
مرور نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسالمی را از « تما م

امور کشور» که در این بند از قانون اساسی ذکر شده است،
مستثنیکرد.
اول بهمن  ۶۷رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلـی
وقـت مجلـس در پی درخواست جمعی از نمایندگان برای
تحقیق و تفحص درباره علـت ابطـال انتخابـات  ۱۵حـوزه
انتخابیه در انتخابات مجلس سوم خواستار حضور دبیر
شورای نگهبان در جلسه این کمیسیون شده بود.
پس از این درخواست ،دبیر وقت شورای نگهبان در نامه
ای به این کمیسیون اعالم کرد که «براساس نظر تفسیری
شورای نگهبان اصل  ۷۶شامل مواردی از قبیل مقام معظم
رهبری ،مجلس خبرگان و شورای نگهبان نمی شود».
این شورا یک هفته بعد مجلس خبرگان رهبری و
شورای نگهبان را «مافوق» مجلس خواند و در نامه ای به
رئیس مجلس نوشت که «اصل  ۷۶قانون اساسی شامل
مـواردی از قبیـل مقـام معظم رهبری ،مجلس خبرگان و
شورای نگهبـان کـه مـافوق مجلـس شـورای اسـالمی می
باشند نمی شود».
در مجالس پنجم و هشتم نیز نمایندگان آئین نامه
داخلی مجلس را به گونه ای تغییر دادند تا شبیه به این
تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی شود.
براساس آئین نامه فعلی مجلس ،تحقیق و تفحص
مجلس شامل شورای نگهبان ،مجلس خبرگان رهبری،
مجمع تشخیص مصلحت نظام و «پروندههای جریانی
مراجع قضایی و امورماهیتی قضایی» نمی شود و در مورد
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دستگاههایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسالمی هستند با
«اذن» او امکان تحقیق و تفحص وجود دارد.
مجلس ششم اما موضوع تحقیق و تفحص از صدا و سیما
را با جدیت پیگیری کرد و رهبر جمهوری اسالمی در نهایت
اجازه تحقیق و تفحص از این سازمان را داد.مجلس هفتم
نیز با اجازه آیت اهلل خامنه ای از قوه قضاییه تحقیق و
تفحص کرد.

اختیارات مجلس در حوزه نظارت

نیز شبیه اختیارات مجلس در حوزه

قانونگذاری ،براساس برخی از اصول قانون

اساسی مطلق است اما براساس برخی
اصول دیگر قانون اساسی و تفسیرهای

شورای نگهبان محدود شده است.
براساس آئین نامه فعلی مجلس ،تحقیق

و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان،
مجلس خبرگان رهبری ،مجمع تشخیص

مصلحت نظام و «پروندههای جریانی
مراجع قضایی و امورماهیتی قضایی» نمی

شود و در مورد دستگاههایی که زیر نظر
رهبر جمهوری اسالمی هستند با «اذن»

او امکان تحقیق و تفحص وجود دارد.

گزارش هایی که تنها به کار قرائت می آید
شاید تنها حسن تحقیق و تفحص های مجلس ،قرائت
گزارش تحقیق و تفحص درصحن علنی مجلس باشد.
قرائت این گزارش از تریبون مجلس مصونیتی نسبی را برای
نمایندگان و رسانه ها به وجود می آورد تا بتوانند گزارش
تخلف های رخ داده را منتشر کنند.
این مصونیت البته مطلق نیست ،از جمله پس از بیان
بخش هایی از تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه
سخنرانی عباس پالیزدار ،دبیر کمیته تحقیق
در یک
ِ
و تفحص ،او زندانی شد و تعدادی از نمایندگان دست
اندرکار این تحقیق و تفحص از جمله فاطمه آجرلو احضار
و بازجویی شدند.
براساس آئین نامه داخلی مجلس در صورتی که
در گزارش تحقیق و تفحص تخلف افرادی «احراز»
شود،متخلف به قوه قضائیه معرفی می شود.
در هر دوره مجلس به طور معمول از حدود  ۴۰تحقیق
و تفحصی که نمایندگان پیگیری می کنند معموال گزارش
حدود  ۱۰تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت
می شود و بسیاری از مقامات درآن متخلف شناخته می
شوند.
با این وجود تاکنون قوه قضائیه هیچ گزارشی درباره
پیگیری پرونده های تحقیق و تفحص مجلس ارائه نکرده
و به تعبیری همه گزارش های تحقیق و تفحص بایگانی
شده است.
قانونی که یک بار اجرا شد
درقانون اساسی جمهوری اسالمی و آئین نامه داخلی
مجلس به جز تحقیق و تفحص ،برخی از ابزارهای نظارتی
دیگر مانند تذکر کتبی ،سئوال و استیضاح برای نمایندگان
مجلس تعریف شده است .البته این جا نیز همچنان

نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسالمی خارج از دایره
نظارت مجلس هستند.
هر چند نمایندگان مجلس گاها درباره اقدامات سپاه
پاسداران از وزیر دفاع سئوال می کنند و درباره اقدامات
قوه قضائیه از وزیر دادگستری،اما معموال این وزرا تلویحا
اعالم می کنند که نمی توانند درباره اقدامات این نهادها
پاسخگوباشند.
در آئین نامه مجلس هم چنین برای سئوال از رئیس
جمهوری شرایط سخت تری به نسبت سوال از وزرا پیش
بینی شده و باید حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس این
سئوال را امضا کنند.
این بند آئین نامه مجلس در عمل یا اجرا نمی شود و یا
به سختی اجرا می شود.بیش از  ۷۰نماینده مجلس هفتم
بارها طرح سئوال از محمود احمدی نژاد،رئیس جمهوری
وقت ایران ،را پیگیری کردند،اما هیات رئیسه مجلس هفتم
از اعالم وصول این سئوال امتناع کرد.
سئوال از رئیس جمهور و «خواست دشمن»
درنهایت اما مجلس هشتم در سال  ۹۰با سماجت علی
مطهری،نماینده تهران درمجلس ،سئوال از محمود احمدی
نژاد را در صحن علنی مجلس مطرح کرد .احمدی نژاد اما
به جای پاسخگویی نمایندگان مجلس را استهزا کرد.
یک سال بعد از این سئوال ،تعدادی از نمایندگان مجلس
هشتم سئوالی دیگر از محمود احمدی نژاد را به جریان
انداختند اما آیت اهلل علی خامنه ای ،رهبر جمهوری
اسالمی  ،روز چهارشنبه ،اول آذرماه  ۹۱سئوال از رئیس
جمهوری را «خواست دشمن» خواند و از نمایندگان مجلس
خواست تا طرح سوال را ادامه ندهند.
هر چند که در اصل  ۸۸قانون اساسی و آئین نامه داخلی
مجلس رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری نیز
پیش بینی شده است ،ولی این بند از آئین نامه به لحاظ
مالحظات سیاسی رایج در نظام جمهوری اسالمی،تنها
با نظر مساعد رهبر جمهوری اسالمی امکان پذیر است و
درتاریخ جمهوری اسالمی تاکنون تنها درباره ابوالحسن بنی
صدر ،اولین رییس جمهوری ایران ،مطرح و به برکناری او
منجر شده است.
کمیسیونی برای یک اصل قانون اساسی
نمایندگان مجلس یکی از ابزارهای نظارتی این قوه را
کمیسیون اصل  ۹۰معرفی می کنند .کمیسیونی که نام آن
از اصلی در قانون اساسی گرفته شده است.
ی از طرز
س شکایت 
براساس اصل  ۹۰قانون اساسی هر ک 
ی تواند
س یا دولت یا قوه قضائی ه داشت ه باشد ،م 
کار مجل 
ف
س موظ 
س ارائه کند .مجل 
ت خود را کتبآ ب ه مجل 
شکای 
خ کافی» دهد و
ی کند و «پاس 
ت رسیدگ 
ن شکایا 
ت ب ه ای 
اس 
ت
ت و یا قوه قضائی ه مربوط اس 
ت ب ه دول 
ی ک ه شکای 
در موارد 
ب
ت متناس 
ی از آنها بخواهد و در مد 
خ کاف 
ی و پاس 
«رسیدگ 
ی ک ه مربوط ب ه عمو م باشد
نتیج ه را اعال م نماید و در مورد 
ب ه اطال ع عام ه برساند».
این کمیسیون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم با نهادهای
دیگر را دارد .گزارش های این کمیسیون درباره تخلفات
دستگاه های حکومتی البته هیچ ضمانت اجرایی ندارد و
این گزارش ها باید برای پیگیری به قوه قضائیه ارسال شوند.
دیوان دادستان دار
براساس اصل  ۵۵قانون اساسی ،دیوان محاسبات به
ی
ی دولت 
حساب «وزارتخان ه ها ،مؤسسات ،شرکت ها 
ل
ی از انحاء از بودج ه ک 
ی ک ه ب ه نحو 
و سایر دستگاه های 
ی یا حسابرسی می کند
ی کنند  ،رسیدگ 
کشور» استفاده م 
ی
ن جمع آور 
ک مربوط ه را برابر قانو 
و حسابها و اسناد و مدار 
ت خود»
ل را ب ه اضافه «نظرا 
ش تفریغ بودج ه هر سا 
و گزار 
س ارائه می کند.
ب ه مجل 
شورای نگهبان اما در سالهای  ۷۵و  ۸۲در تفسیرهایی از
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قانون اساسی اعالم کرد که دیوان محاسبات تنها صالحیت
تهیه گزارش تفریغ بودجه درباره بودجه ساالنه کل کشور را
دارد و با این تفسیر ،اختیار رسیدگی به هزینه های خارج از
بودجه ساالنه شرکتهای دولتی ،شهرداری ها و دیگر نهادها
از دیوان محاسبات سلب شده است.
درقانون تشکیل دیوان محاسبات برای این دیوان،
دادستان و هیات های مستشاری تعیین شده که می توانند
برای کارکنان دولت حکم هایی چون توبیخ کتبی با درج در
پرونده استخدامی ،کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از
یکماه تا یکسال ،انفصال موقت از یکماه تا یکسال ،اخراج از
محل خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی را صادر کنند.
در صورتی که حکم های دیوان محاسبات کشور اجرا
نشود ،دادستان این دیوان موظف است موضوع را به مجلس
اعالم کند.با این حال دراین قانون ضمانت اجرایی محکمی
برای اجرای این حکم ها و رسیدگی به تخلف هایی که
این دیوان در گزارش تفریغ بودجه خود اعالم می کند،
وجود ندارد.
از جمله اینکه دیوان محاسبات در سال  ۱۳۸۹و پس
از قرائت گزارش تفریغ بودجه اعالم کرد که پرونده تخلف
های دولت محمود احمدی نژاد به قوه قضائیه ارسال شده
است ،با این حال تاکنون گزارشی درباره رسیدگی به این
شکایت منتشر نشده است.
در گزارش تفریغ بودجه سال  ۱۳۸۹اعالم شد که دولت
محمود احمدینژاد بیش از « ۱۲میلیارد دالر از پول نفت
را به خزانه واریز نکرده است و آن را صرف پوشش کسری
بودجه خود کردهاست».
در بهمنماه سال  ۸۷و پس از قرائت تفریغ بودجه سال
 ۱۳۸۵نیز اعالم شد که دولت «یک میلیارد دالر درآمد
نفتی» را به خزانه کشور واریز نکردهاست.
مجلسی که مصونیت را از خود گرفت
براساس اصل  ۶۶قانون اساسی که در آئین نامه داخلی
مجلس نیز تکرار شده است ،نمایندگان مجلس «در مقام
ایفاى وظایف نمایندگى در اظهارنظر خود کام ً
ال آزادند و
نمى توان آنها را به سبب نظراتى که در مجلس اظهار کرده
اند یا آرایى که در مقام ایفاى وظایف خود داده اند تعقیب یا
توقیف کرد و یا از حقوق اجتماعى محروم کرد».
این اصل قانون اساسی اما در هیچ کدام از مجالس پس
از انقالب اسالمی رعایت نشده و در همه مجالس تعدادی
از نمایندگان مجلس به دلیل اظهار نظرهای خود در نطق
های صحن علنی مجلس و یا مصاحبه ها احضار و برخی از
آنها به زندان محکوم شده اند.
جنجال برانگیزترین ماجرا دراین باره مربوط به نطق
حسین لقمانیان ،نماینده همدان در مجلس ششم ،علیه قوه
قضائیه بود که به زندانی شدن او منجر شد و پس از اجرای
حکم زندان او جلسه علنی مجلس به هم ریخت تا اینکه او
با حکم رهبر جمهوری اسالمی آزاد شد.
به جز این محدودیت ها خود نمایندگان مجلس نیز
با تصویب قانونی با عنوان «نظارت بر رفتار نمایندگان
»محدودیت هایی را برای خود ایجاد کرده اند.
براساس این قانون هیاتی مرکب از تعدادی از نمایندگان
مجلس برای رسیدگی به شکایت ها درباره نمایندگان
مجلس تعیین می شود و این هیات می تواند مجازات
هایی چون تذکر کتبی و شفاهی ،کسر حقوق محرومیت
از نامزدی برای عضویت در هیأترئیسه مجلس و هیأت
ن ها و اعالم یک یا چند تخلف نماینده در
رئیسه کمیسیو 
جلسه علنی توسط رئیس مجلس را تعیین کند.
برخی از تخلفاتی که در این قانون برای نمایندگان تعیین
شده از جمله گزارشهای مربوط به «رفتار خالف شئون
نمایندگی» تعریف مشخصی ندارد و راه را برای تفسیرهای
متفاوت باز می گذارد.
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خبرگان؛ رقابتی باقی مانده است؟
فرشته قاضی

انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که
هفتم اسفند سال جاری برگزار خواهد شد به زعم بسیاری
از تحلیل گران و بازیگران سیاسی در میدان سیاست ایران
از اهمیت به سزایی برخوردار است .آیتاهلل خامنهای،
رهبر فعلی جمهوری اسالمی  ۷۶سال دارد و سن باال
و بیماری او این احتمال را به وجود آورده که خبرگان
پنجم نقشی همچون خبرگان دوره اول را بازی خواهد
کرد .اعضای اولین دوره مجلس خبرگان رهبری پس از
درگذشت بنیانگذار جمهوری اسالمی و تنها یک سال و
شش ماه مانده به پایان این دوره ،آیتاهلل خامنهای را به
عنوان رهبر جمهوری اسالمی و جانشین آیتاهلل خمینی
انتخاب و معرفی کردند .با توجه به هشت ساله بودن
هر دوره مجلس خبرگان این احتمال بعید نیست که با
فوت یا حتی در زمان حیات آیتاهلل خامنهای ،اعضای
پنجمین دوره مجلس خبرگان به تعیین جانشینی برای
او اقدام کنند.
این اهمیت اما تنها ناظر بر انتخاب سومین ولیفقیه
در جمهوری اسالمی است نه نظارت بر عملکرد یا
تصمیمگیری درباره ناتوانی یا فقدان برخی شروط در
رهبری که در قانون اساسی بهعنوان وظایف مجلس
خبرگان رهبری ذکر شده است .چراکه اعضای خبرگان
رهبری بار چنین مسئولیتی را از سر خود باز کرده و به
تأیید کننده صرف و مجیزگوی رهبر جمهوری اسالمی
تبدیل شدهاند .ردصالحیت آیتاهلل محمدعلی دستغیب،
نماینده استان فارس در انتخابات این دوره مجلس خبرگان
رهبری به خوبی نشان میدهد که هیچ انتقادی از سوی
اعضای خبرگان رهبری از عملکرد رهبر جمهوری اسالمی
تحمل نمیشود و عمل به وظیفهای که قانون اساسی بر
عهده اعضای این نهاد گذارده پاسخی جز حذف و برخورد
قهری نخواهد یافت .آیت اهلل محمدعلی دستغیب از

منتقدان سیاستهای آیتاهلل
خامنهای در برخورد با معترضان
به انتخابات جنجالبرانگیز
خرداد  ۸۸و همچنین از
مخالفان حصر خانگی رهبران
جنبش سبز است و بارها در
سخنرانی یا نامههای سرگشاده
این مسائل را متذکر شده است.
اما هرچه احتمال انتخاب
و تعیین جانشین آیت اهلل
خامنهای در خبرگان پنجم بر
اهمیت این دوره از خبرگان
میافزاید به همان میزان،
انتخابات پیش روی این مجلس
را که در ظاهر بسیار مهم و حائز اهمیت است از اهمیت
تهی و تبدیل به انتخاباتی بیخاصیت میکند هرچند که
انتخابات دورههای قبل خبرگان هم از خاصیت انتخاباتی
بودن به دور بود.
هرچند در سایر انتخابات اعم از ریاست جمهوری،
مجلس شورای اسالمی و شوراها هم نظارت استصوابی
شورای نگهبان ،اختیار انتخاب آزادانه از سوی مردم را
سلب میکند و مردم میبایست از بین کسانی که اعضای
این شورا در وهله اول انتخاب میکنند دست به انتخاب
بزنند اما در انتخابات مجلس خبرگان رهبری وضعیت به
مراتب بدتر است و نوع تعیین صالحیتها و رفتار شورای
نگهبان به نحوی است که امکان هرگونه انتخابی را از بین
میبرد.
به عبارتی دیگر رأی دهندگان در انتخابات مجلس
خبرگان رهبری تنها برای تأیید افرادی که توسط
شورای نگهبان دست چین شدهاند پای صندوقهای رأی

!انتخابات مجلس خبرگان رهبری ،بیخاصیتترین انتخابات در جمهوری
اسالمی است انتخاباتی که صالحیت داوطلبان اش که قرار است رهبر و ولی فقیه
انتخاب و بر عملکرد او نظارت کنند توسط اعضای شورای نگهبانی بررسی میشود
که منصوب رهبر و ولیفقیه هستند .دور تسلسلی که شاید روزی در تاریخ به عنوان
طنزی تلخ از آن یاد شود اما امروز واقعیت جامعه ایران است.

میروند .در انتخابات همین دوره برای  ۸۸کرسی و
از  ۸۰۱داوطلب ،صالحیت تنها  ۱۶۶داوطلب از سوی
شورای نگهبان تأیید شده است .در  ۶حوزه انتخابی
بوشهر ،هرمزگان ،سمنان ،آذربایجان غربی ،و خراسان
شمالی ،تعداد داوطلبانی که تأیید صالحیت شدهاند برابر
با تعداد کرسیهای این حوزهها در مجلس خبرگان است.
درواقع در این حوزهها انتخابات ،نمایشی بیش نیست و
شورای نگهبان نماینده این استانها در مجلس خبرگان
را انتخاب کرده است .در آذربایجان شرقی و خوزستان
تعداد داوطلبانی که تأیید صالحیت شدهاند تنها یک
نفر بیشتر از تعداد کرسیهای این دو استان در مجلس
خبرگان است ۱۶ .استان دیگر هم وضعیت مشابهی دارند
و تنها در  ۷استان تهران ،اصفهان ،مرکزی ،یزد ،زنجان،
قم و البرز با تأیید صالحیت دو و گاه سه برابری تعداد
داوطلبان نسبت به کرسیهای این استانها در مجلس
خبرگان رقابت حداقلی وجود دارد هرچند که در این
استانها تأیید صالحیت شدگان افراد همسو و با گرایشات
سیاسی یکسان هستند.
به جرئت میتوان گفت شورای نگهبان در روند بررسی
صالحیتها ،نهایت تالش را برای چیدمان ترکیب خبرگان
آتی به کار برده است اما ماهیت چیدمان چنین ترکیبی
است که اهمیت فزایندهای دارد .نیم نگاهی به انتخابات
دورههای قبل مجلس خبرگان رهبری نشان میدهد که
ادامه در صفحه 31
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کاندیداتوری و رد صالحیت وسیع زنان
مریم سطوت

حساسیت شرایط سیاسی و موقعیت خطرناک حاکم
بر منطقه شرایطی پدید آورده که انتخابات مجلس
یازدهم ییش از انتخابات چند مجلس اخیر مورد توجه
نیروهای سیاسی و مردم کشور قرار گیرد .همزمانی
انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان ،قطب بندی
و شکاف روشنی که این انتخابات در درون حکومت
شکل داده ،سمت گیری متفاوت جناح ها در برابر مهم
ترین مشکالت کشور و در راس آن سیاست خارجی از
جمله این انتخابات را ویژه ساخته است.
حضور روحانی ریاست جمهور اعتدال گرا و نیاز او به
مجلسی در همراهی با برنامه هایش یکی دیگر از ویژگی
های این انتخابات است .روحانی می کوشد نیروهایی
در مجلس جای گیرند که با سیاست خارجی و برنامه
های اقتصادی او همراهی داشته باشند .پروسه انتخابات
در ایران تنها به روز رای گیری و ترکیت کاندیداهای
انتخاب شده محدود نمیشود .عملکرد و کنش و واکنش
نیروها در تمامی پروسه بر اینده سیاسی کشور موثر
است و آنجا که به نیروهای اصالح طلب ،تحول خواه و
زنان برمیگردد بهره گیری از دوران انتخابات برای طرح
خواسته ها ،تقویت خواسته های دمکراتیک و متشکل
کردن نیروها بخش پراهمیت از این پروسه است .این
نوشته در بخش اول نگاهی به پروسه انتخابات دارد و
سپس به موضع گیری نیروها در شرایط کنونی میپردازد
کاندیداتوری وسیع زنان
مشارکت وسیع زنان و کاندیداتوری آن ها برای
مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی از نظر من
یکی از ویژگی های مهم این انتخابات است .در مجموع
 ۱۲زن برای مجلس خیرگان و  ۱۲۳۴زن برای عضویت
در مجلس شورا کاندیدا شده اند .بطور مشخص از استان
تهران  ،۴۶۶از اصفهان  ، ۱۹از استان خراسان ،۱۰۸
آذربایجان شرقی  ۶۱نفر ۲۷ ،نفر از حوزه انتخابی کرج،
فردیس ،اشتهارد و اسارا  .در بوشهر  ۱۲نفر از شیراز ۵۰
نفر در کرمان  ۳۰نفر از مازندران  ۲۵نفر از کهکیلویه و
بویراحمد  ۳زن و ..
از همان روزی که تشکل های زنان در داخل کشور
شخصیت های زن را به کاندیدا شدن و “تغییر چهره
مردانه مجلس” دعوت کردند ،آشکار بود که عرصه

دیگری برای مبارزات زنان
گشوده شده است .علیرغم
انتفاد بخشی از تحلیل گران
از این فراخوان که کاندیدا
شدن و حتی انتخاب زنانی که
به جنبش زنان تعلق نداشته و
از حقوق زنان دفاع نمی کنند
و یا حتی بدتر از آن به اردوی
محافظه کاران تعلق دارند ،چه
سودی برای زنان دارد ،این
فراخوان با پاسخ مثبت فعالین
زن مواجه شد .اکثر زنانی که
کاندیدای نمایندگی شدند
کسانی هستند که در منطقه
خود دارای موقعیت اجتماعی می باشند .بخش مهمی
از آن ها عضو شوراهای شهراند و توان خود را در این
موقعیت اثبات کرده اند.
روشن بود که افزایش تعداد دانشجویان زن و
افزایش تعداد زنان با تحصیالت دانشگاهی در کشور
تغییرات کیفی به همراه خواهد آورد .قوانین ضد زن
در عرصه اشتغال ،فرهنگ ضد زن در محیط های کاری
و تالشهایی که برای دور کردن زنان از محیط های
اجتماعی صورت می گرفت ،نتوانست تقویت تدریجی
و رشد موقعیت زنان را در محیط های کاری مانع شود.
امروز زنانی که موفق شده اند توانایی های خود را اثبات
کرده و در موقعیت های اجتماعی ممتازی قرار گیرند،
یک قدم فراتر رفته و خواهان حضور در مراکز تصمیم
گیری کالن کشورمی باشند .گامی که چند سال پیش
در شوراها برداشته شد ،امروز به عرصه انتخابات مجلس
گسترش یافته است.
پیش بینی میشد که شورای نگهبان حضور تعداد
زیادی از زنانی که توانایی و صالحیت خود را به اثبات
رسانده اند نپسندد و با تنگ نظری در این زمینه عمل
کند اما عملکرد شورای نگهبان فراتر از حد انتظار
بود .متاسفانه حذف گسترده زنان کاندید در حد
حذف نیروهای اصالح طلب و اعتدال گرا مورد توجه
قرار نگرفت .حذف زنان نشانه دیگری بود از بیمها و

نگرانی کسانی که در ایران اهرم های اصلی قدرت را
در دست دارند .آنان در هر قدم کوشیدهاند در برابر
حضور زنان در عرصه های اجتماعی مانع ایجاد کنند.
موانعی که با شرایط کنونی ایران و جهان ناسازگار است
و درست بهمین دلیل با وجود مشکالت و هزینه هایی
که برای کشور ایجاد نموده با شکست مواجه خواهد
شد .حضوروسیع زنان در این انتخابات،اعالم اراده آنان
برای حضور در ارگانهای تصمیم گیری در کشور هر چند
که با سد نظارت استصوابی شورای نگهبان مواجه شد
اما پدیده ای است که تاثیرات عمیق و دامنه داری بر
روندهای آینده کشور خواهد داشت.
برنامه اصالح طلبان برای انتخابات چیست؟
اصالح طلبان از ابتدا اعالم کردند که خواهان شرکت
در انتخابات هستند .آنان از ابتدا می دانستند که چهره
های شناخته شده شان شانسی برای رد شدن از سد
نظارت استصوابی ندارند .از همین رو با چهره های
کمتر شناخته شده وارد کارزارانتخابات شده اند .آن
ها کوشیدند که در هماهنگی با دولت حرکت کرده و به
روحانی در برنامه هایش یاری رسانند.
اصالح طلبان آنگاه که بتوانند از سد شورای نگهبان
عبور کنند بر اساس نتیجه انتخابات های گذشته بیست
در صد رای ثابت خواهند داشت که در تمامی انتخابات
های گذشته پایگاه اجتماعی آن ها بوده و در هر
شرایطی به انها رای داده اند .فعالیت انتخاباتی متوچه
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نیروهایی است که رایشان و یا شرکتشان در انتخابات
سیال است این نیروها تا شصت درصد واجدین شرایط
را در انتخابات های گذشته تشکیل داده اند .چنین
نیروهایی را تنها می توان با ارائه طرح و برنامه مشخص
به شرکت در انتخابات قانع کرد و رای آنها را جلب نمود.
دوران انتخابات بهترین فرصتی است که اصالح طلبان
میتوانستند برنامه و سیاست های خود را طرح کرده و با
نیروهای اجتماعی تماس گیرند.
اصالح طلبان در این عرصه ناموفق بودند .برنامه
حامیان دولت و اعتدال گرایان از این سو و مخالفان
دولت از سوی دیگر روشن است .اصالح طلبان برای
جلب حامیان خود به شرکت در انتخابات و جلب آرا
سیال و مهم تر از آن برای چهره سازی های فردا
ضروری بود که توضیح دهند در صورت موفقیت در
انتخابات در جهت حل کدام مشکالت اقدام خواهند
کرد.داشتن چهره “مدافع دولت ” برای دست یابی به
چنین اهدافی ناکافی است .چنین چهره ای توسط
“اعتدال گرایان” اتخاذ شده است.
متاسفانه به نظر میرسد که تالش برای تاثیر گذاری
بر شورای نگهبان در عدم حذف اصالح طلبان به بهای
دست شویی از بهره گیری از شرایط انتخابات تمام شد.
اعالم “پیشاپیش شرکت در انتخابات در هر شرایطی
حتی در صورت حذف همه کاندیداهای اصالح طلب” در
شرایط کنونی کشور تنها نتیجه اش آن بود که شورای
نگهبان و نیروهای غالب در حاکمیت روی واکنش این
نیرو و تاثیرات اجتماعی آن کمتر محاسبه
کنند و با فراغ بال بیشتری اصالح طلبان را
حذف کنند که متاسفانه نیز چنین شد.
امروز بخش عمده کاندیداهای اصالح طلب،
اعتدال گرا و زنان حذف شده اند .آقای روحانی
اعالم کرده است که از اختیارات قانونی خود
برای تاثیر گذاری در این زمینه بهره خواهد
گرفت .هنوز روشن نیست که ایشان چه امکاناتی
دارد .به نظر نمی رسد که ترکیب کسانی که
حذف نشده اند در روزهای آینده تغییر جدی
کند .اولین وظیفه همه نیروهایی که به
مشارکت وسیع مردم و نیروهای سیاسی
در انتخابات و در نهایت “انتخابات آزاد”
اعتقاد دارند اعتراض به این حذف ها
و نظارت استصوابی شورای نگهبان
است .اعتراضی که در روزهای آتی
متوجه تاثیر گذاری بر رای شورای
نگهبان و در آینده متوجه نقد
نظارت استصوابی و زیانهایی
است که بر کشور وارد
شده است.
رد صالحیت
اصالح طلبان
وبخش عمده
اعتدال
گرایان

متاسفانه به نظر می رسد که تالش برای تاثیر گذاری بر شورای نگهبان در

عدم حذف اصالح طلبان به بهای دست شویی از بهره گیری از شرایط انتخابات تمام
شد .اعالم «پیشاپیش شرکت در انتخابات در هر شرایطی حتی در صورت حذف همه

کاندیداهای اصالح طلب» در شرایط کنونی کشور تنها نتیجه اش آن بود که شورای
نگهبان و نیروهای غالب در حاکمیت روی واکنش این نیرو و تاثیرات اجتماعی آن

کمتر محاسبه کنند و با فراغ بال بیشتری اصالح طلبان را حذف کنند.
معنایش این است که نیروهای غالب در حکومت بخش
دیگری از پایگاه اجتماعی خود را “غیرخودی” اعالم
کردند .معنایش سست شدن رابطه رژیم با بخشی از
نیروهای درونش و قطع ارتباط و تضعیف “امید” بخش
های دیگری از نیروهای اجتماعی به کلیت حاکمیت
است .روندی که معنایش الغر شدن رژیم و پایگاه هایش
می باشد .تجربه دهها کشور نشان داده که ادامه این
روند رژیم را با مخاطرات جدی مواجه خواهد ساخت.
حتی می تواند در بحران های جدی به فروپاشی منجر
شود.
امروز در کشور امید و شور ماه های اولیه برای تاثیر
گذاری در ترکیب مجلس و شکل دهی مجلسی متفاوت
با مجلس کنونی به یاس منجر شده است .با ترکیب
کنونی کاندیداها مشکل بتوان چنین امیدی را دوباره
دامن زد.

بحش بزرگی از نیروها معتقدند با توجه به تفاوت
انتخابات مجلس و ریاست جمهور و حضور همیشگی
تعداد زیادی کاندیدای مسقل ومحلی خودبخود بخش
بزرگتری از مردم را به شرکت در انتخابات متقاعد می
سازد .آن ها معتقدند درست آنست که بتوان در حد
امکانات کنونی برترکیت مجلس تاثیر گذاشت و مانع
غلبه افراطیون و مخالفین دولت در مجلس شد .اگر
اصالح طلبان و نیروهای تحول خواه بتوانند در چگونگی
برخورد باشرایط کنونی به سیاست واحدی دست یابند
و جامعه مدنی را به درستی تصمیم خود متقاعد سازند،
ممکن است بتوانند در مقابل پراکندگی اصول گرایان
نیروهای مستقل و مردمی تری را به مجلس بفرستند.
در مقابل بی توجهی اصولگرایان به خواست های
اجتماعی شاید سیاست واحد اصالح طلبان ،توجه آن ها
به خواست های مطالباتی مردم و نیروی اجتماعی شان
در شعارها و برنامه ای که ارائه
می دهند،در این زمان کوتاه
مانده به انتخابات به آن ها
کمک کند تا نیروی
اجتماعی خود را به
شرکت در انتخابات
ترغیب نمایند.
بهمن ماه
۹۴
مریم
سطوت
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انتخابات در جمهوری اسالمی :مسخ یک مفهوم
سعید بشیرتاش

در آستانهی انتخابات مجلس شوراى اسالمى دهم
و مجلس خبرگان رهبرى پنجم ،بار دیگر توجهات به
انتخابات و جایگاهش در ساختار جمهوری اسالمی
و نیز جایگاه مجلس شورا و خبرگان رهبرى دراین
ساختار معطوف شده است.
با توجه به نقش شوراى نگهبان در تأیید صالحیت
نامزدهاى حضور در هر دو مجلس ،نخستین مسئله
میزان رقابتی بودن انتخابات است که با کیفیت
نیروهای منتقد حاضر در انتخابات و نیز کیفیت
رد صالحیتها مشخص میشود؛ و در این میان،
کمیت رد صالحیتها اهمیتی به مراتب کمتر دارد.
مسئلهی دوم نیز جایگاه و قدرت این دو مجلس در
نظام سیاسى جمهورى اسالمى است که فهم آن بدون
توجه به این چند نکته ممکن نیست :نقش شوراى
نگهبان در گزینش نامزدهای هر دو مجلس؛ نقش این
شورا و مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانونی شدن
مصوبات مجلس شورا؛ نقش و قدرت رهبر در تشکیل
شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
مالک در قانون اساسی :رأی مردم یا رأی ولی
فقیه
ساختار جمهورى اسالمى ،در نگاه نخست ،از
پیچیدهترین ساختارهاى سیاسى در جهان است.
علت آن ،عالوه بر وجود نهادهاى متعدد قدرت ،که
بعضاً معادلى در دیگر ساختارها ندارند ،استفاده از
برخى روشهاى مدرن (انتخابات ،تفکیک قوا) و
نهادهاى سیاسى مدرن (مجلس ،ریاستجمهورى) در
ِ
حکومت استبدادىِ دینى است ــ حکومتى
چهارچوب
که اصل پنجم قانون اساسىاش میگوید« :در زمان
غیبت حضرت ولی عصر (عجل ّ
الل تعالی فرجه) ،در
جمهوری اسالمی ایران ،والیت امر و امامت امت بر
عهدهی فقیه عادل و باتقوی ،آگاه به زمان ،شجاع،
مدیر و مدبر است که ،طبق اصل یکصد و هفتم،
عهدهدار آن میگردد»؛ اما بر اساس اصل ششم همان
قانون …« ،امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره
شود ،از راه انتخابات :انتخاب رئیسجمهور ،نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ،اعضای شوراها و نظایر اینها،
یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این

قانون معین میگردد».
این اصول ،که در نگاه اول
هم متناقض به نظر میرسند،
نه تنها بسیارى از ناظران
خارجى ،که بسیاری از مردم
و فعاالن سیاسى ایرانى را به
خطا انداخته است؛ به گونهاى
که حکومت والیت فقیه را
نظامى نیمهدموکراتیک تصور
کردهاند .اما سنجش درستی
یا نادرستی این تصور در پاسخ
به این پرسشهاست :منبع و
محور و نهاد اصلى قدرت در
ساختار جمهورى اسالمى
کجاست و تأثیر خواست مردم در آن و نقش شان
در تعیین سیاستهاى کلى کشور تا چه اندازه است؟
سازوکار قدرت سیاسی در نظام جمهورى اسالمى
چگونه است؟ در چنین ساختارى ،نهادهایى مانند
ریاستجمهورى و مجلس با «ولى امر مسلمین و
امام امت» چه نسبتی دارند؟ در صورت تعارض این
دو نوع نهاد ،راه حل قانونى رفع تعارض چیست و
کدام یک قدرتِ حل تعارض به سود خود را دارد؟
اصوالً در ساختار جمهورى اسالمى ،با توجه به وجود
انتخابات ،تعارضات احتمالى میان اراده و خواستهی
مردم با قوانین اسالمی و ارادهی ولى فقیه به چه
شکل حل میشود؟ و سرانجام اینکه در مورد خاص
مجلس شوراى اسالمى توانایى و حدود قانونگذارى
آن ــ با توجه به اصل چهارم قانون اساسى («کلیهی
قوانین و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری،
فرهنگی ،نظامی ،سیاسی ،و غیر اینها باید بر اساس
موازین اسالمی باشد .این اصل بر اطالق یا عموم
همهی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر
حاکم است و تشخیص این امر بر عهدهی فقهای
شورای نگهبان است )».و با توجه به مسئولیتهاى
ولى فقیه ،از جمله در «تعیین سیاستهای کلی نظام
جمهوری اسالمی» (اصل  ١١٠قانون اساسى) ــ تا چه
اندازه است؟

در همهی ساختارهاى سیاسى جهان ،امکان بروز
اختالف در میان نهادهاى مختلف وجود دارد و قانون
نیز روش حل آن را مشخص کرده است .چنان که
خواهیم دید ،در جمهورى اسالمى نیز ،راهحلهاى
قانونى براى حل اختالفات و تعارضات در نظر گرفته
شده است؛ و بدون شناخت این سازوکار نمیتوان
جایگاه و قدرت واقعى نهادهایى مانند مجلس شورا و
مجلس خبرگان را درک کرد.
در آثار سیاسی ،نظامهای جمهوری را به دو نوع
تقسیم کردهاند :ریاستى و پارلمانى .در جمهورى
ریاستى ،قدرت اصلى در دست رئیسجمهور است و،
در جمهورى پارلمانى ،در دست مجلس؛ اما جمهوری
اسالمی ایران ــ با آنکه برخى آن را ریاستى میدانند
و زمانى نیز میگفتند مجلس در رأس امور است ــ
نه نظامی ریاستى است و نه پارلمانی؛ قدرت اصلى
در جاى دیگرى است :در نهاد والیت فقیه ،که همان
والیت امر و امامت امت است ــ نهادی که متصدیاش
یک بار و براى همهی عمر توسط مجلس خبرگان
برگزیده میشود و هرگز در معرض آراء عمومى قرار
نمیگیرد.
تدوینکنندگان قانون اساسى جمهورى اسالمى،
براى تضمین حاکمیت تام و تمام ولی فقیه ،نهادهای
ویژهاى را به صورتى کام ً
ال حسابشده ایجاد کردهاند
که هر اختالف و تعارضی میان ارادهی مردم و ارادهی
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ولى فقیه را به سود دومى حل و فصل کنند؛ و
تاریخچهی نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات ردصالحیتشدگان بود.هاشمی رفسنجانی در کتاب
مهمترین این نهادها شوراى نگهبان و مجمع تشخیص
نخستین بار ،در آستانهی چهارمین دورهی انتخابات امید و دلواپسی (ص  )۲۳۶-۲۳۵دربارهی علت رد
مصلحت نظاماند .ضامن
اجرایى تصمیمات این نهادها مجلس شوراى اسالمى ،در سال  ،١٣٧١شوراى نگهبان صالحیت نخستوزیر پیشین چنین مى نویسد…« :
ِ
نیز اختیارات و قدرتى است که ،به ویژه در اصل در پاسخ به استفساریهی هیئت مرکزی نظارت بر مهدی بازرگان ،رهبر نهضت آزادی ،نامزد انتخابات
صدودهم قانون اساسى ،به شخص ولى فقیه داده شده انتخابات دربارهی اصل نودونهم قانون اساسى از نظارت ریاستجمهوری ،به دلیل حمایت از عباس امیرانتظام،
است و ،در رأس آنها ،فرماندهى نیروهاى مسلح و استصوابى سخن گفت واین اصل را چنین تفسیر کرد :که به اتهام جاسوسی برای بیگانگان در زندان به سر
تعیین رئیس قوهی قضائیه .در واقع ،همهی نهادهایى «نظارت مذکور در اصل  ٩٩قانون اساسی استصوابی میبرد ،از سوی شورای نگهبان رد صالحیت میشود».
در دور پنجم انتخابات ریاستجمهورى (سال
که از نظر حقوقى فصل الخطاباند در اختیار ولى فقیه است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ،از جمله
است .گذشته از اینها« ،حل اختالف و تنظیم روابط تأیید و رد صالحیت کاندیداها میشود ».این تفسیر  ،)۱۳۶۸جمعاً  ۷۹نفر ثبت نام کرده بودند که شورای
منتقدین نگهبان صالحیت  ٧٧نفر ،یعنى بیش از  ٩٧درصد،
قوای سهگانه» و «حل [آن دسته از] معضالت نظام که انتقادات فراوانی در پی داشت و بسیارى از
ْ
از طرق عادی قابل حل نیست» (بند هفتم و هشتم نظارت استصوابى را بر خالف روح قانون و خواستهی را رد کرد و تنها دو نامزد برای رقابت باقی ماندند.
اصل  ١١٠قانون اساسى) از وظایف و اختیارات ولى قانونگذار دانستند .اما شوراى نگهبان ،که به ولى امر هاشمى رفسنجانى با  ٩۴درصد در انتخابات برنده
فقیه است.
متکى است ،با استناد به اصل  ٩٨قانون اساسى ،خود را شد و رقیب او ،عباس شیبانى ،تنها  ٣درصد آراء را
مسئول تفسیر قانون اساسى در جمهورى اسالمى به دست آورد .عباس شیبانى به هنگام رأى دادن به
مىبینیم که قانون اساسى جمهورى اسالمى تنها
ِ
بهروشنی راههاى
قانونى حل اختالفات و تعارضات خواند و مدعى شد که حتى پیش از تفسیر این اصل ،خبرنگار صداوسیماى جمهورى اسالمى گفت که خود
ِ
والیت بنیانگذار او نیز به رقیبش ،که کاندیداى اصلح است ،یعنى آقاى
ِ
احتمالى بین نهادهاى انتخابى ،یعنی مظاهر ارادهی از همان ابتداى تأسیس و در دوران
مردمى ،و نهادهاى حکومتى ،مظاهر ارادهی ولى جمهورى اسالمى نیز ،بر انتخابات نظارت استصوابى هاشمى رفسنجانى ،رأى داده است.
شوراى نگهبان در تمام این مدت همین برخورد
فقیه ،را مشخص کرده است .در نتیجه ،تناقض داشته است و بودن یا نبودن این واژه تغییرى در
نظریـفلسفىـحقوقی میان «والیت امر در زمان غیبت چگونگى و کیفیت کار شوراى نگهبان ایجاد نمیکند .حذفى را با داوطلبان نامزدى انتخابات مجلس شورا
ولى عصر» (اصل پنجم قانون اساسى) و «ادارهی کشور براى بررسى این ادعاى شوراى نگهبان و شناخت داشته است .البته با توجه به اینکه نمایندگى مجلس
با تکیه بر آراء عمومى» (اصل ششم قانون اساسى) درست از نقش و کارکرد واقعى آن ،نگاهى میاندازیم اهمیت کمترى از ریاستجمهورى دارد ،طبیعتاً
ظاهرى است و هرگز نظام را به بن ِ
بست حقوقى یا به چگونگى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات از آغاز سختگیرى شوراى نگهبان در تأیید صالحیت
داوطلبان نمایندگى مجلس کمتر بوده و ،مث ً
سیاسى نخواهد کشاند.
ال در
فعالیت آن.
با این توضیحات ،برکنارى بنىصدر و این سخنان
شوراى نگهبان در تیرماه  ١٣۵٩کارش را شروع انتخابات دوم و سوم مجلس ،در حدود  ٧٠درصد از
آیت ّ
الل خمینى در آستانهی این برکنارى را بهتر کرد و اولین انتخاباتى که بر آن نظارت داشت انتخابات داوطلبان تأیید صالحیت شدند.
در اینجا باید توجه کرد که ،گذشته از نادرستى
مىتوان فهمید« :اگر  ٣۵میلیون [(جمعیت آن زمان ریاستجمهورى دوم در امرداد  ١٣۶٠بود .در این
ایران)] بگویند آرى ،من مى
روش رد صالحیت نامزدها در
گویم نه ».آیت ّ
ساختار جمهورى اسالمى ،در نگاه نخست ،از پیچیدهترین
الل خامنهاى نیز
جمهورى اسالمى ،مسئلهی
در فتوایى ارزش آراء مردم در
کیفیت رد صالحیتها بسیار
ساختارهاى سیاسى در جهان است .علت آن ،عالوه بر وجود نهادهاى مهمتر از کمیت آن است؛ مث ً
برابر رأى شخص ولى فقیه را
ال
به روشنى توصیح داده است.
متعدد قدرت ،که بعض ًا معادلى در دیگر ساختارها ندارند ،استفاده از برخى اگر در سال  ۱۳۶۴صالحیت
او گفته است« :تصمیمات و
مهدى بازرگان براى انتخابات
اختیارات ولی فقیه در مواردی
روشهاى مدرن (انتخابات ،تفکیک قوا) و نهادهاى سیاسى مدرن (مجلس ،ریاستجمهورى تأیید میشد،
رد صالحیت  ۹۴درصد دیگر
ِ
استبدادى دینى است.
که مربوط به مصالح عمومی ریاستجمهورى) در چهارچوب حکومت
ِ
اسالم و مسلمین است ،در
نامزدها ،که اکثرا ً نیز از عوامل
صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم ،بر اختیارات انتخابات ،از  ٧١داوطلب نامزدى تنها  ۴نفر تأیید حکومت بودند ،اهمیت سیاسی چندانى نداشت .گذشته
مقدم و حاکم است»؛[ ]۱و این صالحیت شدند؛ یعنى بیش از  ۹۴درصد از داوطلبان از این ،در هیچ یک از انتخاباتهای ریاستجمهورى و
و تصمیمات آحاد ا ّمت ّ
فتوا کام ً
ال با ساختار حقوقى نظام جمهورى اسالمى نامزدى رد صالحیت شدند .نامزدهاى احراز صالحیت مجلس مخالفان حکومت به دالیل مختلف حتى نامزد
سازگار است و روح قانون اساسى را آشکار میسازد.
شده همگى از پیروان ولى فقیه وقت بودند .بر اساس انتخابات هم نشدند تا ردصالحیت شوند .در واقع ،این
نقش شوراى نگهبان در شکلگیرى و عملکرد آمار وزارت کشور ،محمدعلى رجایى با  ٩٠درصد آراء نبود نامزدهای مخالف است که مشروعیت انتخابات را
مجلس
صحیح در انتخابات پیروز شد و نفر دوم عباس شیبانى از بین برده و آن را تبدیل به انتخاباتى فرمایشى کرده
است و نه درصد رد صالحیتها.
اکنون نگاهى بیفکنیم به سازوکار یکى از نهادهایى بود که  ۴درصد آراء را به دست آورد.
ِ
ِ
دخالت آراء عمومى
کیفیت
که وظیفه دارد چارچوب و
سیاست شوراى نگهبان در تأیید صالحیت
در انتخابات ریاستجمهورى سوم ۴۶ ،نفر
در ادارهی کشور را در نظامى معین کند که در رأسش داوطلب رقابت برای کسب عنوان ریاستجمهوری داوطلبان نامزدى مجلس همیشه بر این اساس بوده
«ولى امر مسلمین» قرار دارد ،یعنى شوراى نگهبان.
شدند؛ اما شورای نگهبان صالحیت  ۴۲نفر از آنان ،است که هرگز افراد وابسته به اپوزیسیون یا منتقدان
دوران
شوراى نگهبان سه وظیفهی اساسى دارد )١ :تفسیر یعنی در حدود  ٩١درصد ،را رد کرد .ابراهیم یزدى ،ولى فقیه را تأیید صالحیت نکند .در سراسر
ِ
قانون اساسى؛  )٢تشخیص مغایر نبودن مصوبات که از مشاوران پیشین آیت ّ
الل خمینى و ،تنها دو مذکور ،نامزدی اعضاى نهضت آزادى براى مجلس
مجلس شورای اسالمی با احکام اسالم و قانون اساسى؛ سال پیش از انتخابات ،وزیر خارجه بود و ،یک سال شورا رد شده است ،با اینکه آنان مسلمانانى معتقد
 )٣نظارت بر انتخابات .این شورا ،عالوه بر نقش پیش از انتخابات نیز ،از طرف آیت ّ
الل خمینى به و از مسئوالن پیشین نظام و نزدیکترین منتقدان به
حقوقىـقضایى مهمش در امر تفسیر قانون اساسى ،که مسئولیت روزنامه کیهان انتخاب شده بود ،یکى از جمهورى اسالمى بودهاند .در نتیجه ،بسیارى از مردم
منتقدان انتخابات جمهورى اسالمى را مراسمی درونحکومتى
بسیار فراتر از نقش دادگاه قانون اساسى در برخى از ردصالحیتشدگان بود .در واقع ،همهی
ِ
کشورهاى دیگر است ،بخش مهمى از قوهی مقننهی درون حکومت ،که با سیاستهاى شخص ولى فقیه و فرمایشى میدانند .بسیارى از مخالفان جمهوری
جمهورى اسالمى است .بر اساس اصل نودوسوم قانون زاویه داشتند ،رد صالحیت شدند .بر اساس آمار وزارت اسالمی آمار رسمى وزارت کشور دربارهی تعداد
اساسى« ،مجلس شورای اسالمی بدون وجود شورای کشور ،على خامنهاى با  ٩۵درصد آراء برندهی این شرکتکنندگان در انتخاباتها را نادرست میدانند .با
نگهبان اعتبار قانونی ندارد ،مگر در مورد تصویب انتخابات شد .نزدیکترین رقیب او نیز محمدعلى این حال ،بر اساس آمار رسمى خود وزارت کشور هم،
تنها  ٢٣درصد از مردم شهر تهران در انتخابات مجلس
اعتبارنامهی نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان پرورش بود که تنها  ٢درصد آراء را به دست آورد.
اعضای شورای نگهبان ».شوراى نگهبان همچنین از
در دور چهارم انتخابات ریاستجمهورى ،از مجموع شوراى اسالمى سوم شرکت کردند.
مىبینیم که نوع نگاه و روش شوراى نگهبان در رد
طریق نظارت ویژهی خود بر انتخابات مانع از نامزدى  ۵۰داوطلب شرکت در انتخابات ،تنها سه نفر ،یعنى
منتقدان ولى فقیه در انتخاباتهای ریاستجمهورى و  ۶درصد ،امکان حضور در آن را یافتند و مهدى صالحیت داوطلبان نامزدی ریاستجمهورى و مجلس
مجلس شورا و مجلس خبرگان میشود.
بازرگان ،اولین نخست وزیر جمهورى اسالمى ،در میان پیش و پس از تفسیر این شورا از اصل  ٩٩قانون
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اساسى و استصوابى خواندن نظارتش تغییر معنادارى
نکرده است :حکومت ایران حکومتی اسالمى است و
شوراى نگهبان منتقدان ولى امر مسلمین را ،که نامزد
انتخابات شوند ،رد صالحیت میکند .نه تنها مخالفان
حق شرکت در انتخابات را ندارند ،بلکه بخشهایى از
نظام نیز که منتقد برخى از سیاستهاى نظام شوند
حذف میشوند.

یکى از عوارض درک نکردن
و نپذیرفتن اخراج از نظام در میان
بسیارى از اصالحطلبان این است که
مجدانه براى ورود دوباره به نظام و ،در
نتیجه ،مشروعیتبخشى به آن تالش
میکنند .آنان میکوشند که مسئول
همهی گرفتارىها را اشخاصى مانند
احمدىنژاد ،و نه والیت فقیه ،نشان
دهند و تا حد ممکن از خواستههاى
خود و مردم بکاهند و حداکثر خواستهی
خود را به حضوری مطیعانه در انتخابات
محدود کنند تا به ولى فقیه ثابت کنند
که دیگر زاویهاى با او ندارند.
جایگاه مجلس شوراى اسالمى
در انتخابات ریاستجمهورى هفتم (دوم خرداد) و
سپس مجلس ششم ،اصالحطلبان ،که پیش از دوم
خرداد به «جناح چپ» معروف و هنوز بخشى از
حکومت بودند ،پیروز شدند و دولت و مجلس را در
دست گرفتند؛ اما پس از مدتى ،اختالفات مجلس و
رئیسجمهور با نهادهاى انتصابى باال گرفت .با بررسى
این دورهی تاریخى بهخوبى میتوان ساختار حقوقى و
واقعى قدرت در جمهورى اسالمى را درک کرد.
بررسى وضع مجلس ششم نشاندهندهی جایگاه
واقعى مجلس شوراى اسالمى در ساختار حقوقى و
ِ
حقیقی جمهورى اسالمى و نیز
نهایت توان و اثرگذارىِ
آراء مردم در قانونگذارى و تعیین سیاستهاى کلى
نظام در این ساختار است .این مجلس ،که دولت را نیز
همراه و همگام خود داشت ،درصدد برخى اصالحات
سیاسى برآمد و ،در این جهت ،با همکارى دولت،
پىگیر تصویب چند الیحه و طرح شد؛ از جمله طرح
جرم سیاسى ،الیحهی پیوستن به کنوانسیون منع
تبعیض علیه زنان ،الیحهی پیوستن به کنوانسیون
منع شکنجه ،طرح اصالح قانون مطبوعات ،لوایح
اصالح قانون انتخابات مجلس و اصالح قانون حدود
وظایف و اختیارات ریاستجمهورى .اما دو الیحهی
آخر ،معروف «به لوایح دوگانه» ،که رئیسجمهور وقت
بر آنها تأکید بسیار داشت ،در شوراى نگهبان خالف
شرع و خالف قانون اساسى شناخته شد و سرانجام
خود دولت آنها را پس گرفت؛ تعدادی از طرحها
و لوایح ردشده در شوراى نگهبان را نیز مجلس به
مجمع تشخیص مصلحت فرستاد که همگى در مجمع
براى همیشه بایگانى شدند (اعضاى مجمع تشخیص
مصلحت نظام  ۴۴نفرند و همگی ،به جز رئیسجمهور
و رئیس مجلس ،منصوب ولى فقیهاند)؛ طرح اصالح
قانون مطبوعات نیز ،که قرار بود اولین طرح مورد بحث

مجلس ششم باشد ،با حکم حکومتى کنار گذاشته شد
و تغییراتى هم که در قانون مطبوعاتِ وقت به تصویب
رسید شوراى نگهبان خالف قانون اساسى اعالم کرد.
در واقع شوراى نگهبان توصیهی آیت ّ
الل خمینى
دربارهی چگونگى نظارت شوراى نگهبان بر مصوبات
مجلس را نصب العین خود قرار داده است .آیت ّ
الل
خمینى خطاب به اعضاى شوراى نگهبان گفته بود:
شما باید ناظر بر قوانین مجلس باشید و باید بدانید
که به هیچ وجه مالحظه نکنید .باید قوانین را بررسی
نمایید که صددرصد اسالمی باشد .به هیچ وجه گوش
به حرف عدهای که میخواهند یک دستهی کوچک
مردم ما خوششان بیاید و بهاصطالح مترقی هستند
ندهید ،قاطعانه با این گونه افکار مبارزه کنید .خدا
را در نظر بگیرید .اصوالً آنچه که باید در نظر گرفته
شود خداست ،نه مردم .اگر صد میلیون آدم ،اگر تمام
مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همهی
آنها حرفی میزنند که بر خالف حکم قرآن است؛
بایستید و حرف خدا را بزنید ،ولو اینکه تمام بر شما
بشورند .انبیاء هم همین طور عمل میکردند ،مث ً
ال
موسی در مقابل فرعون مگر غیر از این عمل کرد؟
مگر موافقی داشت؟ بحمد ّ
الل مجلس ما مجلسی است
اسالمی و قوانین خالف اسالم تصویب نخواهد شد؛ ولی
شما وظیفه دارید ناظر باشید .خالصه ،گوش به حرف
ّ
شاءالل با ماست.
طبقهی مرفه مترقی ندهید .خدا ان
اگر عملمان برای خدا باشد ،خدا ما را موفق می کند…
(صحیفهی امام ،ج  ،١٣ص .)۵۳
ولى فقیه توانست از طریق شوراى نگهبان و مجمع
تشخیص مصلحت نظام تالش مجلس شوراى اسالمى
در جهت توسعهی سیاسى را کام ً
ال در هم بشکند و
مجلس را فلج سازد .شکست مجلس ششم در کار
حقوق سیاسى و مدنى
قانونگذارى برای بهبود نسبى
ِ
مردم ،که در تعارض با حاکمیت مطلقهی فقیه است،
محدودیتهاى مجلس در ساختار جمهورى اسالمى را
آشکار ساخت و نشان داد که نمایندگان مجلس ،به
شرط آنکه از حقوق مردم دفاع کنند و جسور باشند،
تنها میتوانند فضاسازى کنند و نقش چندانى در
قانونگذارى نخواهند داشت .تجربهی مجلس ششم و
ریاستجمهوری خاتمى نشان داد که نهادهاى انتخابى
تنها با تکیه بر جنبش گستردهی ملى میتوانند
اصالحاتِ اساسى در کشور را محقق سازند ــ امرى
که خاتمى و مجلس ششم حاضر به آزمون آن نشدند.
به عالوه ،آیت ّ
الل خامنهاى نیز دیگر اجازهی تکرار آن
شرایط را نخواهد داد.
از سوى دیگر ،تقابل اکثریت مجلس ششم با نهادهاى
سبب کنار گذاردن یا دست کم
وابسته به ولى فقیه
ِ
به حاشیه راندن آنان از قدرت شد و شخصیتهای
برجستهی آنان را نیز به خیل ردصالحیتشدگان
در انتخاباتهای بعدى پیوستند .این روند دقیقاً در
ادامهی سیاستهاى کلى شوراى نگهبان از هنگام
تشکیل تا کنون ،بوده است و در مجلسهاى هفتم و
هشتم و نهم شاهد آن بودهایم و در مجلس دهم نیز
ادامه پیدا خواهد کرد.
انتخابات ریاستجمهورى دهم در خرداد ٨٨
و جنبش سبز نیز تجربهی دیگرى براى نظام بود
تا ،به جاى تقلب در صندوق آراء ،از همان ابتدا و
توسط شوراى نگهبان تکلیف خود را با نامزدهای
ریاستجمهورى و مجلس روشن سازد ــ تجربهای
که حاصلش رد صالحیت رفسنجانى در انتخابات
ریاستجمهورى یازدهم بود .بر همین اساس ،میتوان
پیشبینی کرد که فقط عدهی اندکى از غیراصولگرایانی
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که بهشدت محافظهکار باشند و به هیچ وجه تشکیالتى
عمل نکنند و زیاده از حد نیز سخن نگویند به مجلس
دهم راه پیدا خواهند کرد.
جایگاه مجلس خبرگان
چنان که گفتیم ،قدرت اصلى در جمهورى اسالمى
نه در مجلس یا نهاد ریاستجمهورى ،که در نهاد
والیت فقیه است .ولى فقیه را مجلس خبرگان رهبرى
و براى تمام عمر برمیگزیند .این مجلس بر اساس
اصل  ١٠٨قانون اساسى به هیچ کس و هیچ نهادى
پاسخگو نیست و شرایط و کیفیت انتخاب خبرگان را
نیز خود آنان تعیین میکنند .اعضاى مجلس خبرگان
را مردم انتخاب میکنند ،اما این انتخاب ،بر اساس
خود قانون ،کام ً
ال فرمایشى است .نخست اینکه بر طبق
آییننامهی شوراى نگهبان ،که مورد تأیید مجلس
خبرگان است ،شرط نامزدى براى انتخابات خبرگان
«اجتهاد» است؛ یعنی مجلس خبرگان مجلس
روحانیان و نماد حاکمیت آنان بر کشور است .یکى
دیگر از شرایط نامزدى در انتخابات مجلس خبرگان،
بر اساس آییننامهی مصوب همین مجلس ،احراز
صالحیت از جانب فقهاى شوراى نگهبان است ــ
فقهایى که منتخب ولى فقیهاند .همه از این چرخهی
باطل آگاهاند ــ چرخهاى قانونى که مردم ایران را
از انتخاب شخص اول حکومت خود محروم کرده و
حکومت را به انحصار ولى فقیه و روحانیان وابسته به او
درآورده است .به همین علت نیز ،مردم ایران هرگز به
این مجلس روى خوش نشان ندادهاند و اصوالً انتخابات
آن را مسئلهی خودشان ندانستهاند .براى گروههاى
سیاسى نیز ،شرکت در انتخابات خبرگان معنایى
جز پذیرش حکومت انحصارى روحانیان بر کشور و
مشروعیت دادن به آن نمیتواند داشته باشد.
با این حال ،امروزه ،پس از  ٣٧سال و برای نخستین
بار ،عدهاى میکوشند تا ،با رقابتى نشان دادن انتخابات
خبرگان ،مردم را به شرکت در آن ترغیب کنند؛ به
ویژه آنکه احتمال مرگ رهبر کنونى در دوران مجلس
خبرگان بعدى میرود .هاشمى رفسنجانى ،که منتقد
برخى از سیاستهاى کنونى و در آستانهی حذف از
حاکمیت است ،از مردم براى شرکت در انتخابات
خبرگان رهبرى دعوت کرده و گفته است که حتى اگر
رئیس مجلس خبرگان هم نباشد میتواند در لحظهی
حساس انتخاب رهبر آینده اثرگذار باشد .او حسن
خمینى را نیز به شرکت در انتخابات مجلس خبرگان
تشویق کرده است .در نظر برخى ،حسن خمینى نامزد
هاشمى رفسنجانى براى جانشینى خامنهاى است.
همراه با این دو ،چند تن از دیگر نزدیکان هاشمى
رفسنجانى نیز ،که برخى از آنان مانند بجنوردى و
درى نجفآبادى از واپسگراترین روحانیاناند ،داوطلب
نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان شدهاند .رؤیاى
ایشان تشکیل اقلیتی نیرومند است تا ،در خأل قدرت
پس از مرگ خامنهاى ،در انتخاب رهبر آینده اثرگذار
باشند .آنان گمان میکنند که میتوانند حسن خمینى
را به رهبری برسانند یا حداقل ،با تن در دادن به
رهبری کسی چون هاشمى شاهرودى ،مانع رهبرىِ
کسانی مانند صادق الریجانى شوند.
مسلماً نیروهاى دموکرات و سکوالر نمیتوانند در
این انتخابات شرکت کنند؛ چرا که شرکت در آن
معنایى جز پذیرش والیت فقیه و حاکمیت روحانیان
نخواهد داشت .ضمن اینکه کسانی مانند هاشمى
شاهرودى هیچ تغییرى در وضع کنونى ایجاد نخواهند
کرد و فردى مانند حسن خمینى نیز میراثدار آیت ّ
الل
خمینى است .اعتبار او فقط ناشی از نسبتش با آیت ّ
الل
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خمینى است و بیشک منفعتش نیز در دفا ِع تام و
تمام از افکار و اندیشهها و اقدامهای آیت ّ
الل خمینى
فرضى حسن خمینى به رهبری ،هیچ
است .با انتخاب
ِ
تغییرى در قانون اساسى و ساختار آن روى نخواهد
داد ،رهبری جوان و تازهنفس جاى آیت ّ
الل خامنهاى را
خواهد گرفت و فقط گروههای قدرت و ثروت و افراد
نزدیک به رهبر تغییر خواهند کرد .اما طرح رفسنجانى
براى طیفی از اصالحطلبانى که به «بیت امام» وابستگى
عاطفى و گاه شخصى دارند جذاب است؛ چراکه هدف
این طرح تصرف مرکز واقعى قدرت است.
گذشته از مسئلهی شرکت در انتخابات مجلس
خبرگان یا تحریم آن ،این پرسشها مطرح است:
آیا این طرح رفسنجانى قابل اجراست؟ آیا آیت ّ
الل
خامنهاى و گروههای قدرت پیرامون او به این راحتى
مىپذیرند که قدرت را با مرگ او به رقیب شان
بسپارند؟ آیا آیت ّ
الل خامنهاى برنامهاى براى پس از
مرگ خود ندارد؟ اگر ندارد ،سخنان اخیر او دربارهی
فرماندهان
مشخصات جانشینش چه معنایى دارد؟ آیا
ِ
کنونى سپاه پاسداران میتوانند حتى تصور رهبرىِ
ِ
نزدیکان رفسنجانى را تحمل کنند؟
روشن است که آیت ّ
الل خامنهاى و فقهاى شوراى
نگهبان منتصب او اجازه نخواهند داد تا این طرح
ِ
رفسنجانى اجرا شود .حتى اگر قرار بر جانشینى
هاشمى شاهرودى باشد ،این آیت ّ
الل خامنهاى و
اصحاب اویند که باید بدون دخالت رفسنجانى
شاهرودى را به رهبرى برگزینند .طبیعى است که،
در چنین شرایطى ،اگر از ورود توأمان حسن خمینى
و رفسنجانى احساس خطر شود ،هر دو آنان رد
صالحیت میشوند ،حتى اگر بهایش سنگین باشد و
عدهای از مراجع قم را مدتی کوتاه ناخرسند سازد،
چه هیچ بهایی سنگینتر از واگذاری رهبری به رقیب
نیست .شاید هم تنها یکى از آن دو ،رفسنجانى یا
حسن خمینى ،رد صالحیت شود تا رد صالحیت یکی
تحت الشعاع احراز صالحیت دیگرى قرار گیرد .اما،
حتى اگر صالحیت هر دو آنان نیز تأیید شود ،به هیچ
وجه اجازهی تشکیل اقلیت نیرومن ِد مؤثر و وابسته به
رفسنجانى در مجلس خبرگان داده نخواهد شد .اگر
چندماهى پیش از مرگ خمینى مثلث خامنهاى ـ
حاج احمد ـ رفسنجانى مرتب تشکیل جلسه میدادند
و براى جانشینى خمینى برنامه مىریختند ،این بار
خامنهاى خود بهتنهایى براى جانشینىاش تصمیم
خواهد گرفت.
شرکت در انتخابات مجلس خبرگان فقط به ایجاد
مشروعیت براى حکومت انحصارى فقیهان و به تقلیل
حضیض
فروکاستن خواستهاى تاریخى ایرانیان تا
و
ِ
ِ
انتخاب رهبری مادام العمر از میان یکى از روحانیان
خواهد انجامید؛ بیآنکه اثرى در انتخاب رهبر آینده
داشته باشد .هر نیروى سیاسىاى که والیت فقیه را
باور نداشته باشد ،ولى مردم را به شرکت در انتخابات
خبرگان دعوت کند در واقع خود را در نظام و
اندیشهی استبداد دینى مستحیل کرده است .چنین
دعوتى تالشى است براى آشتى دادن مردم با دستگاه
فکرى والیت فقیه.
سخن پایانى
در سالهاى  ۷۹تا  ،٨٣همهی نهادهاى انتخابى
ــ اگر مجلس خبرگان رهبرى را با توجه به ماهیت و
شرایط ویژهاش انتخابى به حساب نیاوریم ــ در دست
جناح منتقد درون حکومت بود .تجربهی این دوران
نشان داد که مجلس شوراى اسالمى ،اگر ولى فقیه
و نهادهاى منصوب وى در تقابل با آن باشند ،قادر

به قانونگذارى در جهت توسعهی سیاسى نیست؛
چراکه در قانونگذاری رأی دو نهاد انتصابى شوراى
نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام فصل الخطاب
است .مجلس شوراى اسالمى ،اگر برآمده از انتخاباتی
دستکم نیمهآزاد باشد ،تنها میتواند در جهت
توسعهی سیاسى فضاسازى کند ــ امرى که فقط
شرایط روانى حضور فعالتر مردم در صحنهی سیاسى
و شکلگیری جنبش مردمى را مهیا میسازد و البته
اهمیت بسیار دارد .اما این درس را تنها ما نیستیم
که آموختهایم ،ولى فقیه و منصوبانش در حکومت نیز
چنین درسى را آموختهاند و ،به همین سبب ،حاضر به
پذیرش انتخاباتی حتى نیمهآزاد نیز نیستند.
هر انتخاباتى میتواند به چالشى براى نظام
جمهورى اسالمى تبدیل شود .اگر نظام ،نام مستعار
ولى فقیه ،از انتخابات ریاستجمهورى  ۷۶و مجلس
ششم آموخت که به کسانی که به اندازهی کافى به ولى
فقی ِه وقت وفادار نیستند اجازهی حضور در مجلس و
ریاستجمهورى را ندهد و این درس را در خرداد ٨٨
به کار گرفت؛ از انتخابات  ٨٨نیز این تجربه را اندوخت
که ،براى جلوگیرى از ورود این افراد به ساختار قدرت،
به جاى دستکارىِ گسترده در آراء ،پیش از انتخابات
و از طریق شوراى نگهبان عمل کند.
واقعیت این است که در رد صالحیتهاى انتخابات
مجلس دهم هیچ اتفاق خاصى نیفتاده است که
بر خالف ماهیت و سیرهی والیت فقیه و تاریخ
جمهورى اسالمى باشد .همچون گذشته ،هواداران
اکثر جریانهای سیاسى در کشور ،از لیبرال و
سوسیالـدموکرات و ملى و ملىـمذهبى گرفته تا
سوسیالیست و کمونیست و مشروطهخواه ،نمیتوانند
در انتخابات نامزد شوند و به همین علت نیز اص ً
ال ثبت
نام نکردهاند؛ و درصد رد صالحیتها در این انتخابات
نیز ،به ویژه با توجه به تعداد ثبتنامکنندگان ،بىسابقه
نبوده است ،مث ً
ال در مجلس پنجم  ۶۵درصد داوطلبان
نامزدی رد صالحیت شدند.
اما اکنون اصالحطلبان از رد صالحیتها ابراز
شگفتی میکنند .ظاهرا ً آنان هنوز متوجه نشدهاند
یا نمىخواهند بپذیرند که مدتهاست از نظام اخراج
شدهاند .آنان را سه دوره به مجلس راه ندادهاند و این
بار نیز مانند سه دورهی پیش خواهد بود.دلیل اخراج
شان ،از دید نظام نیز« ،زاویه گرفتن با رهبرى» در
مجلس ششم و دولت هفتم و همراهى با «فتنه»۸۸
است.
در حدود سى سال پیش ،نهضت آزادى به عللی
بسیار کماهمیتتر از نظام اخراج شد و دیگر اجازهی
ورود به آن را نیافت.اصوالً جریانى که از حکومت

مخالفان و منتقدان سیاسى
جمهورى اسالمى هر انتخاباتى را
میتوانند تبدیل به فرصتى کنند که ،در
آن ،غیردموکراتیک بودن ،غیررقابتى
بودن ،و فرمایشى بودن انتخابات را به
مردم ایران و جهانیان یادآورى کنند.
این حداقل چالشى است که میتوان
براى نظام ایجاد کرد و خواستههاى
دموکراتیک مردم ایران را یادآورى کرد.
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جمهورى اسالمى اخراج شود دیگر حق بازگشت به
آن را نخواهد داشت .تنها آن عده از اصالحطلبان
میتوانند در نظام بمانند که «در جریان فتنه بد
عمل نکرده باشند» و دیگر نخواهند تجربهی مجلس
ششم و «توهم حاکمیت دوگانه» را تکرار و با رهبرى
زاویه پیدا کنند ،کسانی چون عارف و ربیعى و تابش.
با برخى از وابستگان نهضت آزادى نیز ،مانند حسن
حبیبى و عباس شیبانى و على شریعتمدارى ،که در
ماجراى بنىصدر روبهروى ولى فقی ِه وقت قرار نگرفته
ْ
مالک اطاعت از والیت
بودند ،همین گونه رفتار شد.
فقیه است.
یکى از عوارض درک نکردن و نپذیرفتن اخراج
از نظام در میان بسیارى از اصالحطلبان این است
که مجدانه براى ورود دوباره به نظام و ،در نتیجه،
مشروعیتبخشى به آن تالش میکنند .آنان میکوشند
که مسئول همهی گرفتارىها را اشخاصى مانند
احمدىنژاد ،و نه والیت فقیه ،نشان دهند و تا حد
ممکن از خواستههاى خود و مردم بکاهند و حداکثر
خواستهی خود را به حضوری مطیعانه در انتخابات
محدود کنند تا به ولى فقیه ثابت کنند که دیگر
زاویهاى با او ندارند.
شاید یکى از عللی که اصالحطلبان را به ورود
دوباره به مجلس امیدوار ساخت انتخاب روحانى به
ریاستجمهورى بود .اما خود روحانى برای ادای دو
وظیفهی عمده اجازهی ریاستجمهوری یافت :اول،
بستن پروندهی جنبش سبز و انتخابات  ٨٨و ایجاد
مشروعیت دوباره براى نظام؛ دوم ،حل مسئلهی
هستهاى و پایان دادن به تحریمها .این موضوع را
یک ماه و نیم پیش از انتخابات ریاستجمهورى ٩٢
سردار جعفرى ،فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمى،
به زبانی دیگر گفته بود« :کشور درگیر بحرانهای
مختلفی است و رئیسجمهوری آینده باید ایران را از
این وضعیت خارج کند ».روحانى در مقام رئیسجمهور
حتى اگر میخواست هم ،به لحاظ قانونی نمیتوانست
مانع رد صالحیتها شود .از بعد سیاسی نیز ،اگر خاتمى
با توجه به آراء خودش و شرایط بسیار مساعدآن دوران
نتوانست مانع از رد صالحیتهای انتخابات مجلس
هفتم شود ،از روحانى چه انتظارى میشود داشت!
با این همه ،واقعیت فراتر از اینهاست :حتى اگر
اکثر اصالحطلبان و اعتدالطلبان نیز تأییدصالحیت
میشدند ،باز هم اتفاق خاصى در نظام والیت فقیه
نمىافتاد .کسانى که مردم را به شرکت در انتخابات
فرامىخوانند تا زمانى که علل شکست مجلس ششم را
بررسى و تحلیل نکنند و راه جلوگیرى از این تجربهى
شکستخورده را به مردم نشان ندهند تنها باعث
سردرگمى هر چه بیشتر مردم میشوند.
ِ
مخالفان و منتقدان سیاسى جمهورى اسالمى هر
انتخاباتى را میتوانند تبدیل به فرصتى کنند که ،در
آن ،غیردموکراتیک بودن ،غیررقابتى بودن ،و فرمایشى
بودن انتخابات را به مردم ایران و جهانیان یادآورى
کنند .این حداقل چالشى است که میتوان براى نظام
ایجاد کرد و خواستههاى دموکراتیک مردم ایران را
یادآورى کرد.
پرداختن به رد صالحیتهاى گسترده شاید روش
خوبى براى زیر فشار قرار دادن جمهورى اسالمى
باشد ،اما شرکت در انتخاباتى مانند انتخابات مجلس
دهم ،که تقریباً هیچ منتقد جدىاى در آن نامزد
نشده است و حتى بسیارى از بخشهاى معتدلتر
حکومت نیز رد صالحیت شدهاند ،به این بهانه که در
هر صورت رقابتی حداقلی وجود دارد ،نه تنها هیچ
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سودى ندارد ،بلکه تبلیغی براى جمهورى اسالمى در
داخل و خارج خواهد بود و نظام را به ادامهی روند
کنونى و برگزارى انتخاباتهایی هر چه بستهتر تشویق
و ترغیب میکند .در ضمن ،باعث
تقلیل بىانتهاىِ
ِ
خواستههاى دموکراتیک و برحق مردم و گروههاى
سیاسى شرکتکننده در انتخابات ،ایجاد امید کاذب

یا ،بهتر بگوییم ،ناامیدى و استیصال در شهروندان و
درازتر شدن عمر نظام والیت فقیه میشود.
به همین دلیل است که ولى فقیه خطاب به مردم
مىگوید که ،حتى اگر نظام را قبول ندارند ،رأى بدهند
و ،در جایى دیگر ،مىگوید« :عدهای کمین کردهاند
که ،با حضور نیافتن مردم در انتخابات ،با تحریم و
یا سست کردن انتخابات ،از نظام جمهوری اسالمی
مچگیری کنند ».او خوب میداند که تحریم انتخابات
خواست تغییر و دگرگونى را دستکم در میان مردمى
که انتخابات را تحریم کردهاند تقویت میکند ــ امرى
که بزرگترین هراس همهی دیکتاتورهاست.
سود مشارکت گستردهی مردم در انتخابات مجلس
دهم نقد و مستقیم به جیب والیت فقیه میرود،
بیآنکه این مجلس بتواند یا بخواهد کوچکترین قدمى
در راه حقوق ملت ایران بردارد .اما تحریم گستردهی
انتخابات ،مث ً
ال اگر بیست تا بیستوپنج میلیون نفر
ّ
در انتخابات شرکت نکنند ،آیتالل خامنهاى را ،که
مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کرده بود ،در
موقعیتی دشوارتر از نظر مشروعیت قرار خواهد داد.
عالوه بر تحریم مردم ،تحریم گستردهی انتخابات
از جانب نیروهاى سیاسى منتقد و مخالف مشکل
مشروعیت جمهورى اسالمى را در انظار جهانى نیز
آشکارتر خواهد کرد ،چراکه در سطح جهان حضور
نیروهاى مخالف و حداقلى از رقابت در انتخابات براى
غیرفرمایشى شناختن آن الزم و ضرورى است .اما
شرکت در انتخابات نتیجهی عکس دارد.
بحران مشروعیت از مهمترین مؤلفههایی است
که نظامهای سیاسی را دچار فروپاشى یا مجبور به
عقبنشینى و اصالح مىکند .گام نخست مخالفان
ِ
حاکمیت فقیه است .در
افزایش بحران مشروعیت
غیر این صورت ،حتى کورسوى امیدى در چشمانداز
مبارزات شان نخواهد بود.
شوربختانه ،در چهارچوبِ قانون اساسى و ساختار
جمهورى اسالمى ،به هیچ وجه امکان برقرارى
دموکراسى در ایران نیست .انتخابات در جمهورى
اسالمى فقط روشى است براى مشروعیتبخشی به
والیت مطلقهی فقیه .انتخابات پوشش شکیلى است
بر تن استبداد دینى حاکم .تا زمانى که قانون اساسى و
ساختار جمهورى اسالمى تغییر نکند ،حاکمیت مردم
ایران بر سرنوشت خویش ممکن نخواهد شد .شرکت
نیروهاى منتقد در انتخابات مجلس و ریاستجمهورى،
اگر دستکم نیمهآزاد و منطبق بر حداقلی از معیارهای
بینالمللى باشد ،و پیروزى احتمالى آنان تنها به این
شرط میتواند مفید باشد که متکى بر جنبش
دموکراسىخواهانهی ملى باشد یا دستکم زمینهی آن
را فراهم کند؛ و گرنه موجب هیچ اصالح اساسىاى در
ساختار حقوقى و سیاسی جمهورى اسالمى نخواهد
شد .شرکت در انتخابات بدون تکیه بر جنبش ملى
گسترده تنها باعث تحلیل هر چه بیشتر گفتمان
ایستادگى در برابر استبداد دینى حاکم و پذیرش هر
چه بیشتر حاکمیت جمهورى اسالمى در میان ایرانیان
و طوالنىتر شدن استبداد دینى میشود.
نتیجهی سیاست کلى اصالحطلبان در  ١٨سال
گذشته تقلیل پیوستهی مطالبات مردم بوده است،
بیآنکه کوچکترین اصالحى در حکومت رخ دهد.اگر
هم این مسئله را به آنان تذکر دهیم ،پاسخ میدهند
که اصالح طلبى روندی طوالنیمدت است .اما واقعیت
این است که آنان در گذ ِر زمان خود را «اصالح»
کردهاند و نه حکومت را .آنان شرط الزم اصالحطلبى را
رفع شکاف عمیق میان مردم و حکومت میدانند؛ اما
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این شکاف را قرار نبوده و نیست که حکومت رفع کند.
در نتیجه مردماند که باید هر چه بیشتر به حکومت
شبیهتر و نزدیکتر شوند.
_________________________________________
http://farsi.khamenei.ir/treatise[]۱
۶۳#۹=content?id
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انتخابات اسفند؛ آزمون رویکرد «حداقل خواهی»
رضا علیجانی

مرحله دوم از فرایند سه مرحله ای انتخابات با یک
شوک سیاسی آغاز شد :قلع و قمع نامزدهای اصالح
طلب در الیه های مختلف آن.
پس از رفع بهت اولیه در برابر این عمل ،مواضع و
عکس العمل ها آغاز شد .به شکل محسوس و قابل
تاملی اعتراضات بسیار کمتر از ابراز تسلیم و تقدیر
و رضا بود .در واقع؛ سیاست تسلیم و رضایی که از
قبل نیز نمایان بود ،تداوم یافت .در برابر خواست ثبت
نام اصالح طلبان شهیر و به نام (و بعضا فاقد پیشینه
قضایی) اظهار می شد که از این سو ما ثبت نام نمی
کنیم تا پیام و عالمت صلحی باشد تا طرف مقابل نیز
در ازای آن عده دیگرمان را تایید صالحیت کند .اما
آنچه اتفاق افتاد سادگی و یکسویگی این تصور را بیش
از پیش آشکار کرد .همان طور که از قبل گفته شده
بود هر مقدار زمینی که در اختیارمان قرار داده شود در
آن بازی خواهیم کرد ،حال در این شرایط جدید نیز
با تکرار همان موضع گفته می شد اگر تشخیص نظام
از سهم ما همین قدر است ،ما با همان کنار خواهیم
آمد .خروجی و نتیجه نهایی آن که به جز معدودی
انگشت شمار و کم صدا؛ اکثر نیروهای فعال در صحنه
مانند حزب اراده ملت ،بنیاد باران ،کارگزاران ،اعتدال و
توسعه ،ندا و… اعالم کردند ما در هر حال در صحنه
انتخابات به حرکت مان ادامه خواهیم داد و حتی این
اواخر از سوی برخی اعالم شد لیست کامل برای کل
کشور نیز خواهیم داد.
در مباحث پیرامون وضعیت کنونی (مرحله دوم
انتخابات) ،در ورای برخی موضوعات خرد و ریزتر؛
مباحث کالن و استراتژیکی نیز در جریان است.
حوزه مباحث خردتر و به تعبیری تاکتیکی این
مباحث را در بر می گیرد که :فهرست داده شود یا
آدرس (آدرس افرادی که نباید رای داده شود و یا
افرادی که می توان به آنها رای داد)؛ فهرست کامل
داده شود یا ناقص؛ برای فهرست کامل کمبود لیست
از چه نوع افرادی تکمیل شود؛ آیا خطر الهه راستگوها
را باید جدی گرفت یا خیر؛ در مناطقی که هیچ اصالح
طلب /اعتدالی وجود ندارد چه باید کرد و … .
اما مباحث کالن و استراتژیکی که از سوی برخی

جریانات یاد شده دنبال می
شود نیز در پس و پشت
این مباحث خردتر و بعضا
تاکتیکی ،به طور عمده
معطوف به این امر است که
درست است که نامزدهای
باقی مانده اصالح طلبان بسیار
معدود (و مثال در انتخابات
خبرگان انگشت شمار) است،
اما باید ضمن تالش برای به
مجلس فرستادن آنها ،سعی
اصلی را بر رأی نیاوردن
نمادین و سیاسی افرادی
خاص که سمبل های وضعیت
و رویکرد جاکم هستند قرار داد و نیز تالش کرد از ورود
افراطیون به مجلس جلوگیری کرد و نیروهای حامی
دولت ،ولو از افراد معتدل جریان راست را به مجلس
فرستاد.
بحث و گفت و گو درباره کم و کیف این نقطه
نظرات و موافقان و مخالفان هر دیدگاه در سخنرانی
ها ،مصاحبه ها ،مقاالت و صفحات مختلف مجازی در
جریان است.
در کل اما ،می توان این رویکرد که به نظر می رسد
رویکرد غالب بر کنشگران فعال حاضر در صحنه سیاسی
ایران در دو انتخابات پیش رو است را «حداقل خواهی»
یا «حداقل خواهی سلبی» به معنای تالش بیشتر برای
عدم ورود عده ای خاص به مجلس (تا سعی برای رای
آوردن نامزدهای خود ،که چون تعدادشان زیاد نیست
عمال منتفی است)؛ نامید.
تحریم؛ مشارکت فعال؛ مطالبه محوری
تاکنون و در انتخابات های گوناگون دو دهه اخیر
در ایران چند رویکرد مهم شکل گرفته است .پیرامون
نقاط قوت و ضعف و دستاوردهای مثبت و منفی هر
یک از این رویکردها از سوی موافقان و مخالفان آنها
و یا از سوی ناظران و تحلیل گران بی طرف مباحث
مفصلی صورت گرفته و تا حدی مزیت ها و نتیجه ها و
آثار مثبت و پیش برنده و یا منفی و بازدارنده هر یک

مشخص شده است .رویکردهایی هم چون:
تحریم انتخابات؛ تحریم به دالیل گوناگون از جمله
اساسی
مشروع ندانستن جمهوری اسالمی و یا قانون
ِ
همراه با والیت فقیه و یا انتخابات متکی یا معطوف
به این اصل (انتخابات خبرگان) و یا انتخابات همراه با
نظارت استصوابی و یا نبود آزادی برای غیرخودی ها
جهت فعالیت سیاسی و انتخاباتی و یا عدم وجود نامزد
مورد تایید ( یا حمایت) یک جریان سیاسی به علت رد
صالحیت آنها و نظایر آن.
مشارکت فعال در انتخابات؛ مشارکت به خاطر
حضور نسبتا کافی نامزدهای مورد تایید یا حداقل قابل
حمایت.
برخورد مطالبه محور؛ یعنی استفاده از فضای
انتخابات برای طرح مطالبات در حوزه عمومی و نیز
عرضه کردن مطالبات به نامزدهای نسبتا متنوع موجود
و حمایت احتمالی از آنهایی که به این مطالبات یا
بخشی از آنها پاسخ مثبت می دهند.
رویکرد حداقل خواهی
در دو انتخابات پیش رو ،اما؛ به نظر می رسد رویکرد
جدیدی به میدان آمده است و به یک معنا می توان
گفت انتخابات اسفند  ۹۴اولین آزمون جدی و عملی
این رویکرد است :رویکرد حداقل خواهی (سلبی)
این رویکرد منبع الهام خود را انتخابات  ۹۲می داند
که در فضای بهت و یاس و رکود پس از رد صالحیت
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هاشمی به ریکاوری و تجدید قوا پرداخت و به عرصه
باقی مانده و نامزدهای واقعا موجود برگشت و توانست
در ظرف چند روز با حمایت برخی مشاهیر منتقد صحنه
را عوض کند و حسن روحانی را با اختالف رای فراوان
نسبت به دیگر نامزدها به ریاست جمهوری برساند.
این رویکرد به تدریج دارد با رفع و رجوع برخی
ابهامات خود ،تبدیل به یک گفتمان و رویکرد
استراتژیک می شود.
حداقل خواهی این بار حتی دنبال این نیست که
به دنبال حمایت از نامزدی باشد که حرف هایی چون
سخنان حسن روحانی در رقابت انتخاباتی  ۹۲بزند،
بلکه پایه و اساس استراتژی اش را بر این گذاشته است
که در مرحله اول با قدرت گیری معتدل ها و لو از
جریان راست وضع بدتر نشود و در همین راستا تالش
می کند برخی افراطی ها وارد مجلس نشوند.
در همین راستا عدم انتخاب برخی افراد معروف
مانند جنتی و یزدی ،صادق الریجانی و مصباح را نیز
نمادین کرده است .مجلس همسوتر با دولت با عدم
ورود افراطی ها و تقویت جناح منتقد در مجلس
خبرگان که از آنها،هرچند به طور غیر دقیق ،به عنوان
متحدان هاشمی یاد می شود نیز از دیگر اهداف این
رویکرد است.
اگر سیاست تحریم از نقطه عزیمت های مختلف در
پی آن بود که از انتخابات مشروعیت زدایی کند و یا
حداقل می خواست به فقدان حداقلی از استانداردهای
یک انتخابات نسبتا آزاد و رقابتی حتی در مقیاس
قوانین جمهوری اسالمی اعتراض کند و یا در یک کنش
اساسا اخالقی نارضایتی و عدم تأیید خود از شرایط
غالب را اعالم نماید؛
اگر مطالبه محوری در کنه خود بر یادآوری ،تبیین
و ترویج اجتماعی مطالبات (ولو حداقل و گزیده ای از
آنها) ،برای اقشار و صنوف مختلف اجتماعی تکیه داشت
و تالش می کرد نامزدها و انتخابات را برنامه محور کند
و نه شخص محور؛
و اگر مشارکت فعال می خواست مسیر سیاسی
کشور را عالوه بر طرح مطالبات از پایین ،برای تحقق
حداقل بخشی از آنها از باال و در /توسط قدرت مثال با
فرستادن فردی به مسند ریاست جمهوری هموار کند و
یا افرادی را به مجلس (یا شورای شهر) بفرستد و بدین
طریق نمایندگانی مستقیم ،از خود و مورد تایید و یا
حداقل مورد حمایت خویش  ،در درون ساخت قدرت
داشته باشد تا توسط آنها به اهداف خود در رابطه با
سیاست داخلی ،اقتصاد ،فرهنگ ،سیاست خارجی و …
برسد؛
رویکرد حداقل خواهی(سلبی) عمدتا می خواهد
جلوی پیشروی طرف مقابل را بگیرد« ،بیشتر» به
دنبال رفع موانع و مزاحمت هاست تا پیشروی به
سوی اهداف؛ «بیشتر» به دنبال ابراز نظر و رای و اعالم
اعتراض خود به برخی «افراد» خاص است تا فرستادن
نمایندگانی پیگیر مطالبات در درون ساخت قدرت .در
آینده در توضیح و تبیین و ارزیابی تحلیلی-انتقادی این

سیاست سخن بسیار می توان گفت.
این رویکرد در مرحله دوم انتخابات ،پس از اعالم
نظر شورای نگهبان در باره احراز صالحیت ها ،به خاطر
هویت و ماهیت خود بدان خاطر که از قبل مصمم
بوده است که در هر شکل و حالت تا انتهای انتخابات
خواهد رفت و نیز بنا به دالیلی دیگر ،کمتر به مسئله
«اعتراض» به رد صالحیت ها پرداخت .گویی که باید
تسلیم یک تقدیر و سرنوشت مقدر تغییرناپذیر و رقم
خورده ازلی شد! جمالت و مواضعی که این تسلیم و
رضا را بازتاب می دهند بسیار است .برخوردی که گویی
از رضایتی تقدیرگونه و اخالقا مورد اطاعت و تبعیت
ناشی می شود که نباید مورد ناشکری قرار گیرد و
اعتراض بدان بی اثر و حتی ناموجه است.
و باز گویی برخالف نگاه پراگماتیستی و کارکردگرای
مسلط و مستتر در این رویکرد اصال به تبعات این
تسلیم و رضا ،چه در کوتاه مدت و چه در درازمدت
در عرصه سیاست و مخصوصا ساخت قدرت و رفتار
نیروهای مسلط بر آن اندیشیده نمی شود و نیز برخالف
مبانی اخالقی این رویکرد که عمدتا «نتیجه گرا»ست،
اما در این مقطع با «وظیفه گرا»یی خاصی تسلیم این
تقدیر شده و گویی «وظیفه» قطعی و غیرمشروط و
خلل ناپذیری که این رویکرد در عرصه سیاست بر عهده
دارد را پیش می برد.
اما هر چه هست ،انتخابات پیش رو میدان آزمون
رویکرد حداقل خواهی است در مقایسه با رویکردهای
تحریم و مطالبه محوری و مشارکت (با داشتن نامزدهای
اصلی و موثر) که اینک نقاط ضعف و قوت هریک قابل
ارزیابی است .البته با شاخص هایی که ابتدا باید روشن
و یکسان شود .در این باره بعد از انتخابات بیشتر می
توان به بحث پرداخت.
انتخابات سمبلیک تهران
در انتخابات خبرگان نیز رد صالحیت ها به حدی
است که در برخی استان ها (و مشخصا در  ۹کرسی)
رقابت را اساسا بی معنا کرده است.
در تهران که تابلوی نمادین کشور است برخالف
انتخابات ریاست جمهوری که رئیس جمهور می
بایست تمام وقت در تالش و فعالیت باشد و می شد
به این «بهانه» هاشمی را رد صالحیت کرد ،در این
انتخابات(خبرگان) که بسیاری از نمایندگانش در سال
های پایانی عمر خود به سر می برند این بهانه نیز در
دست نیست تا «رئیس» مجمع تشخیص مصلحت
«نظام» را محترمانه و ظاهرسازانه رد صالحیت نمود.
بنابراین به اجبار صابون تایید او و رای آوری اش به تن
مالیده شد .اما نیروهای افراطی پنهان شده در پشت
شورای نگهبان به رد صالحیت گسترده دیگر نیروهای
منتق ِد سیاست های بیت قدرت پرداختند .آن ها هم
چنین با ترفندی سیدحسن خمینی را که هم نامزد
این انتخابات بود و هم در یک معنا و الیه پنهانی اش
می تواند یکی از نامزدهای احتمالی رهبری در آینده
باشد را محترمانه و با حفظ ظاهر رد صالحیت کردند.
با این ترفند که ابتدا اعالم شد کسانی که باید امتحان

حداقل خواهی این بار حتی دنبال این نیست که به دنبال حمایت از نامزدی
باشد که حرف هایی چون سخنان حسن روحانی در رقابت انتخاباتی  92بزند ،بلکه
پایه و اساس استراتژی اش را بر این گذاشته است که در مرحله اول با قدرت گیری
معتدل ها و لو از جریان راست وضع بدتر نشود و در همین راستا تالش می کند
برخی افراطی ها وارد مجلس نشوند.
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اجتهاد بدهند را با اس.ام.اس خبر خواهند کرد و طبعا
به او خبری ندادند! اما بعد اعالم کردند همان بیانیه
رسمی شورای نگهبان که در رادیو و تلویزیون خوانده
شده دعوت رسمی بوده است! و چون سیدحسن شرکت
نکرده ،بنابراین احراز اجتهاد نشده است .در این میان
البته تاییدیه های برخی مراجع بزرگ قم نادیده گرفته
شد در حالی که برخی دیگر از همین طریق و بدون
امتحان پذیرفته شدند از جمله آن «مجتهد»ی که
مدعی بود رهبر در هنگام تولد یا علی گفته است!
سیدحسن اما تجربه آموخت و به رد صالحیت اش
«اعتراض» کرد تا حداقل «بهانه» ظاهرا قانونی و اداری
بعدی برای رد صالحیت اش بدان خاطر که «اعتراض
نکرده و گرنه به اعتراض اش رسیدگی می شد!» را از
دست جریان بی اصول مقابل گرفته باشد.
بدین ترتیب هر چند هنوز فهرست نهایی نامزدهای
مجلس و خبرگان اعالم نشده و به نظر نمی رسد تعداد
کافی و موثری از افراد شناخته شده برای یک رقابت
نسبتا واقعی(درون سیستمی) برای سراسر کشور تایید
شوند ،اما تا همین جا می توان حدس زد که هر دو
انتخابات (به خصوص خبرگان) در تهران حالتی نمادین
پیدا خواهند کرد .گویا رقابت تهران جای رقابت کل
کشور را خواهد گرفت! رقابتی که بیشتر از آن که
واقعی باشد نمادین خواهد بود ،با تاثیری محدود و کم
دامنه.
شاید بتوان گفت نحوه تایید و رد صالحیت ها آن
«شنیده» که نیروهای سیاسی – امنیتی مستقر در دفتر
سیاسی (و اطالعات) سپاه پاسداران در بولتنی تحلیل
کرده اند که دولت روحانی در مذاکرات برجام و نیز
مسائل اقتصادی ما را کمتر به بازی گرفته و حال در پی
فرستادن  ۱۸۰نماینده به مجلس (نزدیک به دو سوم
نمایندگان) هستیم ،را تا حد زیادی تأیید می کند.
در این راستا میدان بازی اصالح طلبان؛ بازی ای
که اولین آزمون آنها پس از ضربه امنیتی گسترده ۸۸
است (چرا که در انتخابات ریاست جمهوری  ۹۲هنوز
اکثر آنها در زندان بودند ،هم چنان که برخی هنوز هم
هستند ،و نیز آن انتخابات گستردگی انتخابات کنونی
مجلس و خبرگان را برای نامزد شدن نداشت)؛ بسیار
محدود و شاید هم (نسبت به گذشته) کم اثر شده
است.
حال باید در انتظار بود که در فاز سوم انتخابات یعنی
مرحله اعالم لیست ها و فعالیت های ستادها و روز
رای گیری و پس از آن چه سرنوشتی رقم می خورد و
رویکرد حداقل خواهی (سلبی) به چه فرجامی خواهد
رسید.
نکته پایانی این که این مقاله قبل از اعالم فهرست
نهایی نامزدهای تایید صالحیت شده نوشته شده است.
دوستانی که نگارنده بدانها تعلق جریانی دارد نیز در
داخل کشور تحت شدیدترین فشارهای امنیتی هستند
و امکان گردهمایی و اتخاذ تصمیم جمعی ندارند .در
هر حال اگر موضع رسمی ای توسط دوستانم در ایران
اتخاذ شود من نیز پذیرای همین خرد و تصمیم جمعی
خواهم بود .تا همین جا اما معتقدم همان گونه که در
مقاالت قبلی نوشته ام انتخابات خبرگان در این دوره
اهمیت بسیار بیشتری از انتخابات مجلس دارد .تا آن
جا که می ارزد برای ورود یا عدم ورود برخی افراد بدان
«ریسک» حداقل خواهی را بسیار بیشتر از انتخابات
مجلس(در حوزه هایی که رقابتی نسبی وجود دارد)
پذیرفت و قمار خبرگان داو هوس برانگیزتری دارد!
خنک آن قمار بازی که بباخت هرچه بودش
بنماند هیچ اش ّال هوس قمار دیگر!
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فعالشدنشکافهایحاکمیت
علی کشتگر

در آستانه انتخابات
مضحکه ای که به نام نظارت استصوابی و “احراز
صالحیت” نامزدها به راه انداخته اند نشان دهنده ماهیت
تمامیت خواه و ضد مردمی نهاد والیت مطلقه فقیه و
در عین حال ضعف جامعه مدنی و فقدان سازماندهی
و رهبری در جنبش دموکراسی خواهی ایران است.
شورای نگهبان منصوب آیت اهلل خامنه ای و سازمان
اطالعات سپاه پاسداران پیش از روز انتخابات تکلیف
اکثریت کرسیهای هر دو مجلس را تعیین کرده اند
و این مثل آن است که پیشاپیش دهها میلیون رای را
باطل اعالم کرده باشند!
فلسفهی انتخابات در هرکجای جهان که حقوق
شهروندی نسبتا نهادینه شده باشد چیزی نیست مگر
گردن گذاشتن بی چون و چرای حاکمان به رای مردم.
اگر مردم کسی را به هر دلیلی نخواهند باید کنار برود.
نه آن که پاسخ این خواست مدنی مردم را به سرکوب
و سرنیزه نظامیان حواله کند .این اصل ابتدایی هر
دموکراسی نیم بندی است .اما در جمهوری اسالمی که
یکی از بزرگترین دروغهایش گزاره “میزان رای مردم
است” ،از انتخابات ،که نه آزاد است و نه حتی رقابتی،
فقط پوست آن باقی مانده است .رهبر جمهوری اسالمی
که انتخابات را با بیعت با “خودکامگی” عوضی گرفته به
شورای نگهبان فرمان رد صالحیت فلهای می دهد و از
مردم هم می خواهد که برای استحکام نظام در برابر
“دشمنان انقالب” به طور فله ای در انتخابات شرکت
کنند! از نظر او انتخابات نه برای تغییر بلکه برای تثبیت
حکومتگران اختراع شده است!
پس از تقلب رسوا کنندهی خرداد  ۸۸که با واکنش
اعتراضی وسیع مردم ایران مواجه شد ،آیت اهلل خامنه
ای و ایادی او شیوه جدیدی برای مهندسی انتخابات
برگزیدند که می شود آن را در جمالت زیر خالصه کرد:
رد صالحیت هرچه بیشتر نامزدهای “نامطلوب” توسط
شورای نگهبان و دست کاری کمتر در صندوق های
آرا .بدین ترتیب دامنه انتظار مردم از صندوق های آرا
محدود می شود و پیشاپیش راه بر حوادث غافلگیرکننده
ای مثل رویدادهای خرداد  ۷۶و خرداد ۸۸بسته می
شود .اما با وجود این شیوه ی جدید مهندسی ،که

در انتخابات دوره یازدهم
ریاست جمهوری به ممانعت از
کاندیداتوری خاتمی و به حذف
هاشمی رفسنجانی انجامید،
بازهم مردم با انتخاب تنها
نامزدی که گفتمان او به اصالح
طلبان نزدیک تر و از خامنه ای
دورتر بود ،تا اندازه ای که دایره
تنگ رقابت اجازه می داد ،رای
خود را به حاکمیت تحمیل و
ناخشنودی و مخالفت خود را با
سیاستهای داخلی و خارجی
والیت مطلقه ابراز کردند.
پیام هایی که از دوم خرداد
 ،۷۶خرداد ۸۸و خرداد ۹۲به خامنه ای داده اند همه
بدون استثناء حاکی از مخالفت قاطع اکثریت مردم با
ادامه حکومت سرکوبگر ،تبعیض آمیز و فساد پرور او و
نشانه اشتیاق عمیق جامعه به تغییر و تحول است.
نخستین بار در دوم خرداد  ۷۶اکثریت قاطع مردم
به عدم صالحیت او رای دادند .خامنه ای از همان زمان
به این نتیجه رسید که برای حفظ و تحکیم پایه های
قدرت خود باید هرچه بیشتر به ارگانهای سرکوب
نظامی تکیه کند و در سالهای بعد هرچه مردم را در
مخالفت با خود مصمم تر دید ،حوزه دخالت نظامی-
امنیتی ها را در فرایند انتخابات گسترده تر کرد.
انتخابات مجلس خبرگان اسفند ماه برای هر دو
جناح موسوم به اصول گرا و میانه رو جمهوری اسالمی
انتخاباتی سرنوشت ساز به شمار می آید .با توجه به
سالخوردگی و بیماری خامنه ای ترکیب مجلس خبرگان
آتی اهمیت بی سابقه ای پیدا کرده است .این که مجلس
خبرگان آتی چه کسی را به جانشینی خامنه ای برگزیند
برای هر دو جناح رژیم اهمیت سرنوشت ساز دارد.
اکثریت مردم نیز که از رهگذر گسترش غارت ،فساد و
نابودی فرصت ها و ثروت های ملی روزبه روز تهیدست
تر و بی آینده تر شده اند مشتاق آن هستند که اگر نمی
شود به یکباره از شر والیت مطلقه فقیه خالص شد،
دست کم کسی به جانشینی خامنه ای برگزیده شود که

سیاست های فرصت سوزانه و ویرانگر او را دنبال نکند.
مردم دریافته اند که در حکومت جمهوری اسالمی دو
استراتژی متضاد که هریک در سیاست های خارجی و
داخلی تفاوت های چشمگیری دارند رو در روی هم قرار
گرفته اند.
نبرد دو راهبرد متضاد در جمهوری اسالمی!
راهبرد خامنه ای و تندروهای تحت فرمان او(مدافعان
ایدئولوژی انقالب دائم تا پیروزی نهایی اسالم) ،ادامه
خصومت با آمریکا و متحدان آن و همکاری هرچه بیشتر
با روسیه در زمینه های نظامی و با چین در عرصه های
اقتصادی است .این جناح که بیت رهبری و روحانیون
و نظامیان تندرو را در بر می گیرد با تبدیل جمهوری
اسالمی به یک حکومت استبدادی متعارف که به قوانین
بین المللی (البته حقوق بشر مساله هیچ یک از دو جناح
نیست) گردن بگذارد و بتواند با قدرت های جهانی و
منطقه ای مناسبات عادی برقرار سازد سخت مخالفند
و آن را خواست دشمن و مغایر اهداف انقالب می دانند.
از همین جاست که تندروها به رهبری خامنه ای یکی
از عوامل اصلی تنش و خصومت و بی ثباتی در منطقه
خاورمیانه تلقی می شوند.
در مقابل جریان فوق ،میانه روها و اصالح طلبان
جمهوری اسالمی که از غریزه بقای قوی تری
برخوردارند ،منافع جمهوری اسالمی و شرط بقای آن
را در بهبود مناسبات ایران و آمریکا و تنش زدایی میان
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ایران و همسایگان می دانند و به این نتیجه رسیده اند
که سیاستهای ماجراجویانه صدور انقالب و خصومت
دائمی با غرب  ،در نهایت به فروپاشی جمهوری اسالمی
می انجامد .بخش بزرگی از مردم نیز نه از سر عالقه
به جمهوری اسالمی بلکه به امید گشایشی در شرایط
سخت معیشتی و اقتصادی کشور از مواضع میانه روها
و اصالح طلبان حمایت می کنند .اما عالوه بر اکثریت
مردم ایران ،قدرت های بزرگی چون ایاالت متحده و
اتحادیه اروپا نیز منافع درازمدت اقتصادی و ژئوپولتیک
خود را در حمایت و تقویت میانه روها و اصالح طلبان
ارزیابی می کنند .در حالی که روسیه (و شاید چین)
احتماال منافع خود را در ادامه سلطه تندروها می دانند.
(البته دولت دست راستی اسرائیل منافع خود را در دامن
زدن و حمایت از روندها و حوادثی می بیند که در جهت
تقویت تندروهای جمهوری اسالمی در ایران باشد).
دخالت آیت اهلل خامنه ای در تعیین جانشین
آیت اهلل خامنه ای وقتی به این آرایش سیاسی و
اتحاد نانوشته آمریکا و قدرت های بزرگ غرب با اصالح
طلبان می نگرد ،برای جلوگیری از تسخیر مجلس های
خبرگان و شورای اسالمی توسط اصالح طلبان و میانه
روها که رای بخش بزرگی از مردم را دارند ،صحبت از
خطر “نفوذ” آمریکا در مراکز “تصمیم سازی” و “تصمیم
گیری” جمهوری اسالمی می کند و منصوبان خود در
شورای نگهبان و نهادهای نظامی – امنیتی را به مبارزه
با نفوذ طرفداران غرب و سد کردن راه ورود آنان به
مجالس جمهوری اسالمی فرا می خواند .آیت اهلل خامنه
ای می خواهد پس از تشکیل خبرگان مطلوب خود،
در زمان حیات خویش رهبر سوم جمهوری اسالمی را
تعیین کند (احتماال صادق الریجانی و شاید هم مجتبی
خامنه ای) .اصالح طلبان و میانه روها نیز می خواهند
ترکیب خبرگان به گونه ای باشد که جانشین خامنه ای
به مواضع سیاسی آنها نزدیک باشد .رای دهندگان نیز
اکثرا همین را می خواهند .اگر نامزدی حسن خمینی
تایید می شد با توجه به نزدیکی او با جنبش سبز و
اصالح طلبان احتماال به عنوان نفر اول تهران از صندوق
انتخابات بیرون می آمد و این خود گام اول در نقشه
هاشمی رفسنجانی برای انتخاب حسن خمینی برای
جانشینی خامنه ای بود .حال که حسن خمینی رد
صالحیت شده ،برخی از فعاالن شبکه های اجتماعی
از مردم تهران خواسته اند که با مشارکت وسیع در
انتخابات ،آقایان جنتی ،یزدی و مصباح (“مثلث جیم”)
را “رد صالحیت” کنند .گفته می شود که سپاه پاسداران
و بسیج نیز درصددند چند صد هزار نفر را برای رای
دادن به سه نامزد فوق از شهرهای دیگر وارد تهران
کنند .با توجه به رد صالحیت گسترده اصالح طلبان
و میانه روها و دخالت همه جانبه سپاه پاسداران در
انتخابات ،بعید است که رای مردم تغییر چندانی در
نقشه خامنه ای برای تسخیر مجلس خبرگان پدید
آورد .در مورد مجلس شورای اسالمی نیز با توجه به

تجربه بازدارنده ولی فقیه و شورای نگهبان در مورد
مجلس ششم ،تغییر ترکیب این مجلس نمی تواند تاثیر
محسوسی در تغییر فضای سیاسی کشور پدید آورد.
با این همه استدالل اصالح طلبان طرفداران مشارکت
فعال در انتخابات آن است اگر در مجلس شورای اسالمی
از نفوذ تندروها کاسته شود و اصول گرایان معتدل تر
دست باال پیدا کنند ،دست دولت روحانی برای پیشبرد
وعده های انتخاباتی او بازتر می شود و شرایط انتخاب
مجدد او برای دوره ی بعدی فراهم می گردد.
دگردیسی اصول گرایان و عصبیت تدافعی خامنه ای
در جمهوری اسالمی ،از بدو تولد تا به امروز ،دو
فرایند تصفیه مداوم اصالح طلبان از قدرت ،و گرویدن
اصول گرایان پیشین به اصالح طلبی ،به موازات هم
ادامه داشته است .در ادامه روند حذف اصالح طلبان،
همواره بخشی از اصول گرایان و والیت پرستان دیروز به
اصالح طلبان و میانه روهای امروز دگردیسی پیدا می
کنند .و از همین رو تالش مداوم حکومت والیت فقیه
در حفظ انسجام حاکمیت ،تالشی مذبوحانه و از لحاظ
تاریخی محکوم به شکست به نظر میرسد.
پس از دولت بازرگان ،کابینه بنی صدر و پس از آنها
اصالح طلبان و در پی آنها سبزها و بعد اعتدالیون و
میانه روها ،به نوبت از صفوف اصول گرایان و والیت
پرستان دیروز به اصالح طلبی گرویده اند .این روند زیر
فشار مطالبات انباشته شده مردم و الزامات اجتماعی و
اقتصادی گریز ناپذیر در همه  ۳۷سال گذشته ادامه
داشته است .شاید بتوان گفت که در سالهای گذشته
با وجود همه تالش های پیشگیرانه رهبر جمهوری
اسالمی ،روند دگردیسی اصول گرایان به میانه روی/
اصالح طلبی ،از روند تصفیه و حذف پیشی گرفته و کفه
ترازوی تعادل قوا را ،اگر نه در سیاست های رسمی و
جاری ،دست کم به لحاظ فکر سیاسی به سود میانه روی
و اصالح طلبی برهم زده است .همراه با شتاب گرفتن
این فرایند دگر دیسی دایمی ،شکاف در طیف اصول
گرایان عمیق تر شده است .بطوری که با قطبی شدن
اختالفات طیف اصول گرا ،تندروهای آنها در واکنش به
“وادادگی ” کسانی که به میانه روی گرایش پیدا می
کنند ،سختگیرتر و تندروتر شده اند .اما این تندروی
همراه با عصبیت که در رد صالحیت گسترده اصالح
طلبان و میانه روها جلوه گر شده ،نه از موضع قدرت،
که کامال تدافعی است .حتی گفته می شود که به برخی
از اعضای مجلس خبرگان که مواضع آنها مورد تردید
بیت رهبری بوده و آنان را به رفسنجانی متمایل می
دانسته اند سفارش شده است که بهتر است وارد عرصه
انتخابات نشوند وگرنه صالحیت آنان رد خواهد شد .از
مصاحبه اخیر علی فالحیان می توان نتیجه گرفت که
خود وی و برخی دیگر از اعضای خبرگان ،از جمله واعظ
طبسی نیز ،به همین دلیل در این دوره نامزد نیستند.
در انتخابات  ۷اسفند ماه رقابت اصلی میان اصول
گرایان تندرو با ائتالف اصالح طلبان ،میانه روها و اصول

در جمهوری اسالمی ،از بدو تولد تا به امروز ،دو فرایند تصفیه مداوم اصالح

طلبان از قدرت ،و گرویدن اصول گرایان پیشین به اصالح طلبی ،به موازات هم ادامه

داشته است .در ادامه روند حذف اصالح طلبان ،همواره بخشی از اصول گرایان و

والیت پرستان دیروز به اصالح طلبان و میانه روهای امروز دگردیسی پیدا می کنند.

و از همین رو تالش مداوم حکومت والیت فقیه در حفظ انسجام حاکمیت ،تالشی
مذبوحانه و از لحاظ تاریخی محکوم به شکست به نظر میرسد.
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گرایان گرویده به میانه روی است .بنابه تجربه های
گذشته احتماال اکثریت رای دهندگان در این انتخابات
شرکت می کنند و میلیون ها ایرانی نیز همچون گذشته
صندوق های رای را بایکوت خواهند کرد .اما بی تردید
بخش اعظم شرکت کنندگان و تحریم کنندگان آرزوها
و مطالبات مشترکی دارند که در فرصت ها و برش های
گذشته آنها را ابراز کرده اند.
در دموکراسی های سیاسی ،صندوق رای فصل
الخطاب است .در جمهوری اسالمی هرچند مشارکت
فعال در فراینده انتخابات و از این راه دخالت در
کشمکش جناح ها و تحوالت جامعه مؤثر است ،اما
صندوق رای در محدوده تنگ رقابت جناحی جمهوری
اسالمی نمی تواند فصل الخطاب باشد .برخالف احزاب
سیاسی کشورهای دموکراتیک ،جریانات سیاسی در
ایران نمی توانند سیاست ورزی را به مشارکت در
انتخابات محدود کنند.
حداقل خواهی و میت خواری!
تصور کنید که هواپیمایی به دلیل نقص فنی در
نقطهی دور افتاده ای از قطب یخ زدهی شمال سقوط
می کند .از سرنشینان هواپیما گروهی کشته و زخمی
میشوند و گروهی نیز زنده می مانند .زندگان که هیچ
وسیله ارتباط و نجات فوری در برابر خود نمیبینند ،کم
کم از شدت گرسنگی شروع به میت خواری می کنند.
اما عمل کریه میت خواری فقط به درد موقتا زنده بودن
میخورد .آنها باید برای رهایی از مخمصه ای که در آن
افتاده اند راه نجاتی جستجو کنند.
“حداقل خواهی” در فضای بسته ایران برای کسانی
که به امید پیدا شدن راه نجات از مخمصه والیت مطلقه
فقیه موقتا به آن تن می دهند ،به همان میت خواری
شباهت دارد که اگر برای مدتی طوالنی ادامه یابد ،به
بیماری و اعتیاد تبدیل می شود .و جستجوی راه نجات
واقعی به ورطۀ فراموشی فرو می افتد .فراموش نکنیم که
“حداقل خواهی” را سرکوب و اختناق والیت مطلقه فقیه
به جامعه تحمیل می کند .اگر سیاست ورزی در این
محدوده محصور شود ،تسلیم و تقیه جای سیاست ورزی
فعال را می گیرد .در این فضا ،سیاست ورزی مبتنی
برفضایلی چون شجاعت ومقاومت پرهزینه در ریشخند
مبلغان حرفه ای “رئال پولیتیک” که میداندار فضای
بسته سیاسی هستند کم رنگ می شود .و تا زمانی که
این شرایط حاکم است اپوزیسیون شایسته اعتماد مردم
شکل نمی گیرد و استبداد ادامه می یابد.
تالشهای رسانه ای آگاهی بخش ،سازماندهی
مطالبات صنفی ،ترغیب مردم به اعتراضات مسالمت
آمیز محلی ،منطقه ای و در شرایط مناسب سراسری،
در جهت خواست های اقتصادی و سیاسی ،و به موازات
آن ،مشارکت فعال در استفاده از فرصت هایی که
فرایند چند ماههی انتخاباتی پدید می آورد همگی از
عرصه های مهم فعالیت و سازمانگری فعاالن جنبش
دموکراسی خواهی در ایران است .در ضمن نقد “حداقل
خواهی انتخاباتی” را ،به عنوان شعار”هم استراتژی و هم
تاکتیک” ،باید مدام دنبال کرد.
آن دسته از فعاالن سیاسی و مدنی که در فرایند
چند ماهه انتخابات مشارکت فعال و اعتراضی دارند ،اما
روز رای گیری به پای صندوق ها نمی روند ،در زمرهی
پیشگامان جنبش دموکراسی خواهی ایران اند .رفتن یا
نرفتن به پای صندوق ها در روز رای گیری یک اختالف
تاکتیکی البته بسیار مهم است ولی نباید به بهانۀ جدائی
و شکاف میان سیاست ورزان دموکراسی خواهی که
اهداف راهبردی مشترکی را دنبال می کنند ،تبدیل
شود.
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چرا نباید نقش شورای نگهبان را بیش از حد برجسته کرد؟
علی حاجی قاسمی

در دو دههای که انتخابات در ایران رقابتی شده
و جناحهای سیاسی در آستانه هر انتخابات رابطه
فعالتری را با جامعه برقرار کردهاند ،شورای نگهبان نیز
نقش تاثیرگذارتری را در عرصه سیاسی برعهده گرفته
که هر بار بیشتر هم شده است .این نقش به خصوص
پس از پیروزی چشمگیر اصالحطلبان در انتخابات
مجلس ششم برجستهتر شد چون رد صالحیت
نامزدهای نمایندگی از دائره خودی و غیرخودی
خارج شد و شورای نگهبان عمال به نهادی برای ایجاد
محدودیت برای اصالحطلبان حکومتی تبدیل شد که
برخوردار از حمایت منتقدین و ناراضیان به اکثریتی
بزرگ در عرصه سیاست ایران تبدیل شده بودند .از آن
پس ،رد صالحیتهای گستردهای که توسط شورای
نگهبان صورت میگرفت به مهمترین موضوع در
بحثهای انتخاباتی تبدیل شد .این امر سبب شد تا
کنشگران سیاسی نیز طی نزدیک به دو دهۀ اخیر ،در
آستانۀ هر انتخابات همۀ هم و غم خود را در افشای
مداخله شورای نگهبان بر روند انتخاباتی بکار گیرند و
از پرداختن به دیگر موضوعات مهم سیاسی ،برنامههای
اقتصادی ،روابط با دیگر کشورها ،برنامه هزینهبر و
غیرعقالنی هستهای ،که فضای انتخاباتی بهترین زمان
برای پرداختن به آنها بود ،از دست برود .صاحبنظران
و دستاندرکاران سیاسی همواره این رویکرد را توجیه
و از آن دفاع کردهاند .حتی در انتخابات پیش رو که
شرایط عوض شده و وضعیتی پیش آمده است که
مداخله شورای نگهبان ،علیرغم اینکه همچون گذشته
بر روند تعیین صالحیتها اعمال شده است ،اهمیت
گذشته را ندارد و نمیتواند مانعی غیرقابل عبور برای
تحولطلبان ایران باشد ،همچنان به روال گذشته ادامه
دارد.
در این نوشته تالش میشود این رویکرد مورد نقد
قرار گیرد .به همین دلیل به نقش شورای نگهبان،
تاثیرات آن بر این انتخابات و سرانجام نگاهی جدید
برای مقابله با نقش و جایگاه آن در آینده سیاسی ایران
از منظری دیگر نگاه میشود ،نگاهی که شاید هنوز در
رویکرد اپوزیسیونی پذیرفتنی نباشد.
نظارت استصوابی و رد صالحیتها در ایران پدیده

جدید و ناآشنایی نیست که
در هر انتخابات سهم بزرگی
از گفتمان سیاسی به آن
داده شود .از ابتدای تاسیس
جمهوری اسالمی موجودیت
شورای نگهبان در قانون
اساسی به ثبت رسید و از
آن پس این نهاد همواره کم
و بیش بر روند انتخاباتی در
ایران مسلط بوده است .البته
تفکر و رویکرد «استصوابی»
با نظام جمهوری اسالمی
در سپهر سیاسی ایران تولد
نیافته بود که حضورش قواعد
را برهم زده باشد ،بلکه پیش از آن هم در ایران سنت
انتخاباتی آزاد ،آنچنان که در دموکراسیها پذیرفته
شده و اجرا میشود ،وجود نداشت که حال با نظارت
استصوابی جمهوری اسالمی از دست رفته و عقبگردی
صورت گرفته باشد .به همین دلیل و از منظر توسعه
دموکراتیک اگرچه کاهش تدریجی مداخله شورای
نگهبان در روندهای انتخاباتی و سرانجام حذف کامل
این نظارت را میشود به عنوان یکی از مهمترین
اهداف توسعه سیاسی کشور دانست اما تمرکز بیش
از حد بر آن ،به گونهای که سایر اهداف پیشرفت
همهجانبه کشور تحتالشعاع آن قرار بگیرد ،کمکی
به روند تحوالت سازنده نخواهد کرد .ضمن اینکه اگر
واقعبینانه به پدیده «نظارت استصوابی» نگاه کنیم
درخواهیم یافت که برخورداری «شورای نگهبان» از
چنین جایگاه برجستهای حاصل ناتوانی و عدم بلوغ
جامعه در ایجاد توازن میان گروههای مختلف اجتماعی
و سیاسی بوده است.
گسترش چشمگیر گروههای ناراضی و منتقد و
در مقابل ،عدم آمادگی اقلیت قدرتمند برای سرعت
بخشیدن به روند انطباق خود با مطالبات متنوع
گروههای تحولطلب در جامعه ،مهمترین عاملی
بوده است که تداوم کار این نهاد را اجتناب ناپذیر
کرده است .این نهاد با اعمال کنترل در تعیین ترکیب

نهادهای انتخابی عمال به ابزاری برای برقراری تعادل
در میان قوای سیاسی تبدیل شده است .بنابراین،
تا زمانی که نهادهای متکی به شورای نگهبان و یا
منتقدین و مخالفین آن راهکاری که بتواند برقراری
تعادل در نظام سیاسی را تضمین کند ،ارائه نکرده
باشند ،تاکید بیش از حد در مبارزه با این نهاد البته به
عنوان اقدام و رویکردی اپوزیسیونی قابل دفاع است اما
به راه حلی سازنده که مورد توافق دو طرف درگیری
باشد راه نخواهد برد.
در حال حاضر نهادهای قدرت دلیل و حتی ضرورتی
نمیبینند که موجب شود آنها از بکارگیری این ابزار
اعمال قدرت صرفنظر کنند .مهم تر اینکه آنها حتی
اعتمادی ندارند که در صورت واگذاری این امکان
رقبای آنها بتوانند امنیت را چه در عرصه داخلی و چه
در مناسبات با همسایگان و قدرتهای جهانی تامین
کنند .در عرصه داخلی چه اعتمادی وجود خواهد
داشت تا اکثریت منتخب در نهادهای قانونگزار حیطه
اختیارات نهادهای قدرت را محدود نکند؟ اینکه نظام
سیاسی مشروعیت خود را از حمایت اکثریت مردم
میگیرد اصلی است که برای باورمندان به دموکراسی
(میزان رای ملت است) موضوعیت دارد .باوجود آنکه
این اصل در ابتدای تاسیس جمهوری اسالمی به
پشتوانه حمایت بسیار وسیع مردمی از آن ،توسط
بنیانگذاران نظام پذیرفته شد ،اما با گذشت زمان،
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عمال این اصل موضوع مناقشه و تفسیرهای متفاوت
قرار گرفت .مهمترین استدالل نهادهای قدرت این
بوده است که اجرای بی قید و شرط «میزان رای
ملت است» زمینه برهم خوردن تعادل قوای سیاسی
را فراهم میآورد که پیامدش مورد قبول آنها نخواهد
بود .بنابراین ،هر گونه تحول عقالنی در تغییر کارکرد
عملی پدیده «نظارت استصوابی» تنها میتواند از
طریق حصول توافقی گسترده حاصل شود .این توافق،
به نوبه خود ،در صورتی بدست خواهد آمد که اعتماد
نهادهای قدرت به پایبندی همگان در وفاداری به
تداوم موجودیت این نهادها بدست آمده باشد .چنین
اعتماد و توافقی هنوز در دسترس نیست.
ساختار سیاسی ایران و آرایش بازیگران اصلی قدرت
به گونهای است که حضور چهرههای شاخص در نهاد
قانونگزار عامل تعیینکننده روند سیاسی نیست بلکه
جایگاه و گرایش سیاسی نمایندگان و بطور مشخص
رایی که آنها به طرحها و لوایح دولت میدهند اهمیت
دارد .البته تردیدی نیست که حضور چهرههای
شاخص و توانمند سیاسی در مجلس میتواند بر روند
سیاستگذاریها تاثیرگذار باشد اما اگر به هر دلیل
جلوی این امکان گرفته شود آنچه کماکان تعیین
کننده خواهد بود وزن گروههای سیاسی در مجلس
و میزان آراء نمایندگان طرفدار و مخالف دولت است.
اینکه برنقش دولت به عنوان نهاد سیاستگذار تاکید
میشود به این علت است که در موقعیت فعلی که
ساختار حزبی و تشکیالتی در ایران در وضعیتی بسیار
ضعیف و متزلزل قرار دارد جدیترین و پختهترین نهاد
سیاسی تحول طلب در ایران ،تیمی است که حول
محور دولت به کار سیاستگذاری مشغول است.
بنابراین ،اگر این پیش شرط هم پذیرفته شود ،آنچه
در مبارزه انتخاباتی اهمیت کلیدی مییابد ،تالش برای
ایجاد ائتالفی است که حمایت از سیاستهای دولت

از منظر توسعه دموکراتیک

اگرچه کاهش تدریجی مداخله شورای

نگهبان در روندهای انتخاباتی و

سرانجام حذف کامل این نظارت را
میشود به عنوان یکی از مهم ترین
اهداف توسعه سیاسی کشور دانست

اما تمرکز بیش از حد بر آن ،به گونهای
که سایر اهداف پیشرفت همهجانبه
کشور تحتالشعاع آن قرار بگیرد،

کمکی به روند تحوالت سازنده نخواهد

کرد .ضمن اینکه اگر واقعبینانه به

پدیده «نظارت استصوابی» نگاه
کنیم درخواهیم یافت که برخورداری

«شورای نگهبان» از چنین جایگاه

برجستهای حاصل ناتوانی و عدم بلوغ

جامعه در ایجاد توازن میان گروههای

مختلف اجتماعی و سیاسی بوده است.

مهمترین دستور کار آن باشد .در وضعیت موجود
شرایط بیش از هر زمان برای چنین ائتالفی ،متشکل
از اعتدالگراها ،اصالحطلبان و اصولگرایان معتدل با
پشتوانه گسترده «غیرخودیها» ،فراهم شده است .این
ائتالف که در نوع خود بی سابقه است دستاورد بزرگی
است که روند همکاریهای عقالنی در جهت عملی
ساختن برنامههای سازنده سیاسی را در عرصههای
گوناگون مهیا میسازند.
سوم ،پس از توافق هستهای ،رسیدن به توافق
فراگیر در حوزه اقتصادی بین سه جناحی که به ائتالف
نزدیک شدهاند ،راهبردیترین رخدادی است که جامعه
ایران چشم انتظار آن است .با به سامان رسیدن بحران
هستهای و رفع تنش در روابط با کشورهای غربی،
شرایط برای گسترش سرمایهگذاریهای خارجی و
داد و ستد اقتصادی با جهان فراهم شده است .این
بدان معناست که زمینه برای رشد اقتصادی که منبع
اصلی تامین اشتغال و رفاه عمومی است مهیا شده
است .آنچه دولت در این برهه به آن نیاز دارد تصفیه
حساب سیاسی با نهادهای قدرت و شورای نگهبان
نیست بلکه تضمین تداوم روند جاری و مصون نگاه
داشتن آن در برابر ماجراجویی های سیاسی است.
همچنین دولت شدیدا نیازمند به آن است که اکثریت
مجلس در برابر اجرای برنامههای توسعه اقتصادی و
نیز گسترش برنامههای رفاهی سنگاندازی نکند.
برخورداری از حمایت اکثریت در مجلس موقعیت
دولت را در تعامالت فرساینده با مخالفین سرسخت
دولت مستحکمتر میکند.
دامن زدن به نگرانی عمومی در باره پیامدهای
رویکرد سختگیرانه شورای نگهبان و دیگر نهادهای
قدرت شاید در گفتمان اپوزیسیونی مقبول و دلنشین
باشد اما ضمن آنکه تا حدودی اغراق آمیز است
میتواند به تشدید تضادها بیانجامد و نهادهای قدرت
را به سمت سختگیری بیشتر ترغیب کند.
رویه افشاگری و منفی جلوه دادن نهادهای قدرت
متعلق به دورهای است که حمله و بیآبرو کردن
حکومت به منظور دامن زدن هرچه بیشتر شکاف
میان پوزیسیون و اپوزیسیون و با انگیزه حذف صورت
میگرفت .در دو دهه اخیر با گسترش رفرمیسم در
فضای سیاسی ایران شاهد پیشرفت روندی بودهایم که
اغلب جناحهای سیاسی و گروههای مختلف اجتماعی
به یکدیگر نزدیکتر شدهاند و روحیه تعامل و همکاری
برای خود جای پایی باز کرده است .اگر این رویکرد
تعاملی با حکومت از دوم خرداد  ۷۶با رفتار دست
جمعی بخش اعظم منتقدان غیرخودی در جامعه
ایران نسبت به حکومت آغاز شد و خود را در حضور
میلیونی پای صندوق های راًی نشان داد و در انتخابات
مختلف پایبندی به آن تداوم یافت ،در سالهای اخیر
شاهد بودهایم که این رویه سازنده آرام آرام به دائره
حکومتگران هم وارد شد که نتیجهاش پیدایش
روحیه همکاری میان سه طیف سیاسی اصالح طلب،
اعتدالگرا و اصولگراست.
به نظر میرسد که جامعه ایران وارد مرحلهای
شده باشد که در آن برداشتن گام نهایی برای جلب
موافقت نهادهایی که تاکنون در برابر برقراری مناسبات
چرخشی قدرت ایستادگی کردهاند ،دور از ذهن نباشد.
نسل جوانی که پس از انقالب متولد شدهاند در حال
تبدیل شدن به اکثریتی گسترده است و به موازات این
روند نسل سوم دست اندرکاران جمهوری اسالمی با
نگاهی واقعگرایانهتر در رویکرد خود شنوایی بیشتری
نسبت به رفتار پراگماتیست و مداراجویانه نشان

میدهد .کاهش سختگیریها در زمینه فرهنگی و
اجتماعی ،پرهیز از تنش با جامعۀ جهانی و حرکت
آرام ولی مشهود بخش اعظم بازیگران سیاسی به
میانۀ محور مختصات سیاسی نشان از حرکت بی سرو
صدای جامعه به روند اعتدال را دارد .سختگیریهای
شورای نگهبان با چنین روندی سازگاری ندارد و
همین امر نهادهای قدرت را واخواهد داشت تا به
تدریج برای حفظ توازن و انسجام سیاسی در جامعه
روند فاصلهگیری از جبر و تحمیل را که در عرصههای
اجتماعی و فرهنگی تا حدودی به کار گرفتهاند ،به
عرصه سیاسی نیز تعمیم دهند.
یکی از چالشهای راهبردی اعتدالگرایان ایجاد
زمینه مناسب برای تنشزدایی بین این نهادها و
منتقدین حکومت است .در چنین بستری است که
گوهر کمیاب «اعتماد» که در جامعه ایران به شدت
تضعیف شده دو باره در مناسبات اجتماعی و سیاسی
بارور خواهد شد .درک این واقعیت و گام گذاشتن
در این مسیر است که به بازیگران سیاسی اعتبار و
ماندگاری میدهد.اپوزیسیون غیرحکومتی که عمدتا
در بستر انقالبی پرورش یافته و نزدیک به چهار دهه
تجربه درگیری و رودرویی رادیکال با حکومت را از
سر گذرانیده ،برای تغییر رویکرد نسبت به نهادهای
قدرت با موانع عاطفی زیادی مواجه است .بنابراین
چنین توقعی را نمیشود از آن داشت .اما در بین
اصالحطلبان حکومتی که در یکی دو دهه اخیر با
بیمهری برخی نهادهای قدرت مواجه شدهاند و حتی
برخی رنج حصر وزندان را نیز بر تن دارند زمینه برای
تنش زدایی و ایجاد اعتماد بسیار بیشتر است .اهمیت
این تنشزدایی بیش از آنکه برای خود این بازیگران
که قربانی روندهای حذفی بودهاند باشد برای نسلهای
بعدی دستاندرکاران سیاسی است که در عصر جدید
چارهای جز تعامل سازنده با یکدیگر ندارند.

مهمترین استدالل نهادهای

قدرت این بوده است که اجرای بی قید
و شرط «میزان رای ملت است» زمینه
برهم خوردن تعادل قوای سیاسی
را فراهم میآورد که پیامدش مورد

قبول آنها نخواهد بود .بنابراین ،هر
گونه تحول عقالنی در تغییر کارکرد

عملی پدیده «نظارت استصوابی»

تنها میتواند از طریق حصول توافقی
گسترده حاصل شود .این توافق ،به
نوبه خود ،در صورتی بدست خواهد
آمد که اعتماد نهادهای قدرت به
پایبندی همگان در وفاداری به تداوم

موجودیت این نهادها بدست آمده

باشد .چنین اعتماد و توافقی هنوز در

دسترس نیست.
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تاثیر انتخابات مجلس دهم بر عرصه سیاسی؛ از هیاهو تا واقعیت
علی افشاری

چند هفته ای به انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم
باقی نمانده است .این دو انتخابات رویداد های سیاسی
مهمی هستند که تاثیراتی در عرصه سیاسی خواهند
داشت .البته ارزیابی ها در خصوص دامنه و نوع اثر گذاری
متفاوت است .در واقع محل نزاع میزان اثر گذاری برونداد
های دو انتخابات بر سپهر سیاسی کشور است.
نتایج ارزیابی صالحیت اولیه شورای نگهبان در
انتخابات های مجلس دهم و خبرگان پنجم آشکار ساخت
که محدوده رقابتی انتخابات محدود است و رد صالحیت
های فله ای اجازه نقش آفرینی زیاد به نیرو های اصالح
طلب و منتقد نمی دهد .سخت گیری شورای نگهبان در
انتخابات مجلس بیش از حد انتظار بود .اما در خبرگان
تقریبا در حدی که قابل انتظار بود عمل کرد .تاثیرات
بر عرصه سیاسی را می توان در سه مولفه کلی “نهاد
والیت فقیه و بخش های انتصابی قدرت”“ ،دولت روحانی
و متحدان سیاسی اش” و “جامعه مدنی” دسته بندی و
تحلیل نمود.
دامنه اثرگذاری مجلس
اما پیش از آنکه وارد ارزیابی شویم پرداختن به نقش
قوه مقننه در ساختار تصمیم گیری حقیقی و حقوقی
جمهوری اسالمی به نحوی موجز و در حوصله مطلب
ضروری است .بر مبنای قانون اساسی و روابط حقوقی
قدرت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت موقعیت
باالدستی نسبت به مجلس دارند و می توانند مصوبات
مجلس را وتو کنند .شورای نگهبان به صورت مستقیم
می تواند این کار را انجام دهد .اما تشخیص مصلحت
به صورت غیر مستقیم و در صورت اعتراض مجلس به
تصمیم شورای نگهبان و اصرار بر موضع خود امکان نقش
آفرینی پیدا می کند .اما این دو نهاد انتصابی که اعضاء آنها
توسط ولی فقیه تعیین می شوند اثرگذاری مجلس رابه
لحاط ساختاری محدود ساخته و اجازه نمی دهند مجلس
شورای اسالمی نقشی معادل یک پارلمان در دمکراسی را
داشته باشد.
عالوه بر دو نهاد فوق ،نهادهایی نظیر شورای انقالب
فرهنگی  ،شورای عالی فضای مجازی و شورای امنیت
ملی نیز به نوبه خود به موازات مجلس به قانونگذاری و
تدوین آئین نامه ها و دستور العمل های حاکمیتی می

پردازند .بخش حقیقی قدرت
نیز در روندی تدریجی و
متناسب با تحوالت دو دهه
اخیر با طراحی و تدابیر مختلف
به سمت تضعیف و تحدید اثر
گذاری مجلس پرداخته است.
تحرکات گروه ها فشار و برخورد
های کنترل کننده قوه قضائیه
و نهادهای امنیتی وجه دیگر
محدودیت هایی هستند که
مجلس در عمل با آنها مواجه
است .نظارت استصوابی شورای
نگهبان و محدود کردن دامنه
انتخاب شوندگان به منتخبان
نظام و یا محصوالت مصلحت سنجی ها نیز اجازه نمی
دهد مجلس منتخب ملت و بازتاب دهنده اراده اکثریت
واقعی مردم باشد.
مجلس در حوزه سیاست خارجی ،مسائل دفاعی و
نظامی ،هسته ای ،قضائی  ،امنیتی و فرهنگی نقش زیاد
و تعیین کننده ندارد و تصمیم گیری های اصلی خارج از
مسیر مجلس انجام می شود .الته کمیسیون های مربوطه
مسئوالن مربوطه را احضار می کنند و بحث هائی را مطرح
می نمایند .اما شمول و اثر گذاری ورود مجلس در این
حوزه ها محدود و در بسیاری موارد تبعی و یا حالت رفع
تکلیفی دارد .اثرگذاری مجلس بیشتر در حوزه اقتصاد و
مسائل عمرانی و رفاهی است.
بنابراین در این چارچوب باید انتظارات واقع بینانه ای
از مجلس در مسیر ایجاد تحول و تغییر در عرصه سیاسی
ایران داشت .بخش مسلط قدرت همواره می کوشد تا
مجلس تا حداکثر ممکن همسو و از نیروهایی که خارج
از چارچوب های مورد نظر عمل می کنند ،خالی باشد.
اما تا کنون عواملی چون نیاز نظام به مقبولیت مردمی،
تعارض ساختاری بین اسالمیت و جمهوریت در نظام،
تحول و تغییر در خودی ها ،شکاف های داخل حکومت و
خطای محاسبه ،باعث شده است تا این خواست به شکل
کامل عملی نشود و مجلس خالی از چالش برای نظام
نباشد .البته برخی تعارضات بین مجلس و اراده رهبری

در راستای خواست ملت نبوده ،بلکه محصول منازعات
داخلی قدرت بوده است .اما در کل تا کنون نظام به مدد
ابزار های حقوقی و حقیقی توانسته مجلس را مهار کند و
اجازه ندهد تهدیدی جدی برای سیطره نهادهای انتصابی
و حاکمیت والیت مداران بر سپهر سیاسی ایجاد کند.
تجربه مجلس ششم باعث شد تا نظام سخت گیری
بر مجلس و تحدید نهادی آن را با شدت بیشتری اعمال
نماید .مجلس ششم اگرچه در ادوار بعد از انقالب به
مجلسی در خور حاکمیت ملی و دمکراسی نزدیک بود،
اما باالدستی شورای نگهبان مانع از این شد که تاثیرات
ماندگار در عرصه سیاسی و تقنینی کشور ایجاد کند.
بنابراین بر اساس تجریه فوق و در شرایطی که راهکار و
برنامه ای برای عبور از بن بست ساختاری و حقوقی از
سوی اصالح طلبان در انتخابات پیش رو ارائه نشده و تنها
بر رعایت بیشتر خطوط قرمز تحمیلی و اعتماد سازی با
خامنه ای تاکید کرده اند ،ظرفیتی برای تغییرات بزرگ و
پاسخگویی به اکثریت مطالبات نیرو های معترض به وضع
موجود وجود ندارد .از اینرو محدوده اثرگذاری مجلس در
مسیر گذار به دمکراسی و حاکمیت ملی کوچک و محدود
است .البته تریبون مجلس فرصتی برای فضا سازی سیاسی
ایجاد می کند و این حربه در شرایطی می تواند به تقویت
جنبش اعتراضی و نیرو های جامعه مدنی بیانجامد و
فضای پلیسی را با چالش مواجه سازد .بنابراین این کارکرد
مجلس ظرفیت بیشتری برای استفاده دارد در صورتی که

دوره جدید | بهمن و اسفند  | 1394شماره 7

ترکیب مجلس تغییر پیدا کرده و نیرو های اصالح طلب و
اعتدالی جایگزین اصول گرا ها شوند .منتها این ظرفیت
در حوزه قانونگذاری چندان قابل استفاده نیست.
اما اگر قوه مجریه توسط جریان اصالح طلب و میانه
رو اداره شود ،مجلس همسو باعث می شود تا مزاحمتی از
سوی مجلس برای دولت نباشد و همچنین رئیس جمهور
بتواند وزرای مورد نظرش را انتخاب کند و وزرا نیز با
کارشکنی نمایندگان مجلس دست و پنجه نرم نکنند.
منتها این پتاسیل موقعی کاربرد دارد که رئیس دولت
از در مالحظه کاری و مصلحت اندیشی در جلب رضایت
ولی فقیه بر نیاید و گرنه کابینه بر اساس رایزنی های پشت
پرده با راًس هرم قدرت تعیین میشوذ و مجلس نقش
اصلی را از دست می دهد.
پیامدهای انتخابات مجلس بر عرصه سیاسی
حال با روشن شدن دامنه اثرگذاری مجلس به ارزیابی
پیامدهای انتخابات مجلس بر عرصه سیاسی پرداخته می
شود .ارزیابی در دو سناریوی کلی صورت می پذیرد.
سناریوی اول
در این سناریو که محتمل به نظر می رسد ائتالف
متشکل از اصالح طلب ها ،اعتدالی ها ،حلقه یاران
رفسنجانی و اصول گرایان منتقد می توانند یک جمع
حداکثر  ۸۰نفر تشکیل دهند و در قالب فراکسیون اقلیت
در مجلس عمل کنند .از آنجا که مهارت ،شهرت ،سابقه
سیاسی و توانایی منتخبان احتمالی کمتر از نمایندگان
منتسب به اصالح طلبان در مجلس پنجم است ،لذا هم
به صورت کمی و کیفی فراکسیون یاد شده ضعیف تر از
مجلس پنجم خواهد بود .این سناریو به این فرض منوط
است که تغییری ملموس در وضعیت رد صالحیت شده
ها پیش نیاید و چیدمان نهایی انتخابات مشابه نتایج
ارزیابی هیات های نظارت شورای نگهبان باشد .همچنین
سیاست استفاده از نیروهای گمنام و یا منفردان تایید
شده نیز از سوی ائتالف اصالح طلب -اعتدالی نتیجه ای
محصل نخواهد داشت .دیگر فرض موجود موفقیت اصالح
طلبان -اعتدالی ها در حوزه هایی است که کاندیدا دارند.
در این حالت نظام و بخش مسلط قدرت موفق شده
است ،با مشارکت اصالح طلبان -اعتدالی ها مجلسی
همسو با نهاد های انتصابی تشکیل دهد .این حالت خیال
رهبری و نیروهای والیتمدار را تا حد زیادی راحت
میکند .همچنین سعی میکنند انتخابات را فرصتی
برای عرضه مشروعیت ،مقبولیت مردمی و اقتدار نظام
در منطقه و جهان معرفی کنند .روی شکست طرفداران
دولت روحانی نیز مانور می دهند و این شکست را به پای
حاشیه سازی و برنامه های سیاسی و فرهنگی دولت می
گذارند .این حالت در شرایطی که اصالح طلب ها شرکت
فعال داشته و نرخ مشارکت در انتخابات نیز در حد سال
 ۹۲باشد ،پیروزی بزرگی برای نظام است.
اصول گرایان و بخصوص الیه های سنتی و قدیمی
این جریان جزو برنده ها خواهند بود و موقعیت آنها در
داخل نظام تثبیت می شود و همگرایی بین بخش های
مختلف تقویت می گردد .البته می توان حدس زد از شمار
نیرو های وابسته به جبهه پایداری و مدافعان گفتمان سوم
تیر در مجلس دهم کاسته شود .شورای نگهبان به مانند
انتخابات سال  ،۹۲برخی از نیرو های وابسته به این جریان
را در هر دو انتخابات مجلس و خبرگان رد کرد .به نظر
می رسد بخش مسلط قدرت بعد از تجریه احمدی نژاد
رویه قدیم استفاده از این نیرو ها به عنوان کنترل کننده
و ابزار ایجاد فشار را در پیش گرفته و تمایلی ندارد تا آنها
در موقعیت تعیین کنندگی و مناصب سیاسی ارشد قرار
بگیرند.
این سناریو تاثیرات منفی بر دولت روحانی خواهد

داشت و مجلس بیشتر نقش بازدارنده در برابر دولت
اعتدال در پیش می گیرد .مجلسی نهم در مجموع با
روحانی همراهی کرد و مخالفت ها و استیضاح وزراء بخش
محدودی از عملکرد مجلس نهم در قبال دولت یازدهم را
تشکیل داد .اما اگر این سناریو محقق شود مجلس دهم
رویکرد تهاجمی و بازدارنده بیشتری در برابر دولت اعتدال
خواهد داشت .محقق شدن این سناریو ناتوانی دولت در
عمل بخشیدن به وعده هایش در سیاست داخلی را بیشتر
آشکار می سازد .بدین ترتیب توان ایجاد تغییر آن در حوزه
های سیاسی و فرهنگی زیر سئوال رفته و با آسیب پذیر
شدن دولت پایگاه اجتماعی آن دچار ریزش می شود.
جامعه مدنی نیز کماکان تحت فشار نهادهای سرکوب
قرارمیگیرد و مجلس نیز همسو با نهادهای سرکوب گر
وکنترل کننده مانند مجلس هفتم ،هشتم و نهم عمل
می کند.
سناریوی دوم
این سناریو حالتی را توصیف می کند که ائتالف
اصالح طلب -اعتدالی – رفسنجانی و اصول گرایان منتقد
بتوانند اکثریت مجلس را در اختیار بگیرند .چنین حالتی
یا از طریق تکمیل فهرست های انتخاباتی با استفاده از
کاندیداهای منفرد و گمنام تایید شده محقق می شود یا
شورای نگهبان تعداد زیادی از کاندیداهای رد صالحیت
شده ائتالف فوق را به انتخابات در روزهای آخر بر
میگرداند .همچنین نرخ مشارکت به باالی هفتاد درصد
می رسد و در تهران و مراکز استان نیروهای معترض به
وضع موجود قانع می شوند تا از راهبرد حداقل گرایانه
و محافظه کارانه اصالح طلبان حمایت کرده و با هدف
جلوگیری از رای آوردن افراطی های موجود به چهره های
درجه دو و با عیار کم ِ
رنگ اصالح طلبی و اعتدالی رای
دهند.
احتمال تحقق چنین سناریویی و بخصوص برگشتن
تعداد معنا داری از چهره های شاخص اصالح طلب به
انتخابات ضعیف به نظر می رسد و نامحتمل تر از سناریوی
اول است .همچنین تردید وجود دارد که در شهرهای
بزرگ از رویکرد یاد شده اصالح طلبان استقبال شود.
اما اگر چنین سناریویی محقق شود ،بخش مسلط
قدرت و نهاد والیت فقیه متضرر می گردد ،ولی آسیب
پذیری اش زیاد نیست .شورای نگهبان  ،دستگاه قضائی
و امنیتی و گروه های فشار توانایی ممانعت از پیشروی
مجلس به نفع تغییر وضع موجود را دارند .همچنین
گرایش محافظه کار حاکم بر نمایندگان راه یافته به
مجلس و تاکید اصالح طلبان بر تنش زدایی با رهبری
باعث می شود آنها به سمت تکرار رویکرد مجلس ششم
حرکت نکنند وتالش کنند تا خواسته های نیروهای
جامعه مدنی و معترض تعدیل شود .بنابراین شکاف بین
نهادهای انتصابی و انتخابی زیاد گسترده نمی شود .در
این حالت اصول گرایان ضربه می خورند و ممکن است
ائتالف آنها فرو پاشیده شود و روند نزدیکی آنها با هم که،
بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شکل
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گرفته بود ،معکوس گردد .همچنین تنش بین الیه های
سنتی -روحانی و نظامی -امنیتی باال می گیرد .شکست
اصول گرایان بالقوه فضا را برای تحرک جریان محمود
احمدی نژاد نیز مساعد می سازد.
دولت روحانی برنده انتخابات می شود .می تواند
از همراهی بیشتر مجلس برخوردار گشته و حداقل
مزاحمتی از سوی مجلس نداشته باشد .ترمیم کابینه و
همچنین انتخاب کابینه بهتر در دولت دوازدهم دیگر
مزیت های این سناریو برای روحانی هستند .همچنین به
لحاظ روانی دولت در موقعیت بهتر قرار گرفته و امیدها
در پایگاه حامی او افزایش می یابد .البته تجربه مجلس
ششم و دولت هفتم و هشتم تردید ایجاد می کند که
روحانی بتواند هیات دولت را همسوتر نماید .دولت هشتم
علی رغم دریافت رای اعتماد از مجلس ششم ضعیف تر و
محافظه کار تر از دولت هفتم بود.
توان تخصصی مجلس اندکی افزایش می یابد .منتها
امکان تصویب قوانین اصالح طلبانه و یا تغییر قوانین
نامناسب و ناعادالنه را ندارد .شورای نگهبان چنین مصوبه
هایی را رد می کند .مزیت مهم برای نیروهای جامعه
مدنی فعالیت کمیسیون اصل  ۹۰است که برخوردهای
ایذائی و سرکوب گرانه با فعاالن سیاسی و مدنی منتقد و
مخالف را دشوار تر می سازد .اما بر اساس تجربه مجلس
ششم و موازنه قوای موجود توان بازدارندگی ندارد.
همچنین درب مجلس به روی نیروهای جامعه مدنی باز
خواهد بود و می توانند در ترویح گری از این ظرفیت
استفاده کنند و تریبون های مجلس نیز می تواند فرصتی
برای بیان مشکالت و تنگناهای فعاالن سیاسی ،فرهنگی
و مدنی باشد.
این سناریو در فضای پسا برجام به دولت فرصت می
دهد در برابر تهاجم اقتدار گرایان مقاومت بیشتری داشته
باشد
منتها مزیت های کسب اکثریت مجلس دهم توسط
اصالح طلبان و اعتدالی ها در حدی نیست که تمامی
مطالبات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی موجود را پاسخ
دهد و در بهترین حالت بخش اندکی از انتظارات را
برآورده می سازد .احتمال بروز کاسبکاری و منفعت طلبی
در بخشی از نمایندگان و بخصوص بخش های محافظه
کار و گمنام که زمینه مساعد دارند ،می تواند مجلس را
در دام فساد اقتصادی گرفتار سازد .همچنین فاصله زیاد
مواضع محافظه کارانه کاندیداهایی که امکان ورود به
مجلس دارند ،با توقعات موجود دیگر پدیده ای است که
احتمال درخوری برای وقوع دارد.
مجموعه این چالش ها باعث می شود تا تضمینی وجود
نداشته باشد که در دراز مدت و به صورت غیر مقطعی
دولت روحانی و نیروهای جامعه مدنی از کسب اکثریت
مجلس دهم توسط ائتالف اصالح طلب -اعتدالی منتفع
بشوند .مروری بر تجربه مجلس ششم نشان می دهد افول
جنبش اصالحی دوم خرداد بعد از شروع به کار مجلس
اصالحات و از دستور کار خارج شدن اصالحیه قانون

احتمال تشکیل مجلس دهم با فراکسیون اکثریت اصول گرایان و اقلیت
اصالح طلبان -اعتدالی ها محتمل تر به نظر می رسد .این اتفاق تغییر بزرگی بر
وضعیت سیاسی موجود و موازنه قوا ایجاد نمی کند .می توان حدس زد فصل جدیدی
از تعامل و رویارویی مجلس با دولت شروع شود .نیروهای حکومت ،بخصوص در
بخش مسلط قدرت پوست اندازی کرده و اصول گرایان نیز آرایش جدیدی پیدا
کنند .همچنین اصالح طلبان نیز با شدت بیشتری به سمت سهم خواهی از قدرت
می روند.
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مطبوعات شروع شد.
همچنین نیروهای جامعه مدنی نیز در ازای بهایی که
در انتخابات می پردازند و فرصت تبلیغاتی که حکومت
پیدا می کند ،دستاورد متناسب نخواهند داشت .به
عبارت دیگر موازنه آورده و ستانده به ضرر آنها خواهد
بود .همچنین عرصه فعالیت برای نیرو های مستقل و
دمکراسی خواه بواسطه محافظه کاری اصالح طلب ها در
تنگنا قرار می گیرد.
همانطور که پیشتر گفته شد احتمال تشکیل مجلس
دهم با فراکسیون اکثریت اصول گرایان و اقلیت اصالح
طلبان -اعتدالی ها محتمل تر به نظر می رسد .این اتفاق
تغییر بزرگی بر وضعیت سیاسی موجود و موازنه قوا ایجاد
نمی کند .می توان حدس زد فصل جدیدی از تعامل و
رویارویی مجلس با دولت شروع شود .نیروهای حکومت،
بخصوص در بخش مسلط قدرت پوست اندازی کرده و
اصول گرایان نیز آرایش جدیدی پیدا کنند .همچنین
اصالح طلبان نیز با شدت بیشتری به سمت سهم خواهی
از قدرت می روند.
منتها مطالبات سیاسی وفرهنگی نیروهای معترض
کماکان در وضعیت تعلیق بسر خواهد برد .البته ممکن
است فضا کمی از حالت پلیسی در آمده و روندهای
سیاسی تقویت شود .در این صورت حضور اصالح
طلبان در مجلس بعد از دو دوره میتواند بالقوه شرایط
را برای تحرک بیشتر نیروهای سیاسی مخالف و جامعه
مدنی مساعد نماید .منتها تضمینی وجود ندارد که این
فرصت لزوما به بهبود موقعیت آنها منجر شود .ممکن
است سخت گیری نیروهای امنیتی افزایش یابد .تقریبا
با ضریب اطمینان باال می توان گفت که حتی کسب
اکثریت کرسی های مجلس دهم توسط ائتالف اصالح
طلب -اعتدالی مصونیتی برای نیروهای جامعه مدنی و
اصالح طلب ایجاد نمی کند و لزوما پایه ای برای قدرت
گرفتن اصالح طلب ها و رفسنجانی نخواهد بود.
در شرایط متحول سیاسی ایران ،گمانه زنی ریسک
باالیی دارد .پیشبینی های این نوشته نیز خالی از ریسک
یاد شده نیست .نتیجه انتخابات مجلس و فضای بعد از
شروع به کار آن روشن می سازد ارزیابی های صورت
گرفته در این یادداشت تا چه میزان با واقعیت تناسب دارد.
خبرگان؛ رقابتی باقی مانده است؟
ادامه از صفحه 15
این روند از انتخابات خبرگان دوم و با حذف جریانات
سیاسی دیگر ،جناح چپ آن زمان ،آغاز شده است.
ردصالحیت چهرههایی چون آیتاهلل بیات زنجانی ،مهدی
کروبی ،علیاکبر محتشمی پور و… که منجر به انصراف
اعتراضی چهرههای دیگری از این جریان سیاسی همچون
موسویخوئینیها ،عبایی خراسانی و توسلی و عدم ارائه
لیست از سوی مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین
و محققین حوزه علمیه قم (مجمعین) شد و تکرار این
ش از
روند در سومین دوره انتخابات خبرگان رهبری بی 
پیش نمایان گر سیری است که شورای نگهبان و جناح
راست حاکمیت در آن زمان برای هرچه یکدستتر کردن
و به نوعی خودیتر کردن ترکیب خبرگان رهبری طی
کردهاند تا جایی که در ترکیب تأیید صالحیت شدگان
پنجمین دوره انتخابات این نهاد اگر علی اکبر هاشمی
رفسنجانی را که طی سالهای اخیر با فاصله گرفتن از
این جریان سیاسی تبدیل به منتقدی درون حکومت شده
کنار بگذاریم تنها یک جریان سیاسی و یک صدا مطیع و
تأییدکننده آیتاهلل خامنهای ،مجلس خبرگان رهبری را
در اختیار مطلق خود دارند و تمام تأیید صالحیت شدگان
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ادامه از صفحه12
آب می کرد و رای مردم مثل موم در دست امام بود و
sdاز قضا امام خمینی با این عنوان معصوم وارش هیچ
گاه بی طرف نبود .نتیجه انتخابات به طرز تکان دهنده
ای به نفع شاگردان خمینی و موتلفه ی اسالمی و در
یک کلمه حزب جمهوری اسالمی بود .جالب این بود
که مجاهدین خلق به عنوان بزرگترین تشکیالت
مسلحانه که قربانیان و زندانیان بسیاری در زمان شاه
داده بودند حتی نتوانستند یک نماینده ی اختصاصی
به مجلس بفرستند و از حزب توده هم کیانوری و
طبری رای نیاوردند و به این ترتیب مجلس شورای
ملی در اولین دوره پس از انقالب به تصرف مومنین
در آمد .چیزی نگذشت که اکثریت خط امامی مجلس
حتی اجازه ی ابراز وجود به اقلیت را نداد و سخنرانی
های بازرگان به عنوان رهبر اقلیت با شورش اکثریت
مواجه می شد و کار به کتک کاری هم رسید .اگر
قرار بود سنت پارلمانی در ایران شکل بگیرد و تحزب
و انتخابات و شفافیت در امور نمایندگی در سیاست
ایران نهادینه شود  ،مطمئنا وقتش در این مجلس و
در این فضای عربده و شعار نبود.
برای گزارشگری که بخواهد تاریخ مجلس در ایران
را روایت کند از اینجا بعد همه چیز به تکرار دایره وار
تاریخ می رسد و دوباره با حذف کثیری از نمایندگانی
که خط امام را نمی خواندند ،آرام آرام همه چیز به
همان حال و روز دوران سلطنت بازمیگردد .مجلس
هر چند در کالم خمینی در راس امور بود اما عمال
این امام بود که حکم می راند و قانون می شد و هیبت
خمینی و محبوبیت توده وارش نه جایی برای انتقاد
می گذاشت و نه مبارزه انتخاباتی شکل می گرفت.
بعد از فوت خمینی  ،بیشتر اعضای شورای نگهبان
که در واقع منصوبین خمینی بودند در بیعتی جانانه
با رهبر جدید همه کسانی که قدری از انتخاب خامنه
ای رهبر ناراضی بودند را در تمام مجالس خبرگان و
شورای اسالمی از ورود به قدرت و مجلس محروم
کرد و در واقع این بار صافی امام با فیلتر مقام رهبری
تعویض شد و نتیجه اینکه دایره حاکمان تنگ تر.
مجلس ششم در مجالس بعد از انقالب حتما یک
استثنا بود ،نشانه ای از اینکه اگر قرار است مجلسی
تقریبا مردمی شکل بگیرد و قدرت استبدادی در
اجتماعی
آن اثر گذار نباشد ،تنها راه ،حضور قدرت
ِ
سرزنده و قبراق مردم است .دوم خرداد و انتخاب

بیست میلیونی خاتمی چنان ضرب شصتی بود که
دست شورای نگهبان در رد صالحیت لرزید و تنها
مجلس اصالح طلب تاریخ جمهوری اسالمی شکل
گرفت .فروکش کردن حمایت اجتماعی و عقب
نشینی های مداوم خاتمی به راحتی دستاورد مجلس
ششم را تباه کرد وکار به هفتمین دوره رسید که
شورای نگهبان تقریبا بیشتر نمایندگان دوره ششم را
رد صالحیت کرد و همه چیز تمام.
سه دوره ی هفتم و هشتم و نهم با روش ساده
ی شورای نگهبان در رد صالحیت کوبنده ی اصالح
طلبان و منتقدان نطام ،تجربه ای است که نشان داده
هنوز در بدایت تشکیل مجلسی مردمی و در نطام نامه
انتخاباتی عادالنه مانده ایم و تغییر در این چرخه ی
تکراری ،بدون تحرک اجتماعی و جز محدود کردن
قدرت با قدرت ،راهی ندارد.
در آستانه ی انتحابات مجلس دهم شورای اسالمی،
شورای نگهبان در حمله ای گاز انبری ،تقریبا تمام
اصالح طلبان را رد صالحیت کرده و پشت بندش،
خامنه ای پیش از انقضای مهلت اعتراض نامزدها ،آب
پاکی را بر دست همه ریخته است که رضایت کامل از
کارکرد احمد جنتی دارد.
حاال حسن روحانی در همان دو راهی قرار گرفته
که سید محمد خاتمی تجربه اش را در دوره ی هفتم
داشت ،شورای نگهبان گفتگو پذیر نیست و رییس
جمهور دو راه بیش ندارد یا این تقلب پیش از موعد را
بپذیرد و مجلس و ریاست جمهوری چهار سال آینده
را به رقیب واگذار کند و یا مقاومت کند و پیوندی با
آرا مردمی اش بر قرار کند.
اگر این بار هم شورای نگهبان ،نظارتش را اجرا کند
 ۱۰۰ ،سال بیشتر است که در انتخابات مجلس ایران
تقلب می شود.
_________________________________________
[ ]۱مجلس دوره پنجم ؛ جلسه  ، ۲۳۳مشروج
مذاکرات مجلس – سایت مجلس شورای اسالمی
[ ]۲دوره دوازدهم مجلس شورای ملی – جلسه
۱۱۵
[ ]۳دوره هجدهم مجلس شورای ملی – جلسه
ششم
[ ]۴دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی –
جلسه ۱۲۳

برای انتخاباتی پیش رو هم چنین ترکیبی هستند.
در این میان قانون انتخابات خبرگان مبنی بر اینکه
“خبرگان با اکثریت نسبی آرای شرکتکنندگان انتخاب
میشوند” به یاری شورای نگهبان میآید تا ترکیب دلخواه
خود را روانه این نهاد بکند .یعنی مردم به هر میزانی که
در این انتخابات شرکت کنند اکثریت نسبی تعیین کننده
است.
فارغ از این موضوع چند نکته اساسی دیگر در تهی
شدن خبرگان رهبری از معنی وجود دارد.
زنان به عنوان نیمی از اعضای جامعه ایران تنها اجازه
دارند پای صندوقهای رأی به داوطلبان مرد رأی بدهند
و هیچ نقشی در تعیین و انتخاب و نظارت بر عملکرد
رهبر ندارند چون اجازه حضور در مجلس خبرگان
رهبری را ندارند .اقلیتهای دینی هم چنین وضعیتی
دارند این درحالی است که رهبر جمهوری اسالمی درباره
همه شئونات زندگی آنها تصمیم و سیاستهای جاری

کشور بر اساس سلیقه و منویات او شکل می گیرد .عدم
حضور متخصصین حوزههای مختلف سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و… در مجلس خبرگان رهبری دیگر مسئله
حائز اهمیت است .نظر و سلیقه رهبر جمهوری اسالمی در
همه این حوزهها نقش تعیینکننده دارد ولی تنها کسانی
که اجتهاد دارند میتوانند به مجلس خبرگان راه یابند
گویی که تنها اجتهاد رهبری است که باید مورد ارزیابی
و نظارت قرار بگیرد.
با این تفاصیل،انتخابات مجلس خبرگان رهبری،
بیخاصیتترین انتخابات در جمهوری اسالمی است
انتخاباتی که صالحیت داوطلبان اش که قرار است رهبر
و ولی فقیه انتخاب و بر عملکرد او نظارت کنند توسط
اعضای شورای نگهبانی بررسی میشود که منصوب رهبر
و ولیفقیه هستند .دور تسلسلی که شاید روزی در تاریخ
به عنوان طنزی تلخ از آن یاد شود اما امروز واقعیت جامعه
ایران است.
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«مجلس مرحمتی» ،بن ِ
بست «چاره» است
مسئله فراتر از انتخابات و
ِ
کاظم کردوانی

دیرو ِز دور و نزدیک
انقالب مشروطیت ایران ،بهرغم همهی آنچه بر
سرش آمد ،هستی امروزین و امروزین بودن جهان ما
را در روالی حقوقی و قانونی بنا نهاد .اما ،حکومتگران
خودکامهی ما از روز نخست تا به امروز در پی نابودی
و بیاثرکردن نهادهایی بودهاند که مشروطیت سنگ
بنای آن را گذاشت که از مهمترین آنها مجلس و
انتخابات است .محمدعلی شاه که مجلس را به توپ
بست؛ رضا شاه که به بخشهایی از خواستههای
مشروطیت واقعیت عینی بخشید به مجلس که رسید
آن را «طویله» خواند و گفت میتواند «در طویله»[]۱
را ببندد؛ محمدرضا شاه که در اوج قدرت خود پس
از تشکیل «حزب رستاخیز» به روشنترین شکل،
نگاهاش به مجلس را در یک مصاحبه با سرگزارشگر
تلویزیون ملی فرانسه بیان کرد که گفت“ :اما ،موضوع
روشن باشد ،خیلی مشکل است که در برابر رفرمهایی
که ما عرضه میکنیم ،مخالفت کرد  .نمایندگان ،تنها
میتوانند واقعاً در بارهی برخی شیوهها ،شاید برخی
اشخاص ،برخی سازمانها بحث کنند ،این امکان
دارد .اما شما فکر میکنید چه کسی میتواند در این
کشور در بارهی رفرمها بحث کند؟ صادقانه میگویم،
فکر نمیکنم کسان زیادی وجود داشته باشند که به
این فکر بیافتند… آخرین انتخابات مجلس که چند
ماه پیش برگذار شد ،سالم ترین ،شرافتمندانه ترین
انتخاباتی بود که تا به حال کشور به خود دیده است
 .حزب « واحد » ،آن طور که گفته میشود ،برای
هر کرسی مجلس تا پنج نامزد را [ انتخاب کرده
است ] و به انتخاب [ مردم ] گذاشته است؛ در هر
موردی همیشه بیش از دو نفر ،و غالباً میان سه تا
پنچ نامزد]۲[“.
در جمهوری حکومت اسالمی که حکومت
ِ
روایت جدید
«مشروطه مشروعه» شیخ فضل اهلل در
خود شکل گرفت ،حتا نام «مجلس شورای ملی» به
«مجلس شورای اسالمی» تغییر یافت و نمایندگاناش،
در قانون ،از مصونیت پارلمانی هم محروم شدند .اگر
از صحبتهای داغ روزهای نخست بعد از انقالب و
نظر عدهای از متشرعان حکومتی بگذریم که معتقد

بودند در حکومت اسالمی
مجلس قانونگذاری محلی
از اعراب ندارد زیرا قانون
را قرآن بیان کرده است و
مجلس ،تنها مجلس برنامه
ریزی است؛ با گذر زمان و
متمرکز شدن بیش از پیش
قدرت حکومتی در دستان
عدهای کم ،هم نقش مجلس
در مقام نمایندهی ارادهی
مردم کموکمتر شد و هم اصل
«نمایندگی» روزبهروز بیشتر
داس «نظارت
رنگ باخت.
ِ
از
حتا
استصوابی»
درویِ
«خودیها»ی منتقد هم ابا نکرد و در مجلس ششم
(مجلس اصالحات و با اکثریت قاطع اصالحطلبان)
دو حکم حکومتی (یکی به هنگام طرح اصالح قانون
مطبوعات و دیگری در زمان طرح انتخابات دورهی بعد،
دوره هفتم) با خارج دانستن صالحیت نمایندگان در
پی «مجلس مرحمتی» ریخته شد .و در
این حوزههاِ ،
حقیقت نهاد «انتخابی» هرچه بیشتر به نگاه مصباح
یزدی نزدیک شد که با بیپروایی خاص خود گفت:
“مردم تعیین کرده اند یکی را برای ریاست جمهوری
و … مردم چه حقی داشتند؟ مردم چه کارهاند که به
کسی حق بدهند؟ مگر خودشان چه کاره اند که هم چو
حقی را بدهند؟“[ ]۳و در دوران همین مجلس فعلی
در اردیبهشت سال  ۹۳اتفاقی افتاد که کمتر کسی به
آن توجه کرد .با تصویب آئیننامهی «مقررات نظارت
بر اجرای سیاستهای کلی نظام» (که چند سال به
ِ
دست رهبری نظام
فراموشی سپرده شده بود[ )]۴به
و ابالغ آن از سوی «دفتر رهبری» به «رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام» و سپس ابالغ آن به مجلس
و بعد هم دستورالعمل رئیس مجلس به کمیسیونها،
«مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پیش از اینکه
طرحی در مجلس مطرح شود نظر خود را ارائه کند و
نمایندگان باید طبق نظر مجمع تصمیمگیری کنند که
آیا میتوانند وارد یک طرح شوند یا نه»[( ]۵از سخنان

اعتراض آمیز علی مطهری در مجلس) .و علی الریجانی
در پاسخ به اعتراض مطهری و یکی دیگر از نمایندگان
گفت“ :این آئین نامه تنها به تصویب مجمع نرسیده
است بلکه به تصویب مقام رهبری نیز رسیده است…
در مورد محدود شدن اختیارات نمایندگان مطلقا این
است که مصوبات ما باید مطابق با شأن و قانون اساسی
و سیاستهای کلی باشد .این به معنای محدودیت
نیست بلکه به معنای انتظامبخشی است و حتی اگر
مجمع هم بر روی چنین مسالهای نظارت نمیکرد ما
باید سیاستهای کلی رهبری را رعایت کنیم…اگر ما
سیاستهای کلی رهبری و شرع را رعایت میکنیم
به معنای محدودیت نیست ،به معنای اعتالبخشی
است .این به معنای ضابطهمند عمل کردن و ارتقای
حکمرانی است]۶[”.
در حقیقت اگر جوهر سیاست و دخالت در سیاست
را حق مشارکت در تعیین زندگی و سرنوشت خود و
حق مشارکت در حکومت بدانیم،
جامعه و همچنین ِ
بیآنکه بخواهیم دچار مطلقگرایی شویم و تفاوتهای
حکومتها و مجلسها را نادیده بگیریم ،باید بگوییم
غالب هیئتهای حاکمهی ایران به مجلس،
که نگا ِه
ِ
همان سخنی است که میرزا احمد خان مشیرالسطنه،
در زمان استبداد صغیر (همو که در زمان توپ بستن
مجلس رئیسالوزراء بود) در میانهی کشمکشهای
مجلسیان طرفدار مشروطیت با محمدعلی شاه گفته
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بود« :شاه مجلس را مرحمت میکنند ،با این شرط که و «دولت امام زمانی»! با پشتیبانی همهی نیروهای در جامعه شود (حتا شوروشوق انتخاباتی مردمی) و
وکال در سیاست دخالت ننمایند»! []۷
اقتدارگرا و تمامیتخواه بود که چیزی جز فاجعهی پایِ خواستهها به میان کشیده شود بسیار هراسناک
ِ
خواست
هرچند حکومتگران خودکامهی ما مجبور بودهاند بزرگ ملی و تاریخی حاصلی نداشت .چهارمین چاره ،هستند .حتا نطق یک نماینده و طرح یک
به برخی از الزاماتِ «مجلسداری» گردن بگذارند و «دولت اعتدال» بود .هرچند رویکارآمدن دولت اعتدال «بیرون از چارچوب» پریشانشان میکند .خواستار
شکل صفهای
دستِکم به ظاهر برخی معیارها را رعایت کنند ،در (که به یمن هوشیاری ملت در حد توان و امکان خود شوروشوق انتخاباتی هستند اما ،تنها در
ِ
ِ
نگاهشان «مجلس و انتخابات» را منتی میدانستهاند ممکن شد) دستکم تا به امروز ایران را از یک
حکومت بلند مقابل حوزههای رأیگیری و نه بیشتر ،در دایرهی
ِ
که بر س ِر ملت گذاشتهاند و هر زمان که «زور» خود «امام زمانی»! دیگر نجات داده است و خطر جدی یک
تنگ حکومتخواسته و نه حرکت و شوری برای
را بیرقیب دیدهاند ،از هیچ کاری برای دستنشانده جنگ بزرگ را از سر مردم و کشور دور کرده است و فرستادن نمایندهای که مردم خواهانند اویند (حتا در
کردن مجلس رویگردان نبودهاند.
این دولت در حد توان اندک خود میکوشد سروسامانی دایرهی وفاداران نظام).
اما تاریخ مجلس در ایران در آنچه گفته شد خالصه به وضعیت بههمریختهی جامعه و دولت ورشکستهی
به گمان این قلم ،این حکومتگران در عین وقوف
ِ
نمیشود ،بلکه حقیقت دیگری را نیز آشکار میسازد که به ارث برده بدهد،
حقیقت امر و آگاهی بر نارضایتی مردم ،برای
سخن «اعتدالطلبی» در میان کامل به
ِ
هرگاه حکومت مرکزی در ضعف بوده است یا وضعیت جمعی گفته میشود و «دولت اعتدال» در چارچوب حفظ خود و نظا ِم خودتعریفکرده ،راهی را انتخاب
ِ
اجتماعی-سیاسی جامعه در
موقعیت مناسبتری بوده حکومتی عمل میکند که سکانداران اصلی آن در کردهاند که منافع ملی و سرنوشت مردم و نظر مخالف
است ،همین مجلس منشأ خدمات و تصمیمگیریهایی ذات اندیشه و جوهر حکومتی خود با مقولهای به نام و منتقد در آن جایی ندارند.
بیرون از خواست حکومت وقت بوده است .نمونهی «اعتدال» نهتنها بیگانهاند که سهل است ،درستیزاند.
اگر افزون بر آنچه گفته شد چهار عامل دیگر را در
انتخاب دکتر مصدق بهعنوان نخست وزیر (که تنها چناچه این سکانداران اصلی قدرتِ حکومتی گوشهی این بررسی دخالت دهیم ،گمان داریم میتواند پرده از
شطرنج بازیِ این حکومتگران بردارد:
اقلیتی در مجلس بودند) یکی از نمونههای بارز آن است .چشمی به امر «اعتدال» میداشتند ،چنین بیپروا و روی صفحهی
ِ
در دوران جمهوری حکومت اسالمی نیز میتوان مجلس انحصارگرایانه بر همهی شریانهای اقتصادی و مالی
نخست اینکه اینان به «دیگران» (جز خود و
اول و مجلس ششم را (البته با توجه به تفاوتهای میان و تجاری مملکت چنگ نمیانداختند و حکومت و
یاران «غار»شان) مظنون هستند ،و در همه حال
ِ
نمایندگان این دو مجلس و
بر این باورند که همه چیز را
«بنبست» تنها شامل گردانندگان اصلی حکومت نمیشود .همین دو
وضعیت اجتماعی و سیاسی
به باد خواهند داد .خواه این
ایران ) متمایز از دیگر انتخابات پیش روی آئینهی تمامنمای «بنبست» همهی جناحهای حکومتی «دیگری» کسی باشد که سالها
ِ
دورهها دانست .و صدالبته
در سختترین وضعیتها وزیر
نباید فراموش کرد که در پیش گذاشتن «چاره»های کارساز برای مشکالت بزرگ مملکت و مردم حکومت بوده است و هشت سال
هیچ مجلسی از وجود
رئیس جمهور بوده است و… یا
نمایندگان مردمدوست و است .تمام «برنامه»ی اصولگرایان خالصه میشود در خبرهای «جامعتین»
کسی باشد که از بنیانگذاران
وطنخواه خالی نبوده است و فالن ائتالف و کم کردن این یکی و افزدون آن یکی ،و دست یازیدن به هر اصلی حکومت است و سالها
که به فراخور نگاه و وزنهی
بر کرسی ریاست مجلس تکیه
ِ
اجتماعی خود و در حد توان ترفندی برای
حذف رقیبان تا صندلیهای بیشتری را اشغال کنند« .دولت زده است و هشت سال رئیس
خویش کوشیدهاند از منافع اعتدال» هم به جای فراهم کردن رشد نهادهای مدنی و کمک به فربهشدن جمهور بوده است و امروز هم
مردم و کشور پاسداری کنند.
نهاد بسیار مهم ریاست «مجمع
و حتا دستنشاندهترین آنها و یاری گرفتن از بستر رشد تشکلهای سیاسی و نهادهای مردمنهاد ،تشخیص مصلحت نظام» را به
عهده دارد که حتا در اختالف
مجلسها مایههای نگرانی با پرهیز وسواس آمیز از چالش سامانیافتهی علنی تقریب ًا با دستانی بسته
حکومتگران را فراهم کرده
میان مجلس و شورای نگهبان،
است.
به هماوردی رفته است .اصالحطلبان حکومتی نیز همهی کوشش خود را بر فراتر از این دو قرار میگیرد و
و امروز
نظرش «فصلالخطاب» است و…
به گمان این قلم ،سهیمشدن در حکومت استوار کردهاند و از وضعیت اسفبار جامعه غافل یا کسی باشد که شانزده سال
رئیس شورای امنیت ملی بوده
اگر انتخابات این دورهی ماندهاند.
«مجلس شورای اسالمی» و
است و امروز رئیس جمهور است
«مجلس خبرگان» از
خالل چهار «چاره»ی کلیای کلیهی عرصهیهای حکومتی را «وقف خاص» خود و… از چشم سکانداران امروز حکومتی ،همه اینان
ِ
دیده شود که حکومت برای ادارهی کشور از زمان پایان نمیدانستند و سیاستهایی این چنین بیدروپیک ِر در (صدا البته با تفاوتها و سایهروشنهایی) غیرقابل
جنگ عراق علیه ایران تا به امروز اندیشیده است و سرکوبِ منتقد و مخالف و حتا خودیهای ناسازگار اعتماد هستند .و در فردایی نامعلوم و در وضعیتی
به اجرا گذاشته است و نتایجی که به دست آورده پیشه نمیکردند.
نامعلومتر معلوم نیست که این «بیبصیرتان» چه
وضعیت ناهنجار فعلی و کالفِ
ِ
است ،شاید بهتر بتوان
حکومتگران اصلی ایران ،امروز تجربهی این چهار خواهند کرد و بر این گماناند که با دشمنان اسالم
سردرگم حاکم را درک کرد.
«چاره» را پیش چشم خود دارند و بهجز دورهی «دولت کنار خواهند آمد و کیان حکومت اسالمی (و در نتیجه
در پایان جنگ ،حکومت با جامعهای بحران زده و امام زمانی» ،هیچیک از این سیاستها خوشایندشان قدرت و ثروت آنان) به باد خواهد رفت.
بحرانزا روبهرو بود .آنها که در آن دوران دست باال را نیست .از سرناچاری با دولت فعلی رفتاری کژدارومریز
دوم ،بهرغم سخنهای از سر ارادت به «ولی امر
در حکومت داشتند و سکاندار ادارهی مملکت بودند ،پیشگرفتهاند
مسلمین» و سخنهای پرالفوگزاف در وحدت میان
بیتوجه به دیدگاههای کارشناسانه و دلسوزانهی
اما ،دامنهی تأثیرش را کموکمتر میکنند و مانع خود و در پیروی از رهبر ،به چشم میبینند که در
بسیاری و بیاعتنا به ضرورتِ مشارکت مردم و نیروهای قوتگرفتناش در نهادهای حکومتی و در جلب میان فرقهی «اصولگرایان» هم هر کسی سا ِز ناساز
اجتماعی ،چاره را در را ِه تعدیل اقتصادی دیدند و با رضایت مردم میشوند .از سوی دیگر تجربهی دو خود را مینوازد و تأثیر توصیهها و سخنان رهبر نظام
نگاهی آمرانه و اقتدارگرایانه کار خود را به پیش بردند .حرکت بزرگ مردم (انتخاب رئیس دولت اصالحات هم از چهل و هشت ساعت فراتر نمیرود و اصوالً
[ ]۸اما ،در پایان هشت سالهی «عصر سازندگی» ،و جنبش سبز) و «خطرات» ناشی از آن را از سر توانایی «جمعوجور کردن» همین طیف را هم ندارند
جامعهی ایران دستخوش وضعیتی بحرانیتر بود .گذراندهاند و با متخصصان بزرگ و اتاقهای فکر و (کافی است داستان وحدت سه گانهی اصولگرایان در
جناحهای دیگری از حکومت ،چاره را در اصالحات مرکزهای بررسیهای استراتژیک مهمی که در خدمت زمان ریاست جمهوری اخیر را به یاد بیاورید).
دانستند .این پاسخ دوم نیز بهرغم دستاوردهای دارند ،میدانند که جامعه در بطن خود به سویی جدا
سوم ،وضعیت بینالمللی ایران است .تحریم ایران
آن بهدلیل کارشکنیها و فشارها و مخالفتهای از حکومت و خواستههایش میرود و طبقه متوسط در مناقشهی اتمی و زمینگیرکردن و «خاک کردن»
همهجانبهی تمامیتخواهان حکومتی و نیز نگا ِه ایران با خواستهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادیِ حکومت ایران که حتا نمیتوانست «یک دالر» جابهجا
انحصارطلبانهی اصالحطلبان و ضعفهای جوهریِ خاص خود در چالش پنهان و آشکار دائمی با حکومت کند ،نهتنها تجربهی سهمگینی برای حکومت بود ،بلکه
خود ،ناکارآمد درآمد .سومین چاره،
پاسخ اصولگرایی است [ ،]۹ازاینرو از هر حرکتی که سبب چالشی به غرب و بهخصوص جناحهایی از آن موضوع مهمی
ِ
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را آشکار کرد .اینان متوجه شدند
که حکومت ایران به جایی رسیده
پس برنامههای
است که دیگر نه از ِ
بلندپروازانهی خود برخواهد آمد و
نه میتواند مقاومت کند .تجربهی
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
که چگونه جناحهایی از جمهوری
خواهان و ریاست جمهوری وقت
آمریکا به راز «خاک کردن» شوروی
پی بردند و با برنامههای «جنگ
ستارگان» و دیگر تمهیدات ،و افتادن
رهبران شوروی در همان تل ه [،]۱۰
دومین کشور قدرتمن ِد جهان را
به خاک نشاندند و خاک کردند،
چشم جناحهایی در
میتواند در
ِ
آمریکا و غربِ اروپایی تجربهای قابل
تکرار باشد (با پایین آوردن هولناک
بهای نفت چنین گمانههایی میتوانند مطرح باشند) .و
به نظر میآید که یکی از واهمههای بزرگ سکانداران
واقعی امرو ِز حکومت ناشی از همین امر باشد که تا مرز
روانگسیختگی پارانوئید پیش رفتهاند .حالآنکه حتا
در صورت درستی چنین ترسی ،هر حکومت خردورزی
پیش از هر چیزی به بازاندیشی سیاستهای خود
میپردازد و در صدد رفع اشتباهات خویش برمیآید
پی گسترده کردن پایههای خود از طریق جلب
و در ِ
رضایت مردم و سهیم کردن هرچه بیشتر جناحهای
حکومتی در امر حکومت و آرام کردن فضای سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی کشور و توجه به منتقدان و
مخالفان خود میرود .اما ما امروز شاهد نشانههای
کام ً
ال متضاد چنین خردورزیای هستیم .آنچه امروز
میبینیم چیزی نیست جز اصرار تمامیتخواهان بر
ادامهی رویکردهای گذشته و حتا اصرار بر بازسازیِ
منفیترین جنبههای آن رویکردها.
عامل چهارم ،موضوع جانشینی رهب ِر نظام است.
باتوجه به مجموعهی گفتهها و نشانهها ،از قرار در
آیندهای نهچندان دور موضوع جانشینی رهب ِر نظام در
دستور کار هیئت حاکمه است ]۱۱[ .همین امر نیز،
بر شدت موارد پیشگفته میافزاید و بخشی بزرگی

هرگاه حکومت مرکزی در
ضعف بوده است یا وضعیت اجتماعی-
ِ
موقعیت مناسبتری
سیاسی جامعه در
بوده است ،همین مجلس منشأ خدمات
و تصمیمگیریهایی بیرون از خواست
حکومت وقت بوده است .در جمهوری
حکومت اسالمی با گذر زمان و متمرکز
شدن بیش از پیش قدرت حکومتی در
دستان عدهای کم ،هم نقش مجلس در
موکمتر
مقام نمایندهی ارادهی مردم ک 
شد و هم اصل «نمایندگی» روزبهروز
داس «نظارت
بیشتر رنگ باخت.
ِ
دروی «خودیها»ی
استصوابی» حتا از
ِ
منتقد هم ابا نکرد.

از هراس و حرکتهای شتابزده و بیخردانهی این
سکانداران و ابوابجمعی آنان را در همین موضوع و
ناتوانی آنان در ارائهی «چاره»ای کارساز و مقبول عام
میبایست جستوجو کرد.
اما این «بنبست» تنها شامل گردانندگان اصلی
پیش روی
حکومت نمیشود .همین دو انتخابات
ِ
آئینهی تمامنمای «بنبست» همهی جناحهای
حکومتی در پیش گذاشتن «چاره»های کارساز برای
مشکالت بزرگ مملکت و مردم است .تمام «برنامه»ی
اصولگرایان خالصه میشود در خبرهای «جامعتین»
و فالن ائتالف و کم کردن این یکی و افزدون آن یکی،
و دست یازیدن به هر ترفندی برای حذفِ رقیبان تا
صندلیهای بیشتری را اشغال کنند« .دولت اعتدال»
هم به جای فراهم کردن رشد نهادهای مدنی و کمک به
فربهشدن آنها و یاری گرفتن از بستر رشد تشکلهای
سیاسی و نهادهای مردمنهاد ،با پرهیز وسواس آمیز از
چالش سامانیافتهی علنی تقریباً با دستانی بسته به
هماوردی رفته است .اصالحطلبان حکومتی نیز همهی
کوشش خود را بر سهیمشدن در حکومت استوار
کردهاند و از وضعیت اسفبار جامعه غافل ماندهاند،
حالآنکه در وضعیت امروز جامعهی ایران و نارضایتی
شدید مردم میتوانستند با طرح خواستهای روشن
اجتماعیای که از دل مشکالت مردم و خواستههای
آنان نشئت گرفته باشد،هم به پایگاههای قابل اتکایی
دست یابند و هم مددرسان مردم باشند و هم کمک
کنند به سروسامان یافتن اوضا ِع آشفتهی کنونی.
در پایان سخن باز بپردازیم به «بنبست» امروز
جامعه که ریختهی دست سکانداران اصلی قدرت
است :چنین به نظر میآید که راه خود را بیبازگشت
میدانند و «چاره»ی بنبست در حکمرانی را در
بستهکردن هرچه بیشتر فضای سیاسی ،اجتماعی،
توخالی ستیز با
طبل
فرهنگی جامعه و کوبیدن بر
ِ
ِ
غرب دیدهاند ،که سیاست و عمل آنان در انتخابات
این دورهی مجلس و مجلس خبرگان نمونههای بارز
آن است .و بعید به نظر میرسد که از این خوابِ گران
برخیزند مگر اینکه دستِکم با یکی از این سه وضعیت
ِ
موقعیت دوراهی مرگ و
روبهرو شوند :یا دوباره در
زندگی نظام قرار بگیرند یا مناسبات بینالمللی ایران
آنچنان گسترده و پرشاخه شود که چارهای جز سر
فرودآوردن نداشته باشند یا مردم و جنبشی مردمی
وادار به تمکینشان کند.
_________________________________________
[ –]۱در یکی از دوره های مجلس که حاج محتشم
السلطنه ( میرزا حسن اسفندیاری ) ریاست آن را به
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عهده داشت ،به هنگام طرح الیحه ی انحصار دخانیات،
گویا چند نماینده مختصر اما و اگر ها و چند و چونی
کرده بودند ،این موضوع را به رضا شاه اطالع می دهند
که بسیار متغیر می شود و به رئیس مجلس که او را «
حاجی » خطاب می کرد می گوید  :خجالت نمی کشی
؟ در طویله را ببندم تا خیالتان راحت شود !؟
[ –]۲در دورانی که شاه در اوج قدرت بود ،در ماه
های سپتامبر و اکتبر  ) ۱۳۵۴ ( ۱۹۷۵در تهران و در
وارن،
ماه فوریه  ) ۱۳۵۵ ( ۱۹۷۶در دیزین ،اُلیویه َ
سرگزارشگر رادیو -فرانس ،چند مصاحبه ی طوالنی با
شاه انجام داد که این مصاحبه ها دراکتبر سال ۱۹۷۶
به صورت کتابی به نام شاه  ،با عنوان « شیر و خورشید
» ،با مقدمه ی کوتاهی از خود شاه در فرانسه انتشار
یافت  .این گفته ها از صفحه های  ۱۶۱و  ۱۶۲این
کتاب نقل شده است  .مشخصات اصل فرانسوی این
کتاب از این قرار است :
Mohammad Reza Pahlavi, Shah d’Iran, Le lion
et le soleil, Entretiens avec Olivier Warin ( grand
۱۹۷۶ ,reporter à Radio-France), Éditions Stock
همایش زالل والیت ،در
[ –]۳مصباح یزدی در «
ِ
باره ی نقش معظم والیت فقیه » در فروردین ماه
 ۱۳۸۹در مشهد
[-]۴این آئیننامه در تاریخ  ۵اردیبهشت  ۱۳۸۷به
دفتر رهبری نظام فرستاد شد اما ،در اردیبهشت ۱۳۹۳
است که پاسخ تأیید آن به «مجمع تشخیص مصلحت
نظام» ارسال میشود (روزنامه جمهوری اسالمی۲۴ ،
اردیبهشت .)۱۳۹۳
[-]۶[ –]۵خبرگزاری فارس۱۳۹/۲/۲۲ ،
[ – ]۷در نوشتهای به مختصر تاریخچهی مجلس
ایران را مرور کردهام :کاظم کردوانی ،مجلس را
مرحمت میکنند ،گویا ۴ ،اسفند ۱۳۹۰
[ –]۸ناگفته پیداست که بحث در بارهی جنبههای
مثبت و منفی این نوع اصالحات آمرانه خارج از
حوصلهی این مقاله است.
[ –]۹در نوشتهی نسبتاً مفصلی به این موضوع و نوع
شکلگیری فعلی جامعه پرداختهام« :بسترهای فکری،
فرهنگی ،اجتماعی پیدایش جنبش سبز» ،نشریه
آزادی اندیشه ،شماره اول خرداد ۱۳۹۴
[ – ]۱۰این مطلب تنها اشارهای است بسیار کلی
و نه تحلیل همهی عاملهای فروپاشی اتحاد جماهیر
شوروی.
[ –]۱۱در این باره ازجمله میتوان به این مقاله
رجوع کرد :کاظم کردوانی ،دوران پساخامنهای ،نشریه
میهن ،شماره  ،۳خرداد و تیر ۱۳۹۴
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گمانه هایی در مورد نقش سپاه در انتخابات و
دوران گذر به رهبر بعدی
احمد علوی

بسیاری از ناظران ،پژوهشگران و گروه های گوناگون
مردم عالقمند هستند بدانند فرایند گذر به دوره بعدی
در حاکمیت ،دارای چه مختصاتی است و چه عواملی
بر فرایند آن موثر خواهد بود و سرانجام آن چه خواهد
بود.
در ابتدا باید پذیرفت که فرایند گذر به دوره بعدی
جریانی خطی و یک سویه نیست و نمی توان آن را به
گونه ای توصیف کرد که از نقطه زمانی -واجتماعی
معینی شروع شده و به نقطه زمانی -اجتماعی دیگری
ختم می شود .هر چند نمی توان انکار کرد که میان
دوره گذار -فرایند فعلیت یافتن بالقوه ها -و پیامدهای
آن یعنی تحقق آن چه بالقوه بوده است می توان
تفکیک قائل شد .بنابراین چگونگی دوره گذار بر
ماحصل فرایند موثر است ولی با آن یکی نیست.
سهم رهبری و گروه های رسمی و غیر رسمی که
شبکه ای را پیرامون او برپا کرده اند در رخدادهای
سیاسی ایران قابل توجه است .در کشورهای با توسعه
سیاسی باال سهم و نفوذ نهادها نسبت به فرد بیشتر و
نهادهای پایدار در جابجائی قدرت نقش مهمی را ایفاء
می کنند ،بنابراین دگرگونی های فرایند جایگزینی
قابل پیش بینی تر و پیامدهای این فرایند چندان
گسترده نخواهد بود .حال آنکه در جوامعی هم چون
ایران که نقش فرد و به خصوص رهبران در تحوالت
سیاسی گسترده است ،جایگزین شدن فرد دیگر به
جای رهبر به معنای نوعی مخاطره در روند جایگزینی
بوده و همچنین پیامدهای گسترده ای به همراه خواهد
داشت.
اگر این ادعا موجه باشد ،باید انتظار داشت که
با جایگزین شدن فرد دیگری به جای رهبر فعلی،
تحوالت قابل توجهی صورت بگیرد .نخستین رد این
تحوالت را می بایست در شبکه غیر رسمی قدرت
حاشیه رهبری جستجو کرد .با دگرگونی این شبکه
طبیعتا شبکه رسمی قدرت و هم چنین نهادهای
سیاسی نیز در مرحله بعدی دچار دگرگونی خواهند
شد .در عین حال نباید فراموش کرد که این نهادها
منفعل نیستند و برای حفظ منافع و رانت های انباشته

سال های اخیر ،به شدت
تالش خواهند کرد تا بر فرد
جایگزین رهبر تاثیر گذاشته و
مانع دگرگونی هایی شوند که
با منافع آنها سازگار نیست.
این رابطه دوسویه است این
شبکه ها هم تاثیر می گذارند
و هم تاثیر می پذیرند.
اگر مناسبات درون «بیت»
را مسامحتا به دایره های تو
در تو و متداخل تشبیه کنیم
نخستین دگرگونی احتماال در
شبکه روابط غیر رسمی قدرت
که سیال تر و پنهان تر است رخ می دهد .تجربه مشابه
را می توان در جایگزینی نخستین رهبر حکومت با
رهبر فعلی دید .با آن جایگزینی شبکه ای از مقربین
«بیت» قبلی کنار رفتند و شبکه دیگری«جایگزین»
محفل قدرت سابق شد.
دگرگونی در سایر نهادها از قبیل نهادهای امنیتی
و نظامی در پس این تحوالت است که خود را نشان
میدهد.
در صورتی که ساختار حاکمیت پایدار بماند و حفظ
شود ،نخستین دگرگونی در آن چه «بیت» خوانده می
شود ،نمودار می شود .بیت ترکیبی از افراد و محافلی
است که مسامحتا به شکل دوایر متحدالمرکزی فراهم
آمده است .در مرکز آن خود آقای خامنه ای و فرزند یا
فرزندان و برخی از امنیتی ها و سپاهیان جای گرفته
اند .این ترکیب البته ثابت نیست و با توجه به شرایط
ممکن است تغییر کند« .بیت» در چارچوب قانون
اساسی تعریف نشده است با این وجود همین دستگاه
است که عامل تعیین کننده بسیاری از تحوالت کشور
است .بودجه این دستگاه در چارچوب قانون بودجه
نامشخص مانده است .به همین دلیل است که ناظر
بیرونی نمی داند که میزان و منابع درآمد و مصارف
هزینه های این مناسبات چقدر و کدام است .یا معلوم
نیست سلسله مراتب رسمی یا غیر رسمی قدرت و نفوذ

در این شبکه چگونه است .با این وجود نمی توان انکار
کرد این شبکه کم یا زیاد در فرایند جایگزینی موثر
خواهد بود .در جابجای پیشین قدرت ،همین امر تجربه
شد .و تیمی مرکب از رفسنجانی و احمد خمینی به
مدد شبکه غیر رسمی بیت ،مانع خالء قدرت و گسست
درون حاکمیت شد .چون این تیم حتی از سال ها
پیش مدیریت بیت را در اختیار داشتند و همین امر
به آنها کمک کرد که جابجائی قدرت به نزدیک ترین
فرد مورد نظر آنها و هم چنین با کمترین هزینه -به
سرعت البته به زعم خودشان -در سمت و سوی منافع
و دیدگاه آنها به انجام برسد.
شرایط فعلی اما متفاوت است .اگر در آن زمان چهره
ای هم چون رفسنجانی وجود داشت که حلقه شناخته
شده میان بخش غیر رسمی و رسمی حاکمیت بود،
اینک رهبر حکومت چنین چهره ای را در اختیار ندارد.
فرزندان رهبر فعلی هم به اندازه احمد خمینی شناخته
شده و حتی موجه نیستند که بتوانند نقشی هم چون
احمد خمینی را بازی کنند .افزون بر این فردی که
بتواند نقشی هم چون نقش رفسنجانی آن زمان را در
کنار بیت رهبر سابق بازی کند نیز ،فعال وجود ندارد.
بنابراین باید انتظار داشت که نهادهای رسمی و غیر
رسمی این نقیصه را جبران کنند .نزدیک ترین این
نهادها همان سپاه پاسداران و یا احیانا جامعه مدرسین
و محافل حوزوی خواهند بود .البته باید به یاد داشت
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نقش سپاه در فرایند گذار می تواند شکل سلبی یا ایجابی داشته باشد.
شکل سلبی آن ،از سوزاندن شانس برخی از گزینه های رهبری بوسیله افشاگری،
انتشار اطالعات یا ضد اطالعات در مورد آنهاست .شکل ایجابی هم می تواند صورت
های گوناگونی به خود گیرد .ایجاد ائتالف برای گزینه رهبری جدید از طریق رعب و
وحشت و تطمیع و تهدید و خریدن این جماعت و آن مقام و سازماندهی تظاهرات
به سود این و آن است.
که در آن زمان نهادهای قدرت نظیر سپاه پاسداران و
دستگاه امنیتی ،حوزویان قم ،شبکه امامان جمعه و
نمایندگان رهبری در نهادهای دولتی همچون دانشگاه
و ادارات در مقایسه با زمان ما این چنین فربه و ذی
نفوذ نبودند .به همین دلیل می توان انتظار داشت که
این نهادها و به خصوص سپاه پاسداران و نهادهای
وابسته به آن در شرایط فعلی نقش بیشتری را نسبت
به آن زمان بازی کنند.
سپاه پاسداران و شبکه پیرامون آن اعم از نهادهای
شبه نظامی ،امنیتی ،سیاسی و اقتصادی حتی در
شرایط کنونی هم نقش مهمی در تصمیم سازی رهبر
حاکمیت و هدایت اطرافیان دارند .هر چند در دوران
رهبر نخست حکومت مطیع امر او بود و رابطه مریدی
و مرادی میان آنها استوار بود ولی این رابطه به تدریج
دگرگون شد و رابطه میان رهبری و سپاه با گذر زمان
و دگرگونی شرایط به شکل دوسویه مبتنی بر داد و
ستد درآمد.
سپاه پاسداران برای مشروع جلوه دادن تصمیم
گیری ها و سیاست هایش نیازمند رهبر و فقیهی
است که آنها را توجیه کند .در مقابل سپاه به عنوان
بازوی رهبر حکومت کارکردش تولید اقتدار و قدرت

در اشکال گوناگون برای رهبری است .در چنین
شرایطی سپاه در میان گزینه های گوناگون رهبری
طبیعتا با فردی همراه خواهد شد که قواعد داد و ستد
را مراعات کند.
اقتدار رهبر پیشین حکومت حتی پیش از تاسیس
سپاه تثبیت شده بود و بنابراین برای صعود بر نردبان
قدرت نیازی به سپاه نداشت .سپاه به تدریج بعدا به
یک ابزار تکمیلی اقتدار خمینی تبدیل شد .حال آن
که نقش سپاه در برآمدن خامنه ای بر قدرت کم نبود،
این نقش البته در فرایند گزینش و استقرار رهبر
بعدی حکومت افزایش خواهد داشت .چون نفوذ سپاه
مستقیم و غیر مستقیم نسبت به دوره های گذشته
افزایش یافته است.
سپاه اینک بخشی از بدنه دیوان ساالری ،مجلس و
حتی دولت را در اختیار دارد .البته سپاه مانند سایر
موسسات دیگر همگن و یک پارچه نیست و همین
امر یکی از محدودیت های آن برای در اختیار گرفتن
کل قدرت است.
نقش سپاه در فرایند گذار می تواند شکل سلبی
یا ایجابی داشته باشد .شکل سلبی آن ،از سوزاندن
شانس برخی از گزینه های رهبری بوسیله افشاگری،
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انتشار اطالعات یا ضد اطالعات در مورد آنهاست.
شکل ایجابی هم می تواند صورت های گوناگونی به
خود گیرد .ایجاد ائتالف برای گزینه رهبری جدید از
طریق رعب و وحشت و تطمیع و تهدید و خریدن این
جماعت و آن مقام و سازماندهی تظاهرات به سود این
و آن است .یکی از انگیزه های بسط دیوانساالری سپاه
هم همین خریدن مهره و سیاهی لشکر برای چنین
مواقعی است.
این دیوانساالری همان حزب یگانه خامنه ای
است که کارکرد چند گانه نظامی ،سیاسی ،مذهبی
و اجتماعی دارد .مشتاقان خودجوش رهبری ،انجمن
های دانشجویی ،بسیجیان مساجد ،جماعت انبوه
رای دهنده ،لباس شخصی ها ،دسته های عزاداری،
نمازگزاران اعیاد مذهبی و دانشجویان مرید رهبر،
خانواده های شهدا و … چهره های گوناگون این
دیوان ساالری است .اما همه آن نیست.
البته سپاه پاسدارن مستقل از یک نهاد مشروعیت
ساز نظیر خبرگان و یا حوزه و یا مجموعه این دو ،به
تنهایی نمی تواند ،مسیر تحوالت را رقم بزند .همزمان
باید تاکید کرد رفتار فرد و گروه های اجتماعی از
عوامل و شرایط گوناگونی تاثیر می پذیرد اما در نهایت
این تصمیم های مبتنی بر داوری آمیخته به خطای
انسان است که به تصمیم می رسد و عملی می شود.
این تصمیم ها همیشه عقالنی نیست و ممکن است به
اهداف مورد نظر هم نرسد .چون رفتار انسان ،درشکل
فردی یا جمعی آن ،هیچ گاه به عقالنیت کامل نمی
رسد و مبتنی بر اطالعاتی است که کامل هم نیست.
بنابراین تحوالت آتی آمیخته ای از کنش های عقالنی
و غیر عقالنی بازیگرانی است که در موارد بسیاری قابل
پیش بینی نیست.
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آینده ایران در دستانی لرزان
محسن رنانی

محسن رنانی که چندی پیش نسبت به دو قطبی
شدن انتخابات و تاثیر مستقیم آن بر اقتصاد کشور و
الینحل ماندن مشکالت حاکم بر اقتصاد ایران از جمله
رکود هشدار داده بود ،اکنون در نامهای از شورای
نگهبان درخواست کرده است که در جهت ایجاد
«افق روشن» برای اقتصاد ایران ،با تائید صالحیت
کاندیداهایی که از نظر مراجع چهارگانه ،مشکلی ندارند
امکان تحقق یک انتخابات فراگیر با سطح باالیی از
همبستگی ملی را فراهم آورد.
نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران»،
محسن رنانی در نامهی خود نوشته است :نزدیک به سه
ماه است که نگرانی عمیقی درباره پیامدهای انتخابات
اسفند برای اقتصاد ایران در من ایجاد شده است و به
توگوهایی را با حدود  ۳۰نفر از فعاالن
همین خاطر گف 
و اندیشمندان حوزههای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
کشور (شامل ده نفر اصالح طلب ،ده نفر اصولگرا و ده
نفر مستقل) انجام دادهام .تقریبا بدون استثنا زمانی که
نگرانیهایم را در باب بحرانهای آینده ایران و لزوم
ایجاد همگرایی و وفاق ملی برای عبور از بحرانها برای
این عزیزان بیان میکردم ،همه آنان سخنم را تایید
میکردند و حتی برخی وضعیت را خطرناکتر از آنچه
من توصیف میکردم میپنداشتند.
به گفتهی وی تفاوت این جا بود که اندیشمندان
مستقل ناامیدانه میگفتند سیاستمداران به سخن
ما وقعی نمینهند و ورود به این عرصه برای ما تنها
هزینه دارد؛ اصالح طلبان میگفتند مابیرون از قدرتیم
و دست به هر اقدامی بزنیم از سوی اصحاب قدرت
به عنوان یک اقدام مشکوک که احتماال دسیسهای
پشت آن است به آن نگریسته و با آن برخورد میشود.
و اصولگرایان نیز گرچه میگفتند باید کاری کرد اما
در عمل متوجه شدم که همه آنان از سخن گفتن
در اینباره و دست زدن به هر اقدامی پرهیز دارند
و شاید نگران آن بودند که مورد شماتت همفکران
و یاران خویش قرار گیرند و به همکاری با فتنهگران
متهم شوند.
رنانی در بخش دیگری از نامهی خود نوشته است:
به گمان من انتخابات اسفند  ۹۴میتواند به یکی از

بدترین و خسارت
بارترین انتخاباتهای بعد
از انقالب تبدیل شود .حتی
اگر تنشهای آن بسیار کمتر
از انتخاباتهای گذشته باشد
فرایند واگرایی و فضای تنش و
بیثباتی که در حال پدیداری
است ،به خاطر حساسیت
شرایط امروز ،هم آینده
اقتصاد آینده ایران ،هم آینده
دولت یازدهم و هم آینده نظام
سیاسی و حتی محتمل است
که آینده ملت ایران را تحت
تاثیر قرار دهد .به صراحت
معتقدم که سرنوشت اقتصاد ایران در دو سال آینده
و این که آیا از رکود خارج میشود یا نه ،بستگی به
این انتخابات دارد .در واقع ،نه سیاستهای اقتصادی
دولت آقای روحانی بلکه این انتخابات مشخص خواهد
کرد که آیا در سال  ۱۳۹۵اقتصاد ایران از رکود خارج
میشود یا نه .سیاست گذاری دولت برای خروج از
رکود شرط الزم است اما کافی نیست .حتی فراتر از
این ،به گمان من این انتخابات تعیین میکند که روند
آینده تحوالت سیاسی در جمهوری اسالمی چگونه
باشد و آیا ساختار نظام سیاسی ما همچون گذشته
با فراز و نشیبهایی ،در یک روند تکاملی به سوی
دموکراسی کاملتر ادامه مییابد یا به مسیری کامال
غیردموکراتیک در میغلتد؟
وی در ادامه افزوده است :این که چه کسی برنده
این انتخابات باشد تفاوتی نمیکند ،آنچه رخ میدهد
این است که در یک انتخابات قطبی شده یا حذفی
و انحصاری ،از یک طرف بخش بزرگی از جامعه از
سپهر سیاسی کشور کنار گذاشته میشود و پیوندهای
روانیاش با ساختار سیاسی موجود تضعیف میشود،
و احساس مسئولیت و مشارکت آینده آن در مسائل
کشور تضعیف میشود ،و از سوی دیگر مجلسی شکل
میگیرد که متشکل از یک تفکر خاص خواهد بود که
در بهترین حالت نماینده بخشی از جامعه است .در

چنین مجلسی اگر حتی بخش اعظم آنها از عقال و
میانه روان باشند ،ولی تنها دو یا سه نفر تندرو در میان
آنها باشد ،کلیت آن را به یک مجلس تندرو تبدیل
خواهد کرد و راه را بر موفقیت دولت یازدهم برای
برون رفت اقتصاد از رکود کنونی خواهد بست .چرا
که اگر ترکیب مجلس برآیند کلیه قشرهای اجتماعی
نباشد و فقط از نمایندگان یک جناح خاص پر شده
باشد حتی اگر بیشتر اینان افرادی فهیم و میانهرو
باشند ،همان چند تن تندرو میتوانند فضای عمومی
مجلس را افراطی کنند .چرا که همیشه شگرد تندروها
و افراطیها این است که شعارهایی میدهند و مواضعی
میگیرندکه هم جناحیهای آنان جرأت مخالفت با آن
شعارها و مواضع را ندارند و در بهترین حالت سکوت
خواهند کرد و بنابراین فضا در دست همان چند تندرو
خواهد بود.
این اقتصاددان برجسته کشورمان خاطرنشان کرده
است :بخش بزرگی از رکود اقتصادی کنونی ناشی از
وجود «عدم اطمینان» در فضای کسبوکار است که
آن هم عمدتا ناشی از ابهام در فضای سیاسی است.
اقتصاد ما اکنون با کمبود سرمایه روبهرو نیست،
بلکه تقریبا چهار برابر نیاز جامعه امروز ،سرمایه
گذاری کرده است .وقتی واحدهای تولیدی مستقر در
شهرکهای صنعتی کشور اکنون به طور متوسط با
حدود  ۲۵درصد ظرفیت خود مشغول به کارند ،به
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این معنی است که اگر شرایط کشور مناسب باشد این
واحدها قادرند تا چهار برابر میزان کنونی ،تولید کنند.
به همین ترتیب از نظر نیروی انسانی ،کمبودی نداریم
که هم اکنون چندین برابر نیاز بخش تولید ،فارغ
التحصیل دانشگاهی بیکار داریم .بنابراین از نظر منابع
اصلی تولیدی ما اکنون با کمبودی روبهرو نیستیم.
کمبودهای اصلی بخش تولید و اقتصاد ما اکنون
کمبود ثبات ،کمبود اعتماد و کمبود افق است .و این
ها همان منابعی هستند که در فضای سیاسی و بر
اساس رفتار بازیگران سیاسی شکل میگیرند.
به گفته او ،اقتصاد ما تا پیش از مناقشه انتخابات
سال  ،۸۸فضای ریسکی و مخاطره آمیزی داشت .اما
با این مناقشه ما وارد فضای نااطمینانی شدیم .بعدها
پنجه اندازی دولت دهم به روی دنیا و نشان دادن
چهره ستیزگرانهای از ایران و سپس صدور قطعنامهها
و تحریم ها ،کشور ما را در فضای ابهامی غلیظ تر
و عدم اطمینانی شدیدتر فرو برد .اکنون مناقشه
اتمی تمام شده است ولی مناقشه انتخابات ۸۸
هنوز در اذهان باقی است .نگویید مناقشه تمام شد
و فتنهگران حذف شدند و اوضاع به سوی ثبات رفته
است .اقتصاددانان میگویند سرمایهگذار مغز فیل ،قلب
بره و پای آهو دارد .یعنی حافظه ای ماندگار دارد و
چیزی به راحتی از خاطرش حذف نمیشود ،همچنین
به کوچکترین خطری قلبش به تپش میافتد و آنگاه
به سرعت میگریزد .همین که هر روز مجبوریم به نام
فتنه به مخالفان خود حمله کنیم و روزبهروز بخش
هایی از جامعه را از دایره نظام بیرون کنیم پیامش
به بازیگران اقتصادی این است که این کشور هنوز به
دوران ثبات پا ننهاده است .این که مقامات حاکم هر
روز مجبورند به انگی و رنگی بخشی از جامعه را حذف
کنند نشان از نگرانیهای حاکمان دارد یعنی در این
کشور یک نیروی معارض و مخالف قوی وجود دارد که
جناح حاکم از آن به شدت هراس دارد و هر آن ممکن
است این کشور با تحولی تازه و بی ثباتی جدیدی رو
به رو شود.
محسن رنانی هشدار داده است :اقتصاد و جامعه
ما به سان بیماری میماند که به علت طوالنی شدن
بیماری ،انرژی ،روحیه و مقاومت خود را از دست داده
است.
این دیگر اقتصاد و جامعه ده سال پیش نیست که
اگر یک وزیر عوض شود حالش خوب شود یا اگر اندکی
پول به آن تزریق شود برخیزد سرپا بایستد .بیماری
های این اقتصاد به تمام معنا به مرحله عفونت حاد –
اگر نگویم سرطان – رسیده است.
خیلی مراقبت میخواهد تا این بیمار بتواند دوباره بر
روی پای خود بایستد.
بار زیادی از این اقتصاد کشیده شده است ،فریب
زیادی به این اقتصاد داده شده است ،بی اعتمادی
شدیدی در آن تکثیر شده است و تنشهای زیادی
به آن تحمیل شده است .ما در دهسال گذشته نای
این اقتصاد را گرفتهایم و امروز اگر مراقبت نکنیم این
انتخابات میتواند آخرین ضربه ای باشد که این اقتصاد
را نقش بر زمین خواهد کرد .به یک بدن قوی و سالم
اگر ضربهای بزنیم اندکی از تعادل خارج میشود و
دوباره به حالت اول خود برمیگردد اما اگر به بدن
بیماری که مدت مدیدی است دچار تب و ضعف و اُفت
فشار خون است همان ضرب ه را بزنیم ممکن است نقش
بر زمین گردد .داستان اقتصاد ما اکنون این گونه است.
او میگوید :اقتصاد ایران اکنون در بلندترین دوره
رکود تورمی خود در سالهای پس از جنگ جهانی دوم
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است .اکنون سالهاست که شهرکهای صنعتی کشور
تقریبا با یک چهارم ظرفیت خود کار میکنند این به
معنی خسارت بلندمدت به بنگاه ها و به کل اقتصاد
ایران است .در عین حال هم اکنون انبوهی از بنگاه ها
و کارخانه ها به علت رکود طوالنی مدت در آستانه
ورشکستگی هستند اما به امید آن که اقتصاد ایران
به زودی از رکود خارج خواهد شد خود را َس ِر پا نگه
داشته اند که اگر رکود ادامه یابد اینان به ضرورت
باید تعطیل شوند یا عم ً
ال ورشکسته خواهند شد.
من مدتهاست وضعیت نزدیک به هشت هزار بنگاه
صنعتی را رصد میکنم .در میان آنان صنعتگرانی را
میشناسم که چند سال است به امید بهبود اوضاع،
خود را تا این جا کشاندهاند .یکی از آنان هر ماه تکهای
از مستغالتش را که حاصل اندوختهها و فعالیتهای
گذشته بوده است ،میفروشد تا دستمزد بدهد و
کارخانه اش را که عمر خود را در پای آن نهاده است
تعطیل نکند و صدها کارگری که عمری با آنها زیسته
است را اخراج نکند .و صنعتگری را میشناسم که
ماهیانه دو و نیم برابر حقوق کارگرانش سود و خسارت
دیرکرد به بانک میدهد تا بانک برای حراج کارخانه
اش اقدام نکند .اینان و هزاران نظیر اینان با هزار خون
دل خود را تا این جا کشاندهاند به امید این که اوضاع
ایران ثبات گیرد و اقتصاد از رکود خارج شود .اگر سال
آینده ما نتوانیم اقتصاد را از رکود خارج کنیم باید
آماده شروع امواج ورشکستگیها و تعطیلیها باشیم
آنگاه صدها هزار کارگر بیکار جدید به میلیون ها بیکار
کنونی افزوده خواهد شد.

است شعلهور شود.
او در بخش دیگری از نامهی خود نوشته است :مگر
نه این که از انتخابات  ۸۸به این سو همین فضا بر
کشور حاکم بوده است؟ اینکه روزاروز فریاد شما از
فتنه و فتنه گران باالست و هر روز هشدار داده میشود
که باید مراقبت کرد که فتنهگران باز نگردند و اکنون
همین برخورد شما با انتخابات اسفند و حذف گسترده
رقیبان ،دو پیام برای اقتصاد دارد :یکی این که قدرت
اجتماعی جناح مخالف بسیار باالست و دیگر این که
جناح حاکم از این قدرت جناح محذوف و احتمال
بازگشت آن بسیار میترسد و به همین علت است که
هشدارهای پیدرپی میدهد و به هیچ قیمتی ،حتی به
قیمت بی اعتبار شدن انتخابات ،حاضر نیست رقبایش
به صحنه رقابت بازگردند .و با این پیامّها ،فعال
اقتصادی ما نتیجه میگیرد که فضای سیاسی این
کشور هر لحظه ممکن است در هم بریزد .و این یعنی
تداوم فضای «عدم اطمینان» بلندمدت در اقتصاد و بی
افق بودن اقتصاد و نتیجهی آن تداوم رکود اقتصادی
در سال آینده یا حتی سال های پس از آن است.
رنانی همچنین تاکید کرده است :اما بزرگان شما
را زنهار میدهم که وارد این بازی خطرناک نشوید و
نگذارید به دست شما و با یک تصمیم شما آینده کشور
به سرآشیبی بیبازگشت درافتد .توصیه من این است
که در تصمیم خود برای حذف بخش بزرگی از فعاالن
از سپهر سیاسی کشور تجدید نظر کنید و مگذارید
یکی از قوانین اجتماعی و سنت های الهی درباره
سرنوشت ملت ها که اکنون علم اقتصاد آن را کشف

رنانی به بزرگان شورای نگهبان ،هشدار داده است
که گمان نکنید با حذف گستردهی رقیبان در این
انتخابات و یکدست کردن مجلس آینده ،کار سپهر
سیاسی ایران را به سامان و قدرت را یکدست کردهاید
و از بیثباتیهای آینده پیشگیری کرده اید .دقیقا بر
عکس ،برگزاری یک انتخابات بسته با حضور نمایندگان
یک جناح خاص و تشکیل یک مجلس یکدست از
یک جناح سیاسی همراه با ناامیدی و عدم مشارکت
بخش بزرگی از جامعه ،به منزله اعالم عمومی جنگ
به اقتصاد است .اقتصاد هوشیارتر از آن است که ما
میپنداریم .در چنین فضایی اقتصاد متوجه میشود
که بخش بزرگی از جامعه از حوزه قدرت سیاسی کنار
گذاشته شده است در این صورت تصور بر این است که
بخش حذف شده همواره تهدیدی برای بخش حاکم
خواهد بود و بخش حاکم از ترس از دست دادن قدرت
و موقعیت خویش مجبور خواهد بود پیدرپی خطر
حضور بخش محذوف را جدی بگیرد و حمله کند و
کنترل کند و تبلیغ کند و اعالم خطر کند و زنهار
بدهد و این ها همه یعنی پیام آشکار به اقتصاد که
این کشور هنوز وارد مرحله ثبات نشده است و در این
کشور یک آتش زیرخاکستر هست که هرآینه ممکن

کرده است در باره ما مصداق یابد .در توضیح این قانون
اجتماعی و سنت الهی الزم میدانم یکی از جدیدترین
«علم اقتصا ِد توسعه» را به شما معرفی کنم.
نظریات
ِ
این اقتصاددان در بخشی از نامه ی خود با مطرح
کردن دو راه نوشته است :یا تالش کنید که به هر
قیمتی از ورود مجدد رقیب به بازی سیاست جلوگیری
کنید که این به منزله زدن سوت یک بازی حذفی
پیش رو است؛ و یا این که اجازه
جدید در انتخاباتِ در ِ
دهید شرایط یک بازی منصفانه فراهم آید و لوازم
مشارکت حداکثری جامعه را مهیا کنید و موجب شکل
گیری یک وفاق عمومی تازه و همبستگی ملی برای
کمک به عبور عقالنی کشور از بحران های در پیش
رو شوید .چرا که تالش برای حذف رقیب و آغاز یک
بازی حذفی جدید میتواند آخرین انرژی باقی مانده
برای هر دو تیم را و برای کل جامعه را مستهلک کند
و مقدمات یک سقوط اقتصادی فراگیر را برای کشور
فراهم آورد .که در این صورت هر دو جناح و کل جامعه
ایران خسارت خواهد دید.
او هم چنین هشدار داده است که اگر ما از بازی
حذفی پیشین با همه خسارتهایش جان سالم به در
بردیم به علت این بود که آن بازی در زمانی شروع

اکنون مناقشه اتمی تمام شده است ولی مناقشه انتخابات  ۸۸هنوز در
اذهان باقی است .نگویید مناقشه تمام شد و فتنهگران حذف شدند و اوضاع به
سوی ثبات رفته است .اقتصاددانان میگویند سرمایهگذار مغز فیل ،قلب بره و
پای آهو دارد .یعنی حافظه ای ماندگار دارد و چیزی به راحتی از خاطرش حذف
نمیشود ،همچنین به کوچکترین خطری قلبش به تپش میافتد و آنگاه به سرعت
میگریزد .همین که هر روز مجبوریم به نام فتنه به مخالفان خود حمله کنیم و
روزبهروز بخش هایی از جامعه را از دایره نظام بیرون کنیم پیامش به بازیگران
اقتصادی این است که این کشور هنوز به دوران ثبات پا ننهاده است.
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اگر ما از بازی حذفی پیشین
با همه خسارتهایش جان سالم به در
بردیم به علت این بود که آن بازی در
زمانی شروع شد که کشور با انباشت
منابع و سرمایه ها روبه رو بود .اقتصاد
رو به رونق بود ،ذخایر ارزی ما خوب
بود ،واردات بی رویه بنیانهای تولید
ما را ویران نکرده بود ،نرخ تورم و
بیکاری بسیار پایین بود ،منابع آبی ما
به نقطه بحران نرسیده بود ،درآمدهای
نفت چشم انداز رو به افول کنونی را
نداشت ،اعتماد و سرمایهی اجتماعی،
نشاط ملی و اخالق عمومی سقوط
نکرده بود ،تحریم ها بنیان های
اقتصاد ما تضعیف نکرده بود ،فساد به
مرزهای نجومی نرسیده بود ،بیکاری
آشکار و پنهان به مرز هشت میلیون
و حاشیه نشینی به مرز یازده میلیون
نرسیده بود.
شد که کشور با انباشت منابع و سرمایه ها روبه رو
بود .اقتصاد رو به رونق بود ،ذخایر ارزی ما خوب بود،
واردات بی رویه بنیانهای تولید ما را ویران نکرده بود،
نرخ تورم و بیکاری بسیار پایین بود ،منابع آبی ما به
نقطه بحران نرسیده بود ،درآمدهای نفت چشم انداز رو
به افول کنونی را نداشت ،اعتماد و سرمایهی اجتماعی،
نشاط ملی و اخالق عمومی سقوط نکرده بود ،تحریم
ها بنیان های اقتصاد ما تضعیف نکرده بود ،فساد به
مرزهای نجومی نرسیده بود ،بیکاری آشکار و پنهان
به مرز هشت میلیون و حاشیه نشینی به مرز یازده
میلیون نرسیده بود و سرانجام نظام اداری ما به این
چنین ناکارآمد نشده بود.
به اعتقاد او اگر ما با شورش پابرهنگان روبه رو شویم
دو راه داریم .یا سکوت کنیم و شاهد درهم ریزی باشیم
یا دست به سرکوب خشونتبار بزنیم .تفاوت اعتراضات
گروههای نخبگان مانند روشنفکران و دانشگاهیان و
حتی شورشهای مدنی که طبقه متوسط شهری در
آنها مشارکت دارد با شورش پابرهنگان این است که
دو مورد اولی رهبری پذیر است .یعنی آنان نوعی
سازمان غیررسمی مدنی دارند و افرادی را به عنوان
رهبری خود میپذیرند .پس با درخواست رهبرانشان
به خانه باز میگردند یا وارد یک فرایند گفت و گو و
تعامل و مصالحه میشوند  .اما وقتی فقرا و حاشیه
نشینان و پابرهنگان که وضعیت شان محصول ناکارایی
مدیریتی ما در چهار دهه گذشته است اعتراض و
شورش میکنند ،رهبری پذیر و مدیریتبردار نیستند.
آنان وقتی شورش خود را آغاز کردند یا تا دستیابی
به نتیجه ادامه میدهند یا وارد فرایندی خسارت بار
توگویی شکل نمیگیرد .اگر
میشوند .یعنی فرایند گف 
پلیس آنان را بزند آنان نیز سنگ و چوب برمیدارند
و اگر به آنان شلیک شود آنان نیز سالح های سرد
و گرم بیرون میآورند .جمهوری اسالمی یک بار در
اوایل دهه هفتاد شمسی در اسالم شهر ،اراک ،قزوین
و مشهد با شورش محدود پابرهنگان روبهرو شده است

و میداند چقدر خسارتبار است .خسارتهای فیزیکی
و اقتصادی هر یک از این شورش های محدود (نظیر
شکستن وآتش زدن اماکن دولتی و عمومی) بسیار
فراتر از خسارت های کل اعتراضات مدنی سال  ۸۸بود.
رنانی هم چنین یادآوری کرده است که در سال
 ۱۳۷۸فقط دانشجویان شورش کردند و چند روز
بخشهایی از تهران از کنترل خارج شده بود و کل
تهران ملتهب بود.
با این حال دانشجویان رهبری پذیر و مذاکره پذیر
بودند و در نهایت هم همین مذاکرات ماجرا را ختم
کرد .در اعتراضات پس از انتخابات  ۸۸نیز طبقه
متوسط شهری اعتراض کردند که چند ماه کل کشور
در التهاب و بحران بود .با این حال آن اعتراضات نیز
هم رهبری پذیر بود و هم کنترل شده و خسارتی
متناسب با وسعتی که داشت ،نداشت .اما اگر میلیون
ها بیکار ،حاشیه نشین و فقیر دست به اعتراض بزنند
و شورش پابرهنگان شکل بگیرد آنان دیگر نه مذاکره
پذیرند و نه رهبری پذیر .آنان هدف روشنی نخواهند
داشت .فقط وضع موجود را نمیخواهند و تا درهم
ریزی وضع موجود به شورش خویش ادامه میدهند.
او ابراز تاسف کرده است که در حال حاضر بخش
عظیمی از چهرهها و سرمایههای نمادینی را که
میتوانستیم در عبور کشور از بحران های آینده به
آنان تکیه کنیم و از همراهی آنها بهره ببریم و با حضور
آنان بخشهای مختلف جامعه را در عبور از بحران ها با
خود همراه کنیم ،حذف ،تخریب ،بی اعتبار ،بیقدرت
و یا حتی محصور کردهایم؛ و توجه
نکردیم که از چهرههای نمادینمان
باید همانند آثار تاریخیمان حفاظت
کنیم .امروز بخشهایی از جامعه
ما بیسر و بی راهبر و بی سرمایه
نمادین مانده است که این میتواند
بسیار خطرناک باشد و در بحرانها
جامعهی ما را به یک جامعهی سیال
و بی مهار تبدیل کند .بخشی از
فروپاشی سوریه امروز ناشی از
این بود که جامعه سوریه فاقد
سرمایههای نمادین ملی بود.
وی هم چنین خاطرنشان کرده
است که انقالب پیشین ما انقالب
عشق بود که با سرمایه اجتماعی
عظیمی همراه بود ،با این حال
خطاها و دشواری های بزرگی از
آن برای جامعه ما بر جای مانده
است .اگر در آینده در ایران انقالب
یا شورشی رخ دهد شورش های
کور آکنده از نفرت در جامعهای با
سرمایه اجتماعی شدیدا تضعیف
شده خواهد بود و جز تخریب ثمری
نخواهد داشت.
محسن رنانی خطاب به مردم
نوشته است :نگویید اگر ما رای
بدهیم نظام از رای ما برای تحکیم
مشروعیت خویش استفاده خواهد
کرد .بیایید و رأی بدهید ،آری
یک هفته روی رأی شما مانور داده
خواهد شد اما در عوض ما می توانیم
یکدستی
با رأیمان برای چهار سال
ِ
مجلس و انحصار قدرت و احتماال
بسته شدن و امنیتی شدن فضای
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کشور را به تعویق بیندازیم و احتماال مانع سقوط
اقتصاد ایران شویم.
این استاد دانشگاه اصفهان نامهی خود را این گونه
به پایان رسانده است:
بزرگان شورای نگهبان ما تصمیم گرفتهایم امیدوار
و سرافراز بمانیم .ملت ما دیگر نمی خواهد بازی شاه
کشی در این کشور ادامه پیدا کند .متاسفانه ما در
طول تاریخ ملت کم صبری بوده ایم .مردم انگلستان
در طول هزار سال پادشاهی آن کشور تنها یک پادشاه
را کشته اند ،آن هم به این ترتیب که او را در مجلس و
توسط نمایندگان کشور محاکمه کرده و رسما محکوم
به اعدام کرده اند .اما ملت ایران در  ۲۵۰سال اخیر
به طور متوسط هر  ۲۵سال یک پادشاه را کشته یا
فراری داده یا در برابر دشمن تنهایش گذارده است.
مردم ایران در تاریخ پادشاهی گذشته ،وقتی قدرت
نداشتهاند سکوت یا کرنش کردهاند و وقتی قدرت
داشتهاند شورش کردهاند .ما تصمیم گرفتهایم به این
رویه خاتمه دهیم .گرچه روش حذفی شما که سال به
سال بخشهای بزرگتری از جامعه را از دایره نظام
بیرون میکنید ،بسترهای روانی تداوم شیوه نامیمون
گذشته را در ما تقویت میکند اما ما به این بلوغ
رسیده ایم که خطاهای گذشته را تکرار نکنیم .ما صبر
می کنیم و با صندوق رای قهر نمیکنیم و آرام آرام
کشور را به سوی دنیایی با ثبات ،عادالنه و انسانیتر
رهنمون خواهیم شد.
خالصه سازی توسط سایت کلمه
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فریبخورده و رهاشده

حاشیه ای چند بر کتاب طبقات متوسط ایران میان شکست سیاسی و برتری فرهنگی نوشته فرهاد خسروخاور

محسن یلفانی

حاشیهای چند بر کتابِ طبقات متوسط ایران
میان شکست سیاسی و برتری فرهنگی ،نوشتۀ فرهاد
خسرو خاور *
عنوانی که فرهاد خسرو خاور ،استاد دانشگاه و
پژوهشگر ایرانی در فرانسه ،برای سخنرانی خود در
نشست ساالنۀ بنیاد پژوهشی صدیقی انتخاب کرده ،به
تنهائی یکی از بغرنجهای رویداد انقالب اسالمی ،یعنی
نقش آکنده از تناقض و نامنتظر طبقۀ متوسط جدید
در این انقالب را ،توضیح میدهد .خسروخاور در این
سخنرانی ،که در یک کتابچۀ هفتاد صفحهای بوسیلۀ
همین بنیاد منتشر شده ،در یک بررسی سریع ،ا ّما دقیق
معما پاسخمیدهد که چرا و چگونه طبقۀ
و جامع ،به این ّ
متوسط جدید ،همراه با و در پی روشنفکران برخاسته
از آن ،به رژیم شاه پشت کرد و برای سرنگونی آن به
نیروئی پیوست که نه تنها هیچ سنخیتی با آن نداشت،
بلکه طی سه ربع قرن ،از آغاز جنبش مشروطه تا کودتای
بیست و هشت مرداد ،با عقبماندگی و تاریکاندشی
( )obscurantismحاکم بر آن مبارزه کرده بود.
معما هنگامی بیشتر آشکار
وخامت و تناقض این ّ
میشود که به یاد آوریم که رژیم شاه ،بویژه در پانزده
سال پیش از انقالب ،امکانات و امتیازهای بیسابقهای
فراهم کرده بود که طبقۀ متوسط جدید نیز خواه نا خواه
به وفور از آنها بهرهمند میشد .در حالی که نیروئی که
به مقابله با آن برخاست و از طریق انقالب بر آن چیره
شد ،چیزی جز بیاعتنائی و بیاعتمادی یا لعن و نفرین
برای طبقۀ متوسط جدید ،بویژه برای روشنفکرانش،
نداشت؛ قبل از انقالب در تحقیر و ناچیز شمردن آنها تا
حد «نجس» شمردن شان پیش میرفت و بعد از انقالب
نیز اعضای ف ّعال این طبقه را دسته دسته اعدام کرد و
چند میلیون از آنها را به تبعید و مهاجرت وادار ساخت.
تاریخچه و توضیحی که فرهاد خسروخاور از پیدایش
طبقۀ متوسط و روشنفکرانی که از دل آن برخاستند
ارائه میدهد ،چنان موجز و سریع است که ارائۀ هر گونه
خالصهای از آن به تحریف و ناقص کردن آن میانجامد.
شاید بر اثر همین ایجاز است که خسرو خاور نیازی به
ارائۀ تعریف مورد نظر خود از «طبقه» نمیپیند و ظاهرا ً
امیدوار است که خواننده خوذ ضمن مطالعۀ کتاب ،نعریف

مورد نظر او را دریابد .چنانکه
در یک مورد ( ،زیر نویس ص.
 ،)۴۲ضمن ارجاع به کتاب
مشهور یرواند آبراهیمیان ،ایران
بین دو انقالب ،مینویسد «نگاه
طبقانی آبراهیمیان با نگاهی که
در اینجا عرضه شده متفاوت
است .این نگاه بر هستۀ مرکزی
طبقات متوسط و نقسیمبندی
آنها میان سکوالر** و مذهبی
و نیز بر تقابل میان بازیگران
اجتماعی رادیکالیزه شده و
غیررادیکال مبتنی است .به نظر
من ،ذهنیت عامل اصلی است،
و خصلتهای عینی طبقاتی با آن در ارنباط متقابل قرار
دارند( ».ص).۴۲ .
قاعدتاً به همین علت (یعنی اصلی دانستن عامل
ذهنی در تعریف طبقه) است که خسروخاور ،چه در
عنوان کتاب و چه در متن آن ،در اغلب موارد از «طبقه»
یا «طبقات» متوسط ،بی ذکر صفت «جدید» ،نام میبرد.
هر چند که میدانیم در جامعۀ ایرانی طبقه یا طبقات
متوسط را معمو ٌال به جدید و سنتی تقسیم میکنند .آنچه
این تشخیص یا تقسیمبندی را اجتنابناپذیر میکند هم
شکاف فرهنگی ،یا ذهنی ،و هم اختالف منشاً اقتصادی
(عینی) موجود میان این دو الیه است که آنها را یکسره
از هم متمایز میکند .برای نمونه ،اگر در اوان جنبش
مشروطیت – که طبقۀ متوسط جدید دوران جنینی خود
را میگذراند – و بخصوص در جریان جنبش ملّی کردن
نفت ،میان این دو الیه بر سر آرمانهای ملّیگرائی و
مبارزه با استعمار همآهنگیهائی وجود داشته ،با گذشت
زمان و تحوالتی که جامعه از سر گذرانده ،تفاوت و شکاف
میان آنها ،چه در عرصۀ ذهنی (فرهنگی) و چه از لحاظ
عینی (منشاً و وابستگیهای اقتصادی) دائماً عمیقتر و
سرانجام آشتیناپذیر شده است .تا آنجا که در انقالب
توسل به اسالم بنیادگرا
 ۱۳۵۷طبقۀ متوسط سنتی با ّ
به مثابۀ جهانبینی ناسیونالیستی و ضداستعماری ،در
برابر طبقۀ متوسط جدید قرار گرفت که اولویتهایش در

مخالفت با رژیم شاه دموکراسی و رعایت قانون و حقوق
بشر بود .ولی ،چنانکه خود خسروخاور هم به درستی
توضیح میدهد ،این اولویتها را تحت تاًثیر گرایشهای
پ و جهان سومی ،و زیر سیطرۀ مقاومتناپذیر اسالم
چ 
انقالبی ،رها کرد و به سلطه (هژمونی) طبقۀ متوسط
سنتی در مبارزه با رژیم شاه تن در داد.
در هر حال ،آشکار است که مراد خسروخاور همه جا
«طبقۀ متوسط جدید» است و ،گذشته از توضیحی که
باالتر به آن اشاره شد ،در موارد متعدد نیز با افزودن
صفت «جدید» بر «طبقۀ متوسط» روشن میکند که
منظورش گرفتاری همین طبقه در برزخ «شکست
سیاسی و برتری فرهنگی» است.
خسرو خاور در تح ّول طبقۀ متوسط جدید (سکوالر)،
که از همان بدو تولّد در موقعیت کشمکشآمیزی در
درون جامعۀ ایرانی قرار گرفت ،سه مرحلۀ مهم تشخیص
میدهد  :نخست ،از پیدایش و گسترش آن از اواخر
قرن نوزده میالدی تا انقالب  ،۱۹۷۹پس از آن ،دوران
فترت یا هزیمت ،از استقرار دینساالری (تئوکراسی) تا
اواسط دهۀ نود میالدی ،و سرانجام بازگشت کم و بیش
غیرمتتظرۀ آن به صحنۀ اجتماعی و سیاسی از همین
تاریخ به این سو( .ص).۲۴ .
درازی و کوتاهی این دورانهای سهگانه در نگاه ا ّول
غریب به نظر میرسد .ولی با ویژگیهائی که خسروخاور
برای هر یک از آنها پیشنهاد کرده ،آنها را فهمیدنی و
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ت تاریخی مییابیم.
موافق واقعی 
تولّد و توهّم
در مرحلۀ ا ّول طبقۀ متوسط سکوالر ،از نظر مادی و
طبعاً از لحاظ نسبت اعضای آن به ّ
کل جمعیت ،رشد
تقریباً بالوقفهای را از سر گذرانده است .این رشد بالوقفۀ
مادی ،که در ضمن مهمترین حامل و همراه مدرنیته به
درون جامعۀ ایرانی بوده ،از نظر ذهنی یا فرهنگی همواره
با دو عامل استبداد سیاسی و ارتجاع مذهبی درگیری
داشته است .در آغاز این مرحله ،که طبقۀ متوسط دوران
جنینی خود را میگذراند ،توانست از طریق روشنفکرانش
در مقابله با استبداد سیاسی با مدهب به توافق برسد و
مرتجعترین نمایندگان آن را خنثی کند (اعدام آیتاهلل
نوری) .این توافق به درازا نکشید و آشفتگی ده پانزده
سالۀ بالفاصله پس از استقرار مشروطیت را به دنبال
داشت ،که یکی از ویژگیهای آن رو در روئی گاه خونین
میان روشنفکران سکوالر– تحت تاًثیر سوسیالیسم روسی
– با نمایندگان مذهب سنتّی بود .دیکتاتوری رضاشاه ،به
عنوان بدیلی در برابر هرج و مرج سیاسی ،که به سرعت
با ارتجاع مذهبی هم درافتاد ،هم به رشد بیسابقۀ طبقۀ
متوسط کمک کرد و هم میتوانست روشنفکران برآمده
از این طبقه را در مقابله با نهاد مذهب به خود جذب کند.
ا ّما بیزاری از دیکتاتوری ،و باز ،گرتهبرداری از سوسیالیسم
– این بار از الگوی اتحاد شوروی — مانع تحقّق چنین
نزدیکیای شد.
خسرو خاور توضیح میدهد که همزمان با جنبش
ملی کردن نفت ( ۱۹۵۰تا  )۱۹۵۳طبقۀ متوسط جدید،
کمیت و هم از نظر فرهنگی توسعۀ بیشتری
هم از لحاظ ّ
یافته بود ،ولی کودتای بیست و هشت مرداد را آواز قوی
دموکراسی در ایران و باعث یاًس عمیق روشنفکران
میداند( .ص .)۲۷,در صفحۀ بعد نیز تکرار میکند
که «شکست جنبش ملّی بوسۀ مرگ دموکراسی به
عنوان هدف اصلی طبقۀ متوسط بود ».پس از آن نیز،
از سالهای دهۀ شصت میالدی ،نسل بیگانهشدهای از
روشنفکران ظهور کردند که به شدت از سیستم پارلمانی
غرب و لیبرالیسم آن ،چه به عنوان آموزۀ اقتصادی و چه
به عنوان نظام سیاسی ،بیزار بودند .و به جای اینها ،به
عقاید کمونیستی ،یا در لباس کهنۀ میراث حزب توده و
یا با پوششهای جدید ،نظیر تئوری فوکو ()Foco Theory
– برخاسته از نظرات هوشیمین ،چه گوارا ،رژیس دبره
و… — روی آوردند.
در اینجا شاید یادآوری این توضیح ،که خسروخاور به
اقتضای ایجاز از آن صرفنظر کرده ،بیجا نباشد که تا
اوایل دهۀ شصت میالدی خواست آزادی و دموکراسی
همچنان اولویت و ضرورت خود را نزد طبقۀ متوسط
حفظ کرده بود .تنها کافی است به یاد آوریم که
بزرگترین میتینگ سیاسی به معنای واقعی کلمه در
اردیبهشت ۱۹۶۱( ۱۳۴۰میالدی) به دعوت جبهۀ ملّی
برگزار شد .حتّی در قیام  ۱۵خرداد  ،۱۳۴۲خواستهای
آیتاهلل خمینی از حدود قانون اساسی فراتر نمیرفت ،و
تنها سالها بعد ( )۱۳۴۸بود که وی نظریۀ والیت فقیه را
تدوین کرد .یاًس عمیق ناشی از کودتای بیست و هشت
مرداد ،که واقعیتی انکار ناپذیر است ،بیشتر در مورد اعضا
و طرفداران حزب توده مصداق داشت که در آن سالها،
اضافه بر سرکوب و تالشی حزب ،با زیر سوآل رفتن
کارنامۀ آن نیز دچار بحران هویت و ندامت چارهناپذیری
شده بودند.
در پی شکست جبهۀ ملّی د ّوم و سوم بود که صحنۀ
سیاسی از نیروهائی که اصالتاً طرفدار دموکراسی بوذند،
خالی شذ و جای آنها را انبوه و آمیزهای از طرفداران
و مبارزان جهان س ّومی ،چپ جدی ِد افراطی ،و بازگشت

به مذهب در خوانش انقالبی آن ،گرفتند .آنچه بیش
از هر چیز این گرایشهای افراطی را توجیه و تشدید
میکرد ،سیاستهای شاه بود که هر چه بیشتر حتّی
ظواهر مشروطیت و دموکراسی را زیر پا میگذاشت و به
دیکتاتوری فردی روی میآورد.
با این همه ،در آستانۀ انقالب طبقۀ متوسط سکوالر
با خواستهای صرفاً دموکراتیک بود که به اعتراض
برخاست و خواه نا خواه باعث شروع حرکت انقالبی
شد .مشکل اینجا بود که این خواستهای دموکراتیک
مصدق اعالم میشد که ،به
یا بوسیلۀ برخی پیروان
ّ
گفتۀ خسروخاور ،سنین کهولت خود را میگذراندند و
نفوذ و اعتبار گذشته را از دست داده بودند؛ و یا بوسیلۀ
نویسندگان و روشنفکرانی که حوزۀ تاًثیرشان از برخی
الیههای طبقۀ متوسط فراتر نمیرفت (شبهای شعر
پائیز  .)۱۳۵۶هنگامی که آیتاهلل خمینی با موقع شناسی
و فرصتطلبی یک انقالبی تمام عیار عنوان «نهضت»
خود را به «انقالب» تغییر داد و تمامیت رژیم شاه را
نشانه گرفت ،طبقۀ متوسط چارهای جز همراهی با وی و
با «انقالبش» نیافت…
هزیمت و غبن
به زحمت میتوان توصیفی مناسبتر ،هر چند
سخت خشن و دردناک ،از آنچه فرهاد خسروخاور برای
سرنوشت طبقۀ متوسط سکوالر در مرحلۀ پس از انقالب
اسالمی آورده ،پیدا کرد  :مرگ ،اضمحالل یا شکست
(«  .)=» demiseدر فردای انقالب اسالمی بخش سکوالر
جامعه زمین را زیر پای خود خالی دید .حاصل سه ربع
قرن تالش و مبارزۀ این بخش از جامعه به منظور استقرار
نهادها و نمودهای مدرنیته که به بهائی سخت گران به
دست آمده و بسیاری از آنها به عناصر عادی و پذیرفته
شدۀ جامعه تبدیل شده بودند ،یک شبه و یک سره در
اختیار نیروئی قرار گرفت که بنیادگرائی اسالمی را شعار
ی خود قرار داده و ،حداقل در حرف ،در
و راهنمای اصل 
پی نابودی نمودها و نهادهای یاد شده بود.
رژیم پهلوی ،با مسئوالن سیاسی و اداری و نظامی
و اقتصادیاش ،در جریان انقالب شکست خورده و تار
و مار شده بود .آنچه هم که ،به امید پذیرفتن بیطرفی
و کنار آمدن با رژیم اسالمی باقی مانده بود ،به سرعت
بوسیلۀ دادگاه ها و نیروهای مسلّح انقالب نابود شدند.
حاکمیت اسالمی به خوبی و بسی پیش از پیروزی بر این
واقعیت آگاه بود که دشمن یا حریف اصلیاش همانا طبقۀ
متوسط سکوالر است .علت نیز چیزی نبود مگر همان
«برتری فرهنگی» این طبقه و ،به ناچار ،احساس حقارت
درمانناپذیر حاکمیت اسالمی در برابر آن .بنا بر این برای
حکومت اسالمی راهی جز قلع و قمع این طبقه وجود
ی که تقریباً همیشه
نداشت  :امحاء و اعدام مبارزان سیاس 
از این طبقه برخاستهاند (به اقتضای امانت باید یادآوری
کرد که اکثریت بزرگ اعدام شدگان از سازمان مجاهدین
خلق بودند که تشکلی اسالمی بود؛ هر چند که در برهۀ
زمانی مورد نظر ما این سازمان به این علت که شعار اصلی
خود را دفاع از آزادی و دموکراسی قرار داده بود ،حتّی
بیحش از سازمانهای چپ از عالقه و طرفداری سکوالرها
برخوردار بود) ،منزوی و تصفیه کردن نمایندگان فرهنگی
آن ،راندن میلیونها تن از آنان به تبعید و مهاجرت ،و
در نهایت ،سرکوب و کنترل زندگی خصوصی آنچه از
این طبقه باقی مانده بود .حکومت اسالمی حتّی به آن
بخش از نیروهای سیاسی سکوالر که به هواداری از آن
برخاستند و در این راه تا حد خیانت به اصول و آرمانهای
خود و همراهان شان پیش رفتند ،اعتماد و رحم نکرد.
طبقۀ متوسط سکوالر ،با وجود برخورداری از برتری
کمی ،برای ادامۀ
فرهنگی و با وجود گسترش و تقویت ّ
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بقا ،زندگی دوگان ه و دورویانهای در پیش گرفته که نام
آشناترش تقیه و کتمان است – شیوهای که خواه ناخواه
تزلزل اخالقی را در پی میآورد .بررسی همهجانبۀ آثار
و عوارض همزیستی طوالنی میان برتری فرهنگی و
شکست سیاسی از عهدۀ این نوشته خارج است.
بسی پیش از سیام خرداد  ،۱۳۶۰که قلع و قمع
طبقۀ متوسط جدید به نقطه اوج خود رسید و تا بیش
از یک دهۀ دیگر ادامه یافت ،این طبقه با احساس تلخ
باخت و فریبخوردگی به رویداد انقالب میاندیشید و
اغراق نخواهد بود اگر بگوئیم که پس از انقالب اسالمی
خود را در مقام موالی پس از فتح ایران بوسیلۀ مسلمانان
مییافت .طبقۀ متوسط جدید ،بیشتر به علت مخالفت با
دیکتاتوری شاه در انقالب شرکت کرده بود تا به علت
عالقهاش به آیتاهلل خمینی و حکومت اسالمیاش– که نه
چیزی از آن میدانست و نه عالقهای به دانستنش داشت.
حقیقت این است که اهل فکر و نویسندگان و هنرمندان
دوران رژیم پیشین ،که اغلب وظیفۀ مصلح اجتماعی را
هم به عهده میگرفتند یا به عهدهشان گذاشته میشد،
رابطۀ پیچیده و متناقضی با آن رژیم داشتند .بسیاری
از اینان با وجدانی ّ
معذب از امکانات و امتیازهائی که
دیکتاتوری شاه در اختیارشان گذاشته بود ،سود میبردند
و هیج وقت نتوانستند با «سوءسابقۀ» شاه در همکاری
با کودتای آمریکائی-انگلیسی بیست و هشت مرداد و
مصدق ،و نیز با
سرنگون کردن حکومت ملّی و مردمی
ّ
حکومت دیکتاتوری و پلیسی او آشتی کنند .ا ّما اکنون که
سزای حسن ّنیت و سادهدلیاشان را در همراهی با انقالب

این واقعیت که خواست های
مدرن بوسیلۀ شخصیتهای مسلمان و با
زبان مذهبی بیان و نمایندگی میشدند،
تغییری در ماهیت سکوالریستی آنها
نمیداد .اگر چه تقریب ًا همۀ کسانی که
خسروخاور از آنها نام میبرد در شمار
«روشنفکران یا نواندیشان مذهبی»
هستند ،این واقعیت را نمیتوان نادیده
گرفت که اینان با توجه و عالق ه و
استفادهشان از منابع غربی ،بر «تابوی
غربزدگی» خط بطالن کشیدند و با
رویکرد ناگزیرشان به میراث روشنفکران
سکوالر ایرانی ،راه را برای گفتگو دربارۀ
آینده باز کردند.

اسالمی با چنین خشونت و قساوتی دریافت میکردند،
احساس غبن و پشیمانی بر آنها چیره میشد و خود را
به خاطر حقناشناسی نسبت به شرایطی که رژیم پهلوی
برایشان فراهم کرده بود ،سرزنش میکردند .توضیحات
خسروخاور دربارۀ بنیۀ سیاسی و گرایشهای فکری رایج
یا مسلّط بر روشنفکران سکوالر به خوبی نشان میدهد
که جای چندانی برای توجیه یا دلیل قابل قبول و مؤثزی
برای این نوع احساسات وجود ندارد.
تولّدی دیگر
با این همه ،حاکمیت اسالمی نه تنها نتوانست
گرایشهای سکوالریستی طبقۀ متوسط را کنترل و
سرکوب کند ،بلکه از گسترش و پیشرفت آنها نیز عاجز
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طبقۀ متوسط سکوالر ،با وجود
برخورداری از برتری فرهنگی و با وجود
گسترش و تقویت ک ّمی ،برای ادامۀ بقا،
زندگی دوگان ه و دورویانهای در پیش
گرفته که نام آشناترش تقیه و کتمان است
– شیوهای که خواه ناخواه تزلزل اخالقی را
در پی میآورد .بررسی همهجانبۀ آثار و
عوارض همزیستی طوالنی میان برتری
فرهنگی و شکست سیاسی از عهدۀ این
نوشته خارج است.
ماند .انتخابات دوم خرداد  ۱۳۷۶با وضوح هر چه بیشتر
نشان داد که خواست اصلی مردم ،نه اسالم بنیادگرا و
نه آرمانها و آموزشهائی است حکومت اسالمی طی
قریب به بیست سال به مردم تحمیل کرده بود .آنها
همچنان خواستار آزادی و مردمساالری و برخورداری از
حقوق مدنی بودند – یعنی همان خواستها و هدفهائی
که طبقۀ متوسط جدید و سکوالر حامل و نمایندۀ
آنها بوده است .این واقعیت که این خواستها بوسیلۀ
شخصیتهای مسلمان و با زبان مذهبی بیان و نمایندگی
میشدند ،تغییری در ماهیت سکوالریستی آنها نمیداد.
ّ
تحولت این سالها را مرحلۀ سومی
خسروخاور
میداند که در آن طبقۀ متوسط جدید همراه با نمایندگان
فکریاش به صحنۀ اجتماعی و سیاسی بازگشت .او
همچنین توضیح میدهد که در این مرحله ،روشنفکران
طبقۀ متوسط با اندیشهها و شیوههای افراطیای که آنها
را به استقبال از انقالب رانده بود ،وداع کرده بودند.
در این مرحله ،یا به عبارت دقیقتر پس از مرگ آیتاهلل
خمینی و از پایان دهۀ هشتاد میالدی ،خسروخاور از
نسل جدیدی از روشنفکران نام میبرد که اگر چه به

انقالب اسالمی دلبستگی داشتند و به درجات گوناگون
در آن شرکت کرده بودند ،اصل همخوانی اسالم و
سیاست را به پرسش کشیدند .اگر چه تقریباً همۀ کسانی
که خسروخاور از آنها نام میبرد در شمار «روشنفکران
یا نواندیشان مذهبی» هستند ،این واقعیت را نمیتوان
نادیده گرفت که اینان با توجه و عالق ه و استفادهشان از
منابع غربی ،بر «تابوی غربزدگی» خط بطالن کشیدند و
با رویکرد ناگزیرشان به میراث روشنفکران سکوالر ایرانی،
راه را برای گفتگو دربارۀ آینده باز کردند.
برتری فرهنگی ،شکست سیاسی و… تزلزل
اخالقی
حاکمیت اسالمی ،همراه با سرکوب طبقۀ متوسط
جدید ،فرهنگ آن را نه سرکوب ،که مصادره کرد .این
مصادره همۀ فرهنگ سکوالر یا عرفی جامعۀ ایرانی را
شامل میشد .این مصادره ،که بیشباهت به «چپو»ی
اموال ثروتمندان در اوایل انقالب نبود ،به یکی از غنائم
بادآوردۀ حاکمیت اسالمی تبدیل شد و آن را از فروافتادن
در قعر چاه بنیادگرائی که خود حفر کرده بود ،نجات
داد .از پذیرفتن عنوان جمهوری ،مجلس شورا ،حق
راًی و کار زنان… تا حالل دانستن ماهی اوزونبرون و
تحمل موسیقی در رادیو و تلویزیون و
بازی شطرنج و ّ
سالنهای کنسرت؛ از گسترش دانشگاهها – که زمانی
النۀ تولید غربزده و جاسوس به شمار میرفت ،پذیرفتن
سینما – که آتش زدن آنها از جمله مشغولیات و واجبات
مبارزان مسلمان بود– … تا نگهداری از میراث فرهنگی
پیش از اسالم و ادبیات غیر اسالمی بعد از اسالم…
تنها عنوانهای ثروت عظیم فرهنگی است که بوسیلۀ
حاکمیت اسالمی مصادره شد و آن را ،به واقع ،از سقوط
در ورطۀ حاکمیت نمام عیار شرع ،که با چیزی شبیه به
خالفت داعشی قابل مقایسه است ،معاف کرد.
طبقۀ متوسط سکوالر در برابر این مصادره چه
واکنشی از خود نشان داد و در عوض آنچه که به صورت
ثروت و ظرفیت فرهنگی به رژیم اسالمی عرضه کرده
بود ،چه دریافت داشت؟ در آغاز ،روشنفکران و اهل قلم،
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در حدود توانائی خود و در فضای متشنج و ناپایدار پس
از انقالب چند سالی آشکارا از هویت و موقعیت خود دفاع
کردند .پس از آن سالهای سکوت فرا رسید و سپس ،تا
ّ
تحولت نیمۀ دهۀ نود میالدی ،تنها نجواها و زمزمههای
احتیاطآمیزی به گوش میرسید .در سالهای پس از
خرداد  ۷۶و در جریان جنبش سبز  ۱۳۸۸نجواها به
فریاد و زمزمهها به سرود تبدیل شدند .ا ّما در هر دو مورد
در برابر ماشین سرکوب و کشتار به خاموشی گرائیدند.
جز اینها ،طبقۀ متوسط سکوالر ،با وجود برخورداری
از برتری فرهنگی ،که همچنان ادامه دارد ،و با وجود
کمی ،که اجتنابناپذیر بوده است،
گسترش و تقویت ّ
برای ادامۀ بقا ،زندگی دوگان ه و دورویانهای در پیش
گرفته که نام آشناترش تقیه و کتمان است – شیوهای که
خواه ناخواه تزلزل اخالقی را در پی میآورد .خیل عظیم
قلم این طبقه همچنان به کار خود
اهل هنر و اندیشه و ِ
ادامه میدهد و حاصل کارش نیز سخت چشمگیر است.
ا ّما این خیل عظیم چنان خود را با خطوط قرمز و حد و
حدود تعیین شده از جانب حاکمان سیاسی تطبیق داده
که تشخیص مرز فرآوردۀ مستقل از محصول سفارشی
غیرممکن شده است.
بررسی همهجانبۀ آثار و عوارض همزیستی طوالنی
میان برتری فرهنگی و شکست سیاسی از عهدۀ این
نوشته خارج است .باید امیدوار بود که خود فرهاد
خسروخاور ،یا فرهیختهای با توش و توان استثنائی او،
به این کار همت گمارد.
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