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سرس نخ

جمهوری اسالمی برآمده از یک انقالب با مطالباتی چون آزادی و عدالت و استقالل بود .طنین این شعارها و خواستهها در سالیان
اولیه پس از انقالب به شدت مزاحم حکمرانی رو به انحصار و سرکوب و دیکتاتوری مطلقه حاکمان آن دوران جمهوری اسالمی بود .
آنها اما  استبداد و سرکوب مخالفان سیاسی خواهان آزادی و دموکراسی را در چند دهه با برچسبها و تبلیغاتی مثل این که اینها  
غربزده  و خواهان بیبند و باری و فساد هستند؛ تحریک شده و متصل به دشمن و حتی جاسوساند؛ ضد دین و اخالقاند؛  دست
به خرمنسوزی و ترور و کشتن مردم بیگناه زده اند و… ،توجیه  میکردند (و میکنند).
در همین راستا حاکمان مسلط جمهوری اسالمی طی چند دهه سعی کردهاند خود را حامی شعار عدالت (و استقالل) و طرفدار
فقرا و محرومان و ضد فساد و ناعدالتی و مخالف مرفهان بی درد و ضد قدرتهای مستکبر جهانی نشان دهند .اما به موازات اینکه
توجیهات سرکوب مخالفان سیاسی بعد از مدتی به صورت شتابانی رنگ باخت و بخشی از نیروهای درون حکومت به عنvوان اصالح
طلب دچار ریزش و انشعاب شدند (و جنبش سبز اوج این  روند بود)؛  به صورت شتابانی بقیه شعارها و ادعاها نیز کمرنگ و بی رنگ
شد .سرکوب اعتراضات گسترده دی ماه  ۹۶و آبان  ۹۸خود خط پایانی بر این شعارها و ادعاهای دروغین شد .این رخداد باعث شد
حتی معنای مستضعف از سوی رهبر حکومت تغییر کند .رشد روزافزون فساد و دزدی و اختالس و رانت خواری (که حتی از سوی
طرفداران جریان والیی به فساد ساختاری تعبیر شد) ،تشدید فاصله های طبقاتی ،فقر و بیکاری و تورم شدید که موجب نارضایتی
فشرهای وسیعی از جامعه شد و باالخره شلیک به سینه محرومان باعث پرسشی عمیق واستخوانسوز این بار در بدنه مخصوصا جوان
جریان والیی گردید و باعث ریزش آنها این بار به عنوان افراد  و جریانات باصطالح عدالتخواه گردید تا آنجا که بعضی از آنها رهبر
نظام را به پرسش گرفتند .گویی مسیری که قبال بعضی فعاالن دانشجویی با امام نامیدن خامنه ای تا رسیدن به شعار رفراندوم و
براندازی و … و حبس و زندان طی کرده اند ،در شکل متفاوتی برای طیف وسیعتری در حال تکرار است.

این فکت ها و واقعیات ما را به پرسشی راهبردی رهنمون می کند :تاثیر عملکرد ،بحران ها ،فسادها و ظلم و ستمها و سرکوب

و اعدام کردنهای حکومت که دیگر نه فقط علیه نخبگان و فعاالن متعلق به گروه های سیاسی و یا مدنی بلکه فقیرترین الیه های
اجتماعی را هم در برگرفته و نارضایتی وسیع قشرهای مختلف اجتماعی (که به شورش و اعتراض در بیش از صد شهر کوچک و
بزرگ و قتل عام  و سرکوب آنها منجر شد) ،چه اثری بر درون حکومت و الیه های گوناگون آن میگذارد؟ این تاثیر اجزاء مختلف
درون حکومت را به چه سمتی می راند؟ و باالخره منتقدان و مخالفان و معترضان بیرون حکومت چه نسبتی با این پدیده و
ریزشیهای جدید درون حکومت و کارکردی که این روند بر ساختار قدرت می گذارد ،برقرار میکنند؟
مجموعه این فکتها و رخدادها ما را بر آن داشت که موضوع این شماره میهن را به این مسئله راهبردی تحت عنوان

تأثیر بحرانها بر حاکمیت اختصاص دهیم.
شورای دبیران نشریه میهن

جواد اکبرین ،رضا علیجانی ،علی کشتگر و محسن یلفانی

سرسخن
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بحران ویژه نظام بحران ساز والیت فقیه
علی افشاری

رشد ابرچالش های اقتصادی ،زیست محیطی ،آن   “زیست در بحران”
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی واقعیت حاکم بر کشور برجسته بوده است  .ساختار
است و چشم اندازی برای توقف آن دیده نمی شود  .قدرت و بخش مسلط آن در
این ابرچالش های کالن را می توان به سطوح کوچکتر نهاد والیت فقیه در شرایط
تقسیم کرد که بحران های متعددی چون ،بیکاری« ،بحرانی» توانسته است  
رکود اقتصادی ،مرکز-پیرامون ،ناکارآمدی ،نقدینگی موقعیت ویژه و قدرتمند خود
باال ،کم آبی ،اقتدار ،مدیریت بحران ،روابط خارجی ،را حفظ کند .جمهوری اسالمی
خروج سرمایه انسانی ،اعتماد ،شکاف حکومت – ملت ،از اصل بحران استقبال کرده و
نارضایتی زنان ،اختالف طبقاتی گسترده ،تقابل آن را در معماری سیاسی
فرهنگی ،نظام آموزشی ناکارآمد ،فساد سیستماتیک ،خود تعریف کرده و جایگاه
مدار بسته گردش قدرت ،اخالل در نظام اطالع رسانی ،ویژه ای به آن بخشیده است .
ارادت ساالری (فقدان شایسته ساالری) ،نهادهای تعریف ساختار دوگانه والیت
موازی ،حاشیه نشینی ،پوچ گرایی ،تشدید خشونت و جمهوریت که اولی بر بنیاد
در رفتارهای اجتماعی ،مصرف باالی انرژی ،افزایش سنت و دومی مبتنی بر سامانه
فقر و محرومیت ،گسترش اعتیاد به مواد مخدر ،حضور مدرن در سیاست است یک تضاد بحران زا شکل داد
نظامیان در سیاست ،آسیب پذیری در برابر زلزله ،که در ساختار قدرت بگونه ای مدیریت شد که دستگاه
فرسایش خاک ،کهنهگی زیر ساخت های توسعه ای ،والیت فقیه بر نهادهای انتخابی سیطره نهادینه شده
رونق پولشویی و فقدان شفافیت را در بر می گیرد  .داشته باشد و حوزه بحران ساختاری را مدیریت کند تا
شدت باالی بحران های یادشده این سئوال را پیش بقای نظام به خطر نیفتد.
می کشد که آیا جمهوری اسالمی توان مدیریت و مهار
در دوره رهبری آیتاهلل خمینی رهبری کاریزماتیک
این بحران ها را دارد و یا در نهایت هم افزایی تاثیرات در کنار ساخت مطلقه و اقتدارگرای قدرت ،حضور
منفی این بحرانها چون یک سیاه چاله نظام را در خود سازمان یافته سپاه در عرصه سیاسی و سرکوب خشن و
فرو می برد؟ پاسخ به این سئوال آسان نیست و در خونین اجازه نداد تا شکاف والیت و جمهوریت چندان
نهایت نیز نمی توان پاسخی قطعی پیدا کرد.
گسترش پیدا کند و بعد از برکناری ابوالحسن بنی صدر
برای روشن شدن موضوع نخست باید در نظر گرفت از ریاست جمهوری تا حدی ترمیم شود .اما این شکاف
که بحران لزوما به نابودی و سقوط منجر نمی شود و در دوره رهبری خامنه ای و تشدید منازعات داخلی
در شرایطی می تواند فرصتی برای رشد شود  .سخن بلوک قدرت به مرور فعال شد  .دوم خرداد   ١٣٧۶
مشهوری وجود دارد که «هرگز فرصت یک بحران نقطه عطفی در گسترش شکاف والیت – جمهوریت
خوب را تلف نکن»  .از سوی دیگر تصور یک نظام بود که تحوالتی در جامعه و ساختار قدرت پدید آورد .
سیاسی بدون بحران نیز ایده آلی است  .هر کدام از این پدیده ابتدا برای نهاد والیت فقیه بحرانی بوجود
نظام های سیاسی موجود دنیا به درجاتی با بحران آورد اما این نهاد توانست آن را خنثی کرده و به مرور
مواجه هستند و اساسا دولت ها در چشم انداز دراز از آن فرصتی برای پویایی و پوشاندن وجه اقتدارگرای
مدت از بحرانی به بحرانی دیگر وارد می شوند.
نظام استفاده کند .در واقع  به مرور زمان  گسترش
اما حکومت ایران یک استثنا محسوب می شود که تضاد بین وجوه اسالمیت و جمهوریت نظام و درغیاب
از نفس بحران استقبال می کند .از منظر عملکردی ولی فقیه کاریزماتیک و توده پسند باعث شد تا پویایی
و در چشم انداز تاریخی  شیوه حکمرانی ماندگار در یادشده به عنوان پیامد ناخواسته و پیشبینی نشده
جمهوری اسالمی و فصل های مختلف حیات سیاسی تداوم یافته و ظرفیتی را برای نظام بوجود آورد .بخشی

از نیرو های امنیتی متوجه این قابلیت شده وسعی
کرده اند به نحو مناسبی از آن استفاده کنند .منتها این
قابلیت حالت کنترل شوندگی کامل نداشته و در اصل
حالت دگرگونی پذیر و لغزنده دارد که امکان کنترل
کامل و پیشبینی همه وجوه آن را نمی دهد .اما به
طور مشخص بعد از دوم خرداد  ۷۶تا کنون خروجی
ماندگار این منازعه ضمن ایجاد بحران غیرکشنده ،
موجودیت نظام را نیز تقویت کرده و به رشد آن کمک
کرده است  .اکنون در سایه این کشمکش ساختاری
و فضاهایی که در پرتو آن ایجاد می شود ،جمهوری
اسالمی در دیدگان بین المللی سیمای تیپیکال یک
حکومت اقتدار گرا و غیر دمکراتیک دستکم در معیار
های خاور میانه را ندارد.
وجه دیگر بحران خودساخته نظام تمایل و اراده
نهاد والیت فقیه است که وجود سطحی از بحران
کنترل شده را برای بقا و فرادستی خود بایسته
ارزیابی می کند  .این اراده فصل مشترک ولی فقیه
مداخلهگر و نیروهای حامل و فعال در نهاد والیت
فقیه و زیرمجموعههای آن است  .در شرایط عادی
بوروکراسی و نهادهای مدرن کارویژههای خودشان را
انجام داده و به مرور تثبیت می شوند و دیگر جایی
برای مداخله ولی فقیه وارتش نمایندگانش ایجاد نمی
شود .همچنین نارسایی ها و کمبودها مشخص شده و
امکان انداختن مسئولیت بیکفایتیها بر دوش دشمن
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خارجی دشوار می شود .بحران و شرایط بحرانی که نوع مواجهه با آمریکا افزایش داد .اگر در زمان حکومت جمهوریت با تضعیف نهادینه نهادهای انتخابی و
گویی خطری بزرگ در کمین است  ،الزمه دعوت ولی پهلوی دوم نظام سیاسی کشور وابسته به دولت آمریکا تنگ تر کردن مجاری مشارکت سیاسی باعث شده
فقیه به ” تداوم انقالب” برای پیروانش است .در این شده بود در دوره جمهوری اسالمی و بخصوص رهبری تا اکثریت جامعه از نقش آفرینی و پیگیری مطالبات
پارادایم قانون ،عرف ،قاعده ارزش نداشته و به راحتی خامنه ای به دلیل گسترش درجه تخاصم دچار و خواسته ها در چارچوب ساختار قدرت روی گردان
زیر پاگذاشته می شود .ارتش والیت فقیه مجوز دارد وابستگی منفی شده است.
شده و مرکز ثقل تحوالت سیاسی مد نظر معترضان به
تا در قالب گرگ تنها و ” گروه های انقالبی” آتش به
در این شرایط بحران های دیگر و ابرچالش ها کمتر وضع موجود به بیرون از سازوکار رسمی قدرت منتقل
اختیار عمل کرده و اجازه ندهد سامان دهی سیاسی دیده می شود و با در کانون توجه افکار عمومی قرار شود  .در این فضا رویکردهای ساختار شکنانه و مبتنی
و اداری کشور بر اساس روال ها و فرایندهای عادی ندارد .نظام بعد از پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ بر تغییر کلیت جمهوری اسالمی مورد استقبال بی
و عقالنی متعارف و تثبیت شده مدیریت شود که از و لطمات سنگین سیاست «فشار حداکثری» اکنون در سابقه قرار گرفته است؛ اعتراضات سال های  ٩۶و
دید هسته سخت قدرت در نهایت به ” سازش با غرب موقعیت تنظیم مناسبات با دولت بایدن قرار دارد و با  ٩٨در این خصوص روشنگر است .نظام در مواجهه با
کشیده می شود”.
چالش پرداخت امتیازات بیشتر دست و پنجه نرم می این وضعیت به سمت سرکوب بیشتر و سخت گیری
وجه دیگر بحران ساز جمهوری اسالمی سیاست کند .هدف بازگشت سطح بحران در سیاست خارجی های شدیدتر متمایل شده که عمال منجر به اضمحالل
خارجی ستیزه جو است که پیامد آن بحرانی شدن به محدوده تاب آوری و کنترل شده است.
مشروعیت شده است .در عین حال ناکامی در شیوه
روابط خارجی و تاثیر مستقیم آن بر امور اقتصادی
هسته سخت قدرت با نگاه تقدیرگرا و سپردن امور های پیچیده و نرم سرکوب و ایجاد هژمونی والیی
و داخلی کشور است و به نوعی گروگان گرفتن مردم به آینده با عبور از یک تنگا به تنگنای دیگر امیدوار به نیز وابستگی به سرکوب سخت و خشونت عریان را
و هستی جامعه را در پی دارد .جمهوری اسالمی به تغییر موازنه قوای جهانی با تقویت روسیه و چین در افزایش داده که هموارکننده تعمیق بحران مشروعیت
دالیل گفتمانی و راهبردی که ماموریتی فرامرزی و برابر غرب بویژه آمریکا است .ابتالی آمریکا به مشکل و مقبولیت نظام به سمت درمان ناپذیری است.
جهانی برای خود قائل است از همان ابتدای تشکیل داخلی و انحطاط لیبرال دمکراسی دیگر امید نظام به
هم افزایی پیامدهای ناکارآمدی نظام در حوزه های
توسعه طلبی فرامرزی را در چارچوب «صدور انقالب مقاومت در حفظ سیاست خارجی ستیزه جو است که مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و تشدید
اسالمی» وجهه همت خود قرار داد و بویژه در دوره آشکارا حالت آرزواندیشانه دارد.
شکاف های فرهنگی ،مرکز – پیرامون و همبستگی
رهبری خامنهای با پر رنگ تر شدن وجهه ایدئولوژیک
تقویت نیروهای همسو در کشورهای اسالمی و ملی در کنار رشد مدافعان تغییرات بزرگ و ساختار
نظام و تحوالت رخ داده در ژئوپلیتک و معادالت قدرت گرفتن در سامانه های داخلی آن کشورها دیگر سیاسی  جامعه این ظرفیت را دارد که معادله بحران
سیاسی دنیا و خاورمیانه  این ویژگی پررنگ تر شد؛ وجه اتکای جمهوری اسالمی است که در گذر زمان در جمهوری اسالمی را به سمت تسریع فروپاشی سوق
اکنون نیز در سودای تثبیت نفوذ خود در منطقه توسعه یافته و اکنون عالوه بر لبنان آنها در اندیشه به دهد  .گسترش فساد لجام گسیخته و سیستماتیک
بزرگی از دریای مدیترانه تا باب المندب و دریای گروگان گرفتن عرصه سیاسی کشورهای سوریه ،یمن دیگر حوزه ای است که از یک سو امکانات کشور برای
سرخ است .این رویکرد که نظام بین الملل و بخصوص و عراق از طریق تحکیم گروه های سیاسی – نظامی رشد اقتصادی را تباه می سازد واز سوی دیگر بر خشم
هژمونی غرب و ارزش های لیبرال دمکراسی را قبول تحت هدایت نهاد والیت فقیه ایران هستند.
و بیزاری عمومی می افزاید  .فساد ستیزی در نظام
ندارد و علیه آنها طغیان کرده است سیاست خارجی
بنابراین   تمرکز هسته های اصلی تصمیم ساز دچار بن بست ساختاری شده است  بگونه ای که اگر
و دیپلماسی ایران را گرفتار بحران نهادینه شده کرده وتصمیم گیر نظام بر روی مدیریت بحران در روابط نظام بخواهد به سمت ریشه کنی آن برود سقوطش
است .نظام پرداخت هزینه این بحران را تا جایی که
اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین ناگزیر از مهار و برخورد
فراگیری بحران ها و عبور از
اصل بقای آن را به خطر نیاندازد  برای منافع خود که
سطحی و روبنایی و عادی سازی فساد در جامعه است
که پسامد آن ریزش بیشتر پایگاه اجتماعی و مصمم
در تحلیل آخر مبتنی بر ارزیابی ایدئولوژی بنیاد است مدیریت پذیری روند زمان بری بوده
واجد ارزش می داند و حتی آن را الزمه بقای خود
شدن مخالفان در کاربست تغییرات انقالبی است.
و مهار کردن رویکرد تقابلی غرب می داند  .تسخیر است اما می توان گفت که کنترل بحران
در این فضا تنش زدایی با آمریکا که دستیابی آن
سفارت آمریکا نقطه عزیمت این بحران سازی بود که
دستکم در کوتاه مدت مورد تردید جدی است توانایی
زیست در بحران را در همه ابعاد فعالیت نظام نهادینه ها از دست نهاد والیت فقیه خارج شده
بازدارندگی در برابر این اتفاق را ندارد .حجم مشکالت
و خرابی ها و کاهش آستانه تحمل مردم در حدی
ساخت ”  .قاعده ستیزی “ ” ،ضدیت با عادی بودن است .در این فضا جانشینی خامنه ای
شرایط” و “نهادینه شدن بحران سازی” در پی آن
گسترش یافته است که حتی اگر همه منابع مالی
اتفاق مخرب به خصوصیات رفتاری اصلی حکومت نیز اگر رخ دهد به نوبه خود آسیب
فریز شده نظام بسرعت آزاد شود امکان تعدیل آنها
و بازسازی وضعیت کشور وجود ندارد .مدیریت کالن
تبدیل شد؛ در واقع جمهوری اسالمی از آن مقطع به پذیری نظام در برابر بحران افزایش می
بعد “زیست در بحران” را در دستور کار قرار داد  تا
نظام را در شرایطی قرار داده که عقب نشینی و اعطای
با طرح و تداوم پارادایم «وضعیت استثنایی» شرایط یابد.
امتیازات در این شرایط منجر به مهار بحران می شود
حکومت به سمت عادی شدن نرفته و همیشه بحرانی
بلکه از هم گسیختگی بیشتر نظام و هموار شدن مسیر
مدیریت شده فضای جامعه را احاطه کند؛ بدینترتیب   خارجی و خالصی از تحریم های سنگین و کمرشکن تغییرات انقالبی و گسترده را به همراه دارد.
طرد بوروکراسی مدرن و عقالنیت متعارف  زمانه در است تا بدون تغییر در بنیاد سیاست خارجی تقابلی
نتیجه دهه ها بی کفایتی ،سرکوب ،نقض
سامان دادن به مسائل جامعه ممکن شد  .شکسته با غرب و حفظ راهبرد منطقه ای توسعه طلبانه  به سیستماتیک حقوق شهروندی ،فساد سیستماتیک،
شدن قبح گروگانگیری کارکنان سفارت یک کشور توافقاتی با دولت جدید آمریکا دست پیدا کنند.
جوالن دادن گروه های فشار و غوغاساالر ،فضای
خارجی از سوی حکومت  ،شرایط برای دخالت ارتش
اما آنچه در اصل باعث می شود بحران سازی کارویژه بسته اجتماعی ،رویکرد فرهنگ دستوری باعث شده
ولی فقیه و پایگاه اجتماعی بنیادگرایان اسالمی شیعه پویایی نظام و استمرار یکه ساالری نهاد والیت فقیه از تا بحران ها چنان بزرگ شوند که موجودیت نظام را
محور بر حسب نیاز در آینده را فراهم کرده و اعالم محدوده قابل کنترل خارج شده و تسریعگر فروپاشی در هم شکنند  .پارادایم “وضعیت ویژه” که ” که پایه
پایان انقالب و نهادینه سازی دستاوردهای آن در قالب نظام جمهوری اسالمی ایران شود ،انباشت پیامدهای نظری پراتیک “زیست در بحران” را برای چهار دهه
یک نظام سیاسی نرمال را به شکلی ساختاری منتفی بحران های چندگانه داخلی و ساختاری نظام است  .حیات جمهوری اسالمی فراهم ساخته است اینک
ساخت.
با کاهش بهای نفت خام و دیگر سوختهای فسیلی ،بیانگر مرحله ویژه “زیست در بحران” نظام حکمرانی بر
در دهه اخیر به موازات افزایش تقابل نظام های فرسوده شدن تاسیسات نفتی و گازی ایران ،افزایش اساس نظریه والیت فقیه  است که زوال آن را اجتناب
سیاسی ایران و آمریکا وجه سیاست خارجی در چند مصرف انرژی در داخل باعث شده تا اتکا به  «دولت پذیر ساخته است .البته فراگیری بحران ها و عبور از
ضلعی بحران ساز جمهوری اسالمی نقش و تاثیر نفتی بی نیاز از جامعه» دچار چالشی بزرگ شود و مدیریت پذیری روند زمان بری بوده است اما می توان
بزرگتری پیدا کرده و حتی دیگر وجوه بحران را تحت بحران مالی و توانایی در اداره امور عمومی کشور گفت که کنترل بحران ها از دست نهاد والیت فقیه
الشعاع قرار داده است.
تشدید شده و پرکردن بی کفایتی ها تقریبا ناممکن خارج شده است .در این فضا جانشینی خامنه ای نیز
تجربه برجام نیز وابستگی امور مختلف کشور اعم از شود.
اگر رخ دهد به نوبه خود آسیب پذیری نظام در برابر
اقتصادی ،اجتماعی ،سرمایه گذاری و توسعه ای را به
از سوی دیگر سیر تحوالت در شکاف والیت – بحران افزایش می یابد.
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وقتیبادکنکمیترکد!
محمدجواد اکبرین

«ترور مکتوب» عنوان یادداشتی بود که نزدیک
به دو دهه پیش برای هفته نامه گوناگون نوشتم  .از
نامش پیداست که در نقد آراء و آثاری بود که تروریسم
مقدس را تئوریزه میکرد و مؤسسه و کتاب و مکتب
و بودجه داشت .چند روز پس از انتشار آن یادداشت،
سردبیرمان زندهیاد علی محمدی در شورای تحریریه
خبر داد که «رضا گلپور» تماس گرفته و میخواهد
به دفتر مجله بیاید تا با تو گفتگو کند .رضا گلپور آن
روزها نا ِم آشنای فاشیستیترین نوشتههای مطبوعات
خواهان
بود و کتاب «شنود اشباح» را علیه نیروهای
ِ
اصالح و تغییر منتشر کرده بود .به عبارت دیگر یکی از
مصادیق همان «ترور مکتوب» میخواست نویسندهی
آن یادداشت را ببیند  .پذیرفتیم و آمد و حاصل آن
دیدار ،دو ساعت جدال بیحاصل بود  .گردانندگان
نشریهی ما را جریان نفاق میخواند و اسداهلل الجوردی
(زندانبان بدنا ِم دهه  )۶۰را الگوی اصیل میدانست .با
تلخکامی خداحافظی کردیم و دیگر ندیدمش .سال ۸۸
از حامیان محمود احمدینژاد بود تا آنکه خبر آمد به
اتهام جاسوسی برای اسراییل بازداشت شده و هنوز نیز
قلم بیتاب و
زندانی است .آیا آن حرارت انقالبی و آن ِ
تحمل در دفاع از جمهوری اسالمی ،نقابی بر چهرهی
یک جاسوس بود؟
جاسوسی علیه هر نظامی البته که با لباس دفاع
تمام عیار از آن نظام میتواند کامیاب باشد و این از
حماقت و بالهت مکرر ارباب استبداد است که جاسوس
و نفوذی را در میان مخالفان راستین خود جستجو
میکند نه در میان مدافعان راستیناش! از این منظر
جاسوس بودن رضا گلپور و برخی دیگر از چهرههای به
رادیکال مدافع نظام مطلقا دور از تصور نیست،
شدت
ِ
اما اینجا دو حاشیه وجود دارد که پذیرفتن چنین
اتهامی را دشوار میکند؛ نخست آنکه چون تجربه
نشان داده دستگاه قضایی جمهوری اسالمی ،معتاد به
نقض دادرسی عادالنه و نقض حقوق متهم و صدور
احکام مبتنی بر تقلب و تدلیس است ،اصل در همه
احکامش (از جمله آنچه بر پرونده رضا گلپور گذشته)
عدم وجاهت قانونی است مگر اینکه خالفش ثابت شود.
دیگر آنکه خود گلپور هم در این مدت مطالب

قابل تأملی به بیرون از زندان
ترین
رسانده که جنجالی ِ
آنها یک فایل صوتی خطاب
به ابراهیم رئیسی در
اردیبهشتماه  ۱۳۹۸است که
نزدیکان محمود احمدینژاد
آن را منتشر کردهاند .
افشاگریهایی علیه حسین
طائب (رئیس سازمان اطالعات
سپاه)  ،محمدی گلپایگانی
(رئیس دفتر رهبری) و
محمد باقر قالیباف (شهردار
پیشین تهران) و مفاسد مالی
برخی از مجموعهها از نکات
اصلی این فایل صوتی است  .او گفته که این مفاسد
را یکماه پیش از بازداشتش گزارش کرده بود و حاال
دارد تاوان آن گزارش را میپردازد .همان زمان یکی
از نزدیکان محمود احمدینژاد پس از انتشار این فایل
صوتی در شبکههای اجتماعی اعالم کرد که رضا گلپور
درباره افراد دیگری هم حرفهایی زده که «در صورت
استعالم مراجع ذیربط از جمله دفتر مقام معظم رهبری
و حفاظت اطالعات سپاه» آنها را نیز منتشر خواهد
کرد .و سرانجام پدر رضا گلپور به تازگی طی نامهای
هشدار داده که اگر تکلیف «فرزند بسیجی بیگناهش»
روشن نشود دیگر دست روی دست نخواهد گذاشت .او
گفته که حتی قاسم سلیمانی هم برای آزادی فرزندش
نامه نوشته بود.
متن این «پدیده» را
این دو حاشیه ایجاب میکند ِ
دوباره بخوانم و از همین مقدمه وارد موضوع مقالهای
شوم که بنا دارد به «تاثیر بحرانها بر حاکمیت»
ِ
بادکنک یک نظام ایدئولوژیک میترکد
بپردازد .وقتی
دو راه پیش رویش گشوده میشود؛ یا برای نجات
تکههای باقی ماندهاش ،بخشهایی از گذشته را
«بازیافت» میکند و با پررنگ کردن نقاط انسانی و
عقالنی این تجربه ،به تدریج وارد نقد نقاط تاریک
کارنامهاش میشود .یا در نقطه مقابل ،هرگونه بازنگری
را به مثابهی فنای مطلق خود تلقی میکند و از تکرار

خود و اصرار بر خود دست نمیکشد .راه اول ،کاری
است که اصالحطلبان با آمدن خاتمی آغاز کردند و
سرسختی رهبریِ نظامی-ایدئولوژیک ناکام ماندند .
با
ِ
پیشین
تجربه ( ۸۸علیرغم تفاوتهای عمیقش با تجربه
ِ
اصالحات) نقطه اوج این مسیربود که با سرکوب خونین
متوقف شد .راه دوم اما راهی است که رهبری و حلقه
پیرامونش دهههاست در پیش گرفتهاند و در یک روند
«طبیعی» حاال باید خودیها را تصفیه کنند  .چون
زبالهای که نه دور انداخته شود و نه بازیافت ،اهل خانه
را نیز بیطاقت میکند و هر واکنشی از این دست،
آغاز تصفیه است .رضا گلپورها محصوالت راه دوماند
که هر چه میگذرد تعدادشان رو به فزونی میگذارد .
ِ
ایدئولوژیک ناکام ،که
نیروهایی سرخورده از شعارهای
یا میشورند یا از درون تهی میشوند .افشاگری آنها
درباره ارکان نظام یا جاسوسیشان علیه نظام ،همه از
پیامدهای راه دوم است.
انقالبی معترض به فساد (از جمله
پروندههای جوانان
ِ
جوانان موسوم به عدالتخواه) که یکی پس از دیگری
متهم و دادگاهی شدهاند نمونهای از این روند است .
«بیژن اشتری» یکی از این جوانان (که سراغ ویالی
داماد علی شمخانی ،دبیر شورای عالی امنیت ملی رفته
بود) پس از دادگاه در توییتر نوشت« :بنده و مصادیق
این پروندهها مهم نیستیم .این اتفاقات فرصت بازخوانی
است که خیلی ملموس بفهمیم چه شد که اوضاعمان
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در فساد به این جایی رسید که اآلن هستیم».
چنین معترضانی از داخل خانواده نظام ،تا وقتی
تعدادشان کم بود اتهام جاسوسی کارگر بود اما حاال
انقالبی
که زیاد شده دیگر نمیتوان لشکر فرزندان
ِ
جاسوس را توجیه کرد و راههای دیگری را باید در
پیش گرفت.
البته در تکمیل آنچه اشتری نوشته است ،مهم
نیست که او و امثال این پروندهها نمیتوانند بپذیرند
(یا اگر هم پذیرفتند نمیتوانند علنی کنند) که موضوع،
اصال فساد گسترده در طیفی از مسئوالن نیست که
با مثال افشاگری علیه صادق الریجانی و قالیباف راه
به جایی ببرد  .وقتی اولی پس از اتهاماتش با تاکید
و تجلیل رهبری به ریاست مجمع تشخیص مصلحت
منصوب شده و دومی هم بدون رسیدگی به اتهاماتش،
اکنون رییس مجلس است مشکل دیگر در یک طیف
نیست .در یک فساد سیستماتیک است که از رهبری
تا سطوح دیگر همه نقش خود را ایفا میکنند .فسادی
ِ
بادکنک نظامی
سیستماتیک که از پیامدهای ترکیدن
است که دیگر با رضایت و قناعت نمیتوان حفظش
کرد .حفظ چنین نظامی خرج دارد.
نمونههایی از این خرجها را مرور کنیم؛
یک :در تابستان  ۹۸محمود صادقی نماینده وقت
تهران از نامزدهایی خبر داده بود که شهادت دادهاند
شورای نگهبان آنها را به «مسجد سید عزیزاهلل» در
بازار تهران دعوت میکرده و برای تایید صالحیتشان
رشوه میخواسته ۵« :نفر را به عنوان شاهد به هیات
نظارت بر رفتار نمایندگان معرفی کردم .یکی از شهود
میگفت…ابتدا به من پیشنهاد ۲میلیارد تومانی دادند،
اما بعد به ۵۰۰میلیون تومان راضی شدند  .دیگری
میگفت به من پیشنهاد ۳۰۰میلیون تومانی دادند تا
تایید صالحیت شوم».
وقتی سرنوشت تمام امور کشور را به شورای
نگهبان گره میزنند و رأی مردم را بیخاصیت
میکنند یعنی تجارت بزرگی در جریان است! از ریز
ِ
درشت مصوبات مجلس تا تایید صالحیت نامزدها
و
تا امضای صحت یا تقلب در انتخابات ،همه را به یک
شورای غیرانتخابی و غیرپاسخگو سپردهاند .اگر با خبر
رشوههای ۵۰۰میلیونی تا ۲میلیاردیِ این شورا ،نرخ
«مصوبات مردود» و «انسانهای محذوف» در این سالها
را مرور کنیم بخشی از صورتحساب بقا پس از ترکیدن
بادکنک قابل محاسبه است .حتی شاید بتوانیم از این
زاویه هم به انتخابات ۸۸نگاه کنیم :از تقلب مثلث
«سپاه-دولت-شورای نگهبان» شکایت کردیم .رهبری
پاسخ داد« :شورای نگهبان رسیدگی میکند»! گفتیم
«شورا خودش متهم است؛ چگونه متهم ،به شکایت از
خودش رسیدگی کند؟» پاسخش تهدید به «خونها و
خشونتها» بود .راز آنهمه لجبازی و اصرار چه بود و
آن معاملهی خونین چقدر میارزید؟
دو :سال گذشته دادگاه اکبر طبری معاون سابق قوه
قضائیه برگزار شد .از متهمان این پرونده۴ ،متهم غایب
بودند ،چون به موقع از کشور خارج شدند! یکیشان
«مصطفی نیازآذری» بود  .در کیفرخواست آمده بود:
مصطفی نیاز آذری از عناصر اصلی شبکه طبری است
که در سال  ۹۰به اخالل در نظام اقتصادی کشور متهم
و بازداشت شد؛ اما با رشوهی ۱۵هزار متر زمین و ۳
طبقه ویالی لوکس در بابلسر آزادش کردند و حاال
در خارج از کشور است  .مصطفی نیازآذری فرزند
یکی از مدیران پیشین وزارت اطالعات است .پدرش
از زمان ریشهری (وزیر اطالعاتِ دهه  )۶۰تا ۲دهه
بعد «رئیس اطالعات استان مازندران» بود و از پرونده

صادق الریجانی نماینده مازندران در مجلس خبرگان
اطالع کافی داشت.
پسر را باید به خارج میفرستادند تا پدرش شر
درست نکند! اگر پسر میماند و پایش به محاکمه
میرسید شاید پدر مجبور میشد «اطالعات» خاصی را
درز دهد که به نفع بزرگترها نبود .این روند در دیماه
سال  ۹۰افتاد ۳ ،ماه قبلش ( ۱۱مهرماه) خامنهای
در انتقاد از پرداختن رسانهها به یک پرونده اختالس
گفت «عدهای میخواهند از این حوادث برای زدن توی
سر مسئولین سوءاستفاده کنند» و دستور داد «رسانهها
نباید خیلی این قضیه را کش دهند»! پوشش اصلی این
فسادها همان فرمان بود.
اقدامات شبکه طبری اما جلوی چشم رئیسی اتفاق
میافتاد که در آن زمان معاون اول قوه قضائیه بود .یکی
دیگر از متهمان فراری شبکه طبری ،حجتاالسالم
قاضی رسانهها که به احضار و آزار
منصوری بود؛
ِ
دهها روزنامهنگار شهرت داشت ،اما پس از یک رشوه
۵۰۰هزار یورویی ،از کشور فرار کرد .دو سال پس از
تشکیل این پرونده ،ناگهان ابراهیم رئیسی به دادستان
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نسلی آدمفروش است برای جمعآوری اطالعات بیشتر
تا بتوانند فسادها را بهتر بپوشانند و راههای افشای آن
را ببندند.
و سرانجام تازهترین نمونهاش ادعای احمد توکلی،
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و حسین رجایی،
معاون سازمان دیده بان شفافیت و عدالت که گفتهاند:
غسال آیت اهلل مصباح یزدی ،یک ابَربدهکار بانکی
است که جنازههای روحانیون سرشناس را به خانه
خود میبرد و غسل میدهد! آنها در این ادعانامه از
فردی میگویند که «در این بازار کساد  ۴۰میلیارد
تومان خمس» به خانه یک آیتاهلل میبرد  .فرزند
مصباح یزدی میگوید کسی که پدرم را غسل داده
این سرمایهدار نبوده است .کسی از او نمیپرسد که چرا
وقتی نخستین بار امام جمعه تهران نشانی او را داد و
در همه رسانهها هم منتشر شد تکذیب نکرد اما حاال
که فاش شد او یک «ابر بدهکار بانکی» است یادش آمد
که غسال پدرش او نبوده است؟
همین چند نمونه نمادین کافی است وگرنه مثالها
بیشمار است  .ممکن است خواننده بپرسد چرا از

ِ
بادکنک یک نظام ایدئولوژیک میترکد دو راه پیش رویش گشوده
وقتی

میشود؛ یا برای نجات تکههای باقی ماندهاش ،بخشهایی از گذشته را «بازیافت»
میکند و با پررنگ کردن نقاط انسانی و عقالنی این تجربه ،به تدریج وارد نقد

نقاط تاریک کارنامهاش میشود .یا در نقطه مقابل ،هرگونه بازنگری را به مثابهی

فنای مطلق خود تلقی میکند و از تکرار خود و اصرار بر خود دست نمیکشد .راه
رهبری
سرسختی
اول ،کاری است که اصالحطلبان با آمدن خاتمی آغاز کردند و با
ِ
ِ

نظامی-ایدئولوژیک ناکام ماندند .تجربه ( ۸۸علیرغم تفاوتهای عمیقش با تجربه

پیشین اصالحات) نقطه اوج این مسیربود که با سرکوب خونین متوقف شد .راه دوم
ِ

اما راهی است که رهبری و حلقه پیرامونش دهههاست در پیش گرفتهاند و در یک
روند «طبیعی» حاال باید خودیها را تصفیه کنند.

کل و معاون بینالملل قوه قضائیه دستور داد «مفسدین دولتیها مثال نمیآورم ،چون حداقل ،سرنوشت دولت
فراری را به کشور بازگردانند»! رئیس قوه قضائیه ماهها فاسد به انتخاب بعدیش گره خورده و او در معرض
پس از فرار و تنها پس از رسانهای شدن ماجرا دستور انتخاب مخاطب قرار میگیرد .اما ستونهای اصلی این
پیگردشان را داده بود .ماجرا وقتی جالبتر میشود که شبکهی در هم تنیده ،انتصابی است نه انتخابی و از
معاون دادستان در دادگاه گفت« :منصوری یکماه بعد قضا همین شبکه ،هر انتخاباتی را در ایران بیمعنا و
از تشکیل پرونده فرار کرده ،ولی چون تلفنش را ایران بیهوده کرده است.
گذاشته بود فکر کردیم هست و نرفته است»! این همان
نسبت میان بحرانها و حاکمیت را باید در ردپای
سیستم امنیتی و اطالعاتی نظام است که به سرقت و موجود در این نمونهها جستجو کرد  .از بیت رهبری
رشوه و اختالس که میرسد «فکر میکند» که اتفاقی و رییس دفتر و پدر عروسش تا رؤسای قوایش تا
نویس منتقد و کارگر معترض و شورای نگهبانش همه تا گردن در یک تبهکاری بزرگ
نیفتاده اما به روزنامه ِ
ملت بیپناه که میرسد یک نقطه را از قلم نمیاندازد  .و آلودگی فراگیر فرو رفتهاند .اما گره کار اینجاست که
شر شعارهای بزرگ خود
پس از اوج گرفتن این غائله ،منصوری ناگهان در هتل جمهوری اسالمی نمیتواند از ّ
محل اقامتش در رومانی «خودکشی کرد».
خالص شود و به این بازار سیاه تکیه کند.
ِ
سه :شبکه یک سیما (به سفارش خبرگزاری
بادکنک یک نظام ایدئولوژیک میترکد نخست
وقتی
تسنیم سپاه) نوجوانان را تشویق به جاسوسی از شورش نیروهایی که روزگاری خود نظام دعوتشان
ِ
ِ
رقابت پیچیده
دیگران میکند  .از بچهها جلوی دوربین میپرسد کرده انسجامش را به هم میریزد ،سپس
«آیا آنتن بودن کار خوبی است؟» بعد سوژه اختالس در درون این مافیا آن را روز به روز نامنسجمتر میکند
ِ
مرگ حلقهی وصل این مافیاها ،میتواند
و فساد را بهانه میکند تا آنها را به این نقطه برساند تا جایی که
شکنندگی
که آنتن بودن و آدمفروشی کار بدی نیست! همزمان مرگ حاکمیت را نزدیک کند و سرانجام
ِ
روزنامهنگارانی که فساد مسئوالن را افشا میکنند ناشی از بیاعتمادیِ بینالمللی ،بستر یک تغییر ماهوی
احضار و بازداشت میشوند و تازه مثال وقتی خبر تصرف (و حتی نه لزوما تغییر دموکراتیک) را رقم میزند.
زمین ۲۰۰میلیاردی حداد عادل فاش میشود میگوید
بحران خود است و
در این مرحله ،خو ِد حاکمیت،
ِ
از رهبری اجازه داشتم .به نظر میرسد هدف از این قرار نیست بحرانی از بیرون بر او تاثیر بگذارد .خودش
آموزشها مبارزه با فساد نیست؛ امیدشان پرورش خودش را نابود میکند.
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بحران از دید نظام جمهوری اسالمی
فرزانه بذرپور

بحران یک وضعیت نسبی و ادراکی است یعنی
رویدادی برای یک طرف ،بحران تلقی میشود ممکن
است برای طرف دیگر بحران نباشد .بحران فیمابین دو
حالت متضاد است ،مرز بین راحتی و ناراحتی؛ ثبات و
بی ثباتی؛ سکون و حرکت.
شرط اول در تعریف بحران اینست که بپرسیم،
بحران از نگاه چه کسی یا گروهی؟ چون رویدادی
از زاویه دولت «بحران» تعریف میشود ولی همان
رویداد از نگاه اپوزیسیون یا مردم «بحران» نام نمی
گیرد  .ممکن است از زاویه دید اپوزیسیون« ،وجود
نظام سیاسی جمهوری اسالمی» بحران تعریف شود
یا از نگاه قشری از مردم «رهبر» یا «رئیس جمهور»
عامل بحران باشند  .بنابراین   زاویه دید در تعریف
بحران بسیار مهم است  .از نگاه حکومت« ،حفظ وضع
موجود» بیانگر ثبات ،آرامش و راحتی سیستم است،
پس هر عاملی که این وضعیت را برهم زند ،میتواند
«بحران» تعریف شود  .دراین مطلب ،نگاهی خواهم
داشت به چیستی «تهدید» و «بحران»؛ اینکه بحران از
زاویه دید حکومت چگونه تعریف میشود و چه تاثیری
بر اقتدار نظام میگذارد.
حکومت در جمهوری اسالمی یک شاکله به هم
پیوسته و یکپارچه نیست و ما با ترکیبی از مراکز قدرت
روبه رو هستیم .به نظر میرسید طراحان نظام جمهوری
اسالمی آگاهانه این عدم تمرکز و چندگانگی نهادهای
تصمیم گیرنده را پیش بینی کرده بودند.
وظیفه شورای نگهبان را مجلس هم میتوانست
برعهده بگیرد یا میان ارتش و سپاه پاسداران تفاوت
ماهوی وجود ندارد  .بیت رهبری یک نهاد موازی با
دولت ساخته که وزیر خارجه آن علی اکبر والیتی است
و میرحجازی نقش وزیر اطالعات را ایفا میکند .وجود
نهادهای موازی و چندگانگی مراکز تصمیم گیری
از همان آغاز انقالب توسط مهندس مهدی بازرگان
هشدار داده شد اما نه تنها حاکمیت اعتنایی به این
هشدارها نداشت بلکه «چندگانگی» مراکز تصمیم
گیری را یک «فرصت» و «امتیاز» تعریف میکرد و
نه «بحران».
وجود نهادهای موازی ،در  ۴۰سال گذشته این

فرصت را به حاکمیت داده که
به ترتیبی بحران ها همدیگر
را خنثی کرده و هم پوشانی
پیدا نکنند.
تهدید همیشه تهدید
نیست
تهدید ماهیتا وجود خارجی
ندارد .تهدید را یک فرد ،نظام
یا سیستم «تعریف» میکند .
تعریف ما از تهدیدات لغو پذیر
است   .تعریف ما از تهدیدات
وابسته به زمان ،امکانات
و آمادگی فرد یا حکومت،
متفاوت میشود  .رخدادی که
دیروز تهدید تعریف میشد ،امروز همان رویداد به
دلیل آمادگی نظام یا توان مقابله با تهدید ،دیگر تهدید
تعریف نمی شود یا نوع واکنش به آن از «مقابله» به
«بی اعتنایی» تغییر می یابد.
هرچقدر قدرت یک سیستم ،دانش ،آماده سازی
نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،تکنولوژیک و بهداشتی
یک حکومت بیشتر شود ،تعداد یا گستره موضوعاتی
که تهدید تعریف میکند کاهش میابد  .به تعبیر دیگر
هرچقدر توان بازدارندگی سیستم بیشتر شود ،تعریفش
از تهدیدات متفاوت خواهد بود.
در دوران جنگ ایران و عراق ،گروه کومله برای
جمهوری اسالمی یک تهدید بود چون هر لحظه
میتوانست مرزهای کشور را ناامن کند .ولی به محض
اینکه جمهوری اسالمی ،پایگاه های نظامی خودش را
در مرزها مستقر کرد ،دیگر کومله «تهدید امنیتی»
تعریف نشد و نوع واکنش حکومت به تحرکات کومله
به «بی اعتنایی» تغییر کرد.
بنابراین هیچ موضوعی تهدید نیست مگر شما آنرا
تهدید تعریف کنید .حتی ماهیت شیطان هم تهدید
نیست تا وقتی که فرد وسوسه نشود  .تهدید وجود
خارجی ندارد بلکه یک نظام سیاسی ،تهدیدات را
تعریف میکند.
چه وضعیتی را میتوان بحران خواند؟

با این مقدمه که تهدیدات قابل کشف یا شناخت
نیستند بلکه تهدیدات «تعریف» و «بازتعریف» میشوند .
یا آنچه که از زاویه دولت ،تهدید است ،از نگاه مردم
ممکن است تهدید نباشد .به همین ترتیب «بحران»
هم بسته به زمان ،مکان ،منابع ،زاویه دید و گستره
تاثیرگذاری متفاوت تعریف میشود  .رخدادی که در
سال  ۱۳۶۰برای جمهوری اسالمی «بحرانی» تعریف
میشد در سال « ۱۳۶۳غیربحرانی» تحلیل میشود.
«بحران» ،واقعه ی مهمی است که نظام یا سیستم
در مقابلش یک واکنش همه جانبه فوری نشان میدهد .
برخی محققان عنصر «غافلگیری» را هم عالوه بر
«فشار زمانی» برای تعریف بحران ،در نظر میگیرند اما
تجربه تاریخی نشان داده که اتفاقا در برخی شرایط،
رخداد بحران برای حکومت قابل پیش بینی بوده
است .مثال در اعتراضات آبان ماه  ،۹۸دولت پیش بینی
میکرد که با گران شدن بنزین ،تظاهرات اعتراضی را
شاهد باشد ،پس علیرغم پیش بینی وقوع بحران ،به
استقبال آن رفت.
بنابراین ویژگی «غافلگیری» را نمی توان در بحران
ها یک عنصر ضروری تعریف کرد  .اما فشار زمانی یا
کوتاه بودن زمان واکنش ،تقریبا در همه بحران ها اعم
از بین المللی و داخلی قابل رصد است .اینکه حکومتها
در مواجهه با آنچه بحران تعریف کردند ،یک واکنش
فوری همه جانبه را در دستورکار قرار میدهند.
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اگر کشوری آستانه تحمل و قدرتمندی اش افزایش های اساسی اش تعریف میکند ،آنچه در ابتدای امر به
پیدا کند و به منابع متنوع تری دسترسی داشته باشد ،ذهنش میرسد فوریت تصمیم گیری یا واکنش است.
دایره تهدیدات یا بحران هایش به همین ترتیب کاهش
جمهوری اسالمی اصوال در مواجهه با رویدادهای
می یابد.
بین المللی «واکنشی» عمل میکند .سیاست و برنامه
واکنش رهبران در برابر تهدید یا بحران ،محصول مشخص و از پیش تعیین شده ندارد بنابراین رویکرد
موازنهی بین «قدرت تهدید» و «توان پاسخ» است واکنشی یک رویکرد دفاعی است که عموما جمهوری
و بسته به نوع موازنه ،چهارگونه واکنش را میتوان اسالمی در سیاست به کرات از آن بهره میبرد.
ترسیم کرد  .مبارزه طلبی ،احساس  آرامش ،وحشت،
حال فرض کنید این شیوه تعامل با موضوعات در
یا بیاعتنایی.
هنگامه بحران چه وضعیتی ایجاد میکند! تصمیمات
میتوان در ماتریسی بحران های مهم چهل سال سریع واکنشی که صرفا با با هدف سرکوب یا خنثی
گذشته را با نوع واکنش نظام به آن ترسیم کرد و نشان کردن بحران اتخاذ میشود نتیجه ی جز عمیق تر کردن
داد هر زمان که توان بازدارندگی سیستم در مقابل شکاف بین مردم و دولت ندارد .چون مدیریت بحران
تهدید بیشتر بوده ،واکنش حاکمیت به بحران ،از ستیز از یک نگاه نظامی و سخت افزاری برمی آید که اغلب
و مقابله به بی اعتنایی و احساس آرامش تغییر یافته خشونت آمیز ،بی رحمانه و غیرمنطقی به نظر میرسد.
است.
مثال در بحران انتخاباتی سال  ۸۸نظام چنان به
چرا امروز جمهوری اسالمی با بحران های متعدد سرعت درگیر سرکوب خشونت بار معترضان به نتایج
دست به گریبان است؟ چون توان داخلی و منابع نظام انتخابات شد که حتی فرصت نداد شورای نگهبان در
برای پاسخگویی به تهدیدات کاهش یافته است و به مهلت مقرر صحت انتخابات را تایید کند .نظام دچار
همان نسبت بر میزان و قدرت تهدیدات افزوده شده عدم اطمینان شدید نسبت به حجم و گستره اعتراضات
است.
بود پس تصمیم سریع و فوری حاکمیت براین شد
حاال چه وقت یک تهدید یا مجموعه ای از تهدیدات که  واکنش «ستیز و مبارزه» را انتخاب کند  .حکومت
تبدیل به «بحران» میشود؟ وقتی که تهدید یا تهدیدات تصمیم گرفت هر اعتراضی حتی تظاهرات سکوت و
بر منافع و ارزش های اساسی یک  سیستم اثر منفی مسالمت جویانه طرفداران جنبش سبز با گلوله و باتوم،
می گذارد و قدرت حکومت برای کنترل پیشینی آن سرکوب شود و مجال پیوستن قشرهای دیگر مردم را  
اثرات کاهش یافته است .به تعبیر دیگر «توان پاسخ» به اعتراضات ندهد.
به تهدید ضعیف شده در نتیجه واکنش فوری به بحران
مثال دیگر حوادث آبان  ۹۸و بعد از گران شدن
پیش آمده ترکیبی از مبارزه طلبی و وحشت است.
قیمت بنزین بود ،حکومت از ترس غیرقابل کنترل
ولی گاهی ممکن است یک تهدید شدید در مقطع شدن اعتراضات ،از همان شب نخست ،معترضان را
زمانی که نظام از پایداری و مشروعیت قابل قبولی به گلوله بست .دستور شلیک به فرمانداری ها بیانگر
برخوردار است ،به سیستم وارد شود اما علیرغم قدرت میزان استرس و نگرانی حکومت از گسترده شدن
تهدید ،چون توان پاسخ در نظام باالست ،تبدیل به یک اعتراضات بود.
بحران نمیشود.
تاثیر بحران ها بر حاکمیت
برای نمونه؛ در سال پایانی جنگ ایران و عراق،
اگر ما تاریخ انقالب را به  ۴۰بلوک مختلف تقسیم
صدام به مدت  ۵۰روز به شلیک  ۱۸۹موشک علیه کنیم؛ در هر سال ،رویدادها و وقایعی رخ داده که از
شهرهای مرکزی ایران اقدام کرد .در این حمالت بیش زاویه دید نظام« ،بحران» تعریف شده است .اما سوال
از  ۲هزار ایرانی غیرمسلح کشته شدند و حدود یک اینجاست که آیا این بحران ها منجر به تضعیف یا
چهارم اهالی پایتخت از تهران فرار کردند  .بمباران فروپاشی نظام شده است؟  پاسخ «خیر» است چون
شهرها به ویژه پایتخت آن هم بعد از  ۷سال جنگ نظام جمهوری اسالمی ایران همچنان پابرجاست.
فرسایشی ،میتوانست مردم تهران را که در سالهای
پس سواالت دیگری پیش می آید:
جنگ اغلب شنونده اخبار عملیات ها بودند نه هدف
– این بحران ها چه تاثیری بر توان ماندگاری نظام
مستقیم عملیاتی ،علیه حکومت بشوراند  .یا شعار پایان می گذارد؟
جنگ را به یک مطالبه ی جدی و گسترده به شکل
– اگر بحران ها منجر به فروپاشی نظام نشده ،چه
تظاهرات خیابانی که   مثالعلیه جنگ ویتنام صورت تغییری درون نظام ایجاد کرده یا چه تاثیری برجای
گرفت ،تبدیل کند اما چنین نشد .چرا؟
گذاشته است؟
اگرچه بمباران شهرها ،خسارت جانی و مالی زیادی
– آیا بحران ها موجب تعدیل سیاست های نظام
به ایران وارد کرد اما موضوعی تحت عنوان «تهدید جمهوری اسالمی شده است؟
دولت» یا «بحران امنیت داخلی»  در حاکمیت تعریف
در پاسخ باید گفت؛ اگر تاثیر بحران بر اقتدار ملی
نشد  .چراکه در آن مقطع زمانی ،مشروعیت نظام و حاکمان را مالک ارزیابی قرار دهیم ،شواهد حاکی از
خمینی در افکار عمومی ایران از یکسو و سرکوب آنست که «اقتدار نظام» کمتر نشده است  .بحران ها
گروههای معترض و منتقد نظام از سوی دیگر این موجب تضعیف نهاد حکومت و حاکمیت در ایران نشده
توان بازدارندگی را به حکومت میداد تا علیرغم «قدرت است ،البته موجب تقویت آن هم نبوده است.
تهدید» ،نگران وقوع «شورش مردمی» یا «اعتراضات
نظام توتالیتر در پی هر بحران توان نظامی و قوه
گسترده» به واسطه بمباران شهرها نباشد.
قهریه اش را به گونه ای ارتقا داده و در واکنش به
فرق بحران و غیر بحران
بحران های مشابه بعدی از آن نیرو بهره برده است .
عنصر «زمان» در تعریف بحران اهمیت دارد .وقتی تحریم نظامی و تسلیحاتی اگرچه در موقع جنگ
نظام سیاسی ،در زمان کوتاه ،تصمیم گیری فوری یک بحران برای نظام تعریف میشد ،اما به تدریج با
میکند ،نشان از شدت میزان خطر برای سیستم است  .ایجاد سازمان موشکی سپاه پاسداران ،خودکفایی در
یکی از وجوه تفکیک یک رویداد بحرانی از غیربحرانی ساخت تسلیحات را برای جمهوری اسالمی به ارمغان
را میتوان در نوع و فوریت تصمیمگیری ها دید.
آورد  .بنابراین به دنبال بحران ،نظام سعی کرد توان
وقتی یک نظام ،واقعه ای را تهدید جدی علیه ارزش بازدارندگی خود را در مقابله با تهدیدی که تعریف

شده ارتقا دهد و در نتیجه بعد از مدتی ،ممکن است
«تحریم تسلیحاتی» را تهدید جدی یا بحران تعریف
نکند.
به نظر میرسد هر بحران بیرونی باعث شده که
جمهوری اسالمی به صنایع داخلی اش وابسته تر شود .
بنابراین تمامیت خواهی و اقتدار نظام در نتیجه بحران
ها به نظر میرسد تضعیف نشده است.
پس بحران چه تاثیری بر نیروهای درون حاکمیت
گذاشته است؟
به دنبال هر بحران یک بخش از معتقدان به نظام
و آرمان های انقالب اسالمی دچار ریزش شدند  .به
طور مثال خلع آیت اهلل منتظری از قائم مقامی رهبری
باعث ریزش جمعی از باورمندان به نظام والیت فقیه
شد  .یا کودتای انتخاباتی  ۸۸صف گروه دیگری از
معتقدان را از نظام و رهبری جدا کرد.
ریزش های سیاسی در پی هر بحران ،نظام جمهوری
اسالمی را به سمتی کشانده که امروز نه بخاطر آرمان

اگر تاثیر بحران بر اقتدار ملی

حاکمان را مالک ارزیابی قرار دهیم،

شواهد حاکی از آنست که «اقتدار نظام»

کمتر نشده است .بحران ها موجب
تضعیف نهاد حکومت و حاکمیت در

ایران نشده است ،البته موجب تقویت

آن هم نبوده است.

های انقالب بلکه صرفا برای حفظ خودش تالش
میکند.
ممکن است گفته شود امروز بسیاری از اصول
گرایان یا اصالح طلبان از وضع موجود ناراضی اند یا به
حکومت منتقدند .امثال مسیح مهاجری ،عباس عبدی،
محمدرضا تاجیک یا صادق زیباکالم اگرچه ریزش های
حکومت محسوب میشوند اما همچنان خودشان را در
دایره نظام تعریف می کنند .مقاالت و گفتارهای انتقادی
آنها با هدف تقویت نظام جمهوری اسالمی است و نه
تضعیف آن   .این افراد توصیه ها و راهکارهایی به نظام
ارائه میدهند تا کارآمدی و ماندگاری آن را افزایش
دهند .پس نمیتوان این ریزش ها را در سبد اپوزیسیون
یا تحول خواهان تعبیر و تفسیر کرد.
ممکن است مسیح مهاجری پیشنهاد کند قانون
حجاب اجباری لغو شود یا ورود آخوندها به انتخابات
ممنوع شود  .این سیاست ها از نگاه مهاجری باعث
تقویت بنیه اجتماعی و مشروعیت نظام جمهوری
اسالمی است .نگرش این افراد ،نگرش اصالحی است
و نه نگرش براندازانه.
بنابراین ریزش نیروهای درون حکومت ضرورتا در
سبد تحول خواهی یا براندازی نظام نبوده است.
در تحلیل نهایی ،سوال اساسی که باید پاسخ داد
اینست که چه چیزی باعث میشود یک کشور که دارای
فزایندگی بحران هاست و همه نهادها و مراکز تصمیم
گیری آن باهم در تضاد و تعارض هستند؛ ماندگاری
داشته باشد؟
پاسخ به این سوال نیاز به بررسی نظام جمهوری
اسالمی ایران از زاویه مردم شناسی ،جامعه شناسی،
دین شناسی و شیعه شناسی دارد ،اما بی تردید نقش
عوامل خارجی در ماندگاری این سیستم بی تاثیر
نیست.
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“چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید”
محمد برقعی

کمتر از یک سال از پیروزی انقالب می گذشت که که دیدم همشهری هستند و،
برای بررسی اوضاع بلوچستان که سالها در آنجا  سفر دونفر از آن سه نفر دوست
کرده و قلم زده بودم بدانجا رفتم .به مرد میان سالی برادرم   .صحبت دوستانه گل
برخوردم که داوطلبانه روی شبکه برق فشار قوی کار انداخت  .پس از نیم ساعتی
میکرد .از صبح بسیار زود باالی تیرهای برق در معابر به من گفتند حاجی آقا )
میرفت تا تاریکی  غروب .فرزند پنج ساله اش هم در این عنوان احترام آمیز آنان
پایین می نشست و گاه ابزار کار پدرش را به او می بجای   لقب دکتر یا مهندس
داد.پرسیدم چه مقدار مزد می گیری و چرا این بچه بود(می شود اجازه بدهی ما
راهمراه خود می بری .گفت من از تهران می آیم .ماهها برویم اطاق باالیی بنشینیم و
سخت کار کرده ام تا با آن پول و پس اندازی که من دررودربایستی اجازه دادم
دارم خرج ده ماه خانواده را نزدشان بگذارم تا خودم  ).صبح مسئول خانه به دیدنم
بتوانم داوطلبانه این جا بیایم که به انقالب کمک کنم  .آمد و گفت محمد آقا چرا
این بچه هم چند روز دیگر برمی گردد  ،چون مدرسه پارتی بازی کردی  .گفتم من
دارد،ولی می خواهم به او نشان دهم وظیفه تک تک ما کاری نکردم .گفت میدانی آن
است که با همه وجود از این انقالب حمایت کنیم ،و به اطاق باال چیست  گفتم  نه .گفت از این جمع هرروز
جهان نشان دهیم ما به زودی با همه مشکالت ،ایرانی پانزده نفر به نوبت غسل می کنند وبه آنجا میروند تا
سربلند و خود کفا می سازیم ،وصدای پیروزی اسالم را آماده برای عملیات انتحاری باشند .امروز نوبت این بچه
به گوش تمام جهانیان می رسانیم.
ها نبود .لذا بچه ها از سادگی شما سوء  استفاده کردند
سخن از آمدن امام خمینی بود و این که دولت و خودشان را جزو آن پانزده نفر کردند  .با دهان باز
بختیار قرار است مانع ورود امام خمینی شود  .تانک ها گفتم پارتی بازی و زرنگی برای جلو افتادن در شهادت .
را آماده کرده اند که هواپیمای امام که رسید  به محل گفت بله آخر ممکن است تا نوبت آنان بشود امام آمده
ورودش بروند و جمعیت را پراکنده یا سرکوب کرده باشد و فرصت شهادت را از دست بدهند.
و امام رادستگیر کنند  .دررابطه با آشنایی و سوابقم
ومن این ایام مرتب از خود می پرسم آن همه ایثار
به منزل  حاجی مستقیم که خانه ای بزرگ  در کنار و از خود گذشتگی کجا رفت .چه شد که آن بهشت
مسجد خانم فخرالدوله بود  ،رفتم .او که یک کارگاه ساخته نشد ،و بهشتی در لواسان با ساختمان های
اطاق سازی داشت تمام زندگیش را در اختیار کسانی میلیاردی   درست شد .چه شد که حال حتی خود
گذاشته بود که می خواستند با بستن مواد منفجره   مقامات حکومتی هم می گویند مشکل ما بیش از
دست ساز نزدیک درب پایگاه ها منتظر بمانند که تحریم ها فساد داخلی است .چرا حکومتیان چنان به
وقتی تانک ها می خواهند بیرون بیایند خود را زیر جان یک دیگر افتاده اند که شعار غالب شده است
تانک بیندازند  و آن راباخود منفجر کنند .می گفتند «دیگی که برای من نمی پزد بگذار سر سگ در آن
اگر دو یا سه تانک را به این شیوه منفجر کنیم ،راه بپزد  ».چرا این همه فرصت طلب بی ایمان و سود جو
خروج پایگاه بسته می شودوبعد موج جمعیت به یاری جای آن ایثار و امید های بزرگ را گرفته اند؟
می آیند و مانع حرکت نیرو به سمت  .محل امام می
بگذارید برای نمونه یک نهاد رابررسی کنم تا
مقصودم را برسانم و آن نهادمسئول امنیت کشور
شوند
حدود دویست نفری در آن خانه بودند  .ظهر رفته است ،که بدون آن هر کشوری از بین میرود ،چه رسد
بودم .بعد از نماز مغرب چند جوان  از آن جمع مرا در به ایران که از همه سوی مورد تهاجم است ،و دشمنان
گوشه ای تنها گیر آوردند  .سالم و علیک و آشنایی آن را در حلقه محاصره خود دارند چه شدکه وزارت

اطالعات در عمل شده چرخ پنجم ،و اطالعات سپاه  
همه کارهارا به دست گرفته است  .خود ش دستگیر
می کند ،به زندان های خودش می برد و بازجویان
خودش رادارد چرا بجای دستگیری دزدان و فاسدانی
که مملکت  را به ویرانی کشیده اند چند دانشجو یا
مدافع حقوق بشر یا استاد دانشگاهی که به سمیناری
دعوت شده  را  می گیرد؟
در سالهای اولیه انقالب دستگاه امنیتی ایران چنان
قوی بود که سیا و موساد و دیگر دستگاه های امنیتی
صاحب نام جهان به قدرت آن اعتراف داشتند  .هر روز
توطئه ای در کشور می شد ،و دستگاههای جاسوسی
کشورهای بزرگ همه به دنبال نفوذ در ایران و ایجاد
آشوب بودند   .ساواک منحل شده بود   .کادرهای
امنیتی ایران همه مردم عادی و بدون تجربه و دانش
در این زمینه ،اما همه سراپا شور وایمان و آماده
هرگونه فدکاری بودند .با این وجود قوی ترین دستگاه
امنیتی را ایجاد کردند  برای آن که قدرت دستگاه های
امنیتی کشور در آن زمان روشن شود به چند نمونه
اشاره می شود:
چندین سال پیش یکباره درمدت  ۴۸ساعت د ه
ها تن از مهره های نفوذی و جاسوسان اسرائیل را در
نوار غزه دستگیر کردند و ،موساد را برای مدت ها در
آن منطقه زمین گیر کردند .هر کس می داند یافتن و
آموزش یک نفوذی نیاز به هزینه ومهارت بسیار دارد
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،به ویژه در میان فلسطینیان که در روند مقابله با
موساد تجربه بسیاری کسب کرده اند .آن چه موساد را
سخت هراسانده بود آن بود که پس از افشا و پیگیری
وسیع متوجه شدند این شناسایی اززمان کشف اولین
جاسوس تا دستگیری به این وسعت دو سال کشیده
بود،ودر تمام این مدت عملیاتی به این وسعت از دید
آنان پنهان مانده بود
افشای آن در مطبوعات آمریکا به آن سبب بود  که
دستگاه های امنیتی آمریکا کشف کرده بودند اسرائیل
بدون اطالع سازمان های امنیتی آمریکا برای همه
کسانی که مخالف خود می دانسته پرونده تشکیل و
فعالیت های آنان را زیر نظر قرار می داده است .کشف
این مسئله چنان مقامات امنیتی آمریکا را خشمگین
کرد که حتی داستان آن به نشریات هم کشید ه شد
ولی حامیان اسرائیل با تالش بسیارتوانستند مانع بر
خورد آمریکا با اسرائیل شوند .بهانه اسرائیل برای
این کارش آن بود که مدعی بود دستگاه های امنیتی
آمریکا با خاورمیانه آشنایی کافی ندارند ،واسرائیل با
سازمان جاسوسی نیرومندش ضعف نهادهای امنیتی
آمریکا را جبران می کند ،و چون دوست آمریکاست
در نهایت به نفع آمریکا است .اما استدالل هر چه بود
متضمن تحقیر نهادهای امنیتی آمریکا بود  .پس آن
دستگیری های در نوار غزه آنان به اسرائیل گفتند شما
نمی دانید زیر دماغتان  چه می گذرد ،وایران نشان
داده آن ادعاهای شما گزافه گویی و خود بزرگ بینی
است ،آن وقت برای ما ژست می گیرید.
در سال ۲۰۰۶حزب اهلل توانسته بود با غافل گیر
کردن نیروهای اسرائیل چند سرباز را کشته و دو تن
از آنان رادستگیرکند .برای جبران این حقارت اسرائیل
حمله وسیعی به جنوب لبنان ،که مرکز حزب اهلل است
صورت داد .انتظار داشتند ظرف چند روز چنان درسی
به حزب اهلل بدهند که دیگر جرات خیال حمله به
ارتش نیرومند اسرائیل را نکند .اما با کمال تعجب با

آنان بودند.
آن چه برای اسرائیل شگفت آورتر بود آن که
چگونه حزب اهلل در پس دیوار خانه ها سنگر ساخته،
و تجهیزات جنگی خود را در طول ماه ها وشاید
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ناالیق ولی متظاهر و متملق جایگزین آنان شده بودند .
اگردراین نهاد بسیار حساس که بازوی اصلی قدرت
نظام است چنین شود تکلیف سایر وزارت خانه ها و
نهادهای حکومتی معلوم است.

امروزه همه کس حتی خود حاکمان می گویند مشکالت کنونی ایران بیش
از آن که حاصل تحریم ها ،تبلیغات رسانه های مزدور خارج از کشور و رسانه های
اجتماعی که نظارت بر آنها ممکن نیست باشد ،حاصل عملکرد غلط و فساد خود
حکومت است .وهمان شعر ناصر خسرو:
روزی ز سر سنگ عقابی به هوا ساخت

وندر طلب طعمه پر وبال بیاراست

پس از آن که تا بلندای آسمان ها رفت و مغرورانه جهان را زیر بال خویش دید
ناگهان تیری بر او خورد و اورا به زیر کشید و او در شگفت چه گونه او با آن قدرت
سرنگون شد:
چون نیک نظر کرد پرخویش در آن دید گفتا زکه نالیم که از ماست که بر ماست

چند سال دور ازچشم اسرائیل به آنجا برده است ،
نخستین ضربه بر وزارت اطالعات زمان رفسنجانی
در حالی که اسرائیل از طرق مختلف از جمله ماهواره بود که بخشی از متفکران آن مثل سعید حجاریان در
و جاسوسان خودکوچکترین اتفاقات جنوب لبنان را اعتراض به انتصاب فالحیان به وزارت اطالعات استعفا
رصد می کرده است .
دادند .کسی که بیشتر خشونت داشت تا آگاهی وایمان
لذا پس از مدتی همراه با آمریکا   فشار سنگینی  .فساد اخالقیاش تا حدی بود که بازن شوهر داری که
به دولت لبنان آوردند که ارتش حزب اهلل و مهمتر ازمیهمان داران هواپیمای بود رابطه برقرار نمود و بعد
سیستم مخابراتی آنان زیر نظارت دولت لبنان در آید که خبر آن درزکرد او را سربه نیست کرد.
 .بهانه آن بود که چه گونه در یک کشور دوارتش و
بار دوم در جریان قتل های زنجیره ای  در زمان
دو دستگاه مخابراتی وجود داشته باشد .ولی حزب اهلل آقای خاتمی بود که معلوم شد عامالن این جنایات
تسلیم این خواسته نشد  .به ویژه که حال در چشم خود مقامات امنیتی با فتوای یکی دوتن از علمای
مردم لبنان و دیگر اعراب قهرمان محبوبی شده بود که رده باالی حکومتی هستند .فشار های بسیاری آمد تا
واقعیت برمال نشود ،و در این راه بسیاری از کسانی که
من این ایام مرتب از خود می پرسم آن همه ایثار و از خود گذشتگی کجا
جزو اصالح طلبان و مخالف این جنایات می دانستند
را به انواع حیله ها بیرون راندند .آخر مگر نه آیت اهلل
رفت .چه شد که آن بهشت ساخته نشد ،و بهشتی در لواسان با ساختمان های
روح اهلل حسینیان وکیل مجلس بسیار خبرساز سعید
امامی عامل اصلی این قتل هارا شهید می خواند و
میلیاردی درست شد .چه شد که حال حتی خود مقامات حکومتی هم می گویند
حتی او ویارانش مدعی بودند این جنایات کار اصالح
مشکل ما بیش از تحریم ها فساد داخلی است .چرا حکومتیان چنان به جان یک
طلبان است.
بار سوم زمان احمدی نژاد بود وی سیاستی را که
دیگر افتاده اند که شعار غالب شده است «دیگی که برای من نمی پزد بگذار سر سگ
برای همه وزارتخانه ها اجرا کرد در اینجا نیز اجرا نمود .
در آن بپزد ».چرا این همه فرصت طلب بی ایمان و سود جو جای آن ایثار و امید های
حدود چهل تن از کادرهای باسابقه وکاردان را اخراج
کرد ،و بجای آنان کسانی را گمارد که غالم حلقه به
بزرگ را گرفته اند؟
گوش او باشند ،والبته اگر بر پیشانیشان جای مهر نماز
بود ترجیح می داد.
چنان مقاومتی از جانب حزب اهلل روبرو شدند ،که پس برای اولین بار طعم تلخ شکست را به اسرائیل چشانده
چنین است که امروزه همه کس حتی خود حاکمان
از ۳۳روزبا تحمل شکستی سخت برای همیشه از لبنان بود.البته بر هیچ کس پوشیده نبود که این پیروزی به می گویند مشکالت کنونی ایران بیش از آن که حاصل
بیرون رفتند .آنان چنان از این مقاومت بر آشفته شده کمک ایران انجام شده است به ویژه بخش فلج کننده تحریم ها ،تبلیغات رسانه های مزدور خارج از کشور و
بودند که از بسیاری از سالح های ممنوعه مثل بمب یافتن کدهای مخابراتی و شیو ه های ارتباطی.
رسانه های اجتماعی که نظارت بر آنها ممکن نیست
های خوشه ای وفسفری استفاده کرده و به عمد غیر
اما چه گونه شد که حال به فاصله چند ماه دو باشد ،حاصل عملکردغلط و فساد خود حکومت است .
نظامیان بسیاری را کشتند.اما دلیل شکست مفتضحانه شخصیتی را که اسرائیل آشکارا به دنبال آنان بود وهمان شعر ناصر خسرو:
آن ارتش بسیار نیرومند و مجهز آن بود که تانکهای ونیروهای امنیتی ایران با همه امکاناتش حفاظت آنان
روزی ز سر سنگ عقابی به هوا ساخت   وندر طلب
آنان به هر کوچه و خیابانی که میرفتند حزب اهلل با را بر عهده داشت روز روشن در تهران ترور کردند   .طعمه پر وبال بیاراست
آمادگی کامل   با موشک و خمپاره آنان را به آتش پیشتر هم چندین کامیون اسرار اتمی ایران را دزدیده
پس از آن که تا بلندای آسمان ها رفت و مغرورانه
می بست و تانک هارا از کار می انداخت   .باالخره بودند که یکی از شاهکارهای جاسوسی جهان بود.
جهان را زیر بال خویش دید ناگهان تیری بر او خورد
متوجه شدند که حریف به طریقی تمام کدهای آنان
پیش از آن که اطالعات سپاه وزارت اطالعات را و اورا به زیر کشید و او در شگفت چه گونه او با آن
را به دست آورده ،و باشنود پیام ها متوجه می شده تبدیل به چرخ پنجم کرده باشد ،سه باردر آن وزارت قدرت سرنگون شد:
که ارتش اسرائیل در نظر دارد به کجا حمله کند ،و خانه تصفیه صورت گرفته بود ،وهربار بخشی از آن
چون نیک نظر کرد پرخویش در آن دید    گفتا زکه
آنان نیروهای خود را به آنجافرستاده وآماده حمله به نیروهای مومن و فداکار کنار گذاشته شده ،وافراد نالیم که از ماست که بر ماست
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دومین دست بدست شدن قدرت؛ دورنماهای جایگزینی رهبر در ایران
مهرزاد بروجردی

چکیده
نکته های زیر درباره جایگزینی و جانشینی ولی
فقیه در ایران به خاطر می رسند:
 -۱هیچ نامزدی که بهره ور از پذیرش همگانی بوده
و برای مسند رهبری ساخته و پرداخته باشد ،پدیدار
نیست.
 -۲هیچ روحانی رده باال ،بهره مند از وزن درخور
سیاسی و پایگاه اجتماعی مستقل از حکومت ،در میان
نیست.
 -۳هیچ نامزد سیاسی ای نیست که اندیشه ها و
کارنامه اش بی کم و کاستی و بدور از چون و چرا
باشد.
 -۴هیچ نامزد شناخته شده ای نیست که در چشم
سیاسی گوناگون و رقیب ،خواستنی و
همه گروههای
ِ
پذیرفتنی باشد.
معنای این چهار گزارش از واقعیت کنونی اینست
که:
 -۱جدا از اینکه در پایان چه کسی در قامت رهبر
آینده پدیدار می شود ،صداهای اعتراض بلند و نشانه
های ناخرسندی آشکار خواهد شد.
 -۲رهبر بعدی جایگزین بسی ناتوانتر از رهبر
کنونی خواهد بود.
 -۳امکان یک آشوب در جریان جایگزینی هست،
گرچه نمی بایست در برآورد دامنه گسترش ناآرامی ها
زیاده روی کرد.
اهمیت جانشینی
پیش بینی و داوری درباره فرایند جایگزینی ولی
فقیه ایران کار دشواریست  .این قدر می دانیم که
جانشینی رهبر همراه با کشاکشهای داخلی برآمده از
نقش ،قدرت و حدود اقتدار سیاست ورزان و نهادهای
حکومتی گوناگون خواهد بود .گرچه پرابهامی و پنهانی
ِ
فرایندهای تصمیم گیری در سیاست ایران تحلیلگران
و برنامه ریزان سیاسی را ناچار از پیش بینی های
گمان آلود می کند ،دشوار بتوان از نقش و اهمیت
رخدادی چون جایگزینی رهبر چشم پوشید و درباره
اش سخن نگفت  .چرا که :الف) جانشینی رهبر
کنونی ،دومین جایگزینی هموار قدرت عالی در تاریخ

جمهوری اسالمی خواهد بود .
ب) خامنهای ستون اصلی
جمهوری اسالمی در سه دهه
گذشته بوده است ،و پ) در
تراز نظر ،بسا که رهبر نوین
سالها بر مسند حکومت تکیه
خواهد زد.
پیشاپیش ،پاره ای شرکتها
زنی بر
و اندیشکده های گمانه ِ
آن شده اند که “در سالهای
پیش رو ایران ناآرامی های
بیشتری ،از کشمکشهای
داخلی گرفته تا جایگزینی
ولی فقیه ،به خود خواهد
دید ]۱[”.بی شک چنین پیش بینی ای به دغدغه
ها درباره آسیب پذیری سیاستهای داخلی و خارجی
ایران در سالهای آینده دامن می زند.
اکنون پرسشهای چندی پیش روی ماست :از روند
دست بدست شدن قدرت از رهبر نخست یعنی آیت
اهلل خمینی به رهبر کنونی یعنی آیت اهلل خامنهای
چه آموخته ایم؟ سنجه های کنونی جانشینی که
“چگونگی” رهبری و “کیستی” رهبر آینده را پدیدار
کنند کدامند؟ آیا کشاکشها و رقابتهای سخت بر سر
جانشینی رهبر هم اینک در راهند؟ آیا رهبر نوین،
بویژه اگر از نسل جوانتری برآمده باشد ،دست به
دگرگونیهایی در سراپای ساختار حکومتی خواهد
گشود تا چه در داخل و چه در خارج دری از تفاهم
و آشتی بگشاید؟ آیا بخت درگیری و شکاف افتادن
میان نخبگان سیاسی و نظامی بر سر فرایند جانشینی
یا دگرگونیهای پس از آن ،باالست؟ آیا چنان شکافی
به آشوب داخلی خواهد انجامید؟ چالشهای آنی و
درازدامن رهبر آینده چه ها خواهد بود؟ رهبر نوین به
چند سال برای جایگیرشدن و ریشه دوانیدن قدرتش
نیازمند است؟ نوشتار کنونی ،به پاسخگویی برخی
ازین پرسشها خواهد پرداخت.
جانشینی نافرجام
در روز  ۲آذر  ۱۳۶۴مجلس خبرگان آیت اهلل

حسینعلی منتظری را به قائم مقامی رهبری برگزید .
منتظری ( ، )۱۳۸۸-۱۳۰۰یکی از برتر دستیاران
خمینی ،شکنجه های سخت ساواک در دوران شاه
را تحمل کرده و پس از آزادی از زندان در آبان
 ۱۳۵۷به خمینی در پاریس پیوسته بود   ]۲[.پس
از انقالب ( )۱۳۶۰-۱۳۵۸امام جمعه تهران و قم بود .
در مرداد ۱۳۵۸به عضویت مجلس خبرگان قانون
اساسی برگزیده شد و در آن ،به جا انداختن آموزه
والیت مطلقه فقیه که استادش خمینی در سالهای
دهه ۱۳۵۰پرورده بود ،پرداخت  .در آبان ۱۳۶۵
یک روزنامه لبنانی از ماجرای پنهانی ایران-کنترا
پرده برگرفت که در آن کاخ سفید به رهبری رونالد
ریگان پنهانی به فروش سالح به ایران در برابر آزادی
گروگانهای آمریکایی در لبنان پرداخته و آنگاه درآمد
اینکار را بدون آگاهی کنگره آمریکا به حساب کنتراها
در نیکاراگوئه واریز کرده بود .گویا خبر این ماجرا را
برادر داماد آیت اهلل منتظری ،که یازده ماه پس ازین
به حکم دادگاه ویژه روحانیت تیرباران شد ،به روزنامه
لبنانی رسانیده بود .گرچه این رویداد روابط خمینی و
منتظری را تیره ساخت ،جدایی کامل میان آندو در ۵
فروردین  ۱۳۶۸رخ داد ،یعنی هنگامیکه رادیو بی بی
سی فارسی نامه هشت ماه پیشتر منتظری به خمینی
را پیش چشم همگان کشید  .درین نامه منتظری
به تندی به اعدامهای گروهی زندانیان سیاسی در
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تابستان  ۱۳۶۷تاخته[ ]۳و خونریزی های دستگاه بکارگماشتن یک شورای بیست نفری برای بازنگری
آن حکومت شاه دانسته بود .فردای آنروز ،قانون اساسی با خبر کرد.
را بدتر از ِ
خمینی بی پروا و به ناگهان منتظری را که تا پیش
–  ۹اردیبهشت ۱۳۶۸؛ خمینی در نامه دومی به
ازین از نزدیکتر همراهانش می شمرد از قائم مقامی رئیس مجلس خبرگان چنین گفت که باوری که از
رهبری برکنار کرد ]۴[.منتظری بیست سال پسین همان آغاز داشته و بر آن پای فشرده است اینست
زندگی را در شهر قم و زیر فشار دستگاه سپری کرد که شرط مرجع تقلید بودن برای مقام رهبری ضروری
اما بسان مهمترین روحانی ناقد ،از اعتراض به دستگاه نیست.
در پایمال کردن حقوق بشر دست نکشید  .در روز
–  ۱۳خرداد ۱۳۶۸؛ خمینی در پی یک سکته قلبی
ِ
 ۲۳آبان  ۱۳۷۶به سخنرانی مهمی در نقد
مرجعیت و پیش از آنکه شورای بازنگری کار خود را به انجام
حکومت ساخت ٌه خامنهای پرداخت که به زندانی رساند درگذشت.
ْ
شدن خانگی اش تا روز  ۱۰بهمن  ۱۳۸۱انجامید .
–  ۱۴خرداد ۱۳۶۸؛ مجلس خبرگان خامنهای را به
بجاست به یاد بیاوریم که منتظری در آغاز از هواداران مقام رهبری برگزید.
پر شور آموزه والیت فقیه بود و در مجلس خبرگان
–  ۶مرداد ۱۳۶۸؛ در یک همه پرسی ملی ،که
قانون اساسی ( ۲۸مرداد تا  ۲۴آبان  )۱۳۵۸بیشترین همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انجام شد ،قانون
نقش را در گنجانیدن این آموزه در قانون اساسی بازی اساسی بازنگری شده به تصویب رسید.
کرد درحالیکه در نسخه نخستین قانون اساسی که
بدیگر سخن ،بهنگام گزینش خامنهای به رهبری
بدست حقوقدانان فراهم شده بود ،هیچ نام و نشانی از بدست مجلس خبرگان ،فرایند جانشینی می بایست
والیت فقیه نبود ]۵[.در آنهنگام ،منتظری همچنین به پیروی از قانون اساسی وقت که در روزهای  ۱۱و
به رشته درسهایی درباره این آموزه می پرداخت که  ۱۲آذر  ۱۳۵۸به تصویب مردم رسیده بود ،و نه قانون
همزمان از رادیو ایران پخش می شد .با اینهمه ،وی اساسی بازنگری شده که خود پس از آنکه خامنهای
که به رک گویی شهرت داشت ،رفته رفته از قدرت بر مسند رهبری تکیه زد پدیدار شد ،پیش رود  .برابر
بی حد و مرز رهبر و از کاربست نابجای آن در هر دو قانون اساسی وقت رهبر می بایست یکی از مرجع های
دوره خمینی و خامنهای به ستوه آمد و گرچه هیچگاه تقلید باشد و خامنهای یک مرجع تقلید نبود .با اینهمه
نقش پیشین خویش در جاانداختن و گنجانیدن ایده
اکنون پرسشهای چندی پیش روی ماست :از روند دست بدست شدن قدرت
والیت فقیه در قانون اساسی را انکار نکرد ،در عمل و
تا زمان درگذشتش در  ۲۹آذر  ،۱۳۸۸به نقد آنچه که
از رهبر نخست یعنی آیت اهلل خمینی به رهبر کنونی یعنی آیت اهلل خامنه ای چه
کاربست نابجای آن آموزه می نامید پرداخت.
نخستین جانشینی
آموخته ایم؟ سنجه های کنونی جانشینی که «چگونگی» رهبری و «کیستی» رهبر
در روز  ۱۳خرداد  ،۱۳۶۸یعنی شصت و پنج روز
پس از برکناری منتظری ،آیت اهلل خمینی در گذشت ،آینده را پدیدار کنند کدامند؟ آیا کشاکشها و رقابتهای سخت بر سر جانشینی رهبر
بی آنکه مجالی برای گزینش قائم مقام رهبری یافته هم اینک در راهند؟ آیا رهبر نوین ،بویژه اگر از نسل جوانتری برآمده باشد ،دست
باشد .فردای آنروز اعضای مجلس خبرگان در دیداری
ویژه گرد هم آمدند تا تدبیری برای جانشین رهبر به دگرگونیهایی در سراپای ساختار حکومتی خواهد گشود تا چه در داخل و چه در
کنند .گرچه برکناری منتظری به تایید بیشترینه آنان خارج دری از تفاهم و آشتی بگشاید؟ آیا بخت درگیری و شکاف افتادن میان نخبگان
رسید ،بر سر اینکه جانشینی خمینی را به یک “شورای
رهبری” و یا به یک تن بسپارند شکافی پدیدار شد  .سیاسی و نظامی بر سر فرایند جانشینی یا دگرگونیهای پس از آن ،باالست؟ آیا چنان
چهل و پنج تن به سود ،و بیست و سه تن به زیان
رهبری یک تن رأی دادند تا در بر چند و چونها و شکافی به آشوب داخلی خواهد انجامید؟ چالشهای آنی و درازدامن رهبر آینده چه
اختالفهای پسین که می توانست اعتبار دستگاه و توان ها خواهد بود؟ رهبر نوین به چند سال برای جایگیرشدن و ریشه دوانیدن قدرتش
نهاد رهبری را به چالش بکشد ببندند .پس از گزینش
بسان نامزد مقام رهبری ،سید علی خامنهای (زاده  ۲۴نیازمند است؟ نوشتار کنونی ،به پاسخگویی برخی ازین پرسشها خواهد پرداخت.
تیر  ، )۱۳۱۸دستیار دیرین خمینی و رئیس جمهور
وقت ،چنین گفت که خود را شایسته این نقش و مقام
نمی بیند و گزینش خویش به رهبری را ناسازگار با در نامه  ۹اردیبهشت  ،۱۳۶۸خمینی همدلی خود با پژوهش درخور درباره برآمدن و بالیدن جمهوری
متن قانون اساسی و آئین نامه های مجلس خبرگان شورای بازنگری ای که در قانون اساسی تازه “امکان اسالمی باید به چیستی و جایگاه نهادی دفتر رهبری
می داند .با اینهمه ،مجلس خبرگان در یک رأی گیری گزینش یک روحانی به نسبت دون پایه  ،مانند علی نیز بپردازد و از چند و چون قدرت شگرف و دارایی
شصت به چهارده ،حجه االسالم علی خامنهای را برای خامنهای ،را برای جانشینی خویش در مسند رهبری های چشمگیر آن نشان جوید]۱۰[”.
رهبری سزاوارتر از آیت اهلل محمدرضا گلپایگانی نود فراهم کند” آشکار کرده بود]۸[.
آن دغدغه های جانشینی که در فرایند سال ۱۳۶۸
و دو ساله دید و او را تا برقراری یک همه پرسی تازه
بدینرو ،در فرایندی که نشان از چیرگی مصلحت روی می نمودند ،هم اینک نیز در خاطر سیاست
درباره قانون اساسی به رهبری برگزید  ]۶[.به عبارت سنجی سیاسی بر خواست سازگاری با آرمانها و پیشگان ایران می گذرند  .از آن هنگام تا کنون
دیگر ،اعتبار قانونی گزینش خامنهای به رهبری خود باورها داشت ،پیش نیاز مقام رهبری از مرجع تقلید سیاستهای جناحی در ایران روی کاهش ندیده است .
وابسته به نتیجه همه پرسی قانون
اساسی بازنگری و روحانی رده باال بودن به روحانی بودن و سابقه حتی می توان گفت که دستگاه حکومتی ایران اینک
ِ
شده ای بوده که دو ماه پس ازین دیدار خبرگان بانجام درازدامن سیاسی و انقالبی داشتن فروکاسته شد  .در شرایط سخت تر داخلی و منطقه ای قرار دارد و با
رسیده است]۷[.
اینک مشروعیت و پذیرفتنی شدن قدرت رهبر نه از یک بحران بین المللی دست به گریبانست .ازینرو ،بسا
از نگاه کارشناسی و به گواهی این تاریخها و فرهمندی ،که از جایگیری در نهاد رسمی رهبری مایه که یک جایگزینی هموار و بدور از چالشها و آشوبهای
رویدادها ،گزینش خامنهای به رهبری با قانون اساسی می گرفت]۹[.
دامنه دار (همچون جنبش سبز بسال  ،)۱۳۸۸خواست
ناسازگار بوده است:
امروز ،سه دهه پس از آن ،خامنهای جایگاه خویش برتر سیاست ورزان ایرانی باشد  .اینک این خواست
–  ۴اردیبهشت ۱۳۶۸؛ بیست و هشت روز پس را بسان سیاست پیشه ای با یکی از درازتر دوره های و آن دغدغه ها خود به کالبد سنجه هایی برای
از برکناری منتظری از قائم مقامی رهبری ،خمینی فرمانفرمایی در تاریخ ایران استوار کرده است.
“چگونگی” فرایند جایگزینی و “کیستی” رهبر نوین
نامه ای به رئیس جمهور خامنهای فرستاد و او را از
این همواری در فرایند دست بدست شدن قدرت ،در می آیند .مانند سال   ،۱۳۶۸پژوهشگران باید در
نشان هیچیک از بحرانهای جانشینی را که دامنگیر
انقالبهای دیگر شده بود با خود نداشت .همچنان که
در جای دیگر آورده ام ،در سه دهه گذشته “خامنهای
دستگاه سیاسی ایران را چنان که پسندیده شکل داده
است و در این کار هم از مهارت شخصی خویش و
هم از امکان هایی که جایگاه کانونی رهبری برایش
فراهم می آورده بهره برده است .در کنار این هر دو،
وی میراث بر دستگاه دین ساالرانه ای بود که می
باید پس از درگذشت رهبر فرهمند پیشین  ،یعنی
آیت اهلل خمینی ،با چالش های دوران پسافرهی کنار
بیاید .چنین بود که آیت اهلل خامنهای به فشرده کردن
قدرت در دستان خویش پرداخت .پیش از او ،خمینی
در انباشت قدرت و جاانداختن دفتر رهبر از فرهمندی
خود بهره جسته بود و اینک خامنهای سازوکار اداری
و ساماندهی دیوانی ،نیروهای امنیتی ،و سیاست ورزی
های پشت پرده و غیر رسمی را برای همان هدف بکار
می بست .سابقه دراز دامن وی در قلمرو اداری سیاست،
نگاه بسیار امنیتی و شیوه مدیریت خرد ،خامنهای را
برای چیرگی گام به گام بر مخالفان روحانی و سیاسی
خویش آماده می کرد و به انبوهش قدرت بی سابقه
ای در دفتر رهبری می انجامید .آنچنانکه جایگاه رهبر
اینک ویژگی های دولتی موازی ،قدرتمند ،پنهان و
ناپاسخگو را فراهم آورده است  .چنین است که هر
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جستجوی فرایندها و سازوکارهای رسمی و غیررسمی خامنهای نیز هستند.
جنتی نود و دو ساله ،محمدتقی مصباح یزدی هشتاد
ای (همچون چانه زنی ،فشار و همکاری) باشند که بر
بر سر جایگزینی رهبری اما ،خامنهای با شماری و چهار ساله ،محمد علی موحدی کرمانی هشتاد و
گزینش رهبر نوین اثر می نهند.
گزینشهای مهم روبروست  .نخست اینکه آیا گوشه هشت ساله ،حسن صانعی هشتاد و دو ساله و محمد
نقش رهبر کنونی
چشم داشتن خویش به کسی را برای همگان آشکار یزدی هشتاد و هشت ساله)[ ]۱۶از فهرست نامزدهای
در درازنای سه دهه گذشته ،خامنهای نقش خود کند ،یا کار را به پنهانی و پشت پرده پیش ببرد .به خامنهای کنار می گذارد  .نیز باید به یاد داشت که
را همچون ستون اساسی دستگاه اسالمی سامان داده باور من ،وی از نامزد برگزیده خویش نزد توده ها نام در کنار خامنهای ،هر یک از چهار آیت اهلل دیگر که
است  .بدینرو نمی توان خواست و توان او در شکل نخواهد برد .چرا که:
در سال   ۱۳۶۸بسان نامزدهای مقام رهبری شناخته
دهی به چالشهای جانشینی را  ،در کنار ناتوانی های
 -۱در داوری یک روانشناس سیاسی نامور که شده بودند (یعنی عبداله جوادی آملی هشتاد و شش
حزبهای سیاسی ،دستگاه دیوانی و ارتش ،نادیده کارنامه رهبر کنونی را بررسی کرده است ،خامنهای ساله ،ناصر مکارم شیرازی نود و سه ساله ،سید موسی
گرفت .او که سالهاست بر چنین مسندی تکیه زده“ ،سیاست را فن رویارویی با تهدیدها” می شمارد و “بر شبیری زنجانی نود و دو ساله و حسین وحید خراسانی
بجاست که بیانگاریم برای جانشین پس از خویش و این باورست که باید پیوسته هشیار و بدگمان به نیت نود و هشت ساله) نیز هم اینک بسیار سالخورده شده
پاسداشت میراث خود برنامه دقیقی ریخته باشد تا کار های دیگران بود”  .در کار سیاست “بسیار ماکیاولی اند]۱۷[ .
جایگزینی رهبری با کمترین آشوب و سیاست ورزیهای صفت است و آدمیان و برنامه ها را در پاسداشت قدرت
نامزدهای احتمالی
فرقه ای به انجام رسد“ .شبکه فردی”خامنهای را نیز خویش بکار می گیرد”]۱۳[.
این نکته ها ما را بر سر پرسش از “کیستی” برخی
نباید دست کم گرفت  .گماشتگان او بر صدها مقام
 -۲خامنهای نمی خواهد که تا زنده است ،جایگاه نامزدهای احتمالی خامنهای می برد .در سلسله مراتب
باالی رسمی تکیه زده اند .از جمله شش فقیه شورای خویش و آوازه یگانه رهبری را با کسی قسمت کند.
روحانیان ،درگذشت رئیس جمهور پیشین اکبر
نگهبان ،چهل و دو عضو کنونی مجمع تشخیص
 -۳بسا که وی دل نگران داستان قائم مقامی هاشمی رفسنجانی ( )۱۳۹۵-۱۳۱۳و رئیس پیشین
مصلحت نظام ،سران قوه قضائیه ،نیروهای زمینی ،منتظری است و به پیشگیری از تکرار آن می اندیشد  .قوه قضائیه سید محمود هاشمی شاهرودی (-۱۳۲۷
 ]۱۸[ )۱۳۹۷بخت دو کس را برای جانشینی رهبر
نکته های زیر درباره جایگزینی و جانشینی ولی فقیه در ایران به خاطر می
گشود.
نخستین ،حجهاالسالم سید ابراهیم رئیسی (زاده
رسند:
 ۲۳آذر  ۱۳۳۹در نقاب خراسان )  .وی که برآمده
از یک خانواده روحانی است و در پانزده سالگی به
 -1هیچ نامزدی که بهره ور از پذیرش همگانی بوده و برای مسند رهبری ساخته و
حوزه علمیه قم رفته بود ،خو ِد خویش را در آشوب
پرداخته باشد ،پدیدار نیست.
های سالهای  ۱۳۵۷-۱۳۵۶باز شناخت .هنوز بیست
سال تمام نداشت که به کار دادستانی شهر کرج از
 -2هیچ روحانی رده باال ،بهره مند از وزن درخور سیاسی و پایگاه اجتماعی مستقل
 ۱۳۵۹تا  ۱۳۶۱برکشیده شد .در  ۱۳۶۲به همسری
از حکومت ،در میان نیست.
دختر آیت اهلل سید احمد علم الهدی ،امام جمعه آینده
مشهد ( )۱۳۹۵-۱۳۸۴و نماینده خامنهای در استان
 -3هیچ نامزد سیاسی ای نیست که اندیشه ها و کارنامه اش بی کم و کاستی و
خراسان رضوی ،درآمد .بسال  ،۱۳۶۴معاون دادستان
کل تهران شد و سه سال پس از آن عضو کمیته ویژه
بدور از چون و چرا باشد.
ای شد که نزد ناقدان به کمیته مرگ آوازه گرفت]۱۹[.
سیاسی گوناگون
 -4هیچ نامزد شناخته شده ای نیست که در چشم همه گروههای
ِ
در پی فرمان آیت اهلل خمینی به از میان برداشتن
زندانیانی که بر سر موضع اند و باورهای ضد دستگاه
و رقیب ،خواستنی و پذیرفتنی باشد.
را کنار نمی گذارند ،این کمیته کار محکومیت و اعدام
فرادادرسی هزاران (شماری میان چهار تا پنج هزار)
دریایی و هوایی ارتش ،نیروی انتظامی و سرداران سپاه ازینرو بسیار پذیرفتنی است که بیانگاریم وی هم اینک زندانی سیاسی را پیش برد ]۲۰[.از   ۱۳۶۸تا ۱۳۷۳
پاسداران انقالب اسالمی ]۱۱[،و نیز مدیران مهمتر مهارتهای خود در چانه زنی پشت پرده را بکار گرفته رئیسی دادستان عمومی تهران و آنگاه  ،رئیس سازمان
نهادهای دینی ،خیریه ،فرهنگی و آموزشی ]۱۲[.است تا نخبگان سیاست را به هواداری از نامزد خویش بازرسی دولتی تا سال  ۱۳۸۳بوده است .بسال ۱۳۷۶
ازین گذشته ،دستکم شصت و پنج در صد نمایندگان برانگیزد ]۱۴[.اگر خامنهای بنای کناره گیری گام وی به عضویت شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز
کنونی مجلس خبرگان که کارش ارزیابی کارکرد بگام و قانونی از قدرت داشت ،بیت رهبری ،بسان پاره در آمد و از سال  ۱۳۸۳تا  ۱۳۹۳معاون اول قوه قضائیه
رهبر و گزینش جانشین اوست ،پیش ازین نمایندگان درشتی از دولت پنهان ایران ،می توانست با فراخوان بود .در همین دوران ،خامنهای رئیسی را به دادستانی
خامنهای در استانها و یا امامان جمعه برگزیده بدست مجلس خبرگان و مهار جریانهای خبری و کاربست کل دادگاه ویژه روحانیت برکشید ( ۱۸خرداد .)۱۳۹۱
او بوده اند .ازینرو ،دور از ذهن است که هرگز گامی دیگر ابزارها مسیر این کار را هموار سازد]۱۵[.
[ ]۲۱در سالهای  ۱۳۸۶و  ،۱۳۹۵هنگامیکه وی نامزد
بخالف نظر او بردارند.
دومین گزینشی که خامنهای پیش رو دارد درباره انتخابات مجلس خبرگان از خراسان جنوبی شد ،به
کارنامه خامنهای نشان می دهد که وی وفاداری ویژگیهای کسی است که بتواند بهترین پی گیر راه او ترتیب شصت و هشت و شش دهم درصد و هفتاد و
دستیارانش را بی پاداش نمی گذارد و عمدتا به و پاسدار میراث و برساخته های او در سی سال گذشته پنج و چهار دهم درصد رأی ها را بدست آورد .بسال
دوستان قدیم و شاگردان پیشین خویش اعتماد باشد .خامنهای هشتاد ساله می داند که جانشین شدن  ۱۳۹۳رئیسی به مقام دادستانی کل کشور رسید
می کند  .بسیاری کسان که امروز در حلقه نزدیکان یک روحانی سالخورده دیگر بسا که جمهوری اسالمی و در  ۱۶اسفند  ۱۳۹۴آیت اهلل خامنهای وی را به
او درآمده اند ،یا از زادبوم خامنهای برخاسته اند ،را با همان دشواریهای حزب کمونیست شوروی سرپرستی آستان قدس رضوی برگمارد ]۲۲[.بسال
یا دستیار او در دوره معاونت وزیر دفاع یا ریاست در دهه  ۱۳۶۰روبرو کند  .در آنهنگام ،دو دبیر کل  ۱۳۹۶و در انتخابات ریاست جمهوری ،رئیسی مقام
جمهوری در نخستین سالهای جمهوری اسالمی بوده سالخورده حزب یعنی یوری آندره پوف ( -۱۳۶۱دوم را با پانزده ملیون و هشتصد هزار رأی (سی
اند .تا کنون در ردای رهبری ،خامنهای با هفت دوره  )۱۳۶۳و کنستانتین چرننکو ( ،)۱۳۶۴-۱۳۶۳هر و هشت و دو دهم درصد رأیها) از آن خود کرد و
مجلس شورا ،هفت دوره مجمع تشخیص مصلحت یک دوران بسیار کوتاهی بر سر کار بوده اند .بدیگر گرچه رقابت را باخت نام و آوازه ای فرا چنگ آورد و
نظام ،شش دوره شورای نگهبان ،چهار دوره مجلس سخن ،در نگاه خامنهای کاروبار رهبری در کانون پیوندهای خویش با کانونهای مهم قدرت را سامان داد .
خبرگان و چهار رئیس جمهور (هر یک دو دوره) کار سیاست ایران بسیار سترگ تر از آنست که بدست دست آخر در روز  ۱۶اسفند  ،۱۳۹۷خامنهای رئیسی
کرده است  .وی همچنین فن سیاست ورزی پشت سالمندی هشتاد یا نود ساله سپرده شود .چنین است را که عضو هیئت رئیسه خبرگان نیز هست ،به ریاست
پرده را بخوبی آموخته است .در کنار اینها ،آنان که که سن و سال کنونی شان ،بسیاری روحانیان انقالبی قوه قضائیه و به جانشینی صادق الریجانی گماشت.
در حلقه نزدیکان وی بهره از قدرت برده اند ،بی شک بلند پایه از نسل نخست انقالب را (کسانی همچون
این فهرست بلند باال از پی آیندی مقامها گواه
در پی پاسداری از منفعتهای خویش در دوران پس از محمد امامی کاشانی هشتاد و هشت ساله ،احمد آنست که باال رفتن پرشتاب رئیسی از نردبان قدرت
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پی آیند پشتیبانی ویژه خامنهای ازوست .ویژگی هایی
نیز درکارند که او را نامزد جدی رهبری می کنند:
 -۱همانند خمینی و خامنهای ،رئیسی سید است،
یعنی خویش را از نوادگان پیامبر اسالم میشناساند.
 -۲وی شاگرد پیشین آیت اهلل خامنهای و وفادار بی
چون و چرا به اوست.
 -۳از پیوند های سیاسی محکمی بهره ور ست و
به سبب ایده های محافظه کارانه اش ،در چشم سپاه
پاسداران نیز گزینه ای پذیرفتنیست.
 -۴رئیسی هم در حوزه و هم در دانشگاه درس
خوانده است (وی دکتری االهیات از دانشگاه شهید
مطهری دارد).
 -۵در مقام تولیت آستان قدس ،به منابع شگرف
مالی بنیاد حرم امام رضا دسترسی داشته است.
 -۶در مقام دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت،
رئیسی توان فروکشیدن روحانیان رقیب را دارد.
 -۷او تجربه کافی قضایی دارد.
 -۸عضو هیئت مدیره کمیته ای در مجلس خبرگان
کنونیست که کارش یافتن نامزدهای شایسته برای
رهبری آینده است.
با اینهمه ،مسیر رئیسی به مسند رهبری چندان
هم هموار نیست:
 -۱رتبه میانی او بسان یک حجهاالسالم مانع از
آنست که وی در قامت یک مرجع پدیدار شود]۲۳[.
 -۲رئیسی کارنامه سیاهی در زیر پا گذاشتن حقوق
بشر دارد.
 -۳در رقابتهای انتخاباتی سال  ۱۳۹۶بر همگان
آشکار شد که رئیسی سیاستمدار فرهمندی نیست.
باید به یاد داشت که خامنهای در سال   ،۱۳۶۸
هنگامی که به رهبری برگزیده شد ،از پاره ای از
همین کاستی ها رنج می برد  .در آن دوران ،جنگ
ایران و عراق به تازگی پایان یافته بود ،خشونت
ورزی بر مخالفان سیاسی دستگاه به اوج رسیده بود
و خامنهای جانشین رهبری فرهمند و بنیان گزار
جمهوری اسالمی می شد  .امروز اما ،رهبر آینده
دستگاه سیاسی بسیار متفاوتی را به میراث خواهد
برد .ناخرسندی همگانی به اوج بی سابقه ای رسیده
است .حلقه نخبگان اعتمادپذیر بسیار تنگ تر شده،
سپاه پاسداران در کالبد قدرتمندترین نهاد ایران در
آمده و دستگان دیوانی پیرامون رهبر بسی گسترده تر
و پیچیده تر شده است.
نامزد دوم برای جانشینی رهبر ،آیت اهلل صادق
اردشیر الریجانی است  .وی زاده نجف عراق بسال
 ۱۳۳۹است  .پدرش میرزا هاشم (هوشنگ) اردشیر
الریجانی ،آیت اهلل شناخته شده ای بود  .صادق
الریجانی خود نیز داماد یک مرجع تقلید در قم یعنی
آیت اهلل حسین وحید خراسانی است ]۲۴[.صادق
الریجانی از سال  ۱۳۵۶تا   ۱۳۶۸در حوزه علمیه قم
درس خوانده  ،از سال  ۱۳۷۸نماینده مجلس خبرگان
از استان مازندران ،و از سال  ۱۳۸۰تا  ۱۳۸۸عضو
شورای نگهبان بوده است  .در  ۲۳مرداد ۱۳۸۸آیت
اهلل خامنهای وی را به ریاست قوه قضائیه برگمارد.
[ ]۲۵در بهمن  ،۱۳۸۹هنگامیکه دستگاه جمهوری
اسالمی رهبران جنبش سبز را به زندان خانگی افکند،
و در  ،۱۳۸۸آنگاه که گروه پر شماری از کنشگران
سیاسی را از میان برداشت ]۲۶[،و نیز در آذر  ۱۳۹۶و
دی  ۱۳۹۶که راهپیمایی اعتراض کنندگان را سرکوب
کرد ]۲۷[،الریجانی بر کرسی ریاست قوه قضائیه
تکیه زده بود  .در روز  ۲۲دی  ،۱۳۹۶دولت آمریکا
نام الریجانی را به بهانه نقش وی در سرکوب ناآرامی

های  ۱۳۹۷-۱۳۹۶در فهرست تحریم شدگان نهاد .در
روز  ۹دی  ،۱۳۹۷آیت اهلل خامنهای الریجانی را به
عضویت و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز
بسان یکی از فقیهان شورای نگهبان برگزید ،در همان
حال که وی دوره پنج ساله دوم ریاست خویش بر قوه
قضائیه را تا  ۲۴اسفند  ۱۳۹۷ادامه می داد .الریجانی
سالهاست که عضو مجمع محققین حوزه علمیه قم
است.
در سلسله مراتب روحانیت الریجانی برتر از رئیسی
است .اما او نیز همچون رئیسی با دشواریهایی در راه
جانشینی رهبر روبروست:
 -۱زاده عراق است.
 -۲آوازه فساد درازدامن دارد]۲۸[.
 -۳وابسته به یک خانواده قدرتمند سیاسی است.
[]۲۹
گفتنیست یک روز پس از آنکه الریجانی از مقام
ریاست قوه قضائیه کنار رفت ،در رقابت برای معاونت
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هیچ مقام رسمی نداشته و تنها در سایه پدرش و در
دفتر وی در گیر سیاست بوده است ]۳۲[.همین نکته
ها بخت سید حسن خمینی را نیز کاهش می دهد .به
آن نشان که در دی  ۱۳۹۴شورای نگهبان شایستگی
او برای نامزدی مجلس خبرگان را رد کرد .یک پیش
بینی کم احتمال دیگر اینست که شورای رهبری
موقتی به عضویت رئیس جمهور ،رئیس قوه قضائیه
و یکی از فقیهان شورای نگهبان جایگزین رهبر شود .
گرچه این شیوه با قانون اساسی سازگارست ،در عمل
با دشواریهای زیادی روبروست  .چراکه رقابت های
شخصی و کشاکشهای فرقه ای را دامن خواهد زد و به
ناآرامی ها و فلج شدن دستگاه خواهد انجامید]۳۳[.
این داوری در سال  ۱۳۶۸هنگامیکه مجلس خبرگان
رأی به رهبری یک تن داد ،و هم امروز یعنی سی سال
پس از آن تاریخ ،پذیرفتنیست .نیز یک پیش بینی کم
احتمال دیگر ،برچیده شدن بساط دفتر رهبریست.
خرسندی سپاه پاسداران

او که سالهاست بر چنین مسندی تکیه زده ،بجاست که بیانگاریم برای

جانشین پس از خویش و پاسداشت میراث خود برنامه دقیقی ریخته باشد تا کار
جایگزینی رهبری با کمترین آشوب و سیاست ورزیهای فرقه ای به انجام رسد.

«شبکه فردی»خامنه ای را نیز نباید دست کم گرفت .گماشتگان او بر صدها مقام
باالی رسمی تکیه زده اند .از جمله شش فقیه شورای نگهبان ،چهل و دو عضو کنونی
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،سران قوه قضائیه ،نیروهای زمینی ،دریایی و هوایی

ارتش ،نیروی انتظامی و سرداران سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،و نیز مدیران مهمتر

نهادهای دینی ،خیریه ،فرهنگی و آموزشی .ازین گذشته ،دستکم شصت و پنج در
صد نمایندگان کنونی مجلس خبرگان که کارش ارزیابی کارکرد رهبر و گزینش

جانشین اوست ،پیش ازین نمایندگان خامنه ای در استانها و یا امامان جمعه برگزیده

بدست او بوده اند .ازینرو ،دور از ذهن است که هرگز گامی بخالف نظر او بردارند.

ریاست مجلس خبرگان با رأی بیست و هفت به چهل
با اینهمه سرشت کنونی سیاست ایران چنانست
و سه از رئیسی شکست خورد]۳۰[.
که در کنار مجلس خبرگان و دفتر رهبری دیگر
در حلقه های سیاسی ایران از نامزدهای احتمالی نهادهای قدرت نیز نقشی در فرایند جانشینی رهبر
دیگری نیز نام برده می شود .از جمله ،رئیس جمهور بازی خواهند کرد .درین میان یکی از مهمتر نقشها در
آن سپاه پاسداران یعنی سازمان
حسن روحانی ،سید مجتبی خامنهای پسر رهبر گزینش رهبر نوین از ِ
کنونی ،و سید حسن خمینی نواده آیت اهلل خمینی  .برتر نظامی در ایرانست .بسان نیروی فراهم آوردنده
اما به باور من هیچیک ازینان را نمی توان گزینه ای امنیت داخلی برای دستگاه ،سپاه باید با هرگونه آشوب
جدی به شمار آورد  .در کنار سن به نسبت باالیش و ناآرامی برآمده با مرگ خامنهای رویارو شود .برخی
(هفتاد و یک سال) ،ناتوانی روحانی از پاسخ درخور به تحلیلگران ،قدرت سپاه در فرایند جانشینی رهبر را تا
نابسامانیهای اقتصادی ایران ،وعده دادن نافرجامش که توان کنار زدن همه تصمیمها از سوی دیگر نهادها باال
برجام گره اقتصاد ایران را خواهد گشود ،نیز بدگمانی می برند .برای نمونه مهدی خلجی برآنست که “بگمان
خامنهای و نهادهای محافظه کار به او ،همه نشان از قوی سپاه پاسداران بازیگر اصلی در فرایند جانشینی
آن دارند که همچون محمد خاتمی و محمود احمدی رهبر” خواهد بود ،نیز اینکه “رهبر نوین بساکه زیر لگام
نژاد ،روحانی نیز یک “رئیس جمهور پیشین” خواهد سپاه خواهد بود و ازینرو (دستکم در آغاز) توان اندکی
آن خویش خواهد داشت ]۳۴[”.ازین باالتر  و با نگاه
شد و سالهای پیش رو را کمابیش در حال و روز از ِ
تبعیدیان از سیاست خواهد گذراند ]۳۱[.نیز گزینش به سپاه پاسداران بسان “قدرت سیاسی و اقتصادی
مجتبی خامنهای (زاده  )۱۳۴۸بی گمان نخبگان برتر در جمهوری اسالمی”  ،علی آلفونه چنین می
سیاسی و شهروندان هر دو را خشمگین خواهد ساخت  .نگارد“ :سپاه پاسداران توان اقتصادی ،سیاسی و نظامی
نه تنها بدین سبب که ایده جانشینی درون خاندانی خویش را بکار خواهد بست تا پشتیبانی توده را بدست
نخبگان فن ساالر را
در کشوری که انقالب چهار دهه پیشتر آن خاندان آرد ،شهروندان ناراضی از گروه
ِ
پادشاهی را بر انداخته است در چشم مردمان بسیار بگوشه براند و خود با نام بردن از جانشین خامنهای
زنده می نماید .بلکه هم از آنرو که مجتبی خامنهای در کالبد نیروی شاه ساز و تاجبخش پدیدار شود .
بهره ور از سرمایه روحانی چندانی نیست ،تا کنون بدینروی ،رهبر آینده جمهوری اسالمی ،هر که باشد،
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سر سپرده سپاه پاسداران خواهد بود”]۳۵[.
 -۲هیچ روحانی رده باالیی که وزن سیاسی رهبر در چشم مردمان همچون ابزاری بی اراده در دست
کاستی اینگونه نگاهها اما ،درینست که الف) سپاه شدن داشته یا مستقل از دستگاه ،خود از پایگاه سپاهیان دیده نشود ]۴۲[.سران سپاه می دانند که
پاسداران را همچون یک کل یکپارچه و یکصدا قلمداد اجتماعی درخوری بهره ور باشد ،در کار نیست.
اگرچه شاید رهبر آینده را به تمامی در مشت خویش
می کنند .ب) وزن و نقش دیگر بازیگران کلیدی در
 -۳هیچ سیاست پیشه ای از آن تراز که بتواند نداشته باشند بی شک چیرگی بسیاری بر او و برنامه
قلمرو سیاست ایران را دستکم می گیرند .پ) فراموش رهبر آینده شود اما کارنامه ایده ها و دستاوردهایش هایش خواهند داشت]۴۳[.
می کنند که در چشم سپاهیان خودمختاری سپاه در بی چند و چون و بدور از خدشه باشد یافت نمی شود .
 -۲دورنمای دو ِم آشوب سیاسی ،که اگر رخداد
برابر دولت ،حزبهای سیاسی و حلقه های روحانیان ،و کشمکش بر سر کارنامه نامزدهای رهبری پی آیند ناگهانی ای رخ ندهد از احتمال بیشتری برخوردارست،
نیز به چنگ آوردن قراردادهای اقتصادی بسیار سرشار ناچار جنگهای داخلی فرقه های سیاسی ،وزن شگرف آنستکه مجلس خبرگان روحانی ای را به رهبری
و سودآور  ،همه و همه درگرو پشتیبانی رهبر از سپاه سیاسی بیش از سه و نیم ملیون دانشجوی دانشگاه ،برگزیند که حتی از رهبر کنونی نیز محافظه کارتر
نخبگان هم
بوده است .نیز اینکه تا کنون چتر همان پشتیبانی هر و چه بسیار شبکه های رسانه ای و ایستگاههای رادیو باشد  .پرسش اینست که شهروندان و
ِ
سازمان و نهادی را از پرس و جو از آنچه در سپاه و و تلویزیون ایرانیان خارج از ایران است که دامنه اینک ناخرسند چه پاسخی به این گزینش خواهند
شرکتهای وابسته اش می گذرد برکنار داشته است  .امواجشان را تا هر گوشه و کنار کشور گسترده اند.
داد؟ اعتراضهای پرشمار همگانی در تاریخ ایران معاصر
آری ،می توان چنین اندیشید که سران سپاه بر مسند
 -۴گرچه نامزدی در میان نیست که بتواند به گواه آنند که شهروندان ایرانی دوران مدرن را در
رهبری نشستن یک آیت اهلل قدرتمند ،فرهمند ،و پر آسانی رقیبان را کنار زند ،جانشین نهایی برآیند برنامه گیرودار انقالبی گری بسر آورده اند .هم اکنون نیز ،با
پس نگاه به تراز باالی ناخرسندی در بیشترینه گروههای
نفوذ که بسا بخواهد از قلمرو اثرگذاری و سود و سرمایه ریزی های کنونی دفتر رهبری و دادوستد های ِ
سپاه بکاهد خشنود نخواهند بود ]۳۶[.اما در همین پرده خواهد بود ،گرچه در
پیش پرده ،مسیر قانونی اجتماعی ایران نباید توان و استعداد رویدادی همچون
ِ
حال ،آنان بخوبی ازین نکته آگاهند که مسندنشینی گزینش از مجلس خبرگان بگذرد.
جایگزینی رهبر را در جرقه زدن ناآرامی نادیده گرفت.
یک محافظه کار سخت گیر و جاافتاده که بسا اندیشه
دورنمای آشوب سیاسی
همانگونه که پژوهشگران گذار به دموکراسی نشان
آن توده های بزرگ شهروندان
تا کنون کشاکشهای جناحی ،که از ویژگیهای داده اند ،هرچه عرفی تر شدن سپهر سیاست ،محدود
هایی در تضاد مستقیم با ِ
دارد ،کار سپاه را با دشواریهای فراوانتری همراه می سازوکار جمهوری اسالمیست ،و بحرانی تر شدن کردن مشارکت و رقابت انتخاباتی ،سخت گیری بر
کند .همانند خامنهای سران سپاه دریافته اند که اینک حال و روز اقتصادی به فروپاشی دستگاه نیانجامیده مخالفان و رقیبان سیاسی ،و نیز دستکاری کردن
با شهروندانی آشفته و آلفته و تحریک پذیر روبرویند اند .چراکه رهبر توانسته است سررشته کشمکشهای چینش نهادها ،هریک می توانند آتش یک اعتراض
که حال و روز اقتصادیشان هر روز بدتر از دیروز است سیاسی جناحها را بدست گیرد ،نیازهای بنیادین همگانی را برافروزند و صدای مردمان را در خواست
کناره گیری رهبر باالتر ببرند  .در دو دهه گذشته
باید به یاد داشت که خامنهای در سال  ،۱۳۶۸هنگامی که به رهبری برگزیده
دستگاه حکومتی ایران با دو لرزه سترگ روبرو بوده
است  .یکی در سال  ،۱۳۷۶هنگامی که سید محمد
شد ،از پاره ای از همین کاستی ها رنج می برد .در آن دوران ،جنگ ایران و عراق به
خاتمی با بیش از بیست ملیون رأی (یعنی شصت و نه
درصد رأیها در انتخاباتی که هشتاد در صد شهروندان
تازگی پایان یافته بود ،خشونت ورزی بر مخالفان سیاسی دستگاه به اوج رسیده بود
در آن شرکت جستند)[ ]۴۴به ریاست جمهوری
و خامنهای جانشین رهبری فرهمند و بنیان گزار جمهوری اسالمی می شد .امروز
رسید و دیگری در  ،۱۳۸۸با برآمدن جنبش سبز .
در هر دو رویداد ،حرکت اجتماعی زمانی رخ داد که
اما ،رهبر آینده دستگاه سیاسی بسیار متفاوتی را به میراث خواهد برد .ناخرسندی
شکافهای ژرفی میان نخبگان حاکم پدیدار شده بود.
[  ]۴۵گرچه شمار اندک این دو نمونه اجازه تبیین
همگانی به اوج بی سابقه ای رسیده است .حلقه نخبگان اعتمادپذیر بسیار تنگ تر
نظریِ علی-معلولی نمی دهد ،هر یک ازیندو نشان
شده ،سپاه پاسداران در کالبد قدرتمندترین نهاد ایران در آمده و دستگان دیوانی
از امکانی دارند که درین دورنمای دوم نهفته است و
می تواند آتش دور تازه ای از ناآرامی ها و اعتراضهای
پیرامون رهبر بسی گسترده تر و پیچیده تر شده است.
همگانی را برافروزد]۴۶[.
 -۳در کنار این گونه چالشهای دوران گذار از
و ندای نقد و اعتراضشان به نخبگان حکومتی هردم زندگی روزانه را فراهم کند و در همان حال قدرت رهبر کنونی به جانشین وی ،بسا که در دوره آغازین
باالتر می رود .در چنین گیروداری ،برآمدن محافظه رقیبان خویش را مهار سازد  .با اینهمه می توان به مسندنشینی رهبر نوین نیز ،یعنی زمانی که وی هنوز
کاری سخت گیر چون احمد جنتی یا محمدتقی چند دورنمای آشوب و ناآرامی در گذار به رهبر نوین پایه های تخت اش را استوار نکرده است ،بستر آشوب
مصباح یزدی[ ]۳۷شهروندان دانش آموخته ،جوانان اندیشید:
و ناآرامی همچنان گسترده بماند و رقیبان وی در میان
و توده های شهرنشین را که خواهان مدارا و پرهیز از
 -۱دورنمای نخست ،که بسیار دور از انتظارست ،سیاست پیشگان قدرتمند یا روحانیان برجسته از به
تندروی اند ،به راه رویارویی و ناآرامی خواهد کشانید  .اینکه رهبر کنونی به ناگهان به سببی طبیعی یا چالش کشیدن اش باز نمانند .آیا براستی جانشین رهبر
ازین گذشته ،توده ایرانیان بارها نشان داده اند که از غیرطبیعی درگذرد درحالیکه یا وصیت نامه ای کنونی آن مایه بهره ور از پیچیدگیهای فکری و توان
آنان که پیش ازین سردوشی سپاه بر شانه داشته اند ننوشته ]۴۰[ ،و یا اگر نوشته ،نهادهایی مانند سپاه دریافتن بزنگاههای سیاسی هست که بتواند از پس
دل خوشی ندارند .از هفت سردار پیشین سپاه که در پاسداران یا مجلس خبرگان آن را به نام لحظه چالشهای دوران گذار برآید؟ آیا مهارت درخور برای
ِ
سالهای گذشته نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بحران کشور نادیده می انگارند  .چه خواهد شد اگر چانه زنی با رقیبان درو هست تا بتواند دیوانساالری
اند ]۳۸[ ،تنها یکی ،یعنی محمود احمدی نژاد ،پیروز سپاه نامزد برگزیده مجلس خبرگان را “نا پذیرفتنی” دیوپیکر دولتی و نخبگان سیاسی جاافتاده را که در
انتخابات شد .آن هم در یک انتخابات دستکاری شده یافته و از کار بر کنار دارد ،و آنگاه ،خبرگان را در درازنای چهل سال گذشته سربرآورده و ریشه دوانیده
بسال  ۱۳۸۸که یک سکته قلبی سیاسی بی سابقه تنگنا نهاده و ناچار به پذیرفتن یک نامزد سفارشی اند ،به همکاری و همدلی وادارد؟[ ]۴۷در بهای ماندن
در چهار دهه گذشته برای دستگاه به ارمغان آورد .سازد؟[ ]۴۱گرچه وسوسه می شویم که بگوییم سپاه در قدرت ،او به چه مایه دگرگونیهای ژرف نهادی یا
[ ]۳۹بدیگر سخن سران سپاه بکلی بی خبر از آنچه توان چنین کاری دارد ،باید همچنین به یاد آوریم داد و ستدهای سیاسی تن در خواهد داد؟ رهبر نوین
در دادگاه افکار همگانی می گذرد نیستند.
که چنان دخالت آشکارا فراقانونی در “لحظه گذار” از چه “سرمایه ها و ابزار نهادی” و “اهرمهای غیر
بر اساس این تحلیل ،می توان نکته های زیر را در بسا که جایگاه و اعتبار سپاه را یکجا به باد دهد .بی رسمی” بهره مند خواهد بود و تا چه مایه به فراروی
میان آورد:
گمان سران سپاه ازین نکته غافل نیستند و بسا که از “قانونهای دموکراسی” ،شکستن یا بسود خود تمام
 -۱هیچ نامزد ساخته و پرداخته ای که هم اینک پرهیز از چنان رویارویی بحرانی را شیوه خویش سازند  .کردن قول و قرارها ،و بازآفرینی توازن سیاسی میان
همدلی همه دست اندرکاران گزینش رهبر را با خود دست آخر ای بسا که سران سپاه جانشینی را بپذیرند جناح های رقیب دست تواند گشود؟
داشته و بتواند در قامت والیت عه ِد ولی فقیه کنونی که نزدیک به آنهاست ،اما با فشار جریانهای اجتماعی
بسا که تکاپوهای پی گیر برای محدود ساختن
درآید ،به چشم نمی آید.
ناچارست فاصله ای میان خود و سپاه بیاندازد تا قدرت گسترده رهبر نیز به آشوب سیاسی بیانجامد و
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هواداران جزمی دستگاه کنونی را به واکنش برانگیزد  .شمارد و آنگاه دستیاران نزدیکش دست به رمزگشایی available ,۲۰۱۹ February ۱۹ ,”for Justice in Iran
آن کنونی نامزدی که برای .۲IoPK۳G/online at https://bit.ly
چرا که در نگاه ایشان دوگانگی قدرت آموزه کانونی از آن نشانه ها بزنند .در ِ
Cunningham, Erin, “Iran protests and death toll
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Hermann, M.  G., “Leadership Profiles of
در سنجش با دهه های پیشین ،درصد کوچکتری از نگاه در نشانه های کنونی رخ دادن چنان آشوبی را
Khatami, Khamenei and Rafsanjani”, unpublished
کل درآمد دولت ایران وابسته به فروش نفت است  .نمی توان چندان واقعگرایانه دانست.
درکنار گونگون سازی سرچشمه های درآمد ،ترکیب
.manuscript
_____________________________
کل جمعیتی کشور نیز بهبود یافته چنانکه نرخ رشد
Human Rights Watch, “Iran: Violent Crackdown
Abrahamian, Ervand, Tortured Confessions:
جمعیت به یک و دو دهم درصد رسیده است .اگر این
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دوش ندارد و از کمبود جدی کاال رنج نمی برد .اتحادیه هر دو را خشمگین خواهد ساخت .نه تنها بدین سبب که ایده جانشینی درون
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اقتصادی را فلج کنند و هیچ جنبش جدی کارگری
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پیشگی همیشگی اش ،اینجا و آنجا نشانه هایی در
کار کند که چه کسی را جانشین شایسته خود می ’of Administration in Egypt and Iran, edited by Said Raeesi as Judiciary Head Will Be a `Catastrophe

دوره جدید | بهمن و اسفند  | 1399شماره 38

Amir Arjomand and Nathan Brown (Albany: SUNY
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(.)۲۰۱۳
[ ]۶ازآنرو که مجلس خبرگان وقت هشتاد نماینده
داشته است ،می بایست کسانی از هر دو دور رأی
گیری تن زده باشند.
[ ]۷نگاه کنید به:
۲Zee۱y۱/https://bit.ly
[Smyth, “The Charismatic Leadership of ]۸
.۲۰۱۹ February ۲۵ ,Iran’s Revolution”, Lobe Log
[]۹در باقیمانده زندگی ،منتظری شایستگی
خامنهای برای رهبری را به چالش کشید  .اینکه
آن
در زندان خانگی نیز رتبه مذهبی وی باالتر از ِ
خامنهای ،که اینک آیت اهلل خوانده می شد ،است بر
کسی پنهان نبود.
[Boroujerdi and Rahimkhani, “The Office of ]۱۰
the Supreme Leader: Epicenter of a Theocracy”, in
Power and Change in Iran: Politics of Contention
,)۲۰۱۶( and Conciliation, ed. Brumberg and Farhi
.۱۳۵ .p

آن سپاه پاسداران یعنی
یکی از مهمتر نقشها در گزینش رهبر نوین از ِ
سازمان برتر نظامی در ایرانست .بسان نیروی فراهم آوردنده امنیت داخلی برای

دستگاه ،سپاه باید با هرگونه آشوب و ناآرامی برآمده با مرگ خامنهای رویارو شود.
برخی تحلیلگران ،قدرت سپاه در فرایند جانشینی رهبر را تا توان کنار زدن همه

تصمیمها از سوی دیگر نهادها باال می برند .کاستی اینگونه نگاهها اما ،درینست

که الف) سپاه پاسداران را همچون یک کل یکپارچه و یکصدا قلمداد می کنند .ب)

وزن و نقش دیگر بازیگران کلیدی در قلمرو سیاست ایران را دستکم می گیرند .پ)
سران سپاه بر مسند رهبری نشستن یک آیت اهلل قدرتمند ،فرهمند ،و پر نفوذ که

بسا بخواهد از قلمرو اثرگذاری و سود و سرمایه سپاه بکاهد خشنود نخواهند بود.
اما در همین حال ،آنان بخوبی ازین نکته آگاهند که مسندنشینی یک محافظه کار

آن توده های بزرگ
سخت گیر و جاافتاده که بسا اندیشه هایی در تضاد مستقیم با ِ
شهروندان دارد ،کار سپاه را با دشواریهای فراوانتری همراه می کند.
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[ ]۵نگاه کنید به:
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”,Reconsidered ۱۹۷۹ The Draft Constitution of

[]۱۱فهرست سرداران سپاه دربردارنده مقامهای
زیراست :فرمانده کل ،معاون فرمانده سپاه ،فرماندهان
نیروهای زمینی ،دریایی و هوا فضا.
نیز سرپرست سازمان اطالعات سپاه ،رئیس مرکز
پژوهشهای استراتژیک سپاه  ،و بسیاری دیگر.
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[ ]۱۶برای آگاهی از زندگینامه این کسان و دیگرانی
که درین نوشتار از ایشان یاد شده نگاه کنید به:
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اند”  .نگاه کنید به:
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ( ، )۱۳۷۳-۱۳۷۱مدیر
کل صدا و سیما ( ،)۱۳۸۳-۱۳۷۳مذاکره کننده ارشد
هسته ای ( ،)۱۳۸۶-۱۳۸۴و رئیس مجلس شورا (از
سال  ۱۳۸۷تا کنون) بوده است .بزرگترین برادر صادق
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الریجانی یعنی محمد جواد الریجانی (زاده ،)۱۳۳۰
نماینده مجلس شورا ( )۱۳۷۹-۱۳۷۱بوده و اکنون
در قوه قضائیه مقامی رسمی دارد .دو برادر دیگر ،باقر
و فاضل الریجانی به ترتیب مقامهایی چون ریاست
دانشگاه علوم پزشکی و کاردار فرهنگی ایران در کانادا
داشته اند.
[]۳۰نگاه کنید به:
۴۷۵۲۲۸۱۰-http://www.bbc.com/persian/iran
[ ]۳۱از نگاه منطق ناممکن نیست که روحانی
بتواند دوباره در گفتگوهای هسته ای با آمریکا   به
نتیجه ای برسد و حال و روز اقتصادی را پیش از
پایان دوره خویش بهبود بخشد .از دیدگاه عملی اما،
چنین فرایندی بسیار دور از چشمداشت است .حتی
اگر ترامپ  در انتخابات  ۱۳۹۹شکست بخورد ،برنامه
موشکی ایران و عملکردش در خاورمیانه شوق چندانی
در دستگاه سیاست آمریکا برای افزایش رابطه با ایران
برنمی انگیزد.
[ ]۳۲بسا که بدنامی جانشینی خاندانی آیت اهلل
خامنهای را نیز از خواست جانشینی پسرش دور می
دارد.
[ ]۳۳برای نمونه ،بودن یک رئیس جمهور اصالح
طلب و یک رئیس قوه قضائیه محافظه کار می تواند به
فلج شدن چنان شورای رهبری بیانجامد.
[ ]۳۴نگاه کنید به:
Khalaji, Supreme Succession: Who Will Lead
.۲-۱ .pp ,)۲۰۱۲( ?Post-Khamenei Iran
[Alfoneh, Political Succession in the Islamic ]۳۵
Republic of Iran: The Rise of the Revolutionary
.)۲۰۱۸( Guards
برای دیگر نوشته ها که در کل بر قدرت رو به
گسترش سپاه پاسداران تاکید می کنند ،بنگرید به:
Hen-Tov and Gonzalez, “The Militarization
The ,”۲,۰ of Post-Khomeini Iran: Praetorianism
.)۲۰۱۱( ۱ .no ,۳۴ Washington Quarterly
[ ]۳۶برای پرهیز از چنین پی آمدی ،یک راه پیش
پای سپاه اینست که یک سردار شناخته شده و بهره
مند ازپذیرش همگانی ،یعنی قاسم سلیمانی (زاده
 ،)۱۳۳۶فرمانده نیروی قدس سپاه در درگیری های
برون مرزی ،را نامزد انتخابات ریاست جمهوری سازد
تا میدان را از رهبر تازه بر مسند نشسته و آسیب پذیر
برباید  .از سال  ،۱۳۷۶سلیمانی در مقام فرماندهی
نیروی قدس در عمل فرمانده تمامی درگیری های
مهم ایران در بیرون از مرزهایش (افغانستان  .لبنان .
عراق ،و یمن) بوده است.
[ ]۳۷مصباح یزدی چندان رأی بدست نیاورد که
حتی به مجلس خبرگان  ۱۳۹۵راه یابد.
[ ]۳۸شمخانی ( ، )۱۳۸۰قالیباف ( ۱۳۹۲و )۱۳۸۴
 ،الریجانی ( ، )۱۳۸۴مهرعلیزاده ( ، )۱۳۸۴احمدی
نژاد ( ۱۳۸۸و ، )۱۳۸۴
رضائی ( ۱۳۹۲و  ، )۱۳۸۸و جلیلی (. )۱۳۹۲
[ ]۳۹نگاه کنید به:
Ali Ansari, Preliminary Analysis of the Voting
Presidential Election ۲۰۰۹   Figures in Iran’s
()۲۰۰۹
و گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آراء مهندس
میرحسین موسوی.
[ ]۴۰آیت اهلل خمینی دوبار وصیتنامه سیاسی
خویش را که از سال  ۱۳۶۲فراهم می آورد ،تغییر داد .
ناپذیرفتنی نیست که بیانگاریم خامنهای نیز به جبر
زمان و پیش از درگذشت همان کار را با وصیتنامه

سیاسی خویش بکند.
[ ]۴۱در یک گزارش مؤسسه “رند” چنین آمده
است :
“ای بسا که اعضای تندرو در سپاه… به جد برای
پیشگیری از گزینش یک رهبر ‘ناخواستنی’  ،گرچه
وی را مجلس خبرگان از راه قانونی برگزیند ،دست
بکار شوند”.
Nader et al, The Next Supreme Leader: Succession
.p. xvi ,)۲۰۱۱( in the Islamic Republic of Iran
[ ]۴۲اینکه تا کجا سپاه بتواند رهبر آینده را
در کاروبار سیاست زیردست خویش سازد و ازو
سرسپردگی بخواهد ،به گونه شخصیتی چنان رهبری
نیز وابسته است.
[ ]۴۳در نهایت ،با نگاه در سیاست داخلی و خارجی
تنش آمیز ایران ،می توان به گسترش روزافزون قدرت
سپاه در سیاست گذاری ها اندیشید.
[ ]۴۴نگاه کنید به:
Boroujerdi, “Khatami’s Election: Implications for
Iranian Politics”, The Middle East Economic Survey
.)۱۹۹۷( ۴۰
[ ]۴۵باید به یاد داشت که گرچه شکافهای ژرف
میان نخبگان پدیدار بوده ،هیچ بریدن چشم گیری
در رده های باالی نهادهای نظامی ،روحانیت یا بازار
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زیرکی فردی و نیز جایگاه نهادی خویش را بکار گرفت
تا پایه های قدرت خامنهای را در دهه ۱۳۷۰استوار
سازد” .نگاه کنید به:
Future Scenarios for the Office of the Supreme
 .p ,)۲۰۱۴( Leader of the Islamic Republic of Iran
.۱۶
[ ]۴۸پیشتر  ،بسال  ،۱۳۹۳یک روحانی ناخشنود
بنام محسن کدیور نامه سر گشاده ای در چهارصد
و هجده برگ به مجلس خبرگان نوشت و در آن
خواستار استیضاح خامنهای شد .نگاه کنید به:
.)۲۰۱۴( Kadivar, Estizah-e Rahbari
وی پس از آن نیز کتابی در نقد نظری آموزه والیت
مطلقه فقیه پرداخت.
[ ]۴۹تنها بیست درصد کارگران ایران در
کارگاههایی با بیش از سی و پنج کارگر بکار می
پردازند  .بیشتر اعتراضهای کارگری در ایران درباره
دستمزد و قراردادهای کوتاه مدت اند و به بسیج توده
ای نیروی کار نمی انجامند .ازین گذشته ،برابر گزارش
مرکز آمار ایران ،حدود هشتاد درصد از یک ملیون
و چهارصد هزار ایرانی دانش آموخته دانشگاهها در
بخش همگانی (دولتی) کار می کنند.
[ ]۵۰یک نویسنده برآنست که “نبود جانشینان
شناخته شده میان روحانیان ،ناتوانی نهادهای دولتی،

هیچ سیاست پیشه ای از آن تراز که بتواند رهبر آینده شود اما کارنامه ایده

ها و دستاوردهایش بی چند و چون و بدور از خدشه باشد یافت نمی شود .کشمکش
بر سر کارنامه نامزدهای رهبری پی آیند ناچار جنگهای داخلی فرقه های سیاسی،
وزن شگرف سیاسی بیش از سه و نیم ملیون دانشجوی دانشگاه ،و چه بسیار شبکه

های رسانه ای و ایستگاههای رادیو و تلویزیون ایرانیان خارج از ایران است که دامنه

امواجشان را تا هر گوشه و کنار کشور گسترده اند .گرچه نامزدی در میان نیست که

بتواند به آسانی رقیبان را کنار زند ،جانشین نهایی برآیند برنامه ریزی های کنونی
پیش پرده ،مسیر قانونی
پس پرده خواهد بود ،گرچه در ِ
دفتر رهبری و دادوستد های ِ
گزینش از مجلس خبرگان بگذرد.

دیده نشده است.
[ ]۴۶باید بیاد بیاریم که ناآرامی های سال ۱۳۸۸
همبسته واقعیتهای  زیر بود:
 -۱اعتراض کنندگان ایدئولوژی کارآمدی که ایشان
را بگرد هم آورده باشد نداشتند.
 -۲هیچ بریدن درخور توجهی در رده های نظامی
یا روحانیت پدید نیامد.
 -۳اعتراض کنندگان ناتوان از فلج کردن اقتصاد
بودند ،چرا که ایشان نه اهرم کارآمدی در بازرگانی
داخلی یا سازوکار اعتباری در دست داشتند و نه بنیاد
مستقل اقتصادی ای از آن خود داشتند.
 -۴اعتراض کنندگان که بیشتر در تهران بودند ،در
خط دهی و به جنبش آوردن گروههای زیردست ،از
جمله تنگدستان شهری ،اقلیتهای قومی و مذهبی ،و
زنان ،ناتوان ماندند.
 -۵دستگاه به خشونت بی امان دست گشود.
[ ]۴۷هچنانکه در یک پژوهش در مرکز ملک فیصل
آمده است ،باید در یاد داشت که رهبر آینده “بی بهره
از پشتیبانی یک بازیگر قدرتمند همچون هاشمی
رفسنجانی خواهد بود  .پیشتر ،رفسنجانی مهارت و

و دغدغه ها درباره قدرت دستگاه می تواند به ناآرامی
بیانجامد و زمینه کودتای سپاه پاسداران را فراهم  
سازد” .نگاه کنید به:
Sherrill, “Khamenei: Who Will Succeed Iran’s
.۶۳۱ .p ,)۲۰۱۱( Supreme Leader?”, Orbis
[ ]۵۱خشنودی روحانیان پرنفوذ و سخن گویانشان
در نهادهایی چون جامعه روحانیت مبارز  ،جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم ،مجمع روحانیان مبارز،
مجمع محققین حوزه علمیه قم ،و شورای عالی حوزه
های علمیه قم را نباید نادیده گرفت  .نیز می باید
بر واکنش هزاران روحانی و طلبه که در هفتادهزار
مسجد و ده هزار امامزاده در سراسر کشور گسترده
اند ،یا در دویست و هفتاد مدرسه مذهبی ایران
بسر می برند ،چشم گشود .در یک کالم ،برانداختن
یا دستکاری کردن نهاد روحانیت حتی برای سپاه
پاسداران کار ساده ای نیست.
[ ]۵۲به گمان قوی ،ندا های ناخرسندی از اردوی
اصالح طلبان ،که خود را در دوره رهبر نوین حتی
بیشتر از گذشته به گوشه رانده خواهند دید  ،به گوش
خواهد رسید.
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ایران؛ چه کسی جانشین علی خامنهای خواهد شد؟
نیال بیلر  -فواد روستائی

آیتاهلل علی خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی ،متشکل از هشتاد وهشت
کوشش کرده است بر شایعههائی که در ارتباط با نماینده ،به این سمت برگزیده
ِ
وضعی ِ
ت
سالمت او بر س ِر زبانهاست سرپوش بگذارد  .شده است  .اعضای مجلس
ّ
با وجود این ،مسألهی
جانشینی رهبر جمهوری خبرگان برای یک دورهی
ِ
اسالمی که هماکنون هشتاد و یک ساله است از
مسائل هشت ساله با مراجعه به آراء
ِ
مطرح در ایران است .مسألهای مهم برای ایران ،منطقه عمومی انتخاب میشوند اما
و دیگر نقاطِ جهان.
صالحیت داوطلبان نامزدی
ّ
آخرین حضور آیتاهلل علی خامنهای ،رهبر در این انتخابات راباید پیش
جمهوری اسالمی ،در مال عام به بیست و چهارم نوامبر از برگزاری انتخابات شورای
سال پیش باز میگردد .در این آخرین حضور که از نگهبان قانون اساسی تأیید
تلویزیون دولتی ایران پخش شد ،آیتاهلل خامنهای به کند  .شورایی که اعضای
خاطر شیوع بیماری عالمگیر کرونا به ماسکی بر چهره آن منتخب مقام رهبری یا
دیده میشد.
نزدیکان او هستند .کلمان ترم
عدهی زیادی به میدان فرستاده در توضیح چگونگی انتخاب
پس از این حضورّ ،
شدند تا آخرین سروصداهای بر پا شده در مورد مقام رهبری میگوید“ :انتخاب رهبری در جمهوری
توسطِ اسقفها شباهت دارد
وخامت حال رهبر را بخوابانند .در اوایل ماه دسامبر   ،اسالمی به انتخاب پاپ ّ
رسانههایِ متعددی در ایران به نقل از یکی از نزدیکان با این تفاوت که انتخاب کنندگان رهب ِر جمهوری
آیتاهلل خامنهای با اعالم اینکه رهبر جمهوری اسالمی اسالمی خود از میان گروهی داوطلب دستچین یا
در “سالمت کامل” به سر میبرد شایعههای اخیر را که غربال شدهاند”.
حاکی از وخامت حال او بوده است تکذیب کردند.
از این رو رهبر جمهوری اسالمی از قدرت ا ِعمال
مسألهی جانشینی آیتاهلل خامنهای مسألهای است نفوذی گسترده بر این دو نهاد برخوردار است.علی
که به تناوب و در فواصلی نهچندان دور از هم مطرح می خامنهای در خالل سه دهه رهبری خویش انتخاب
شود چرا که رهبر جمهوری اسالمی که در حال حاضر محافظهکاران و سلطهی آنان بر این نهاد راکه جانشین
هشتاد و یک سال دارد مهمترین
شخصیت سیاسی او را انتخاب میکنند تضمین کرده است .کسی که به
ّ
ایران و یکی از قدرتمندترین چهرههای خاورمیانه رهبری برگزیده شد تا پایان عمر در این مقام باقی
است  .این امر که چه کسی جانشین او خواهد شد خواهد ماند.
بر اساس قانون اساسی ،رهبر باید آیتاهلل – عنوانی
امری اساسی برای ایران ،منطقه و جهان است .کلمان
ترم( ،)۱پژوهشگر فرانسوی و کارشناس مسائل مهم و پرافتخار که به رهبران اسالم شیعی داده می
ایران بر این باور است که “سالمتی و وضع جسمانی شود -باشد [اصل صد و ن ُه  قانون اساسی جمهوری
«فرمانروا» در یک رژیم استبدادی و خودکامه موضوع اسالمی شرایط رهبری را در سه بند تعیین کرده
صالحیت الزم برای افتاء/
توجه است :در ابواب مختلف فقه
خیالپردازیهاست ا ّما در این مورد خاص باید ّ
ّ
داشت که آیتاهللها عمری بس دراز دارند”.
عدالت و تقوای الزم برای رهبری ا ّمت اسالم /بینش
رهبر در جمهوری اسالمی ایران چگونه صحیح سیاسی و اجتماعی ،تدبیر ،شجاعت ،مدیریّت و
قدرت کافی برای رهبری .مترجم]  .باوجود این زمانی
انتخاب میشود؟
آیتاهلل علی خامنهای در حقیقت دومین رهبر که خامنهای در سال هزارو  سیصد و شصت و هشت
صاحب این عنوان نبود .از
جمهوری اسالمی است که پس از انقالب سال هزار و به این مقام برگزیده شد
ِ
سیصد و پنجاه وهفت ازسوی مجلس خبرگان ،نهادی این رو ناظران براین باورند که این بار نیز احتماالً

شدن
برای تضمین رضایت خاطر رهبری و انتخاب
ِ
جانشینی که دلخواه اوست قوانینی نادیده گرفته
شده یا دور زده خواهد شد .در بحثها و مناظرههای
کنونی ،این مقام [مقام رهبری] بارها به زی ِر سوأل
رفته و می رود آ ّما احتمال حذف آن از بختی ناچیز
برخوردار است .کلمان ترم ،تحلیلگر فرانسوی مسائل
ایران میگوید“ :این رژیم رژیمی نیست که بتوان
اصالحش کرد؛ حذف مقام رهبری از نظر کسانی که
بر کرسیهای قدرت تکیهزدهاند به معنای تیشه زدن
به ریشه و حاصل آن سقوط کل رژیم خواهد بود”.
چرا رهبری و جانشینی او مهم است؟
“مقام ّ
معظم رهبری” ،همانگونه که ظاه ِر عنوانش
نشان میدهد ،چه در حوزهی دینی و چه در نهادهای
سیاسی از قدرتی فوقالعاده برخوردار و در واقع
“برترین قدرت” در کشور است  .اوست که در مورد
ترین آنها
اهمیتترین تا مهم ِ
تمامی مسائل از بی ّ
حرفِ آخر را می زند و سیاستهای داخلی و خارجی
را به دیگران دیکته می کند .ایران نیرومندترین کشور
شیعی مذهب دنیاست و در دوران رهبری خامنهای
کوشیده است که نفوذ خویش را در خاورمیانه
گسترش دهد.
مرگ آیتاهلل خامنهای سیرتاریخ را نه تنها در
خاورمیانه بل در سرتاسر جهان دستخوش تغییر
ادامه در صفحه 27
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بنبست حکومت و نیاز جامعه به افق جدید دگرگونی
سعید پیوندی

پرداختن به پرسش های مهمی که هئیت تحریریه طول  ۴دهه گذشته با وجود
میهن مطرح کرده بدلیل وضعیت پیچیده ایران نیاز غیر شفاف بودن بگونه منظم
به پیش درآمدی دارد که از خود پاسخ طوالنی تر بر قدرتش افزوده شده است .
است  .به سخن دیگر برای درک پاسخ باید به متن نهادی که بیشترین قدرت
جامعه ،فضای سیاسی و پیچیدگی های آن بازگشت سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و
و به مسائلی اشاره کرد که بدون آنها فهم آنچه در امنیتی را یکجا جمع کرده،
ایران می گذرد و دورنماهای احتمالی آسان نخواهد نه به کسی پاسخ می دهد ،نه
بود .همزمان تحلیل از تحوالت درونی و بحران های کسی می داند که در درون آن
حاکمیت و نوع برخورد به آن نمی تواند بدون در نظر چه می گذرد و روابط و ساز و
گرفتن نیروهای مخالف و جامعه باشد .به زبان دیگر کار سازمانی آن چگونه است .
سرنوشت حاکمیت ،منتقدان خودی درون حکومتی و “بیت آقا” جعبه سیاه بسیار
نیروهای گوناگون اپوزیسیون به یکدیگر پیوسته است  .بزرگ سیاست های داخلی
به همین دلیل هم پرسش اصلی این شماره میهن به و خارجی جمهوری اسالمی
نوعی به سه پرسش مهم دیگر اشاره دارد .آیا نیرویی است که در همه امور سیاسی،
در درون حاکمیت وجود دارد که می تواند در روندهای امنیتی ،رسانه ای ،سیاست خارجی دخالت می کند
ریزش سیاسی پیش رو به جبهه دمکراسی بپیوندد؟ و سر نخ کارها را در دست دارد .همین هسته سخت
رفتار اپوزیسیون چه تاثیری بر بحران درون حکومتی و و کم و بیش پنهان حکومتی هم در سه دهه گذشته
میان حکومت و جامعه دارد؟ نوع بحران و نوع فروپاشی بصورت آمرانه و با مشت آهنین بحران های داخلی
احتمالی حاکمیت چه رابطه ای با آینده پیدا می کند؟ و سیاست خارجی پرتنش منطقه ای را از باالی سر
جمهوری اسالمی ،حکومت نامتعارف
دولت مدیریت کرده است.
جمهوری اسالمی حکومتی است نامتعارف و
هنر حکمرانی در نظام همیشه در بحران
تحوالت درونی آن هم از  ۴دهه پیش به این سو کم
شاید همین معجون و ساختار حکومتی پیچیده
و بیش از همین قاعده پیروی می کنند .این حکومت و متناقض هم سبب شده که جمهوری اسالمی نظام
در تعاریف متداول علوم سیاسی و الگوی های شناخته همیشه در بحران سیاسی باشد .حکومتی دینی برآمده
شده نظری موجود نمی گنجد چرا که جمهوری از درون یک انقالب نا همگون بود که گروه های اسالم
اسالمی نه توتالیتر به معنای کالسیک کلمه است ،نه گرای بسیار متفاوتی را در بر می گرفت .در طول این
دیکتاتوری نظامیان است و نه حکومت شبه دمکراتیک  ۴۰سال هم نبرد قدرت و تنش های درونی آن بخشی
با رعایت پراکنده برخی حقوق و آزادی های فردی و مهمی از زندگی سیاسی ایران را شکل و سمت وسو
جمعی .جمهوری اسالمی همزمان بخشی از همه این داده است .این تنش ها فقط نتیجه دعواهای تاریخی
ها را یکجا در خود دارد ،یعنی هم گرایش های توتالیتر میان طیف های حکومتی نیست  .شکست اتوپیای
دارد ،هم انتخاباتی محدود و غیر رقابتی برگزار می کند انقالب و نقش بر آب شدن رویای ساختن “امرالقرای
که گاه به بحران سیاسی درونی آن هم می انجامد و اسالمی” سبب شد نیروها و کنشگران در تجربه
هم نظامیان در آن از قدرت فراوان برخوردارند.
عملی خود دچار تناقض و دگرگونی شوند و به اشکال
یکی از مهم ترین ویژگی های این حکومت هم سویه گوناگون از مرکز قدرت فاصله بگیرند.
اما همزمان حکومت بخوبی یاد گرفته است در
دین ساالرانه آن و نقشی مرکزی است که روحانیون
و نهاد های شیعه در نظم سیاسی ایفا می کنند .نماد درون این بحران ها زندگی کند و از هم نپاشد .ریزش
دخالت دین در حکومت نهاد والیت فقیه است که در های دوره ای و منظم درون حکومتی اما در  ۴دهه

گذشته سبب آب رفتن چشمگیر پایه اجتماعی آن و
نیز انزوای حکومت اسالمی در میان نخبگان جامعه و
طبقه متوسط شده است .چرایی این دیرپایی را شاید
بتوان در وجود هسته سخت مرکزی که قدرت فراوانی
را در دستان خود متمرکز کرده است ،نظامیگری و
خشونت کم نظیر و سیستماتیک علیه مخالفان خودی
و غیر خودی ،بسیج دایمی گروه های بهره مند از
مزایای حکومتی و نیز شکل نگرفتن یک آلترناتیو
نیرومند و معتبر در درون کشور جستجو کرد.
جمهوری اسالمی  :نماد یک حکمرانی بد
بحران کنونی حاکمیت به عدم کارایی ،ناکامی در
اداره مطلوب جامعه و از دست دادن مشروعیت در
افکار عمومی هم مربوط می شود .تجربه  ۴دهه این
حکومت روایت گذار از رویای آرمان شهر اسالمی سال
 ۱۳۵۷به کابوس جمهوری اسالمی واقعا موجود است .
از دهه ها پیش از انقالب ،روحانیت و اسالم گرایان
مکال وعده بهشت زمینی در برابر الگوهای غربی را با
اجرای اصول اسالم به مردم داده بودند .پس از چهار
دهه می توان از شکست بزرگ و تاریخی اتوپیای
حکومت دینی و دخالت دین در حکومت سخن گفت .
این شکست تاریخی پیش از هر چیز سویه اخالقی
دارد برای حکومتی که با ادعای معنویت و اخالقی
کردن جامعه به میدان آمد ولی فساد اقتصادی ،قضایی
و اجتماعی ،تباهی اخالقی و دروغ را به پدیده های
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عادی در حکومت و در جامعه تبدیل کرد  .سویه
اجتماعی بحران مربوط می شود به آسیب های بزرگ
اجتماعی ،بی عدالتی ها ،تبعیض های جنسیتی ،قومی،
فرهنگی و دینی که چون سرطانی به جان جامعه افتاده
است .شکست در توسعه اقتصادی موزون و بازماندن از
توسعه پایدار ،بحران زیست محیطی و فقر فراگیر سویه
اقتصادی این بحران را تشکیل می دهند .سرانجام باید
از سیاست خارجی ویرانگر و دخالت های منطقه یا
ماجراجویانه و پر هزینه ای سخن به میان آورد که
انزوای سیاسی ایران و روابط بحرانی با شمار بزرگی از
کشورها در منطقه و جهان را در پی آورده است.
شکست پروژه اصالحات و تداوم توسعه
نیافتگی سیاسی
 ۴دهه حکومت جمهوری اسالمی آئینه تمام نمای
توسعه نیافتگی سیاسی ایران هم هست  .انتخابات
 ۱۳۷۶افق جدید سیاسی در ایران گشود و نوعی امید
به دگرگونی از طریق اصالحات حکومتی را بوجود
آورد .اما بتدریج با بیرون آمدن اقتدار گرایان از گیجی
ضربه دوم خرداد ،دو جناح درگیر یک جنگ فرسایشی
قدرت شدند و نیروهای اصالح طلب با وجود پشتوانه
عظیم اجتماعی با عقب نشینی گام به گام اعتبار و
وزن اولیه را از دست دادند و نتوانستند به بازیگر اصلی
چرخش سیاسی در کشور تبدیل شوند .جنبش سبز را
باید خیز بلند این نیروها و جامعه برای دگرگون کردن
وضعیت ایران به شمار آورد ،ولی شکست آین جنبش
اجتماعی برای دمکراسی ،جامعه مدنی و بخش مهمی
از نیروهای اصالح حکومت را وارد یک مرحله بحرانی
کرد .شناسه این بحران ژرف سرخوردگی گسترده افکار
عمومی بویژه طبقه متوسط هوادار جامعه باز بود و موج
نومیدی که حتا انتخاب روحانی هم نتوانست آن را
بطور واقعی ترمیم کند .دولت احمدی نژاد هم به گونه
ای غیر منتظره شکاف جدیدی در جبهه رقیب بوجود
آورد و صحنه سیاسی را آشفته تر از همیشه کرد.
زمانی حجاریان از استراتژی “فشار از پائین و چانه
زنی در باال” برای توصیف تاکتیک اصالح طلبان حاضر
در حاکمیت در مقابله با اقتدار گرایان سخن به میان
آورده بود  .در عمل اما فشار از پائین به شرکت در
انتخابات و آوردن مردم پای صندوق های رای محدود
شد و چانه زنی از باال هم با تغییر تناسب قوا جایش
را به تالش برای بقا و گدایی ماندن در دستگاه قدرت
داد .این چانه زنی وارونه و قدرت گرفتن اقتدار گرایان،
مقاومت و سرسختی آنها در عمل دورنمای اصالحات
درون حکومت را با بن بست کامل روبرو کرد .کسانی
هم که هنوز با چنین توهمی در بازی سیاسی حاکمیت
شرکت می کنند آلوده تباهی و فسادهای حکومتی می
شوند .برای جامعه سرخورده و بی اعتماد به حکومت
دیگر نمیتوان هم شریک دزد بود و هم رفیق قافله.
آنچه در حاکمیت ایران گذشت و می گذرد مصداق
واقعی توسعه نیاقتگی سیاسی است .حکومتی که در
زمان کوتاه زندگی می کند و توانایی و اداره شکل
دادن به جامعه ای در آینده که در آن همه نیروهای
موجود بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند ،رقیب
و حریف هم در قلمروی سیاست باشند و یکدیگر را
دشمن به حساب نیاورند را ندارد .این توسعه نیافتگی
سیاسی آسیب شناسانه را می توان در فرهنگ سیاسی
حاکمیت و گفتمان روزمره آن دید  .افق تیره و تار
سیاسی ایران نتیجه مستقیم این توسعه نیافتگی
سیاسی و عمکرد نیروهای اقتدار گرای درون حکومت
و اشتهای سیری ناپذیر آنها برای انحصار قدرت است .
آنها همه فرصت هایی که جامعه برای اصالح نظام

سیاسی در اختیار حکومت گذاشت را آگاهانه از
میان بردند .شاید کمتر حکومتی در دنیای کنونی با
چنین جباریتی به سراغ منتقدان داخلی و مخالفان
غیرخودی و شهروندان عادی رفته و برای کنار زدن و
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ضعف نیروی دمکراسی در ایران هم به این توسعه
نیافتگی ارتباط دارد .این موضوع که پس از  ۴۰سال
هنوز در میان نیروهایی مخالف کسانی وجود دارند
که دمکراسی را نمی پذیرند و یا رویای بدست گرفتن

در بن بست سیاسی کنونی به نظر می رسد که اپوزیسیون پیش از آنکه

چشم به حاکمیت و تغییرات آن داشته باشد باید به درون خود و رابطه میان نیروهای

مخالف و پروژه چرخش دمکراتیک برگردد .نقش اصلی اپوزیسیون امروز بوجود

آوردن افق امید برای جامعه سرخورده و عصبانی امروز است .این افق جدید و این
پروژه سیاسی می تواند به نقشه راه جنبش های اعتراضی و اجتماعی تبدیل شود .در
چنین صورتی است که توازن رابطه قدرت میان سه گانه حاکمیت ،نیروهای مخالف

و جامعه می تواند بتدریج به سود دمکراسی چرخش کند و انتخابات آزاد ،حکومت و
جامعه باز ،جدایی حکومت از دین و روحانیت ،توسعه پایدار ،صلح اجتماعی و پایان
بخشیدن به تبعیض ها و رفاه اجتماعی عادالنه و صلح با جهان به یک پروژه سیاسی

مردمی و مطالبه سراسری تبدیل شود.

یا حذف آنها از همه روش ها استفاده کرده باشد .پی
آمد دیگر این توسعه نیافتگی و انحصار قدرت ،فقر مثل
زدنی نخبگان و مدیران حکومتی است .نبودن رقابت
سبب شده است افراد نه بخاطر مهارت ها ،شایستگی
ها و کارنامه خود که بیشتر بخاطر رابطه خانوادگی
یا وفاداری به هسته اصلی قدرت در راس نظام باقی
بمانند  .گزینش ایدئولوژیک ،نبودن اصل مسئولیت
پذیری   ،گردش محدود نخبگان ،غربال غیر رقابتی
آنها و نظام انتصابات در عمل به توانایی های مدیریتی
لطمات جبران ناپذیری زده است.
بدین گونه است که جمهوری اسالمی به نماد
حکمرانی بد در تاریخ معاصر ایران و در دنیای امروز
تبدیل شده است .چیزی به نام مصلحت عمومی ،تعامل
با جامعه و دنیا و یا صلح اجتماعی در این فرهنگ این
نظام وجود ندارد.
درسی که اصالح طلبان از جنبش سبز نگرفتند
این بود که اگر اعتراضات توانست دامنه گسترده ای
پیدا کند این از جمله بخاطر فراتر رفتن از قلمروی
حاکمیت و به میدان آمدن سازمان های مدنی
(دانشجویان ،زنان ،کنشگران اجتماعی) و گروه های
اجتماعی بود که این اعتراضات را فرصتی برای ورق
زدن تاریخ می دانستند  .این جنبش همزمان نشان
داد که فضای درون حاکمیت دیگر نمی تواند مکان
مناسبی برای ابراز مخالفت و تغییر سیاسی تدریجی
در ایران باشد  .هسته سخت حاکمیت اقتدارگرا به
گونه ای ایدئولوژیک ضد دمکراتیک و انحصار طلب
است و آلودگی اش به فساد آن را به دشمن جامعه
باز و شفاف تبدیل کرده است  .گفته می شد حسن
روحانی از جنس خودشان است و می تواند به شیوه
ای موثر راه تغییرات را بگشاید .چنین چرخشی شکل
نگرفت و خود روحانی هم در باتالق اقتدار گرایی فرو
رفت .جنبش های اعتراضی سال های گذشته ،عصیان
خاموش طبقه متوسط و به میدان آمدن طبقات
تهیدست از ایران همگی نشانه های تیره و تار بودن
افق های سیاسی جامعه است.
توسعه نیافتگی سیاسی ایران فقط موضوع حاکمیت
نیست  .نیروهای اپوزیسیون هم در فضای سیاسی
ایران با این واقعیت آسیب شناسانه سروکار دارند و

انحصاری قدرت را در سر می پرورانند یک پرسش
اساسی و مشکل آسیب شناسانه است  .شناسه دیگر
این توسعه نیافتگی پراکندگی ،تعدد پروژه های
سیاسی گذار ،عدم توانایی در شکل دادن به همگرایی
های بزرگتر است برای تمرین دمکراسی و نشان دادن
عملی ظرفیت های دمکراتیک نیروهای مخالف.
بحران های حاکمیت و افق های پیش رو
با این مقدمه طوالنی می توان به پرسش های
سه گانه اصلی پیرامون رابطه حاکمیت ،جامعه و
اپوزیسیون و دورنماهای موجود بازگشت.
پرسش اول این است که آیا نیرویی در درون
حاکمیت وجود دارد که می تواند در روندهای ریزش
سیاسی پیش رو به جبهه دمکراسی بپیوندد ؟
نیروهای منتقد و ناراضی در داخل حکومت و اصالح
طلبان محافظه کار در شرایط کنونی هیچ تمایلی به
دور شدن از حاکمیت و همکاری با دیگر نیروهای
خودی و غیر خودی ندارند  .این عدم تمایل هم به
چسبندگی آنها به قدرت و آلوده بودن به بازی های
درونی حاکمیت و گاه رانت ها و فساد های گسترده
مربوط می شود و هم به ترس از جنبش های مردمی
و فروپاشی جمهوری اسالمی .دغدغه اصلی این نیروها
هم بیشتر عقالنی تر کردن سیاست های حکومت و
تداوم آن است تا اصالح نظام به معنای دمکراتیک و
مسئولیت پذیر کردن آن.
اصالح طلبان بیرون حکومت و کسانی که تبدیل
به غیر خودی شده اند تنها نیرویی هستند که از نظر
سیاسی می توانند به متحد اپوزیسیون دمکراتیک
تبدیل شوند  .کندن این نیرو از حاکمیت بر پایه
اصولی مانند انتخابات آزاد ،دمکراسی و جدایی دین
و روحانیت از حکومت ،مبارزه علیه تبعیض های
جنسیتی ،دینی و قومی چرخش مهمی در توان و وزن
نیروهای مخالف ایجاد می کند .اما بخشی از این نیروها
هنوز هم از حکومت دینی دل نکنده اند و بر این باورند
که گویا مردم ساالری دینی و یا حکومت دینی خوب
هم می تواند وجود داشته باشد  .در حالیکه بوجود
آوردن یک قطب جدید سیاسی در خارج از حاکمیت
با خواست هایی که در نزد افکار عمومی مقبولیت پیدا
کند بیش از بالتکلیفی و پشت در ایستادن می تواند
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فرو کاست  .بازیگر سوم این رابطه جامعه و افکار
بروی حاکمیت و جامعه تاثیر گذارد .قلدری حاکمیت چه رابطه ای با آینده پیدا می کند ؟
و یکه تازی در میدان سیاست بخاطر نداشتن رقیب
تجربه گذار از حکومت های بسته با دمکراسی در عمومی است و نبرد واقعی سیاسی هم در آنجا رخ می
سیاسی و نبودن قدرت اجتماعی در میدان است.
چهارگوشه گیتی نشان می دهند که چند و چون دهد  .اپوزیسیون به همراه سازمانهای مدنی میانجی
رفتار اپوزیسیون چه تاثیری بر بحران درون بحران سیاسی که به عوض شدن حاکمیت منجر می اصلی میان حاکمیت و جامعه است  .زمانی که این
حکومتی و میان حکومت و جامعه دارد ؟
شود و رابطه نیروهای سیاسی با یکدیگر نقش مهمی میانجی وجود نداشته باشد اعتراضات و طغیان ها در
ریزش های درونی و بحران حاکمیت موضوعات در سرنوشت آینده کشور دارد .از این ورودی نوع رابطه شرایط بحرانی که مردم از کمبودها ،فقر ،بی عدالتی و
سیاسی بسیار مهمی است  .اما اپوزیسیون دمکرات نیروهای دورن حاکمیت با یکدیگر و با سایر نیروها تبعیض به تنگ آمده اند می تواند کور و بی هدف باشد
و به نتیجه هم نرسد .دو جنبش بزرگ اعتراضی سال
های اخیر که با خشونت فراوان سرکوب شدند از پائین
فضای سیاسی کشور را نمی توان به صف آرایی نیروهای سیاسی داخل
و بدون مشارکت فعال نیروهای سیاسی شناخته شده
حکومت و مخالفان حکومت فرو کاست .بازیگر سوم این رابطه جامعه و افکار عمومی
شکل گرفتند .نکته مشترک در هر دو جنبش خشم،
سرخوردگی و نبودن افقی بود که امید به دگرگونی
است و نبرد واقعی سیاسی هم در آنجا رخ می دهد .اپوزیسیون به همراه سازمانهای
را بوجود آورد .این جنبش ها می دانستند چه نمی
خواهند ولی پروژه ای هم برای آینده نداشتند.
مدنی میانجی اصلی میان حاکمیت و جامعه است .زمانی که این میانجی وجود نداشته
این واقعیت تلخ بخوبی بن بست کنونی ایران را
باشد اعتراضات و طغیان ها در شرایط بحرانی که مردم از کمبودها ،فقر ،بی عدالتی
نشان می دهد  .طرح موضوع دولت اقتدار گرا و یا
حکومت نظامیان هم در پاسخ به روانشناسی نومیدانه
و تبعیض به تنگ آمده اند می تواند کور و بی هدف باشد و به نتیجه هم نرسد .دو
و سرخوردگی در جامعه طرح می شود“  .دیکتاتور
صالحی” که باید بیشتر به معیشت ،رفاه و کارایی
جنبش بزرگ اعتراضی سال های اخیر که با خشونت فراوان سرکوب شدند از پائین
دولت فکر کند و با اقتدار سیاستش را پیش برد .این
و بدون مشارکت فعال نیروهای سیاسی شناخته شده شکل گرفتند .نکته مشترک
اولین باری در تاریخ ایران نیست که چنین پروژه ای
به میان کشیده می شود .درست یک قرن پیش هم
در هر دو جنبش خشم ،سرخوردگی و نبودن افقی بود که امید به دگرگونی را بوجود
کسانی این گفتمان را مطرح کردند که گویا در ایران
بحران زده آن زمان دمکراسی مانعی برای توسعه
آورد .این جنبش ها می دانستند چه نمی خواهند ولی پروژه ای هم برای آینده
شتابان است.
نداشتند.
در بن بست  سیاسی کنونی به نظر می رسد که
اپوزیسیون پیش از آنکه چشم به حاکمیت و تغییرات
در شرایط کنونی نیروی الزم برای تاثیر گذاری بروی یک داده سیاسی مهم است  .آنچه در ایران شرایط آن داشته باشد باید به درون خود و رابطه میان نیروهای
حاکمیت را ندارد و جامعه و نیروهای مدنی باید را حساس تر و شکننده تر می کند قدرت نظامیان مخالف و پروژه چرخش دمکراتیک برگردد .نقش اصلی
مخاطب کنونی او باشند  .اپوزیسیون  ۴۰سال است (اقتصادی ،نظامی ،رسانه ای) ،نداشتن فرهنگ سازش ،اپوزیسیون امروز بوجود آوردن افق امید برای جامعه
با وجود ضعف های ساختاری بیش از آنکه به خود آمادگی روانشناسانه و توانایی آنها برای دست زدن سرخورده و عصبانی امروز است  .این افق جدید و
نگاه کند به تحوالت حاکمیت چشم دوخته است .پی به خشنونت و ویرانگری است  .دینی بودن حکومت این پروژه سیاسی می تواند به نقشه راه جنبش های
آمد این راهبرد زندگی کردن در روانشناسی زمان های و سنت و فرهنگی که جامه قدسی بر تن خشونت اعتراضی و اجتماعی تبدیل شود  .در چنین صورتی
کوتاه (از این انتخابات تا آن انتخابات بعدی) و یا ماندن می کند به این روانشناسی بسیار کمک کرده است  .است که توازن رابطه قدرت میان سه گانه حاکمیت،
در توهم دستیابی آسان به قدرت پس از فروپاشی یا بخشی از این حاکمیت کسانی هستند که بازیگر مهم نیروهای مخالف و جامعه می تواند بتدریج به سود
دخالت خارجی است  .به سخن دیگر ریزش های جنگ های داخلی مذهبی و سیاسی در منطقه بوده دمکراسی چرخش کند و انتخابات آزاد ،حکومت و
جامعه باز ،جدایی حکومت از دین و روحانیت ،توسعه
داخل حاکمیت تا زمانی که کانون مستقل دمکراسی و هستند.
پا نگرفته است فقط به تضعیف اقتدارگرایان بدون
رقیب می انجامد بدون آنکه بر توان دمکراسی اضافه
اصالح طلبان بیرون حکومت و کسانی که تبدیل به غیر خودی شده اند تنها
شود .جنبش های اعتراضی سال های اخیر نشان داد
که مبارزه برای دگرگونی از درون حاکمیت به داخل نیرویی هستند که از نظر سیاسی می توانند به متحد اپوزیسیون دمکراتیک تبدیل
جامعه منتقل شده است .رابطه اپوزیسیون و حاکمیت
رابطه قدرت است .تا زمانی که اپوزیسیون به نیروی شوند .کندن این نیرو از حاکمیت بر پایه اصولی مانند انتخابات آزاد ،دمکراسی و
قابل توجهی در درون جامعه تبدیل نشود اثر بخشی جدایی دین و روحانیت از حکومت ،مبارزه علیه تبعیض های جنسیتی ،دینی و قومی
آن هم بروی حاکمیتی که فرهنگ گوش دادن به
چرخش مهمی در توان و وزن نیروهای مخالف ایجاد می کند .اما بخشی از این نیروها
مخالف و دیالوگ ندارد کم دامنه خواهد بود.
این چرخش رابطه قدرت میان حکومت و جامعه  در
حوزه رسانه ای رخ داده است .حکومتی که سال ها با هنوز هم از حکومت دینی دل نکنده اند و بر این باورند که گویا مردم ساالری دینی و
در دست داشتن انحصار رسانه های سراسری بر گردش یا حکومت دینی خوب هم می تواند وجود داشته باشد .در حالیکه بوجود آوردن یک
اطالعات و افکار عمومی نظارت فراگیر داشت اکنون با
گسترش رسانه های مجازی در حالت دفاعی قرار گرفته قطب جدید سیاسی در خارج از حاکمیت با خواست هایی که در نزد افکار عمومی
و کارش پاسخ دادن به مسائل و پرسش هایی است که
مردم با همرسانی و گردش و تفسیر خبرها انجام می مقبولیت پیدا کند بیش از بالتکلیفی و پشت در ایستادن می تواند بروی حاکمیت
دهند .شاید از این تجربه و الگو بتوان در حوزه سیاسی و جامعه تاثیر گذارد .قلدری حاکمیت و یکه تازی در میدان سیاست بخاطر نداشتن
هم بخوبی بهره گرفت و گفتمانی جدیدی را در برابر
سیاست های غیرعقالنی ،پرخاشجویانه و جنگ طلبانه رقیب سیاسی و نبودن قدرت اجتماعی در میدان است.
حکومت گذاشت .چالش اساسی در برابر حکومت در
زمینه پروژه برای آینده ایران و نوع نگاه به جامعه،
پایدار ،صلح اجتماعی و پایان بخشیدن به تبعیض ها
سه گانه حاکمیت ،جامعه و اپوزیسیون
انسان ،عدالت و رفاه اجتماعی و محیط زیست است.
فضای سیاسی کشور را نمی توان به صف آرایی و رفاه اجتماعی عادالنه و صلح با جهان به یک پروژه
نوع بحران و نوع فروپاشی احتمالی حاکمیت نیروهای سیاسی داخل حکومت و مخالفان حکومت سیاسی مردمی و مطالبه سراسری تبدیل شود.
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چرا والیت بحرانزا و بحرانزی است؟
مهدی جامی

بحران بخشی از سیاست و حکمرانی است .از آن
گریزی نیست  .در آمریکا بحران انتخابات و شکاف
اجتماعی داشته ایم  .در بریتانیا بحران برگزیت و
دودستگی اجتماعی  .فرانسه با بحران اسالمگرایی
و جلیقه زردها روبرو ست و این تنها دو بحران از
بحرانهای متعدد آن است  .آذربایجان مشکل قره
باغ را دارد که حتی بعد از خروج ارمنستان هم ادامه
خواهد داشت .افغانستان با حل شقاق پشتون و تاجیک
از یک طرف و طالبان و تروریسم روزانه از طرف دیگر
روبرو ست .عربستان درگیر جنگ بیهوده یمن است
و با بحران جانشینی هم روبرو ست و همزمان باید
اصالحت اجتماعی را هم پیش ببرد و باالخره به
جایگاه اجتماعی زنان اذعان و اعتراف کند .خالصه هر
کشوری دور و بر ما یا در غرب و در آسیا و دیگر نقاط
عالم بحرانهای خاص خود را دارد  .بحرانهایی که
کوتاه باشند یا طوالنی پایانی ندارند و تنها از بحرانی
به بحران دیگر وارد میشویم  .چنانکه بحرانهای
جهانی هم داریم .از گرمایش زمین تا مشکالت زیست
محیطی و آلودگی آب و خاک و هوا و دریاها.
بحرانها فی نفسه منفی نیستند .میتوانند اسباب
رهایی باشند .خالقیت ایجاد کنند .به سازش دعوت
کنند  .راه باز کنند  .بیراههها را نشان دهند  .رشد
بدون بحران ممکن نیست .اما همیشه بحران اسباب
رشد و رهایی نیست .بخصوص اگر نظامی سیاسی به
بحرانسازی به مثابه روش بقا فکر کند .یعنی بحرانی
ساختاری داشته باشد  .فرض اولیه این است که
حکمرانیها میکوشند بحرانهایی را که خواه ناخواه
پیش میآید حل و فصل کنند اما شماری از نظامهای
سیاسی با بحران زندگی میکنند و اگر بحرانی نباشد
یا حتی وقتی به نظر میرسد راهی برای حل و فصلبحرانی پیدا شده -بحران تازه ای میسازند.
خودساختگی بحران
در مورد نظام حاکم بر ایران بعد از انقالب میتوان
گفت بحرانهایش تا حد زیادی خودساخته بوده
است .دست کم میتوان گفت بحرانهای خودساخته
به ویژگی این نظام تبدیل شده است؛ راهنمای
تمام بحرانهای بعد از انقالب بحران گروگانگیری

آمریکایی
دیپلماتهای
است  .بحرانی خودساخته که
بحرانهای دیگری را ساخت
و زنجیره ای پایان ناپذیر از
بحرانهای مختلف را پدید
آورد که حاکمیت آشکارا
از آن استقبال کرد  .نمونه
روشن آن جنگ است که
گرچه با تجاوز عراق شروع
شد اما نعمتی برای رهبری
بعد از انقالب تلقی شد .چنین
است بحث طوالنی و چهل
ساله تحریم ها که اغلب با
استقبال رهبران والیت روبرو
شده است.
البته این سخن به معنای آن نیست که بحرانخواهی
بر همه اجزای والیت مسلط است  .در همان دوران
گروگانگیری اوایل انقالب هم کسانی در حل مساله
میکوشیدند و سرانجام قرارومدارهایی با آمریکایی ها
گذاشتند و ماجرا را گرچه دیر فیصله دادند .یعنی نه
مذاکره برایشان تابو بود و نه حل و فصل بحران را از
دیده دور میداشتند اما آن را در خدمت بقای خود
و جناح و فرقه سیاسی خود به کار گرفتند .در طول
زمان ،این بحرانسازی و حل بحران دو فرقه سیاسی
را در والیت از یکدیگر متمایز ساخته است.
اگر در چارچوب همان مدل گروگانگیری نگاه
کنیم ،در واقع ،بحران بخشی از رژیم را تغذیه میکرده
است که ادعاهای ضدغربی سفت و سختی داشته (که
هسته اصلی قدرت است) ولی با چالش هایی هم درون
حاکمیت بر سر این ضدیت روبرو بوده است -اگر نه
به صورت مخالفت اصولی بلکه دست کم در نحوه
مدیریت بحران.
اگر گروگانگیری اولین بحران بود زنجیره بحرانها
این اواخر به بحران ناشی از اعدام روح اهلل زم ختم شد .
کشورهای اروپایی اعتراض کردند و ایران هم در مقابل
سفرای آنها را احضار کرد که حق مداخله در امور
والیت ندارند  .زمانی محمد خاتمی گفته بود که در

دوره او هر  ۹روز مخالفان اصالحات بحرانی ساختند .
این معنای دقیق بحرانسازی و بحرانزی بودن است .
بحرانهای دوره اصالحات نیز از نظر «معرفت شناسی
بحران» در والیت بسیار گویا هستند.
از یک دید کالن ،همه بحرانهای والیت به دو
شاخه بزرگ تقسیم میشود :یا مستقیم و غیرمستقیم
به غرب مربوط است یا مستقیم و غیرمستقیم به
کشمکش والیت با طبقه متوسط و روشنفکران اش
که به غرب و اندیشههای نو در اداره جامعه و سیاست
گرایش دارند  .بنابرین ،تنه اصلی بحران در والیت
ضدیت با غرب است و با هر کسی که به نحوی طرفدار
غرب دانسته شود یا غرب طرفدار او تصور شود!
از این منظر ،جمهوری والیی با احضار سفرای
خارجی و مثال اعتراض به اعتراض آنها در مورد اعدام
زم میخواهد بگوید مقتدر است .واقعیت اما این است
که آگاهانه صحنه را آماده می کند تا اروپا خواه ناخواه
در کنار آمریکا بایستد و والیت بتواند غرب را یک
کاسه نشان دهد ،ضدیت خود را با غرب توجیه کند،
بایدن را برای هر نوع سازش ناتوان کند و خود در
انزوای مطلوب اش باقی بماند .والیت از رابطه با غرب
وحشت دارد.
تحلیل این «وحشت از غرب» بنمایه همه
بحرانهای نظام را فاش می کند.
پرورش طبقه دستآموز
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وحشت راهبردی والیت از غرب ،از چشم طراحان
سیاست والیی ،دست کم دارای دو سطح و تبیین است:
الف) رژیم حاکم شده بعد از انقالب خود را ضدغرب و
ضدمدرنیته و ضدطبقه متوسط -که خاستگاه و پایگاه
اجتماعی شاه و پدرش بود -تعریف کرده است .ب) از
نظر اجتماعی هم قادر نیست با طبقه متوسط همسو
و هم پیمان شود چون نگران آن است که این طبقه با
مهارتهای متناسب با جهان امروز ،که حاصل تجربه
مدیریت و حکومت این طبقه در دوران شاه و تجربه
طوالنی مهاجرت و کار و تحصیل در غرب است ،و
پیوندهایی که به طور طبیعی با جهان غربی پیدا کرده
حکومت را از دست او خارج کند .جنبش سبز و بازتاب
اش در جامعه ایرانیان خارج از کشور نمونه خوبی برای
مطالعه این امر است.
با این حساب می توان فهمید چرا کسانی که به
نحوی کوشیده اند پای طبقه متوسط را به حاکمیت
و مدیریت باز کنند یا باب بازگشت ایرانیان مهاجر را
بگشایند ،از صحنه سیاسی والیت حذف شده اند و
مبغوض رهبر آن قرار گرفته اند  .آیت اهلل منتظری،
هاشمی رفسنجانی ،محمد خاتمی و میرحسین
موسوی شاخص ترین چهرههای حذف و حصر شده
اند  .محاکمه های کرباسچی و عبداهلل نوری هم
نمونههای شاخص دیگری است .همه مسیرها باید به
ولی اعظم ختم میشد و نه هیچ مسیر دیگری .و دیدیم
که میراث کرباسچی بعدها به احمدی نژاد و سپس به
قالیباف رسید که آدمهای مورد اعتماد والیت بودند .
کاوه مدنی هم شاهد خوبی برای سرنوشت ایرانیانی
است که به امید تاثیرگذاری به وطن بازگشتند.
والیت کوشیده است تا آدمهای خودی را مسئول
همه چیز و همه جا کند و به طور خاص به نیروهای
سازمانی خود اتکا دارد .سازمانیافته ترین آنها در دو
سازمان روحانیون والیی و سپاهیان انقالبی جمع آمده
اند .بخش اصلی تکنوکراتهایی که در خدمت والیت
هستند -یا طبقه متوسط غیرسیاسی و همکار نظام-
هم در همین دو سازمان و خاصه در سپاه و شبکه
وسیع و متنوع نظامی ،امنیتی ،اقتصادی ،پیمانکاری،
تبلیغی ،سایبری و مالی آن به کار گرفته شده اند.
حاکمیت والیی در دوره احمدی نژاد نشان داد که
اصوال در پی ایجاد طبقه حاکمه ای وابسته به خود
است و اساسا نمیخواهد و نمیتواند به طبقه متوسط
سرکوبشده و متمایل به غرب اطمینان کند .بنابرین،
از مدیریتها و منابع اقتصادی تا کرسی تدریس
دانشگاهها همه را در اختیار وابستگان خود قرار
میدهد و در این موضوع ضعف مدیریت و هزینههای
سنگین و زیانهای بزرگ برایش اهمیت ثانوی دارد .
مهم وابستگی به والیت است نه شایستگی  .وانگهی
مدیران و کارگزاران والیت بالذات ضعیف هستند چون
نمیتوانند قوی باشند و اگر قوی باشند از دور خارج
«کرده می شوند»! دستگاهها همه در حد کارگزارند
نه بیش .یعنی که دستور بگیرند و عمل کنند .آن هم
نه خیلی هوشمندانه چون هوش مانع تبعیت و اطاعت
خواهد بود و بنابرین امری خطرناک است .صداوسیما
نمونه روشنی از اداره جات والیی است.
دکترین شوک
روشهای والیت برای بحرانسازی بسیار متنوع
است .اما از اصول نسبتا معدود و معینی پیروی میکند .
اگر برخی از بحرانی ترین وضعیتهای خودساخته
والیت را در نظر آوریم یعنی قتل های زنجیره ای
روشنفکران و اعدام های سیاسی یا بازیهای مالی و
اقتصادی مثل مبارزه با شرکتهای مضاربه ای تا بازار

سیاه ارز و نیز روش مهار بحرانهایی مثل اعتراضات
 ۹۸را تحلیل کنیم نشانگر نظام خاصی است که می
توان گفت برگرفته از «دکترین شوک» است .فراموش
نکنیم که شیوه اعالم نرخ جدید بنزین خود نمونه
آشکاری از دکترین شوک است.
دکترین شوک الزمه اش پنهانکاری و اقدام
ضربتی و بازی بر اساس منطق غافلگیری و ارعاب
و پروپاگاند است .و امروز روشی برای اداره کشور از
سوی حاکمیت و والیت شده است  .مهمترین بازی
اقتصادی بر این اساس برای نمونه در حوزه قیمت
ارز قابل مشاهده است و مهمترین بازی سیاسی بر
اساس این دکترین در حوزه سرکوب اعتراضات و
مدیریت امنیتی اپوزیسیون داخل و خارج کشور .ترور
چهرههای مخالف یک نمونه از به کارگیری دکترین
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در حبس و حصر بنشانند؟
پاسخ ساده و یک کلمه ای آن «اسالمگرایی» یا
ایدئولوژیسازی از اسالم است :اسالمیسم  .یعنی
همان مفهومی که تفاوت «اسالم» و ایدئولوژیهای
مدرن برای تسخیر دولت را توضیح میدهد .آنچه ما
در والیت خود میبینیم اسالم نیست که آیین تقوا و
هدایت است .اسالمگرایی است که آیینی برآمیخته از
سلفیگری و مارکسیسم-لنینیسم است و به خودکامگی
و توتالیتاریسم گرایش ذاتی دارد و شور سیاسی را در
ویرانگری انقالبی می بیند و اقلیت سازمانیافته را بر
اکثریت حاکم میخواهد .آیینی که با تاریخ استبداد
شاهی نیز گره خورده و زمینه مساعدی برای رشد در
وطن ما یافته است بی آن که مهر شاهان به وطن و
وطن پرستان را هم به ارث برده باشد.

در مورد نظام حاکم بر ایران بعد از انقالب میتوان گفت بحرانهایش تا

حد زیادی خودساخته بوده است .دست کم میتوان گفت بحرانهای خودساخته
به ویژگی این نظام تبدیل شده است؛ راهنمای تمام بحرانهای بعد از انقالب بحران
گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی است .بحرانی خودساخته که بحرانهای دیگری

را ساخت و زنجیره ای پایان ناپذیر از بحرانهای مختلف را پدید آورد که حاکمیت

آشکارا از آن استقبال کرد .نمونه روشن آن جنگ است که گرچه با تجاوز عراق شروع

شد اما نعمتی برای رهبری بعد از انقالب تلقی شد ...در طول زمان ،این بحرانسازی و

حل بحران دو فرقه سیاسی را در والیت از یکدیگر متمایز ساخته است.

شوک است .همینطور است هجوم تبلیغاتی-قضایی به
امید مشروطه و قدرت مطلقه
چهرههای مخالف و نیز رسانه های فارسی و همکاران
با اطمینان میتوان گفت که والیت به بحرانسازی
آنها.
ادامه خواهد داد .در سطح داخلی مثل هوا به آن نیاز
در روابط خارجی هم دکترین شوک رواج دارد  .دارد تا سر پا بماند .به بحرانسازی با غرب هم ادامه
اینجا نیز پنهانکاری ،گسترش نیروهای نیابتی و تکثیر میدهد  .زیرا نمیتواند هیچ نوع همسویی واقعی و
سالحهای بازدارنده و مرعوب کننده پایه کار است عملی با غرب پیدا کند به دالیلی که بخشی از آن
در کنار حمالتی که قابل انکار باشد -مثل حمله به را پیشتر توضیح دادم .اما این به معنای آن نیست که
آرامکوی سعودی .تازه ترین بحران نظام هم که ناشی غرب مشکلی اساسی با والیت دارد .مساله غرب همین
از اعدام روح اهلل زم بود و عمدتا به خارج از کشور نظر که منافع اش تامین شود حل و فصل خواهد شد .
داشت ،نمونه کاملی از دکترین شوک است.
غرب اگر بتواند با حاکمیت اسالمگرا کنار آید -چنانکه
لست علیهم بمصیطر
با نمونههای سنتی و سلفی آن در عربستان سعودی و
بحث نظری درباره بحرانسازی و هژمونی طلبی امارات کنار آمده -به بقای آن کمک هم خواهد کرد .
نمیتواند از جنبه عقیدتی ماجرا در والیت اسالمگرای مشکل اساسی والیت داخلی است :والیت اساسا بر
ما بگذرد  .این بحثی است که شاید تا کنون معطل رعایا و فرهنگ ارباب-رعیتی و ولی-صغیر تکیه دارد
گذاشته شده است .پایه دین بر اقبال قلبی است .پایه و ایران امروز شاهد شمار روزافزون شهروندان صاحب
اسالم و ایمان هم چنین است  .شعار اسالم و قرآن حقوق و مستقل و ضداتوریته است.
این است که الاکراه فی الدین .انذار خداوند به رسول
آیا از چنبره والیت و تله گذاری های عامدانه اش
خود نیز این است که فراموش نکن که تو سیطره برای مهار شهروندان خالصی هست؟ هست! در واقع
ای بر مردمان نداری .تو فقط رسول و مبلغ هستی و هیچگاه والیت و مطلق بودن اراده او تا این حد ضعیف
بس .حتی هدایت هم از دوش تو ساقط است .اگرچند نبوده است .همه آزمونهای قبلی از اصالحات تا جنبش
«باخع نفسک» باشی .آن خدا ست که خواهد هدایت سبز ،با وجود ناکامی ،اعتبار والیت را هم شسته و بر
می کند و نخواهد در ضاللت نگه می دارد  .انک باد داده است .پایگاه اجتماعی والیت مطلقه مرتبا با
التهدی من احببت.
ریزش روبرو بوده و رویشی هم نداشته است .و از نظر
از چنین بینشی چگونه دین دولتی زاییده شد؟ داخلی با تشتت آرا و ستیز نهادهای حاکمیتی روبرو
چگونه دین به معنای خودکامگی درک شد؟ چطور ست .تصور نخبگان والیی و مشاوران آنان این است
یاران دولتی به این نتیجه رسیدند که باید دیگر که یکدستی و اقتدار با یک حکومت نظامی رضاخانی
دین ِ
صداها را خفه کنند و نه تنها با دیگر ادیان و فرق و به دست میآید .اما به دالیلی که برخی از آنها را یاد
عقاید بستیزند که حتی در میان شیعیان و باالتر از آن کردم ذات نظام اسالمگرای ایرانی فاقد اقتدار است و
در میان روحانیان و مراجع شیعه هم دست به گزینش غیرممکن است بتواند حکومت اقلیت یکدستی حاکم
بزنند و هر کس را نمیپسندند راهی دادگاه ویژه کند .فرق  ۱۴۰۰با  ۱۲۹۹همین است!
ادامه در صفحه 27
روحانیت کنند یا خلع مرجعیت کنند یا آزار دهند و
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سیر جانشینی رهبری در بحبوحهی نگرانی های خامنهای
تردیدها در ِ
مجید رفیعزاده  -فواد روستائی

در چند سال اخیر شایعههای پرشماری در مورد بود  .سپاه پاسداران انقالب
رو به وخامت رفتن سالمتی آیت اهلل خامنهای ،رهبر اسالمی در دو دههی گذشته
جمهوری اسالمی ایران ،بر سر زبانها بوده و پراکنده به نیرومنترین کانون قدرت
شده است  .بروز این شایعهها و مسآلهی سالمت او سیاسی و اقتصادی کشور
پرسش مهمی را پیش روی ما قرارمیدهد :اگر آیت تبدیل شده است.
اهلل خامنهای که سی و دو سال در مقام رهبری بوده
در مرحلهی بعد با این
است بمیرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
پرسش روبه رو می شویم:
کارشناسان ،پژوهشگران ،تحلیلگران سیاسی و
بلندپایگان سپاه پاسداران
ِ
برخی از سیاستمداران ممکن است با شتاب به میدان خواستار تکیه زدن چهکسی
بیایند و چند اسم را به عنوان جانشین احتمالی او بر جای آیت اهلل خامنهای
مطرح کنند .ا ّما مرگ خامنهای می تواند به شورشی اند؟ مهمترین شرط در این
سراسری علیه تئوکراسی یا یزدانساالری مستقر در ارتباط برای بلندپایگان سپاه
کشور منجر شود و به سلطهی آن بر قدرت پایان دهد  .این است که آنان جانشین
با توجه به این امر که میلیونها نفر امکان شرکت خامنهای را مهار و ُکنترل
در تشییع جنازهی او را خواهند یافت ،همین امکان کنند نه بر عکس .چنین به نظر می رسد که که این
شخصیتی روحانی اما نه چندان
میتواند زمینهی الزم یا سکوی پرش برای تظاهرات بلندپایگان خواستار
ّ
اکثریت مردم را علیه مقامات فراهم سازد.
برجسته   و بیسروصدایی هستند که پشتیبان بی
َ
قدرتِ
ر
د
ق
رهبر
بسیاری در ایران بر این باورند که
فعالیتها
این
باشد .
سپاه
های
ت
فعالی
چرای
و
چون
َ
ّ
جمهوری اسالمی که حرف آخر را در سیاست داخلی ا ِعمال قدرت انحصاری بر سیاست و اقتصاد کشور
و خارجی کشور میزند عامل انسجام و یکپارچگی و دیگر اهداف سپاه چون پیشبرد و ارتقاء برنامهی
رژیم و مانع فروپاشی آن است .مرگ او میتواند مردم هستهای و جاهطلبیهای برتریجویانهی منطقهای را
را از قدرت طغیان علیه رژیم برخوردار کند .افزون بر شامل میشود .آخرین تو ّقع رهبران سپاه از جانشین
همهی اینها ،ناخشنودی و نارضایی مردم از دولت و خامنهای این است که اقتدار سپاه را به چالش نکشد .
بلندپایگان کشور در خالل چند سال اخیر به سطحی بدین سان ،هر کسی که بتوان بر او ُمهر میانه رو یا
جدی برای
بی سابقه رسیده است  .سناریوی محتمل دیگر اصالح طلب را زد ،از نگاه سپاه نامزدی ّ
این است که خامنهای در اثر وخیم شدن وضعیت مقام نخواهد بود.
افرادی چون ابراهیم رئیسی -رئیس قوهی
جسمانی و بیماری خویش از قدرت کنارهگیری کند .
در صورت تحقق چنین سناریویی ،امکان یک انتقال قضاییه – و مجتبی خامنهای -دومین پسر آیت اهلل
قدرتِ زی ِر نظارتِ رژیم وجود دارد و رژیم از خطر خامنهای -تا زمانی که خودی نشان ندهند و سودای
سقوط جان بهدر خواهد برد.
مطرحکردن سیاستهای خویش را در سر نپرورانند و
براساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،خودمختاری و اقتدار رهبران سپاه و شورای نگهبان
نهادهای سیاسی متعددی در تصمیمگیری در مورد و مجمع تشخیص مصلحت نظام را به چالش نکشند
جانشینی خامنهای دخیلاند  .با وجود این ،واقعیت برای فرماندهان سپاه نامزدهای خوب و مناسبی برای
امر این است که یک نهاد خاص – سپاه پاسداران جانشینی رهبر کنونیاند.
زمانی که علی خامنهای بر جای بنیانگذار جمهوری
انقالب اسالمی -که در قانون اساسی کشور در این
عرصه از هیچ حقی برخوردار نیست -به احتمال اسالمی و رهبر انقالب ایران تکیه زد یکی از کم
زیاد تصمیمگیرندهی اصلی در این عرصه خواهد صالحیتترین نامزدهای احراز این مقام به ویژه در

مقایسه با روحانیون متنفذی چون آیتاهلل حسینعلی
منتظری بود .آیتاهلل منتظری پیش ار مغضوب شدن،
قائم مقام خمینی و جانشین منصوب شدهی او بود .
آیتاهلل منتظری به خاطر به چالش کشیدن مقامات [
و شخص آیتاهلل خمینی] از قائم مقامی کنارگذاشته
شد.
مشروعیت و اعتبار دینی و فقهی علی خامنهای
ّ
شدت و
در آن زمان از سوی علما و روحانیون قم با ّ
حِ ّدت بهزیر سوأل رفت چرا که او نه مجتهد بود و نه
مرجع(تقلید) که از حق صدور فتوا – شرطی از شروط
رهبری در قانون اساسی -برخوردار باشد  .افزون بر
این خامنهای در مقایسه با آیتاهلل خمینی ،رهبری
فره (کاریسما) تلقی میشد .از آن جایی
ضعیف و فاقد ّ
که در قانون اساسی جمهوری اسالمی بر اقتدار دینی
و فقهی رهبری تاکید شده است ،انتخاب خامنهای
به این مقام بدون هیچ شک و تردیدی بیش و پیش
از آن که تصمیمی دینی و مذهبی باشد تصمیمی
سیاسی بود.
هرچند که خامنهای در ابتدای کار ضعیف بود،
راندن علما
بهگونهای پیشبینی نشدنی در به حاشیه
ِ
و روحانیون بلندپایهی قم که با او از د ِر مخالفت
موفقیت عمل کرد و توانست با ایجاد
درآمده بودند با
ّ
حلقهی یاران خود و دفتری برای سیاست خارجی و
باالخره اتّحادی محکم با سپاه برای کنترل و مهار

دوره جدید | بهمن و اسفند  | 1399شماره 38

27

س  اساس جمهوری اسالمی و
اپوزیسیون
موقعیت خویش را تحکیم کند  .به مرور خاطر داشت که ا ُ ِ
ّ
زمان آراء و عقاید او نیز دستخوش تغییر و دگرگونی تفسی ِر شیعی آن بر نظریهی “والیت فقیه” بنا نهاده
شد و طرفداری از برنامهی تسلیحاتی هستهای شده است و این نظریهای است که آیتاهلل خمینی
ایران و آمریکا ستیزیِ هرچه بیشتر را پیشه کرد  .مطرحکننده و مر ِّو ِج آن بوده است .در نتیجه ،چنین
آن سناریویی فوقالعاده نامحتمل بهنظر میرسد.
به عبارت دیگر ،ساختاری سیاسی آفرید که در ِ
ِ
درگذشت رهبر جمهوری
سخن کوتاه ،در صورت
واحد آمیزهای از دیکتاتوری نظامی و تئوکراسی
اسالمی ،یا ملت علیه رژیم سر به شورش برخواهند
(یزدانساالری) است.
سرانجام اینکه نظریهای نیز حکایت از آن دارد داشت و قدرتِ حاکم را در معرض خطر قرار خواهند
شخصیتی
که مقام رهبری پس از درگذشت آیتاهلل خامنهای داد یا سپاه پاسداران مو ّفق خواهد شد
ّ
به کلّی لغوشده و ار بین برود  .باوجوداین ،باید به چاپلوس و مجیزگو را در این مقام قراردهد که نقش

عروسک خیمهشببازی سپاه را برعهده خواهد گرفت
ضمن دردست داشتن
و به سپاه امکان خواهد داد
ِ
اعمال فشار بر دیگر
مهار امور سیاسی و اقتصادی،
ِ
نهادها را نیز روز به روز افزایش دهد.
*برگرفته از تارنمای روزنامهی انگلیسی زبان
«عرب نیوز» که در جده در عربستان سعودی منتشر
می شود.
**مجید رفیعزاده پژوهشگر روابط بین الملل و
تحلیلگر امور خاورمیانه از آمریکاییان ایرانی-سوری
تبار (پدر ایرانی و مادر سوری) است.

در ایران امروز دارد.
ادامه از صفحه 25
این «زمینه» گاه آشکار میشود و گاه به آب زیر
از منظر تاریخی ،می توان گفت در نزاع بیش از
صدساله ایرانیان با والیت مطلقه و خودکامگی شاه کاه میماند .و این همان امیدی است که دارد رشد
و رهبر امروز در بهترین وضعیت هستیم  .زیرا شمار میکند و آینده آلترناتیوی که بتدریج در افق پدیدار
کسانی که از رابطه شبان-رمگی رها میشوند و به میشود؛ صاحبان این امید و آینده طبقات سرکوب
شهروند تبدیل میشوند رو به فزونی است و این شده ای هستند که ارزشهای والیی را طرد کرده اند و
شهروندان چون دیگر رعیت نیستند ارباب نمیخواهند به نظم و نظام شهری و خانوادگی و مدرسه و مدیریت
و نمیپذیرند و به والیت بزرگان هم تن نمیدهند  .مطلوب خود روی آورده اند .از بوم گردی تا همکاری
خصلت های پسامدرنی دنیای قرن بیست و یکم نیز زن و مرد در خانه ،از تغییر روابط دو جنس تا دفاع
که در آن اتوریته های گوناگون و هژمونی طلبی رنگ از ارزشهای کثرت گرا در هنر و موسیقی و سینما ،از
باخته است ،به این روند کمک میکند (و خود ناشی شکستن تابوی دوچرخه سواری تا سبک کردن حجاب
از افزونی «شهروندان» در جهان است) .بنابرین آگاهی اجباری ،از رمان نویسی زنان تا دفاع از آزادی بیان ،از
عمومی ،یعنی آگاهی این «شهروندان» ،افزایش یافته گرایش به معنویت عرفانی تا مدارا با مذاهب شیعه و
است .و همه اینها به ما اجازه میدهد بگوییم مشروطه سنی و بهایی ،همه از جهان دیگری نیرو میگیرد که
طلبی و محصور خواستن رهبران سیاسی به قانون و زوال دین دولتی و اسالمگرایی را نوید میدهد.
در ایران معاصر ،سطح رسمی یک سخن میگوید
پیمانهای اجتماعی با شهروندان آماده ترین زمینه را

و سطح مردمی و غیررسمی سخنی دیگر .این مشکل
در صدساله اخیر همیشه وجود داشته است اما بعد از
انقالب هر روز و هر سال بیشتر شده است و خود را در
صورتهای گوناگون نشان داده و میدهد .جدا افتادن
اکثریت ملت از حاکمیت بزرگترین بحران والیت
مطلقه است .و برخالف دوران پهلوی و قاجاری این
بحران به آسانی قابل مدیریت نیست  .دوران فترت
کنونی که بعد از جنبش سبز پدید آمده و رهبر و
دستورکار واحد و همبستگیساز ناپدید شده است
برای والیت فرصت تنفس ایجاد کرده است  .اما به
محض آن که این فترت به سر رسد بحران آخر که
آخرالزمان والیت مطلقه است رخ خواهد نمود.
*به توصیه دبیران محترم میهن دامن سخن را
کوتاه گرفتم و ممکن است برخی مفاهیم و مباحث
خیلی کوتاه و اشاره وار و مجمل آمده باشد .صاحب
قلم امید عفو و اغماض دارد!

حالتی غافلگیرکننده و بیثباتکننده است ”.براساس
یک شایعه ،یک فهرست نهائی محرمانه در این ارتباط
مدعی مطلع بودن از
وجود دارد ا ّما تا کنون هیچکس ّ
نام افراد این لیست نشدهاست .برخی ادعا میکنند که
نامزدهای مطلوب خامنهای پسرش مجتبی و ابراهیم
رئیسی ،رئیس ق ّوهی قضائیه ،هستند .صادق الریجانی،
رئیس پیشین ق ّوهی قضائیه و حسن روحانی ،رئیس
جمهوری کنونی ،نیز سودای نیل به این مقام را در
سر میپرورانند.
مجتبی خامنهای کیست؟
شخصیتی
پسر پنجاهودوسالهی آیتاهلل خامنهای
ّ
مرموز و اسرارآمیز است  .به سان پدرش در شهر
مشهد ،یکی از شهرهای مهم از نظر مذهبی و زیارتی
متولد شده و یک مسلمان دوآتشه است  .صحبت از
مجتبی خامنهای زمانی بر سر زبانها افتاد که در
سال هزارو سیصد و هشتاد و هشت در رأس نیروهای
شبهنظامی سرکوب اعتراض مردم به تقلب در
انتخابات ریاست جمهوری آن سال را بر عهده گرفت
و اینکار را با دستی آهنین انجام داد .هر چند علی
خامنهای شاه نیست و نمیتواند بهسادگی تاجوتخت
را به پس ِر خود بسپارد ،مجتبی در میان نزدیکان رهبر
جمهوری اسالمی و به ویژه بیت نیرومند رهبری که
نهادهای قانونی کشور را تحتالشعا ِع خود قرارمیدهد
توجه برخوردار است  .اگر مجتبی
از وزنی در خور ّ
بنواند پشتیبانی سپاه   را جلب کند ،سپاه میتواند

رون ِد انتخابِ جانشینی را درمسیری به نفع او بیاندازد.
و ابراهیم رئیسی؟
این روحانی شصت ساله نیز زادهی شهر مشهد
است  .معتبرترین نامزد جانشینی آیتاهلل خامنهای
است  .از سوی دیگر هیچ تالشی برای جلوگیری از
پخش شایعههائی که حاکی از عالقهی او به نیل به
این مقام است نکرده است  .آخرین اقدامات او نیز
حکایت از آن دارد که سرگرم آمادهکردن خویش برای
ایفای چنین نقشی است.
کارنامهی سیاه او در عرصهی حقوق بشر   و به
ویژه نقش او در کشتار زندانیان سیاسی درسال هزار
و سیصد و شصت  و هفت موجب فقدان پشتیبانی
مردمی از او شده است .برغم شکست او در انتخابات
ریاست جمهوری سال هزاروسیصد و نود و شش ،رهبر
جمهوری اسالمی دو سال بعد کلید قوهی قضائیه
را به او سپرد  .از زمان تصدی ریاست این ق ّوه ،به
کارزاری علیه فساد در کشور دست زده و حضور خود
در رسانهها را روز به روز بیشتر کرده است .ابراهیم
رییسی نیز چون علی خامنهای به توافق هستهای
ایران و غرب بدبین است و از پشتیبانی بی قید وشرط
سپاه پاسداران برخوردار است.
__________________________
*نو شته  – Neila Beylerبرگرفته از تارنمای
روزنامهی فرانسوی “ل ِ ِزکو”
(Clément Therme- )۱

ادامه از صفحه 20
خواهد کرد  .به عنوان مثال ،دشمنی و خصومت
جمهوری اسالمی ایران با اسرائیل و آمریکا ،که
تا حدود خیلی زیادی از نفرت شخصی آیتاهلل
خامنهای از این دو کشور تغذیه میکند موجب سالها
بیثباتی و تشنج در این منطقه شده است .سازوکارها
(مکانیسمها)ی انتخاب رهبر به گونهای است که رهبر
جدید هم راهی جز پا گذاشتن در جای پای رهبر
کنونی ندارد.
چه کسی میتواند رهبر آیندهی جمهوری
اسالمی ایران باشد؟
آیتاهلل خامنهای از آن جا که از حمایتی مردمی
در ح ِّد و اندازهی آیتاهلل خمینی -رهبر انقالب و
بنیانگذار جمهوری اسالمی -برخوردار نبود ،نفوذ
ِ
نزدیک وفادار
و قدرت خود را بر شبکهای از یاران
و بخشی از نیرومندترین نیروی کشور یعنی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی بنا کرد .از این رو به احتمال
چرخ هر نامزدی خواهد
قریب به یقین سپاه چوب الی
ِ
گذاشت که از پشتیبانی و حمایت آیتاهلل خامنهای
برخوردار نباشد.
به گفتهی کلمان ترم“ :ایرانیان به خوبی میدانند
که سرویسهای اطالعاتی غربی وقت برای مطالعه و
بررسی نامزدهای احتمالی جانشینی خامنهای از خود
وقت و مایه میگذارند اما باید توجه داشت که اراده
و عزم رژیمهای خودکامه و استبدادی همواره ایجاد
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بحران ناعالج حاکمیت و طرح چند احتمال
رضا شیرازی

اکنون دیگر شک و شبهه ای باقی نمانده که تکوین
و استمرار استبداد مذهبی چه هزینه گزافی برای
جامعه ما ببار آورده است طوری که وجدان بیدار و
روشن اندیشی همه ما را فرا می خواند که برای حفظ
کرامت انسانی و مقابله با سرکوب و تبعیض جان سوز
استبداد دینی و نجات جامعه از شکاف غیرقابل تصور
طبقاتی گامی فرا پیش نهیم.
جهت همراهی و همگامی برای آزادی جامعه
از استبداد مذهبی؛ هم اکنون مجراها ،راه کارها و
راهبردها و اتحادهای خرد و کالن همه تجاربی اصیل
و واقعی پیش روی تک  تک  ماست .طوری که موارد
فوق را به شکلی از اشکال در جامعه می بینیم و هر یک
از ما می تواند در حوزه های گوناگون از جمله اطالع
رسانی آزاد ،نهادهای مدنی یا در ساحت تقویت جامعه
جنبشی گام بردارد .تا سنگ بنای جامعه دمکراتیک
ایران فردا از هم اکنون پربارتر گردد .مشارکت در امور
همگانی و فعالیت مدنی ،صنفی و اجتماعی ،هم نیروی
الزم برای گذر از وضع موجود را فراهم می کند و هم
امکان سربرآوردن استبدادی دیگر را تضعیف می نماید
و در عین حال چهارچوب فروپاشی و سقوط جمهوری
اسالمی را مهیاتر می سازد .چون زمینه ها و بسترهای
واقعی و ذهنی کامال آماده است.
هنگامی که سخن از سقوط و فروپاشی جمهوری
اسالمی به میان میآید بطور خودآگاه و ناخودآگاه
چند احتمال به ذهن آدمی خطور می کند  .اما قبل از
طرح آنها ،ذکر چند نکته ضروری است:
یکم – فراز و فرود جنبش اجتماعی از یکسو و
تلنبار شدن مطالبات اقشار گوناگون و مهمتر از همه
دو خیزش دی و آبان نشان داد که بی اعتمادی و عدم
مقبولیت نظام سیاسی به حدی گسترش یافته است
که جمهوری اسالمی راه گریزی جز سقوط و فروپاشی
ندارد ،سقوط حتمی و قطعی حاکمیت نه صرفا به دلیل
عدم مشروعیت آن در میان اقشار و الیه های گوناگون
طبقه متوسط ،فعالین اجتماعی به عنوان مهمترین
گروه مرجع در ایران ،فعالین صنفی و فعالین حقوق
بشر و محیط زیست ،و … ،بلکه بحرانهای فزاینده ای
است که  آن را احاطه کرده  و ممکن نیست بتواند بر

آنها فائق آید.
حال سخن از چرایی و
چگونگی گسترش بحرانها
مثنوی هفتاد من کاغذ نیاز
دارد  .همین قدر باید اشاره
کرد که بحرانها چند الیه را
نمی توان صرفا در حاکمیت
محدود کرد و از نتایج آن
صرفا در قدرت حاکم سخن
گفت بلکه روند اقتصادی و
اجتماعی بحران زا هر آن
ممکن است شیرازه جامعه را
هم از هم بپاشد.
دوم – همه ما می دانیم
نظام های استبدادی از جمله استبداد مذهبی به دلیل
سرشت انباشت قدرت ،شیوه مدیریت ،سفله پروری و
خرافه پراکنی و صد البته تکیه به سرکوب دهشت بار
با بحرانی چند الیه عجین و ثبات آن ناممکن و هر
آن خیزش اجتماعی قادر است آن را با بحران سقوط
و فروپاشی رودررو   کند  .در اصل هر سیاست خرد
وکالن جمهوری اسالمی او را رویاروی جامعه ایران
قرار داده است؛ هالل شیعی ،سیاست اتمی ،اقتصاد
مقاومتی ،برنامه افزایش جمعیت ،حجاب اجباری،
خصوصی سازی کارخانه ها ،عدم ممنوعیت حضور
زنان در استادیوم های ورزشی  ،خصوصی سازی بخش
آموزش ،مسدود کردن فضای مجازی ،سرکوب بی
وقفه اقلیت های قومی و مذهبی ،به بند کشیدن هر
مخالف و  …
سوم –  جمهوری اسالمی از سه بن پایه تشکیل شده
است؛ روحانیت ،بازار و سپاه .همه نهادهای عریض و
طویل رسمی و تمامی معاونان و مدیران وزارت خانه
ها ،بدون هرگونه شائبه ای در سه مدار فوق قرار می
گیرند .بنابر این گذر از این نظام به عنوان از دور خارج
کردن آنهاست .یعنی تغییر اساسی در ساختار قدرت
و نظام سیاسی.سه بن پایه حکومت آخوندی باعث
ساختار رانتی و استبدادی است .بنابراین هیچ یک از
آنها نمی توانند در برپائی ایرانی دمکراتیک مشارکت و

در روند پسا جمهوری اسالمی نقش ایفا کنند.
دوری و انزجار عموم مردم از حکومت دینی را
در شعار «حکومت آخوندی نمی خوایم نمی خوایم
» در اعتراضات تاریخ ساز دی و آبان عیان و آشکار
شد  .لذا برای اضمحالل کامل روحانیت می توان
تمامی مدارس دینی ،آموزشگاههای مذهبی ،حوزه
های علمیه ،مراکز تبلیغات دینی را در همان فردای
سقوط جمهوری آخوندی بدون هر گونه مسامحه اول
از نظر اقتصادی تحت شدیدترین فشارها قراد داد،
بودجه شان را قطع و اکثریت قریب به اتفاق آنها را
منحل اعالم نمود .بعالوه همه اموال و دارائی ها آنها
را به بودجه عمومی کشور اعاده کرد .همچنین تمامی
سردمداران آخوندیسم را بدون هر گونه اغماض به پای
میز محاکمه کشاند و طی دادگاههای علنی و صالحه
عدالت را در مورد تک  تک آنان را به اجرا گذاشت.
اجازه دهید که در رابطه با نهاد بازار با چند پرسش
آغاز کنیم؛ آیا یکی از دالئل از هم پاشیدگی روند
اقتصاد ایران،غالبیت اقتصاد تجاری نیست؟ اتاق های
بازرگانی ،مناطق آزاد اقتصادی ،نقدینگی عظیم و
حجم انبوه واردات را نهاد بازار در ایران مدیریت و
هدایت و از آن خود نکرده است؟ نهاد بازار با تکیه
به مافیای قدرت و سپاه توانست تمامی شاهرگ های
اقتصادی جامعه را به امر واردات پیوند دهد و از این
نظر ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد تولیدی در ایران
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وارد کرد  .این نهاد جهت حفظ منافع و سود بیشتر
همچنان   با روحانیت همراه و همگام است  .اما   در
بزنگاه و شروع فروپاشی جمهوری آخوندی ،حتما
بدنبال انتقال سرمایه های مالی کالن به خارج از
کشور خواهد بود ،طوری که از هم اکنون نمونه هایی
از آن در ترکیه و دوبی قابل مشاهده است.
آیا براستی در فردای جمهوری اسالمی وضعیت
اقتصاد تجاری و نقش بازار به چه صورت خواهد بود؟
یعنی آغازی بر پایان غالبیت اقتصاد تجاری قابل تصور
نیست؟   بازار خواهد توانست نماینده جدید خود را
پیدا کند و روند اقتصاد تجاری و رانتی ادامه خواهد
یافت؟
چهارم – تجربه جامعه ما نشان داده است که تا
هنگامی که در میان نیروی های نظامی شکاف ایجاد

ما در مقابل قدرت بالمنازع مستبد ،خیزش عمومی و
جنبش سراسری است و بس.
با قدرت باید با زبان قدرت سخن گفت .جامعه به
خوبی به این مسئله واقف و تجربه کافی در این زمینه
دارد .زیرا چهار جنبش – هیجده تیر هفتاد و هشت،
جنبش هشتاد و هشت ،خیزش دی نود و شش و
قیام آبان نود و هشت – ضربات کشنده و غیرقابل
جبرانی به بیت رهبری وارد نمود  .بنابر این سرمایه
گذاری عمده و اصلی مخالفین باید در حوزه ای باشد
که جامعه تجربه موفقی در آن حیطه کسب کرده
است؛ اعتراضات بی وقفه همه مخالفین و معترضین
به وضع موجود ،همه فعالین اجتماعی ،مدنی از هر
بخش و همه فعالین صنفی در میان اقشار بازنشسته،
پرستاران ،معلمان ،کارگران و … در نهایت به خیزش

با قدرت باید با زبان قدرت سخن گفت .جامعه به خوبی به این مسئله واقف

و تجربه کافی در این زمینه دارد .زیرا چهار جنبش  -هیجده تیر هفتاد و هشت،
جنبش هشتاد و هشت ،خیزش دی نود و شش و قیام آبان نود و هشت  -ضربات
کشنده و غیرقابل جبرانی به بیت رهبری وارد نمود .بنابر این سرمایه گذاری عمده
و اصلی مخالفین باید در حوزه ای باشد که جامعه تجربه موفقی در آن حیطه کسب

کرده است؛ اعتراضات بی وقفه همه مخالفین و معترضین به وضع موجود ،همه

فعالین اجتماعی ،مدنی از هر بخش و همه فعالین صنفی در میان اقشار بازنشسته،

پرستاران ،معلمان ،کارگران و  ...در نهایت به خیزش همگانی علیه بیت رهبری منجر

و بدان سرریز خواهد شد .راه دیگری نه ممکن و نه میسر است.
نگردد ،تا هنگامی که بخشی از بدنه اجتماعی نیروی
نظامی با جنبش اجتماعی همراه نباشد ،تا هنگامی
که اختالفات اساسی و بنیادین بین فرماندهان اصلی
سپاه ایجاد نگردد ،تا هنگامی که نیروی نظامی قدرت
عظیم ملت را به عینه و در محاصره شهرها و تسخیر
میلیونی خیابان و میادین نبیند ،تا هنگامی که شعار
عفو عمومی  در سراسر کشور طنین افکن نگردد ،تا
هنگامی که در بزنگاه جنبش اجتماعی سیاسی ایران
جواب گلوله با گلوله داده نشود ،تا هنگامی که برخی
از مراکز نظامی جمهوری اسالمی تسخیر نگردد؛ توازن
قوای نهائی به نفع ملت نخواهد بود و به همین دلیل
کنشگران اجتماعی و مدنی و سیاسی باید بتوانند بی
قفه در تقویت سه مولفه نهادهای مدنی ،مبارزات
جاری و جنبش های چندگانه کوشش کنند تا بدنه
اجتماعی سپاه از این ارگان فاصله بگیرد و سرکوب و
خشونت دولتی کاهش یابد .در این صورت همگام با
فروپاشی جمهوری اسالمی در اصل ما شاهد فروپاشی
سپاه هم خواهیم بود و خواهیم دید که این ببر کاغذی
چگونه از میان خواهد رفت.
پنجم – جامعه به خوبی پی برده است که هر سه
بن پایه تصمین کننده منافع و قدرت دیگری است تا
جائی که رسانه ،اسلحه و پول در ایران امروز در انحصار
سه جریان فوق و در این میان بیت رهبری مهمترین و
اصلی ترین ارگان سیاست گذاری کالن است که همه
نهاهای رسمی و نیروهای نظامی و اطالعاتی   بدون
استثناء از آن تبعیت می کنند.
حال پرسش این است که برای عقب راندن بیت
رهبری چه باید کرد؟
به نظر میرسد که تجربه اجتماعی و سیاسی ملت

همگانی علیه بیت رهبری منجر و بدان سرریز خواهد
شد .راه دیگری نه ممکن و نه میسر است.
بیت رهبری هم خوب می داند که تنها یک راه
پیش رو   دارد و آن مهار و به عقب راندن جنبش
اجتماعی است و در این باره دست به هر کاری خواهد
زد.
هر امری که به شکلی از اشکال بتواند جنبش
اجتماعی ایران را تضعیف کند ،امر حضور در خیابان
را کم رنگ و به واگرایی و عدم اتحاد و یکپارچگی
صدمه زند ،هر امری که تخم نفاق و چندگانگی را
در ایران امروز تقویت کند ،هر امری که بتواند به
فعالیت های مدنی صنفی و اجتماعی ضربه زند و
مروج بیهودگی مبارزات جاری و میدانی شود؛ بیت
رهبری نهایت استفاده را از آن خواهد کرد .لذا به انواع
و اقسام شیوه ها و سیاست ها متوسل شده و می شوند
که چهره ای از خامنه ای و بیت رهبری بزک کنند
و به جامعه القاء و تحمیل نمایند که بیت رهبری در
روند سرکوب ،تبعیض ،خرافه گرایی و تخریب و نادیده
گرفتن منافع ملی ،دخالتی ندارد .حال آنکه جامعه در
پرتو روشنگری ها هم در دنیای واقعی و هم در دنیای
مجازی به درستی پی برده است که ستون اصلی
استبداد دینی بیت رهبری است و شعار اصلی در هر
خیزش همگانی بدون استثناء مرگ بر خامنه ای است.
هر آن ممکن است شعله های زیرخاکستر سرباز
کند و طوفانی غیرقابل مهار زاده شود و در سرتاسر
ایران زمین یک صدا علیه خامنه ای و بیت رهبری،
خیابان را تسخیر کند   .بنابر این در مقابل خیزش
همگانی تنها و تنها روی مسئله سرکوب ،نهادهای
سرکوب گر سرمایه گذاری کالن کرده و بطور دائم
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در تقویت آن کوشش می کنند .چه بسا در هنگامه
فروپاشی همه ارگانها و نهادها و وزارت خانه ها و
موسسات ،حکومت را دو دستی به سپاه تقدیم کنند .
به تعبیری روشن تر نظامیان به همه امور سیاسی و
سیاست گذاری ها مسلط شوند  .امروزه می بینیم که
سپردن همه امور به دست فرماندهان سپاه گوشه ای
از تبلیغات رسانه های صوتی تصویری حاکمیت است.
سخن آخر؛
چند احتمال قابل پیش بینی است؛
الف – یک دست شدن کامل جمهوری اسالمی ،عقب
نشینی در حوزه هالل شیعی ،محدود کردن صنایع
موشکی و پروژه هسته ایِ ؛ چندان ممکن به نظر نمی
رسد .چرا که هر یک از موارد فوق در یک روند بوجود
آمده و به بخشی از هویت جمهوری اسالمی مبدل
شده است .لذا تا هنگام سقوط و فروپاشی ،جمهوری
اسالمی تنیده با موارد فوق است .بنابر این نخستین
احتمال این است که جنبش اجتماعی سیاسی ایران
به یک باره دوباره اوج گیرد و با شدتی باور نکردنی و
به سرعت شهرها به محاصره ملت درآید و جمهوری
اسالمی دود شود و از میان برود!
ب – جمهوری اسالمی با کشتار معترضین در خیزش
آبان و فاجعه کشتار در نیزار های بوشهر نشان داد که
در صورت به خطر افتادن حاکمیت به کشتار عمومی
و حتی در صورت ضروری جنگ داخلی براه خواهد
انداخت به همین دلیل یکی از احتماالت ممکن همراه
شدن بخشی از نیروهای نظامی با جنبش اجتماعی
و اعتراضی و پیوستن به مردم در   بزنگاه اعتراضات
عمومی و سراسری است .با وقوع چنین امری سقوط
و گذر از جمهوری اسالمی به سرعت تحقق نخواهد
یافت چرا که برخی از حامیان آن تقال خواهند کرد
که از روند فروپاشی جلوگیری کنند و جانی دوباره
به او دهند و سررشته امور را بدست گیرند و توازن
قدرت به نفع جامعه را مسدود نمایند .در چنین وضعی
توان مدیریت و هدایت رهبران میدانی جنبش زنان،
کارگران ،معلمان ،بازنشستگان ،پرستاران و شخصیت
های برجسته سیاسی در داخل و خارج کشور و اتئالف
های خرد و کالن مخالفین جمهوری اسالمی نقش
تعیین کننده ای خواهد داشت.
پ -اوج گیری مبارزات مدنی با شیوه خشونت
پرهیز باعث گردد که جبهه نهادهای مدنی در ایران
شکل گیرد و خوش نام ترین چهره های مخالف در
کشور جبهه فوق را حمایت کنند و تسخیر خیابان
و میادین و عدم بازگشت ملت به خانه ها رخ دهد
و ریزش در میان حامیان جمهوری اسالمی چنان
همه گیر گردد که در نهایت منافع خود را از منافع
جمهوری اسالمی جدا کنند و ترجیح دهند که در
صف معترضین قرار گیرند و استعفای رهبر جمهوری
اسالمی به یک خواسته همگانی مبدل شود و دوباره
شاهد آن باشیم   که مسئله رفراندوم به یکی از
شعارهای اصلی مردم معترض مبدل گردد و بدون
خون و خونریزی استبداد دینی از میان برخیز!!
ت -احتمال آخر اینکه ،مبارزات خشونت پرهیز در
نهایت ممکن است وارد فاز دیگری شود به این معنا
که در عین خیزش همگانی به دلیل گسترش خشونت
دولتی و کشت و کشتار ،ملت ستمدیده برای دفاع
در مقابل مزدوران جمهوری اسالمی ،مراکز نظامی
را تسخیر و رو در روی حکومت آخوندی قرار گیرد
و جمهوری آخوندی با سیلی از جمعیت مسلح و
خشمگین روبرو گردد .در آن هنگام سقوط جمهوری
اسالمی حتمی و قطعی است.
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جمهوری اسالمی ،حاصل استبداد ،عامل بحران مداوم!
فرزانه عظیمی

تالشهای مردم کشور ما برای رسیدن به آزادی ،نشاندهندهی آشفتگی درونی
استقالل و عدالت اجتماعی ،سابقه ای دیرینه دارد و جنبش سیاسی ،بلکه بدتر از
ایران شاید جزو معدود کشورهایی باشد که در صد آن ،دستهبندی بر اساس این
سال اخیر ،از انقالب مشروطیت تاکنون ،جنبشهای آشفتگیها نیز بود .امری که به
متعدد و انقالب دیگری را تجربه کردهاست .در انقالب انشقاق در صفوف اپوزیسیون
بهمن  ۵۷نیز که به روی کار آمدن جمهوری اسالمی و از جمله انشعاب در نیروهای
انجامید ،مردم مهمترین مطالبات انقالب مشروطه مهم آن نیز دامن زد  .همین
یعنی آزادی و عدالت را در فضائی دیگر و با شرکت واقعیت نیز ،در کنار احیای
وسیعتر مردم ،این بار با حضور موثر زنان ،که برخالف استبداد در رژیم جدید ،نقش
انقالب مشروطه از حق رای نیز برخوردار بودند ،مهمی در سوزاندن یک فرصت
تکرار کردند .اما سوال این است که چرا این بار نیز ،تاریخی دیگر برای استقرار
خواستههای مردم نه فقط به بار ننشست ،بلکه امروز دموکراسی داشت  .بگذریم از
پس از چهل و دو سال ،کشور ما با یک نظام استبداد اینکه بر سر واژه و معنای
مذهبی به مراتب تبهکارتر ،سرکوبگرتر از استبداد «دمکراسی» نیز ،در آن زمان
سلطنتی و از نظر ساختاری فاسدتر مواجه است؟
اختالف نظر زیادی وجود داشت« .حقوق بشر» بطور
قطعا عوامل متعددی در این که جامعه ما را در عام ،معنائی نداشت و دیکتاتوری از نوع «پرولتاریائی»
چرخهی بازتولید استبداد درگیر نمودهاست ،موثرند  .آن ،برای بخش غالب چپ ایران ،الگوئی قابل ستایش
به نظر من قبل از همه استیالی سرکوب و استبداد و مورد دفاع بود .از سوی دیگر روشنفکران مذهبی و
و جان سختی نیروها و ساختارهای موجد آن در این طرفداران «حکومت عدل علی» یا سوسیالیسم اسالمی
امر دخیل هستند .اما از طرف دیگر ،ناتوانی نیروهای نیز بهدنبال «جامعه بی طبقه توحیدی» خاص خود
سیاسی و به تبع آن کنش و واکنش آنها نیز ،از دالیل بودند .در عمل همه با غیر خود ،یعنی با دگراندیشان
غیرقابل چشمپوشی است .تحلیلهای رایج در دوران و باورمندان به سایر عقاید و مذاهب ،مشکل داشتند
انقالب بهمن در بین روشنفکران ،کنشگران و فعالین و حق و حقوقی برای آنها قائل نبودند .برای صاحبان
سیاسی ،بیش از آنکه با واقعیات جامعه سروکار داشته جدید قدرت ،از همان فردای تشکیل حکومت جدید،
باشند ،بیشتر متاثر از چارچوبها و باورهای عقیدتی جامعه به دارندگان همه حقوق ،یعنی پیروان حکومت
صاحبان خود بوده و با الگوبرداری از این یا آن تئوری و دیگران تقسیم میشد .حق نفس کشیدن هم برای
سیاسی ،یا تحت تاثیر برخی روندهای جهانی شکل دگراندیشان بتدریج نفی شد  .عقیده یا حتی مذهب
گرفته بودند  .تحلیل های سیاسی از جامعه و افکار دیگری داشتن« ،کمونیست» بودن و عدم اعتقاد
عمومی و خواستهای مردم ،بر اساس یک تحقیق به اسالم ،جرم شناخته میشد و این امر به یکی از
میدانی و تالش برای دستیابی به شناخت دقیق از اصلیترین دالیل اعدام بسیاری از روشنفکران چپ و
جامعه ،مردم و خواستهای آنها صورت نگرفته ،بلکه دگراندیشان ،بخصوص در دوره سیاه دهه شصت منجر
بیش از همه ،تالش برای منطبق کردن واقعیتهای شد.
جامعه بر الگوهای از پیش ساخته و تئوری های
در کنار این اختالفها بین روشنفکران جامعه با
حاضر و آماده بود  .بحث های بسیاری که در اوائل حکومت و در درون خود ،بین آنها و باقی جامعه نیز،
انقالب از جمله بر سر ماهیت جمهوری اسالمی به دره عمیقی وجود داشت ،که میزان آگاهی سیاسی
عنوان یک نظام ضدامپریالیستی ،فاشیستی ،خرده مردم از یک سو و شکل و میزان رابطه روشنفکران
بورژوائی ،سرمایه داری و … مطرح بود ،نه فقط و مردم از سوی دیگر ،از جمله دالیل این فاصله بود .

تداوم استبداد طی دهه های متمادی ،از بین رفتن
احزاب و تضعیف تشکلهای حتی صنفی ،زمینه
را برای نفوذ نهادهای سنتی مثل روحانیت مهیاتر
کردهبود .به همین جهت زمانی که اعتراضات مردم اوج
گرفت ،جامعه روشنفکری ابتدا به ساکن قادر نبود و
نتوانست بخش وسیعی از مردم را جذب ایدههای خود
کند و عمال صحنه را برای خمینی و پیروانش خالی
گذاشت .در چنین خلئی بود که آنها توانستند سوار
بر اعتقادات مذهبی مردم معترض ،قدرت سیاسی را
قبضه کنند  .این امر روی کار آمدن جمهوری اسالمی
را با همه مشخصاتی که از آن می شناسیم ،هموار کرد.
ما اما در طی سالهای پس از انقالب ،شاهد تغییرات
زیادی در عرصهها و مولفههای مختلف بوده ایم  .از
جمله آنها می توان از میزان رشد باسوادی مردم ،تغییر
ترکیب جمعیت شهرنشین و روستائی ،تغییر سنی
جمعیت و باالخره تجربه چهار دهه حکومت مذهبی
برای مردم و در نتیجه آن ،تغییر رابطه مردم و حتی
طرفداران اولیه حکومت با آن نام برد .به تبع همه اینها،
می توان تصور کرد که ما در آینده نزدیک ،به دنبال
تغییر خواستها ،انتظارات و رفتار مردم ،با تبدیل این
تغییرات کمی تدریجی و تغییر موازنه در جامعه ،با یک
تغییر کیفی مواجه خواهیم بود.
طبق نتایج اعالمشده از سوی مرکز آمار ایران در
سال  ،۹۵نرخ سواد در گروه سنی  ۱۰-۴۹سال ،به

دوره جدید | بهمن و اسفند  | 1399شماره 38

 ۹۴.۷درصد ارتقا یافته است .این میزان در گروه سنی که در آستانه انقالب ،میزان شهرنشینی و روستانشینی
 ۶سال به باال نیز  ۸۵درصد است .این در حالی است با هم برابر (هر یک  ۵۰درصد) بوده است .اگر به نقش
که در سال   ۱۳۵۵یعنی در آستانه انقالب ،کمتر از حاشیه یا حصیرنشینان در انقالب بهمن دقت کنیم،
نیمی از مردم ایران سواد خواندن و نوشتن داشتهاند  .خواهیم دید که باال رفتن میزان جمعیت شهرنشین
به این ترتیب در طول  ۴۰سال ،سطح سواد مردم – البته با تمام مرارت ها و فقر ناشی از آن -یکی از
ایران به میزان زیادی رشد داشته است ،گرچه میزان دالیل وقوع انقالب بهمن بوده است .پس از انقالب نیز،
این رشد در شهرهای کالن با مناطق روستانشینی ،ما مدام شاهد باالرفتن جمعیت شهرنشین در ایران
متفاوت است .در حال حاضر در کم سوادترین مناطق بوده ایم و در حال حاضر این جمعیت ،به بیش از ۷۴
کشور نیز ۷۶ ،درصد مردم باسواد هستند .عالوه بر این ،درصد کل جمعیت با میزان سواد  ۱۰( ۹۴.۷تا ۴۹
ما در این دوره شاهد باالرفتن میزان باسوادی زنان ،سال) رسیده است .این در حالی است که میزان سواد
که نقش اصلی را در اداره امور خانه و تربیت فرزندان جمعیت روستائی نیز ،که یک چهارم شهروندان کشور
چه در محیط خانه و چه به عنوان معلم ،دبیر و … در را شامل می شود ،حتی از جمعیت شهرنشین آستانه
جامعه دارند ،بوده ایم .نه فقط در سطح مدارس ،بلکه انقالب نیز باالتر است.
در آموزش عالی و دستیابی به شغل نیز ،رشد نقش و
رشد بی رویه شهرها اما ،تاثیرات جانبی دیگری
رتبه زنان در چهل سال گذشته بینظیر است .در سال نیز داشته است  .این رشد ،بدون آن که ساختار و
 ۵۵فقط یک سوم زنان سواد داشته و نرخ باسوادی آنها امکانات مورد نیاز آن از شبکه های آب و برق رسانی،

ما اما در طی سالهای پس از انقالب ،شاهد تغییرات زیادی در عرصهها و
مولفههای مختلف بوده ایم .از جمله آنها می توان از میزان رشد باسوادی مردم ،تغییر
ترکیب جمعیت شهرنشین و روستائی ،تغییر سنی جمعیت و باالخره تجربه چهار
دهه حکومت مذهبی برای مردم و در نتیجه آن ،تغییر رابطه مردم و حتی طرفداران
اولیه حکومت با آن نام برد .به تبع همه اینها ،می توان تصور کرد که ما در آینده
نزدیک ،به دنبال تغییر خواستها ،انتظارات و رفتار مردم ،با تبدیل این تغییرات کمی
تدریجی و تغییر موازنه در جامعه ،با یک تغییر کیفی مواجه خواهیم بود.
ما همیشه از خواست های مردم صحبت می کنیم ،اما فراموش می کنیم از خود
بپرسیم ،خواست چند درصد مردم؟ آیا در انقالب مشروطه ،غالب مردم ایران خواهان
تغییر و رسیدن به خواست های آن ،از جمله آزادی و حکومت قانون بودند؟ آیا در
انقالب بهمن ،علیرغم شرکت وسیع مردم در انقالب ،همه دید واحدی از شعارهای
آن و واژه های «عدالت»« ،آزادی» و «استقالل» و «دموکراسی» داشتند؟ به نظر
من نه تنها چنین نبود ،بلکه حتی واژه هائی مثل «حقوق بشر»« ،حقوق زنان» به
عنوان بخشی از حقوق بشر« ،حقوق شهروندی» اصوال برای بخش وسیعی از جامعه،
مطرح نبود .درک از آزادی و مفاهیمی مانند حقوق شهروندی و حقوق بشر ،محدود
و سطحی بود.
 ۲۳درصد پایینتر از مردان بود .اما طبق آخرین آمار
سرشماری کشور در سال  ،۹۵در حال حاضر حدود ۸۵
درصد جمعیت زنان باسواد هستند و شمار زنان شاغل
دارای تحصیالت عالی در سالهای  ۵۵تا  ،۹۵حدود
 ۹برابر شده است.
همچنین با باال رفتن میزان شهرنشینی در حال
حاضر ،شاهد تغییرات فرهنگی در ابعاد وسیع ،بین
مردم ایران نیز هستیم  .طبق آمار رسمی و بررسی
وضعیت شهرنشینی در ایران بین سالهای  ۱۳۳۵تا
 ،۱۳۹۵جمعیت شهرنشین ایران از  ۳۱.۴درصد به ۷۴
درصد کل جمعیت رسیده است ،که با توجه به رشد
جمعیت بطور کلی (از  ۳۶میلیون در آستانه انقالب
تا بیش از  ۸۰میلیون در حال حاضر) از رشد کمی
بسیار باالیی برخوردار بوده است .جالب است بدانیم

تا امکانات آموزشی ،بهداشتی ،شغل و … هم متناسب
با رشد جمعیت توسعه بیابد ،خود به مشکالت دیگری
دامن زده است  .نتیجه این امر از جمله کوچکتر شدن
اقتصاد یا به عبارتی تغییر منفی شاخص سرانه تولید
ناخالص داخلی ایران بوده است .این شاخص قبل از
انقالب برای هر نفر ایرانی  ۱۰هزار دالر و امروز کمتر از
 ۷هزار دالر است .این در حالی است که مثال در کشور
همسایه ایران ترکیه  ،این رقم در همین مدت زمان۳ ،
برابر رشد داشته است .اما در عین حال به دالیل دیگر،
از جمله باال رفتن میزان بیکاری بخصوص جوانان و
زنان ،قدرت خرید مردم دارای حداقل دستمزد ،به
یک هفتم زمان انقالب رسیده است .اگر به این مساله
تغییر ترکیب جمعیت از لحاظ سنی را نیز بیافزائیم،
خواهیم دید که چرا در ایران امروز ،که بیش از ۷۰
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درصد جمعیت آن را افراد بین  ۱۵و  ۶۴سال (سنین
فعالیت اقتصادی) تشکیل می دهند ،معضالت بیشمار
از جمله بیکاری ،این جمعیت شهری و جوان و باسواد
را ،به مهمترین پاشنه آشیل جمهوری اسالمی و آتش
زیر خاکستری تبدیل کرده است ،که هر لحظه امکان
برافروختن آن میرود.
عالوه بر این ،اگر استفاده از شبکه های اجتماعی و
دسترسی نسبتا بدون سانسور به اخبار و اطالعات را
درنظر بگیریم ،خواهیم دید که چگونه اکثریت مردم،
امروز در مجموع بیشتر دغدغه آن را دارند که بدانند چه
اتفاقاتی در دور و بر آنها در حال وقوع است .بطوری که
اگر کسی در هر گوشه  کشور حرفی برای گفتن داشته
باشد ،از طرق مختلف می تواند آن را با مخاطبان خود
و سایر مردم ،در میان بگذارد  .تفاوت شایان توجه این
که ،برخالف چهل سال پیش ،دیگر تنها منابع اطالع
رسانی در دسترس  ،مطبوعات و رسانههای دولتی
نیست و اگر حرکت و اعتراضی صورت گیرد ،در سایه
تاثیر شبکه های اجتماعی ،پتانسیل سراسری شدن و
گسترش را در مدت زمان کوتاهی دارد  .امری که ما در
ده سال گذشته بطور عام و آبان  ۹۶و دی    ۹۸بطور
خاص ،شاهد بروز جلوه هائی از آن بوده ایم.
بسیاری از ما بر این باوریم که انقالب بهمن و
سربرآوردن یک نظام استبدادی از دل آن ،عمدتا
ناشی از استبداد شاهنشاهی ،نبود فضای باز سیاسی
در دوران سلطنت  ۵۰ساله پهلوی ،نبود احزاب و
مطبوعات آزاد ،نهادهای مدنی و فضای باز سیاسی و
قلع و قمع کردن روشنفکران و فعالین سیاسی و مدنی
و دگراندیشان بوده است  .این یک واقعیت است ،اما
تمام ماجرا نیست .ما خواستها و آرزوهای بسیار زیبا و
انسانی داشته و داریم ،اما شاید هیچگاه به زمینه های
الزم از یک سو و راه های عملی رسیدن به آنها از سوی
دیگر ،به شکل دقیق فکر نکرده ایم .مثال ما همیشه از
خواست های مردم صحبت می کنیم ،اما فراموش می
کنیم از خود بپرسیم ،خواست چند درصد مردم؟ آیا
در انقالب مشروطه ،غالب مردم ایران خواهان تغییر و
رسیدن به خواست های آن ،از جمله آزادی و حکومت
قانون بودند؟   آیا در انقالب بهمن ،علیرغم شرکت
وسیع مردم در انقالب ،همه دید واحدی از شعارهای
آن و واژه های «عدالت»« ،آزادی» و «استقالل»  و
«دموکراسی» داشتند؟ به نظر من نه تنها چنین نبود،
بلکه حتی واژه هائی مثل «حقوق بشر»« ،حقوق زنان»
به عنوان بخشی از حقوق بشر« ،حقوق شهروندی»
اصوال برای بخش وسیعی از جامعه ،مطرح نبود .درک
از آزادی و مفاهیمی مانند حقوق شهروندی و حقوق
بشر ،محدود و سطحی بود .بیهوده نبود که در همان
اوان انقالب ،صدای اعتراض جدی علیه اعدامهای بدون
دادرسی عادالنه شنیده نشد و بسیاری علیه تحمیل
حجاب اجباری بر زنان ،بیتفاوت بودند  .به نظر من
جمهوری اسالمی نتیجه محتوم افکاری بود ،که بخشا
نقش خمینی را در ماه می دید ،همسر و دخترش را به
عنوان نیمه انسان در خانه محبوس میکرد و نه فقط
معتقدین به سایر ادیان ،که حتی مسلمانان سنی را در
جامعه تحقیر کرده و تبعیض علیه آنان روا میداشت.
جامعه یک پدیده بسیار پیچیده است و اگر هر کس
بخواهد تنها بر اساس نگاه و تحلیل خود به دنبال تغییر
آن باشد ،چه بسا خود به بزرگترین مانع رسیدن به
اهدافش بدل شود .شاید به همین دلیل است که در
جوامعی که از ساختار حزبی و سازمان های مدنی قوی
برخوردارند ،امکان شکل گیری آگاهی و اراده جمعی و
دنبال کردن و رسیدن به اهداف مشترک ممکن است .
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اما در جوامعی همچون ایران ،که هنوز احزاب و تشکل
های مدنی مخالف حکومت امکان برآمد ندارند ،ما
کمتر با پدیده شکل گیری اراده جمعی مواجهیم .به
همین جهت نیز ،علیرغم اینکه سالهای سال است که
اکثریت نیروهای مبارز به ضرورت ایجاد همبستگی و
اتحاد بین خود واقف هستند ،اما هنوز نتوانسته اند در
عمل ،برای رسیدن به آن و ایجاد یک اپوزیسیون قوی
علیه جمهوری اسالمی و برای رسیدن به اهداف خود،
قدم های جدی بردارند.
خوشبختانه امروز پس از  ۴۰سال حکومت
جمهوری اسالمی ،کشور ایران یکی از سکوالرترین
کشورهای منطقه است و مردم آن از باسوادترین
مردم در بین کشورهای منطقه ،با میزان بسیار باالی
دسترسی به اینترنت و عضویت فعال در شبکههای
اجتماعی و گذر از سانسور حکومتی میباشند .از سوی
دیگر ما شاهد تغییر نگاه ایدئولوژیک به مسائل ،در
بین فعالین سیاسی هستیم .امروز دیگر کمتر کسی در
بین نیروهای چپ از «دیکتاتوری پرولتاری» به عنوان
عالی ترین نوع دموکراسی صحبت می کند و کمتر
روشنفکر دینی است ،که خواهان یک حکومت سکوالر
و جدائی دین از دولت نباشد .حق شهروندی و حقوق
بشر و از جمله حقوق زنان و دگرباشان جنسی ،اقلیت
های مذهبی ،ملی – قومی و … از سوی اکثریت مردم
به رسمیت شناخته می شود  .گرچه ما هنوز شاهد
قتلهای ناموسی هستیم ،اما شاهد اعتراض بسیار باال
علیه آن نیز هستیم .سرکوب جمهوری اسالمی هر روز
حادتر و همه گیرتر می شود ،بطوریکه حلقه خودیها  
هر روز تنگ تر شده است ،اما به همان میزان دامنه
اعتراضات نیز گسترده تر و همه گیرتر شده است .
رژیمی که خود را حامی مستضعفان اعالم کرده بود
و بدون حمایت آنها نمی توانست به قدرت برسد،
امروز دیگر به رژیم دزدان و چپاولگران اموال عمومی

گوناگون آن میگذارد؟ این تاثیر اجزاء مختلف درون
حکومت را به چه سمتی می راند؟ و باالخره منتقدان
و مخالفان و معترضان بیرون حکومت چه نسبتی با
این پدیده و ریزیشهای جدید درون حکومت و
کارکردی که این روند بر ساختار قدرت می گذارد،
برقرار میکنند؟»
به نظر من رابطه بین نارضایتی وسیع قشرهای
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به ماهیت واقعی آن پی میبرند ،اگر زندانها امروز
بیش از پیش با فعالین مدنی ،زنان و کنشگران سیاسی
پر می شود ،این امر آگاهی و بیداری وسیع در سطح
ملی و نشان از وسعت مخالفت با وضعیت کنونی دارد.
زمان آن فرا رسیده است که منتقدان ،مخالفان و
معترضان علیه حکومت ،که بیش از چهل سال فعالیت
مستمر علیه جمهوری اسالمی را در کارنامه خود دارند،

جامعه یک پدیده بسیار پیچیده است و اگر هر کس بخواهد تنها بر اساس

نگاه و تحلیل خود به دنبال تغییر آن باشد ،چه بسا خود به بزرگترین مانع رسیدن

به اهدافش بدل شود .شاید به همین دلیل است که در جوامعی که از ساختار حزبی
و سازمان های مدنی قوی برخوردارند ،امکان شکل گیری آگاهی و اراده جمعی

و دنبال کردن و رسیدن به اهداف مشترک ممکن است .اما در جوامعی همچون
ایران ،که هنوز احزاب و تشکل های مدنی مخالف حکومت امکان برآمد ندارند ،ما

کمتر با پدیده شکل گیری اراده جمعی مواجهیم .به همین جهت نیز ،علیرغم اینکه

سالهای سال است که اکثریت نیروهای مبارز به ضرورت ایجاد همبستگی و اتحاد

بین خود واقف هستند ،اما هنوز نتوانسته اند در عمل ،برای رسیدن به آن و ایجاد
یک اپوزیسیون قوی علیه جمهوری اسالمی و برای رسیدن به اهداف خود ،قدم های

جدی بردارند

مختلف اجتماعی و ریزش بین طرفداران و اجزا با درک شرایط حاد کنونی و تعمیق هرچه بیشتر فقر،
مختلف درون حکومت ،یک رابطه دوجانبه است  .تبعیض ،بیعدالتی و فساد در کشور با همبستگی
هرچه فساد باال می گیرد ،اعتراض مردم نیز افزون هرچه بیشتر ،در جهت تقویت مبارزات اقشار مختلف
میشود و سرکوب بیشتر را میطلبد .اما تنگتر شدن مردم برای کسب حقوق خود گام بردارند .اپوزیسیون
حلقه سرکوب ،خود منجر به ریزش نیرویی میشود ،جمهوری اسالمی ،باید با پشتیبانی از ایجاد و گسترش
احزاب سیاسی ،اتحادیه ها و نهادهای مدنی به عنوان
ستونهای اصلی یک جامعه آزاد و آگاه ،گامهای
«حقوق بشر» بطور عام ،معنائی نداشت و دیکتاتوری از نوع «پرولتاریائی»
عملی در جهت گذار از استبداد و ایجاد یک جامعه
آن ،برای بخش غالب چپ ایران ،الگوئی قابل ستایش و مورد دفاع بود .از سوی دیگر
آزاد بردارند .در عین حال باید مدام تاکید کنیم ،که
برای گذار به دموکراسی و آیندهای که حکومت تابع
روشنفکران مذهبی و طرفداران «حکومت عدل علی» یا سوسیالیسم اسالمی نیز
رای مردم باشد ،راه مطمئنتری جز مراجعه آزادانه به
بهدنبال «جامعه بی طبقه توحیدی» خاص خود بودند .در عمل همه با غیر خود ،یعنی
صندوق رای نیست .ما باید  با ادامه مبارزات مدنی و
خشونت پرهیز و همراه با مردم ،با  تحریم انتخابات
با دگراندیشان و باورمندان به سایر عقاید و مذاهب ،مشکل داشتند و حق و حقوقی
فرمایشی در جمهوری اسالمی ،خواستار برگزاری
برای آنها قائل نبودند .برای صاحبان جدید قدرت ،از همان فردای تشکیل حکومت
انتخابات آزاد با نظارت نهادهای ملی ،نمایندگان
احزاب و سازمانها و ناظران بین المللی باشیم و همراه
جدید ،جامعه به دارندگان همه حقوق ،یعنی پیروان حکومت و دیگران تقسیم
همه کسانی که امروز ،به یک حکومت سکوالر و متکی
بر جمهور مردم باور دارند  ،امکان گذار از جمهوری
میشد .حق نفس کشیدن هم برای دگراندیشان بتدریج نفی شد.
اسالمی را در آستانه  قرن پانزدهم هجری شمسی
تبدیل شدهاست و این امر از دید مردم پنهان نیست  .که تابحال حامی نظام بوده است (چه به دلیل اعتقاد فراهم آوریم! از سوی دیگر در عرصه سیاست خارجی،
همین هم به ریزش بیشتر ،هم در بین حامیانی که ایدئولوژیک به آن و چه به دلیل منافع مالی ،سهم در باید مدام تاکید کرد که تنها با تنش زدائی و عدم
در نظام و ارگان های آن نقش بازی می کنند و هم قدرت و غیره)  .ادامه این روند ،میتواند پس لرزههای دخالت در امور سایر کشورها و عادی سازی روابط با
در بین مردمی که زمانی به این نظام اعتقاد داشتند و خود و کوچکتر شدن حلقه کسانی را به دنبال داشته جهان و احترام متقابل به حقوق سایر مردم جهان ،می
برای حفظ آن سینه سپر میکردند ،منجر گشتهاست  .باشد ،که درنهایت حامی جمهوری اسالمی باقی توان به ایجاد صلح و آرامش ،امید بست.
مرگ بر این یا آن کشور و سیاست دشمنی با این یا میمانند.
بنابراین باید در آستانه قرن جدید و انتخابات ریاست
کشور ،دیگر خریدار چندانی ندارد و عدم دخالت در
اگر در فروردین  ۵۸تنها چند درصد مردم و از جمله جمهوری در کشورمان ،با تحریم انتخابات فرمایشی،
امور کشورهای دیگر ،تنش زدائی در روابط متقابل و بخش بزرگی از نیروهای چپ ،در رفراندم جمهوری بیش از پیش پیگیر خواستهای خود برای رسیدن به
راه گشایی برای رسیدن به حل مشکالت ،از طریق اسالمی یا شرکت نکرده یا رای «نه» به آن دادند ،اما آزادی ،عدالت ،رفع تبعیض  و روی کار آمدن رژیمی
پایان دادن به جو خصومت با این و آن ،به یکی از امروز اگر رفراندومی صورت بگیرد ،بطور قطع اکثریت که با رای مردم به قدرت رسیده و تابع اراده آنان نیز
خواستها تبدیل شده است.
مردم رای «نه» به جمهوری اسالمی خواهند داد ،امری هست باشیم و در عرصه خارجی ،خواست عادی سازی
در چنین شرایطی ،یکی از سوالهای مطرح ،به که ما با تحریم و عدم شرکت وسیع مردم در آخرین روابط با کشورهای جهان و از جمله با آمریکا و اسرائیل
حق این است که «نارضایتی وسیع قشرهای مختلف انتخابات مجلس ،شاهد آن بودیم .بنابراین اگر کسانی را ،به یکی از مطالبات محوری خود در عرصه سیاست
اجتماعی ،چه اثری بر درون حکومت و الیه های به تدریج و طی چهل سال  تجربه جمهوری اسالمی ،خارجی بدل کنیم.
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آیا مسئلهدارها و ریزشیهای روزافزون حکومت تاثیری راهبردی خواهند داشت؟
رضا علیجانی

اعتراض جامعه و هم بحرانها
سه چالش اصلی حکومت
انقالب بهمن  ۵۷یک حرکت ائتالفی و التقاطی و چالشهای جهانی به خصوص
بود .اما روحانیت حاکم شده بعد از انقالب با رهبری تحریم و در مواردی در آستانه
و پشتوانه آقای خمینی به سرعت موتلفین خود را جنگ  قرار داده است.
بنابراین اینک حکومت
حذف و یا سرکوب کرد .روند حذف شتاب روز افزونی
گرفت و قدرت مستقر نیز با هر حذفی بخشی از پایگاه مستقر شاهد سه نوع چالش
اجتماعی خود که متعلق به یکی ازموتلفین سابق بود جدی است :در درون خود-
را از دست می داد .اما همچنان به علت پایگاه اجتماعی بین خود و جامعه -بین
روحانیت حاکم و بعضی ابزارهای تبلیغی و یا اهرم خود و بخش مهمی از جامعه
های مالی و … که همگی انحصارا دست نیروهای جهانی(قدرتهای بزرگ جهانی
حاکم بود میتوانست بخش قابل توجهی از جامعه را و بعضی دول منطقه).
در این نوشتار به بخشی از
در جبهه  خود داشته باشد و از طریق این پایگاه و
نیروهای سرکوب متکی بدان بر بقیه جامعه حکمرانی چالش اول توجه میکنیم.
حذف از هسته اصلی
و به عبارتی آنها را مرعوب و سرکوب و ساکت کند.
اما به تدریج دو اتفاق موازی هم ،این اقتدار را به نظام اما باقی ماندن در مدار
با بررسی روند حذف در حکومت بعد از انقالب در
چالش گرفت .یکی پیدایی نسلهای جدیدی در جامعه
بود که خود نقش و سهمی در انقالب نداشتند و از سیر چهار دههای اش میبینیم معموال  غیرخودی ها
ابتدا در جمهوری اسالمی چشم بر جهان گشوده کامال از مدار سیستم حذف میشوند ولی خودی ها تا
بودند .و دیگری شکافها و ریزشهای مختلفی که پس از حدی در حاشیه های مدار باقی می مانند و گهگاه
غیرخودیها ،اینک در میان خود خودی ها یکی پس از بعضی از آنها حتی امکان ورود به مراکزی از قدرت مثل
دیگری بنا به علل و دالیل مختلفی رخ میداد .عواملی مجلس و ریاست جمهوری را هم پیدا میکنند .البته
همچون تغییر و دگردیسی نظرگاههای فرهنگی آستانه این تحمل نیز روز بروز پایین تر آمده است.
مهمترین حذف و ریزشهای درون قدرت   که   با
و سیاسی و یا دینی(مثال روی نظریه والیت فقیه و
والیت مطلقه فقیه) ،اختالف منافع اقتصادی ،مسدود حذف بدنه هوادار هر فرد و جریان محذوف از سپاه و
شدن چرخه قدرت در بین آنها و…   .این دو روند اطالعات و بعضی ارگانهای نظام همراه است را  میتوان
حکومت اکثریت بر اقلیت در ایران را به صورت شتابانی در سرفصلهایی همچون حذف نخستین رئیس جمهور
به حکومت اقلیت بر اکثریت با بهره گیری از دو ابزار یعنی آقای بنی صد ِر؛ قائم مقام رهبر یعنی آیت اهلل
منتظری؛ عقب راندن جریان اصلی اصالح طلبان به
مهم والیت فقیه و نظارت استصوابی تبدیل کرد.
یکی از دالیل شکاف سیاسی(و اقتصادی) در درون خصوص از مقطع جنبش سبز به بعد و همچنین
حکومت که به تدریج خود نمایانده و شاید اینک به شتاب دادن به عقب راندن های تدریجی قبلی و حذف
مهمترین شکاف علنی تبدیل شده است نوع نگاه به هاشمی رفسنجانی از همین مقطع زمانی دانست .بر
جهان و دکترین امنیتی و سیاست خارجی است  .این فهرست البته میتوان افزود.
سیر وقایع بعد از انقالب و به خصوص رخدادهای دو
در این باره نیز اقلیت حاکم با استبداد رای ،مرعوب
و سازش کار و حتی جاسوس خواندن رقیب؛ به دهه اخیر بعد از فضای نسبتا بازتر دوره اصالحات که
سرکوب بقیه پرداخته و حکومت را بسته تر از قبل همزمان شده است با روند شتابان شکل گیری فضاهای
کرده و نظامی که روزی چتری یکسان بر سر همه رسانه ای و ارتباطی و بعدا شبکه های اجتماعی؛ به
جناحهای درون سیستم بود را در معرض هم فشار و صورت محسوسی روند به اصطالح «مسئله دار شدن»

نیروهای طرفدار نظام  و به خصوص بخش والیی آن
را شتاب بخشیده است .اینک فرایند مسئله دار شدن
صرفا بر اثر حذف یکی از بزرگان نظام و برداشتن
عکسهای او و یا حذفش از تاریخ و خاطرات و کتابهای
درسی صورت نمیگیرد و شاید ماجرا بیشتر معکوس
شده است یعنی این ریزش بیشتر از پایین صورت
میگیرد و بعد به باال فشار میآورد و افرادی از باال را
مسئله دار میکند و باعث ریزشش میگردد.
بخشی از دانشجویانی که در دهه هفتاد شاید اولین
بار تعبیر امام خامنه ای را بکار بردند و با حمایت های
محسوس و نامحسوسی علیه هاشمی بکار گرفته شدند
و بعد بر جریان والیی نیز خروج کردند و سرنوشتشان
به زندان و روندهای بعدی کشید و پیوستنشان به صف
مقابل حکومت نمونه نمادینی از این فرایند است.
از «دانشجویان خط امام» تا «دانشجویان
عدالتخواه»
دانشجویان خط امام اشغالگر سفارت آمریکا در
دهه اول انقالب و دانشجویان عدالتخواه در دهه نود
دو نمونه مطالعاتی و قابل تامل برای بررسی روند «از
سرسپردگی تا  مسئله داری و ریزش» هستند.
دانشجویان خط امام که نامشان نیز نشانگر ارادتشان
به رهبر و والیت فقیه بنیانگذار نظام است از همه
نیروهای پیرو خط امام آن زمان ذوب در والیتتر بودند .
همچنین عدالتخواهتر و ضدغربتر و ضدآمریکایی تر
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و تند و تیز علیه مخالفان نظام و گروهکها! همینها و
برخی همفکران شان اما بعدا مهمترین بخش ریزشی
ای شدند که نام اصالح طلب یافتند  .بخشی از این
طیف (که الزاما همه شان در ماجرای سفارت نبودند)
با چرخشی معرفتی و دینی بدنبال تحصیل و کسب
آموزه هایی آکادمیک چشمشان به جهان گشوده شد
و  با تفاوتهایی در شخصیت و منافع و موقعیت ،وارد
روند تازه ای شدند و هسته اصلی اصالح طلبی کشور
گردیدند.
بدین ترتیب اولین ریزش   و ریزشیهای وسیع
حکومت بعد از انقالب اصالح طلبان بودند( .سه نمونه
کارگزاران ،محسن مخملباف و عبدالکریم سروش را

رهبر نظام حالت حیثیتی و ناموسی پیدا کرده است اما
در همین مورد نیز اصل اصیل «مصلحت نظام» و اصل
وتو کننده «حفظ نظام اوجب واجبات است» که بر
اساس غریزه بقای نظام همیشه البته با مقداری تاخیر
به کار افتاده و کارکرده ،و در جام زهر باال کشیدن و
نرمش قهرمانانه و امثال آن ظهور و بروز مییابد ،تکیه
گاه لرزانی برای تربیت نیرو و بصیرت افزایی و مرید
پروری برای جریان والیی است .موشک پرانی با اطالع
قبلی به عین االسد یکی از آخرین موارد رسواگر و
مشت باز کننده بین مریدان بود.
تیغه و شعار اول اما اینک بیش از پیش به ضد
خودش تبدیل شده است  .بخشی قابل   توجهی از

همچنین این نکته که سپاه برای سرکوب معترضان جنبش سبز(و اعتراضات

بعدی) مجبور به استفاده از اراذل و اوباش و گردان سازی از آنها میشود(بنا به اعتراف
سردار همدانی) و یا سپاه قدس برای اعزام نیرو به سوریه مجبور به استفاده از شیعیان

افغانستانی و پاکستانی و عراقی است ،به خوبی بیانگر «کم آوردن» حضرات است.
کم آوردنی ناشی از مسئله داری و ریزش نیروهای باورمند والیی و بسیجی و سپاهی

سابق و الحق .و این همه یعنی پوسیدگی از درون هیکل ظاهرا برقرار قدرت نظام
بسان قدرت سلیمان پادشاه!

میتوان نمادهای این ریزش در سه عرصه نگاه به
جهان و مدیریتی و اجرایی؛ هنر و ادبیات؛ و دین و
معرفت شناسی و فرهنگ دانست).
«دانشجویان عدالتخواه» دهه نود نیز جریانی
همچنان والیی ،ضد برجام و «دشمن» و آمریکا و
ضد فسادترین بخش جریان والیی هستند  .البته
دیگرستیزی بخش هایی از آنها کمتر از دانشجویان
خط امام است که شاید برخاسته از جهان بزرگتر آنها
– ناشی از وسایل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی
و درنتیجه دانش و تجربه باالترشان – باشد.
شمشیر دو تیغه جریان والیی؛ کاوشی بر
مکانیسم مسئلهدار شدنها و ریزشها
در اینجا کنکاشی بر ریزش افراد و نیروهایی که
روزی در صف جبهه والیی بودند بی فایده نیست.
جریان والیی(بخش امنیتی نظامی) که هسته
سخت قدرت مستقر را تشکیل میدهند با شعار آزادی
و حقوق بشر و دموکراسی رابطه جن و بسم اهلل را
دارند! اما به صورت مزورانه ای از شعار عدالت و محروم
ستایی و فقر و فساد ستیزی از یکسو و ضرورت مقابله
با استکبار جهانی و «دشمن» و آمریکا و اسرائیل و و
جبهه مقاومت و نابودی ظلم  و اجرای عدل در سراسر
جهان و فرهنگ مهدویت با زیربنایی از ضدیت با غرب
و مدرنیته و تمدن و دموکراسی و آزادی و  حقوق بشر
موجود بهره می گیرند .بدین ترتیب شمشیر دو تیغه
ذوالفقار مانندی را در دست گرفته که یک تیغه آن ضد
غربی و ضد استکباری و جبهه مقاومتی است و یک
تیغه اش عدالت گرایانه و ضد فساد و تبعیض و تجمل.
پر واضح است   شعار عدالت که روزی حاکمان
موجود و باقیمانده در حکومت برای حذف رقیب
سیاسی شان سنگش را به سینه میزدند دیگر برای
مرفهین بی درد حاکم  که عموما خود و خانواده و چند
نسلشان بارشان را از سفره انقالب بسته اند جز فریبی
مهوع نیست .اعتراضات دی ماه و آبان ماه و شلیک به
سینه محرومان و مستضفعان پرده این ریا را درید.
شعارهای ضد دشمن نیز هر چند برای   شخص

جوانان سنتی مذهبی و بسیجیان چشم و گوش بسته
ای که پای منبرها و نوحه ها و سخنرانی های هیجانی
و گفتارهای به اصطالح بصیرت افزایی حضرات در
اردوگاه ها و پایگاه های آموزشی تربیت و بزرگ شده
اند ،پس از کشتار فقرا به شدت مسئله دار شده و
آشکارا  در برابر باالیی ها و حتی به صراحت در برابر
راس نظام ایستاده اند.
من قبال در این باره بارها مطالبی را نوشته ام که
نیاز به تکرار نیست و در این آدرسها قابل دسترسی
است( اینجا– اینجا– اینجا).
این مسئله تا بدانجاست که صدای اعتراض مدافعان
حرم (اصطالحی که برای نیروهایی که از سوی سپاه
و سپاه قدس به سوریه اعزام شده بودند و میخواستند
از آنها برای سرکوب مردم معترض در آبان  ۹۸نیز
استفاده کنند) نیز درآمد.
همچنین این نکته که سپاه  برای سرکوب معترضان
جنبش سبز(و اعتراضات بعدی) مجبور به استفاده از
اراذل و اوباش و گردان سازی از آنها میشود(بنا به
اعتراف سردار همدانی) و یا سپاه قدس برای اعزام نیرو
به سوریه مجبور به استفاده از شیعیان افغانستانی و
پاکستانی و عراقی است ،به خوبی بیانگر «کم آوردن»
حضرات است  .کم آوردنی ناشی از مسئله داری و
ریزش نیروهای باورمند والیی و بسیجی و سپاهی
سابق و الحق  .و این همه یعنی پوسیدگی از درون
هیکل ظاهرا برقرار قدرت نظام بسان قدرت سلیمان
پادشاه!
برخی خاطرات شخصی در باره سیر پوسیدگی
بدنه والیی نظام
بد نیست برای   تدقیق این پوسیدگی به برخی
خاطرات شخصی نیز اشاره کنم .به عنوان یکی از صدها
(و شاید هزاران) نفری که بازجویی ها و زندانهای
حکومت را در سه دهه شصت و هفتاد و هشتاد دیده
میتوانم شهادت بدهم که بازجوها (و نیز کادرها و
نگهبانهای زندان) در این سه دهه از باورمندی به بی
باوری به حکومت رسیده اند.
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بازجوی دهه شصت فرد کامال معتقد به نظام و ذوب
در والیت بود  .بعضا پایی در اتاق بازجویی داشت و
پایی در جبهه جنگ .اما برای بازجوی دهه هفتاد رانت
و حقوق و اضافه کاری و … هم بسیار مهم بود و در
دهه هشتاد دیگر برایش چندان مهم نبود که با نظام
همدل باشد و این را حتی در کالم نیز نشان میداد .در
این دوره رقابت و حسادت بین بازجوها و تالش برای
رشد شغلی و  بهره مندی از مواهب آن که گاه از مسیر
حذف رقیب میگذشت اولویت باالیی داشت .چندین بار
رقیب بازجوی خودشان
از افرادی شنیده ام که بازجوی
ِ
آنها را به مقاومت و ایستادگی و نبریدن توصیه کرده
است! این را بگذاریم در کنار لو دادن منابع و فعالیت
های اقتصادی باندهای رقیب در سیستم نزد آمریکایی
ها برای اینکه جریانی زیر تیغ تحریم برود و دیگری
سود کالن تری ببرد  .همچنین بگذاریم در کنار لو
دادن اسناد یکدیگر نزد رسانه های خارج از کشور (و یا
از طرق مختلفی در شبکه های اجتماعی داخل کشور)
برای ضربه زدن و یا حذف باند رقیب و دشمن خود.
خاطره دیگری که در ذهنم حک شده وقتی است
که در زندان مخفی سپاه موسوم به زندان (۵۹که
بعدا معلوم شد همان زندان عشرت آباد است) بخاطر
بیماری قرار بود به بیمارستان خاتم االنبیا منتقل شوم .
دو مامور بسیار رده پایین این زندان باصطالح مخفی
که مرا منتقل میکردند بی اعتنا به اینکه من هم در
پشت ماشین دراز کشیده ام در طی راه همه اش در
باره دو سه تاکسی ای حرف میزدند که هر کدام در
مالکیت خود داشتند و اینکه درآمدشان چگونه است و
چگونه میتواند افزایش پیدا کند!
و خاطره دیگر مربوط به دوسالی است که در
زندان دو الف سپاه (زندان انحصاری اطالعات سپاه
در درون مجموعه ساختماتهای زندان اوین) بودم .
یکی از نگهبانهای مسن ما که در طی همین مدت
بازنشسته شد و رفت و از اول انقالب تا آن سال همیشه
زندانبان بوده است و خاطرات مهمی در این باره داشت
با ما سه چهار نفری که در محبس او بودیم گهگاه
درددل میکرد .پیرمرد طی مدت کاری اش از زندان
توحید(کمیته مشترک سابق) تا آن هنگام  به اندازه
موهای سرش زندانی   و مسئول زندان دیده بود  .او
سر مسائل صنفی به نفع ما که گویی به علت اختالف
سنی همچون فرزندانش میدید با باالیی هایش
درگیر میشد و آنها را ناالیق میدانست  .از جزئیات
درددلهایش که بگذریم یک نکته مهم این بود که او
همه حرفهای ما را درست میدانست و تایید میکرد
فقط طبق «شاه خوب است و همه اطرافیانش بدند!»
فکر میکرد رهبر نظام از این همه بی خبر است .امروزه
نمیدانم او کجاست .عمرش دراز باد .فکر نمیکنم دیگر
به این هم معتقد مانده باشد.
نگهبانان جوان دیگری هم در همین زندان بودند که
در شیفت شب از ما کتاب میگرفتند تا بخوانند و صبح
زود قبل از تغییر شیفت برمیگرداندند.
اینها نمونه های زندانبانهایی هستند در مخفی ترین
زندان آن زمان حکومت که اگر زهرا کاظمی خبرنگار
کانادایی ایرانی تبار را در آن زدند و کشتند نباید
خبرش به هیچوجه به بیرون درز کند .بالطبع ماموران
مستقر در آن زندان میبایست از هفت الیه کنترلی و
گزینشی میگذشتند تا مورد اعتماد قرار گیرند.
این نمونه ها یعنی پوسیدگی تا اعماق نظام مستقر
پیش رفته و َم َحرم ترین نیروهایش نیز باور و اعتقادی
به آن ندارند و بازجوهایش نیز زیرآب هم  را در رقابت
و حسادت میزنند! دو بازجوی مهم در پرونده ملی

دوره جدید | بهمن و اسفند  | 1399شماره 38

35

مذهبی ها در بازداشت سال  ۸۰-۷۹و پرونده  ۸۴-۸۲جا گرفته باشند ،در حوزه کاری خود چگونه رفتار پایین تا باال در آن حضور دارند(بگذریم از عناصر
داشتیم ،که یکی شان بازجوی پرونده شخص مهندس خواهند کرد؟ و اگر از بیرون با دید سیستمیک به نظام نفوذی بیگانگان به خصوص اسرائیلیها!)؛ آیا تا انتها
سحابی بود و هر دو مسئول کل پرونده ملی مذهبی و قدرت مستقری که در البه الی اجزاء و منافذش برقرار خواهد بود و به حکومت اقلیت بر اکثریت وفادار
ها  .یکبار در سال  ۸۳به   یکی شان درباره دیگری مملو از این افراد مسئله دار است بنگریم به چه خواهد ماند؟
که فکر میکردم او هم در پرونده جدید حضور دارد جمعبندی ای خواهیم رسید؟
حل این صورت مسئله و معادله چند مجهولی ساده
فالنی «ماجراجو» باعث کش آمدن
گفتم آیا حضور
من خود   در دانشگاه خیل اساتیدی را دیده ام نیست  .اما بنا به تجارب الگوهای تغییر در نیم قرن
ِ
این پرونده ما شده است!؟ احتماال اشاره به حضور آن که به سبک حکومتیها پیراهن یقه بسته پوشیده و اخیر در جهان (که نشریه میهن در یک شماره خود
بازجوی دیگر در این پرونده که گویی دیگر حضور یا دگمه های باالیشان را بسته اند اما اغلبشان «ضد بدان پرداخت -اینجا)؛ «اگر» توازن قوای سیاسی بین
نداشت به این بازجو خیلی برخورد که بالفاصله پیش انقالب!» به معنای اخص کلمه بوده اند! حضرات تصور قشرهای مختلف مردم و حکومت (به علت رشد جامعه
من(متهم تحت بازجویی!) گفت «و جاه طلب!» .این میکنند با گزینش و تصفیه مستمر میتوانند اساتید مدنی مطالبه گر و جنبشهای اجتماعی معترض) برهم
که یک سربازجوی مهم پیش من زندانی سربازجوی «تراز نظام» را سر کالسها بفرستند .حتی اساتید تراز بخورد ،آنگاه پوسیدگی و مسئله داری عناصر متعدد
بسیار مهم دیگری را عالوه بر «ماجراجو» خواندنش نظام نیز در همین کشور و درون همین مردم و همین ساکت درون سیستم   وقتی شکاف بین حکومت و
توسط یک متهم به صفت «جاه طلب» نیز متصف کند خانواده ها زندگی میکنند و آنها نیز از «مدار» مطلوب مردم فعال شد خود به مثابه یک گسل خفته فعال
برایم بسیار شگفت انگیز بود و معنایی جز پوسیدگی از حضرات خارج میشوند .بدین ترتیب میلیونها  دانش خواهد شد  .فعال شدن این گسل میتواند دو شکل
درون روزافزون نظام مستقر نداشت.
آموز و دانشجویی که سخنان آنها را میشنوند جدا از بیابد:
این وضعیت بسیار شباهت با وضعیتی دارد که سخنان والدین ناراضی شان در خانه نمیتوانند اصال
یکی وقتی است که در حکومت عناصر پراگماتیستی
در شوروی سابق اتفاق افتاد خاطرات فراوانی در این دلی با این نظام داشته باشند.
وجود دارند که برای اینکه «همه چیز از دست نرود»
باره نقل شده است  .از جمله بابک امیر خسروی در
حال ممکن است حکومت گرانی که به خوبی از این حاضرند به عقب نشینی در برابر مردم خواهان تغییر
خاطرات خود به بی ایمانی بسیاری از کادرهای حزب واقعیتها و حقایق مطلع اند بیندیشند از طریق «رانت ساختار دست بزنند .هم افزایی این دو شکاف و گسل
کمونیست در شوروی و حتی تمسخر آموزه های و سرکوب» میتوانند بر همین جامعه حکومت کنند(  .درون سیستم  و بین سیستم و مردم) میتواند به یک
حزب و وجود حسادت و رقابت بین اعضای حزب این که شاهد هستیم بعد از اعتراضات دی و آبان ماه تحول و گذار مسالمت آمیز بینجامد .حالت دوم وقتی
برای رسیدن به مقامات یا مواهب باالتر اشاره میکند  .حکومت قید انتخابات پر شور را زده و رائفی پور یکی است که درون سیستم از چنین پراگماتیستهایی
بسیاری از فعالین چپی که مدتی در شوروی زندگی از جارچی های نظام والیی مثال از چین میزند (و آن تهی است ،در نتیجه شکاف درون سیستم به نفع
کرده اند حکایتهای عجیب و شگفت آوری از فاصله را با حکومت علی مقایسه میکند) و بعد میگوید در شکاف دوم فعال میشود و سرعت ریزش کل سیستم  
مردم با حزب و نیز اختالف و فساد درون حزب حاکم همین چین یک میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیونی ،را با همکاری این بخش و پیوستنش به مردم تشدید
نقل میکنند که نیازی به تکرار نیست.
هشتاد میلیون نفر عضو حزب هستند و همانها بر خواهد کرد.
جمعبندی :چشم انداز راهبردی روند بقیه حکومت میکنند؛ نشان از وضعیت زار حکومت
«جریان رفرم»ی که از درون سیستم با فشار بدنه
مسئلهدار شدنها و ریزشها چیست؟
اجتماعی در دوره اصالحات بوجود آمد با «حرکت
بد نیست برای تدقیق این
سئوال راهبردیای که میتوان در این جا مطرح کرد
ضدرفرم »هسته سخت قدرت به بن بست رسید .
این است که سرانجام این ریزشها و پوسیدگیها چه
وگرنه این روند میتوانست فرایند مسالمت آمیز تغییر
پوسیدگی به چند خاطره شخصی هم
خواهد شد و روند تحوالت جامعه ما را به کدام سمت
از درون با فشار از بیرون را گام به گام پیش ببرد .
و سو خواهد راند؟
رفتارشناسی حکومت (که شباهت زیادی به رفتار
اشاره کنم .به عنوان یکی از صدها (و
پاسخ تک خطی به این سئوال و هر سئوالی در باره
شناسی حوزه های علمیه دارد) ،نشان داده که هر فرد
شاید هزاران) نفری که بازجویی ها
«آینده» ،آینده ای که   میتواند تحت تاثیر عوامل
یا هسته رفرمیست را از درون خود به بیرون هدایت
متعدد داخلی و خارجی و اتفاقات و حتی تصادفات
میکند  .سیستم اصلی اما تحت تاثیر و کارکرد این
و زندانهای حکومت را در سه دهه
غیرقابل پیش بینی قرار گیرد کار سختی است .
هسته رفرمیست ضعیف ،کمی رفرم میشود ولی از آن
شصت و هفتاد و هشتاد دیده میتوانم
بنابراین تنها میتوان به طور چندگانه احتماالت و
به عنوان واکسنی جهت جلوگیری از رفرم و رفرمهای
محتمل
گزینه ها و یا روندهایی را پیش بینی و یا
بزرگتر استفاده میکند .بدین ترتیب متاسفانه و فعال
شهادت بدهم که بازجوها (و نیز کادرها
دانست.
مسئله دار شدن و ریزش اعتقادی و روانشناختی
و نگهبانهای زندان) در این سه دهه
در ابتدا باید بر این نکته تاکید کرد که هر فعال
عناصر روزافزونی از بدنه حکومت چندان چشم انداز
سیاسی که خواهان تغییر در ایران است باید این
مثبت و امیدوارکننده ای برای تغییرات جدی تر از
از باورمندی به بی باوری به حکومت
تحوالت را دقیقا رصد کند و هر لحظه بداند وسعت
درون آنگونه که در درون برخی احزاب کمونیست در
این مسئلهدار شدنها و ریزشها چقدر است و چه
شوروی و بلوک شرق و برخی کشورهای دیگر اتفاق
رسیده اند.بازجوی دهه شصت...
تاثیراتی دارد.
افتاد را نوید نمیدهد.
در این باره در یک جمله کوتاه میتوان گفت
نتیجه آنکه در سه شکاف و فشار از درون سیستم،
ریزشهای کنونی در تاریخ چهل ساله جمهوری و تصمیم سران نظام بر حکمرانی اقلیت بر اکثریت به بین سیستم و مردم و بین سیستم و قدرتهای جهانی
اسالمی  بیسابقه است و بخش قابل توجهی از جریان زور سرکوب و ارعاب اکثریت و رانت دهی به اقلیت رام همچنان نقطه تاکید تحولخواهان درست ترین نقطه
درون نظام و حتی بخش والیی را در بر گرفته است  .و فرمانبر دارد.
است یعنی قرار دادن اتکاء اصلی بر جامعه مدنی و
سخنان آیت اهلل امجد (و فرزندش) که معلم اخالق
اما آیا آن اکثریت همیشه قابل سرکوب است؟ جنبش اجتماعی  .هر چند گفتگوی انتقادی تحول
یکی از فرزندان رهبر نظام  بوده و نیروهای اطالعاتی دور نیست که این حباب بترکد و «خشم بر ترس خواهان با همه گرایشات فکری و سیاسی مفید است .
پای منبرش مینشستهاند یکی از این نمونههاست  .غلبه کند» .آنگاه بنا به تجربه های مکرر تاریخ – که روشنگری آنها برای تشدید ریزش و پوسیدگی سیستم
افراد شناخته شده ای از روحانیون و سیاسیون بخش مهندس سحابی نیز در خاطراتش میگفت -دیکتاتورها موثر است .اما به لحاظ راهبردی شاید نزدیکترین نیرو
اصول گرا حاال در رسانه ها و شبکه های اجتماعی خیلی مواقع اصال فرصت نمیکنند از همه ابزارهای به گرایش و رویکرد تحول خواهان از سمت راست،
علیه سیاستهای حکومت و فساد و پوسیدگی اش و سرکوبشان استفاده کنند  .حاکمان والیی نیزممکن اصالحطلبان ساختاری و غیراستمرار طلب و از سمت
فاصله ژرفش با مردم به صراحت سخن میگویند.این است با چنان حوادث شتابناکی مواجه شوند که فرصت چپ ،سرنگونی طلبان ملی و غیر استمداد طلب باشد .
تازه نوک یخی است که توسط افراد شجاع تر و یا سازماندهی توان سرکوبشان را نیابند و یا اصال وسعت هم افزایی این نیروها در شرایط بحرانی میتواند تحول
عصبانی تری بیرون زده است .هزاران و شاید میلیونها و کمیت و ماندگاری معترضان در صحنه در حدی و گذاری مسالمت آمیزتر و کم هزینه تر را برای جامعه
نفر شبیه اینها وجود دارند .این گونه افراد که میتوانند باشد که پرسنل و نیروی سرکوب کم بیاورند.
ما به ارمغان آورد  .اگر حکومت متصلب یک انقالب
در بخشهای مختلف نظام از بخشهای امنیتی و قضایی
همچنین آیا شیرازه و چفت و بست سیستم اداری خشن و خونین و پر از خرابی را بر جامعه سرکوب
گرفته تا بخشهای اجرایی و اقتصادی و فرهنگی و… و حکومتگر نظام والیی با عناصر مسئله داری که از شده و درد و رنج کشیده ما تحمیل نکند.
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پرده آخر جمهوری اسالمی!؟
علی کشتگر

 ۴۲سال پیش ما ایرانیان در خوشباوری و توهمی
باورنکردنی به خمینی اعتماد و به دست خود روحانیون
شیعه را بر کشور حاکم کردیم.
امروز اما اگر در ایران یک همه پرسی برگزار شود
شاید بیش از ۹۰درصد مردم به الغای جمهوری اسالمی
و تاسیس یک دموکراسی سکوالر رای خواهند داد.اما
از آنجا که در نظام استبدادی اسالمی راه بر هرگونه
انتخاب آزاد مسدود است احتماال در آینده سرنوشت
ایران در نافرمانی های مدنی و قیام ملی علیه جمهوری
اسالمی رقم خواهد خورد.
پرسش های اصلی این یادداشت آن است که
جمهوری اسالمی تا کی و چگونه می تواند همچنان
اعتراضات مردم را سرکوب کند؟ ادامه سرکوب و
کشتار مردم چه تاثیراتی بر ایدئولوژی و هسته اصلی
قدرت و ارگانهای سرکوب دارد؟ و نهایت این که کدام
شرایطی احتمال یک قیام پیروزمند علیه حکومتی که
اکثریت عظیم مردم آرزوی ساقط کردن آن را دارد
فراهم می کند؟
کدام شرایط؟
شکل گیری نافرمانی های گسترده و فراگیر مدنی
که به جنبش اعتراضی فراگیر و نهایتا قیام ملی منجر
به پیروزی بر دیکتاتوری مذهبی و استقرار دموکراسی
منجر شود به تکمیل شرایط سه گانه آمادگی جامعه،
تشدید شکافهای نظام حاکم و پیدایش اپوزیسیون
مورد اعتماد مردم که بتواند اعتراضات را رهبری کند
بستگی دارد .از این شرایط سه گانه در شرایط کنونی
کدام یک مهیا است؟
-۱جامعه ایران
در ایران گستردگی و عمق نارضایتی های عمومی
از سیاستهای ضد ملی جمهوری اسالمی که عواقب آن
در فراگیر شدن فساد سیاسی و اقتصادی طبقه حاکم،
ناکارایی رژیم ،رشد بی سابقه فقر و بیکاری ،بحران
زیست محیطی ،بی اعتبار شدن پاسپورت ایرانی،
احساس بی آیندگی جوانان و تبدیل دستگاه قضایی
به ارگان سرکوب مردم و انزوای جهانی رژیم و توسل
حکومت به سرکوبهای بیرحمانه مردم ،بر همگان
آشکار شده ،واقعیتی انکار ناپذیر است  .این وضعیت

که در سالهای گذشته مدام رو
به وخامت داشته شکاف میان
مردم و نظام حاکم را احتماال
به نقطه بی بازگشت رسانده
است .با وجود تشدید خفقان
و سرکوب ،حرکتهای اعتراضی
از کودتای انتخاباتی  ۸۸به
این سو روند رشد و گسترش
کم سابقه ای پیدا کرده که به
وضوح نشانه آمادگی جامعه
ایران برای توسل به نافرمانی
های مدنی و اعتراضات
فراگیر است  .اما هیچ جنبش
اعتراضی بزرگی بدون فراهم
شدن دو شرط دیگر که برای عبور از جمهوری اسالمی
الزم و ملزوم یکدیگرند ،به پیروزی منجر به دموکراسی
نمی انجامد و ممکن است به هموار شدن راه حکومت
نظامیان و سرکوب اعتراضات بیانجامد.
-۲اپوزیسیون و رهبری
در این عرصه در پی چهل سال تالشهای ناموفق
هنوز هیچ چشم انداز روشن و امیدوار کننده ای که
منجر به شکل گیری یک اپوزیسیون دموکراسی خواه
معتبر و مورد اعتماد مردم که بتواند به اعتراضات و
نافرمانی های دامن زده و آن را رهبری کند وجود
ندارد  .در مورد چرایی این ضعف مفرط اپوزیسیون
دموکراسی خواه و راههای غلبه بر آن در میهن شماره
های  ۲۵و ۲۶دور جدید قبال مقاالت متعددی از
صاحب نظران ارائه شده.
 -۳فرسایش و شکافها در باال
ایدئولوژی ها تا زمانی که به قدرت نرسیده اند و
در مرحله مبارزه برای تسخیر قدرت سیاسی به کار
گرفته می شوند ،از ظرفیت بسیج و زایش و رویش فوق
العاده ای برخوردارند .این ظرفیت در لحظه پیروزی و
حاکم شدن ایدئولوژی به اوج می رسد و از آن پس
معموال سیر افولی آغاز می کنند .چرا که علی القاعده
شعارهای دوران پیش از پیروزی غالبا تحقق پیدا نمی
کنند و از این گذشته تازه به قدرت رسیدگان به نحو

روز افزونی در توجیه ضعفها و ناکارآمدی ها و فسادهای
خود از ایدئولوژی استفاده ابزاری می کنند .عالوه بر
این ،همراه با روند سرخوردگی توده ها و کوچک شدن
پایگاه توده ای رژیم ،ایدئولوژی نقش ابزار سرکوب و
ارعاب پیدا می کند و در نتیجه برعکس دوران مبارزه
برای تسخیر قدرت ،ایدئولوژی به عامل فرسایندگی و
ریزش بیرونی و درونی رژیم تبدیل می شود و دست
آخر هم به بزرگترین مانع هرگونه اصالح ساختاری
و برون رفت نظام حاکم از بن بست می شود .بدین
ترتیب در فرایندی که شتاب آن به عوامل متعددی
بستگی دارد جاذبه ایدئولوژی به دافعه تبدیل می شود.
در چنین شرایطی که قاعدتا با انزوای روز افزون
رژیم و پیدایش پتانسیل اعتراضی گسترده همراه است،
توده های مردم که زمانی تکیه گاه اصلی نظام حاکم
به شمار می رفتند در عمل به دشمن اصلی تبدیل می
شوند و در عوض این ارگانهای سرکوب هستند که
نقش تکیه گاه اصلی و پاسداری از رژیم را برعهده می
گیرند .منتها هرچه نقش ایدئولوژی و نیروهای مسلح
در سرکوب مردم افزایش می یابد ،ایدئولوژی و حامالن
آن بی اعتبار تر و تصفیه کسانی که تا دیروز خودی
محسوب می شدند بیشتر و شکافهای درونی طبقه
حاکم عمیق تر می گردد .کم کم کار به جائی می رسد
که در نیروهای مسلح و حتی در هسته اصلی قدرت نیز
التزام ظاهری به ایدئولوژی جای اعتقاد قلبی به آن را
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می گیرد و به موازات آن اعتماد عناصر و محافل قدرت
به یکدیگر جای خود را به تردید ،وانسجام جای خود را
به رقابت و کشمکش می دهد.
جمهوری اسالمی از کودتای انتخاباتی  ۸۸به این
سو سال به سال با شتابی بیشتر به همین سرنوشت
دچار شده و هرچه در این فرایند به سرکوب بیشتری

الهی معترض به فساد به راه افتاده بود ،نشان داد که
رهبر جمهوری اسالمی در چنبره بحران و مشکالت
مزمن بیرونی و درونی نظام سرگردان و مستاصل شده
است.
جنگ بر سر جانشینی
آیا خامنه ای در حال حاضر توانایی انجام وظایف

ایدئولوژی ها تا زمانی که به قدرت نرسیده اند و در مرحله مبارزه برای

تسخیر قدرت سیاسی به کار گرفته می شوند ،از ظرفیت بسیج و زایش و رویش
فوق العاده ای برخوردارند .این ظرفیت در لحظه پیروزی و حاکم شدن ایدئولوژی

به اوج می رسد و از آن پس معموال سیر افولی آغاز می کنند .چرا که علی القاعده
شعارهای دوران پیش از پیروزی غالبا تحقق پیدا نمی کنند و از این گذشته تازه به
قدرت رسیدگان به نحو روز افزونی در توجیه ضعفها و ناکارآمدی ها و فسادهای

خود از ایدئولوژی استفاده ابزاری می کنند .عالوه بر این ،همراه با روند سرخوردگی
توده ها و کوچک شدن پایگاه توده ای رژیم ،ایدئولوژی نقش ابزار سرکوب و ارعاب
پیدا می کند و در نتیجه برعکس دوران مبارزه برای تسخیر قدرت ،ایدئولوژی به

عامل فرسایندگی و ریزش بیرونی و درونی رژیم تبدیل می شود و دست آخر هم
به بزرگترین مانع هرگونه اصالح ساختاری و برون رفت نظام حاکم از بن بست می
شود .بدین ترتیب در فرایندی که شتاب آن به عوامل متعددی بستگی دارد جاذبه
ایدئولوژی به دافعه تبدیل می شود.

متوسل شده ،فرسوده تر و منزوی تر شده و الجرم
بیشتر به ارگانهای سرکوب متکی شده و به موازات
این روند بدنه این ارگانها روز به روز با پارادوکس ها و
تضادهای درونی بیشتری مواجهه شده اند و در نتیجه
کارآئی آن در برابر طوفانهای اعتراضی آینده کاهش
پیدا کرده است .در واقع ارگانهای سرکوب مثل ماشین
هایی هستند که هرچه بیشتر کار کنند فرسوده تر و
ناکارآمدتر می شوند و در نهایت زمانی فرا می رسد که
در برابر شرایطی که کار هر چه بیشتری از این ماشینها
می طلبد ،به روغن سوزی می افتند و کارایی خود را
از دست می دهند .در این سیر قهقرایی اتوریته رهبر
که در مورد جمهوری اسالمی با توجه به بیماری و
سالخوردگی خامنه ای معلوم نیست او تا کی زنده می
ماند در درون ارگانهای نظام و حتی هسته اصلی قدرت
زیر سئوال رفته است .در مورد ایران چنین به نظر می
رسد که با توجه به فقدان یک جانشین مورد قبول همه
ارکان قدرت ،کشمکش بر سر جانشینی خامنه ای آغاز
شده و احتماال در آینده ای نزدیک تشدید می شود .در
پایان یادداشت به آن اشاره خواهم کرد.
در ماههای اخیر بروز نشانه های آشکاری از ضعف
بنیه خامنه ای و نیز مواردی از فراموشی در حین
سخنرانی و حتی از یاد بردن نام رئیس ستاد ارتش
سرلشکرباقری در سخنرانی برای نظامیان ،و دست
آخر اعالم احمقانه ممنوعیت واکسن های آمریکائی و
اروپائی آمیزه ای از عصبیت ،زوال عقل و ضعف مزاج
رهبر جمهوری اسالمی را به نمایش گذاشته است .
بیش از این هم تغییر دادن  ۱۸۰درجه ای معنای
مستضعف ،در پی سرکوب خونین اعتراضات آبانماه ۹۸
و پس از آن هم ورود آشکار به پرونده فسادهای مالی
صادق الریجانی و تعطیل کردن بساط مبارزه با فساد
در دستگاه قضائی که برای راضی کردن جوانان حزب

سنگین رهبری جمهوری اسالمی را دارد؟ در غیر این
صورت چه کسی ممکن است بخشی از وظایف او را
برعهده گرفته باشد؟ با توجه به اطالعات جسته و
گریخته ای که در سالهای گذشته از قول برخی منابع
معتبر مطرح شده ،مجتبی خامنه ای نقش مهمی در
امور سیاسی کشور پیدا کرده و با توجه به نفوذی که
در اطالعات سپاه و سایر ارگانهای تحت امر خامنه ای
پیدا کرده خود را برای جانشینی خامنه ای آماده می
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یاد داریم که کمتر از شش ماه پیش ابراهیم رئیسی
جزوه مفصلی را تحت عنوان سند امنیت ملی انتشار
داد .او با انتشار این سند کوشید خود را قهرمان مبارزه
با فساد و اصالحات ساختاری دستگاه قضایی جمهوری
اسالمی جلوه بدهد .در این سند ابراهیم رئیسی خود
را مخالف شکنجه ،مخالف ورود غیرقانونی به حریم
شخصی شهروندان ،مخالف محکومیت های بی سند و
مدرک و طرفدار دادرسی های عادالنه و آزادی بیشتر
وکالی دادگستری و مواردی از این قبیل نمایانده
بود .برخی از اصالح طلبان فورا از این سند استقبال
کردند و نشریه کارگزاران با تیتر درشت از آن به
عنوان “انقالب” در دستگاه قضایی جمهوری اسالمی
یاد کرد و مدعی شد که در صورت به اجرا درآمدن
این سند بسیاری از مشکالت کشور حل می شود .
هدف ابراهیم رئیسی از انتشار این سند جلب حمایت
حزب الهی های ناراضی از فساد و تحکیم موقعیت
خود برای جانشینی خامنه ای بود .اما عوامل نزدیک
به بیت رهبری برای بی اثر کردن این حرکت رئیسی
به سرعت وارد عمل شدند .قبل از همه محسنی اژه ای
که در مقام معاون رئیسی نقش ناظر بیت رهبری بر
دستگاه را برعهده دارد ،در سخنانی کامال مغایر با سند
امنیت ملی رئیسی از قضات انقالبی حمایت کرده و از
آنان خواست که در مساله برخورد قاطع با دشمنان
نظام از تبلیغات مخالفان نهراسند…
پس از آن هم صدور احکام سنگین علیه فعاالن
مدنی و اعدام زندانیان سیاسی کرد و بلوچ تشدید شد
و همزمان خامنه ای هم همان گونه که قبال اشاره شد
با دفاع قاطع از صادق الریجانی که پایش به پرونده
فسارد طبری باز شده بود ،بساط مبارزه با فساد را بکلی
جمع کرد و سند امنیت قضائی پس از چند هفته تبلیغ
بدون آن که کوچکترین تاثیری بر روند امور بگذارد به
فراموشی سپرده شد.
رقابت مجتبی خامنه ای و رئیسی یکی از نشانه
های بارز تشدید شکاف در هسته اصلی قدرت بر سر
جانشینی رهبری است .منتقدان و مدعیان دیگری نیز
در طیف به اصطالح اصول گرایان حاکم به موازات
تضعیف اتوریته و اعتبار رهبر و ارکان نظام سر به

با وجود تشدید خفقان و سرکوب ،حرکتهای اعتراضی از کودتای انتخاباتی

 88به این سو روند رشد و گسترش کم سابقه ای پیدا کرده که به وضوح نشانه

آمادگی جامعه ایران برای توسل به نافرمانی های مدنی و اعتراضات فراگیر است.
اما هیچ جنبش اعتراضی بزرگی بدون فراهم شدن دو شرط دیگر که برای عبور از

جمهوری اسالمی الزم و ملزوم یکدیگرند ،به پیروزی منجر به دموکراسی نمی انجامد
و ممکن است به هموار شدن راه حکومت نظامیان و سرکوب اعتراضات بیانجامد

کند  .اگر این مساله صحت داشته باشد ،خود نشانه
فقدان یک جانشین مورد قبول روحانیت و مراجع و
نیز ناتوانی ارگانهای قانونی جمهوری اسالمی بویژه
مجلس خبرگان رهبری و افزایش نقش فرماندهان
سپاه و ارگان اطالعاتی آن در مساله تعیین جانشین
رهبری است.
شواهد دیگری که نشان از تالشهای مجتبی خامنه
ای برای به دست گرفتن سکان رهبری جمهوری
اسالمی می دهد ،اقدامات آشکاری است که بیت
رهبری و نزدیکان مجتبی در ماههای گذشته برای
محدود کردن قدرت مانور ابراهیم رئیسی و خنثی
کردن برنامه های تبلیغاتی وی انجام داده اند .همه به

اعتراض و مخالفت برداشته اند ،که نمونه هایی از آن
جوانان “عدالت خواه” ،طرفداران احمدی نژاد ،افرادی
نظیر پرویز فتاح که مجبور شد حرفهای خود را درباره
رانت خواری حداد عادل پس بگیرد ،حزب الهی های
طرفدار مبارزه با فساد و روحانیان و طالب منتقد بیت
رهبری از آن جمله اند.
ایران به شرایط پائینی ها دیگر تحمل نمی کنند و
باالئی ها هم دیگر نمی توانند بسیار نزدیک است .فقط
یک چیز اساسی کم داریم ،اپوزیسیون مورد اعتماد
و قادر به رهبری مردم .در غیاب اپوزیسیون قادر به
رهبری جنبش اعتراضی محتمل ترین سناریو قبضه
قدرت توسط نظامیان(پاسداران) است.
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انسانشناسی سیاسی استحاله یک جبار ،سید علی خامنهای
نادر وهابی

مقدمه و طرح مسئله
حدود یازده سال بعد ازجنبش اعتراضی بزرگ
سبزدرسال  ،۱۳۸۸بی سابقه بعد ازانقالب بهمن
ماه  ،۱۳۵۷دراعتراض به تقلب درانتخابات توسط
رژیم (بیالنی حدود  ۷۰تا  ۸۰کشته وحداقل ۵۰۰۰
دستگیری)[ ،]۱درآستانه سومین سالگرد شورش شش
روزه دیماه  ۱۳۹۶با شعار” نه به گرانی” و دراعتراض به
فساد دولتی (بیالنی حداقل  ۳۱کشته و حدود ۳۷۰۰
دستگیری) و سرانجام یک سال بعد ازشورش خونین
آبانماه  ۱۳۹۸دراعتراض به افزایش  ۲۰۰درصدی
قیمت بنزین ( بیالنی حد اقل  ۳۰۴تن کشته بنا به
عفو بین الملل و حدود  ۸۶۰۰دستگیری)[ ،]۲موقعیت
جنبش اجتماعی درایران کجاست ؟ آیا شدت سرکوب
موجب به حالت “تعلیق انداختن موقت”   و”سکوت
خفته” یا   شاید “زیرزمینی شدن” این جنبش ها
گردید؟ آیا این جنبش ها به شکست انجامیدند و باید
اشکال جدیدی ازمبارزات علیه رژیم را دنبال نمود؟
به چه دلیل برخالف انقالب بهمن  ۱۳۵۷که از یک
مقاله توهین آمیز جرقه ای درروزنامه ّ
اطالعات در
 ۱۷دیماه ۱۳۵۶علیه خمینی شروع شده بود ،این
بارعلیرغم جرقه های گوناگون ،رژیم به حیات خویش
ادامه می دهد؟ چگونه می شود خصلت خروش ناگهانی
مردم را و گسیل شدن آنان به خیابان را توضیح داد؟
تاثیرات این اعتراضات در نوک هرم سیاسی وهمزیستی
دوجناج چه خواهد بود؟
درنگاه کلی و ازباال ازنقطه نظرآسیب شناسی ذهنیت
درروانشناسی اجتماعی مردم ایران ،واژه شکست در
فهم عام امری است بدیهی و به گونه ای ناخود آگاه
به ذهن می زند .این نگاه سیاسی شاید درست باشد
زیرا هنگامی که منابع امکاناتی و نظری ،وعلل وشرایط
زمانی که منجربه ظهوریک پدیده اجتماعی می گردد،
دیگرحضورندارند ،واژه شکست قطعی می نماید .بدون
هیچ تردید این جنبش ها نتوانستند به بیان جامعه
شناختی یک مکان دائمی برای روشن نگاه داشتن
مشعل اعتراضات ،نوعی “ناکجا آباد موقت” یا “پاتوق
بسیج کننده” ولی “قابل تحمل” ازجانب رژیم مانند
میدان تحریردرانقالب “رئیسی” درمصرایجاد کنند

تا با استمرارزمانی درمدتی
کوتاه ولی فقیه را ازقدرت به
زیرکشند[  .]۳درکشورهای
دیگر جنبش های اجتماعی
در دو سال گذشته (الجزایر،
شیلی ،لبنان ،سودان ،جلیقه
های زرد در فرانسه ،تایوان
…) عنصراجتماعی را به گونه
ای شگفت انگیز وارد صحنه
نمودند و به مطالباتی هم
دست یافتند اما درایران همه
چیز طلسم شد و الیگارشی
مذهبی کماکان به بقای
خویش ادامه می دهد  .آیا
ملتی هستیم که خدایان آنان را نفرین نموده است؟
عدم شایستگی به دمکراسی به باور برخی و یک نوع
اشتباه تاریخی و جدی در برپایی انقالب در ایران و
پایان نهادن برسلطنت به باورعده ای دیگرویا انقالب
درعمق و زیرساخت های جامعه ایران جریان دارد و
مانند کشورهای دیگر کند وبطئی صورت می گیرد؟
تاثیرات این جنبش ها درساختار سیاسی حاکمیت
چیست؟ ساختار سیاسی ایران را چگونه می توان
تحلیل نمود؟
پاسخ به این پرسش ها و بویژه پرسش های آخر ،سه
سطح ازآنالیز را می طلبد :
نخست ،سطح کالن تالش می شود ساختاررژیم را
مطابق مدل های موجود در تئوری نظام های سیاسی
مورد بحث قراردهیم.
دوم ،سطح خرد ،فرایند افت مشروعیت نظام
درروانشناسی اجتماعی مردم ایران
سوم ،سطح میانه ،جامعه شناختی وازپایین ،به
بافت الیه هایی می پردازیم که درشورش های گذشته
(بویژه دو شورش آخر) شرکت کردند وبه  رابطه آنها با
عنصروالیت فقیه می پردازیم.
ساختارشبه دمکراتیک بعد از انقالب
انقالب بهمن  ،۱۳۵۷درجامعه ای مثل ایران که
یک ساختار« تجدد گرایی اقتدارمدارازباال» را اززمان

رضا شاه با خود داشت ،موجب زایش نظامی شد ،شبه
دموکراتیک [ ، )proto-démocratique(]۴که در تئوری
نظام های سیاسی به رژیمی گفته می شود که بعضی
از خصایص نظام های دمکراتیک را داشت و درصورت
هدایت درست ،می توانست طی یک فرآیند چند
ساله مانند نظام های اتوریتربلوک شرق و رژیم زین
العابدین بن علی ( )۱۹۳۶ -۲۰۱۹در تونس ،به یک
نظام دمکراتیک تبدیل گردد.
اما این نظام دربطن خود و درروند بازسازی اسالمی
کردن و ثبات سیاسی اش ،نهادهایی ضد دمکراتیک
بامشروعیت مذهبی (مانند بسیج ،حزب اهلل ،کمیته
ها ،والیت فقیه ،مجلس خبرگان ،شورای نگهبان
قانون اساسی ،مجمع تشخیص مصلحت) را ایجاد نمود
که بمثابه موانع ساختاری نظام عمل نموده و جهت
گیری را برهرگونه تحول دمکراتیک مسدود کرد زیرا
حضوروتداوم این نهادهای غیردموکراتیک مانع ازآن
شد تا نهادهای قدرت طی یک فرآیند زمانی ازطریق
انتخابات مردمی متحول گردند.
درواقع ،نظام برآمده ازانقالب بهمن ،۱۳۵۷با یک
دوگانگی ساختاری مواجه شد که درآغاز به صورت تضاد
بین “لیبرالها ” (بازرگان و بنی صدردربهارانقالب وتا
برکناری ابوالحسن بنی صدردرخرداد  )۱۳۶۰و”مذهبی
های رادیکال” جلوه نمود .درشکاف این دو وجه ازتضاد
بود که جامعه توانست برای مدتی محدود ،بهارآزادی را
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تجربه کند .جراحی این وجه متضاد درباالی حاکمیت
ازنظریه مورخ آمریکایی “کرن برینتون”   []۵درمورد
چهارمرحله جبری انقالبهای بزرگ (انقالب صنعتی
انگلیس ،انقالب سیاسی آمریکا ،انقالب کبیر فرانسه
و انقالب اکتبر روسیه) تبعیت نمود که این الگو را در
مورد انقالب ایران با پذیرش فرقهای تاریخی ،سیاسی،
طبقاتی و اجتماعی در چارچوب جامعه شناسی کالن
هم می توان مشاهده کرد .درنتیجه ،از بعد روانشناسی
اجتماعی مردم ایران ،ایجاد امنیت «سرکوبگرانه» با
آمدن خمینی به جماران به اولویت درجه یک تبدیل
می شود  .بطورشگفت انگیزی دراین مرحله ،انقالب
ایران با یک جنگ نظامی (نظیرانقالب اکتبر روسیه
وانقالب کبیر فرانسه) که از بیرون توسط عراق به آن
تحمیل شد ،مواجه می شود که توجه افکارعمومی را
از مسایل و مشکالت درونی به سمت دشمن بیرونی
سوق می دهد .گسیل و هرز نیروها به سمت یک عامل
بیرونی موجب شد که انقالب نیروی های اجتماعی
خود را ازدست بدهد و به ضد خویش بدل گردد و
لحظه های فاجعه آمیزآن فرا رسد و این مرحله ای
است که همه از آن احساس وحشت می کنند :انقالب
فرزندان خویش را می بلعد[ .]۶بزرگترین اعدام های
سیاسی شروع می شود ،بزرگترین مهاجرت تاریخ
معاصرایران اتفاق می افتد که درآخرین آمارهایی که
در پایان  ۲۰۱۸توسط کمیساریای عالی پناهندگان و
سایر منابع آماری کشورهای گوناگون داشتیم ،بیش
از ۵میلیون و  ۲۰۰هزارنفردر ۸قطب جذب جغرافیایی
مهاجرتی درپنج قاره جهان پراکنده اند[.]۷
چهارویژگی برجسته نظام
از این دوران در چهار دهه گذشته ،شاهد رژیمی
هستیم که ضمن دارا بودن گرایشهای چهارگانه
نظامهای تمامیت گرا [ ،]۸حضور یک شخصیت
کاریزماتیک ،وجود یک ایدئولوژی مرگ زا با برداشت
فوق العاده افراطی از تشیع که راحت فتوی به کشتن
انسان ها می دهد ،حضور یک سیستم ایدئولوژیک
سرکوبگر قوی و نهادینه شده مانند سپاه پاسداران
و کلیه نیروهای موازی با آن ( بسیج ،حزب اهلل ) و
سرانجام تمرکز فراقانونی وحقوقی دردستان یک نفر،
اما به دلیل حضور نهادهایی مانند ریاست جمهوری
ومجلس که نتیجه “دمکراسی مستقیم” وانتخاب
اجباری “بین بد و بدتر” است ،نمی توان به راحت
درچارچوب نظام های شناخته شده فعلی آنرا تحلیل
نمود[ ]۹و در مواردی به گونه ای جدی نشانه گیری
جامعه به سوی ولی فقیه را عقب می اندازد که ناظر
برپیدایش پدیده اصالح طلبان دردهه های  ۱۳۷۰و
 ۱۳۸۰است .این دوران در دهه  ۱۳۷۰بعد ازمرگ بنیاد
گذارجمهوری اسالمی و ریاست جمهوری اکبرهاشمی
رفسنجانی( )۱۳۱۳-۱۳۹۵شروع شده و با روی کار
آمدن محمد خاتمی و دوران اصالح طلبی به عنوان
زلزله سیاسی به اوج خود رسید .دراین مرحله ضمن
اینکه رژیم کماکان ازویژگی های یک نظام دمکراتیک
برخوردار نیست اما شروع ریاست جمهوری خاتمی
درسال  ۱۳۷۶موجب شد که نسلی که درآستانه انقالب
به دنیا آمده بود و بین  ۱۲تا  ۱۸سال داشت ،این
دوران را به گونه دیگرزندگی کند وامید به دمکراسی،
جامعه مدنی و آزادی گسترش یابد  .برای نخستین
بارمفاهیمی عنوان شد که تازگی داشتند وویژگی های
برشمرده از دوران قبلی را برخوردار نبودند .اما سرکوب
دانشجویان دانشگاه تهران در  ۱۸تیرماه سال ۱۳۷۸
حد پرش نهادهای جامعه مدنی کام ً
ال
نشان داد که ّ
محدود است وخط قرمزهای ولی فقیه باید رعایت

گردد اما جامعه ایران ضمن درک خاک پاشیدن دوباره
به چشم جوانان ،ازاصالح طلبان هم سرخورده می شود
و رفته رفته به سوی رادیکالیسم سیاسی و خشونت
میل می کند.
این تحول محضول چند عامل مهم است که ذیال به
ان می پردازیم
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مطلقه را دردست دارد .وی تعریف جدیدی ازسیاست
ارایه داد که با عنصرقهرعجین شد و توانسته با اتکای
ازحد بر ماشین سرکوب ،جامعه را به نقطه انفجار
بیش
ّ
بکشاند .خامنه ای یک گام کیفی نسبت به مستبدان
قبلی پیشی گرفت و با ذوب کردن شاه در شیخ و
مذهب ،خطرناکترین نوع استبداد در تاریخ سیاسی

انقالب بهمن  ،۱۳۵۷درجامعه ای مثل ایران که یک ساختار« تجدد گرایی

اقتدارمدارازباال» را اززمان رضا شاه با خود داشت ،موجب زایش نظامی شد ،شبه

دموکراتیک ( ، )proto-démocratiqueکه در تئوری نظام های سیاسی به رژیمی گفته می

شود که بعضی از خصایص نظام های دمکراتیک را داشت و درصورت هدایت درست،

می توانست طی یک فرآیند چند ساله مانند نظام های اتوریتربلوک شرق و رژیم زین
العابدین بن علی ( )1936 -2019در تونس ،به یک نظام دمکراتیک تبدیل گردد .اما

این نظام دربطن خود و درروند بازسازی اسالمی کردن و ثبات سیاسی اش ،نهادهایی
ضد دمکراتیک بامشروعیت مذهبی (مانند بسیج ،حزب اهلل ،کمیته ها ،والیت فقیه،

مجلس خبرگان ،شورای نگهبان قانون اساسی ،مجمع تشخیص مصلحت) را ایجاد

نمود که بمثابه موانع ساختاری نظام عمل نموده و جهت گیری را برهرگونه تحول
دمکراتیک مسدود کرد زیرا حضوروتداوم این نهادهای غیردموکراتیک مانع ازآن

شد تا نهادهای قدرت طی یک فرآیند زمانی ازطریق انتخابات مردمی متحول گردند.
نگاهی تاریخی به روند بسته و باز شدن جامعه
ایران در قرن گذشته
هنگامی که به روند جرقه ،آغاز ،گسترش ،همه گیر
شدن و پیروزی جنبش های سیاسی و اجتماعی در
ایران معاصراز بیش از یک قرن گذشته می نگریم،
به چهاردوران می رسیم که تأ ّمل درآنها برای ادوار
سرکوب مفید می نماید.آنان  با روشهای مختلف در
ایّام حاکمیت خود جامعه را به نقطه انفجار رساندند:
نخست ،رضا شاه پهلوی( )۱۲۵۶-۱۳۲۳بعد ازحدود
 ۱۶سال سلطنت مطلقه ،با اشغال ایران طی جنگ
توجه
جهانی د ّوم ،علیرغم اصالحات مختلف و درخور ّ
و ثبات سیاسی جامعه بعد از دوران هرج ومرج و
ناامنی مزمن پس ازانقالب مشروطه[ ،]۱۰ازآنجا که
مشروعیت جامعه شناختی بود ،نتوانست درمقابل
فاقد
ّ
انگلیسی ها بایستد ،او را به تبعید درآفریقای جنوبی
فرستادند وجامعه توانست دوران  ۱۲ساله آزادی تمامی
احزاب ،که اوج آن در زمان دولت  ۲۸ماهه دکتر مصدق
بود ،را تجربه کند.
محمد رضا شاه پهلوی(،)۱۲۹۸-۱۳۵۹
دوم،
ّ
بعد از ۲۵سال درقامت یک شاه اقتدارگرا به سبک
خاورمیانه ،علیرغم توسعه اجتماعی واقتصادی جامعه
بعد ازاصالحات ارضی سال۱۳۴۲اما فقدان توسعه
سیاسی  ،نتوانست جلوی انفجار جامعه را بهمن ماه
 ۱۳۵۷بگیرد وناچاربه تبعید شد[.]۱۱
سوم ،سید روح اهلل خمینی[)۱۲۸۱-۱۳۶۸( ]۱۲
حاکمیت و بزرگترین اعدام های
بعد از  ۱۰سال
ّ
سیاسی تاریخ معاصرایران درمرداد و شهریور،۱۳۶۷
با مرگ طبیعی خود ،دوران جدیدی را بازکرد که
بارزترین شاخص ان نهادینه کردن عنصروالیت فقیه
با مشروعیت آسمانی و مذهبی ،علیرغم حضورمجلس
خبرگان فرمایشی ،است.
سید علی خامنه ای اکنون در سن   ۸۲
چهارمّ ،
سالگی۳۱ ،سال است که به عنوان ولی فقیه قدرت

معاصر ایران ،رکورد جدیدی ازی ّکه تازی در قدرت زده
است.
فرآیند سه گانه افت مشروعیت جامعه
شناختی حاکمان
بدبن سان هنگامی که شعارها درطی دو جنبش
دیماه  ۱۳۹۶وآبان  ،۱۳۹۸به سوی ولی فقیه نشانه می
عده ای ،قدرناشناسی
رود ،نباید آنرا ناشی ازافراطی گری ّ
نسبت به رهبر ،ت ّوحش برخی ازالیه های جامعه و یا  به
تئوری توطئه و مداخله خارجی نسبت داد بلکه بازتابی
است ازرفتارحقارت آمیزحاکمان جبار که در فرآیند
انسان شناسی سیاسی سه گانه زیراتّفاق می افتد که
می توان آنرا ذیل سیکل سه گانه افت مشروعیت قدرت
الیگارشی مذهبی حاکم برایران توضیح داد[ .]۱۳این
سیکل سه گانه نزد ایرانیان نسبت به حاکمان ،چه
مهمی
درزمان شاه سابق وچه هم اکنون جایگاه بسیار ّ
درادبیات ،سینما ،حافظه تاریخی و سیاسی مردم ایران
دارد .کارکرد بارزاین سیکل ،مطالعه فرآیند ذهنی توده
های مردم در دو دهه گذشته است.
نخست ،افکارعمومی فکرمی کند که حاکم
سیاسی(شاه ،خمینی وخامنه ای) عادل و خوب است
ولی اطرافیان وی بد وظالمند .واژه های امام ،نماینده
امام زمان ،آیت اهلل ،و ..عحیب در بخش های محافطه
کار ،طبقه متوسط ،الیه های مستضعف ،اقشارروستایی،
با شاخض عقب ماندگی فرهنگی  ..مفهوم تقدس را با
سیاست به گونه ای خطرناک درروانشناسی اجتماعی
مردم ایران ،عجین می کند و نهایتا به آن مشروعیت
جامعه شناختی میدهد.
دوم ،مردم به این نتیجه می رسند که باید از ولی
فقیه (خامنه ای) دل کند و به اصالح طلبان که عادل
و نیکوکارهستند روی آورد  .ما این دوران را دردوره
محمد خاتمی و بعد ها دوره اول حسن روحانی تجربه
کردیم .زیرا این نرم تنان در مواقع بحران ،سریع پشت
والیت فقیه قرار می گیرند وازآن دفاع می کنند.
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سوم ،سرانجام توده ها به این نتیجه می رسند که مصلحت نظام ،نیروهای مسلح ،امامان جماعت )…،دانشگاه تهران درسال  ،)۱۳۷۸این باردراقشاری
هم خود را به کار گرفت تا به طورسیستماتیک نهادینه شده است که رژیم درچهاردهه گذشته ادعای
به موازات باال رفتن ظلم ،سرکوب ،اعدام ،سانسور ،تمام ّ
شکاردگراندیشان ،فقر ،گرانی ،دل بستن به اصالح رقبای سیاسی واپوزیسیون را درهرم سیاسی با روش حمایت و نمایندگی آنان را به نام مستضعفین را
طلبان هم سرابی ییش نیست و ریشه مشکالت در های خشونت آمیز و قهر آلود حذف کند .وی  سیاست میکرده است .درحقیقت از بعد جامعه شناسی خرد،
فرد حاکم(ولی فقیه) واطرافیانش (اصالح طلبان) که را به مفهوم “وبری”[ ]۱۴کلمه با قهرهمزاد نمود و با شبکه هایی مواجه می شویم که به ظاهرغیرسیاسی
ظالم ،ستمکار و فاسد هستند نهفته است و باید علیه یکی را نمی تواند بدون دیگری پیش ببرد[ .]۱۵اصرار می نمایند ودرحوزه های کوچک اجتماعی به زندگی
هر دو بپا خاست.
توسل به زور و روزانه وعادی خویش ادامه می دهند واصطالحا “بسته”
بر حل مشکالت سیاسی – اجتماعی با ّ
و هنگامی که بی تفاوتی نسبت به انتقادات و سرکوب ،خامنه ای را درروند اعمال
حاکمیت خویش هستند اما به محض جرقه ،سریع ” باز” شده و وارد
ّ
ّ
حد خود می رسد و توان
تحمل به عنصری تبدیل نمود که براحتی فتوی کشتارانسان عمل می شوند  .نیمرخ اقتصادی اجتماعی جوانان
تحقیربه باالترین ّ
نامیسر می شود ،جامعه  ناگهان به انفجارمی گراید و ها درجریان قتل های زنجیرهای دهه ۱۳۷۰در داخل فعلی ( ۲۰تا  ۳۵سال) کامال با جوانان شرکت کننده
ّ
کسی را یارای جلوگیری ازخشم توده ها نیست.
و خارج ازایران ویا سرکوب جنبش سبز درسال  ۱۳۸۸در جریان انقالب  ۵۷فرق می کنند و ازاینرو به نظر
آیا با نگاه به دو شورش فوق ،می توانیم نتیجه بگیریم را به منظوربقای حکومت خود صادر کرد  .استحاله می رسد واژه شکست در مورد این جنبش ها درست
که وارد فاز س ّوم شده ایم و تقدس ولی فقیه پایان یافته ازیک
شخصیت سیاسی مقاوم درزمان رژیم شاه به نباشد ،زیرا درعمق اعتراضات به صورمختلف ادامه دارد
ّ
اما شدت سرکوب مانع از نمایش انان از نظر اجتماعی
در چهار دهه گذشته ،شاهد رژیمی هستیم که ضمن دارا بودن گرایشهای
است .در مورد جنبش سبزهم ،ایستادگی وعدم سازش
میرحسین موسوی و کروبی با خامنه ای ،نشان می
چهارگانه نظامهای تمامیت گرا  ،حضور یک شخصیت کاریزماتیک ،وجود یک
دهد که پرونده این جنبش هنوزبسته نشده وبازاست.
ایدئولوژی مرگ زا با برداشت فوق العاده افراطی از تشیع که راحت فتوی به کشتن
کنشگران سیاسی اتمیزه
بنابراین سیاسی شدن انفجاربغض ها به صورت آتش
انسان ها می دهد ،حضور یک سیستم ایدئولوژیک سرکوبگر قوی و نهادینه شده
فشان درخیابان ،به عنوان مهم ترین راه بیان خواست
های خود درخارج از نهاد های رسمی دمکراسی
مانند سپاه پاسداران و کلیه نیروهای موازی با آن ( بسیج ،حزب اهلل ) و سرانجام
پارلمانی[( ]۱۸مجلس ،نهادهای قانونی برای عدالت
تمرکز فراقانونی وحقوقی دردستان یک نفر ،اما به دلیل حضور نهادهایی مانند
خواهی و…) ،ضمن اینکه ویژگی خاص جامعه ایران
را دارد اما نباید ازیاد برد که سال های  ۲۰۱۸و ۲۰۱۹
ریاست جمهوری ومجلس که نتیجه «دمکراسی مستقیم» وانتخاب اجباری «بین بد
 ،جنبش های اجتماعی درسراسرجهان؛ تالش کردند
و بدتر» است ،نمی توان به راحت درچارچوب نظام های شناخته شده فعلی آنرا
ابزارهای کنشگری کالسیک ( سازمان ها ،احزاب،
سندیکاها ،انجمن های جامعه مدنی )..را دوربزنند وبه
تحلیل نمود.
گونه ای خود جوش با بکارگیری شبکه های مجازی
وارد عمل گردند وبا اشغال خیابان آنرا ازمردگی جاری
است؟ این پرسش نیازمند یک برسی میان رشته ای یک مستبد ،طی فرآیند اجتماعی وسیاسی
مشخص درآورند واین تغییرمهمی است در شناخت جنبش
ّ
است و ازچارچوب این مقاله خارج است ،شاید ازدو بعد ،اتّفاق افتاد ودراین فرآیند ،زمینه های ما ّدی سرکوب به های اجتماعی ازابتدای قرن  ۲۱به دلیل سه انقالب
انسان شناسی سیاسی در مورد شخصیت خامنه ای و طوراجتماعی از طریق
مشروعیت دادن اصالح طلبان به تکنولوژیکی  :ارتباطات ،جابجایی و شبکه های مجازی .
ّ
جدی ،نگرش با نگاهی عمیقتر به نیمرخ اجتماعی واقتصادی شرکت
جامعه شناسی بتوان تا حدی مکانیزم فروپاشی تقدس وی در ۳۱سال گذشته آماده شد .انتقاد ّ
در سیاست را توضیح داد.
فرهنگی -اجتماعی ،مذهبی و قومی متفاوت ،سبک کنند گان دردو شورش آخر ،با فرصت های آموزشی
انسان شناسی سیاسی یک دگردیسی
زندگی مغایربا قوانین وارزش های جمهوری اسالمی باال ولی عدم دارابودن چشم اندازشغلی ،با نوع جدیدی
انسان شناسی سیاسی دانش جوانی است و داده نظیرآزادی پوشش برای زنان ،نگرش متفاوت اقتصادی ازکنشگری سیاسی افراد مواجه می شویم که وابستگی
های نظری هنوزدرحدی نیستند تا بتوان افراد را به و سرانجام داشتن دیدگاه متعارض سیاسی ،سلسله ای های حزبی وسازمانی ندارند ،اما توان بسیج درآنها با
مثابه   بشرسیاسی مورد تحقیق قرارداد  .چگونه می از تفاوت های ماهوی است که
حاکمیت والیی تاب بکارگیری شبکه های مجازی ،مشاهده می شود  .به
ّ
ّ
توان شخصیت خامنه ای را به عنوان مبارزوتبعیدی
تحمل آن را ندارد و نتیجتاً طی یک گذارمقطعی گونه ای پارادوکسیکال ،سیاست رژیم درارتباط با
زمان شاه به یک جبارتحلیل نمود؟ قدرت تا چه ازابزارسرکوب استفاده می کند تا نظم “تمام عیار” را کنشگران سیاسی درچهار دهه گذشته ،اتمیزه کردن
حد رفتارهای اجتماعی انسان ها را تغییر میدهد؟ برقرار سازد  .یکی از ابزارهای مهم این سرکوب ،نرخ آنان بوده است اما همین اتم های کوچک انسانی ،به
آیا وجود نهاد امامت درتشیع عامل ساختاری این باالی اعدام در ایران است []۱۶که به منظورارعاب عنوان راه حل باری بهرجهت وهنگامی که یک جرقه
استحاله درتفکرشخصیت هایی مثل خمینی و خامنه اجتماعی به کار می رود.
کوچک زده می شود این اتم های به ظاهرخوابیده
ای نیست؟ در مقام مقایسه با کشورهای دیگر چگونه
نیمرخ اقتصادی اجتماعی الیه های شرکت ولی هشیاروگوش به زنگ ،برمی خیزند ووارد
می توان دگردیسی شخصیت روبسپیر( )۱۷۵۸-۱۷۹۴کننده درشورش
صحنه میشوند  .اینجاست که همه متحیرمی شوند
را از یک وکیل ساده به یک دیکتاتوروخونریزدرانقالب
ازنقطه نظرجامعه شناختی نگاهی به الیه های وعاجزازتحلیل موقعیت بحرانی .واکنش این اتم های
فرانسه درسال های  ۱۷۹۰تا  ۱۷۹۴برپایی “گیوتین” شرکت کننده دردوشورش آخرنشان میدهد که کوچک را می توان با مفهوم “باند واگن”[ ،]۱۹تقلید
و دوران ترور را تحلیل کرد؟ چرا مصدق ( -۱۳۶۱برخالف جنبش سبز که اساسا طبقه متوسط شهری گرایی ،تحت تاثیرمحیط ،تاثیرآنی ولحظه ای روی
 )۱۲۵۸دردوران حکومت  ۲۸ماهه اش ،دستوربه اعدام درتهران و شهرهای بزرک با هدایت رهبری مشخص افراد عاصی وبه حرکت درآمدن انان ،تحلیل نمود که
کسی نداد؟   فرضیه ای که پشنهاد می کنم ناظربه درآن شرکت“ ،طبقه متوسط فرودست”“ ،پیرامونی مقامات قادربه کنترل آنان نیستند .امری که روزشنبه
این اصل است  :شخصیت های سیاسی اگردارای ها”“ ،شهرستانی ها”“ ،زحمت کشان شهری” ،درگیر  ۲۵ابان  ۱۳۹۸فرماندارشهرقدس (قلعه حسن خان)،
خاستگاه روستایی باشند واندیشه سیاسی آنان قبل با “مشکالت معیشتی روزانه”  ،قویترازتهران بوده است  .لیال واثقی ،را کالفه می کند و دستوربه کشتارمردم
ازورود به کنشگری سیاسی تحول دمکراتیک نگردد یعنی برخالف جنبش های ۱۰۰صد ساله اخیر ،ما می دهد که ازمصادیق جنایت علیه بشریت است[ .]۲۰
بعد ازرسیدن به قدرت ،توان حل مشکالت سیاسی شاهد پیشی گرفتن پیرامون نسبت به مرکزمانند دوران این نوع سیاسی شدن خودجوش وفاقد طرح و برنامه
واجتماعی مردم را ندارند ودرمواقع بحران دست به استبداد صغیر()۱۲۸۸-۱۲۸۷هستیم  .خصلت خود استراتژیک و سیاسی ،بدون هیچ تردیدی الیه های
کشتارمردم می زنند .بررسی این فرضیه مورد تحقیق انگیخته این شورشها که به سرعت در اکثر استان شناوری را وارد صحنه اجتماعی می کند که نقطه
نگارنده است.
های و شهرها گسترش پیدا می کند ،با عنصرغافلگیری ،ضعف این مرحله از ورود عنصر اجتماعی در مواقع
در حد این مقاله باید یادآوری کرد ،خامنه ای دررأس سیالیت ،خشونت و بدون رهبری متمایز می گردد  .اعتراضات خیابانی و بحران مانند دوشورش گذشته
حاکمیت با تمرکز قدرت وبا بهره مندی ازکلیه نهادهای نهادینه شدن “عادت واره” خشونت[ ]۱۷که اگر قبال است و متاسفانه بخش جبری مرحله فعلی است و
ّ
موازی با دولت (مجلس خبرگان ،مجمع تشخیص درشورش های دانشجویی نهادینه شده بود (مانند شعارها اساسا ولی فقیه را نشانه می گیرد به عنوان
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شجره خبیثه استبداد که آیت اهلل نائینی به خوبی آنرا
دراثر به یادماندنی اش ،تنبیهاالمه و تنزیهالمله ،توضیح
داده است[.]۲۱
پایان قدسی شدن عنصر سیاست
به عنوان نتیجه گیری باید تاکید نمود ،به دلیل
وجود مثلث بسیارقوی والیت فقیه ،قوه قضائیه،
ومجلس خبرگان با حمایت نظامی سپاه پاسداران،
که فاقد هرگونه مشروعیت اجتماعی و مدنی است،
سیاست در چهاردهه گذشته ابعاد مذهبی ،قدسی
والهی به خود گرفته است و ازتعاریف شناخته شده
علمی مبنی بر ارتباط ارگانیک با عنصر شهروندی،
علیرغم حضورنهاد های ریاست جمهوری و مجلس
با انتخابات هر ۴سال یک بار بین بد و برتر ،فاصله
گرفت .در چهاردهه گذشته با تمرکز قدرت درراس این
مثلث هرگونه تغییرات رادیکال به سوی دموکراسی و
بالندگی جامعه مدنی عم ً
ال مسدود شده است .بعبارت
دیگر جایگاهی «فرا زمینی» ،ذاتی و کراماتی به ولی
فقیه نسبت داده می شود که ضمن اینکه بیان کننده
بخشهایی ازواقعیت قدرت اوست اما نمی تواند انعکاس
یک نگرش جامعه شناختی ازدینامیزم شخصیت ولی
فقیه ونیروهای حامی وی باشد که خاص ایران است .
ِ
قداست در سیاست نوع بسیارخطرناک استبداد
واین
دینی است که همگان به آن آشناییم.
درحقیقت ازدهه های  ،۱۳۷۰با یک نوع “الیگارشی
مذهبی” مواجهیم که ازیک سو متکی برسرمایه داری
ناموزون و”لیبرال” است که درکناررشد مدرن ترین
سرمایه داری “اولترا لیبرال” غرب ،عقب مانده ترین
خصایص فرهنگی تولید ماقبل سرمایه داری(چوبه
های دار در مال عام ،دست بریدن ،حجاب اجباری  ،
سنگسار…) ،با الیه های اجتماعی درهم تنیده ،با شبکه
های ناهمگون وبا حوزه های مستقل به تعبیرجامعه
شناس فقید فرانسوی پیر بوردیو ،را انعکاس می دهد
که در تعامل با مدرنیسم غرب به زیست و بقای زیرکانه
خود ادامه می دهد وهمگان را درظاهربه حیرت وامی
دارد.
اینطوربه نظرمی رسد که بعد ازدوشورش دیماه
 ۹۶وآبان  ،۹۸وارد دوران “پست والیت فقیه” شدیم
و جعبه “پاندورا”یی که خامنه ای آن را حمل می کرد،
درحال بازشدن است.

به نظر می رسد واژه شکست

در مورد این جنبش ها درست نباشد،
زیرا درعمق اعتراضات به صورمختلف

ادامه دارد اما شدت سرکوب مانع از

نمایش انان از نظر اجتماعی است .در
مورد جنبش سبزهم ،ایستادگی وعدم

سازش میرحسین موسوی و کروبی با

خامنه ای ،نشان می دهد که پرونده این
جنبش هنوزبسته نشده وبازاست.
_________________________
[  .]۱رجوع شود به مقاله نادروهابی به فرانسه در
نشریه ” نامه های شرق” ،شماره  ،۱۰بهار ،۲۰۱۳
شبکه های خفته در حال اماده باش ،صفحه . ۹۷-۷۷ :

[ .]۲آمارها همه از گزارش عفوبین الملل است که
[  . ]۱۱برای دوران محمد رضا شاه ،همان منبع،
بدون تردید آمار کشته ها باالتر از ارقام فوق است  .صفحه .۴۰۹- ۳۸۲  :
رجوع شود-https://www.bbc.com/persian/iran :
[  . ]۱۲دگر دیسی واستحاله شخصیت خمینی از
  ۵۰۸۰۴۱۳۸بازدید  ۳۰ :دیماه ۱۳۹۸
یک آیت اهلل محبوب در فار نخست انقالب ،به یک
[  . ]۳در جنبش های اجتماعی ،ایجاد این مکان جنایت کار سیاسی در دهه  ۱۳۶۰خارج از سطح این

ازدهه های  ،1370با یک نوع «الیگارشی مذهبی» مواجهیم که ازیک سو

متکی برسرمایه داری ناموزون و»لیبرال» است که درکناررشد مدرن ترین سرمایه

داری «اولترا لیبرال» غرب ،عقب مانده ترین خصایص فرهنگی تولید ماقبل سرمایه
داری(چوبه های دار در مال عام ،دست بریدن ،حجاب اجباری ،سنگسار ،)...با

الیه های اجتماعی درهم تنیده ،با شبکه های ناهمگون وبا حوزه های مستقل به
تعبیرجامعه شناس فقید فرانسوی پیر بوردیو ،را انعکاس می دهد که در تعامل با

مدرنیسم غرب به زیست و بقای زیرکانه خود ادامه می دهد وهمگان را درظاهربه
حیرت وامی دارد.اینطور به نظرمی رسد که بعد ازدوشورش دیماه  96وآبان  ،98وارد
دوران «پست والیت فقیه» شدیم و جعبه «پاندورا»یی که خامنه ای آن را حمل می

کرد ،درحال بازشدن است.

برای استمرار و نهادینه شدن جبش ضووری است  .مقاله است .از اینرو واژه آیت اهلل را در مورد او و نیز
مانند جلوی دانشگاه تهران در جریان انقالب بهمن خامنه ای به کار نمی برم .به نظر می رسد بحث نظری
.۱۳۵۷
کافی دراین مورد نشده است که ناشی از فقر فلسفی
[  .]۴در مورد جامعه شناسی انقالب ایران رجوع روشنفکری است  .موضوع تحقیق نگارنده برای مقاله
شود به اثر فرهاد خسور خاوربه فرانسه ،مدینه فاضله دیگر است.
برباد رفته  :
[  ]۱۳ایده سیکل سه گانه را از فرهاد خسرو خاور
 Khosrokhavar Farhad, Utopie sacrifiée, Paris,در کتاب زیر به عاریت گرفتم.
Presses de la Fondation Nationale des Sciences
Khosrokhavar Farhad, Anthropologie de la
۹۳–۶۰ .politiques, pp
,۱۹۹۷ ,révolution iranienne, Paris, L’Harmattan
[   . ]۵نخست به بن بست رسیدن مردم از رژیم .۲۶,p
قبلی ،دوم به قدرت رسیدن میانه روها ،سوم دوران
شناس
جامعه
وبر
[  .]۱۴ماکس
ترور و بازگشت به وضعیت عادی.
آلمانی()۱۸۶۴-۱۹۲۰
Brinton Crane, The Anatomy of Revolution, New
[.]۱۵برای مطالعه بیشتر و گذار از یک شنخصیت
.۱۳۳-۹۱,p ,۱۹۶۵ ,York, Vintage Books
سیاسی به جنابت کار ،رجوع شود:
[ . ]۶چگونگی گذاراز بهار انقالب به وادی سرکوب
نادروهابی ،جامعه شناسی مجازات در دوران گذار،
همه جانبه ،رجوع شود به فرانسه  :
محاکمه صداحسین ،چاپ دوم ،کلن ،فروغ، ۱۳۹۱ ،
نادر وهابی ،جامعه شناسی خاطرات تکه پاره ،صفحه .۳۰-۳۳ :
تبعیدیان سیاسی ایران ،پاریس ،انتشارات ارماتان،
[ . ]۱۶نحقیقات نگارنده نشان می دهد که در خالل
صفحه .۱۱۳-۶۵ :
حاکمیت خامنه ای ،در  ۳۱سال گذشته ساالنه ۳۴۴
[ . ]۷نادروهابی ،اطلس مهاجرت ایرانیان ،پاریس ،نفراعدام شده اند که بخش مهم آن ،از زندانیان عادی
انتشارات خرد و دانش ،خرداد  ،۱۳۹۹صفحه  -۱۵۵ :و مواد مخدر بوده اند.
.۱۵۶
[“ .]۱۷عادت واره” معادل واژه “  ” Habitusبرگرفته
[  .]۸رجوع شود به هانا آ ِرنت ،ریشه های توتا ازجامعه شناس فقید فرانسوی پیربوردیو (-۲۰۰۲
لیتاریسم ،ترجمه محسن ثالثی ،تهران ،جاویدان )۱۹۳۰ ،است.
 ،۱۳۶۶صفحه .۵۰-۲۰ :
[ .]۱۸حمله ای که در  ۶ژانویه  ۲۰۲۱در روز ابرام
[ . ]۹برخی از تحلیل ها رژیم ایران را یک حکومت ریاست جمهوری جوبایدن درمقابل کنگره آمریکا
فاشیستی ،می دانند که کامال عیر علمی است .رجوع شاهد بودیم نوع بسیار افراطی ازاین نمونه جدید است.
شود به مقاله نگارنده  :در نقد تعبیر ‘فاشیسم اسالمی
[ .]۱۹مفهوم  Bandwagonدر شورش ها و جنبش
محمدرضا نیکفر سردبیر رادیو زمانه .
های اجتماعی زیاد استفاده می شود که ناظر برتحلیل
https://www.bbc.com/persian/
انتخاب شتابان افراد درمواقع بحران در جبش های
nazeran_islam__l۴۴_۱۶۰۸۲۸/۰۹/۲۰۱۶/blogs
اجتماعی است .هنگامی که انسان ها مشاهده می کنند
fascism_nikfar
که افرادی با شتاب درحال ورود به قطار هستند ،عده
[.]۱۰برای دوران رضا شاه رجوع شود  :یرواند ای  دیگرهم با سرعت به آنان ملحق می شوند.
آبراهامیان ،ایران بین دوانقالب ،از مشروطه تا انقالب
[https://www.peykeiran.com/Content.  . ]۲۰
سلطنتی ،ترجمه ،کاظم فیروزوند ،حسن شمس اوری ، ۱۹۵۷۸۱=aspx?ID ،بازدید  ۲۸دبماه .۱۳۹۹
محسن مدیرشانه چی ،تهران ،نشر مرکز ،چاپ نهم،
[  . ]۲۱نگارنده نخستین بار در سال  ۱۳۵۷آنرا
 ،۱۳۸۴صفحه.۱۳۶-۹۲ :
خواندم با مقدمه و توضحاتی از ایت اهلل طالقانی.
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آستانه ( ۳۸تازههای ادبیات فارسی)
بامداد ارشادی

در این شماره به معرفی چهار ترجمه در بازار کتاب دوره مشروطه تقبیح میکرده .
و ادبیات ایران میپردازیم:
بر مبنای این نگاه ،قحطی
️ایرانیان از نگاه آمریکاییان؛
دوره جنگ جهانی اول در
ایران عهد قاجار در روزنامههای آمریکا
سطور مطبوعات آمریکا
گردآورنده و ترجمه :علیرضا ساعتچیان
جایگاهی ویژه داشته.
کتاب “ایرانیان از نگاه آمریکاییان” با گردآوری و
اخبار ،گزارش ها ،مقاالت
ترجمهی علیرضا ساعتچیان ،روایتی است از انعکاس و مصاحبههای مطبوعات
اخبار ایران در روزنامههای آمریکا حد فاصل سالهای ایاالت متحده در فاصله زمانی
 ۱۲۲۷تا ۱۳۰۵شمسی .گزارشهای کتاب را میتوان  ۱۸۴۸تا  ۱۹۲۶تصویری
در سه دسته اخبار و رویدادهای سیاسی ،مصاحبهها و از نگاه آمریکایی به جامعه
یادداشتهای دیپلماتها و میسیونرها و نیز تحلیلهای ایرانی است  .بخشی از این
ژورنالیستی شرقشناسانه از منطقه دستهبندی کرد.
نگاه حاصل گفتههای ایرانیانی
آنچه از این کتاب متوجه میشویم که ایران عصر است که به آمریکا سفر کرده
قاجاری در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه به صفحات یا در آنجا مقیم شده بودند .
اخبار و گزارشهای روزنامههای خارج از کشور راه البته ناگفته پیداست که این افراد از ردهی رجال یا
یافته و نگاه روزنامههای آمریکایی به اخبار ایران متنوع طبقات باالی اجتماع بوده و تمامی جامعه ایران را
بوده .گاهی اخباری از وقایع سیاسی سرزمینی شرقی و نمایندگی نمیکردهاند .با این همه ،آنچه از بیان این
گاهی اطالعاتی از اقدامات اصالحگرانه در این سرزمین افراد متوجه میشویم ،آن است که جامعهی ایران
به چشم میخورد  .سرزمینی که با سابقهای کهن در به آمریکا همچون یک فرصت نگاه میکرده؛ فرصت
کشاکش رقابت روس و انگلیس گرفتار بوده  .جامعه رهاشدن از نظام قدیم بین الملل در حوزه های
آمریکا اما ناظری بیطرف در این موارد نبوده.
سیاست ،اقتصاد و فرهنگ  .بخشی از این نگاه هم
در مقدمه آمده است ”:آمریکاییهای مقیم ایران ،به روایت آمریکاییانی است که به ایران سفر کرده و
نمادهایی برای حمایت از آزادی خواهان ایرانی خاطراتی شیرین از سفر خود داشتند .البته این نگاه
بودند  .باسکرویل ،معلم مدرسه آمریکایی تبریز ،در بخشی از آمریکاییانی است که از رسانه مطبوعات برای
کنار مشروطه خواهان جان باخت و مورگان شوستر ،رساندن سخن و پیامشان بهره می بردند ،سفرنامه
مستشار مالیه ،پس از بازگشت مشروطه ،در اصالح نویسان آمریکایی با نگاهی جزئیتر و گاه با توصیف
امور مالی ایران کوشید .شوستر در این راه با آن که بیشتر به جامعه ایران نگریستهاند .نگاه روزنامه نگاران
بیگانه بود ،نمادی برای اصالح و استقالل ایرانیان شد  .اما بیشتر آمیخته به سیاست و همراه با تحلیل است .
گزارشهایی که از این تالشها در روزنامههای ایاالت کتاب حاضر تصویری از نگاه آمریکایی به جامعه ایرانی
متحده درج میشد ،میتوانست افکار عمومی این است؛ تصویری که قطعات گوناگون و گاه نامتوازن از
کشور را با جنبش آزادی خواهی ایرانیان در مقابله با روزنامهها و مجالت مختلف آمریکایی دارد .این قطعات
روس و انگلیس همراه سازد .همچنان که حسن ظن اما در کنار هم و با چینشی تاریخی ،روایتی جالب از
ایرانیان را نسبت به آمریکاییان موجب میشد”.
گذشته روابط ایران و آمریکا دارند.
علیرضا ساعتچیان با جستجو در آرشیو مطبوعات
در مجموع میتوان گفت آنچه در روزنامههای ینگه
دنیا درباره ایران عصر قاجاری منتشر میشده ،نگاهی سایت کتابخانه کنگره آمریکا و گزینش مطالب مربوط
مثبت و همدالنه بوده؛ نگاهی که منتقد سیاستهای به ایران عصر قاجاری ترجمه و چاپ کرده است.
بریتانیا در قبال ایران بوده و خشونت روسها را در
چند نمونه از این بریدههای روزنامه :

The Daily Crescent
دیلی کرسنت سه شنبه ۲۱ ،نوامبر ۱۸۴۸
 ۳۰آبان  ۱۲۲۷شمسی  ۲۴ /ذی الحجه ۱۲۶۴
قمری
طبق خبر روزنامه اسالمبول ،نامه های ارسالی ایران
از راه ترابوزان حاکی از اعالم درگذشت محمدشاه،
پادشاه ایران ،در اثر تشدید بیماری نقرس او می باشد
که مدتها دچار این بیماری بود.
The Daily Crescent
دیلی کرسنت  ،شنبه ۲۶ ،می ۱۸۴۹
 ۵خرداد  ۱۲۲۸شمسی  ۴ /رجب  ۱۲۶۵قمری
ایران ،شورش در تهران :روزنامه اسالمبول در
شماره چهاردهم ماه آوریل اعالم داشته که بر اساس
گزارشهای دریافت شده از ایران ،یک شورش مهم
در تهران درگرفته است  .صدراعظم جدید ،میرزا
تقی خان ،که اصالحاتی در دستگاه حکومت به راه
انداخته ،موجبات ناخرسندی چند تن از بزرگان دربار
را برانگیخته که موجب بروز توطئه علیه او شده است .
چهارتن نظامی که توسط توطئهگران سازماندهی
شده بودند ،در شب یازدهم ماه مارس با تظاهر به
تقدیم عریضه جهت حقوق معوقه خود به محل اقامت
صدراعظم رفته و قصد جان وی کردند  .این یورش
توسط نگهبانان دفع گردید و خاطیان بازداشت شده و
اطمینان داده شد که همگی به کیفر اعمالشان خواهند
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رسید .اما کمی پس از آن ،دوباره مخالفت آنان شروع و
خواهان عزل صدراعظم شدند .سپس اوضاع آن چنان
رو به وخامت گذاشت که نمایندگان انگلستان و روسیه
به حضور شاه رفته و توصیه نمودند که بهتر است او
تسلیم خواسته آن سربازان شود .شاه پیشنهاد آنان را
نپذیرفت و برخی از اهالی شهر به طرفداری از دولت،
اسلحه به دست گرفته که در نهایت ،سربازان فراری
داده شده و توطئه گران با اعتراف به جرم خود ،همگی
مورد عفو قرار گرفتند .این پیشامد که دو روز به درازا
کشید ،در موقعیتی بسیار حساس و خطیر به وقوع
پیوست.
New-York Daily Tribune
نیویورک دیلی تریبیون /جمعه ۱۸ ،جوالی۱۸۵۱
 ۲۷تیر  ۱۲۳۰شمسی  ۱۹رمضان  ۱۲۶۷قمری
یک روزنامه ایرانی با مدیریت صدراعظم ،میرزا
تقی خان ،در بیست و ششم ژانویه اخیر در تهران
شروع به انتشار نمود .این روزنامه هر جمعه بر روی
دو ورقه منتشر میشود که حاوی خبرهایی از اروپا و
گفتارهایی از دارالخالفه تهران است .نخستین شماره
شامل مطالبی از استقرار قراولخانه در تهران و ایجاد
پستخانههایی در ایران و ثبت ساعات خروج نامه رسان
ها از پایتخت میباشد  .هفت سال قبل صدراعظم
پیشین ،حاج میرزا آقاسی مبادرت به دایر کردن
روزنامه ای در تهران نمود ،اما در انجام آن ناکام ماند.
The Portsmouth Inquirer
پورتسماوس اینکوایر  /جمعه ۴ ،ژوئن ۱۸۵۲
 ۱۴خرداد  ۱۳۳۱شمسی  ۱۵ /شعبان  ۱۲۶۸قمری
پادشاه ایران ،صدراعظم خود را که از آغاز حکومت،
زمام امور را به دست داشت ،از کار برکنار نمود  .او
اکنون یک زندانی در شهری به دور از تهران است .
گفته میشود صدراعظم از اعلی حضرت خواهش
نموده تا دلیل خود را فاش سازد که چرا این گونه
مورد بی مهری قرار گرفته است .پادشاه در پاسخ اظهار
داشته“ :من ایرادی در سیاستمداری شما نمی بینم،
فقط اینکه از شما بدم می آید”.
New-York Daily Tribune
نیویورک دیلی تریبیون چهارشنبه ۲۴ ،ژوئن ۱۸۵۷
 ۳تیر  ۱۲۳۶شمسی ۲/ذی القعدہ  ۱۲۷۳قمری
عهدنامه ایران مکاتبه نیویورک تریبیون از لندن،
 ۱۲ژوئن ۱۸۵۷
چندی پیش ،لرد پالمرستن در خطابه خود در
مجلس عوام ،در پاسخ به پرسشی پیرامون جنگ
ایران ،به کنایه ابراز داشت« :هر زمان که عهدنامه صلح
به تصویب رسد ،مجلس نظر خود را درباره جنگ بیان
می کند ».این عهدنامه صلح در چهارم مارس ۱۸۵۷
در پاریس به امضا رسیده است و در دوم می ۱۸۵۷
در بغداد مورد تصویب واقع گردیده و اکنون پیش روی
مجلس گذارده شده است .عهدنامه مشتمل بر چهارده
بند بوده که هشت بند آن با خرده سنگهای معمول
چنین قراردادهایی پر شده است .در بند پنجم تصریح
گردیده که سربازان ایران باید ظرف سه ماه از تاریخ
مبادله تصویب عهدنامه ،از سراسر ناحیه هرات و از هر
بخش افغانستان عقب نشینی کنند .در بند چهاردهم،
دولت بریتانیا به سهم خود متعهد شده است که به
محض تخلیه هرات توسط نیروهای ایرانی ،سربازان
آن کشور بیدرنگ از تمام بندرگاهها ،مناطق و جزایر
متعلق به ایران عقب نشینی نمایند .حال باید به یاد
آوریم که در گردهمایی اسالمبول در زمان پیش از
تسخیر بوشهر ،از سوی فرخ خان ،سفیر ایران ،بی هیچ
زمینهای به الرد استراتفورد پیشنهاد خروج سربازان

ایرانی از هرات داده شده بود.
تنها فایده جدیدی که از این بند شامل انگلستان
می شود ،محدود شدن حیطه این گرفتاری در زمان
ناسالم ترین فصل است که بیماری زاترین مشکالت
پوستی را برای سربازان انگلیسی در خاک ایران به
بار می آورد  .اثرات بسیار ناگوار نور آفتاب و زمین
های باتالقی در ماه های تابستان ،حتی برای اهالی
بوشهر و محمره ،چیزی است که وقایع نگاران از دیرباز
تاکنون به آن اشاره داشته اند .اما چرا به این موضوع
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خودش از کودکی از سندروم نقص توجه و بیش فعالی
( )ADHDرنج می برده و هیچ کدوم از روشهای برنامه
ریزی که بهش پیشنهاد میشده برایش کار نمیکرده،
خودش کم کم روشی رو ابداع کرده به نام بولت ژورنال.
**در این معرفی قرار نیست روش آموزش داده
شود زیرا که بحث طوالنی میشود صرفا اشاراتی به
روش و نتایج آن میشود**.
بولت ژورنال روشی است که با آن میتوانید کنترل
زندگیتان را به دست بگیرید ،برنامه ریزی کنید،

کتاب «ایرانیان از نگاه آمریکاییان» با گردآوری و ترجمهی علیرضا

ساعتچیان ،روایتی است از انعکاس اخبار ایران در روزنامههای آمریکا حد فاصل
سالهای  ۱۲۲۷تا ۱۳۰۵شمسی .آنچه از این کتاب متوجه میشویم که ایران عصر

قاجاری در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه به صفحات اخبار و گزارشهای روزنامههای

خارج از کشور راه یافته و نگاه روزنامههای آمریکایی به اخبار ایران متنوع بوده .گاهی

اخباری از وقایع سیاسی سرزمینی شرقی و گاهی اطالعاتی از اقدامات اصالحگرانه
در این سرزمین به چشم میخورد  .سرزمینی که با سابقهای کهن در کشاکش رقابت

روس و انگلیس گرفتار بوده.

برمیگردیم؟ علت این است که در چند هفته گذشته زمانتان را مدیریت کنید ،به اهدافتان برسید و در کل
هنری رولینسن از دادرسان شایسته ،همه جا اعالم زندگیتان را بهتر کنید .استفاده از این روش با نوشتن
کرده بود که سربازان انگلیسی و هندی یقین دارند در یک دفتر خالی شروع می شود .به همین سادگی!
که آن شرایط سخت اقلیمی موجب تباهی خواهد
مهم ترین تفاوت بولت ژورنال با دیگر روشهای
بود .با وجود قرارداد صلح ،روزنامه تایمز لندن هنگام برنامه ریزی انعطاف باالی آن است .این دفتر برای شما
دریافت اخبار پیروزی محمره ،به منظور حفظ سربازان یک جور است ،برای یک معلم جور دیگر و برای یک
بیدرنگ ضرورت پیشروی به سوی شیراز را اعالم کرد  .مدیر شرکت یک جور کامال متفاوت! شکل این دفتر
همچنین خودکشی دریاساالر و ژنرال بریتانیایی در حتی برای خود شما هم در طول سال های مختلف
مقام سرپرست لشکرکشی ،ناشی از نگرانی عمیق آنان تغییر می کند .همان طوری که تابستان هجده سالگی
به سرنوشت سربازانی بود که طبق دستور دولت نباید آدم با تابستان سی سالگی او متفاوت است  .بولت
به آن سوی محمره پیشروی کنند  .از این رو وقوع ژورنال را در هیچ مغازه ای نمی فروشند ،چون در اصل
فاجعه کریمه در حد و اندازه کمتری انتظار میرود یک دفتر برنامه ریزی از پیش طراحی شده نیست .
که این بار نه برای ضروریات جنگ یا ندانم کاری های بولت ژورنال روشی است که آن را یاد می گیرید و بعد
دستگاه حکومت ،بلکه به خاطر عهدنامه ای است که خودتان دفتر مخصوص خودتان را درست می کنید.
شمشیر فاتح ،آن را نگاشته است .در بند چهاردهم قید
روش بولت ژورنال از دو بخش تشکیل شده است:
شده که سربازان بریتانیا از تمام مناطق ،بنادر و جزایر سیستم و عملکرد  .ابتدا با سیستم آشنا میشویم تا
متعلق به ایران عقب نشینی نمایند .حال ،موضوع مورد یاد بگیریم چطور دفترمان را به یک ابزار ساماندهی
بحث این است که آیا شهر محمره به ایران تعلق دارد یا قدرتمند تبدیل کنیم  .سپس عملکرد را بررسی
خیر؟ ترکان عثمانی در مورد این شهر هرگز از ادعای خواهیم کرد  .عملکرد در حقیقت ادغام سنتهای
مالکیت خود دست نکشیدهاند؛ شهری در دلتای فرات گوناگونی است که چگونگی یک زندگی قصد آگاه
که تنها بندر دائمی قابل دسترس آن رودخانه بوده اما (زندگی ای که هم هدفمند و هم پربار است) را تعریف
بندر بصره در فصول خاصی برای کشتی های باری میکنند.
بزرگ بسیار کم عمق است .از این رو شاید انگلیسی ها
نویسنده کارول میگوید ”:روش بولت ژورنال نتیجه
به بهانه متعلق نبودن محمره به ایران ،تا حل و فصل تالش من برای ترجمه این دانش به یک عملکرد
نهایی اختالف مرزی میان ترکیه و ایران ،آن شهر را در متمرکز است یعنی یک سیستم آنالوگ برای عصر
اختیار داشته باشند.
دیجیتال .این روش به شما کمک میکند گذشته را
️بولت ژورنال
ردیابی و حال را طوری ساماندهی کنید که بتوانید
رایدر کارول
آینده خود را طراحی کنید .این روش در ابتدا راهی
مترجم :زهرا نجاری
بود برای غلبه بر چالشهایی که برای سازماندهی
امی هاینس”:زندگی خیلی شلوغ شده بود  .انگار کردن کارهایم با آن مواجه بودم .با گذشت سال ها،
تمام وجودم به لیستی طوالنی از کارهای انجام نشده این روش به سیستم شخصی کاملی تبدیل شده است
تبدیل شده بود  .رؤیاهایم از یادم رفته بود ،همین که توانسته زندگیام را عمیقا در جهت بهترشدن تغییر
طور هدفها و آرزوهایم ،آرزوهایی که اگر میشد ،چه دهد .امید دارم که این روش بتواند همین کار را برای
میشد”.
شما نیز انجام دهد”.
کتاب برنامهریزی به روش بولت ژورنال در سال
کتاب بولت ژورنال به درد همهی کسانی میخورد
 ۲۰۱۹توسط رایدر کارول نوشته شد  .رایدر که که میخواهند زندگی شون رو به سمت بهتر شدن
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تغییر بدن .چه همین االن دفتر بولت ژورنال داشته
باشید ،چه تا حاال اسمش رو نشنیده باشید ،این کتاب
به شما کمک میکنه کنترل زندگی تون رو به دست
بگیرید .رایدر کارول در کتاب بولت ژورنال به شما یاد
میدهد چطور خودتون با توجه به شخصیت و شرایط
زندگی خودتون برنامه ریزی کنید.
بولت ژورنال این است که به ما کمک کند از دو
منبع با ارزش زندگی خود گاهانه استفاده کنیم  .از
وقت و از انرژی .اگر قرار باشد که شما هر دوی این

تطبیق دهید .از آنجایی که این نیازها به ناچار با گذر
زمان تغییر می کنند ،این انعطاف پذیری به سیستم
اجازه میدهد تا در فصول مختلف زندگی با شما سازگار
شود و عملکرد خودش را داشته باشد .همان طور که
شما تکامل می یابید ،ساختار و عملکرد بولت ژورنال
شما نیز کامل می شود.
بولت ژورنالیست ها توانسته اند در شغل رویایی
خود استخدام شوند ،کسب و کار خود را راه بیندازند،
از روابط سمی بیرون بیایند یا در ساده ترین حالت

شاید در نگاه اول عجیب باشد ،آدمی اهل رسانه کتابی را ترجمه کرده که

توصیهاش را ساده و محکم در عنوان خود جای داده« :پیگیر اخبار نباشید!»( نو شته

رولف دوبلی /ترجمه توسط عادل فردوسی پور ،بهزاد توکلی نیشابوری ،علی شهروز

ستوده) .شاید برای یک بار هم که شده خواسته همان دویدن معکوس را تجربه کند.
شاید با خواندن متحول نشوید ولی دست کم انگیزههایتان در پیگیری خوره مانند
اخبار سستتر میشود .و با احتیاط بیشتری دست در سفرههای رنگین و فریب انگیز

خبر و دنیای مجازی فرو میکنید .اعتیاد به این لقمههای هوس انگیز مانند هر مخدر

دیگری ویرانگر .این روزها بسیاری از تولیدکنندگان خبر دروغ را به جای حقیقت به

خورد مردم میدهند و دردناک این که خریداران پرشماری هم دارند .خبرهای دروغ،
دروغ های بزرگ و باورهای بزرگت ِر ما به این دروغها.

منابع برای خواندن این کتاب مصرف کنید ،منطقی
است که از ابتدا بدانید هدف این برنامه چیست  .به
طور خالصه:
روش بولت ژورنال به شما کمک میکند با کمتر
کارکردن بیشتر به دست بیاورید .این روش باعث می
شود شما چیزهای بامعنی زندگی را تشخیص دهید و
روی آنها تمرکز کنید .بولت ژورنال این کار را با خط
کشیدن روی چیزهای بی ارزش انجام میدهد.
همچنین بهره وری بیشتر آن این است که ما
بتوانیم ریشه حواس پرتی های دیجیتال را قطع کنیم .
اینجاست که بولت ژورنال وارد عمل میشود  .بولت
ژورنال یک راه حل آنالوگ است که به ما فضای الزم
برای فکرکردن ،عمل کردن و تمرکز کردن میدهد .
در حقیقت وقتی دفترمان را باز می کنیم ،به صورت
خودکار از دنیای بیرون فاصله میگیریم .انگار رشته
ورود اطالعات قطع می شود تا مغز بتواند به خودش
بیاید  .ابرها کنار می روند و می توانیم به زندگی با
وضوح بیشتری نگاه کنیم.
آن به شما کمک می کند ذهن آشفته تان را از
افکار بیهوده خالی کنید و درنهایت افکارتان را واقع
گرایانه بسنجید.
بولت ژورنالتان می تواند نقش یک دفتر برنامه
ریزی ،دفتر طراحی ،لیست کارها و دفتر خاطرات را
داشته یا مجموعه همه این موارد باشد  .این انعطاف
پذیری به دلیل ساختار تقسیم بندی شده آن است .
یک روش ساده برای درک این مفهوم ،درنظر گرفتن
قطعات مختلف یک اسباب بازی لگو است .هر قسمت
از سیستم بولت ژورنال عمل خاصی را انجام میدهد .
این عمل خاص می تواند منظم کردن روزهای شما،
برنامه ریزی ماهانه یا تالش برای دستیابی به یک
هدف خاص باشد .برای اینکه این سیستم را مطابق با
نیازهای خود شخصی سازی کنید ،می توانید قسمت
های مختلف آن را با هم ترکیب کنید و با نیازتان

توانسته اند از شخصیتی که هستند راضی باشند .تمام
این تغییرات با اضافه کردن بولت ژورنال به روتین
روزانه به دست می آید .بولت ژورنال مانند یک منشور
عمل می کند یعنی آداب و رسوم و حکمت ها را از
سراسر جهان جذب میکند و سپس آنها را به صورت
یک پرتو روشن متمرکز میکند  .پرتویی که به شما
کمک می کند ببینید کجا هستید و چه آینده ای
پیش روی شماست  .بولت ژورنال به شما کمک می
کند قصدآگاه زندگی کنید و از صندلی مسافر ،به
جایگاه خلبان زندگی خودتان برسید.
️پیگیر اخبار نباشید
رولف دوبلی
مترجم :عادل فردوسی پور ،بهزاد توکلی نیشابوری،
علی شهروز ستوده
میگویند صد گام به عقب برابر هزار گام به پیش
است  .از دیرباز ،ژاپنیها به این سبک پیادهروی
میکردند .در کهنترین حکمتهای بشری ،برای تغییر
خط مشی زندگی ،از همین الگو پیروی میکردند؛ از
آنچه بیشی بکاه و بر آن چه کمی بیفزای.
امروزه نیز عدهای در روانشناسی بر این باورند که
زمانی انسان به تعادل میرسد که به سوی قرینهی
خویش بازگردد .اگر از طرفداران این نگرشها باشید یا
چون نویسندهی کتاب رولف دوبلی به بیماری خورهی
خبری مبتال شده باشید ،خواندن این کتاب پیشنهاد
خوبی به نظر میرسد.
شاید در نگاه اول عجیب باشد ،آدمی اهل رسانه
کتابی را ترجمه کرده که توصیهاش را ساده و محکم
در عنوان خود جای داده :پیگیر اخبار نباشید! شاید
برای یک بار هم که شده خواسته همان دویدن
معکوس را تجربه کند .شاید با خواندن متحول نشوید
ولی دست کم انگیزههایتان در پیگیری خوره مانند
اخبار سستتر میشود .و با احتیاط بیشتری دست در
سفرههای رنگین و فریب انگیز خبر و دنیای مجازی
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فرو میکنید .اعتیاد به این لقمههای هوس انگیز مانند
هر مخدر دیگری ویرانگر است و از شور و اشتیاق به
زندگی میکاهد.جریان سردرگم و آشفتهی خبری
چه بسا سیل عظیم جریانهایی را به راه می اندازد
که حاصلش جز ویرانی دستاوردهای ارزشمند انسان
نیست .این روزها بسیاری از تولیدکنندگان خبر دروغ
را به جای حقیقت به خورد مردم میدهند و دردناک
این که خریداران پرشماری هم دارند .خبرهای دروغ،
دروغ های بزرگ و باورهای بزرگت ِر ما به این دروغها.
دوبلی در این کتاب به ما میگوید چگونه از این
جریان که شعور و آگاهی ما را نشانه رفته رهایی
یابیم .چگونه میان حقایق و اخبار جعلی ،سناریوهای
ساختگی و گمراه کننده ،که به طور هدفمند در
بنگاههای خبری مهندسی میشوند ،تفکیک و تمایز
قایل شویم و چه طور از شر سیاه چالههای خبر ،که
وقت مفید و انرژی حیاتی زندگی ما را می بلعند
خالص شویم.
یکی از راه حلهای گفته شده در کتاب راه حل
نرم است”.به طور مثال اگر هر هفته سرمقاله اشپیگل
را بخوانید ،سالی پنجاه و دو مقاله خواهید خواند که
تمام رویدادهای مهم سال را پوشش میدهد .پس از
چند ماهی که راه حل نرم را به کار گرفتید ،احتماال
آمادهی رویکردی اساسیتر شدهاید  .در این صورت،
توصیه میکنم :وقتی آخرین نسخهی مجلهی هفتگی
به صندوق پستیتان انداخته شد ،آن را نخوانده در
یک کشو بگذارید و به جایش شمارهای را مطالعه کنید
که تاریخش دست کم به یک ماه پیش برمیگردد .بی
شک در آن به موضوعات گستردهای هم اشاره شده
که دوستانتان درباره شان بحث میکنند (جنگ در
سوریه ،جنگ تجاری ،برکسیت ،یا هر چیز دیگری) .
با خواندن نسخه قدیمیتر ،خطر کشیده شدن در
گرداب اخبار را به حداقل میرسانید و در عین حال،
حس تسکین بخش جا نماندن از اخبار را هم از دست
نخواهید داد .به این ترتیب ،خیالتان از بابت دور ماندن
از اخبار راحت تر خواهد بود.
آنچه در این کتاب بسیار گوشزد شده که زندگی
حرفهای خود را با سخت گیری هر چه تمام تر
حول دایرهی شایستگیتان بچینید  .مزایای این
تمرکز افراطی تنها به امور مالی محدود نمیشود .از
همه مهمتر ،زمانتان را ذخیره میکنید ،چون دیگر
الزم نیست مدام تصمیم بگیرید به چه چیزی توجه
کنید .شناسایی دایرهی شایستگی مانند ابزار و چاقوی
جراحیای است که شما را قادر میسازد اطالعات
ارزشمند و بی ارزش را از یکدیگر سوا کنید .به بیان
ملموستر ،تمام معلوماتی که با دایرهی شایستگیتان
سازگاری دارد ارزشمند است .بهتر است هر آنچه را
که خارج از این دایره است نادیده بگیرید ”.فکر کردن
به آن فقط وقتتان را تلف میکند و تمرکزتان را به
هم میزند .در طول عمر خود دایرهی شایستگیتان را
اصالح خواهید کرد .ممکن است حتی حوزه های عالقه
مندی دیگری نیز به آن اضافه کنید” .
️تاریخ اجتماعی روابط جنسی در ایران
ویلم فلور
مترجم:محسن مینو خرد
ویلم فلور در سالهای  ۶۷تا  ۱۹۶۳در دانشگاه
اوترخت (هلند) در رشتهی اقتصاد توسعه و جامعه
شناسی تحصیل کرد و نیز زبانهای فارسی و عربی
را آموخت و اسالم شناسی خواند .در سال  ۱۹۷۱از
دانشگاه لیدن دکترا گرفت .او از سال  ۱۹۸۳تا ۲۰۰۲
در بانک جهانی به سمت کارشناس انرژی کار کرد .
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در این سالها او کتابهایی دربارهی تاریخ اقتصادی –
اجتماعی ایران نوشته است ،از جمله :بهداشت عمومی
در ایران قاجاری ،کشاورزی در ایران قاجاری ،تاریخ
نمایش در ایران خلیج فارس ،تاریخ اقتصادی و سیاسی
 ۵شهر از  ، ۱۵۰۰-۱۷۳۰ظهور عربهای خلیج فارس
 .۱۷۴۷-۱۷۹۲سفر به شمال ایران از ۱۷۷۰ – ۱۷۷۲
 .القاب و اجرت ها در ایران صفوی ،و همچنین تاریخ
اجتماعی روابط سکسی در ایران.
محسن مینو خرد در باب ترجمه میگوید ”:واژهی
 sexاز کلمه ی التینی  sexusریشه میگیرد و به معنای
دو جنس نرینه و مادینهی جمعیت انسانی است .در
فرهنگ تبارشناسی واژگان ،نوشتهی جان آیتو ،آمده
است که این واژه برای نخستین بار در نوشتههای دی
اچ الورنس ،نویسندهی انگلیسی( ،)۱۸۸۵-۱۹۳۰به
معنای همآغوشی به کارگرفته شد و همین معنا اکنون
در جهان همه گیر شده است .با توجه به این بار معنایی
تازهای که این واژه به خود گرفته است ،در برگردان
نام این کتاب به جای”روابط جنسی” ،عبارت “روابط
سکسی” را به کار بردهام که برای رساندن معنایی که
موضوع بررسی این کتاب است رساتر و دقیق تر است”.
این کتاب ،روابط جنسی در ایران را از دوران
باستان تاکنون ،در زمینهی اجتماعی ،انسانشناختی
و فرهنگی آن بررسی میکند  .کتاب چهار فصل
دارد .فصل اول به روابط جنسی در چارچوب ازدواج
میپردازد  .این فصل همچنین تحلیل مفیدی از
خویشاوندی ،درونهمسری (ازدواج میان خویشاوندان
نزدیک) و ازدواج همخونآن (تولید مثل جنسی میان
خواهران ،برادران و والدین) صحبت میکند .فصل دوم،
ازدواج موقت ،از جمله قاعدهی صیغه ،را بررسی کرده
و به تفصیل به نظرات و مباحثهها دربارهی شرعی و
عملی بودن چنین وصلتی در فقه شیعی و سنی و
همچنین دیگر کشورها که رواج دارد میپردازد .فصل
سوم ،روابط خارج از زناشویی و انواع روسپیگری را
بررسی میکند  .فصل چهارم ،همجنسگرایی ،میان
مردان و زنان ،اما همانگونه که نویسنده اشاره
میکند ،همجنسگرایی در معنای ایرانی خود با نوع
غربی تفاوت دارد و بیشتر شبیه دوجنسگرایی است .
فصل آخر به بیماریهای مقاربتی ،به عنوان پیامدهای
بهداشتی عادتهای جنسی در ایران ،اختصاص
ِ
دارد  .از نظر سیر تاریخی ،این کتاب دورهای بسیار
طوالنی را در بر میگیرد؛ همچنین ،گروههای دینی
متعددی (مسلمانان ،زرتشتیها ،یهودیان ،مسیحیان و
چندخداباوران) را بررسی میکند.
در قسمتی نویسنده میگوید ”:زنان گرچه در این
کتاب برجسته شده اند ،آماج این کتاب مطالعهی
منزلت زنان نیست بلکه بررسی شکلهای مختلف
روابط سکسی میان زن و مرد و پیامدهای چنین
روابطی است  .اطالعات ما بیشتر از زنان و مردان
طبقات فرادست است .از حال و روز مردم عادی ،یعنی
 ۹۵درصد جمعیت ،آگاهی چندانی نداریم مگر در
موارد ازدواج موقت و روسپیگری .در این موارد مردم
عادی ،یا زنان طبقات فرودست ،فقط برآورندهی نیازها
بوده و هستند .اما اطالعات پیرامون روابط سکسی را
آنها در اختیار ما نگذاشتهاند بلکه سرچشمهشان همان
سرآمدان محلی با بیگانه است  .البته پارهای از این
موارد از جمله رسم و رسوم ازدواج در همه ی الیه
های اجتماع کاربرد دارند ،ولی مردم عادی همه وقت
به آنها آگاه نیستند”.
تاریخ اجتماعی روابط جنسی در ایران ،اثری
اساس طیف گستردهای از اسنا ِد
توصیفی است که بر
ِ

دست اول و دست دوم ،تصویری جذاب از روابط
جنسی ارائه میدهد  .بزرگترین مزیت این کتاب
آن است که اطالعات و دادههای بسیار فراوانی را
فراهم میآورد و به خوانندگان اجازه میدهد تا خود
نتیجهگیری کنند .این کتاب مبنا در واقع یک مدل
انسانشناسی و جامعهشناسی است  .مفهوم روابط
قدرت ،در روایت فلور از ازدواج و روابط جنسی به
چشم میخورد  .به عقیدهی نویسنده”ماهیت مسائل
مربوط به روابط جنسی در ایران با بسیاری از دیگر
کشورهای صنعتی شباهت دارد -مسائلی نظیر به
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که این کار تاثیری بر آبروی خانواده دارد .برای مثال،
میتوان به اهدای دختران به شاه سلیمان صفوی به
منظور دریافت پاداش مالی اشاره کرد.
سکس و روابط جنسی ،عرصهی ا ِعمال   قدرتِ
مسئوالن و صاحبمنصبان دولتی و دینی است .دین
در تمام حیطههای روابط جنسی دخالت میکند:
قانونیکردن ازدواج دائم یا موقت ،مشخصکردن مدت
عده پس از طالق یا انقضای قرارداد و غیره .به نظر
میرسد زمانی که دین ،روسپیگری را منع میکرد
(برای مثال ،علما در دوران مغوالن و تیموریان ،از

کتاب «ایرانیان از نگاه آمریکاییان» با گردآوری و ترجمهی علیرضا

ساعتچیان ،روایتی است از انعکاس اخبار ایران در روزنامههای آمریکا حد فاصل
سالهای  ۱۲۲۷تا ۱۳۰۵شمسی .آنچه از این کتاب متوجه میشویم که ایران عصر

قاجاری در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه به صفحات اخبار و گزارشهای روزنامههای

خارج از کشور راه یافته و نگاه روزنامههای آمریکایی به اخبار ایران متنوع بوده .گاهی

اخباری از وقایع سیاسی سرزمینی شرقی و گاهی اطالعاتی از اقدامات اصالحگرانه
در این سرزمین به چشم میخورد  .سرزمینی که با سابقهای کهن در کشاکش رقابت

روس و انگلیس گرفتار بوده.

چالش کشیدهشدن ادعای برتری مردان بر زنان ،تغییر
سن ازدواج ،رابطهی جنسی پیش از ازدواج ،افزایش
نرخ طالق ،و بیماریهای مقاربتی”.
در ایران خواه در دوران زرتشتی یا در دوران
مستقل واقعی نداشتهاند ،اما این
اسالمی ،زنان هویت
ِ
امر مختص ایران نبوده .در یونان باستان نیز زنان هویت
مستقل نداشتند ،و درست مانند ایران ،هویت آنها بر
اساس رابطه با خویشاوندان مذ ّکر تعریف میشد :ازآنها
نه با نام ِ خود بلکه به عنوان دخت ِر الف ،همس ِر ب ،و
ماد ِر ج یاد میکردند.
به نظر نویسندهی کتاب در ازدواج خانوادگی،
بکارت -یعنی وضعیتی که در آن برادر یا پدر ،پردهی
بکارت را برمیداشتند -مهم نبود؛ اما این میتواند
حاکی از آن باشد که آنها نمیخواستند پردهی بکارت،
به عنوان دارایی خانواده ،به دست غریبهها یا دشمنان
برداشته شود یا به تملک آنها درآید  .این کتاب
به تفصیل به شکلهای عریانتری از روابط قدرت

کتاب برنامهریزی به روش بولت

ژورنال(ترجمه شده زهرا نجاری) در سال

 ۲۰۱۹توسط رایدر کارول نوشته شد.
رایدر که خودش از کودکی از سندروم

نقص توجه و بیش فعالی ( )ADHDرنج

می برده و هیچ کدوم از روشهای برنامه
ریزی که بهش پیشنهاد میشده برایش

کار نمیکرده ،خودش کم کم روشی رو
ابداع کرده به نام بولت ژورنال.

میپردازد.هنگامی که زنان متأهل اسیر میشدند ،یا
زمانی که مردان مجبور میشدند که زنان خود را به
حاکمان دهند ،و نظایر آن میتوانستند زنانی را که کاال
به شمار میرفتند ،بفروشند و اصال تصور نمیکردند

حکومت خواستند تا آن را ممنوع کند) بیشتر به این
دلیل بود که مالیات این کار به حکومت میرسید و
نه علما.
این کتاب گاهی به ارتباط میان رابطهی جنسی
برای تولید مثل و رابطهی جنسی برای لذت
اشاره میکند اما به عنوان مسئلهای اساسی به آن
نمیپردازد .این پرسش در رابطه با چند موضوع طرح
میشود :حدیثی از پیامبر با این مضمون که مردها
باید از نیاز دوسویه در رابطهی جنسی آگاه باشند،
و مسالهی لواط ،که هم در دوران پیشااسالمی و هم
دوران اسالمی رد شده بود .زیرا “هدر دادن تخم است
و نه آفرینش زندگی جدید”   .همچنین ،فلور هنگام
بحث دربارهی ارزشهای متضاد رابطهی جنسی در
جهان بعد ،به رابطهی جنسی به عنوان
این جهان و
ِ
موضوع قضاوت اخالقی میپردازد ”.همجنسگرایی در
اسالم ،در این جهان حرام است ،اما به نظر میرسد
که در بهشت مجاز است ”.از یک سو ،استنباط او این
است که طرفداران همجنسگرایی نتوانستهاند برای
این کار تأیید دینی بیابند؛ اما از سوی دیگر ،همین امر
که برخی از مفسران ،همجنس گرایی را برای بعضی
از مردان طبیعی دانستهاند ،نشان میدهد که این
عمل با استفاده از متون دینی توجیه شرعی داشته،
هرچند اکثر فقها این تفسیر را نمیپذیرفتند .دیدگاهی
پزشکی نیز این رویکرد را تقویت میکرد .برای مثال،
رازی باور داشت که همجنسگرایی میان مردان “به
علت اسپرم ضعیف مردانهی پدر بود ،که فرزن ِد پسر
را زنصفت میکرد” به این ترتیب ،همجنسگرایی
بیماریای ژنتیکی محسوب میشد و نه گناه یا فحشا.
سرانجام باید گفت که نویسنده بر دیدگاه مردانه 
به مسالهی روابط جنسی و بیماریهای ناشی از آن
تاکید میکند”زنان منشاء بیماری محسوب میشدند
و نه کسی که میبایست درمان میشد ”.این امر بار
بدن
دیگر نشان میدهد که در جامعهای مردساالرِ ،
زن محلی برای ابرا ِز روابط قدرت است؛ و این یکی از
اموری است که از دوران باستان تا امروز پابرجا مانده
است.

