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سرس نخ

تعبیر «دولت پنهان» یا «دولت موازی» مدتهاست در ادبیات سیاسی ایران رایج شده است .در حوزه های
مختلفی همچون سیاست داخلی و خارجی ،اقتصاد ،فرهنگ و هنر ،رسانه (به خصوص رسانه به ظاهر ملی) ،عرصه
قضایی و… اتفاقاتی رخ می دهد که دولت و قوای سه گانه رسمی در آن نقشی ندارند و گویی از جای دیگری
برنامه ریزی و هدایت میشوند.

فایل صوتی منتشر شده ظریف در هفته های اخیر نیز شاید با تعبیر دیگری (غلبه میدان بر سیاست و
دیپلماسی) به کارکرد همین دولت پنهان اشاره میکند.
بر این اساس شورای دبیران میهن به این نتیجه رسیدیم که شماره چهلم نشریه میهن را به موضوع «دولت
پنهان» اختصاص دهیم.
در این شماره به دنبال این هستیم از دیدگاه صاحبنظران و پژوهشگران ببینیم دولت پنهان چه معنایی دارد؟
در ایران بعد از انقالب از چه زمانی و چگونه شکل گرفته است؟ کارکرد کنونی آن در حوزه های مختلف چیست؟
این دولت ماهیت سیاست و سیاست ورزی در ایران را دچار چه تغییراتی کرده است؟ چشم انداز چیست و چه
باید کرد؟
تالش ما این بود که این شماره را روزهای قبل از انتخابات  ۱۴۰۰منتشر کنیم .انتخاباتی که بسیاری معتقدند
از هم اکنون از سوی دولت پنهان مهندسی شده تا به اهداف مورد نظر آنان برسد.
شورای دبیران نشریه میهن
جواد اکبرین ،رضا علیجانی ،علی کشتگر و محسن یلفانی

سرسخن
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مردم و دولت پنهان؛ قدرت در برابر قدرت
محمدجواد اکبرین

اگر کسی بخواهد از پیروزی انقالب  ۵۷با هدف
خالصی از حکومت استبدادی و موروثی ،تا شکست
تمام عیار آن انقالب با غلبهی دولت پنهان و حذف
جمهوریت ،تقویم دقیقی بسازد کار دشواری در پیش
دارد؛ زیرا با تمام تالشهایی که برای حذف سیاسی و
فیزیکی جریانهای رقیب در دهه اول انقالب صورت
گرفت اما به نظر میرسد هنوز چیزی به نام «دولت
پنهان» شکلی «رسمی» نیافته بود تا بتواند با تکیه بر
قرائتی از قانون ،جمهوریت را از مفهومش تهی کند.
به عنوان نمونه مثال وقتی شورای نگهبان در
مجلس سوم تالش کرد تا با سوء استفاده از جایگاهش
سرنوشت انتخابات را تغییر دهد و آراء رقیب را باطل
کند تالشها برای مهار شورای نگهبان از سوی دولت
مهندس موسوی و وزیر کشورش به ثمر نشست و
آیتاهلل خمینی در نامهای به امامی کاشانی (عضو وقت
فقهای شورای نگهبان) نوشت« :تا به حال که  ۲۶روز
از انتخابات میگذرد ،شما از  ۱۹۶حوزه فقط  ۴۵حوزه
را تأیید کردید .اگر در تهران به عقیده شما اختالف
بود ،رسیدگی به شمارش آرای شهرستانها که ممکن
بود .باید سعی شود حقی از بین نرود .شما هم تمام
تالش خود را بنمایید تا الاقل تکلیف انتخابات مرحله
دوم از دوره سوم را روشن کنید .قابل ذکر است که
نماینده اینجانب و دو نماینده شورای محترم نگهبان
که از طرف آقایان برای رسیدگی به وضع انتخابات
تهران تعیین شده بودند ،چند روز قبل نزد اینجانب
آمدند و به صحت و سالمت انتخابات تهران شهادت
دادند» ۱۴( .اردیبهشت )۶۷
این را مقایسه کنید با انتخابات  ۸۸که دست کم یک
عضو شورای نگهبان بعدها گواهی داد« :برخی اعضای
این شورا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸
موضعگیریهای خاصی نسبت به برخی نامزدهای
ریاست جمهوری داشتند ،لذا در انتخابات تا حدی
قانون را زیر پا گذاشتند .اگر بخواهیم منصفانه درباره
جریان فتنه  ۸۸قضاوت کنیم باید بگوییم که برخی
اعضای شورای نگهبان از حق خود به عنوان یک داور پا
را فراتر گذاشتند»( .محسن اسماعیلی ،عضو حقوقدان
شورای نگهبان ۱۴ /دی    .)۹۳بماند که در نخستین

روزهای پس از آن انتخابات،
ِ
وقت
علی الریجانی ،رییس
مجلس شورای اسالمی گفته
بود« :کاش برخی اعضای
شورای نگهبان به نفع یک
کاندیدای خاص وارد میدان
نمی شدند… بخش عمدهای
از مردم تصورشان درباره
نتیجه انتخابات با نتیجه
رسمی متفاوت است و باید
به این تصور احترام گذاشت» .
( ۳۱خرداد  )۸۸با اینهمه اما
دولت پنهان توانسته بود از
طریق شورای نگهبان تقلب را
به ثمر برساند چون سالها پیش از آن ،دولت پنهان
شکل گرفته بود و توانسته بود کاریکاتوری از قانون را
برای اعمال قدرتش به کار بگیرد .مهمترین قدم برای
شکل گیری رسمی دولت پنهان روزی برداشته شد که
نظارت استصوابی «قانون» تلقی شد و در جلسه اول
خرداد ( ۱۳۷۰دو سال پس از مرگ آیتاهلل خمینی)
محمدی گیالنی ،دبیر وقت شورای نگهبان اعالم کرد:
«نظارت مذکور در اصل  ۹۹قانون اساسی استصوابی
است و شامل  تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله 
تأیید و ر ّد صالحیت کاندیداها میشود».
از این تاریخ به بعد همه چیز برای پیشروی گام به
گام دولت پنهان که جمهوریت و نتایج انتخاب مردم
را به سود پروسهاش نمیدید مهیا شود .اما همچنان
جای بازوی نظامی خالی بود تا بتواند با قدرت اسلحه
امنیتی همپیمانش قدرت دولت پنهان را
و نهادهای
ِ
توسعه دهد و تحکیم کند .دقیقا  ۵سال بعد ،در بیستم
خرداد سال  ۱۳۷۵رهبر دوم جمهوری اسالمی موفق
شد بستر الزم برای پر کردن این خالء را فراهم کند .او
در دیدار با فرماندهان لشکر  ۲۷محمد رسولاهلل درباره
دخالت سپاه در سیاست و انتخابات گفت« :حال چهار
نفر بسیجی در گوشه و کنار کشور -در تهران یا فالن
شهر -دو کلمه حرف زدهاند ،سر و صدا بلند میشود
که :آقا ،سپاه وارد انتخابات شد! آقا ،فالن شد! این

حرفها چیست؟! کو؟! چه وقت؟! خوب؛ همینطور است
دیگر! تا بخواهید اقدامی کنید ،حرکتی کنید ،دشمن
هست  .دشمنهای جوراجور هستند  .بعضی دوستند،
دشمن هم نیستند ،از جبههی خودی هستند؛ منتها
نمیفهمند و تشخیص نمیدهند .لذا مورد سؤال قرار
میدهند… معنای فرمودهی امام این نیست که نیروی
عظیم بسیج ،حق ندارد در قضیهی عظیمی مثل
انتخابات ،حرکت شایسته و مناسبی انجام دهد  .چرا
مسائل را با هم مخلوط میکنند؟! آحاد سپاه هم مثل
بقیهی مردم ،در همه کار باید خردمندانه عمل کنند .
البته وارد نشدن در سیاست – به همان معنایی که امام
فرمودند – به ق ّوت خودش باقی است .این طور نیست
که حاال کسی خیال کند ،سیاست عوض شد  .یعنی
امام در زمان خود فرمودند وارد سیاست نشوید ،حاال
فرمایش امام
میگوییم وارد سیاست بشوید! نه! همان
ِ
است .اما مصداقش ،اینها نیست .مثالش ،اینها نیست…
مردمان ارزشی ،جوانان مؤمن و بهترین جوانان کشور،
در قضیهی انتخابات حرکتی انجام بدهند ،کاری بکنند،
در پای صندوقها حاضر شوند ،مراقبت و نظارت کنند و
مانع ّ
تخط ِی -خدای ناکرده -بعضی دیگر شوند .اینها
کا ِر خالفی نیست».
نظامیان تا پیش از این پای خود را در اقتصاد محکم
کرده بودند؛ اما با ورود رسمیشان به سیاست قدرتی
شکل گرفت که تنها با قدرتی موازی ،احتمال مهار و
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عقب راندنش قابل تصور بود.
نفر» به  ٪۷۰واجدان شرایط شرکت در انتخابات تکثیر
هراس دولت پنهان از توازن قوا
شدند.
در بهمن  ۹۴و در آستانه انتخابات مجلس شورا و
همین خامنهای اما در مواجهه با قدرت مردم مجبور
خبرگان ،مقالهای در شماره  ۷مجله میهن نوشتم و با به تغییر ادبیات و عقبنشینی شد و در تنفیذ حکم
عنوان «اضطرار در سیاستورزی» از ضرورت مشارکت ریاست جمهوری خاتمی او را «دانشمند متفکر» خواند
در آن انتخابات دفاع کردم .در بخشی از آن مقاله آوردم و گفت «من فقط مشارکت اکثریت مردم در انتخابات
که «مشارکت در چنین انتخاباتی در وضعیت عادی ،را میخواستم» .انتخابات مجلس ششم و پیروزی قاطع
کاری غیرعقالنی و غیراخالقی است و در رویارویی با اصالحطلبان در سراسر کشور ایده «قدرت در برابر
آن باید به واکنشهایی از جنس «تحریم» اندیشید؛ اما قدرت» را تثبیت و تکمیل کرد  .عقبنشینی دولت
اگر به دالیلی که این مقال در مقام بیان آن نیست ،پنهان اما دیری نپایید و راههای دور زدن مردم به
تحریم انتخابات ،مفید و ُمنتج نباشد و برعکس ،تدریج آغاز شد تا از دولت قدرتمند اصالحات با هر ۹
بسترساز «تجاوز حداکثری» به حقوق مردم شود روز یک بحران یک «تدارکاتچی» (به تعبیر خاتمی)
تئوریسین
باید به اضطرار ،راه دیگری را برگزید… روشن است بسازد  .به عنوان نمونه بعدها میرباقری
ِ
که استشها ِد این مقاله به قاعدهی حقوقی «اضطرار» جبهه پایداری و نمایندهی مجلس خبرگان ،در همایش
و توصیهی اخالقی به «شکیبایی» در سیاستورزی ،مداحان مسجد ارک تهران اعتراف کرد که رهبر
از «حداقل
خواهی مشروط» دفاع میکند اما هرگز جمهوری اسالمی بعد از انتخاب خاتمی به هیئتهای
ِ
چنین دفاعی ،جای را بر تالش و مقاومت استراتژیک مذهبی دستور داده بود در مقابل نتایج انتخابات دوم
برای استقرار شرایط و برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی خرداد فعال شوند« :آقا با درایت کامل بعد از قصهی
تنگ نمیکند زیرا نمیتوان و نباید همیشه در اضطرار دوم خرداد دستور دادند هیأتها را فعال کنید و
زیست».
همینگونه صحنه را برگرداندند» ۲۱( .آبان .)۹۱
مرادم از «دالیل» در آن بخش که نوشتم «دالیلی
اگر پروژهی «برگرداندن صحنه» در خرداد ۷۶
که این مقال در مقام بیان آن نیست» نکاتی در حوزه پس از انتخابات تأمین شد ،در خرداد  ۸۸اما پیش
توازن قوا بود که اضطرار در سیاستورزی را تجویز از انتخابات تضمین شد! بعدها ویدئویی از «سردار
میکرد؛ انتخاب «قدرت» در برابر قدرت ،تنها راه باقی جعفری فرمانده کل سپاه منتشر شد که در جمع
مانده برای مهار دولت پنهان بود و استفاده از آخرین فرماندهان این نهاد توضیح میدهد که چگونه دخالت
فرصت موجود در چارچوب نظامی که آخرین رمقهای سپاه توانست از «شیبی نگرانکننده» که میتوانست
ِ
جمهوریت در حال احتضار را تجربه میکرد.
سرنوشت انتخابات را تغییر دهد جلوگیری کند! او در
«توازن قوا» به این معنا که اگر نامزدی در انتخابات این ویدئو میگوید« :در این انتخابات دغدغه و نگرانی
باشد با کارنامهای که نشان دهد اقتدار حقیقی و اعتبار و خط قرمز نیروهای انقالب روی کار آمدن نیروهای
حقوقیاش میتواند قدرت مطلقه را مهار کند و گرهی مخالف انقالب و ارزشهای انقالب بوده است که در
از کار فروبستهی ایران بگشاید باید به او رأی داد  .جریان دوم خرداد فرصت پیدا کرده و در حاکمیت
استفاده از فرصت «توازن قوا» مقدم بر تحریم انتخابات نفوذ کرده بودند/در جریانات هنگام و پس از انتخابات
است و اگر چنین فرصتی وجود داشته باشد نباید هم مشخص شد که چرا آنها اصرار میکردند که سپاه
صحنه را به کارگردانان دولت پنهان واگذار کرد .این و بسیج در انتخابات دخالتی نداشته باشند؛ دخالتی
کاری بود که در سال  ۷۶آغاز شد .سید محمد خاتمی نداشته باشند تا آنها بتوانند کار خودشان را بکنند/
مستظهر به پشتیبانی جریانی بود که توان چانهزنی در شیبی نگرانکننده…که میتوانست انتخابات را دو
باال را داشت و چهرههای قدرتمندی در نظام جمهوری مرحلهای کند و در دور دوم هم معلوم نیست که نتیجه
اسالمی که میتوانستند دست رهبری و سپاه را در به شکلی شود».
برخی از حوزهها کوتاه کنند یا دست کم تیغشان را
حذف موسوی پس از انتخابات  ۸۸و حذف هاشمی
کندتر کنند پشتیبان او بودند و سرمایهی رأی مردم رفسنجانی پیش از انتخابات  ۹۲نشان از هراس شدید
نیاز بود تا این نسیه را به نقد تبدیل کند و چنین شد .رهبری ،شورای نگهبان و سپاه از قدرتِ ناشی از رأی
سپاه به مثابه بازوی نظامی دولت پنهان این هدف را مردم و محدود شدن قدرت دولت پنهان بود؛ آنها
دریافت و در یکی از مانورهای تبلیغاتی۱۷ ،روز مانده دریافتند حمایت از نامزدهایی در سال ،۹۲ ،۸۸ ،۸۴
به انتخابات دوم خرداد ،جمعی از خانوادههای شهدا را  ۹۴و  ۹۶و بهره بردن از قدرت کسانی مانند میرحسین
به دیدار خامنهای برد .رهبری هم ضمن سپاسگزاری از موسوی و هاشمی رفسنجانی و حتی حسن روحانی
سپاه ،همهی نشانههای خاتمی را برشمرد و با قاطعیت ریشه در همین منطق «قدرت در برابر قدرت» یا همان
پیشبینی کرد او رأی نمیآورد« :همه دنیا باید بدانند توازن قوا دارد و به همین علت به هر قیمتی در برابرش
که ملت ما به چنین کسی قطعاً رأی نخواهد داد! مردم ایستادند.
به کسی رأی میدهند که بدانند در مقابل امریکا…و نیز
برای کسانی که تا آخرین فرصت ممکن ،از صندوق
خارجی
در مقابل تهاجم فرهنگ بیگانه ایستادگی خواهد کرد  .رأی استفاده کردند ،چشم داشتن به نسخههای
ِ
مردم به کسی که بیشتر این مواضع را از او مالحظه
جایگزین توازن قوا ،اخالقی و مبتنی بر منافع ملی
ِ
کنند ،بیشتر گرایش پیدا میکنند .البته ما متن مردم نبود  .آیا تحریم اقتصادی و حمله نظامی میتوانست
را میگوییم  .ممکن است در گوشهای ،چهار نفر آدم این حکومت را ساقط کند بدون آنکه مردم را در خطر
هم باشند که دارای سالیق مخصوصی باشند و عکس گرسنگی و بیماری و رنج مضاعف قرار دهد؟ و آیا
متن مردم فکر کنند  .ما به آنها کاری نداریم» ۱۷(  .اخالقا مجاز است با این استدالل که آیندگان در رهایی
اردیبهشت  )۷۶دوم خرداد تنها روز انتخاب خاتمی زندگی کنند مرد ِم امروز را به رنج مضاعف مبتال کرد؟
نبود بلکه روز اثبات
نادرستی پیشبینی رهبری و روز پاسخ هر دو منفی است! زیرا کسی به ما حق نداده که
ِ
ِ
آدمیان
مضاعف آدمیان امروز را برای رهایی
ناکامی دولت پنهان در ترازوی رأی مردم بود .مهمتر نسخه رنج
ِ
ِ
اینکه خامنهای گفته بود «ممکن است در گوشهای ،فردای نیامده تجویز کنیم .مگر اینکه کسی به پرسش
چهار نفر آدم هم باشند» اما ناگهان دید آن «چهار اول پاسخ مثبت بدهد که در آن صورت پرسش دوم به
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خودی خود از میان میرود.
اصالح بی تئوری
ِ
ایده «قدرت در برابر قدرت» البته در کارنامه حسن
روحانی به سختی شکست خورد«  .حداقلخواهی
مشروط» به خواستههایش نرسید  .مشارکت در
انتخابات نتوانست «خطر تجاو ِز سیستماتیک به حقوق
مردم» را مهار کند و به ویترین تجاوز تبدیل شد .تجاوز
سیستماتیک به حقوق مردم مگر غیر از این است که
حکومتی با دست باز بتواند در داخل ،سیاستهایی را
اعمال کند که به فقر و فساد و تبعیض دامن بزند و
در خارج ،سیاستهایی را دنبال کند که به تحریم و
انزوای بینالمللی ما بینجامد؟ مگر تجاوز سیستماتیک
غیر از این است که هر اعتراضی با گلوله سرکوب شود
و در سه دوره اعتراض در یک دهه ( ۸۸و  ۹۶و )۹۸
هر بار بر شدت سرکوب و خشونت و بر آمار کشتهها و
زندانیان افزوده شود؟
مشکل فقط این نبود که انتخاب اضطراریِ یک
رئیسجمهور و نمایندگان مجلس در برابر دیواری که
دولت پنهان در مقابلشان کشید ناتوان ماند .مشکل
اینجا بود که سیستم به گونهای طراحی و مدیریت شد
که هر کس با هر هویتی وقتی داخل سیستم میشد
مانند بخشی از سیستم سرکوب عمل میکرد! مردم
«حقوقدان» فرستادند و «سرهنگ» دیدند« ،محقق»
فرستادند و «مقلد» یافتند و «آزاد» فرستادند و «برده»
تحویل گرفتند .به عبارت عامیانه ،هر چه از عمر نظام
گذشت این سیستم شبیهتر به بشکه لجنی شد که
حتی اگر آدم پاکی داخلش شود لجنمال میشود و به
تدریج همان لجن را توجیه میکند و نامش را دفاع از
نظام و امنیت ملی میگذارد .دیگر مسئله این نبود که
انتخاباتی هست و ما در آن شرکت نمیکنیم .به تدریج
مسئله این شد که اصال انتخاباتی وجود نداشت که ما
در آن شرکت کنیم.
تجربه انتخابات  ۱۴۰۰و حذف هر کسی که حتی
احتمال چشم داشتن جامعه به «توازن قوا» از طریق او
برود هیچ توجیه دیگری برای استفاده از ایده «قدرت
در برابر قدرت» باقی نگذاشت و شروع فصل تازهای
شد که ایده و راهبردهای پیشین را در این فصل تازه
بالموضوع کرد.
در توازن قوا ،رأی مردم یک «قدرت» است و اعتبار
و اقتدار فردی که از صندوق بیرون میآید مستظهر به
این قدرت است .اما هنگامی که هیچکس باقی نمان َد تا
اعتبار و اقتدارش به کا ِر توازن قوا بیاید «رأی ندادن»
به مثابه قدرت عمل میکند و باید این قدرت را که
پیشتر با هدف ایجاد توازن تولید شد از سیستم پس
گرفت .به عبارت دیگر نظام با حذف تمام امکانهای
توازن قوا در داخل کشور ،انتخابات را از «فرصتی برای
اصالح نظام» به «ابزاری برای اثبات نظام» تبدیل کرد
تا با «نمایش انتخابات» خودش را تقویت ،ایران را
تضعیف و قدرت مردم را تحقیر کند  .اگر مردم رأی
بدهند نظام با امضای آنها ایران را ویران میکند و اگر
رأی ندهند باز هم ویران میکند اما حداقل امضای
ویرانی ایران نیست و همین قدم اول
مردم پای سند
ِ
است برای اینکه ناراضیان از این تحقیر ،روی سند
دیگری به تفاهم و توافق برسند؛ سندی بیرون از زمین
بازی که نظام تعریف کرده و نقشی غیر از آنچه در این
نمایشنامه برای مردم تعریف کردهاند.
اصالح نظام دیگر تئوری ندارد و باید به تئوریهایی
برای تغییرش اندیشید؛ تئوریهایی که در عین اخالقی
بودن ،کارآمد ،مؤثر و ملموس باشد و بتواند ایران را از
شر جمهوری اسالمی خالص کند.
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دولت سایه در ۱۴۰۰
فرزانه بذرپور

در تعریف دولت پنهان آمده «گروهی از افراد که
در خفا دولت را در کنترل دارند یا در سیاست ها و
تصمیمات آن دخالت و نفوذ میکنند» .دولت پنهان به
واسطه باندهای مافیایی و قدرت اقتصادی اش میتواند
«دولت رسمی» را تحت کنترل بگیرد اما در ایران
چگونه است؟
در حکومت والیی« ،دولت در سایه» وجود دارد،
این آن دولتی نیست که مردم به رئیس جمهور آن
رای دادند؛ «دولت سایه» در کنار «دولت رسمی» قرار
میگیرد باقدرت و اختیار تصمیم گیری و سیاستگذاری
در همه امور ،بدون آنکه در مقابل افکار عمومی
پاسخگو باشد و مسئولیت افعال خود را بپذیرد« .دولت
سایه» نماینده حاکمیت است و نه جمهوریت.
چرا در ایران دولت پنهان نداریم؟
ما دولت در سایه داریم که اتفاقا گستره ی نقش و
اختیاراتش کمابیش آشکار است و حتی وجه قانونی
هم دارد«  .دولت سایه» در یک روند تدریجی ۲۵
ساله ،قدرت و اختیار گرفته و ساختار حقوقی هم
از آن حمایت کرده است«  .دولت سایه» یک شبکه
پیچیده افراد و مشاوران تحت سازمان ادارای-سیاسی
بیت رهبر جمهوری اسالمی است.
چهره های قدرتمند این شبکه ،اختیارات و قدرتی
به مراتب باالتر از رئیس جمهور و وزرا دارند و نفوذشان
در ساختارهای اجرایی کشور ،اعم از دولت و نهادهای
زیرمجموعه رهبری ،در یک دهه اخیر بسیار گسترده
تر هم شده است.
دولت در سایه وظیفه اش «حفظ امنیت نظام»
است ،پس منابع ملی و سرمایه های انسانی و سرزمینی
را در خدمت حفظ والیت فقیه ،نهاد رهبری و سپاه
پاسداران انقالب اسالمی خرج میکند .در این سیستم،
دورزدن قوانین ،خویشاوندساالری ،رانت خواری،
تقویت مافیای اقتصادی و ثروتاندوزی سازمان های
شبه خیریه ،همگی در راستای «حفظ امنیت نظام»

تعریف و توجیه میشود.
پنهان نیست ،چون این
چهره ها منصوبان ولی فقیه
هستند  .علی اکبروالیتی،
مشاور رهبر جمهوری اسالمی
در امورخارجه ،فرد پنهانی
نیست .یا علی اصغر حجازی،
که معاونت امنیت خارجی
و داخلی را برعهده دارد ،از
سوی بیت صاحب اختیارات
ویژه است .اعضای کلیدی دولت سایه ،آنقدر شناخته
شده هستند که رادیو اروپای آزاد هم میتواند نام و
سمت و سابقه شان را در مقالهی مفصل لیست کند.
این شبکه نفوذ ،فقط تصمیم گیری و سیاستگذاری
کالن حکومت را برعهده ندارد ،در حوزه اجرا هم
صاحب اختیار است  .قرارگاه خاتم االنبیا ارگان
اقتصادی سپاه پاسداران ،امروز همه چیز در کشور می
سازد ،از خطوله لوله میادین نفتی تا آسفالت روستای
ممسنی در اختیار قرارگاه خاتم االنبیاست .وزارت راه
و ترابری یا وزارت نیرو تنها مجریان اوامر دولت در
سایه هستند .اینست که برق قطع میشود ،وزارت نیرو
از تعداد ماینرهای رسمی و غیررسمی کشور بی اطالع
است یا از میزان صادرات برق به عراق خبر ندارد.
وزیر امور مخابرات میگوید مخالف فیلترینگ و قطع
اینترنت است ،اما او فقط مجری بی اختیاری است که
کلید روشن و خاموش را فشار میدهد.
اساسا کلمه ی دولت پنهان در مورد ایران کاربرد
ندارد .ما دولت در سایه داریم که کار تصمیم گیری و
اداره امور کشور را توامان به عهده دارد و دولت رسمی
و رئیس جمهور منتخب آن ،فقط چهره ی اجرایی آن
دستورات هستند.
قطعا در دو دهه گذشته ،دولت سایه نقش بسیار
مخربی در اقتصاد و فروافتادن کشور در بحران های

وخیم داشته است اما نکته اینجاست که این «دولت در
دولت» نه پنهان است و نه غیرقانونی! ولی توانسته با
مخفی کاری و غیرپاسخگوبودن؛ هزینه گزاف سیاست
ها و رویه های ضدمنافع ملی را ،به گردن دولت رسمی
منتخب مردم بیاندازد.
چه کسی یا کسانی؛ در دولت سایه صاحب
نفوذاند؟
مافیای اصلی اقتصادی در دستان هیات موتلفه
است ،مدلل ها ،عسگراوالدی ،خاموشی و… نبض بازار
و بازرگانی ایران را اعم از واردات و صادرات در دست
دارند .نوسازی و بنیان و ساخت و ساز در ید اختیار
سپاه پاسداران ،شرکت های آذرخش ،مپنا ،مهاب و
دهها شرکت و بنیاد که تولید پول از پول میکنند،
همه تحت کنترل سپاه است.
دولت رسمی حتی اختیار برداشت درآمد ملی
کشور را بدون اجازه از رهبرجمهوری اسالمی ندارد .در
سالهای اخیر بارها در رسانه ها گفته شده که «دولت
طی نامه ای از آقای خامنه ای درخواست برداشت از
صندوق ذخیری ارزی را دارد»؛ رویه ای که دو دهه
است اجرا میشود اما تعمدانه در سالهای اخیر اعالم
هم میشود که به افکار عمومی این پیغام برسد که
بدون اجازه رهبری ،دولت منتخبشان حتی نمی
تواند آب بخورد!
از سوی دیگر؛ فساد فراگیر ،دشمن فرضی و فشار
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تحریم های بین المللی ،مردم را به لحاظ روحی دچار
بدبینی ،ترس و به لحاظ اقتصادی ،ناتوان و نیازمند به
حکومت نگاه داشته است .نتیجه این استحاله فرهنگی
اینکه ما با اکثریت «توده یارانه بگیر» مواجه ایم و نه
شهروندان مسئول .پس دشوار است فردی را مجبور
کنی چیزی را بفهمد که حقوقش بسته به نفهمیدن
آن است.

بسیاری برای نظام داشته و تکرار آنرا دشوار میکند.
و نکته سوم ،چون خزانه دولت در سایه خالی است!
رای خریدن خرج دارد و در نبود درآمد نفتی ،توان
مدیریت آرا سخت است  .همچنین بودجه ناکافی
کشور ،دست دولت در سایه را برای سازماندهی
عملیات برون مرزی اش ،بسته ،دولت منتخب با
استناد به کسری بودجه ،میتوانست به خواسته های

چه الزامی برای حاکمیت وجود دارد که بازی رای گیری که خود ناظر و

داور آنست را به چالش بکشد؟ جامعه به لحاظ فکری دچار تحول شده ،برخی از
کارگزاران نظام هم در گذر سالها تحت تاثیر دانش ،فهم جدید از فضای بین الملل و

تجربه ی  40ساله ،از آن تفکر متصلب یکسویه نگر فاصله گرفتند و اگرچه خود را

مطیع و ملتزم به والیت فقیه نشان میدهند اما در خلوت به درستی یا مشروعیت

نظام والیت فقیه ،تردید پیدا کردند و این احتمال هست که در پس مرگ آیت اهلل
خامنه ای ،با مطالبه ی جامعه مبنی بر حذف این نهاد ،همراهی نشان بدهند .پس

دولت در سایه باید پیشدستی کرده و از جاگیری چنین کارگزارانی بر مسند قوای

سه گانه پیشگیری کند.

راز موفقیت و دوام دولت در سایه در همین نکته
نهفته است .
چرا باید دولت سایه آشکار شود و به شبه
انتخابات ریاست جمهوری پایان دهد؟
به درستی گفته میشود که انتخابات ریاست
جمهوری به لحاظ ساختاری در چهارچوب و محدوده
ای رخ میدهد که بازیگران و حدود و ثغور آن از پیش
تعیین شده و افراد امکان مانور سیاسی چندانی ندارند،
پس چه الزامی برای حاکمیت وجود دارد که بازی رای
گیری که خود ناظر و داور آنست  را به چالش بکشد؟
نخست اینکه ،جامعه به لحاظ فکری دچار تحول
شده ،برخی از کارگزاران نظام هم در گذر سالها تحت
تاثیر دانش ،فهم جدید از فضای بین الملل و تجربه
ی  ۴۰ساله ،از آن تفکر متصلب یکسویه نگر فاصله
گرفتند و اگرچه خود را مطیع و ملتزم به والیت فقیه
نشان میدهند اما در خلوت به درستی یا مشروعیت
نظام والیت فقیه ،تردید پیدا کردند و این احتمال
هست که در پس مرگ آیت اهلل خامنه ای ،با مطالبه
ی جامعه مبنی بر حذف این نهاد ،همراهی نشان
بدهند  .پس دولت در سایه باید پیشدستی کرده و
از جاگیری چنین کارگزارانی بر مسند قوای سه گانه
پیشگیری کند.
نکته دوم و مهمتر اینکه ،انتخابات ریاست
جمهوری در ایران نتیجه اش از قبل معلوم نیست .
شورای نگهبان با نظارت استصوابی تا آنجا که میتواند،
بازیگران صحنه را به گونه ای می چیند که رقبای
اصول گرایان ،نامزدهای حداقلی داشته باشند به این
امید که مردم رغبتی به مشارکت نیابند اما باز در
نتیجه غافلگیر میشود  .تجربه نشان داده که تا روز
آخر امکان تغییر معادالت و آرایش سیاسی وجود دارد
و میتوان گفت نتیجه بازی انتخابات ،در طول بازی
و در میدان بازی تعیین می شود و نه خارج از آن  .
شگفتی روی کارآمدن خاتمی ،احمدی نژاد و روحانی،
نه تنها جامعه و نخبگان سیاسی بلکه حاکمیت را نیز
غافلگیر کرد.
انتخابات سال  ۸۸هم نشان داد که مهندسی آرا
اگرچه شدنی است اما هزینه های سیاسی و امنیتی

دولت در سایه «نه» بگوید .بنابراین حاکمیت تصمیم
گرفته اختیار مدیریت اقتصاد و دخل و خرج را هم
خود در دست بگیرد.
بنابراین سه عامل؛ کارگزاران غیرقابل اعتماد ،پیش
بینی ناپذیر بودن نتیجه انتخابات ،و جیب خالی ،دولت
در سایه ،را آفتابی کرده است.
یک گام تا نظام پارلمانی
اما تمام نظرسنجی ها در این دوره انتخابات از ماهها
قبل پیش بینی کرده بودند که مشارکت حداقلی است
و در عدم حضور مردم ،به احتمال زیاد گزینه ی اصول
گرایان برنده قطعی انتخابات خواهد بود؛ پس چرا
حاکمیت با ردصالحیت تمام کاندیداهای اصالحطلبان
و اصول گرایان میانه ،بازی انتخابات را چنین بسته و

و فرصت اقدام متقابل را از حریف گرفت .یا در سال
 ۹۶ویدئویی «تَکرار میکنم» محمد خاتمی تاثیر قابل
توجهی در سبد آرای حسن روحانی داشت ،به گونه
ای که برخالف پیش بینی ها فاصله ی آرای روحانی
با رئیسی آنچنان زیاد شد که انتخابات به دور دوم
هم نکشید.
بنابراین حاکمیت حتی بعد از قلع و قمع همه
ی کاندیداهای اصلی و استخوانداردارجریان اصالح
طلب و میانه رو ،باز در لحظه ی آخر میتواند غافلگیر
شود  .این تجربه و مثال هایی دیگری که میتوان از
انتخابات  ۷۶و  ۸۸برشمرد ،به نظر میرسد دولت در
سایه را به این نتیجه رسانده که بازی با انتخابات را
رها کرده و مقدمات تغییر نظام شبه ریاستی فعلی را
به نظام پارلمانی آغاز کند .برای این هدف ،حذف همه
ی بازیگران موثر در راس آنها علی الریجانی ضرورت
داشت.
رئیس جمهور بی اختیار چه ترسی برای
حکومت دارد؟
از دید حقوقی-سیاسی رئیس جمهور تنها رئیس
قوه اجرایی کشور است و نظام سیاسی ایران شبه
ریاستی است .به واسطه اختیارات گسترده ولی فقیه
و نهادهای موازی ،عمال نهاد رهبری اختیارات قانونی
برای محدود کردن رئیس جمهور دارد.
به جز نهاد رهبری؛ مجلس هم توان محدود کردن
رئیس جمهور را دارد چراکه کابینه پیشنهادی باید از
مجلس رای اعتماد بگیرد و از آنطرف رئیس جمهور
بدون تنفیذ نمی تواند رئیس جمهور باشد.
به جز رهبری ،ارتش ،سپاه ،نیروی انتظامی ،قوه
قضائیه ،شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت،
صدا و سیما و دهها نهاد قدرتمند دیگر هستند که
رئیس جمهور نمی تواند طبق قانون در کار آنها
دخالت کند و حتی به آنها تذکر بدهد  .این نهادها
عمال رقیب دولت های منتخب در  ۴۰سال گذشته
بودند.
اگرچه رئیس قوه مجریه فاقد قدرت تصمیم گیری
راهبردی یا تغییر قوانین است ،اما رئیس جمهور با

اساسا کلمه ی دولت پنهان در مورد ایران کاربرد ندارد .ما دولت در سایه

داریم که کار تصمیم گیری و اداره امور کشور را توامان به عهده دارد و دولت رسمی و

رئیس جمهور منتخب آن ،فقط چهره ی اجرایی آن دستورات هستند .پنهان نیست،

چون این چهره ها منصوبان ولی فقیه هستند .علی اکبروالیتی ،مشاور رهبر جمهوری

اسالمی در امورخارجه ،فرد پنهانی نیست .یا علی اصغر حجازی ،که معاونت امنیت
خارجی و داخلی را برعهده دارد ،از سوی بیت صاحب اختیارات ویژه است .اعضای

کلیدی دولت سایه ،شناخته شده هستند .این «دولت در دولت» نه پنهان است و نه
غیرقانونی! ولی توانسته با مخفی کاری و غیرپاسخگوبودن؛ هزینه گزاف سیاست ها

و رویه های ضدمنافع ملی را ،به گردن دولت رسمی منتخب مردم بیاندازد.
بی رقیب کرد؟
پاسخ اینست که به دلیل همان پیش بینی ناپذیری
رفتار مردم ،نوع ائتالف ها و رخدادها ،حکومت اینبار
هیچ ریسکی را نمیتوانست متحمل شود؛ پس برهم
زدن بازی انتخابات را انتخاب کرد.
به طور مثال در انتخابات سال  ،۹۲کنار کشیدن
عارف به نفع روحانی سه روز پیش از انتخابات بود

پشتوانه مردمی میتواند نقش چالش گ ِر درون حکومت
را ایفا کند .این میان ممکن است رئیس جمهوری به
اتکای رای مردم ،نقش «موازی با رهبری» برای خود
قائل شود و خود را «در کنار آقا» ببیند و نه «زیردست
آقا»  .محمد خاتمی چنین حسی داشت  .میرحسین
موسوی حتی خود را «باالتر از آقا» می دید .حسن
روحانی «متنافر»عمل میکند گاه حرف خودش را زده
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اما در عمل حرف آقا را اجرا کرده است .حتی احمدی
به نظر میرسد نگرانی حکومت از آینده چنان است دل به نقش آفرینی رئیس جمهورمیانه رو نبندد.
نژاد هم در دوره دوم ،افسار هدایتش را پاره کرد و که حتی از فرصت مشروعیت بخشی انتخابات و بازی
از سوی دیگر ،ماهیت یا نوع حکومت در ایران از
بر رهبر شورید اما چون فاقد پشتوانه مردمی بود ،با دوگانه ی دولت-نظام؛  هم چشم پوشیده است.
نگاه رئالیستی نظام بین الملل ،اهمیتی ندارد ،آنچه
تالشش بی نتیجه ماند.
آیا رهبر جمهوری اسالمی در این چرخش مهم است رفتار حکومت است و نه ماهیت آن .بنابراین
تجربه روسای جمهور متفاوت ،این خطر را برای به سمت حکومت اسالمی ،نگران واکنش های مادامی که «رفتار حکومت ایران» منطبق با سیاست
حاکمیت پررنگ کرده ،که «نهاد رئیس جمهوری» در بینالمللی نیست؟
های طراحی شده قدرت های بزرگ باشد« ،اسم و
غیبت آیت اهلل خامنه ای ،میتواند برای دولت سایه
متغیرهای خارجی همواره در تصمیمات حاکمیت نوع» حکومت مهم نیست جمهوری باشد یا والیی.
دردسرساز باشد.
موثر بوده است چراکه اصوال جمهوری اسالمی در
در «بازی بزرگ خاورمیانه» صحنه گردان این
حاکمیت از رئیس جمهورمیترسد نه بخاطر حوزه سیاست خارجی ،واکنشی عمل میکند .بنابراین نمایش مدتهاست که به ایران نقش چاقوکش فیلم
اختیاراتش؛ بلکه او را تنها «منتخب مستقیم مردم» در جهت گیری رهبرجمهوری اسالمی و دولت در فارسی را سپرده که پیوسته میخواهد به زن بیگناه
می داند .پس دولت سایه اکنون به این نتیجه رسیده سایه او ،باید نقش متغیرهای خارجی را بررسی کرد  .فیلم تجاوز کند .آمریکا و اسرائیل در  ۴دهه گذشته به
که این تنها قدرت را از رئیس جمهور بگیرد .مردم از روی کارآمدن دولت بایدن و تصمیم او برای حل این «تهدید» در منطقه نیاز داشتند و از آن بهرههای
بسیار بردند.
به طریق اولی ،دولت در سایه میداند که روسیه و
اگرچه رئیس قوه مجریه فاقد قدرت تصمیم گیری راهبردی یا تغییر قوانین
چین هم به نوع حکومت در ایران اهمیتی نمی دهند
است ،اما رئیس جمهور با پشتوانه مردمی میتواند نقش چالش گ ِر درون حکومت را
و به عملکرد نگاه می کنند .تا زمانی که منافع آمریکا
را به خطر بیاندازیم و بحران در خاورمیانه را تازه نگه
ایفا کند .این میان ممکن است رئیس جمهوری به اتکای رای مردم ،نقش «موازی با
داریم و مسیر و بستری برای فروش و انتقال تسلیحات
روس به گروههای آشوب منطقه باشیم ،از ما حمایت
رهبری» برای خود قائل شود و خود را «در کنار آقا» ببیند و نه «زیردست آقا» .محمد
میکنند.
خاتمی چنین حسی داشت .میرحسین موسوی حتی خود را «باالتر از آقا» می دید.
آخرین تالش ها برای بقا
درس تاریخ به ما میآموزد که هرگاه حکومت ها
حسن روحانی «متنافر»عمل میکند گاه حرف خودش را زده اما در عمل حرف آقا را
به سمت خودکامگی مطلق و یکدست سازی پیش
رفتند ،مشروعیت و مقبولیت شان را در طبقه ی رعایا
اجرا کرده است .حتی احمدی نژاد هم در دوره دوم ،افسار هدایتش را پاره کرد و بر
از دست داده اند و همین مقدمه ی سقوط شان شده
رهبر شورید اما چون فاقد پشتوانه مردمی بود ،تالشش بی نتیجه ماند.
است .احیای خالفت اسالمی به نام «حکومت شیعی»،
اعتبار نظام جمهوری اسالمی را در میان هواردان
سال  ۷۶به اینسو از انتخابات به عنوان فرصتی برای مساله برجام ،امتیازی به نفع خامنه ای است .ضمن داخلی و خارجی اش متزلزل میکند .ریزش هواداران
تغییر سیاست ها یا آرام کردن آنها استفاده کردند ولی اینکه آمریکا و کشورهای اروپایی به این نتیجه قطعی به ویژه کارگزاران باسابقه ی نظام ،به تدریج باعث
رئیس جمهور منتخب   پیوسته در مقابل سد «بیت رسیده اند که تصمیمات سیاست خارجی نه در دولت شکنندگی سیستم از درون خواهد شد.
رهبری» متوقف می ماند.
بلکه توسط نظام گرفته میشود و آمدن یا نیامدن
افزایش نارضایتی های عمومی ،انسداد سیاسی
نهاد ریاست جمهوری علیرغم تمام محدودیت های دولتی میانه رو  ،تاثیر چندانی بر نتیجه مذاکرات و بازگشت تحجر زمینه های افشاگری و تحرکات
قانونی و اعمالی ،همچنان قدرتمند است و در برهه ی نخواهد گذاشت.
ضدحاکمیتی کارگزاران سابق را توجیه پذیر خواهد
حساس میتواند نقش آفرینی کند.
به باور نگارنده ،انتشار فایل صوتی محمد جواد کرد  .پیوستن کارگزاران سابق نظام به روشنفکران،
نگرانی حاکمیت اینست که با مرگ آیت اهلل خامنه ظریف به صالحدید و توسط عوامل دولت در سایه میتواند نیروی تازه ی به مطالبه گری نیروهای تحول
ای ،سد «بیت» برای مقابله با رئیس جمهور شکسته افشا شد تا مخاطب داخلی و خارجی از زبان وزیرامور خواه دهد.
شود ،و رئیسجمهورغیرخودی به اتکای آرای  ۲۵-۲۰خارجه بشنوند که در رقابت سیاست و میدان ،تصمیم
اگر نیروهای تحول خواه بتوانند بسیج اجتماعی
میلیونی و برخی ائتالف های سیاسی بتواند تغییراتی گیرنده «میدان» است و دولت و وزیرش ،مجری بی برای مهار حاکمیت سامان دهند ،آنوقت این امید هم
را در جهت تقویت جمهوریت نظام پیش ببرد  .پس اختیار  .در ادامه ،علی خامنه ای هم تایید کرد که هست که شاید سناریونویسان تئاتر نظام بین الملل ،از
برای گذار آرام به دوران جانشینی ،حذف نهاد رئیس تصمیمات در ایران مثل تمام دنیا ،در وزارت خارجه نقش منفی فیلم فارسی دست بکشند و فرصت برای
جمهور یک اولویت است.
گرفته نمیشود .این پیام صریحی بود به دنیا که دیگر تغییر رژیم و برگزاری انتخابات آزاد فراهم شود.
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دولت و بانک مرکزی فشار بابت پرداخت بدهی ها
وارد کردند که موجبات اعتراضات دیماه  ۹۶گردید.
در همین راستا می توان به مجموعهای از بنگاه
های اقتصادی جزیره ای نیز اشاره کرد که خارج از
حیطهی دولت مشغول به فعالیت می باشند و خود را
ملزم به پاسخگویی به هیچ نهاد قانونی نمی دانند و
بنا به نظر کارشناسان مربوطه حدود ۷۰درصد منابع
مالی کشور در دست این مجموعه ها و زیر مجموعه
هایشان است که حتی در شرایط تحریم اقتصادی
اگر فقط و فقط مالیات تکلیفی خود را پرداخت می

کردند ،قسمت عمدهای از معضالت اقتصادی کشور
مرتفع  میگردید.
به طور کلی ،حکومتهای توتالیتر و غیر دموکراتیک
از هرنوع آن(مذهبی و سکوالر) نیروهای زاویه دار را
کنار می گذارند و معموالً با دیدگاه های کارشناسی
رابطهی مناسبی ندارند  .تا جایی که ظریف پس از
افشای فایل صوتی اذعان کرد که در امور کارشناسی
مجتهدم و در امور اجرا مقلدم!  در رابطه با موضوع
مذاکرات و برجام نیز شاهد بودیم مادامیکه اجازه صادر
نشود هیچ یک از قوای مقننه و مجریه حق اظهار نظر
در مورد آن را ندارند و در شکل صوری مذاکره فردی

با درجهی توانایی پایین به مذاکره می رفت و جمالتی
را انشایی قرائت می نمود .اما هنگامی که به مرحلهی
جدی مذاکره و چراغ سبز   برای اقدام می رسیدند
شاهد بودیم که فرد خوشنامی مانند صالحی را جهت
مذاکره  به عنوان نماینده معرفی می کردند.
با توجه به جمیع جوانب و اتفاقاتی که در چند دهه
پس از انقالب رخ داده و به خصوص اتفاقات سال های
اخیر مشخص شده که در عمل رئیس جمهور هیچ
قدرت اجرایی حتی به موجب اختیارات قانون اساسی
ندارد .با یک سخنرانی ،با یک تشر و یا فتوا و… تمام
اختیارات مصلوب و غیر قابل اجرا می گردد.
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پروندههایایکس
امین بزرگیان

دولت در سایه یا دولت پنهان ( )Shadow governmentدیگر در یک پیوند ساختاری،
که در نظریه سیاسی یکی از زیر مجموعههای تئوری «قدرت» را بار دیگر پخش
توطئه انگاشته شده ،ارجاع به دولتی نامرئی دارد کرده و تالش کردند از آن
که قدرت سیاسی واقعی را در اختیار گرفتهاست  .تمرکز زدایی مجدد کنند.
باورمندان به دولت پنهان از حکومتی موازی سخن
در قرن گذشته ،افراد
میگویند که نه متشکل از نمایندگان مردم که از و نهادهای مالی قدرتمند
افراد و نهادهای مالی و سیاسی قدرتمند شکل یافته همچون کارتلهای اقتصادی
است  .افراد و نهادهای کابینهی دولت پنهان هرچند و بانکهای خصوصی با عقب
در ساختار قدرت حضور دارند اما معموالً مناصبی راندن دولت ،دولتی در سایه
حاشیهای و نه چندان مهم دارند  .از نظر افکار را ساختهاند  .اگرچه در ابتدا
عمومی این اختفا بدانها کمک میکند تا بتوانند هم تصور این بود که این واگذاری
میدانهای سیاسی و اقتصادی را اداره کنند و هم از از قدرت متمرکز دولت به نفع
خطرات انگ ناکارآمدی توسط مردم و یا حتی تبعات عموم مردم خواهد کاست و
تغییر در فرایند چرخش حاکمان در نظامهای (ظاهری لویاتان دولت را کنترل خواهد
یا واقعی) دموکراتیک در امان باشند.
کرد اما به مرور زمان شکل تازهای از سلطه سربرآورد
چنان این ایده مورد استقبال طبقات گوناگون جامعه که مرکز ا ِعمالش پوشیده و پیچیده شده بود .بازار و
در دنیای جدید متأخر و بخصوص در سازوکارهای منطق حاکم بر آن ،متافیزیکی بود که مصون از هر نوع
مدرن بوده که بخش قابل توجهی از ادبیات و سینما تغییری در هیأت حاکمه در فرآیندهای دموکراتیک،
را به خود اختصاص داده است  .استقبال از نمایش پابرجاست.
الیههای پنهان قدرت و تصمیمگیران اصلی به جز
انقالب ،انتخابات ،گردن زدن شاه و هیچ تغییر
سویههای حقیقت ،به استیصال افراد عادی جامعه از کالنی ،ضرورتِ بودن او را تغییر نمیدهد  .این
فهم مناسبات پیچیده قدرت مدرن بازمیگردد .سریال متافیزیک جدید در چند دهه اخیر شکلی چه بسا
پربیننده [ The X-files]۱در ایاالت متحده یکی از شدیدتر را به خود گرفته تا حدی که تمام دستاوردهای
صدها نمونه این انعکاس است.
ذهنی و فرهنگی مدرنیته از جمله حقوقبشر را در ذیل
پنهان شدن دولت
بازار و سروری خود قرار داده است  .نئولیبرالیسم به
دولت در فرآیندهای تاریخی خود هرچه بیشتر اختصار حفظ بازار آزاد و منافع نخبگان اقتصادی نه
پنهان شده است .ظهور دولت مدرن در قرون  ١۶و فقط از طریق حمایت قوانین حکومتی که حتی زور
 ١٧میالدی به ساخته شدن نهادی اشاره دارد که با پلیس است.
تجمیع قدرت در سطوح مختلف ،شکل نظام حکمرانی
در واقع در شکل تازه فرهنگ ذهنی و دولت به ابزار
را تغییر داد .در طول چند قرن ،دولت مدرن متمرکز بازار تبدیل شدهاند .دولت در سایه بازار و متافیزیک آن،
با در اختیار داشتن سازههای کالن نظامی و اقتصادی ،نهادهای مالی و پولی خصوصی و کارتهای بزرگابعاد
و متکی بر یک نظام اداری و دیوانی ،آشکارترین نهاد است که نه تنها با صرف هزینههای گزاف حکمرانان
حاکم بر حیات اتباع و شهروندان شد .این نهاد عظیم موجه را از درون انتخابات آزاد بیرون میآورند که از
در دوران متأخر و باالخص پس از جنگ جهانی دوم با آن مهمتر مسیر حکمرانی را ترسیم میکنند.
آنچه رخ داده را میتوان به زبانی دیگر ،پنهان
واگذاری سطوحی از حکمرانی به افراد و نهادهای مالی
خصوصی یا به تعبیر دیگر کوچک شدن ،شکل تازهای شدن دولت رفاهی از مناسبات واقعی جامعه دانست .
یافت .بازار آزاد از یکسو و دموکراسی پارلمانی از سوی دولت مدرن کالسیک سابق پنهان شده و بسیاری از

قلمروهای خود را به دولت نامرئیای داده است که در
همه جا بگونهای نامحسوس آشکار است.
ایده دولت پنهان
سخن گفتن از دولت پنهان در گفتار روزمره،
ادبیات ،سینما و… مصادف است با رشد شکلهای
نوین حکمرانی  .به میزان پیشرفت بازار ،ایده دولت
پنهان هم نضج گرفته است  .عموم مردم معتقدند
دولت آشکار در اختیار نیروهای ناشناختهای است که
خط مشیهای کالن را مشخص میکنند و نمایندگان
مردم تنها اجرا کنندگان این سیاستها هستند و دقیقا
به همین دلیل است که با تغییر دولتها تغییر چندانی
در زندگی آنها ایجاد نمیشود.
مثال فرانسه در سالهای اخیر میتواند در فهم
این نکته راهگشا باشد .مارسل ُگشه فیلسوف و مورخ
فرانسوی ،سال گذشته و در میانهی رشد جنبش
جلیقه زردها بر این فرایند انگشت گذاشت  .از نظر
او ،در تلقی عمومی مردم فرانسه ،دموکراسی بهطور
تاریخی با کارآیی یک قدرت مرکزی عجین بوده و
بخشهای وسیعی از مردم به این کارآیی حقیقتاً
دلبسته و معتقد هستند  .اما مسئله این است که
طی سی سال گذشته قدرت سیاسی در فرانسه در
نتیجۀ خصوصیسازیهای گسترده از اهرمهای اصلی
ا ِعمال اقتدار و تأمین کارآیی خود محروم شده است .
به همین خاطر وقتی نارضایتیها نسبت به کارآمدی
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قدرت باال میگیرد ،اعتراضهای عمومی در وهلۀ همراهی مراکز قدرت را جلب کند .برای این کار الزم خود محافظت کند .موفق شد و این توفیق به قدرت
اول رئیس جمهوری را نشانه میگیرند ،زیرا رئیس بود که دولت نیروهای گوناگون را در این سیاستها او چنان افزود که توانست دولت بعدی را سازماندهی
جمهوری در فرانسه تنها مقام قابل تشخیص است ،مداخله دهد تا هم از خطرات مخالفت با سیاستهایش کند.
در حالیکه بقیه چیزها پوشیده و نامرئیاند .در واقع ،از سوی آنها در امان باشد و هم بتواند به گسترش
بدنبال سپاه ،بقیه نهادهای ایدئولوژیک نظام
از نظر ُگشه مردم معتقدند رئیس جمهوری و دیگر بازار کمک کند .یکی از مهمترین نهادهایی که به این همچون کمیته امداد ،فرمان صد امام ،بنیاد شهید
و بسیار افراد و نهادهای ریز و درشت دیگر هم به
دولت در سایه یا دولت پنهان ( )Shadow governmentکه در نظریه سیاسی
مرور به کارتلهای اقتصادی نسبتاً خودمختاری تبدیل
شدند که در دورههای بعدی حتی نهادهای بانکی و
یکی از زیر مجموعههای تئوری توطئه انگاشته شده ،ارجاع به دولتی نامرئی دارد که
مالی خاص خود را نیز تأسیس کردند .توانمندیهای
قدرت سیاسی واقعی را در اختیار گرفتهاست .باورمندان به دولت پنهان از حکومتی
اقتصادی و نیز مداخالت مستقیم آنها در معادالت
سیاسی داخلی و بینالمللی باالخص تجاری ،الیهای
موازی سخن میگویند که نه متشکل از نمایندگان مردم که از افراد و نهادهای مالی
از حکمرانان را بوجود آورد که با حمایت و نزدیکی
و سیاسی قدرتمند شکل یافته است .افراد و نهادهای کابینهی دولت پنهان هرچند
به رهبری ،به نیرویی رقیب برای همه هیأت دولتها
در حکمرانی -حتی دولت احمدینژاد -تبدیل شدند.
در ساختار قدرت حضور دارند اما معموالً مناصبی حاشیهای و نه چندان مهم دارند.
نزاع نهایی
از نظر افکار عمومی این اختفا بدانها کمک میکند تا بتوانند هم میدانهای سیاسی
اگر در ابتدای امر ،هاشمی رفسنجانی در گفتار
عمومی مردم کوچه و خیابان نماد دولت در سایه بود
و اقتصادی را اداره کنند و هم از خطرات انگ ناکارآمدی توسط مردم و یا حتی تبعات
که حتی رهبری نظام را هم هدایت میکند ،به مرور
زمان دولت پنهان کامال از دولت مستقر جدا شد .ایده
تغییر در فرایند چرخش حاکمان در نظامهای (ظاهری یا واقعی) دموکراتیک در امان
این بود که در انتخابات  ١۴٠٠با ریاستجمهوری یکی
باشند.
از نظامیان ،دولت در سایه به آفتاب بیاید و جشن
حضور گرفته شود ،اما بنظر میرسد مخاطرات این
آشکارگی آنها را متقاعد کرد که همچنان این توان
مقامات فرانسه چنانکه شایسته است به امور و مسائل پروژه کشیده شدند ،نهاد نظامی سپاه پاسداران بود  .را بگونهای بالقوه نگه دارند ،غایب باشند تا بتوانند در
عمومی جامعه رسیدگی نمیکنند؛ به عبارت دیگر کار رزمندگان سابق با دعوت دولت به درون پروژههای موقعیتهای حساس پیشرو از آن استفاده کنند.
از دست آنها خارج شده است.
اقتصادی بزرگ جهیدند و به سبب هماهنگی با بقیه
دولت در سایه را امروزه دیگر نمیتوان ذیل تئوری
از نظر فرانسویان ،تکنوکراتهای ُگلیست دههی نهادهای حکمرانی و نیز وجاهتی که در جنگ کسب توطئه قرار داد .فکرهایی که در گذشته و در تاکسی
 ١٩۶٠خدمتگزاران راستین جامعه بر پایۀ ارزشهای کرده بودند ،به سرعت در میدان جدید هضم شده و و قهوهخانه و صف نان ،نوعی حدسوگمان بنظر
اخالقی و یک قدرت ق ّوی و کارآمد بودند .این تلقی پیشرفت کردند.
میرسیدند امروزه بیش از هر زمانی آشکار شدهاند .ما
اما امروز در مورد تکنوکراتهای فرانسوی رواج ندارد .
پنهان آشکاری روبرو هستیم
ورود منابع مالی و مناسبات اقتصادی ،بافت به گونه متناقضی با دولت
ِ
رفت و آمدهای دایمی آنان میان بخشهای دولتی و سیاسی نهاد قدرت را بطور کل تغییر داد و از یکسو که هر چند برای بخش عمدهای از جامعه عیان شده
خصوصی ظن فساد در خصوص آنان را تقویت کرده مناسبات و گروههای جدیدی ساخت و از دیگر سو به است اما از منافع نامرئی بودن خود همچنان بهره
است .از نظر مارسل ُگشه یکی از مطالبات مهم جنبش ایدئولوژیزدایی از میدان سیاسی منجر شد .با وجود میگیرد (یک حضو ِر غایب سیاسی).
جلیقه زردها ،یعنی برگزاری یک همهپرسی به ابتکار اینکه دولت محمد خاتمی سعی کرد برای اصالح،
همانگونه که سعی کردیم نشان دهیم ،ایجاد و
شهروندان ،خود گویای همین بیاعتمادی نسبت به توسعه سیاسی را به این برنامه کالن اضافه کند اما رشد دولت پنهان در ارتباط عمیقی است با بازار آزاد
مسئوالن جامعه است  .جنبش جلیقه زردها در واقع مهم اینجاست که تغییر چندانی در رشد دولت سایه و مناسبات جدید سرمایهساالری  .متافیزیک موجود
جنبشی است علیه متافیزیک جدید حاکم بر جامعه نتوانست ایجاد کند.
در این مناسبات امروزه فاش شده است  .با اتکا به
(یا همان دولت پنهان) هرچند که خطابش به دولت و
به مرور زمان هاشمی رفسنجانی و نزدیکاناش تجربه ،در نظر اکثر مردم تفاوت چندانی بین دولت
شخص رییسجمهور است.
فهمیدند که سیاستهایشان در دعوت نهادهای فرضی رییسی و همتی دیگر وجود ندارد .از نظر آنها
دولت پنهان در ایران متأخر
دولت پنهان در ایران هم ازین فرایند تاریخی
با اتکا به تجربه ،در نظر اکثر مردم تفاوت چندانی بین دولت فرضی رییسی
مستثنی نبوده است  .با پایان جنگ و سرکارآمدن
دولت هاشمی رفسنجانی ،توسعه و نوسازی اقتصادی و همتی دیگر وجود ندارد .از نظر آنها دولت در سایه است که حکمرانی میکند و
منهای توسعه سیاسی -و با کمک اقتصاددانانراستگرا به سیاست اصلی دولت تبدیل شد  .دولت این افراد تنها مجریان متفاوت آن هستند .فارغ از داوری شما درباره این ایده ،آنچه
هاشمی سعی کرد با احتیاط سیاستهای مالی و پولی
را با نوعی سرمایهداری دولتی هماهنگ کند .هرچند غیر قابل چشمپوشی است این است که با لو رفتن پروندههای ایکس در تمام دنیا،
بازار آزاد به معنای غربی آن با وجود موانع ایدئولوژیک مبارزه با دولت پنهان به نوعی نزاع نهایی و مقابلهی تعیینکنندهی پیشرو مبدل
و ساختاری امکان تحقق نداشت اما با یک چرخش
گفتمانی محسوس ،سیاستهای ویژهای همراستا با شده است.
سرمایهداری (همچون سیاست تعدیل) صورتبندی
شد که رو به سوی گسترش یک طبقه و نیز بازار انقالبی به پروژه سرمایهداری دولتی ،به ساخته شدن دولت در سایه است که حکمرانی میکند و این افراد
مصرف داشت و توسط دولت و نهادهای نزدیک به نهاد جدیدی منجر شده که حتی میتواند دولت تنها مجریان متفاوت آن هستند .فارغ از داوری شما
دولت راهبری میشد .این سیاست ازین حیث اهمیت مستقر را تحت کنترل خود درآورد.
درباره این ایده ،آنچه غیر قابل چشمپوشی است این
داشت که در کنه خود عدول از آرمان برابری و عدالت
از اولین اقدامات دولت در سایه کاستن قدرت است که با لو رفتن پروندههای ایکس در تمام دنیا،
اجتماعی انقالب  ۵٧را بهعنوان پیشفرض درونی کرده بوروکراتهای نزدیک به رفسنجانی و سپس خود او مبارزه با دولت پنهان به نوعی نزاع نهایی و مقابلهی
بود؛ عدولی که هم به هماهنگی با دیگر مراکز قدرت در مناسبات حکمرانی بود .طبقه یقه سفید جدیدی تعیینکنندهی پیشرو مبدل شده است.
احتیاج داشت و هم نیازمند تغییرات هنجاری بود.
ساخته شده بود که بیش از هر چیز پیرو اصل حفظ
نزاعی که پایان این دوره سیاسی است.
هاشمی رفسنجانی به سبب جایگاه پراهمیتی وضعیت بود .در دوران خاتمی ،دولت پنهان سعی کرد
____________________________
که در ساختار حکمرانی داشت ،توانست رضایت و با ایجاد موانع در پروژههای سیاسی دولت ،از قدرت
[۲۰۰۲-۱۹۹۳ ]۱
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آشکار خامنهای
دولت
ِ
کامیار بهرنگ

ساختار نظام جمهوری اسالمی ایران از همان بیت خودش نیز انجام داد .
ابتدای برگزاری رفراندوم و بعد از آن تشکیل خبرگان بیت کوچکی با حداکثر ۳۰
قانون اساسی با نقاط ابهام بسیاری همراه بود  .کارمند و کارگزار که تمام
جدال بین ایجاد یک «مدینه فاضله» به عنوان یک امور را به صورت سنتی
آرزوی اسالمی یا «آرمانشهر» به عنوان یک آرزوی مدیریت کرد جای خود را به
دموکراتیک تضادی مفهومی در ایجاد ساختار نظام دستگاه سازماندهیشده دفتر
را فراهم کرد  .این تضاد را روحاهلل خمینی پیش از رهبر جمهوری اسالمی در
ورود دوبارهاش در قامت «رهبر انقالب اسالمی» در دوره علی خامنهای داد.
مصاحبه با فایننشال تایمز بیان کرد و به صراحت
ظهور و بروز دفتر علی
گفت« :جمهوری ،فرم و شکل حکومت را تشکیل می خامنهای در جزییات امورات
دهد و اسالمی ،یعنی محتوای آن فرم ،قوانین الهی اجرایی و سیاستگذاری
است ».او در جایی دیگر در مصاحبه با لوموند هم مراحل مختلفی را طی کرده
به ساختار نظام مورد نظرش پس از پیروزی انقالب است  .این مسیر همزمان
اشاره کرد و گفت« :جمهوری ،به همان معنایی است برگزاری ادوار مختلف
که همه جا جمهوری است .لکن این جمهوری بر یک انتخابات در ایران تغییرات محسوسی به خود دید .
قانون اساسی ای متکی است که قانون اسالم است ».نه تنها دفتر که حتی خود علی خامنهای در سالهای
این نگاه خمینی در مجلس خبرگان قانون اساسی ابتدایی زیر سایه اکبر هاشمی رفسنجانی قرار داشت،
به شکلی پیش رفت که اتکای نظام نه بر جمهوریت رئیس جمهور پرنفوذی که بسیاری بر این باورند
بلکه بر اسالمیت آن بنا نهاده شد .حتی کار به جایی اگر پایهای ترین عامل انتخاب علی خامنهای به
کشید که در پیام آغاز به کار مجلس خبرگان قانون عنوان جانشین روحاهلل خمینی نباشد حتما یکی از
اساسی به صراحت گفت« :قـانـون اسـاسـی و سـایـر پایهایترین نقشها را داشت .نفوذ و قدرت هاشمی
قـوانـیـن در ایـن جـمـهـوری بـایـد صـد درصـد هم در این میان بیاثر نبود اما رویکرد هاشمی با
بـر اسـاس اسـالم بـاشـد  .و اگـر یـک مـاده هـم شعار توسعه اقتصادی و تمرکز صرف بر بازسازی
بـرخـالف احـکـام اسـالم بـاشـد ،تـخـلـف از
ایران جنگزده فضای بازی را در اختیار خامنهای و
ِ
جـمـهـوری و آراء اکـثـریـت قـریـب بـه اتـفـاق دفترش گذاشت تا امور سیاسی ،امنیتی و فرهنگی آن
مـلـت اسـت ».از اینجاست که ساختار نظام نه بر دوره را مدیریت کند.
با این حال رابطه این دو به شکلی بود که حتی
مبنای پیشنویسهای تهیه شده با الهام از قوانین
اساسی فرانسه و بلژیک بلکه بر اساس نظریه «والیت هاشمی در خاطرات خود به صراحت گفت« :حاضرم
فقیه» روحاهلل خمینی شکل گرفت.
کاغذ سفید را امضا کنم و ایشان هر چه مىخواهند،
در تمام این سالها صورت نظام و ساختار نظام با بنویسند و از پیش تعهد مىکنم که حرف ایشان را
همان چالش ابتدای انقالب اسالمی روبرو بود؛ نظام قبول دارم» .هاشمی در این دوره بر این باور بود که
برای ویترین خود نیازمند برگزاری انتخابات بود و اولویت بازسازی بر هر امری دیگری ارجح است و تا
بر آن تاکید داشت اما همزمان با آن برای رسیدن پایان دوره  ۸ساله ریاست جمهوریاش هم بر همین
به نقطه مطلوب خود تالش کرد  .این تالش پس از اصل باقیماند تا اینکه دولت را به سید محمد خاتمی
رهبری علی خامنهای شکلی متفاوت به خود گرفت  .که با شعار توسعه سیاسی پیروز رقابت انتخاباتی سال
هرچقدر روحاهلل خمینی به کار تشکیالتی و ایجاد  ۷۶شد واگذار کرد.
ساختارهای اداری باور نداشت و این بارو را در ساختار
مرور خاطرات هاشمی در این سال نشان میدهد

که خاتمی و نزدیکانش مشورت بسیاری از او در
مورد تعیین کابینه و نیروهای اجرایی گرفتهاند
و گالیههایشان از نفوذ علی خامنهای در تشکیل
کابینه را پیش او میبردند .آنها شاید امیدوار بودند
که هاشمی از کلید طالیی خود برای حل مشکالت
استفاده کند اما نتیجه کابینه اول نشان میدهد که
این کلید قفلهای چندانی را باز نکرده بود .از انتخاب
وزیر اطالعات که صراحتا چهارده گزینه پیشنهادی
خاتمی از سوی خامنهای رد میشود و لیست ۴
نفرهای شامل ریشهری ،رئیسی ،یونسی و رازینی
روی میز رئیس جمهور قرار میگیرد و هاشمی در
خاطراتش مینویسد« :گویا آقای خاتمی با این روش
مشکل دارد»  .حتی بعد از قتلهای زنجیرهای در
دوره دری نجف آبادی و جایگزینی او با علی یونسی
اختالفات بر سر مدیریت وزارت اطالعات ادامه دارد
تا جاییکه یونسی شکایت خود را به علی خامنهای
میبرد  .جایی که خاتمی اصرار دارد معاونان وزارت
با مشورت خسرو تهرانی و علی ربیعی (معتمدان
امنیتی او) تعیین شوند و یونسی میگوید« :در این
صورت من وزیر نیستم و آن دو نفر وزیر اطالعات
هستند»  .بعد از تایید دوباره خامنهای این محمد
خاتمی است که عقب نشینی میکند و کمترین نفوذ
رئیس جمهور در وزارت اطالعات را به رهبر جمهوری
اسالمی واگذار میکند .این مسیر در امور دیگر کم و
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بیش ادامه در تمام این سالها ادامه داشت.
در عرصه فرهنگی هم با اینکه گفته میشود خود
علی خامنهای حضور عطاءاهلل مهاجرانی را پیشنهاد
داده بود اما مخالفت با سیاستهای فرهنگی دولت
خاتمی شدت گرفت  .کار به جایی کشیده بود که
حتی او در مورد جایزه کتاب سال هم اعمال نفوذ
میکرد و با گزینههایی همچون محمود دولتآبادی
مخالفت کرد و صراحتا گفت که چرا وزارت علوم
اردوی دانشجویی در کیش برگزار میکند  .ورود
خامنهای و دفترش به جزئیات امنیتی و فرهنگی یک
رسم دیرین بود که در این دوره بیشتر به چشم آمد
و خامنهای حتی ابائی از بیان مخالفت یا انتقاد از
سیاستهای دولت خاتمی نداشت .
انتخابات ۸۴؛ پردهها میافتند
خامنهای در تمام سالهای ریاست جمهوریاش
بر اهمیت کار تشکیالتی تاکید داشت و نزدیکی او
با فرماندهان ارتش او را در این مسیر تقویت کرد .
تجربه او در دوران رهبری از همان ابتدا به کار
گرفته شد و ساختار دفتر رهبر جمهوری اسالمی به
یک حاکمیت موازی با دولتهای مستقر بدل شد،
دفتری که نفوذ و عملکردش در دورههای مختلف
فراز و فرودی داشت که از سال  ۱۳۸۴عیانتر شد .
مهدی کروبی برای اولین بار صراحتا از نقش مجتبی
خامنهای سخن به میان میآورد که در فاصله سه روز
مانده به انتخابات چگونه تمام حمایتها از محمدباقر
قالیباف را به سمت محمود احمدینژاد هدایت
میکند .جمله مشهور نقل شده از علی خامنهای که
«ایشان [مجتبی خامنهای] آقاست نه آقا زاده» در
این نامه آمده است .بسیاری بر این باورند سرنوشت
مهدی کروبی چه در آن دوره از انتخابات چه در دور
بعد که میزان رای اعالم شده او از میزان آراء باطله
کمتر بود به دلیل افشای همین نقشها بود.
هرچه هست حاال دولت احمدی نژاد با هدایت
مشخص دفتر رهبر جمهوری اسالمی و مجتبی
خامنهای سر کار آمده است  .نگاهی به کابینه
احمدینژاد نشان میدهد اکثر افراد دولت اول او
نزدیکان به رهبر جمهوری اسالمی یا نهادهای زیر
نظر او (مشخصا سپاه پاسداران) است  .احمدی نژاد
به همراه وزیرانش «میثاقنامه دولت اسالمی» را امضا
میکنند و به این ترتیب خود را «دولت اسالمی»
خطاب میکنند .این کلید واژه بعدها با توجه به رابطه
معنوی دولت اول او با روحانیونی همچون مصباح
یزدی که نظریه دولت اسالمی را ترویج میکردند

ظهور پیدا نکرد  .نفوذ باالی سیاسی هاشمی و رای
باالی خاتمی با شعار توسعه سیاسی امکان این را
نمیداد تا به صراحت جمهوریت زیر سوال برود.
در تمام این سالها نهادهایی شکل گرفته که
به اسم مشورت کار خود را آغاز کردند و به تدریج
تبدیل به نهادهای باالدستی برای دولت و مجلس
شد و همزمان ستادهایی هم ظهور کرد که کار آنها

در مورد اقدامات مالی و گسترده قرارگاه خاتم آمار دقیقی در دست نیست

اما بنا به آمار رسمی  ۴۸هزار نیروی انسانی و  ۱۵۰هزار پیمانکار با آن همکاری

میکند و تنها در ماه  ۲۰۰میلیارد تومان حقوق در این قرارگاه پرداخت میشود .بنا به

گفته فرمانده وقت این قرارگاه نزدیک به  ۴۲هزار میلیارد تومان مطالبه پیمانکاری

از دولت دارد که نشان از حجم فعالیتهای آن دارد .بنا به آمارهای موجود (با اینکه

این آمار کامل نیست) دستکم قرارگاه خاتم االنبیاء در سال  ۹۹مشغول  ۱۰۹پروژه
فعال است .برای درک دقیقتر میزان نفوذ و دسترسی قرارگاه به منابع مالی میتوان

به درآمد  ۴۰میلیاردی قرارگاه از تنها  ۹ابر پروژه اشاره کرد.
دقیقا سیاستگذاری بر اساس نگاه علی خامنهای
بود  .به تدریج سپاه پاسداران چه در قامت وزرای
کلیدی احمدینژاد قد علم میکنند و چه به صورت
مستقیم و غیرمستقیم قراردادهای کلیدی کشور
به دست قرارگاههای این نهاد نظامی میافتد  .ابالغ
سیاستهای اصل  ۴۴قانون اساسی از سوی خامنهای
در همان خرداد  ۱۳۸۴فضای مناسبی را فراهم
ساخت تا به اسم خصوصیسازی بخش بزرگی از
بخش دولتی به دست نیروهای نظامی که تمکن مالی
ممکن داشته یا از رانتهای مرسوم استفاده کردند
بیفتد ،مسیری که بعدها به اصطالح «خصولتی»
معروف شدند.
اینجاست که سپاه پاسداران که پیش از این حتی
در افتتاح فرودگاه جدید بینالمللی تهران وقتی
نتوانست خاتمی را مجاب به عدم بهره بردن از یک
شرکت بینالمللی ترکیه کند نیازی به پرده پوشی
ندید و علنا روی باند فرودگاه لشکرکشی کرد .حاال
دیگر آن صراحت برای لشکرکشی نبود بلکه به اسم
قانون تمام نیازهای سپاه پاسداران و نهادهای نزدیک
به علی خامنهای تامین میشد .آن سیاستهای اصل
 ۴۴به حدی پیش رفت که  ۸۳درصد داراییهای

مهدی کروبی برای اولین بار صراحتا از نقش مجتبی خامنهای سخن به میان

میآورد که در فاصله سه روز مانده به انتخابات چگونه تمام حمایتها از محمدباقر

قالیباف را به سمت محمود احمدینژاد هدایت میکند .جمله مشهور نقل شده از

علی خامنهای که «ایشان [مجتبی خامنهای] آقاست نه آقا زاده» در این نامه آمده

است .بسیاری بر این باورند سرنوشت مهدی کروبی چه در آن دوره از انتخابات چه
در دور بعد که میزان رای اعالم شده او از میزان آراء باطله کمتر بود به دلیل افشای

همین نقشها بود.

اهمیت پیدا میکند.
گذر از جمهوریت نظام اسالمی و حرکت به سمت
دولت اسالمی بخشی از آرزوی دیرین بخشی از
روحانیت شیعه بود که در سالهای قبل از آن فرصت

دوم احمدینژاد به صراحت در مورد سپاه پاسداران
گفت« :حاال سپاه نبض اقتصاد ،و سیاست خارجه
و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور
راضی نیست».
در این دوره نقش دیگر فرزندان علی خامنهای
(میثم و مسعود) در دفتر رهبر جمهوری اسالمی
بیشتر میشود  .دفتر حفظ و نشر آثار به یک نهاد

دولتی به بخش «شبه دولتی» واگذار شد که اکثریت
این بخش را مجموعههای زیر نظر سپاه پاسداران
بدست آوردند .بیراه نبود که اکبر هاشمی رفسنجانی
در فروردین  ۱۳۹۲چند ماه پیش از پایان کار دولت

فرهنگی در دفتر تبدیل میشود  .معاونت نظارت و
حسابرسی ،نقش خود در مدیریت اقتصادی دفتر و
نهادهای غیرنظامی زیر نظر رهبر جمهوری اسالمی
را بدست میگیرد و در واقع خزانهدار رهبر جمهوری
اسالمی خرجش را از دولت مستقر جدا میکند ،گروه
بررسیهای اقتصادی هم در این دوره نقشی پررنگتر
میگیرد تا با مشاوره دادن اقتصادی به رهبر جمهوری
اسالمی توان نفوذ دفتر او در سرمایهگذاری و کنترل
منابع را سامان دهد  .از اینجاست که به تدریج نام
وحید حقانیان به عنوان «معاون امور ویژه دفتر رهبر
جمهوری اسالمی ایران» بیشتر از همیشه شنیده
میشود ،فردی که در بسیاری از تصاویر دیدارهای
علی خامنهای در کنار او حضور دارد و بسیاری او را
تنها محافظ خامنهای میدانستند .اما هرچقدر دولت
احمدینژاد جلوتر میرفت نام و چهره حقانیان در
امور دولتی و حتی جلسات هیات دولت نیز شنیده
میشد  .او مامور ویژه خامنهای برای پروندهها و
موضوعاتی بود که پیامهای شفاهی رهبر جمهوری
اسالمی به مثابه «کپی برابر اصل» منتقل میشد.
انتخابات ۸۸؛ بازی عوض میشود
انتخابات  ۸۸فارغ از تمام تبعات آن با اعالم
نتیجهای که منجر به ماهها اعتراض خیابانی شد
ورقی دیگر در نقش و نفوذ خامنهای و دفترش داشت .
نقش وحید حقانیان در شب انتخابات و روزهای بعد
از آن پررنگتر شد به نحوی که ابوالفضل فاتح از
مشاوران میرحسین موسوی نامه محرمانه او خطاب
به خامنهای تحویل حقانیان میدهد اما «حاج وحید»
در پاسخ او میگوید از دید خامنهای انتخابات «تمام
شده است» .حضور وحید حقانیان در مراسم تحلیف
دوباره محمود احمدینژاد که عموما رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام یا رئیس مجلس خبرگان
رهبری حضور داشتند به نوعی نمایش خامنهای
برای معرفی «مامور امور ویژه» خود بود  .در دوره
اول محمود احمدینژاد توانسته بود از علی خامنهای
امتیازات مهمی نیز دریافت کند که یکی از آنها
کمرنگ کردن نقش علیاصغر حجازی بود؛ فردی
که زمانی قائم مقام دفتر رهبر بود و بسیاری او را
اطالعاتی-امنیتیترین فرد دفتر میدانند .اما پس از
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انتخابات  ۸۸ناگهان نام او بار دیگر بر سر زبانها افتاد ،ساختار جمهوری اسالمی رابطه بر اساس «الزام عملی وحید حقانیان حضور پیدا میکند و به تدریج سرداران
جاییکه محمود احمدینژاد اصرار داشت اسفندیار از والیت فقیه» تعریف شده و بحث از مناسبات پدر منصوب خامنهای در سپاه پاسداران سرنیزههای خود
رحیم مشایی را به عنوان معاون اول خود معرفی کند  .و پسری یا عرفان مراد و مریدی عبور کرده است  .را علیه احمدینژاد بیرون میکشند.
بسیاری بر این باورند افشای دستخط علی خامنهای بیان این نگاه مورد انتقاد بسیاری از سوی حامیان
از بهار  ۹۰تا پایان دوره ریاست جمهوری
در مخالفت با این انتصاب توسط حجازی انجام گرفته آن سالهای احمدینژاد قرار گرفت تا اینکه ماجرا احمدینژاد سپاه پاسداران نقشی کلیدی در کنترل
و فاصله یک هفتهای صدور نامه تا انتشار رسمی آن
با خصولتی سازی است که سپاه پاسداران که پیش از این حتی در افتتاح
ناشی از تمام رایزنیهایی بود که احمدینژاد امید
داشت به پشتوانه نفوذ دور اولش بتواند آن حکم را فرودگاه جدید بینالمللی تهران وقتی نتوانست خاتمی را مجاب به عدم بهره بردن از
بشکند .اما ناراحتی حجازی از احمدینژاد را میتوان
در خاطرات محمدی ریشهری نیز پیدا کرد جاییکه یک شرکت بینالمللی ترکیه کند نیازی به پرده پوشی ندید و علنا روی باند فرودگاه
احمدینژاد و مشایی (رئیس وقت سازمان میراث)
به دنبال الحاق سازمان حج و زیارت به سازمان لشکرکشی کرد .حاال دیگر آن صراحت برای لشکرکشی نبود بلکه به اسم قانون تمام
میراث فرهنگی بودند .تصمیمی که خامنهای در دو نیازهای سپاه پاسداران و نهادهای نزدیک به علی خامنهای تامین میشد.
نامه مستقیم خطاب به احمدینژاد با آن مخالفت
کرده بود اما او هیچ ترتیب اثری نداد  .ریشهری
در کتاب خاطرات خود به دیدارش با حجازی در به  ۲۸فروردین  ۱۳۹۰رسید .حیدر مصلحی که در اوضاع بر عهده میگیرد .از اینجاست که ترمی جدید
«حسینه کوثر (شهرک قائم)» ( ۱۸اردیبهشت  )۸۸دولت دوم احمدینژاد به عنوان وزیر اطالعات تایید در ادبیات سیاسی جمهوری اسالمی با عنوان «جریان
اشاره میکند که از او میپرسد که چرا احمدینژاد به خامنهای را گرفته بود در یک روز استعفا داد ،همان انحرافی» شکل میگیرد .بعد از آغاز اینکه برخورد با
نامههای خامنهای توجه نمیکند و او پاسخ میدهد :روز رئیس جمهور استعفا را پذیرفت و البته کمتر این جریان در دستور کار سپاه پاسداران و نهادهای
«گویی مشایی آقای احمدینژاد را سحر کرده و همه از دو ساعت نگذشت که رهبر جمهوری اسالمی آن امنیتی نزدیک به دفتر علی خامنهای قرار میگیرد
دوستانش هم از ایشان ناراحت هستند و ما نمیدانیم تایید استعفا را رد کرد و وزیر را دوباره منصوب کرد  .نیروهای سیاسی نزدیک به خامنهای صف بندی
چرا اینطور میکند» .این دیدار  ۵روز بعد از سومین یکبار دیگر احمدینژاد ،خامنهای را در برابر عملی مشخص خود با احمدینژاد را در تشکیل «جبهه
نامه خامنهای در مورد سازمان حج و زیارت است؛ به انجام داد که مجبور شد او از حکم حکومتیاش علنی پایداری» نشان میدهند .جبههای که پدر معنویاش
این معنی بسیاری از حامیان  ۴ساله نخست ریاست استفاده کند .مخالفت خامنهای با تصمیم احمدینژاد (بخوانید پدرخوانده) همان کسی بود که میگفت:
جمهوری احمدینژاد از جدا شدن خط او از دفتر به قهر  ۱۱روزه او و خانهنشینیاش منتج شد ،در «امام عصر برای احمدی نژاد دعا میکند و انتخاب
خامنهای مطلع بودند اما بسیاری از آنها حتی حجازی این مدت نزدیکان خامنهای در دیدارهای جداگانه او از کرامات و معجزه است»  .محمد تقی مصباح
به این درجه رسیده بودند که « البته نمیخواستم به دنبال مراسم آشتیکنان بودند .در این میان حرف یزدی دست رهبری بر سر وزرای سابق احمدینژاد و
کار به اینجا بکشد ،ولی بههرحال کشیده شد»  .از و حدیث از شرط و شروط احمدینژاد برای بازگشت نزدیکان علی خامنهای کشید تا یک جریان سیاسی
اینجاست که دفتر خامنهای با احتیاط سیاست به پاستور بسیار مطرح شد .یکی از آنها سه شرط  )۱به روشنی خود را مستقیم و غیرمستقیم وامدار رهبر
کنترل احمدینژاد را در دستور کار قرار میدهند  .قبول معاون اولی مشایی  )۲قبول برکناری مصلحی جمهوری اسالمی معرفی کند .از اینجاست که «جبهه
اما به نظر نمیرسید این فرزند پرورش یافته دست  )۳برکناری سعید جلیلی (دبیر وقت شورای عالی پایداری» همسنگ با «جریان انحرافی» در تحوالت
مجتبی خامنهای و دفتر رهبر جمهوری در دور دوم امنیت ملی) بود .هر سه این شروط پذیرفته نشدند  .سیاسی ایفای نقش میکند یکی نماد خامنهای و
ریاست جمهوریاش که سایه حمایت تمام قد علی این موضوع را که همان موقع مطرح بود یکسال بعد دیگری احمدینژاد.
خامنهای در تایید نتایج پرچالش انتخابات  ۸۸را حیدر مصلحی در مصاحبه با خبرگزاری فارس تایید
تابستان ۹۰؛ برادران قاچاقچی وارد میشوند
داشت خیلی سر سازگاری داشته باشد.
کرد.
علی خامنهای در دوران ریاست جمهوریاش رابطه
بسیار نزدیکی با فرماندهان ارتش داشت ،هرچقدر
آستان قدس رضوی هم جدا از تمام درآمدهای ناشی از زیارت ،نذر و صدقه
او به ارتش نزدیک بود هاشمی رفسنجانی رابطهاش
بخش بزرگی از موقوفههای خود را اجاره داده و بر اساس آخرین آمار موجود نزدیک با فرماندهان سپاه پاسداران نزدیک بود  .اما این
رابطه در دوران رهبری شکل دیگری به خود گرفت .
به  ۳۲۰هزار مستاجر دارد .تنها ارزش زمینهای تحت تملک آستان نزدیک به  ۲۰خامنهای از همان ابتدای رهبریاش رویکرد خود در
دوران ریاست جمهوری را تغییر داد  .اولین تغییر
میلیارد دالر تخمین زده میشود .از سال  ۱۳۷۷که «بنیاد بهرهوری موقوفات» به راه
رویکرد را میتوان با مخالفت او با ادغام ارتش و سپاه
افتاد مجموعه فعالیتهای آستان شکل دیگری به خود گرفت و بعدها با بر اساس آمار پاسداران دید .طرحی که از زمان روحاهلل خمینی آغاز
شده بود و هاشمی رفسنجانی با حکم او طرح اولیه را
رسمی «سازمان اقتصادی رضوی»  ۳۶شرکت در زمینههای مختلف از سرمایهگذاری به عبداهلل نوری سپرده بود .خامنهای در یکی از اولین
تا انرژی و کشاورزی مشغول به فعالیت هستند .با اینکه «بنیاد بهرهوری موقوفات» دستوراتش به عنوان رهبر جمهوری اسالمی گفت که
«من اعتقادی به ادغام ارتش و سپاه ندارم و ارتش و
در سایت خود بخشی را به عنوان «شفافیت» قرار داده است اما مدل این شفافسازی سپاه دو بازوی مسلح انقالب اسالمی و نظام جمهوری
اسالمی ایران هستند که باید به همین صورت باقی
در عدم دسترسی به این بخش از سایت مشهود است .این فعالیتها جدا از حدود ۴۵
بمانند».
خامنهای از همان موقع برای سپاه پاسداران
شرکتی است که آستان در آنها سهام باالی  ۵۰درصد دارد.
نقشهای بیشتر از یک نهاد نظامی در سر داشت .
نقشهای که در دوران هاشمی آنچنان پیگیر آن
بهار  ،۹۰پسر مستقل و پدری خشمگین
از اینجاست که به نوعی به فرمان خامنهای و با نبود چراکه سپاه پاسداران توسط دولت به وارد امور
محمود احمدینژاد بعد از انتخابات سال  ۸۸هدایت دفترش صف نیروهای وفادار به والیت فقیه اقتصادی و بازسازی ویرانههای جنگ شده بود.
رویکرد متفاوتی را در قبال علی خامنهای پیگرفت  .از احمدینژاد جدا میشود و فصل جدیدی از حضور
با روی کار آمدن محمد خاتمی اما زمین بازی برای
کار به جایی کشید که گفت« :رابطه ما با مقام معظم مقامات بیت رهبر جمهوری اسالمی در مناسبات سپاه پاسداران تغییر کرد و آنها به تدریج بازیگران
رهبری از جنس اعتقادی و پدر پسری است»  .در سیاسی دیده میشود  .بار دیگر در محافل امنیتی عرصه سیاست شدند .همزمان با اعتراضات دانشجویی
نگاه اول شاید بیان این رابطه نزدیکی رابطه رئیس حضور علی اصغر حجازی محسوس میشود ،برای در تیر  ۱۳۷۸نامه مشهور با عنوان «کاسه صبرمان به
جمهور و رهبر جمهوری اسالمی را نشان دهد اما در برکناری عبداهلل جاسبی ،رئیس پر نفوذ دانشگاه آزاد پایان رسیده» نمودی کامل از این نقش است .سپاه

دوره جدید | خرداد و تیر  | 1400شماره 40

پاسداران به فرمان خامنهای از اینجاست که نقش
سیاسی خاص خود در هدایت جریانهای سیاسی را
برعهده میگیرد ،در این دوره «معاونت اطالعات ستاد
مشترک سپاه پاسداران» جایگزین «اداره اطالعات»
میشود و رویکرد جمعآوری اطالعات در آن به مبارزه
با «جریان نفوذ» و اقدام علیه «جنگ نرم» نیز بخشی
از وظایف آن تعریف میشود .در دوره محمد خاتمی،
سپاه پاسداران بخشی از جریان سرکوب فعاالن
سیاسی را بر عهده میگیرد و سازمان اطالعات سپاه

[سپاه پاسداران] مهندسی معقول و منطقی انتخابات
است»  .کار به اینجا ختم نشد و رمضان شریف،
مسئول روابط عمومی کلی سپاه پاسداران گفت:
«سپاه شفاف سازی و ارائه معیارها و شاخص های
کاندیدای اصلح در عرصه انتخابات را همواره بمثابه
یک رسالت انقالبی و وظیفه شرعی دنبال کرده
است»  .آنها مشخصا نگران این بودند که بار دیگر
چهرهای همچون احمدینژاد را پرورش دهند که در
روزهای آخر مجبور به تحمیلاش باشند.

سیاستهای اصل  ۴۴به حدی پیش رفت که  ۸۳درصد داراییهای دولتی به

بخش «شبه دولتی» واگذار شد که اکثریت این بخش را مجموعههای زیر نظر سپاه
پاسداران بدست آوردند .بیراه نبود که اکبر هاشمی رفسنجانی در فروردین ۱۳۹۲

چند ماه پیش از پایان کار دولت دوم احمدینژاد به صراحت در مورد سپاه پاسداران

گفت« :حاال سپاه نبض اقتصاد ،و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر
از کل کشور راضی نیست».

پاسداران به عنوان جریان موازی اطالعاتی کشور با
وزارت اطالعات مشغول میشود.
در سالهای ابتدایی دوره احمدینژاد رابطه نهاد
ریاست جمهوری و سپاه پاسداران در ارکان مختلف
آن به نحوی بود که  ۵وزیر او مستقیما سابقه سپاهی
داشتند و  ۱۱نفر دیگر مستقیم و غیرمستقیم با
سابقه امنیتی مشغول به کار شده  بودند  .سپاه
پاسداران نقش کلیدی خود در انتخابات احمدینژاد
در هر دو دوره  ۱۳۸۴و  ۱۳۸۸ایفا کرد .دستکم یک
جلسه سخنرانی محمدعلی (عزیز) جعفری ،فرمانده
کل وقت سپاه پاسداران در مورد «خطر حضور دوباره
اصالح طلبان» نشان میدهد هدایت و مهندسی
انتخابات سال  ۸۸برای پیروزی نامزد مطلوب رهبر
جمهوری اسالمی چند روز پیش از برگزاری انتخابات
آغاز شده بود .رابطه احمدینژاد و سپاه بعد از «قهر
 ۱۱روزه» وارد مرحله جدیدی شد  .اختالف به
جایی کشید که احمدینژاد در یک سخنرانی آنها را
«برادران قاچاقچی» خطاب کرد.
با اینه این کنایه احمدینژاد با واکنشهای
سرداران سپاه روبرو شد اما آرامش آنها نشان میداد
که آنها تنها میخواهند  ۲سال آخر ریاست جمهوری
احمدینژاد را مدیریت کنند و همانطور که محمد
یزدی بعدها به آن قهر و دیدارش در آن روزها اشاره
کرد که «آقا [علی خامنهای] هم گفتند که اگر نظام
مسئولش من هستم که من تحمل کردم و شما
[محمود احمدینژاد] را این دو – سه ساله تحمل
کردم»  .سالها بعد جزوهای با عنوان «استقامت در
منطقه ممنوعه» توسط مجموعه «جبهه پایداری»
منتشر شد که در آن نیز به شکلی دیگر نشان میدهد
که خامنهای به چه شکل رئیس جمهور را مدیریت
کرده و تاکید دارد «حتی اگر او [محمود احمدینژاد]
خواست خودش را از پرتگاه پایین بیندازد ،نباید
گذاشت».
احمدینژاد در  ۴سال دوم تحمل شد و حاال سپاه
پاسداران خود را برای دور بعد ریاست جمهوری
آمده میکرد  .در این دوره علی سعیدی ،نماینده
علی خامنهای در سپاه پاسداران نقشی پررنگتر
از قبل به خود گرفت و صریحتر از پیش به میدان
آمد  .او در مصاحبهای تاکید کرد «وظیفه ذاتی ما

خامنهای دیپلمات میشود
در سالهای پایانی دولت احمدینژاد تحریمهای
جهانی علیه برنامه اتمی جمهوری اسالمی کمر
اقتصاد ایران را خم کرد  .جهش تورمی همزمان با
خزانه خالی حتی ریسک آن را باال برده بود که دولت
از پرداخت حقوق کارمندان خود عاجز شود .در چنین
شرایطی شخص علی خامنهای به وزیر خارجه مجوز
مذاکره مستقیم با نمایندگان ایاالت متحده آمریکا
در عمان را میدهد .تصمیمی که محمود احمدینژاد
و سعید جلیلی (دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی
و مسئول مذاکرات هستهای) با آن مخالف بودند .اما
علیاکبر صالحی مدیریت این مذاکرات را برعهده
میگیرد و نمایندگان ایران و آمریکا در سطح معاونان
دیدار میکنند .این مذاکرات در حالی انجام گرفت که
محمود احمدینژاد در طول دوره ریاست جمهوری
خود بارها تالش کرده بود با مقامات آمریکایی تماس
مستقیم بگیرد .در تنها یک نمونه در حاشیه مجمع
عمومی سازمان ملل او از محمد جواد ظریف (نماینده
وقت جمهوری اسالمی در سازمان ملل) خواسته بود
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خامنهای اجازه دیدار با سناتورها و مقامات غیردولتی
آمریکا داشت و تاکید داشت که «مورد توجه ویژه»
رهبر جمهوری اسالمی بود.
بعد از انتخاب حسن روحانی در انتخابات سال
 ۱۳۹۲علی خامنهای در سخنرانی مشهور خود از
اصطالح «نرمش قهرمانانه» استفاده کرد و همین
سخنرانی او فضایی را فراهم کرد تا ظریف که سالها
معتمد رهبر جمهوری اسالمی بود اجازه یافت تا با
وزیر امور خارجه آمریکا دیدار مستقیم داشته باشد .
دیدارهایی که گاه به صورت مستقیم انجام شد تا قفل
مذاکرات هستهای شکسته شود.
در سال  ۱۳۹۷و در دور دوم یک پرده دیگر از
نفوذ علی خامنهای در تعیین نه فقط سیاستهای
کلی نظام بلکه جزئیات امور جاری برداشته شد .
پس از سالها گمانه زنی در مورد نقش خامنهای در
انتخاب وزرا ،دفتر او صراحتا از این نقش سخن به
میان آورد که «رویه ثابت در همه دولتها ،هماهنگی
با رهبری در انتخاب وزیران دفاع ،امور خارجه و
اطالعات بوده است»  .استدالل رهبر جمهوری این
است که وزیر دفاع از آنجا که زیر مجموعه نیروهای
نظامی است باید با هماهنگی «فرمانده کل نیروهای
مسلح» یعنی شخص رهبر تعیین شود .در مورد وزیر
خارجه هم تنها به این بسنده شد که وظیفه رهبر
جمهوری اسالمی تعیین سیاستهای کلی در امور
سیاست خارجی است .اما سالها بعد و بعد از انتشار
فایل صوتی محمد جواد ظریف ،او صراحتا گفت که
«وزارت خارجه مجری سیاستهای کلی» است  .اما
در مورد وزارت اطالعات بعدها علی یونسی (وزیر
سابق اطالعات) به ماجرای دیدار خود با محمد
خاتمی پیش از قبول وزارت اشاره کرد و در آن
استدالل تعیین وزیر توسط رهبر جمهوری اسالمی را
چنین بیان میکند« :گرچه وزارت اطالعات در حال
حاضر یک نهاد امنیتی است ،اما اساس این وزارتخانه
یک نهاد نظامی است و از دل نظامیها درآمده است .
عمدهاش از سپاه آمده و بخشی هم از ارتش  .این
نیروها به اینجا نیامده تا کار اطالعاتی بکنند ،بلکه
آمدهاند تا کار عملیاتی بکنند… آمدهاند ضد انقالب
را بگیرند و بکشند».
اما کار به اینجا ختم نشد و میزان نفوذ خامنهای
در تعیین وزرا به وزیران علوم ،آموزشوپرورش و

بسیاری از حامیان  ۴ساله نخست ریاست جمهوری احمدینژاد از جدا شدن

خط او از دفتر خامنهای مطلع بودند اما بسیاری از آنها حتی حجازی به این درجه
رسیده بودند که « البته نمیخواستم کار به اینجا بکشد ،ولی بههرحال کشیده شد».

از اینجاست که دفتر خامنهای با احتیاط سیاست کنترل احمدینژاد را در دستور کار
قرار میدهند .اما به نظر نمیرسید این فرزند پرورش یافته دست مجتبی خامنهای و

دفتر رهبر جمهوری در دور دوم ریاست جمهوریاش که سایه حمایت تمام قد علی
خامنهای در تایید نتایج پرچالش انتخابات  ۸۸را داشت خیلی سر سازگاری داشته

باشد.

مقدمات دیدار با چند سناتور آمریکایی را فراهم
کند و ظریف صراحتا گفته «شما نمیتوانید چنین
تصمیمی بگیرید ،این تصمیم را باید آقا بگیرند» .این
در حالیست همان زمان خود ظریف با مجوز علی

ارشاد هم کشیده است  .با این حساب جز در حوزه
اقتصادی ،رهبر جمهوری اسالمی نقشی کلیدی در
تعیین وزرا دارد ،نقشی که دیگر حتی نیازی به پنهان
کردن آن نمیدید .اما این عدم دخالت را میتوان در
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ساماندهی و سازماندهی نهادهای موازی اقتصادی
دید که در سالهای گذشته شریان اصلی اقتصاد
ایران بدست گرفته است.
امپراطوری اقتصادی خامنهای
وقتی بهمن  ۱۳۹۸محمدجواد ایروانی ،معاون
نظارت و حسابرسی دفتر علی خامنهای گفت که
شرکتهای زیر نظر این دفتر به زودی وارد بورس
میشوند ،تاکید داشت که سهم این نهادها از اقتصاد
کل ایران کمتر از هشت دهم درصد است .اما مروری
به گذشته نشان میدهد که حتی معاونت حقوقی
سپاه پاسداران در پاسخ بهزاد نبوی که گفته بود
 ۶۰درصد اقتصاد ایران در اختیار چهار نهاد زیر نظر
رهبریست ،گفت این سهم تنها دو درصد است.
در مورد درآمدهای این چهار نهاد (ستاد اجرایی،
قرارگاه خاتم ،آستان قدس و بنیاد مستضعفان)
گزارشهای متعددی منتشر شده اما هیچگاه
حسابرسی آنها توسط معاونت نظارت و حسابرسی
دفتر رهبر جمهوری اسالمی علنی نشده است.
خرداد  ۱۳۹۲وزارت خزانهداری آمریکا در یک
مورد تحریم تنها  ۳۷شرکت تابعه ستاد اجرایی
را تحریم کرد  .همان موقع خبرگزاری رویترز در
یک گزارش تحقیقی نشان داد که این شرکتهای
تحریم شده آنهایی هستند که ستاد بیشتر از ۵۰
درصد سهام در آنها دارد و  ۲۴شرکت دیگر است که
سهم ستاد کمتر از این است ۱۴ .شرکت دیگر هم به
صورت مستقیم و غیرمستقیم با سرمایهگذاری ستاد
فعالیت میکنند که اطالعات دقیقی از آنها در دست
نیست  .بر اساس این گزارش تنها ارزش داراییهای
ستاد اجرایی بالغ بر  ۹۵میلیارد دالر (نزدیک به
 ۳۸۰هزار میلیارد تومان) تخمین زده شده است .به
این مهم باید توجه داشت که در سالهای گذشته
و همزمان با تشدید تحریمهای آمریکا علیه برنامه
اتمی جمهوری اسالمی سطح فعالیتهای مجموعه
نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری افزایشی تصاعدی
داشته است  .راه اندازی هلدینگها ،کنسرسیومها و
گروههای توسعه که با داشتن توانایی مالی باال امکان
رقابت را از شرکتهای داخلی گرفته به تدریج در
سالهای گذشته تبدیل به یک امپراطوری کنترل
اقتصاد ایران بدل شدهاند.
آستان قدس رضوی هم جدا از تمام درآمدهای
ناشی از زیارت ،نذر و صدقه بخش بزرگی از
موقوفههای خود را اجاره داده و بر اساس آخرین آمار
موجود نزدیک به  ۳۲۰هزار مستاجر دارد .تنها ارزش
زمینهای تحت تملک آستان نزدیک به  ۲۰میلیارد
دالر تخمین زده میشود  .از سال  ۱۳۷۷که «بنیاد
بهرهوری موقوفات» به راه افتاد مجموعه فعالیتهای
آستان شکل دیگری به خود گرفت و بعدها با بر
اساس آمار رسمی «سازمان اقتصادی رضوی» ۳۶
شرکت در زمینههای مختلف از سرمایهگذاری تا
انرژی و کشاورزی مشغول به فعالیت هستند .با اینکه
«بنیاد بهرهوری موقوفات» در سایت خود بخشی را
به عنوان «شفافیت» قرار داده است اما مدل این
شفافسازی در عدم دسترسی به این بخش از سایت
مشهود است .این فعالیتها جدا از حدود  ۴۵شرکتی
است که آستان در آنها سهام باالی  ۵۰درصد دارد.
بنیاد مستضعفان که فعالیتهای خود را با مصادره
اموال و داراییها نزدیکان دربار پهلوی و آنهایی که
بعدها «ضد انقالب» نامیده شدند آغاز کرد حاال به
یکی دیگر از پایههای امپراطوری علی خامنهای بدل
شده است .بنا به گزارش رسمی خود بنیاد در سال

 ۱۳۹۵میزان داراییهای آن به  ۵۶هزار میلیارد
تومان میرسد  .سوی دیگر پرویز فتاح ،رئیس بنیاد
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امنیت ملی مجلس تایید کرد که کمیسیونی برای
بررسی «ایده رهبر جمهوری اسالمی» شکل گرفته

در این دوره نقش دیگر فرزندان علی خامنهای (میثم و مسعود) در دفتر

رهبر جمهوری اسالمی بیشتر میشود .دفتر حفظ و نشر آثار به یک نهاد فرهنگی در

دفتر تبدیل میشود .معاونت نظارت و حسابرسی ،نقش خود در مدیریت اقتصادی

دفتر و نهادهای غیرنظامی زیر نظر رهبر جمهوری اسالمی را بدست میگیرد و در
واقع خزانهدار رهبر جمهوری اسالمی خرجش را از دولت مستقر جدا میکند ،گروه
بررسیهای اقتصادی هم در این دوره نقشی پررنگتر میگیرد تا با مشاوره دادن

اقتصادی به رهبر جمهوری اسالمی توان نفوذ دفتر او در سرمایهگذاری و کنترل

منابع را سامان دهد .از اینجاست که به تدریج نام وحید حقانیان به عنوان «معاون

امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسالمی ایران» بیشتر از همیشه شنیده میشود.

در مرداد  ۹۹درآمدهای عملیاتی را  ۳۶هزار میلیارد بود که تا با مطالعه و کارشناسی روی این ایده
تومان اعالم کرد که  ۷هزار میلیارد تومان آن بعد از گزارشی را برای علی خامنهای تهیه کنند.
پرداخت مالیات سود خالص است.
شاید مجموعه همین گزارشها بود که علی
در مورد اقدامات مالی و گسترده قرارگاه خاتم خامنهای را مجاب کرد تا در خرداد  ۱۳۹۸به صراحت
آمار دقیقی در دست نیست اما بنا به آمار رسمی بگوید «مشکالت نظام پارلمانی  بیشتر از نظام ریاستی
 ۴۸هزار نیروی انسانی و  ۱۵۰هزار پیمانکار با آن است» .اما اذعان به این مهم موجب نشد که او به این
همکاری میکند و تنها در ماه  ۲۰۰میلیارد تومان فکر را از سر بیرون کند که رئیس جمهور را به تدریج
حقوق در این قرارگاه پرداخت میشود .بنا به گفته تبدیل به کارگزار صرف نهاد رهبری کند .بازگشت به
فرمانده وقت این قرارگاه  نزدیک به  ۴۲هزار میلیارد آنچه در ابتدای انقالب اسالمی سال  ۵۷در سر برخی
تومان مطالبه پیمانکاری از دولت دارد که نشان از نویسندگان قانون اساسی بود که با وجود ولی فقیه
حجم فعالیتهای آن دارد .بنا به آمارهای موجود (با کشور نیازمند «قوه رهبری» است که دولت و در واقع
اینکه این آمار کامل نیست) دستکم قرارگاه خاتم «قوه مجریه» تنها نهاد اجرایی امورات کشور تحت
االنبیاء در سال  ۹۹مشغول  ۱۰۹پروژه فعال است  .امر رهبر است .علی خامنهای هم هر از چندی وقتی
برای درک دقیقتر میزان نفوذ و دسترسی قرارگاه به با بنبستی در نظام روبرو میشود به سراغ همین نگاه
منابع مالی میتوان به درآمد  ۴۰میلیاردی قرارگاه از میرود  .انتخابات  ۱۴۰۰البته نمادی از نگاه او به
تنها  ۹ابر پروژه اشاره کرد.
تغییر جایگاه رئیس جمهور است.
آرزوی حکومت اسالمی
نکته جالب توجه در این نگاه علی خامنهای
«در اسالم مردم یک رکن مشروعیتاند ،نه همهی اختالف نگاه او در دوران ریاست جمهوریاش به
پایهی مشروعیت  .نظام سیاسی در اسالم عالوه بر روحاهلل خمینی در مورد جایگاه «حکومت اسالمی»
رأی و خواست مردم ،بر پایهی
اساسی دیگری هم بود  .در واقع خامنهای زمانیکه خود مجری بود به
ِ
که تقوا و عدالت نامیده میشود ،استوار است  .اگر خوبی از موانع نگاهی والیی برای اداره جامعه با خبر
کسی که برای حکومت انتخاب میشود ،از تقوا و بود اما در دوران رهبریاش به همان مسیری رفت که
عدالت برخوردار نبود ،همهی مردم هم که بر او اتّفاق خمینی رفت .رهبر سابق جمهوری اسالمی در پاسخ
کنند ،از نظر اسالم این حکومت ،حکومت نامشروعی به رئیس جمهوری وقت صراحتا تاکید داشت ««از
است؛ اکثریت که هیچ ».این بخشی از نگاه علی بیانات جنابعالی [علی خامنهای] در نماز جمعه [۱۱
خامنهای به نقش مردم است نقشی که او در آستانه دی  ]۱۳۶۶این طور ظاهر میشود که شما حکومت
ادوار انتخابات به شکلی دیگر از آن بهره میجوید  .را به معنای والیت مطلقهای که از جانب خدا به نبی
اما نگاه علی خامنهای که تجربه خوبی در دوران اکرم واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع
ریاست جمهوریاش با نقش نخست وزیر نداشت و احکام فرعیه تقدم دارد ،صحیح نمیدانید و تعبیر به
اختالفهای او با میرحسین موسوی گاه پای رهبر آن که این جانب گفتهام حکومت در چارچوب احکام
وقت جمهوری اسالمی را به میان کشید پس از الهی دارای اختیار است ،به کلی بر خالف گفتههای
سالها بار دیگر از تغییر شکل نظام سخن به میان اینجانب است ».خمینی در این نامه تاکید دارد که
آورد  .با اینکه علی خامنهای صراحتا در سخنرانی حکومت اسالمی «یکی از احکام اولیۀ اسالم» است و
خود گفته بود« :اگر احساس بشود که به جای نظام حتی آنرا مقدمتر از نماز و حج میداند.
ریاستی مث ً
ال نظام پارلمانی مطلوب است هیچ اشکالی
خامنهای که در سالهای گذشته به دنبال تثبت
ندارد» اما بعدها اکبر هاشمی رفسنجانی سعی کرد نگاه «حکومت اسالمی» و بسط نظریه «اسالم
تغییری در مسیر دیدگاه او ایجاد کند و گفت منظور سیاسی» است حاال به دنبال انتخابی برای نظام است
خامنهای این بوده که «در نظام ما بنبست نیست  .که بتواند بر خالف سالهای گذشته چالشی نظری
یعنی کسی نباید فکر کند که بن بست داریم و اگر ما برای او نداشته باشد  .چالشهایی که آرزوی دیرین
حتی بخواهیم نظام اداره کشور را تغییر دهیم ،قانون خامنهای را شاید محقق کند ،آرزوی شکلگیری یک
اساسی را اصالح و تغییر میدهیم ».اما بعد از این «دولت اجرایی» برای سیاستهایی که دفترش تعیین
بود که عالءالدین بروجردی ،رئیس وقت کمیسیون میکند.
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دولت سایه ،گزارش سیطره شبکه مافیایی حاکم بر اقتصاد ملی ایران
شاهرخ بهزادی

فساد اقتصادی در ایران امروز مبدل به پدیدهای
کام ً
ال نظام مند و”سیستماتیک” شده  و تمامی ارکان
حاکمیت نظام اسالمی را فرا گرفته است  .آغاز این
فرآیند به پایان دهه شصت و روزهای پس از پایان
جنگ ایران و عراق بر می گردد که با شکل گیری
نخستین ساختار مافیایی امنیتی-نظامی در کشور
همراه بوده است  .اکنون دیگر در نظام بر خاسته
از والیت فقیه واژه “اقتصاد ملی” معنای خود را از
دست داده است  .مجموعه نهادهای غیر انتخابی زیر
نظر رهبری و تشکل های مافیایی برخاسته از آن و
همچنین نهادهای اقتصادی و امنیتی سپاه پاسداران
که آن هم تحت نظارت رهبری قراردارند ،بازوی
نیرومند اقتصادی دولت سایه در ایران را تشکیل می
دهند .این مجموعه مافیایی اکنون سایه سنگین خود
را بر اقتصاد کشور گسترانیده است و دولت رسمی که
طی سه دهه گذشته هر آئینه ضعیف تر شده ،اینک
آخرین نفسهای خود را می کشد .در انتخابات ریاست
جمهوری خرداد ماه ،دولت سایه با مهندسی انتخابات
و حذف اکثریت نامزدهای غیر خودی  از سوی شورای
نگهبان راه را برای به قدرت رسیدن یکی از مهره های
وفادار خود و کنترل کامل دولت رسمی هموار کرده
است.
نتیجه تسلط دولت سایه بر اقتصاد کشور ،غارت و
چپاول ثروت های ملی  و در همان حال گسترش فقر
و فالکت مردم ایران بوده است .به روایت آمارها هم
اکنون بیش از  ۷٠درصد مردم ایران از نظر معیشتی به
زیر خط فقر سقوط کردهاند.
بهزاد نبوی ،فعال سیاسی اصالحطلب در
گفتوگویی در ماه سپتامبر  ٢٠۱۹با سایت «الف» و
در پاسخ به این پرسش که قدرت اقتصادی در ایران
بطور مشخص در دست چه کسی است و به چه کسانی
ارتباط دارد ،گفته است «:در ایران چهار نهاد وجود
دارد که  ۶۰درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ ستاد
اجرایی فرمان امام ،آستان قدس و بنیاد مستضعفان و
قرارگاه خاتم االنبیا و هیچیک از اینها ارتباطی با دولت
و مجلس ندارند».
چهار نهاد مورد اشاره آقای نبوی که بر اقتصاد ایران

تسلط دارند ،زیرنظر مستقیم
و غیر مستقیم علی خامنهای،
رهبر جمهوری اسالمی   قرار
دارند  .سه نهاد :ستاد اجرایی
فرمان امام ،آستان قدس و
بنیاد مستضعفان زیر نظر
مستقیم آیتاهلل خامنه ای
قرار دارند و قرارگاه خاتم
االنبیا نیز از زیرمجموعههای
سپاه پاسداران است که
فرمانده آن را رهبر جمهوری
اسالمی منصوب میکند.
بهزاد نبوی همچنین گفته
است :اقتصاد کشور تحت
کنترل مجلس و دولت نیست و قدرت واقعی در کشور
در دست این دو نهاد رسمی نیست .او درباره اختیارات
دولت گفته«:اختیارات دولت بر طبق قانون اساسی
حدود  ۱۰الی ۲۰درصد کل اختیارات اداره کشور است
و باید در همین حد از دولت انتظار داشت» .او شرایط
کنونی اقتصاد کشور را خراب تر از آن می دادند که
بتوان به سهولت آن را درمان کرد…»
آقای نبوی همچنین گفته که قدرت در ایران دست
دو جناح اصولگرا و اصالح طلب نیز نیست و نباید
مشکالت کشور را به عملکرد دو جناح اصالحطلب و
اصولگرا تقلیل داد«:اینکه اصالح طلبان و اصولگرایان
موجب نابسامانی های امروز هستند ،آدرس غلط دادن
است و نباید آدرس غلط داد و آنچه که باعث کاهش
سرمایههای اجتماعی نظام شده ،عمدتا ربطی به
عملکرد این دو طیف ندارد .درست است که این دو
طیف در درون حاکمیت هستند و ممکن است دولت و
مجلس را هم در اختیار داشته باشند ،اما قدرت واقعی
دست اینها نیست .امروز حتی اقتصاد کشور هم تحت
کنترل مجلس و دولت نیست».
اقتصاد ایران تحت کنترل کیست؟
حمید عنایت نویسنده و تحلیگر مسائل ایران
و منطقه در پاریس در یادداشتی اخیراً   در یکی از
نشریات فرانسوی نوشت :سازمان های بین المللی

تخمین می زنند که در ایران حدود  ۱٠هزار نفر
وجود دارند که منحصرا ً منابع مالی ،بانکی ،نفتی
و منابع دیگر را در اختیار دارند  .با کمال شگفتی
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران در دسامبر
سال میالدی گذشته با روشی دیگر به همین ارقام
نزدیک شده است  .اوگفته طی سال های  ۹۷و :۹٨
«حدود  ۱٢هزارشخص حقیقی و حقوقی در  ۱٣هزار
واحد اقتصادی کشور نزدیک به  ١١۰میلیارد دالر
ارز خارجی مصرف کرده اند  .آنها هیچ صورت مالی
حسابرسی شده ای را ارائه نداده اند و در همان حال از
سوی هیچ مرجعی در ایران مورد بازرسی یا پاسخگویی
قرار نگرفته اند».
طی سال  ۱٣۹۷و  ،۱٣۹٨طبق گزارش بانک
مرکزی  ١٨۰ ،میلیارد دالر از کشور خارج شده است،
اما مشخص نیست که دالرهای خارج شده از کشور به
چه مصرفی رسیده است .طبق برخی مطالعات  ،طی
این دو سال مبلغ   ۳۵میلیارد دالر برای واردات کاالها
و محصوالت اساسی مصرف شده است و معلوم نیست
که  ۱۴۵میلیارد دالر بقیه به چه مصارفی رسیده است.
پس از توافق هسته ای در سال  ٢۰۱۵بیش از ۱۵٠
میلیارد دالر پول های بلوکه شده ایران از سال ٢۰۱۶
آزاد شد و رژیم ایران حداقل تا خروج آمریکا از برجام
و بازگشت تحریم ها حداقل دو میلیون بشکه در روز
نفت فروخته است .با این وجود ،خیزش های اعتراضی
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سال های  ٢٠١۷و  ٢٠١۹ناشی از فقر ،تورم و بیکاری سایه در ایران عمدتاً از سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای جذب شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری
بسیاری از شهرهای ایران را لرزاند.
تشکیل شده است .آنان می گویند که حضور گسترده در ایران ،ستاد اجرایی فرمان امام از طرق مختلف با
حمید عنایت می گوید« حداقل  ۶٠درصد اقتصاد سپاه در بخش های مهم اقتصادی و نهادهای سیاسی اینگونه قراردادها مخالف کرد .این ستاد فقط پس از
ایران در دست سپاه است .سپاه با از بین بردن عرصه کشور این نظر را تأیید می کند .اما هر چند سپاه نقش آنکه وزارت نفت با دو شرکت وابسته به ستاد ،یعنی
تولید کاالها در ایران ،ثروت های نجومی را از ورود کاال گستردهای در ساختار دولت سایه در ایران دارد ،اما شرکت نفت پرشیا و شرکت توسعه صنایع گاز برای
از چین و جاهای دیگر بدست آورده است .همه درگاه بسیار ساده لوحانه است که ساختار دولت سایه در توسعه منابع نفت و گاز قرارداد هایی امضا کرد و
ها و اسکله های ورودی به ایران در دست آنهاست  .ایران را به سپاه پاسداران انقالب اسالمی محدود کرد .موفق شد سهم خود را بگیرد ،آرام گرفت و مخالفت با
آنچه مافیای قدرت نامیده می شود ،چیزی غیر از سپاه
نتایج تازه ترین پژوهش حسین رسام و صنم وکیل قراردادهای ” آی سی پی” را کنار گذاشت.
و شرکتهای عظیم وابسته به بیت رهبری و محافل در انستیتوی “هوور” دانشگاه استانفورد آمریکا نشان
پس از ستاد اجرایی فرمان امام ،قرارگاه خاتم االنبیا
نزدیک به قدرت نیست که از هرگونه حسابرسی و می دهد که ساختار دولت سایه در ایران بسیار فراتر سپاه پاسداران نقش مهمی در چهارچوب دولت سایه
مالیات معاف هستند».
از سپاه پاسداران می رود و شامل نهادهای قدرتمند ایفا می کند.
البته آقای عنایت فقط به بخش کوچکی از فعالیت تحت نظر دفتر رهبری ،سرویس های اطالعاتی و
قرارگاه خاتم االنبیا کنسرسیومی است که  ۱۳۵هزار
های سپاه که همانا بخش واردات کاال و قاچاق است ،امنیتی ،قوه قضاییه ،بوروکراسی مذهبی و نهادهای نفر را مستقیماً در شرکت های زیر مجموعه ای خود
اشاره کرده است .بخش بزرگی از اقتصاد کشور تحت شبه خصوصی مانند ستاد اجرایی فرمان امام  ،سازمان در استخدام  دارد و  ۳٠٠هزار نفر دیگر در مشاغلی در
کنترل بنگاه ها و شرکت های تحت کنترل سپاه است اقتصادی آستان قدس رضوی   ،بنیاد تعاون سپاه و دیگر شرکت ها  فعالیت می کنند که با این نهاد مرتبط  
که  در صفحات آتی این گزارش در باره جزئیات آن بنیاد مستضعفان و شرکت های تابعه آنها و همچنین هستند .با احتساب خانواده های آنان ،تخمین زده می
مفص ً
ال توضیح داده خواهد شد.
بسیاری از نهادهای دیگر تحت نظر دفتر رهبری می شود که در ایران در حدود دو میلیون نفر برای تأمین
حسین راغفر استاد اقتصاد در ایران در گفتگو شود .دولت سایه در ایران در واقع از ترکیب تمامی این معاش خود به فعالیت های قرارگاه خاتم االنبیاء وابسته
با خبرگزاری ایلنا در دسامبر سال    ٢٠١۹در باره نهادها و مجموعه ها تشکیل می شود.
هستند .درآمد سرشار و هنگفت حاصل از فعالیت این
فرماندهان سپاه پاسداران می گوید «:ژنرالهای
هدف دولت سایه حفظ امنیت و ایجاد ثبات برای نهادها بودجه  مخفی دولت سایه را تأمین می کند که
توسط بیت رهبری کنترل و هدایت می شود.
فساد اقتصادی در ایران امروز مبدل به پدیدهای کام ً
ال نظام مند
بیت رهبری
دفتر و یا بیت رهبری  نقش اصلی را در هماهنگی
و»سیستماتیک» شده و تمامی ارکان حاکمیت نظام اسالمی را فرا گرفته است .آغاز
ومدیریت دولت سایه به عهده دارد  .بیت رهبری در
این فرآیند به پایان دهه شصت و روزهای پس از پایان جنگ ایران و عراق بر می
واقع به عنوان ستاد هماهنگی دولت سایه ایفای نقش
می کند.
گردد که با شکل گیری نخستین ساختار مافیایی امنیتی-نظامی در کشور همراه بوده
در تشکیالت گسترده دفتر خامنهای شبکه عظیمی
از نمایندگان و مسئوالن مورد اطمینان به عنوان
است .اکنون دیگر در نظام برخاسته از والیت فقیه واژه «اقتصاد ملی» معنای خود را
چشم و گوش این ستاد خدمت می کنند .آنان تمامی
از دست داده است.
ساختارهای دولت سایه در زمینه های اطالعاتی،
امنیتی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و
فاسد در همه محافل تصمیمگیری از سازمان برنامه و تداوم نظام اسالمی در ایران و در همان حال تالش مذهبی و همچنین تمامی تحوالت در  کشور را رصد
بودجه گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نفود دارند و در راه تمرکز ثروت و قدرت در دست اقلیتی است که کرده و تحت کنترل دارند .برآوردها نشان می دهند
نمیگذارند احدی منافع آنها را تهدید کند…»
مافیای قدرت در ایران را تشکیل می دهند .این هدف که اندازه و دامنه این سازمان مخوف به نحوی طراحی
فرشاد مؤمنی ،استاد اقتصاد دانشگاه عالمه با چپاول اقتصاد ملی ایران و در همان حال با افزایش شده که  بتواند پس از مرگ خامنه ای کماکان به کار
طباطبایی در مراسم روز دانشجو در آذر ماه سال قدرت سرکوب مخالفان تأمین می شود.
خود ادامه دهد.
گذشته گفت «:اقتصاد سیاسی ایران از نقطه عطف
تأثیر اقتصادی دولت سایه
در حالی که   آیت اهلل خمینی برای اداره دفتر
پایان جنگ تا امروز هر روز به صورت فزاینده در حال
امروز ،بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران توسط خود به تعداد بسیار کمی از مسئوالن اعتماد داشت،
تسخیر شدن به دست مافیا است… تجربه عملکرد سه دولت سایه و بخش نیمه خصوصی وابسته به آن  و از جانشین وی ،علی خامنه ای یک شبکه عظیم متشکل
دهه گذشته این بوده که مردم و به ویژه فرودستان جمله اشخاصی کنترل می شود که دارای پیوندهای از صدها نماینده و کارمند را در دفتر خود به خدمت
جزو بازندگان بوده اند و تولیدکنندگان در هر سطحی عمیق با محافل قدرت و دولت سایه هستند.
گرفته است.
که بیشتر غیرت ملی داشته اند بیشتر قربانی شده اند
خصوصی سازی در ایران طی دو دهه گذشته سهم
آنان در همه جا به عنوان چشم و گوش رهبری
و نهاد دولت به بیشترین شکنندگی می رسد  .نقطه عمده ای از دارایی های تحت کنترل دولت رسمی را حضور دارند و مستقیماً به خامنه ای گزارش می دهند .
های عطفی هم داشته ایم اما تحریم و کرونا تلخی به شرکت ها و اشخاص مرتبط به دولت  سایه منتقل برای همه وزارتخانه ها ،دانشگاه ها ،نیروهای مسلح
یک اقتصاد سیاسی به دست مافیا درآمده را به صورت کرده است.
و نهادهای مذهبی نمایندگانی منصوب شده اند که
عریان به نمایش گذاشت».
حسین رسام و صنم وکیل در کار پژوهشی خود به گزارش کم و کیف امور را به دفتر و خود خامنه ای
این استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی عنوان مثال نشان می دهند که شاخکهای اقتصادی گزارش می دهند .حتی برای تمامی اموری که به خارج
همچنین تأکید کرد« :کشور با بحران برابری ،بحران سپاه و نیروهای مسلح و بنیادهایی مانند :آستان قدس از کشور مربوط می شود ،مسئوالنی انتصاب شده که به
کارآیی حکومت و بحران مشارکت روبرو است و این رضوی ،ستاد اجرایی فرمان امام ،بنیاد پانزدهم خرداد موازات وزارت امور خارجه کار می کنند .مث ً
ال آیت اهلل
کارنامه یک پیام مشخص دارد که نهادهای نظارتی و حتی کمیته امداد امام ،در میان سایر نهادهای دولت محمدتقی شاهرخی برای جنوب شرقی آسیا و حجت
رسمی کفایت بایسته نداشته اند که قبل از مرگ سایه ،کنترل زیادی بر بخش شبه خصوصی اقتصاد االسالم محسن ربانی برای آمریکای التین به عنوان
سهراب به درد این اقتصاد برسند».
ایران دارند.
نماینده کار می کنند.
ساختار و اجزای تشکیل دهند دولت سایه در
به عنوان مثال ،دارایی های ستاد اجرایی فرمان
نمونه دیگری از گستره و قدرت نرم دفتر رهبری
ایران
امام بیش از  ١۰۰میلیارد دالر تخمین زده می شود  .دانشگاه آزاد المصطفی است که بودجه رسمی ساالنه
دولت سایه در ایران یک ابر ساختار بسیار پیچیده این نهاد زیر نظر آیت اهلل خامنه ای  در بخش های آن بیش از  ٨٠میلیون دالر است .این دانشگاه در بیش
دارد که  ابعاد امنیتی ،اطالعاتی و اقتصادی آن در هم داروسازی ،امالک و مستغالت ،مخابرات ،نفت و گاز از  ۷٠کشور جهان شعبه دارد ۵٠.هزار دانشجوی این
تنیده اند  .هدف آن حفظ اسالم سیاسی و گسترش فعالیت می کند.
دانشگاه از  ۱٢۵کشور مختلف جهان هستند  .این
تسلط اقلیتی محدود بر سرنوشت سیاسی ،اجتماعی و
یادآوری این موضوع حائز اهمیت است که پس از دانشگاه همچنین برای ایجاد سود اقدام به ایجاد
اقتصادی اکثریت یک ملت بزرگ است.
توافق اتمی سال  ٢٠۱۵و طراحی قراردادهای جدید شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در چندین کشور
برخی از تحلیلگران استدالل  می کنند که دولت نفتی از سوی وزارت نفت موسوم به ” آی سی پی” جهان کرده است.
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مدیر این دانشگاه از سوی آیت اهلل خامنه ای
منصوب می شود .مدیر فعلی دانشگاه آزاد المصطفی
آیت اهلل علیرضا اعرافی است  .او همچنین رئیس
دستگاه متمرکز برای مدیریت سمینارهای حوزه های
علمیه سراسر کشور است.
نگاهی به برخی از اشخاص کلیدی بیت رهبری
که امور دولت سایه را هماهنگ می کنند
محمد گلپایگانی حلقه داخلی افراد معتمد آیت اهلل
خامنهای  در بیت رهبری را مدیریت می کند.
او که پیش تر معاون سابق وزارت اطالعات بوده و از
افراد بسیار قابل اعتماد خامنهای است به عنوان رئیس
ستاد دولت سایه انجام وظیفه می کند.
محمد جواد ایروانی ،رئیس سابق ستاد اجرایی
فرمان امام و وزیر پیشین اقتصاد در سال های  ۱۳۶۴تا
 ۱۳۶٨و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر کارایی
امور مالی و اقتصادی دولت سایه نظارت دارد.
در حالی که سرتیپ پاسدار وحید حقانیان به عنوان
معاون امور ویژه دفتر رهبری دستورالعمل هایی را
به شاخه های مختلف دولت منتقل می کند ،حجت
االسالم احمد مروی  هماهنگی نهاد های مذهبی ،از
جمله آیت اهلل ها و افراد مرتبط در حوزه های علمیه
را به عهده دارد.
حجت االسالم محسن قمی مسئولیت وزارت خارجه
موازی  در دولت سایه را برای جهان اسالم به عهده
دارد  .او تالش می کند تا اطمینان حاصل کند که
مراکز متعدد سیاست خارجی از لحاظ ایدئولوژیک با
یکدیگر همسو عمل می کنند.
سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی معاون راهبردی و
اشراف فرماندهی کل قوا در ستاد کل نیروهای مسلح
است  .وی از سال  ١۳۶٨تا سال  ۱۳۷۱فرماندهی
نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی را برعهده
داشت .او رابط فرماندهی کل با نیروهای مسلح است و
نیروهای مسلح  مستقر در سوریه  و عراق و همچمنین
دفاع ضد موشکی را مدیریت می کند.
علی اصغر میرحجازی ،معاون امنیتی ،سیاسی دفتر
علی خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی ایران است .او
رابط دفتر رهبری با دستگاه های اطالعاتی و امنیتی
کشور است  .میرحجازی هدایت طرحهای سرکوب
اعتراضات سال  ۱۳۸۸را به عهده داشته است .بسیاری
او را چهره پشت پرده اطالعاتی بیت رهبری توصیف
کردهاند.
میرحجازی در دهه  ۶۰از اعضای حزب جمهوری
اسالمی بود و به دستور علی خامنهای ،رئیس جمهوری
وقت به سمت معاون امور خارجی وزارت اطالعات
منصوب شد .در دوران زمامداری میرحجازی در این
پست ،ترور های زنجیرهای فعاالن سیاسی اپوزیسیون
و مخالفان جمهوری اسالمی در خارج از ایران صورت
گرفت.
سردار پاسدار ابراهیم جباری ،یکى از سیاسىترین
و تندرو ترین سرداران سپاه پاسداران فرمانده گارد
محافظ آیتاهلل على خامنهای و لشکر مستقل ولی امر
است .او در راس نیرویی بیش از  ۱٢هزارسپاهی وظیفه
نگهبانی و حفاظت از آیتاهلل على خامنهای  و مجموعه  
ستاد دولت سایه را به عهده دارد .لشکر ولی امر گاهی
اوقات برای برقراری نظم در تهران فراخوانده می شود.
حسین طائب ،سازمان اطالعات سپاه که اکنون
قدرتمندترین سازمان اطالعاتی جمهوری اسالمی
است را اداره می کند .حسین طائب یکی از مهره های
کلیدی دولت سایه و نزدیک به مجتبی خامنه ای است.
سوابق اولیه حسین طائب در سپاه و جنگ بود .او

سپس معاون امور خارجی وزارت اطالعات شد ،ولی
نقش مجتبی خامنهای در انتخابات ریاست
پس از مدتی و در پی روی کار آمدن دولت محمد جمهوری    ۱۳۸۴و حمایت از محمود احمدینژاد،
خاتمی در نیمه دهه    ۷۰از وزارت اطالعات کنار نظارت بر مهندسی انتخابات ریاست جمهوری سال
گذاشته شد.
 ٨٨و سرکوب اعتراضات گسترده مردمی به نتایج
پس از بر مال شدن قتل های زنجیره ای و تصفیه ها این  انتخابات و همچنین سرکوب تظاهرات اعتراضی
در وزارت اطالعات ،حسین طائب که پیش تر مسئولیت سراسری دیماه  ۹۶و آبان  ۹٨دیگر بر کسی پوشیده
حفاظت اطالعات سپاه پاسدران را در کارنامه خود نیست.
دارد ،به تیمی از مسئوالن و معاونان پیشین وزارت
نهادهای اقتصادی دولت سایه وابسته به سپاه
اطالعات در بیت رهبری برای شکلدهی تشکیالتی که پاسداران انقالب اسالمی
به «اطالعات موازی» مشهور شد ،پیوست.
سپاه پاسداران انقالب اسالمی بخش قابل توجهی
فرماندهی این نهاد اطالعاتی موازی در بیت از فعالیت های اقتصادی ناشفاف خود را از طریق دو
رهبری را اصغر میرحجازی ،مشاور امنیتی رهبر به نهاد :بنیاد تعاون سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا
عهده داشت  و این نهاد اطالعاتی در ابتدا با حضور پیش می برد.
افرادی چون علی فالحیان ،مصطفی پورمحمدی و
بنیاد تعاون سپاه در سال  ۱۹٨۶تاسیس شد  .بر
حسین طائب که به “میثم”  مشهور بود ،شکل گرفت  .اساس اساسنامه ،این بنیاد یک موسسه غیرانتفاعی
در همان حال نیز آیتاهلل خامنهای برای دور زدن است که توسط هیئت امنایی که توسط رهبر جمهوری
وزارت اطالعات در دولت اصالحات ،دستور فعالتر اسالمی منصوب می شود ،اداره می شود .اهداف این

چهار نهاد مورد اشاره آقای نبوی که بر اقتصاد ایران تسلط دارند ،زیرنظر

مستقیم و غیر مستقیم علی خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی قرار دارند .سه نهاد:

ستاد اجرایی فرمان امام ،آستان قدس و بنیاد مستضعفان زیر نظر مستقیم آیتاهلل

خامنه ای قرار دارند و قرارگاه خاتم االنبیا نیز از زیرمجموعههای سپاه پاسداران

است که فرمانده آن را رهبر جمهوری اسالمی منصوب میکند.

شدن واحدهای اطالعاتی سپاه پاسداران و همچنین بنیاد بر اساس اساسنامه آن  تأمین نیازهای مالی و
بخشهای اطالعاتی قوه قضاییه و نیروی انتظامی مسکن کارکنان سپاه از طریق تهیه زمین و مصالح
جمهوری اسالمی (ناجا) را   در چهارچوب حفاظت ساختمانی است  .اما این بنیاد با دهها شرکت زیر
اطالعات قوه قضاییه و حفاظت اطالعات ناجا صادر مجموعه ای خود در عرصه بسیار گسترده ای از
کرد.
فعالیت های تولیدی ،خدماتی و تجاری فعالیت دارد .
طائب در تیرماه  ۸۷به فرماندهی بسیج منصوب بنیاد تعاون سپاه در واقع یکی از  ۵مجموعه بزرگ
شد .با ادغام نیروی مقاومت بسیج در نیروی زمینی اقتصادی کشور به شمار میرود که از هرگونه پرداخت
سپاه پاسداران انقالب اسالمی که از جمله طرحهای مالیات معاف است.
سردار جعفری برای تحول در ساختار سپاه بود ،طائب
بنیاد تعاون سپاه از جمله در بخش های مسکن  ،
در نیمه مهرماه  ٨٨از این نیرو خداحافظی کرد.
مخابرات و ارتباطات ،صنعت خودرو ،صنایع ریلی،
حسین طائب با اعالم رسمی ارتقای جایگاه سازمانی بانکداری ،مالی ،کشاورزی ،دامپروی ،تولید غدا ،معدن،
معاونت اطالعات سپاه به سازمانی مستقل تحت عنوان   گردشگری ،پزشکی ،رایانه و فناوری اطالعات فعالیت
سازمان اطالعات سپاه ،در  ۲۸اردیبهشت    ۱۳۹۸می کند .این بنیاد همچنین در چند دهه اخیر ،نقش
به ریاست این سازمان منصوب شد که هم اکنون بزرگی در اجرای بسیاری از پروژه های پایین دستی
مهمترین و بزرگترین سازمان اطالعاتی کشور محسوب و باال دستی صنایع از سد سازی گرفته تا پتروشیمی
می شود .حسین طائب نیز کماکان  بر این سازمان که داشته است.
عم ً
ال تحت کنترل دفتر رهبری است ،ریاست می کند.
بنیاد تعاون سپاه در سال  ٢٠٠۹با خرید اکثریت
حسین رسام و صنم وکیل در گزارش تحقیقی خود سهام شرکت مخابرات ایران وارد بازار مخابرات و
در انستیتو هوور اعالم می کنند که سازمان مخوف ارتباطات  کشورشد .بنیاد سپس کنترل شرکت همراه
اطالعات سپاه پاسداران در بیت رهبری متولد و بالنده اول ایران را کسب کرد  .بنیاد تعاون سپاه در سال
شده است.این سازمان دارای صالحیت فرا قانونی و  ٢٠۱٨و به دنبال  بازگشت تحریم های آمریکا سهام
قضایی برای بازداشت و زندانی کردن شهروندان ایرانی خود در این دو شرکت بزرگ را به فروش رساند.
و دیگر شهروندان دارای تابعیت دو گانه است و این
یادآور می شویم که کنسرسیوم “اعتماد مبین” از  
تصویر مهم دیگری از عملکرد و  نفوذ گسترده دولت شرکت هایی چون شهریار مستان ،شرکت گسترش  
سایه در ایران را نشان می دهد.
الکترونیک مبین ایران و شرکت سرمایه گذاری  
مجتبی خامنهای
توسعه اعتماد تشکیل شده   است  .اکثریت سهام
نقش مجتبی خامنه ای در بیت رهبری ،یعنی ستاد شرکت مخابرات ایران ،شرکت ارتباطات سیار ایران و
فرماندهی دولت سایه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار شرکت صنایع دریایی ایران در اختیار شرکت های زیر
است .مجتبی به عنوان مورد اعتماد ترین عنصر این مجموعه این کنسرسیوم   قرار دارد  .این کنسرسیوم
تشکیالت موازی در نزد پدرش ،از وجهه ،منابع و شبکه زیر نظر بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام
آیت اهلل خامنه ای محافظت می کند .مجتبی خامنهای اداره می شود.
در مرکزیت حلقهای از مسئوالن اطالعاتی و نظامی
اول آبان ماه سال  ،۱۳۹۷بنیاد تعاون سپاه پاسداران
دفتر رهبری قرار داد که به تیم مجتبی خامنه ای انقالب اسالمی در اطالعیه ای ،خبر از خروج خود از
معروف است.
کنسرسیوم اعتماد مبین داد .در این اطالعیه ،علت این
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امر را تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح مربوط به خروج به سپاه پاسداران تاکنون پذیرفتهاند که «پنج هزار طول جمعاً  ۴۰۰کیلومتر.
این نهاد از سهامداری شرکت های مخابرات (اخابر) و میلیارد تومان» به شهرداری خسارت بدهد.
در شرایط   کنونی ،قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء
همراه اول (همراه) اعالم کرد.
او گفت :مبلغ  ۱۷۰۰میلیارد تومان بدهی بنیاد به عنوان  بزرگ ترین پیمانکار ایران با  ۵هزار شرکت
نگاهی به شرکتها و گروههای مهم تجاری و تعاون سپاه که در گزارش حسابرسی سازمان امالک خصوصی کار می کند  .به گفته مدیران آن ،قرارگاه
مالی زیرمجموعه بنیاد تعاون سپاه
شهرداری برای سال  ۹۴آمده بوده ،در گزارش سال سازندگی خاتماالنبیاء در پروژه هایی که ارزش آن
بنیاد تعاون سپاه در صنعت خودرو سازی کشور  ۹۵یکباره حذف شده است.
کمتر از  ٢۳میلیون دالر باشد مشارکت نمی کند .این
حضور پررنگی دارد .بخش مهمی از گروه خودروسازی
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء
بازوی نیرومند اقتصادی سپاه پاسدران تا کنون بیش
بهمن (۴۵درصد) متعلق به تعاونی سپاه و بخشی نیز
قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء که  بازوی اقتصادی از  ٢۵٠٠پروژه متوسط و بزرگ در ایران را به پایان
متعلق به شرکت سرمایهگذاری غدیر است  .حدود سپاه پاسداران انقالب اسالمی است در سال  ۱۳۶٨با رسانیده است.
۱۷درصد سایپا دومین تولیدکننده   خودرو در ایران دستور علی خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی و توسط
اگر میانگین ارزش پروژه های انجام شده توسط آن
در اختیار بنیاد تعاون سپاه است.
محسن رضایی فرمانده وقت سپاه با تفسیر از اصل را  ٨٠میلیون دالر در نظر بگیریم ،ارزش کل پروژه
بانک انصار در سال  ۱۳۶۷در قالب صندوق  ١۴۷قانون اساسی برای مشارکت در امر بازسازی هایی که توسط قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء انجام
قرضالحسنه انصارالمجاهدین کار خود را آغاز کرد و کشور پس از جنگ ایران و عراق تاسیس شد  .این شده بیش از  ٢٠٠میلیارد دالر است.
در سال  ۱۳۸۹از صندوق به “بانک انصار” ارتقاء یافت .قرارگاه به تدریج به پیمانکار اصلی پروژههای کالن
گستره تشکیالت و ثروت افسانه ای این نهاد
بانک انصار با  ۶۰۰شعبه در سرتاسر کشور ،اقتصادی و صنعتی دولت ایران تبدیل شد.
اقتصادی وابسته به سپاه گویای سهم بزرگ آن در
چهارمین بانک بزرگ ایران محسوب میشود و خود
قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء در بخش های :نفت ،اقتصاد کشور و نفوذ سیاسی آن است.
نیز از چندین هلدینگ و شرکت تشکیل شده است  .گاز و پتروشیمی؛ صنعت و معدن و صنایع وابسته؛
نهادهای اقتصادی دولت سایه وابسته به بسیج
در تاریخ  ۳۰آذر  ۱۳۹۹بانک انصار به طور کامل و راه و شهرسازی؛ بنادر و سازه های ساحلی؛ حمل و
بسیج فعالیتهای اقتصادی خود را از طریق دو نهاد
رسمی بعد از برگزاری مجمع عمومی در بانک سپه نقل؛ ارتباطات و مخابرات؛ بازار امالک؛ کشاورزی؛ اقتصادی :بنیاد تعاون بسیج و سازمان بسیج سازندگی
ادغام گردید.
بهداشت و محیط زیست ،ماشین آالت سنگین و تولید انجام می دهد.
مؤسسه ثامن و مؤسسه مالی و اعتباری ثامناالئمه تجهیزات؛ فناوری اطالعات و ارتباطات و طراحی و
بنیاد تعاون بسیج
که با نام تعاونی اعتبار ثامناالئمه هم شناخته می مهندسی فعالیت می کند .فعالیت های گسترده این
بنیاد تعاون بسیج در مرداد سال  ١٣٧۵با تصویب
شود ،پیش از ادغام  در سال  ۱۳۹۷در بانک انصار   ۵۰۰قرارگاه  از طریق  ١١گروه و هلدینگ و  ۱٠موسسه علی خامنه ای ،رهبر جمهوری اسالمی تأسیس شد .به
شعبه در کشور داشته است .این مؤسسه بهتنهایی تا وابسته هماهنگ می شود.
موجب ماده یک اساسنامه  آن «مؤسسهای غیرانتفاعی،
پایان سال  ۸۸بیش از ۴۳هزار میلیارد تومان تسهیالت
گروههای اصلی تمرکز فعالیت های قرارگاه سازندگی با شخصیت حقوقی و مالی مستقل و وابسته به نیروی
به متقاضیان پرداخت کرده است.
خاتماالنبیاء عبارتند از :گروه هلدینگ دریایی نوح؛ مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی است».
هلدینگ صنعتی تعاون سپاه ده ها شرکت از جمله هلدینگ راه و شهرسازی قرب کربال؛ هلدینگ نفت
در ماده چهارم اساسنامه در باره اهداف این بنیاد
داروسازی سینا ،پتروشیمی کرمانشاه وفوالد زاگرس را و گاز و پتروشیمی خاتم؛ گروه سپاسد؛ گروه سپانیر؛ آمده است« :الف؛ ایجاد فرهنگ تعاون و همکاری در
در برمی گیرد.
گروه نیروگستر؛ گروه تخصصی شهید رجایی ،گروه میان بسیجیان و پشتیبانی و هدایت آنها جهت استفاده
در ادامه به شرکت های دیگر زیر مجموعه ایی بنیاد هلدینگ ارتباطات سماوات ،گروه کوثر ،گروه عاشورا از تسهیالت اقتصادی دولت» و «ب؛ ارائه خدمات به
سپاه پرداخته ایم]۱[.
و گروه تخصصی هلدینگ نیرو.
بسیجیان در ابعاد فرهنگی و هنری ،علمی و آموزشی،
مسکن ،وام ،مصرف و بهداشت و درمان».
طی سال  ۱٣۹۷و  ،۱٣۹٨طبق گزارش بانک مرکزی  ١٨۰ ،میلیارد دالر از
در ماده هفتم اساسنامه بنیاد تعاون بسیج ،شش
مؤسسه معرفی شده است که «ارائه خدمات مذکور
کشور خارج شده است ،اما مشخص نیست که دالرهای خارج شده از کشور به چه
در بند (ب) ماده چهار به بسیجیان ،صرفا از طریق
مصرفی رسیده است .طبق برخی مطالعات ،طی این دو سال مبلغ  ۳۵میلیارد دالر
آنها و بدون ایجاد شرکت یا مؤسسه دیگری صورت
میگیرد»؛ ماده چهار در دو بند «الف» و «ب» اهداف
برای واردات کاالها و محصوالت اساسی مصرف شده است و معلوم نیست که ۱٤۵
بنیاد را تشریح میکند که در بند «ب» آن آمده از
میلیارد دالر بقیه به چه مصارفی رسیده است.
طریق «ارائه خدمات به بسیجیان در ابعاد فرهنگی و
هنری ،علمی و آموزشی ،مسکن ،وام ،مصرف و بهداشت
پرونده فساد  ۱٣هزار میلیاردی بنیاد تعاون
شرکتها و مؤسسات اصلی وابسته به قرارگاه و درمان»  .شش مؤسسهای که نامشان در اساسنامه
سپاه
سازندگی خاتماالنبیاء عبارتند از :مؤسسه عمران آمده عبارتاند از« :مؤسسه فرهنگی هنری رزمندگان
این پرونده “مشتی نمونه خروار” از فسادهای بنیاد صنعت؛ مؤسسه عمران ساحل؛ مؤسسه ریل گستر؛ اسالم»« ،مؤسسه قرضالحسنه بسیجیان»« ،مؤسسه
تعاون سپاه در کسب منافع غیر قانونی از اموال عمومی مؤسسه راه سازه؛ شرکت مهندسی نفت و گاز سپانی؛ تأمین درمان بسیجیان»« ،مؤسسه تأمین مسکن
است .محمود میرلوحی ،عضو شورای شهر تهران درباره شرکت مهندسی سپاسد؛ مؤسسه نور؛ مؤسسه سماء؛ بسیجیان»« ،مؤسسه تأمین اقالم مصرفی بسیجیان» و
پروندههای فساد دوران شهرداری محمدباقر قالیباف مؤسسه مهندسین مشاور ایمنسازان و مؤسسه ویژه «مؤسسه خدمات علمی و آموزشی رزمندگان».
گفت در یک بازه زمانی کوتاه در سال  ۱۲« ،۹۳هزار حرا.
تا اینجا ظاهرا ً همه چیز متداول و طبیعی به نظر
به عنوان مثال برخی پروژههای در دست اجرا یا می رسد ،ولی درعمل ما شاهد رویکردی کام ً
و  ۹۰۰میلیارد تومان» از اموال شهرداری تهران به
ال متفاوت
شرکت رسا تجارت مبین وابسته به بنیاد تعاون سپاه تکمیل شدهٔ قرارگاه در بخش نفت ،گاز و پتروشیمی با اساسنامه بنیاد تعاون بسیج هستیم.
واگذار شده است.
عبارتند از  :طرح توسعه فازهای ،۲۲ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۳
در عمل ،این بنیاد که قاعدتاً باید یک موسسه غیر
قرارداد اصلی همکاری شرکت رسا تجارت مبین  ۲۳و  ۲۴پارس جنوبی؛ پاالیشگاه ستاره خلیج فارس؛ انتفاعی  و در خدمت اعضای آن(بسیجان) باشد ،اقدام
از شرکت های زیر مجموعه ای بنیاد تعاون سپاه با خطوط انتقال نفت ،گاز ،فراورده و تلمبهخانه و خطوط به ایجاد شرکت هایی با ماهیت انتفاعی در بخش های
شهرداری تهران که منجر به چنین واگذاریهایی انتقال آب مجموعاً به طول بیشاز  ۱۱هزار کیلومتر؛   امور مالی ،بانکی ،بهداشت و درمان ،حمل و نقل و
شده است ،در تاریخ  ۱۳خرداد سال  ۹۳بین مسئوالن مخازن ذخیرهسازی با ظرفیت بیشاز  ۶میلیارد لیتر؛ دیگر بخشهای تجاری کرده است و بابت درآمدهای
شهرداری و سپاه امضا شده است.
پتروشیمی فیروزآباد (الفین )۱۴؛ پتروشیمی دماوند؛ سرشاری که از این طریق کسب می کند ،مالیات
پس از طرح شکایت و پیگیریطوالنی اعضای دوره آفسایت فاز  ۲در عسلویه و آناهیتا ؛ کارخانه ان پرداخت نمی کند.
پنجم شورای شهر تهران برای بازپس  گیری اموال جی ال  ۱٢٠٠جزیره خارگ؛ و کارخانه ان جی ال
در اینجا برای نمونه فقط به چند مورد اشاره می
شهرداری تهران ،محمود میرلوحی ،عضو شورای شهر  ۳٢۰۰اهواز؛ سازههای فراساحل از جمله ساخت  ۱۰شود:
تهران در گفتوگویی که روز  ۵بهمن سال گذشته سکوی دریایی با وزن  ۲۳هزار تن ،یک سکوی حفاری
شرکت”جوانسیر ایثار” ،آنها که سفرهای
در روزنامه شرق منتشر شد ،گفت نهادهای وابسته نیمهشناور آبهای عمیق و حفاری  ۸۸حلقه چاه به بینشهری زیادی دارند ،با نام این شرکت حمل و نقل
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و گردشگری آشنا هستند .این«شرکت در دیماه سال
 ۱۳۸۰با هدف خدمترسانی و ساماندهی حملونقل
زمینی جامعه با موضوع فعالیت حملونقل داخلی،
بینالمللی ،خدمات هوایی ،سیاحتی و زیارتی در اداره
ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید و فعالیت خود
را آغاز کرد».
شرکت”ریل ترابر سبا” در بخش حملونقل ریلی
فعالیت میکند و صاحب واگنهای قطار است  .در
مطلبی که تحت عنوان «معرفی قطارهای لوکس
غدیر» بر روی وبسایت این شرکت قرار دارد ،آمده:
«قطارهای ویژه غدیر بهعنوان مجللترین ،ایمنترین و
پرسرعتترین قطار کشور با رعایت استانداردهای روز
دنیا به سفارش شرکت ریل ترابر سبا و با بهرهگیری
از توان خبرهترین متخصصان داخلی تولید شده است
و هماکنون همهروزه در مسیرهای تهران -مشهد و
اصفهان -مشهد و برعکس آماده خدمترسانی به
هممیهنان عزیز است  .در آگهی تأسیس شرکت
“ریل ترابر سبا” که مهر ماه سال  ١٣٨٨در روزنامه
رسمی کشور منتشر شد ،یکی از موضوعات شرکت،
«جابهجایی ریلی بار و مسافر»« ،انجام تمام پروژههای
مرتبط با حملونقل ریلی» و… ذکر شده است .
همچنین در آگهی تأسیس ،شرکت از نوع «سهامی
خاص» ذکر شده است.
بانک “مهر اقتصاد” :بانک مهر اقتصاد در سال
 ١٣٧٢در ابتدا با نام مؤسسه قرضالحسنه بسیجیان
آغاز بهکار کرد  .از سال    ١٣٨١به مؤسسه مالی و
اعتباری ارتقا یافت .سرمایه اولیه بانک در سال ١٣٧٢
از سوی رهبر جمهوری اسالمی پرداخت شده است.
بانک “مهر اقتصاد” افزون بر یک مؤسسه مالی و
اعتباری به عنوان یک هلدینگ فعالیت می کند و چهار
شرکت زیر مجموعه ای دارد :شرکت های “کارگزاری
مهر اقتصاد ایرانیان”“ ،تجلی مهر ایرانیان”“ ،فراسوی
شرق” و “شرکت آتیهسازان مهر اقتصاد”]۲[.
سازمان بسیج سازندگی
سازمان بسیج سازندگی در سال  ٢۰۰۰میالدی
تشکیل شد تا جایگزین جهاد سازندگی شود.هدف
از تأسیس این سازمان ،بسیج جوانان برای توسعه و
فعالیت در مناطق محروم کشور بوده است  .بودجه
سازمان بسیج سازندگی از سوی دولت تامین می شود،
ولی دولت هیچگونه کنترلی از نظر مالی بر آن ندارد.
فعالیت های این نهاد خصوصاً در بخش های
مسکن ،صنعت و کشاورزی گسترش یافته است  .به
گفته مدیران آن ،این نهاد نظامی-اقتصادی  ۱۴۵هزار
واحد تولیدی در سیزده بخش مختلف تأسیس کرده
است.
بنیاد تعاون ناجا
این بنیاد یک هلدینگ بزرگ وابسته به نیروی
انتظامی جمهوری اسالمی است که خود چندین
هلدینگ زیر مجموعهای دارد .این بنیاد در سال ۱۳۷۵
تشکیل شده و اساس کار آن کسب منافع   با انجام
فعالیتهای اقتصادی ،تجاری و بازرگانی و از محل سود
حاصله خدماترسانی به اعضای نیروی انتظامی است.
فعالیت های این بنیاد در بخش های توسعه ،ساخت
و ساز ،خدمات ،فناوری ،مالی و سرمایه گذاری است.
ماجرای شرکت صوری بنیاد تعاون ناجا که نفت
خام خریده ولی پولش را نداده است
اقتصادنیوز در فروردین سال  ۱۳۹۷نوشت :در
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
درباره عملکرد اجزا  ۱و  ٢بند “ز” تبصره  ۱قانون
بودجه سال ۱٣۹۶کل کشور برخی از نکات مبهم

پرونده تخلفات فروش نفت توسط شرکت وابسته به
بنیاد تعاون ناجا درباره فروش نفت افشا شد.
در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
مجلس آمده است :بر اساس توافق بین شرکت
“پتروتیما” وابسته به بنیاد تعاون ناجا مقرر شده
بود تا میزان  ۱٠میلیون بشکه ماهانه نفت خام و
فرآوردههای نفتی به ارزش تقریبی یک میلیارد دالر
به صورت ماهیانه و با تایید فرماندهی ناجا بدون نیاز
به ضمانتنامه بانکی ،تحویل و مبالغ آن سه ماه پس
از تحویل هر محموله به شکلی که وزارت نفت اعالم
میکند ،پرداخت شود.
براساس این گزارش با وجود پیگیریهای مکرر
شرکت ملی نفت ایران ،وصول وجه ارزش محموله
نفتی از شرکت پتروتیما به مبلغ  ۱٨۵میلیون و ٢۴٠
هزار دالر تاکنون به نتیجه نرسیده است.
در بخش دیگری از این گزارش خاطرنشان شده
است :عالوه بر این ،محموله دیگری نیز توسط ناجا به
مقدار  ۵۹۹هزار بشکه نفت خام به ارزش  ۶۱میلیون و
 ۴۴۳هزار دالر به شرکت پتروتیما تحویل شده است،
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مسلح است.
منابع مالی این سازمان از پرداخت کسورات بیمه و
بازنشستگی نیروهای مسلح  و در همان حال از طریق
منافع مالی حاصل از فعالیت های تجاری و سرمایه
گذاری های گسترده این نهاد تأمین می شود.
این سازمان عمدتاً فعالیتهای اقتصادی خود را از
طریق  دو شرکت بزرگ سرمایه گذاری یعنی :سرمایه
گذاری “شستان” و سرمایه گذاری “غدیر” انجام می
دهد.
شستان
شرکت سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی
نیروهای مسلح “شستان” در سال  ۱۳۸۶بر اساس
ماده  ۹اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نیروهای
مسلح به منظور بهکارگیری سرمایههای این سازمان
با هدف ارتقای توان مالی بازنشستگان تشکیل گردید.
این شرکت در زمینه های ساخت و ساز ،معدن و
صنایع وابسته ،بازرگانی ،مالی ،انرژی وخصوصاً صنایع
پتروشیمی بسیار فعال است  .شرکت سرمایهگذاری
«شستان» سرمایهگذاری در حوزه پتروشیمی را

پس از توافق اتمی سال  ٢٠۱۵و طراحی قراردادهای جدید نفتی از سوی

وزارت نفت موسوم به « آی سی پی» برای جذب شرکت های خارجی برای سرمایه
گذاری در ایران ،ستاد اجرایی فرمان امام از طرق مختلف با اینگونه قراردادها مخالف

کرد .این ستاد فقط پس از آنکه وزارت نفت با دو شرکت وابسته به ستاد ،یعنی

شرکت نفت پرشیا و شرکت توسعه صنایع گاز برای توسعه منابع نفت و گاز قرارداد
هایی امضا کرد و موفق شد سهم خود را بگیرد ،آرام گرفت و مخالفت با قراردادهای
« آی سی پی» را کنار گذاشت.

اما تاکنون این مبلغ با شرکت ملی نفت تسویه نشده
است.
این کمیسیون در خصوص نتیجه قضایی بررسی
این پرونده یادآور شده بود :بر اساس اطالعات دریافتی
از معاون حقوقی و امور مجلس ناجا ،به دلیل عدم
تسویهحساب شرکت پتروتیما و عدم ارائه اطالعات
شفاف از سوی مدیران وقت این شرکت و بنیاد تعاون،
موضوع در سازمان قضایی نیروهای مسلح ،مطرح و
پرونده قضایی علیه مدیران وقت تشکیل شده است و
با توجه به پیگیریهای قاضی پرونده ،در حال حاضر
مدیران مذکور به همراه تنی چند از افراد مرتبط با
موضوع به حکم قاضی مذکور در زندان بوده ،تحقیقات
همچنان ادامه دارد و رأی قطعی صادر نشده است.
در این گزارش تصریح شده است :بر اساس آخرین
اظهارات معاون حقوقی و امور مجلس ناجا ،شرکت
پتروتیما هیچ وابستگی به بنیاد تعاون ناجا نداشته و
یک شرکت کام ً
ال خصوصی است و ادعای وابستگی
ً
شرکت به بنیاد تعاون ،صرفا بر اساس یک برگ توافقی
بوده است که بین شرکت مذکور و بنیاد تعاون ناجا
مبادله شده و بر این اساس مقرر بوده است تا ۵٠
درصد سهام شرکت پتروتیما به بنیاد تعاون ناجا واگذار
شود.
سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
این سازمان در سال  ٢۰۰٢میالدی با ادغام
سازمانهای بیمه و بازنشستگی سپاه پاسدران ،ارتش و
نیروهای انتظامی تاسیس شد .رهبر جمهوری اسالمی
بر این سازمان نظارت دارد.
این سازمان مسئول ارائه خدمات اجتماعی ،بیمه،
مراقبت های پزشکی و بازنشستگی به اعضای نیروهای

به عنوان مهمترین عرصه فعالیت اقتصادی خود در
نظر گرفته و هم اکنون احداث زیرساختهای شهرک
پتروشیمی مکران به عنوان منطقه سوم انرژی کشور و
مخازن فاز  ۲عسلویه را نیز در دست دارد.
شرکت پتروشیمی بوشهر ،شرکت پتروشیمی
مرجان ،شرکت مخازن سبز عسلویه ،شرکت توسعه
نگین مکران ،مجتمع پتروشیمی بدرشرق ،شرکت بین
المللی  ( Spiبازرگانی خارجی؛ صادرات محصوالت
پتروشیمی) و پاالیشگاه ستاره سبز سیراف از
جمله شرکتهای زیر مجموعه ای شستان درحوزه
پتروشیمی ،پاالیش و نفت و گاز هستند.
شرکت سرمایه گذاری غدیر
این شرکت در ابتدا شرکت سرمایه گذاری بانک
صادرات ومتعلق به بانک صادرات بود .در سال ،۱۹۹۵
به سهامی عام تبدیل شد و در همان سال در بورس
تهران پذیرفته شد .در سال  ۱۹۹۶به شرکت سرمایه
گذاری غدیر تغییر نام داد .در سال  ، ٢٠٠٨مالکیت
شرکت سرمایه گذاری غدیر به سازمان تأمین اجتماعی
نیروهای مسلح منتقل شد.
فعالیتهای اقتصادی غدیر در هشت هلدینگ در
بخش های پتروشیمی ،برق و انرژی ،معدن و صنایع
وابسته ،حمل و نقل ،ساخت و ساز   تجارت و مالی
و فناوری اطالعات و ارتباطات فعالیت متمرکز است .
شرکت سرمایهگذاری غدیر هماکنون مالکیت ۱۴٠
شرکت را در اختیار دارد ،که در حوزههای مختلف
فعالیت مینمایند و بزرگ ترین سرمایه گذاری در
بورس تهران را دارند .از شرکتهایی که سرمایهگذاری
غدیر اکثریت سهام آنها را در اختیار دارد ،میتوان به:
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ،هلدینگ توسعه

دوره جدید | خرداد و تیر  | 1400شماره 40

21

صنایع بهشهر ،پتروشیمی پارس ،شرکت پاالیش نفت
گروه توسعه انرژی تدبیر
هر چه در حوزه سهام شرکتهای نفتی و پاالیشی فعال
بندرعباس اشاره کرد.
گروه “توسعه انرژی تدبیر” یکی از هلدینگهای است؛ به طوری که در پتروشیمی پردیس ،پاالیش نفت
ستاد اجرایی فرمان امام
تخصصی زیرمجموعه گروه توسعه اقتصادی تدبیر اصفهان ،مس ایران ،فوالد خوزستان ،پتروشیمی جم و
مطابق ماده  ۴۹قانون اساسی ،ستاد اجرایی فرمان است  .گروه توسعه انرژی تدبیر ،سهامدار  ۹شرکت دیگر شرکتهای مهم این بخش سهام دارد.
امام مسئول مدیریت دارایی هایی است که در اختیار زیر است :نفت پارس ( ۵درصد) ،بازرگانی نفت پارس
آستان قدس رضوی ،بزرگ ترین امپراطوری مالی
رهبر قرار دارد.
( ۱۰۰درصد) ،نفت و گاز پرشیا ( ۱۰۰درصد) ،حفاری خاورمیانه
ستاد اجرایی فرمان امام در کارهای خیریه ولی شمال ( ۱۰درصد) ،شیمیایی مدیران شیمی (۱۰۰
آستان قدس رضوی که مهمترین وقدرتمندترین
عمدتا  در فعالیت های اقتصادی فعال است.
درصد) ،پاالیش نفت هرمز ( ۸۰درصد) ،پتروشیمی بنیاد مذهبی ایران است ،در واقع یک امپراطوری
در سال  ،٢٠۱٣رویترز گزارش داد که دارایی این قائد بصیر ( ۸۰درصد) ،حفاری تدبیر ( ۱۰۰درصد) ،عریض وطویل بسیار قدرتمند اقتصادی و ثروتمند نیز
نهاد  بیش از  ۹۵میلیارد دالر برآورد شده است.
ری نیرو (۱۰۰درصد).
می باشد .مجله”فوربس” تعیین وتخمین میزان دارایی
بازوی اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام عمدتاً در
شرکت دارویی برکت
های آستان قدس رضوی را غیرممکن می داند زیرا
زمینه امالک و مستغالت فعالیت می کند  .سرمایه
این شرکت در بازار دوم بورس با نماد برکت حضور آستان قدس رضوی هرگز میزان دارایی ها واموال خود
گذاری ستاد برای فعالیت های اقتصادی از طریق بنیاد دارد  .ارزش بازار این شرکت در حال حاضر  ۷۳۰۰را منتشر نکرده است .آستان قدس رضوی بزرگترین
برکت و گروه توسعه اقتصادی تدبیر انجام می پذیرد .میلیارد تومان است .بازه ساالنه قیمت هر سهم برکت موقوفه جهان است ودرکشورهای دیگر چنین موسسه
بنیاد برکت در زمینه کارآفرینی و توسعه فعالیت بین  ۱۸۵تا  ۱۴۱۷تومان بوده است .قیمت سهم این ای با این مختصات و گستردگی وجود ندارد.
می کند  .این بنیاد در دسامبر  ٢٠٠۷با سرمایه  ۱٢شرکت در  فروردین  ۱۳۹۸به میزان  ۱۶۰تومان بوده
فعالیت های اقتصادی آستان قدس رضوی در
هزار میلیارد ریال تأسیس شد.
که در روز  ۱۲خرداد سال  ۱۴۰۰هیجده برابر شده وبه سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی متمرکز است .
به گفته مدیران بنیاد برکت چهل شرکت زیر  ۲۸۷۴تومان افزایش یافته است است ۵۰ .درصد از این سازمان در سال  ١۹۹۷تاسیس شده و طبق
مجموعه ای  این بنیاد در ساخت مدارس در مناطق پرتفوی شرکت دارویی برکت مربوط به سهام شرکت اساسنامه آن ،هدف آن تأمین منابع مالی برای
روستایی و محروم کشور فعال شدند  .همچنین این هلدینگ البرز است  .هلدینگ البرز نیز صاحب  ۶۲فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی آستان قدس رضوی
بنیاد با تأکید بر کار ،پروژه هایی را در مناطق محروم درصد سهام گروه دارویی سبحان ۶۲ ،درصد تولیددارو ،است.
کشور هدایت می کند  .ایجاد و اجرای پروژه های  ۱۱درصد داروسازی فارابی ۹ ،درصد کی.بی.سی۵۳ ،
فعالیتهای اقتصادی این سازمان طی سالهای
زیربنایی مانند راه سازی ،مسکن فقرا ،تأمین آب ،برق درصد پخش البرز ۳۶ ،درصد البرز بالک ۱۳ ،درصد گذشته بسیار گسترش یافته است  .این سازمان در
و خطوط تلفن ،مسجد ،ساختمان و امور کشاورزی از رازک و… است .ارزش بازار این هلدینگ در حال حاضر بخش های مختلف مانند صنعت داروسازی ،تولید مواد
جمله فعالیت های این بنیاد است.
 ۸۳۰۰میلیارد تومان است.
غذایی ،تولید فرش ،صنعت توسعه و ساخت و ساز از
جمله خودرو سازی ،اتاق سازی و ساخت ماشین آالت
نمونه دیگری از گستره و قدرت نرم دفتر رهبری دانشگاه آزاد المصطفی
کشاورزی  ،کشاورزی و دامداری ،بخش نفت و گاز،
فناوری اطالعات ،امور مالی و سرمایه گذاری فعالیت
است که بودجه رسمی ساالنه آن بیش از  ٨٠میلیون دالر است .این دانشگاه در بیش
می کند.
از  ۷٠کشور جهان شعبه دارد ۵٠.هزار دانشجوی این دانشگاه از  ۱٢۵کشور مختلف
بر اساس وب سایت آن ،سازمان اقتصادی رضوی
بیش از هفتاد شرکت زیر مجموعه ای دارد .شرکتهایی
جهان هستند .این دانشگاه همچنین برای ایجاد سود اقدام به ایجاد شرکت ها و
مانند شرکت نان قدس رضوی ،توسعه نفت و گاز
بنگاه های اقتصادی در چندین کشور جهان کرده است.
رضوی ،شرکت مهندسی قدس نیرو ،گروه مپنا ،شرکت
شهاب خودرو ،هلدینگ ساخت و ساز رضوی که به
بنیاد برکت همچنین فعالیتهای خدمات درمانی
شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران
طور مستقیم و غیرمستقیم  ۱٢هزار نفر را در استخدام
برای قشرهای محروم انجام میدهد.
مالکیت این شرکت نیز بهصورت سهامداری خاص خود دارد و از نظر دارایی بزرگترین هلدینگ در شرق
ارزش دارایی های این نهاد بیشتر از  ۵٠هزارمیلیارد است و در بورس حضور ندارد ۴۵ .درصد سهام شرکت ایران محسوب می شود.
تومان تخمین زده شده است.
مبین وان کیش که ارزش بازار روزش به  ۱۵۰۰میلیارد
سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی بیش از
گروه توسعه اقتصادی تدبیر
تومان میرسد ،متعلق به این شرکت است .افزون بر  ۱۴۵نوع تولیدات وخدمات مختلف صنعتی ،معدنی،
گروه توسعه اقتصادی تدبیر   ،یکی از غول های این ،بخشی از سهام شرکت مخابرات و شرکتهای کشاورزی ،دامی وخدماتی به بازار عرضه می کند .
اقتصاد و صنعت ایران است.
توسعه اعتماد مبین ،تالیا ،ارتباطات جامعه مبین و…   شرکت های مزبور  دارایی ها ،تولیدات و درآمدهای
به گزارش اقتصاد شهروند ،گروه توسعه اقتصادی در زیر مجموعه این شرکت قرار دارد.
کالنی دارند .به طور مثال فقط ” شرکت کشت وصنعت
تدبیر شامل هفت هلدینگ از جمله کنسرسیوم توسعه
شرکت سرمایهگذاری تدبیر
انابد ” دارای  ۱۰هزار هکتار زمین زیرکشت می باشد .
اعتماد مبین (مالک  ۳۷درصد سهام شرکت مخابرات)
شرکت سرمایهگذاری تدبیر از دیگر شرکتهای مهم سطح اراضی جنگلی که درشمال دراختیار “شرکت
و   بیش از  ۶٠شرکت در حوزه های پتروپاالیشی ،وابسته به گروه سرمایهگذاری تدبیر است که در زمینه کشاورزی وعمران جنگل های قدس رضوی” است۶۹ ،
ساختمانی ،دارویی ،کشاورزی ،معدنی ،سالمت ،سرمایهگذاری در بورس فعالیت دارد .این شرکت شامل هزار و  ۸۸۰هکتار است.
فناوری اطالعات و مطالعات انرژی و اقتصادی است  .چندین شرکت از جمله شرکت سرمایهگذاری پردیس،
مجموعه تولید پسته باغات آستان قدس درکشور به
این گروه فعالیت های خود را از سال  ۱۳۷۸زیر نظر شرکت لیزینگ ایران و شرق ،شرکت ایران و شرق و بیش از  ۶هزار تن می رسد که ازاین میزان ۲ ،هزارتن
ستاد اجرایی فرمان امام آغاز کرده و در یک دهه اخیر شرکت تولید و صادرات ریشمک میشود ۳۶ .درصد از پسته خشک به خارج از کشور صادرمی شود.
به عنوان یکی از برترین هلدینگ های اقتصادی ،سهام شرکت ریشمک متعلق به سرمایهگذاری تدبیر و
شمار زیادی از شرکتها و مؤسسات اقتصادی
صنعتی و سرمایه گذاری در بازار بورس ایران فعالیت هشت درصد متعلق به شرکت سرمایهگذاری پویاست  .تابعه آستان قدس رضوی در قالب “هلدینگ”های
دارد .چهره های شاخص صنعتی و اقتصادی و سیاسی در واقع بزرگترین سهم در پرتفوی شرکت پویا ( ۱۸مختلف فعالیت میکنند .این هلدینگها در بخشهای
کشور در این مجموعه بزرگ اقتصاد مشغول به فعالیت درصد) مربوط به شرکت ریشمک است ۹۹.۹۹  .درصد نساجی ،دامپروری ،کشاورزی ،خودرو سازی ،عمران و
هستند  .این گروه ،سهامدار بسیاری از شرکت های سهام شرکت پویا هم از آن شرکت تدبیر است.
ساختمان ،داروسازی و در بسیاری دیگر از بخشهای
دارویی و فلزی و پاالیشگاهی در بورس ایران است و
شرکت تدبیر با اینکه در شرکتهای مهمی مانند اقتصادی ایران ،فعالیت می کنند  .هیچیک از این
صدها هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بانک و بیمه پارسیان ،سرمایهگذاری پردیس ،لیزینگ “هلدینگ”ها نه تنها مالیات پرداخت نمیکند ،بلکه بر
این هلدینگ عظیم اقتصادی کشور مشغول به فعالیت   ایران و شرق ،صنعتی آما ،سیمان ارومیه و نفت پارس اساس برخی از گزارشها ،حتی پول آب و برق مصرفی
می باشند.
سهام دارد ،خودش سهامی خاص است و در بورس خود را هم پرداخت نمیکنند.
در ادامه نگاهی به برخی از هلدینگهایی گروه حضور ندارد ۵۴ .درصد از سهام شرکت سرمایهگذاری
بنیاد مستضعفان
تدبیر انداخته ایم که اطالعاتی درباره آنها وجود دارد .پردیس متعلق به تدبیر است .شرکت پردیس بیش از
بنیاد مستضعفان در سال  ۱۹۷۹با حکم آیت اهلل
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خمینی که خواستار مصادره همه اموال منقول و غیر در سال  ١۹۹۴و پس از ادغام با سازمان ایثارگران ۱۰هزار و  ۹۳۶میلیارد ریال بوده است.
منقول (امالک)  متعلق به خاندان سلطنت پهلوی و انقالب اسالمی و ستاد آزادگان فعالیت خود را با نام
در سال  ٢٠۱۵این بنیاد  ٢۳هزار واحد مسکونی
بنیاد پهلوی و وابستگان آنها و برخی کارخانهداران و بنیاد شهید ادامه داد.
ساخته است.
بازرگانان ،با هدف کمک به فقرا و نیازمندان  تأسیس
این بنیاد دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی
از زمان آغاز فعالیت تا پایان سال  ٢٠۱۵این بنیاد
شد.
و اداری است  و تحت نظارت رهبری اداره میشود.
فقط  ۱٢٣هزار و  ۱٠٢واحد مسکونی احداث کرده
بنیاد مستضعفان به رغم آنکه طبق اساسنامه
بودجه  ۱۳هزار میلیارد و  ۹۵٨میلیون تومانی آن از است .البته مدیر اجرایی آن ادعا می کند که این بنیاد
موسسهای غیرانتفاعی در ایران است ،اما پس از شرکت محل منابع عمومی تأمین می شود (در سال  .)٢٠۱٨بیش از  ٢٠٠هزار خانه روستایی را بازسازی کرده
ملی نفت ایران ،دومین مؤسسه اقتصادی بزرگ کشور
صندوق پس انداز شهید ،سازمان اقتصادی کوثر و است.
محسوب میشود .با این وجود این مؤسسه عریض و بانک دی ،سه بازوی این بنیاد هستند که فعالیتهای
کمیته امداد امام
طویل که هیچگونه مالیاتی برای فعالیت های اقتصادی اقتصادی آن را در بخش های مختلف انجام می دهند.
کمیته امداد امام در  ۱۴اسفند ۱۳۵۷به دستور
خود نمی دهد ،نه تنها هیچ کمک شایان توجهی به
صندوق پس انداز شهید با هدف جمع آوری بخشی آیت اهلل خمینی و با هدف پشتیبانی از محرومان و
افراد ضعیف جامعه نمی کند ،بلکه بسیاری از شرکت از پس انداز و دارایی های فرزندان شهدا (جنگ) برای مستضعفان و توانمندسازی آنها به ریاست حبیباهلل
های تابعه آن زیان می دهند و در مواردی  برای هزینه سرمایه گذاری و حفظ ارزش این دارایی ها و ایجاد عسگراوالدی بنیانگذاری شد.
های خود از بودجه دولت هم کمک می گیرد.
ارزش افزوده برای آنها  تأسیس شده است.
این بنیاد شبیه سایر نهادهای دیگر دولت سایه،
طبق اسناد موجود حسابداری در وبسایت این
این شرکت در بخش های مختلف از جمله زمینه خیلی زود وارد حوزه اقتصادی شد  .فعالیتهای
بنیاد ،بیشتر فعالیتهای اقتصادی بنیاد مستضعفان هایی مانند تجارت ،امالک و مستغالت ،سرمایه گذاری اقتصادی آن بتدریج از اهداف ابتدایی تعریف شده
در چهارچوب یازده گروه تخصصی و  ۱٨۹شرکت و و امور مالی  ،سوخت و انرژی و زیر ساخت ها فعالیت گذشت  .بنیادی که هدف آن از بین بردن فقر در
مؤسسه در بخشهای خدمات در امور مالی و فناوری می کند .این شرکت در سال  ٢٠٠۵در بورس تهران کشور بود ،امروز مبدل به بزرگترین  “کارتل” کشور
اطالعات ،انتشارات ،جهانگردی ،سرمایهگذاری ،پذیرفته شد.
شده است.
خدمات بیمه و بانکداری  ،پیمانکاری عمومی  ،تجارت
سازمان اقتصادی کوثر چهار دهه است که در اقتصاد
کمیتهٔ امداد امام از منابع پرشمار مالی و سرمایهای
و بازرگانی ،معدن و صنایع وابسته بدان ،انرژی ،ساخت کشور فعال است .مأموریت آن اجرای یک نقش موثر بهره می گیرد  .زکات و صدقهها ،تنها بخشی از
و ساز و کشاورزی متمرکز است  .این نهاد همچنین در اقتصاد ملی از طریق فعالیت های مختلف(تعریف درآمدهای این نهاد را در بر می گیرد .بر پایهٔ اعالم
دارای شرکت ها و موسسات  فرهنگی و اجتماعی است نشده است)   به هدف تأمین اجتماعی و خدمت به کمیته امداد امام میزان مشارکت مردمی به کمیته
که فعالیتهای گستردهای در این زمینه دارند.
خانواده های شهدا و جانبازان است.
امداد در سال  ۱۳۹۵معادل هزار و  ۴۶۰میلیارد تومان
در سال  ۱۳۶۸بنیاد مستضعفان ،مالکیت بیش از
بانک دی ،یا به عبارت دقیق تر ،گروه مالی دی در بودهاست  .کمیته امداد   همچنین از بودجه عمومی
 ۸۰۰شرکت و بنگاه اقتصادی را در اختیار داشت ،که سال  ٢٠۱٠تاسیس شده است .این گروه ،بازوی بنیاد کشور استفاده می کند.
کلیه آنها از نوع اموال مصادره  شده بودند  .در پی در بازارهای مالی و فعالیت های بانکی و بیمه است .
بودجه دولتی اختصاص داده شده به این کمیته در
خصوصیسازی و واگذاری اموال به بخش خصوصی ،مانند بانک های دیگر ،بانک دی دارای یک شبکه سال  ٢٠۱٨بالغ بر  ۵۴٠٠هزار میلیارد تومان بوده
شمار این شرکتها در سال
است .افزون بر این طی این
جمهوری اسالمی صدها میلیارد دالر خرج پروژه ای کرده و بیش از ده سال
 ۱۳۷۸به  ۴۰۰شرکت رسید،
سال    ۱۴٠٠میلیارد تومان
که البته همه آنها واگذار بر سر این پروژه چک و چانه زده ،که امروزه نه تنها از لحاظ هدف اول او یعنی حفظ وام های بدون بهره از  بانک
نشد و برخی از آنها ،به دلیل
ها دریافت کرده است  .اما
سوءمدیریت ،تعطیل شد و نظام بی معنی شده ،بلکه می تواند در صورت دسترسی گروه هائی مانند داعش به
درآمدهای گسترده این نهاد
در سال  ۱۳۸۸این مؤسسه اورانیوم غنی شده و یا سایر دست آوردهای اتمی به فاجعه ای عیرقابل پیش بینی از فعالیت های اقتصادی
در مجموع مالکیت کمتر از
و مالی آن بدست می آید .
 ۱۴۰شرکت را در اختیار بیانجامد.
مردمساالری آنالین می
داشتهاست .بانک سینا متعلق
نویسد «:عمدتاً اینگونه تصور
به این نهاد است .شرکت زمزم  ،بنیاد علوی  ،شرکت گسترده از شرکت ها در بخش مالی است که از جمله میشود که منابع کمیته امداد از محل بودجه دولت
نفت بهران و شرکت آزاد راه تهران – شمال از جمله شامل صرافی ها ودفاتر مبادله ،لیزینگ و شرکت های و کمکهای مردمی بهدست میآید  .اما واقعیت این
داراییهای این نهاد هستند.
کارگزاری سهام و بیمه است.
است که خود کمیته امداد نیز فعالیتهای اقتصادی
این بنیاد در کنار بنیاد شهید و امور ایثارگران  ،
بنیاد مسکن انقالب اسالمی
گسترده ای دارد و این فعالیتها درآمدزایی دارند.
ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی،
این بنیاد به دستورآیت اهلل خمینی در فروردین
فعالیتهای اقتصادی کمیته امداد در قالب نهادی با
خارج از سیستم دولتی و تحت کنترل رهبر جمهوری ماه  ۱۳۵۸تاسیس گردید  .ارائه طرحهای مورد نیاز نام مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام صورت میگیرد .
اسالمی ،اداره میشوند و بخشی از اقتصاد ایران را در برای ایجاد مسکن اقشار کم درآمد در روستا ها و این مجتمع دارای چهار هلدینگ است که هر هلدینگ
اختیار دارد .شورای نگهبان در واکنش به تالش اصالح شهرها ،انجام پروژههای کارشناسی دربارهٔ زمین های در حوزه مشخصی فعالیت میکند و از چندین شرکت
طلبان در مجلس ششم ،هر گونه تحقیق و تفحص از روستایی ،کمک در جهت تأمین مصالح ساختمانی تشکیل شده است.
این نهاد را (همچون سایر ارگانهای زیر نظر رهبر) و تهیه و ارایه طرحهای الزم برای بازسازی مناطق
هلدینگ توسعه دامپروری و کشاورزی امداد در
خارج از حیطه اختیارات نمایندگان مجلس شورای آسیبدیده در اثر جنگ ،سیل ،زلزله و سایر سوانح سال  ۱۳۶۳تشکیل شده و در حال حاضر در قالب
اسالمی دانست.
طبیعی و اجرای آنها با مشارکت مردم و هماهنگی با  ۱۰شرکت ،حدود  ۱۰۰واحد کشاورزی و دامپروری
سود خالص بنیاد در سال  ٢٠۱۶معادل  ۶۴میلیون سازمانها و دستگاههای ذیربط از جمله مهم ترین را در  ۱۶استان کشور مدیریت میکند .از شرکتهای
دالر و سود ساالنه انباشته آن بیش از  ۳٢میلیون دالر اهداف این بنیاد است  .مسکن مهر مهمترین طرح زیرمجموعه این هلدینگ میتوان به کشت و صنعت
گزارش شده است  .بسیاری از کارشناسان و صاحب تحت اجرای این بنیاد است.
بهار رفسنجان ،کشت و صنعت امداد سپاهان گلدشت،
نظران نسبت به عملکرد بنیاد مستضعفان و شرکت
بنیاد بنیاد مسکن انقالب اسالمی دارای یک دفتر کشت و صنعت سبزدشت فارس ،توسعه کشاورزی
های تابعه آن انتقاد می کنند و عقیده دارند این مرکزی در تهران  ۳۱ ،شعبه در مراکز استان ها و بیش و دامپروری زرین دام زاینده رود اصفهان و چندین
مجموعه بزرگ اقتصادی علی رغم توانمندی های باال ،از  ٢۷٨شعبه تابعه در سراسر کشور است.
شرکت دیگر اشاره کرد  .این شرکتها در فعالیتها
از همه ظرفیت ها برای عمل به رسالت های خود بهره
حدود  ۵٠در صد بودجه بنیاد مسکن از سوی متنوعی از دامداری و پرورش طیور و تولید تخم مرغ
برداری نکرده است.
دولت تأمین می شود .با این وجود انتقادهای زیادی گرفته تا زراعت و باغداری و تولید پسته فعال هستند .
بنیاد شهید
در باره ناشفاف بودن عملیات این بنیاد و شرکت ها و بنا به اطالعات منتشرشده توسط هلدینگ توسعه
بنیاد شهید در سال  ۱۹۷۹با دستور آیت اهلل مؤسسات زیر مجموعه ای آن وجود دارد.
دامپروری و کشاورزی امداد ،این هلدینگ یکی از
خمینی تاسیس شد .بنیاد به دنبال اصالحات مختلف
بودجه سال  ۱۳۹۹بنیاد مسکن انقالب اسالمی بزرگترین مجتمعهای کشاورزی و دامداری در کشور
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است.
هلدینگ عمران ساختمان :از پروژههای هلدینگ
ساختمانی کمیته امداد میتوان به پروژه آجودانیه،
پروژه نیاوران  ،۳پروژه مجتمع تجاری و اداری طوبی،
پروژه ظفر دولتشاد ،مجتمع مسکونی ولنجک ،مجتمع
مسکونی ساسان و غیره اشاره کرد .هلدینگ ساختمانی
کمیته امداد چهار شرکت تابعه دارد.
کمیته امداد در بخش معدن نیز فعال است و سه
شرکت در این حوزه دارد :شرکت معدن فرآور امداد،
شرکت تعاونی معدنی امداد و شرکت توسعه معادن و
صنایع معدنی کردستان  .شرکت معدن فرآور امداد،
کار بهرهبرداری از دو معدن سنگ را برعهده دارد.
کمیته امداد در حوزه سرمایهگذاری در بازار سهام،
در بخش بازرگانی و بیمهای نیز فعال است و شرکت
توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد ،بازوی اجرایی
کمیته در این حوزهها است.
افزون بر اینها ،کمیته امداد امام تعداد قابل توجهی
نیز امالک و مستغالت در اختیار دارد که قطعاً برای
این کمیته ،ایجاد درآمد میکنند  .در اردیبهشت
 ،۱۳۹۵پرویز فتاح ،مدیر عامل کمیته امداد از فروش
ساختمان مرکزی کمیته امداد در سوهانک به مبلغ
 ۱۰۰۰میلیارد تومان خبر داد .پیش تر رسانه انتقادات
گستردهای از این ساختمان منتشر کرده بودند .ملک
کمیته امداد در سوهانک با وسعت یکصد هزار متر
مربع شامل مجتمع اداری ،برج ده طبقه ،مستحدثات
ورزشی و استخر بود .با فروش این ملک ،کمیته امداد
به برجی  ۱۸طبقه در خیابان آزادی منتقل شد .هزینه
خرید و بهرهبرداری از این ساختمان  ۱۸۰میلیارد
تومان اعالم شد.
عدم شفافیت مانند دیگر نهادهای اقتصادی
دولت سایه از مختصات کمیته امداد امام است .هیچ
اطالعاتی در مورد سود ساالنه  ٢۶شرکت  اصلی
زیرمجموعه کمیته امداد در دست نیست  .همچنین
اداره امالک و مستغالت کمیته امداد که در شش
منطقه جغرافیایی کشور فعالیت می کند هیچ آماری
از میزان دارایی های این کمیته ارائه نمی دهد .برخی
می گویند ارزش امالک ومستغالت این کمیته آنقدر
زیاد است که  با فروش آن می توان تمامی بدهی های
جاری دولت را پرداخت کرد.
نهادهایی که در باال به عنوان نهادهای اقتصادی
دولت سایه معرفی شده اند نه تنها بخش بزرگی از
اقتصاد کشور را در دست دارند ،بلکه هم اکنون در
ِ
دولت رسمی نفوذ
بسیاری از نهادها و شرکت های
دارند.
این بنگاههای اقتصادی بسیار پرقدرت ،بخش
بزرگی از منابع اولیه خود را از طریق مصادره اموال
عمومی و ایجاد مناسبات غیر قانونی برای چپاول اموال
عمومی بدست آورده اند .این بنگاه ها نه تنها مالیات
نمی دهند بلکه دفتر و دستکهای روشنی ندارند و
به هیچ مرجعی حساب پس نمیدهند ،مگر در موارد
خاص ،به بیت رهبری ،آنها بعضاً از بودجه دولت و
امکانات و تسهیالت دولتی نیز بهره می گیرند.
این نهادها با توجه به قدرت مستقل اقتصادی
زیادی که برای خود ایجاد کردهاند و با توجه به اینکه
امکانات نظامی و امنیتی و اطالعاتی کشور را نیز در
اختیار دارند قابلیت تشکیل یک قطب مستقل برای
دخالت در بسیاری از تصمیمات در مسائل اقتصادی
و سیاسی و داخلی را دارا میباشند .در واقع طی سه
ِ
دولت آشکار به
دهه گذشته روند انتقال داراییها از
ِ
دولت سایه و یا پنهان ادامه داشته است .این نهادها با

سیاستهای خصوصیسازی دولت در برخی حوزههای
اقتصاد ،راه را برای ورود بخش خصوصی به عرصه
اقتصاد تنگ کرده اند .این نهادها همچنین به شکل
مجموعه های مافیایی عمل می کنند .آنها سر منشا
فساد مالی و اقتصادی در ایران هستند و آنقدر در این
راه جلو رفته اند که فساد اقتصادی در کشور مختصات
فراگیر و “سیتماتیک” به خود گرفته است.
_____________________________
[ ]۱نگاهی به دیگر شرکت های زیر مجموعه ای
بنیاد تعاون سپاه
بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،در ده ها
شرکت در  ۳۱استان کشور ،سهامدار عمده بوده که در
گروه های صنعتی و تجاری مختلف فعالیت می کنند:
شرکت مهندسی افق توسعه صابرین از جمله
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شرکت خمیر مایه چهارمحال و بختیاری ،شرکت
غذایی  بنیاد تعاون سپاه است.
شرکت آینده سازان فردای کوثر یکی از شرکت
های سرمایه گذاری بنیاد تعاون سپاه است.
شرکت کشت و صنعت فردوس ،از بازوهای تولیدی
بنیاد تعاون سپاه در عرصه صنایع غذایی است.
شرکت گروه طلیعه سبز جهان ،از دیگر شرکت های
زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه است که در حوزه فنی
و مهندسی فعالیت دارد.
شرکت مهندسی اندیشه و عمران محیط از شرکت
های مهندسی بنیاد تعاون سپاه است.
موسسه خدمات مسافرت هوایی گردشگری و
زیارتی ثامن االئمه از جمله ظرفیت های بنیاد تعاون
سپاه در حوزه صنعت گردشگری است.

بنیاد تعاون سپاه در واقع یکی از  ۵مجموعه بزرگ اقتصادی کشور به

شمار میرود که از هرگونه پرداخت مالیات معاف است.این بنیاد از جمله در بخش

های مسکن ،مخابرات و ارتباطات ،صنعت خودرو ،صنایع ریلی ،بانکداری ،مالی،
کشاورزی ،دامپروی ،تولید غدا ،معدن ،گردشگری ،پزشکی ،رایانه و فناوری اطالعات

فعالیت می کند .این بنیاد همچنین در چند دهه اخیر ،نقش بزرگی در اجرای بسیاری

از پروژه های پایین دستی و باال دستی صنایع از سد سازی گرفته تا پتروشیمی
داشته است.

شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه است .
شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ از جمله شرکت
شرکت مهندسی افق توسعه صابرین ،پیش از سال های غیر بورسی بنیاد تعاون سپاه است که در زمینه
 ۱۳۸۰تاسیس  شده است و سهامداری عمده شرکت استخراج و فراوری مواد معدنی فعالیت دارد.
های زیر را در کارنامه خود دارد :شرکت صنایع غذایی
[ ]۲شرکت “کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان” که در
مائده سپاه؛ شرکت مخابراتی و الکترویکی موج نصر زمینه بازار بورس فعالیت میکند.
گستر؛ شرکت کشت و صنعت شاداب خراسان؛ شرکت
شرکت “تجلی مهر ایرانیان” دیگر شرکت
کفش نوید بهمن؛ شرکت خدماتی ساتر سبز؛ شرکت زیرمجموعه بانک مهر اقتصاد خود هلدینگی در بخش
صابرین کیش؛ شرکت مهندسی پژوهشگران پویا “عمران و ساختمان” است و راهبری و هدایت چهار
الکترونیک؛ شرکت بتون عمران البرز و شرکت بهاران شرکت عمرانی و یک شرکت طراحی و نظارت را
گستر کیش.
عهدهدار میباشد .شگفت آنکه با وجودی که فعالیت
شرکت ریل ترابر سبا ،از دیگر شرکت های تحت های اصلی این شرکت  در امور ساختمانی ،اقتصادی
کنترل بنیاد تعاون سپاه پاسداران  است .این شرکت و بازرگانی است در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات
در مهر ماه سال  ۱۳۸۸تاسیس شد  .موضوع این غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است!
شرکت :جابجایی ریلی بار و مسافر ،انجام کلیه پروژه
شرکت “فراسوی شرق” هم یکی دیگر از
های مرتبط با حمل و نقل ریلی ،انجام کلیه پروژه های شرکتهای زیرمجموعه “مهر اقتصاد” و از شرکتهای
مرتبط با مطالعه ،طراحی ،ساخت ،تولید ،بهینه سازی ،تابعه شرکت تجلی مهر ایرانیان (هلدینگ عمران و
بازسازی ،راهبری ،نگهداری و تعمیرات تجهیزات ساختمان) و همچنین عضو انجمن صنفی انبوهسازان
ناوگان حمل و نقل ریلی ،انجام  کلیه پروژه های مرتبط   استان خراسان رضوی   است  .این شرکت در زمینه
با مطالعه ،احداث ،بهره برداری ونگهداری انواع خطوط طراحی و محاسبه ،اجرا و نظارت بر پروژههای عمرانی،
ابنیه ،پل ها ،تونل ها ،ایستگاه ها و زیرساختهای ابنیه ،معماری راه و باند ،امور سدسازی و اجرای
ریلی،انجام کلیه پروژه های مرتبط با مطالعه ،طراحی پروژههای تأسیساتی اعم از برقی و مکانیکی و اجرای
و ساخت انواع  سیستم های “سیگنالینگ” و کنترل کلیه خطوط انتقال و توزیع شهری (در زمینه آب و
ایمنی است.
فاضالب) فعالیت دارد.
شرکت عمران و مسکن سازه پایدار زردکوه ،یکی
شرکت”آتیهسازان مهر اقتصاد”  :در اطالعاتی که بر
از بازوهای غیر بورسی بنیاد تعاون سپاه است که در روی وبسایت بانک مهر اقتصاد آمده ،اهداف تأسیس
حوزه ساختمان سازی و فعالیت های مربوط به ابنیه “آتیهسازان مهر اقتصاد” اینگونه معرفی شده است:
سازی فعالیت دارد.
«ایجاد انگیزه و افزایش تعهد سازمانی»« ،تبدیلشدن
شرکت توسعه ترابر ایرانیان از شرکت های غیر به نماد همبستگی و اتحاد کارکنان بانک»« ،جلب و
بورسی بنیاد تعاون سپاه در گروه حمل و نقل محسوب ارتقای مستمر رضایت پرسنل»« ،کمک به معیشت
می شود.
پرسنل» و «خلق ارزش افزوده و کسب سود به منظور
شرکت مواد غذایی چهارمحال و بختیاری ،از شرکت حفظ ارزش پول سرمایهگذاران شاغل و بازنشسته
های غیر بورسی حوزه مواد غذایی فعالیت های بنیاد بانک».
تعاون سپاه است.
این شرکت هم شرکت انتفاعی معرفی نشده است.
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دولتپنهان؛بهشتقاچاقچیان
علی جاللی نجف آبادی

سالهاست که نظام حاکم بر ایران با اجرای سیاست
های دوگانه و موازی آنهم با محوریت فرمان و حکم
رهبر نظام ،از ساختاری دوالیه برای اجراء و پیشبرد
اهداف خود در داخل و خارج از کشور استفاده می
کند.
ساختاری که یک الیه روشن و مشخص از افراد
نگهبان رهبر دارد و یک الیه
منتخب از سوی شورای
ِ
پنهان و در سایه و منصوب خو ِد رهبر  .الیه اول در
شکلی دیپلمات الیه دوم را پوشش می دهد؛ اما در
یک همزیستی دو سویه به سر نبرده و نمی برند ،اگر
چه هر دو در یک سو و در جهت منافع یک شخص
و حامیانش قدم بر می دارند ،اما نوع تعامل زیستی
این دوالیه ،بیشتر شباهت به رفع نیازی یک طرفه و
آنهم از سوی الیه پنهان نظام داشته که الیه روشن
را برای تغذیه و رشد و نمو خود قربانی و از توانش
ارتزاق می کند.
این حقیقت به قدری واضح شده است که دیگر
مقامی همچون وزیر امور خارجه فعلی نظام در
مصاحبه ای ضبط شده ،آن را بیان کرده و مهر تأییدی
بر همه آنچه تا کنون به صورت غیر رسمی مطرح
بوده ،می زند.
اما این الیه پنهان یا دولت در سایه چطور می تواند
یک دستگاه دیپلماسی و تمام روابط آن را در اختیار
خود بگیرد تا جایی که امروز بعد از چهار دهه ،باالترین
مقام سیاسی روابط خارجی کشور ،خود و تمام دستگاه
یک دولت عریض و طویل را قربانی و مترسک این الیه
پنهان معرفی کند؟ قدرت این الیه پنهان ،منشأ داخلی
داشته یا ریشه در نفوذ کشورهای اجنبی و قدرت های
بین المللی در خارج از کشور دارد؟
اگر فرض بر این باشد که این الیه و قدرت پنهان

ریشه ای داخلی داشته باشد،
باید در نظر داشت که تأمین
قدرت و نفوذ برای چنین
بخشی از قدرت که بتواند
یک دولت و تشکیالت وسیع
سیاسی در داخل و خارج را
تحت کنترل خود درآورد،
عمال از توان یک گروه ،حزب یا اقلیت سیاسی خارج
است؛ آنهم اقلیتی که برای بقاء و القاء اقتدار خود
مجبور می شود به روی مردم سرزمین خود اسلحه
کشیده ،آنها را مورد حمله مستقیم قرار دهد  .پس
دولت پنهانی که بر بخش دیپلمات کشور حاکم است
و نیازی هم به تأیید و یا همراهی مردم نمی بیند و
آنها را به کمترین بهانه ای سرکوب می کند ،می تواند
منشأ قدرتی خارجی و بیگانه داشته باشد.
حال سئوال اینجاست که این منشأ بیگانه چه
کشور و یا دولت خارجی می تواند باشد؟ یک دولت یا
دولتها؟ شاید تا اینجا همه نشانه ها (از جمله اشارات
خاص در مصاحبه اخیر ظریف) روسیه و چین را منشأ
قدرت دولت پنهان نشان دهد ،اما آیا این واقعا حقیقت
ماجراست؟
اگر دولت پنهان تنها در ایران و داخل کشور حضور
داشت و تأثیرگذار بود شاید می توان به دو قدرت
استعمارگر چین و روسیه اکتفا کرد و آنها را منشأ
اصلی قدرت این دولت موازی دانست ،اما وقتی رد پای
نظامیان ایران و در واقع سپاه پاسداران را به عنوان
مجریان و عوامل دولت پنهان در سرتاسر دنیا بتوان
دید ،دیگر صحبت از حمایت و نفوذ یک دولت یا دو
دولت کافی نیست و باید رد پاها را مثال تا آفریقا،
آمریکای التین و حتی آسیای شرقی از جمله مالزی

نیز دنبال کرد .حضور در دنیایی به وسعت امروزی با
تنوع و ساختارهای سیاسی مختلف ،آنهم در بازارهای
انحصاری اسلحه ،مواد مخدر ،قاچاق انسان و غیره،
بدون تأیید و باج دادن به دولت های مختلف امکان
پذیر نیست.
همین جا شاید الزم باشد تا به برخی نشانه ها در
منابع خبری پرداخت تا بتوان بهتر زوایای تاریک این
دولت پنهان را دریافت .پیش از این خبرهای بسیاری
منتشر می شد که به نقش اول کشور افغانستان در
تولید تریاک و مرفین جهان آنهم با از میدان بدر کردن
کشورهای الئوس و میانمار اشاره داشت و به اینکه ۹۵
درصد تریاک و مرفین جهان در افغانستان تولید می
شود؛ حال تصور کنید که مقامی مسئول در ایران که
دستی بر مبارزه با اعتیاد در کشور هم دارد در رسانه
ها اعالم کند که امروز  ۷۵درصد مواد مخدر جهان از
ایران می گذرد ،چنانکه در تیرماه  ۱۳۹۷خبرگزاری
ایسنا به نقل از محمدرحیم نوروزیان ،معاون سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان نوشت“ :حدود
 ۷۵درصد تریاک کل جهان ۶۱ ،درصد مرفین جهان
و  ۱۷درصد هروئین جهان در ایران کشف میشود”.
در خبری دیگر «سعید صفاتیان» ،رییس کارگروه
کاهش تقاضای مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت
نظام در گفتوگویی با اقتصاد آنالین در همان ایام
ایران را بهترین و راحت ترین مسیر برای عبور مواد
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مخدر تولید شده در افغانستان دانست“ :با توجه به
تمرکز تولید مواد مخدر افغانستان در غرب و جنوب
این کشور ،باید انتظار داشته باشیم دو کشور همسایه
در نزدیکترین فاصله به مرزهای جنوب و غرب
افغانستان ،یعنی ایران و پاکستان ،مسیرهای اصلی
ترانزیت باشند .ایران هم مسیر ارزانی است چون امکان
انتقال مواد به ترکیه را فراهم میکند  .ضمن آنکه
قرابت فرهنگی و اجتماعی و مذهبی ایران و افغانستان

میلیاردها دالر نصیب سپاه پاسداران ایران میکند که
هم اکنون هم انحصار قاچاق مواد مخدر در ایران را
در دست گرفته و هم با شبکههای تبهکار در جهان
ارتباط دارد».
سه سال پیش از آن در آذرماه  ۱۳۸۷هیأت
بینالمللی نظارت بر مواد مخدر گزارش داده بود«:عراق
به مسیر ترانزیت هروئین تبدیل شده است .اطالعات
موجود نشان میدهد که مرز عراق و ایران ،دروازه

در آبان  ۱۳۸۹خبر ورود و کشف ۱۳۰کیلوگرم هروئین درمحمولهای ایرانی

در نیجریه منتشر شد که به گفته مقامات سیاسی و امنیتی این کشور افرادی با
نامهای عظیم آقاجانی وسید احمد طهماسبی رسم ًا از سوی نیروی قدس سپاه
پاسداران مسئول قاچاق مواد به این کشور بودند .در فروردین۱۳۹۶مقامهای ایتالیا

موفق شدند یک شبکه وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران را که مشغول مدیریت
تعدادی ازشبکههای قاچاق مواد مخدر به اتحادیه اروپا بوده را شناسایی کنند .منابع

امنیتی ایتالیا فاش ساختند که «این شبک ه شامل  ۹نفر عراقی وابسته به شبهنظامیان

“الحشد الشعبی” عراق به رهبری یک فرمانده سپاه پاسداران بنام غالمرضا باغبانی

هدایت میشده که مواد مخدر را از طریق عراق و ترکیه به ایتالیا و از آنجا به سراسر

اروپا قاچاق میکردند» .رویترز در ۱۲مرداد ۱۳۹۶گزارش داد که « سپاه پاسداران با
بکارگیری مواد مخدر ،شبهنظامیان حوثی را تأمین مالی میکند» .در  ۸فروردین

 ۱۳۹۸برخی از عوامل سپاه پاسداران توسط پلیس و گارد ساحلی هند در آبهای
گجرات بازداشت شدند .در شهریور  ،۱۳۹۹رومانی بزرگترین محموله مواد مخدر

قاچاق به این کشور ،شامل ۲۲۵۰کیلوگرم به ارزش ۷۱میلیون دالر را در یک کشتی،
از مبدئی در سوریه که در کنترل سپاه پاسداران است کشف و ضبط کرد.

بسیار بیشتر است و این وجوه اشتراک باعث توجه
شبکه قاچاق به مسیرهای ایران و پاکستان میشود
عالوه بر آنکه دسترسی به این مسیرها هم سریعتر و
نزدیکتر است”.
تا اینجای ماجرا ،به وضوح می توان دید که تریاک
و مرفین ارزان و فراوان در مرزهای شرقی ایران آنهم
با حجمی معادل مقام اول در دنیا تولید می شود،
امکانات خوب ترانزیت و مسیر طوالنی و بلند ایران
با قیمت های ارزان ترانزیت و کمترین ایستگاه های
تفکیک و جستجو آنهم تنها در دو مرز شرق و شمال
غربی کشور ،همه چیز را برای یک تجارت سودآور
فراهم می کند ،حال می ماند آنسوی مرزهای ایران
که باید بازار مصرف را هم در نظر داشت .بخش تولید
و ترانزیت از افغانستان و ایران گذشته و حال باید
به دست بزرگترین و فعالترین باندهای قاچاق مواد
مخدر برسد تا سر از اروپا ،آمریکا و حتی آفریقا و
آسیا درآورد  .قرار دادن اخباری از این دست در
کنار خبرهای مربوط به دست داشتن مقامات سپاه
پاسداران در قاچاق مواد مخدر و ارتباط آنها با کارتل
های بزرگ در آمریکای التین ،روسیه و حتی آسیای
شرقی ،نشانههای خوبی از زوایای تاریک دولت پنهان
را در ارتباطات مخفیانهاش با دنیای خارج و بهره
برداری از منابع داخلی کشور به دست می دهد.
روزنامه تایمز در ۲۶آبان ،۱۳۹۰در گزارشی از نقش
سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر درایران وخارج
پرده برداشت و نوشت« :قاچاق مواد مخدر ساالنه

ورود مواد مخدر به کشورهای خلیج فارس ،ترکیه و
بلغارستان است» .همان زمان مشاور وزیر کشور عراق
هم به روزنامه “الزمان” چاپ بغداد گفته بود« :ایران
منبع اصلی ارسال مواد مخدر به عراق است»  .در
اسفند  ،۱۳۹۰وزارت خزانه داری آمریکا نام غالمرضا
باغبانی از فرماندهان نیروی قدس سپاه را به لیست
قاچاقچیان مواد مخدر وارد و او را تحریم کرد .سرتیپ
باغبانی متهم بود که در ازای کمک به قاچاقچیان
افغان ،برای طالبان اسلحه و مهمات ارسال کرده است.
در یک دهه گذشته ،خبرهای دیگری نیز در
رسانهها منتشر شد که میتواند در این نشانه
شناسی به ما کمک کند“  .ویکی لیکس” فاش کرد
که بنابر گزارش محرمانه سفارت آمریکا در باکو در
خرداد« ،۱۳۸۸حکومت ایران بزرگترین قاچاقچی مواد
مخدر در جهان بشمار میرود».
در آبان  ۱۳۸۹خبر ورود و کشف ۱۳۰کیلوگرم
هروئین درمحمولهای ایرانی در نیجریه منتشر شد که
به گفته مقامات سیاسی و امنیتی این کشور افرادی با
نامهای عظیم آقاجانی وسید احمد طهماسبی رسماً از
سوی نیروی قدس سپاه پاسداران مسئول قاچاق مواد
به این کشور بودند .در فروردین۱۳۹۶مقامهای ایتالیا
موفق شدند یک شبکه وابسته به نیروی قدس سپاه
پاسداران را که مشغول مدیریت تعدادی ازشبکههای
قاچاق مواد مخدر به اتحادیه اروپا بوده را شناسایی
کنند  .منابع امنیتی ایتالیا فاش ساختند که «این
شبکه  شامل  ۹نفر عراقی وابسته به شبهنظامیان
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“الحشد الشعبی” عراق به رهبری یک فرمانده سپاه
پاسداران بنام غالمرضا باغبانی هدایت میشده که
مواد مخدر را از طریق عراق و ترکیه به ایتالیا و از
آنجا به سراسر اروپا قاچاق میکردند»  .رویترز در
۱۲مرداد ۱۳۹۶گزارش داد که « سپاه پاسداران با
بکارگیری مواد مخدر ،شبهنظامیان حوثی را تأمین
مالی میکند» .در  ۸فروردین  ۱۳۹۸برخی از عوامل
سپاه پاسداران توسط پلیس و گارد ساحلی هند در
آبهای گجرات بازداشت شدند  .در شهریور ،۱۳۹۹
رومانی بزرگترین محموله مواد مخدر قاچاق به این
کشور ،شامل ۲۲۵۰کیلوگرم به ارزش ۷۱میلیون دالر
را در یک کشتی ،از مبدئی در سوریه که در کنترل
سپاه پاسداران است کشف و ضبط کرد.
خبرهای پر شمار این حوزه که تنها نمونههایی
از آن در این مقاله آمده نشان می دهد که اگرچه
هیچ یک از این کارها را نمی توان با دولت دیپلمات
انجام داد اما زد و بندهای غیر قانونی ،حذف و ترور
رقبا ،همکاری با باندها و ارتش های فاسد در دنیای
بالکان و آسیای شرقی و آمریکای التین برای جابجایی
و پوشش مواد مخدر ،ترافیک اسلحه و از همه مهمتر
پولشویی مشترک با و برای آنها ،اقداماتی است که
تنها از یک قدرت نظامی باال با توان و نفوذ وسیع
در نهادهای قدرت و دیپلماسی یک کشور صورت می
گیرد.
نگاهی دقیق به کشوری مانند ایران ،با سیستم
بانکی عظیم ،درآمدهای باال و بی حساب و کتاب
نفتی ،عدم اطالع رسانی درست و شفاف مالی،
سانسور شدید رسانه ای ،درهم ریختگی نظام امنیتی
و موازی بودن سازمان های مختلف اطالعاتی و
امنیتی ،متولیان گسترده و بی مسئولیت در حوزه
های مختلف اقتصادی و امنیتی و سیاسی کشور و
مواردی از این دست ،کافی است تا نشان دهد که
صاحبان مافیا ،قدرت ها و کارتل های مخدر و اسلحه
و باندهای تبهکاری جهان که هر کدام در گوشه ای از
دنیا دستی بر سیاست هم دارند ،می توانند در بهشتی
شبیه به آنچه سپاه پاسداران برای پولشویی و مبادالت
غیرقانونی فراهم کرده ،دستی بر منافع برده و کسب
سود کنند.
چنین تشکیالتی در حد و اندازه بین المللی بدون
شک خود دولتی عظیم و پیشرفته می خواهد تا در
سایه و زیر پوشش یک دولت دیپلمات بتواند ،ملت
ایران را سرگرم کرده و دنیا را دور بزند و به گفته
محمد جواد ظریف؛ «میدان را بر دیپلماسی حاکم
کند» و سوار بر گرده دیپلماسی و لوازم و ابزار ساختگی
آن از جمله انتخابات و مجلس و دولت رسمی ،سود
سوداگران را نه تنها در ایران بلکه در دیگر نقاط جهان
در داخل مرزهای ایران تأمین کند.
اینجاست که عدم تصویب لوایح پولشویی ،مخالفت
با هرگونه توافق دیپلماتیک با دنیا و یا ضدیت با هر
روش مدرن و متمدنانه ای از سوی جمهوری اسالمی
بیشتر و بهتر قابل فهم می شود .آن گاه نوبت به این
می رسد که ببینیم چه کشورها ،دولت ها و نظام هایی
در دنیا سعی در حمایت ،ارتباط ،تجارت و هم پیمانی
یا همصدایی با نظام حاکم بر ایران را دارند؛ شاید نظام
ها و دولت هایی باشند که چه در قلب اروپا ،چه در
روسیه ،چه در چین و ماچین و چه در ینگه دنیا ،خود
دستی در بهشت تبهکاران قرن بیست و یکم ،یعنی
ایران تحت حاکمیت جمهوری اسالمی داشته باشند
ِ
و جیب سوداگرانه خود را از موهبت های این بهشت
پر نمایند.
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دولت پنهان و نقش آن طی پنج دهه
فرانک چاالک

در ابتدا الزم است توضیح مختصری در رابطه با سه تأثیر گذاری باالیی بر امور
مفهوم و تر ِم دولت پنهان ،دولت درسایه ،و دولت در مهم و عملکرد دولتها دارند.
دولت و وجوه تمایز آنها با یکدیگر داده شود.
دولت پنهان به صورت ویژه
دولت پنهان معادل  Deep stateاست .این اصطالح از نوفل لوشاتو با حضور برخی
به قدرتی شبیه دولت مستقر اما قدرتمندتر از آن نیروها در مقابل نیروهای
ِ
اشاره دارد .دولت پنهان اشاره به
دولت بالفعل مخفی مدرن و انتلکتوئل های
دارد که با استفاده از امکانات دولتی وملی با هویتی پیش برندهی انقالب شکل
مجهول در تشکیالت رسمی حکومت ها ،بهگونهای گرفت  .درکشمکش های
سازمانیافته و برای مقاصدی غیر از منافع عمومی و ابتدای انقالب نیز این دولت
ملی فعالیت دارند.
بود که موثر بو؛ به عنوان
این نوع از دولت سیستمی ساختاریافته ،هدفمند مثال ،افرادی که موجب
که خارج از سیستم دموکراتیک مبادی قدرت ،تصمیم شکل گیری جریانی که به
گیری و ثروت را تصاحب کرده و به قدری تاثیرگذار سفارت آمریکا حمله کردند  
است که دولت و مجلس نیز توان مقابله با آن را ندارند .و موجبات خسارات فراوانی
دولت در سایه نمایندهی دولت رسمی است که بر کشور شدند  .از جمله استعفای دولت مهندس
برای نظارت و کمک به عملکرد بهتر و مناسبتر دولت بازرگان(که جملهی معروفی با این مضمون دارند
شکل می گیرد  .اما دولت پنهان نمایندهی دولت که چاقویی هستم که دستهی آن در دست دیگران
مستقر نیست و صاحبان آن غیر مردمی و بدون است) و خساراتی که سال هاست بر مردم ،کشور و
ریشهی قانونی و بالطبع غیردموکراتیک است.
منافع ملی به واسطهی آن حمله و تسخیر تحمیل
در برخی از کشورها مجموعههای سیاسی باالدستی شده است.
وجود دارد که دولت مستقر در سطوح مختلف معموالً
این دولت همچنین در تقسیم قدرت و خارج کردن
خط مشی تعیین شده توسط آن ها را پیش می گیرند   نیروهای موثر در انقالب  ۵۷نقش عمده و بسزایی
و در بسیاری موارد سیاست های کلی را تغییر نمی داشتند که به دنبال آن مجددا ً کشور را دچار بحران
دهند مگر اینکه دولت تئوریسین های بسیار قدرتمند های داخلی نمود .در تصویب قانون اساسی نیز اینها
داشته باشد که توان تغییر سیاست های کلی را داشته نقش عمدهای داشتند به گونهای که با مشورت هایی
باشند .در عمل به چنین مجموعه هایی دولت پنهان تصمیم مرحوم خمینی را که قانون اساسی اولیه را
اطالق نمی گردد.
تائید و امضاء کرده بودند تغییر داده و اصل والیت
در برخی از موارد نیز با اصطالح دولت در دولت فقیه را وارد قانون اساسی مصوب نمودند .در مثالی
مواجه هستیم  .برای شناخت بیشتر تفاوتها الزم عینی تر اعتراض مرحوم منتظری به اعدامهای دههی
است که به اختصار توضیحاتی در این زمینه نیز شصت(به محض اطالع ،زیرا به صورت غیر رسمی و
ارائه گردد .در برخی از کشورها نیزگروههای سیاسی مخفیانه صورت می گرفت) و به دنبال آن عزل ایشان
وجود دارد که قدرت اقتصادی و نظامی غیروابسته از از قائم مقامی رهبری بود.
ساختار سیاسی دولت مستقر دارند .این گروهها  توان
شخصی سازی سیاسی در حوزهی ادارهی امور
ادامهی فعالیتهای خود را بدون پشتیبانی دولت(دولت کشور متاسفانه به گونه ای پیش رفت که نمایانگر
به مثابه حکومت) را دارند .آنها معموالً دارای پایگاه جملهی معروفِ انقالب فرزندان خود را می بلعد،
اجتماعی قوی ،پیشینه و سابقه طوالنی حضور فعال گردید و بسیاری از افراد و احزاب طی چند سال از
در عرصهی سیاسی هستند و به همین دلیل دارای صحنهی سیاست کشور حذف فیزیکی شده یا کنار

گذاشته شدند.
این دولت پنهان همچنان پشت نهاد مجلس مستقر
در دور دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ،تمام
پروژههای ساختاری مانند تعدیل ساختاری و نزدیکی
با غرب و تنش زدایی در عرصهی بین الملل را متوقف
کرد.
اوج این فراز و فرودها در دوران دولت خاتمی بود
که به طور میانگین هر  ۹روز یکبار بحرانی در سطوح
خرد و کالن کشور و در برهههای خاص ایجاد میکرد .
بستن فله ای روزنامهها ،بحث تهاجم فرهنگی و حتی
اوج قتل های زنجیره ای در این زمره بودند.
به صورت کلی ،قدرت و ثروتهایی ذیل دولتهای
وقت از سیستم ملی خارج شده و در اختیار مراکز
و افرادی قرار گرفته است که اتکاء به نقاط کلیدی و
خارج از سیستم قانونگذاری و دموکراتیک وارد عمل
شده و حوزهی عملکرد دولتها را محدود به حوزهی
هدف خود کرده اند.
به عنوان مثال میتوان به ورود و خروج پول و ارز
خارج از سیستم اشاره نمود که تاثیر بسزایی بر بازار
ارز ،قیمت سهام و بورس و یا حوزهی مربوط به صنایع
نمود  .حتی در مورد دیماه  ۹۶می توان به فشار از
سوی نهادهایی اشاره کرد که سپرده های موسساتی
را بهره برداری کرده بودند و با عدم بازپرداخت آن به
ادامه در صفحه 8
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اگر بدانید مختان سوت میکشد!
سردار حکمت

سالم علیکم ،دوستان عزیز و گرامی
در مورد پیامی که عباس  آقای مشهدی در گروه
گذاشتند من یک توضیحی بدهم  .دوستان مطلع
شوند بد نیست  .چقدر هم خوب است که با توجه
به نزدیکی انتخابات مردم بدانند که هزینه ستادهای
انتخاباتی کاندیداها توسط چه کسی و چگونه تامین
میشود  .اگر بنده یا برخی از دوستان ،فی البداهه،
میآمدیم و مطالبی را در خصوص همین موضوع و با
همین سابجکت ،به قول حسین آقا ،میگفتیم ،فوری
اتهام اینکه این آقا قصد و غرضی دارد و اینها [مطرح
میشد] .بنده در وویسهای قبلی و در متنها همیشه
میگفتم فساد بد است؛ خواه زیر نظر تشکیالت
رهبری باشد ،خواه زیر نظر تشکیالت دولت و شخص
آقای حسن روحانی .فساد ،فساد است.
االن شما اینجا نوشتهاید که آقای محمد
شریعتمداری وزیر صمت فالن ،اصال اینطوری نیست
برادر من! شما میفرمایید این پرشیا خودرو را این آقا
تاسیس کرد ،نه خیر! این طور نیست! عرض کنم که
من یک توضیحی بدهم.
اول اینکه آقای محمد شریعتمداری ،قبل از اینکه
اصالحطلب بشود و تشکیالت آقای روحانی و فالن،
مسئول تدارکات بیت بود .بعد با دستور مقام معظم
رهبری ،رئیس ستاد اجرایی فرمان امام شد .حقیر سر
تا پا تقصیر ،به دلیل انس و آشنایی و مراودهای که با
این مجموعهها طی سالها داشتهام ،این را یک کار
مهندسی میدانستم .اصال در آن مقطعی که ایشان به
ستاد آمد ،هیچ کار درست و درمانی هم انجام نشد،
مباحث توسعهای خوبی هم در ستاد اتفاق نیفتاد ،ولی
چون اسمش ستاد است و به عنوان یک غول اقتصادی،
همه نذر میکنند که جایگاهی در آن مجموعه داشته
باشند.
من برای اینکه نکته را برایتان روشن کنم ،عرض
میکنم ما یک آدمی را داریم که از مریخ و کره
ماه نیامده ،ایشان پرورشیافتهی تشکیالت رهبری
است  .ایشان در بیت مسئول تدارکات بوده و مدتی
ذیحساب بوده و اصال کلی امکانات در اختیارش بوده
و بعد میشود رئیس ستاد اجرایی و بعد هم مدتی

مسئول بازرسی بوده است .
البته نه بازرسی مانند آقای
ناطق ،بلکه یک سری پروندهها
را خود آقای شریعتمداری
پیگیری میکرد .این قسمتش
را من زیاد توضیح نمیدهم .
بعد ایشان به دلیل قرابت ،و به
قول یکی از رفقا که میگفت
ایشان کاکای آقای ریشهری
است ،بله آقای ریشهری
وزیر اطالعات که داماد آقای
مشکینی هستند ،ایشان
مجموعهای را حکم گرفتند به
عنوان تولیت آستان حضرت
عبدالعظیم .آن موقعی که بنده در یکی از صحبتهایم
عرض میکردم که تیتر ،تیت ِر قشنگی است  :آستان
قدس رضوی ،آستان حضرت معصومه (س) ،آستان
جمکران یا آستان حضرت عبدالعظیم .اصال ماموریت
این است که اینها بروند آنجا و کار فرهنگی کنند .
اما یواش یواش میآیند و میگویند که آقا ما بودجه
میخواهیم! خوب بودجه هم محدود است  .یک
مقداری از بودجه میدهند  .اما یواش یواش آقایان
میآیند و میگویند :حضرت آقا! ما چه کار کنیم؟
اینجا طرح توسعه داریم .هزینه داریم .چه میدانم یک
پروژه فالن میخواهیم برای این کار آستان مقدس
ایجاد کنیم  .خوب چی میخواهیم؟ میشود دو تا
کارخانه از محل کارخانههایی که بنیاد دارد و ستاد
دارد [بودجهای اختصاص بدهید؟] .اولش این طوری
ورود میکنند .کما اینکه آقای یزدی همین کار را کرد .
در دهههای گذشته آقای هادی غفاری همین کار را
کرد .آقای رفیقدوست کارخانه داروی سبحان همین
کار را کرد .آقای امامی کاشانی و خیلی دیگر از آقایان
دیگر برای تامین پروژههایی که حکم میگیرند ،حتی
دانشگاه الزهرا در قم و موارد متعدد که اگر خواستید
من ریزش را میتوانم بگویم ،همچین اتفاقهایی افتاده
است.
آقای ریشهری هم وقتی اینجا را ایجاد کردند،

آمدند با کمک اتاق فکری که آن زمان ،یعنی قبل
از زمانی که به طور جدی آقای شریعتمداری وارد
این مباحث بشود ،چون ایشان قبال وزارت [اطالعات]
بودند و با آقای ریشهری خیلی نزدیک بودند ،آن
اوایل با آن حاج محمود یاسینی ،که رفیق فاب آقای
تاجزاده و حسن واعظی و اینها ،سال  ،۷۲اینها مال
االن نیست ،آمدند «فواد ری» را راه انداختند .من فکر
میکنم آن موقع هیچی نداشت .واقعا از صفر اینجا را
راهاندازی کردند .یواش یواش امتیازات ویژه آمد .این
شیر فلکه غنائم بیت المال سرازیر شد و یارگیریهای
خوبی هم آن زمان کردند.
حاال من به طور مثال عرض میکنم ،آقای
شریعتمداری آمد ،بعد یواش یواش آقای سعیدیکیا
آمد و بیشترین نقش را آقای محمد شریعتمداری و آن
غالمحسین نوذری داشتند  .غالمحسین نوذری وزیر
نفت بود و زمان آقای احمدینژاد در دورهی نهم ،این
حلقه وزارتی را در فواد ری ایجاد کردند .یواش یواش
اینها از خوراک دام و طیور ،نیازمندیهایی که کشور
به این بخشهای متعدد و اقالم اساسی کشور داشت،
از طریق آقای شریعتمداری در وزارت بازرگانی ،به فواد
ری میگفتند و اینها هم میرفتند برای تامین و یک
رانت ،رانت اطالعاتی.
بعد فکر میکنم سال  ۷۳یا بیشتر ،سال  ۷۵اینها
بود که آن علی نوریانی که صاحب امتیاز بی ام وی
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بود ،آمد به اصطالح پنجاه درصد امتیازش را داد به که میدانستی چرا چهار تا جا نگفتی؟! این کجای
فواد ری ،بعد از مدتی هم آقایان زیر پایش را خالی عدالت اجتماعی است که رهبری دائما و دائما و دائما
کردند و کل نوریانیها را از پرشین خودرو به اصطالح در سخنرانیهایشان میگویند؟! که آقا جامعه فالن و
انداختند بیرون و االن کل آن مجموعه در اختیار فواد یکی هم نیست همان وسط جمعیت بگوید که آقا این
ری است.
فواد ری چی هست و چی کاره است؟ تشکیالت ستاد
این مباحث ثبت سفارش و اینها هم همهاش درست اجرایی ،که من به شما آمار میدهم ،شاید یکی االن
است .اما این آقای محمد شریعتمداری نیست .این یک اینها را گوش کند بگوید آقا ستاد اجرایی از اول کرونا
آدمی است که شاید مثال سرهنگ تمام این مجموعه یک چیزی حدود  ۲هزار میلیارد تومان اینجا داد و
است  .این طوری بگم  .آدمهای کت و کلفتی در آن بستههای معیشتی داد و … من همه این آمار را به
مجموعه هستند با حدود  ۲۰۰شرکت زیرمجموعه شما میدهم .من خودم عرض میکنم.
که اگر بخواهم بزرگترینشان را برای شما مثال بزنم ،
من به یکی از مدیران ارشد بنیاد عرض کردم .گفتم
شرکت نفت و گاز پارس است که همین غالمحسین آقا کی را داری گول میزنی؟ این حرفها را برو برای
نوذری خیلی تالش کرد و این شرکت را از مجموعه رسانهها بگو! نمیدانم ما  ۵هزار میلیارد تومان به ستاد
کند برد.
کرونا و تشکیالت و بحثهای بسیج و فالن و اینها
بعد یک شرکت دیگر راه انداختند به نام شرکت و معیشت کمک کردیم  .به او گفتم مرد مومن! تو
نفت و گاز پرشیا  .در همین دو شرکت من خاطرم سود یک سالت در شرکت اپراتور ایرانسلات حداقل
هست که  ۱۷۰پروژه تعریف کردند و برداشتند و بردند هزار و دویست ،سیصد میلیارد است؛ حداقل! بعد تو
آنجا .شعارشان هم این بود .قربان حضرت عبدالعظیم آمدی میگویی من  ۴هزار میلیارد تومان فالن کردم؟!
برویم! هر کسی هر کاری میکند ،برای ما که نمیکند ،شما بزرگترین مالک کشور هستید  .بزرگترین
برای حضرت عبدالعظیم میکند! اما هیچ مجموعهای ساختمانهای تجاری و اداری کشور در اختیار
نمیآید بپرسد که یک چنین هلدینگ عظیم صنعتی شماست .اینها را اگر اطالعات کاملش در اختیار مردم
و دامداری و دامپروری و کارخانه لبنیات و نفت و گاز گذاشته بشود ،مردم مطالبه میکنند! میگویند ما این
و فرآورده و پتروشیمی و … یک همچین مجموعهای همه صاحب ثروت هستیم و بعد من مشکل اجاره خانه
درآمدهایش کجا رفته است؟ آقا هزینهکرد این دارم و مشکل چه میدانم تامین معاش خانوادهام را
مجموعه کجاست؟ چرا در همان شاه عبدالعظیم ،شما دارم  .دختری دارم که نمیتواند ازدواج کند ،پسری
یک کیلومتر از شاه عبدالعظیم بروید فاصله بگیرید ،دارم که بیکار است و نمیتواند ازدواج کند  .برای
ببینید که فقر با مردم چه کار میکند! این پولها کجا همین نمیگذارد وارد آن بحثها بشوید.
رفته؟ مگر قرار نبود آنجا برود و شهر ری بشود نگین
سمت بنیاد بروی ،فوری نوکت را میچینند!
استان تهران؟! چرا این همه فقیر آنجا داریم؟!
با چی نوکت را میچینند؟ میگویند آنجا زیر نظر
تو همین شرکتهای نفت و گاز پرشیا ،آن زمان من حضرت آقاست و شما حرف نزن و اگر هم موردی
یادم است که شرکت یا سازمان بهینهسازی مصرف هست ،شما برو همان جا بگو  .یعنی چی!؟ آقا فواد
سوخت ۱۸۵ ،هزار دستگاه سی ان جی را بدون رعایت ری را بروید بررسی کنید .آخر فواد ری چه سنخیتی
مناقصه و تشریفات و اینها در یک خال اطالعاتی آقایان دارد با مجموعه شرکت نفت پارس ،با آن عظمت ،که
دادند به این مجموعه.
در سال  ۱۳۴۰-۱۳۳۷تاسیس شده ،برید و ببینید
االن هم اگر دقت کنید خیلی هم ،بانک پارسیان که فقط زمین مجموعه این پاالیشگاهها را که چقدر
هم سهام دارند .یکی از سهامداران بانک پارسیان هم ارزش دارد ،اینها را در اختیار دارند و مردم هم دارند
همین فواد ری است .من اینجور میخواهم عرض کنم گرسنگی میکشند!
که به طور کلی نقش این مجموعهها که ویژهخواری
بعد صحبت که میشود ،بابا! گور پدر آقای روحانی
کردند ،من دو تا آدم را در این مجموعهها میشناسم صلوات! تا ما صحبت میکنیم ،همین عباس  آقای
که خدا شاهد است اگر کل ثروت این دو تا آدم را ،مشهدی و دوستان دیگر میگویند تو طرفدار روحانی
خودش و خانوادهاش را و تمام طایفهاش را میتکاندی ،هستی! من فقط میگویم توهین نکنیم .آدرس عوضی
یک میلیارد و دو میلیارد نداشتند .االن این آقا پنج ندهیم .آقای روحانی فشلترین دولت بوده .اصال همه
تا پروژه در آفریقا دارد  .البته همه جا میگوید که اینها درست .اما این طور نباشد که ما را فارغ کنند از
این کارها مال من نیست و مال مجموعه تشکیالت جای دیگر! ذهن ما را معطوف به چیزهای دیگر بکنند.
فواد ری است و ما اصال کارهای نیستیم  .دفتر دبی
اما هلدینگهای اقتصادی ،همین فواد ری
و خانه دبی و اینها اینقدر رفت و آمدهای آنچنانی بزرگترین تولیدکننده به اصطالح شترمرغ ایران
دارند و حاال هم خودشان و هم خانوادهشان .یعنی یک هستند .اولین مجموعهای که شترمرغ را به ایران آورد
زندگی اشرافی عجیب و غریب .االن هم اگر خودش و اینها هستند .بعد یواش یواش آن آقای الریجانی ،آن
عکس پروفایلش از این در وارد شود ،موقع اذان بشود برادر بزرگترشان ،آن جواد خان الریجانی برداشت و
من فکر نمیکنم کسی رغبت کند فرادی نماز بخواند  .آورد و آن زمینهایی که به اصطالح در ورامین و آن
یک همچین شخصیت نورانی با این وجاهت اصال نماز داستانهایی که مطرح شد و احمدینژاد هم آمد گفت
فرادی اشکال دارد .آقا شما بروید جلو و ما پشت سر که اینها زمینهای منابع طبیعی را برداشته و تعرض
شما اقتدا میکنیم  .بعد در زمینههای کشتیرانی ،کرده و فالن کرده و هرچی هم زور زدند نتوانستند
اصال شما کارهایی که فواد ری و مجموعههایی که خلع ید آن آقا را بگیرند .هنوز هم یکی از بزرگترین
در اختیار دارد را بررسی کنید ،مختان سوت میکشد! کشت و صنعتهای ایران را آقای الریجانی دارد .خوب
آخر صحبت ما این است که چرا دوستان وقتی این تبعیضها را وقتی ما میبینیم آخر چرا به رفقا
ما صحبت میکنیم تا میگیم تشکیالت بیت رهبری ،حمله میکنند به همدیگر!؟
همه تنشان کهیر میزند؟! آقا پس اگر ما میدانیم
تا میگوییم این طوری است ،میگویند شما همش
و نگوییم ،فردای قیامت شهدا یقه ما را نمیگیرند؟! دنبال این هستی که مچ بگیری و همش یک جوری
نمیگویند که آن آقا نمیدانست بریءالذمه است ،تو حرف میزنی که رهبری فالن! آقا بنده جز منتقدان
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رهبری هستم! سرم را هم باال نگاه میدارم  .فردای
قیامت هم انشااهلل انشااهلل پیش شهدا و رفقایمان
روسفید باشیم.
این عدالت اجتماعی نیست که آقای خامنهای
در مملکت ایجاد کرده است! چرا همش میگویند
مشکالت و مباحث اقتصاد مقاومتی؟! مگر اگر جای
ایشان بودم ،در این گرفتاریهایی که مردم دارند ،در
مجموعههای بنیادی که زیر نظر خودشان است ،ستاد
اجرایی فرمان امام ،آستان قدس ،مجموعههای دیگری
ایشان  مستقیما به عنوان انفال در اختیارش است را
درش را باز میکنم برای مستضعفین!
معنی ندارد که مردم در فقر و فالکت باشند و ما
همش بیاییم ،خود آقای خامنهای نقش اپوزیسیون را
پیدا کرده! دائما دارد میگوید که این ایرادات اینجا
هست و آنجا هست و مشکالت معیشتی و اشرافیگری!
آقا اشرافیگری! آقای والیتی چطور زندگی میکند؟
آقای ناطق چطور زندگی میکند؟ آقای حداد چقدر
از سهم بیت المال در اختیارش است؟ خود آقای
محمدی گلپایگانی وضعیت زندگیاش چطوری است؟
پسر ایشان چطوری دارد زندگی میکند؟ پسر آقای
والیتی چطوری دارد زندگی میکند؟
دست بردارید دیگر! چهل و دو سال از انقالب
گذشته است .مگر میشود شترسواری دوال دوال!؟ همه
فهمیدند آقا! واهلل باهلل من نه کانال بی بی سی را نگاه
میکنم و نه اصال در خانهام ماهواره دارم که اصال این
کانالها را ببینم .فوری در این گروه هم بعضیها تا
صحبت میکنم ،میگویند که آقا اینها حرفهای ،یک
چیزی هم یاد گرفتند لیبرتینشینان و فالن است! آقا
لیبرتینشین! آن نازن فاسد به نام رجوی هم اگر یک
زری زد و من در خلوت خودم نشستم و دیدم ای بابا
این حرفی که زده ،حرفی است که درست است نیتش
سوء است و درست است که این آدم ،آدم سالمی
نیست ،اما این نکتهای که االن این گفت ،شاید درست
بگوید!
من که گوش نمیدهم ،نه دارم و نه هیچ وقت گوش
میدهم .آقا من را متهم نکنید که دارد و فالن .اما این
را چون عباس آقا گذاشت در گروه ،و صراحتا میگویند
پرشیا خودرو را آقای شریعتمداری روحانی…! آقای
شریعتمداری نوچه بیت بوده! کارگزار بیت بوده!
آدرس درست به مردم بدید .روحانی اصال از آستین
بیت آمده بیرون  .چرا ما را دارید ،ببخشید ،نفهم و
احمق فرض میکنید؟ واقعیتها را به مردم بگویید!
واقعیتها این نیست که چپ و راست کانال بیسیمچی
و سپاه هم تا دلتان بخواهد برای خودش کانال درست
کرده و هی هم از این اخبارهای مسیرگمکن و اخباری
که اصال معلوم نیست از کجا در میآورند.
آقای شریعتمداری دایی کی بود و هست؟ دایی
عمار صالحی است که همین چند وقت پیش سر
داستان بانک سرمایه و آن مشکالت ارزی علنا در
تلویزیون محاکمهاش کردند .اما عمار صالحی ،شرکتی
که با پسر سردار جعفری زدند آن داستان چی شد؟
آن آقای رضوی که تهیهکننده معروف سریال شهرزاد
و فالن؛ اینها کی هستند؟ مگر به آقای شریعتمداری
نزدیک نبودند؟ و نیستند؟
آنهایی که مربوط به اصولگرا میشود ،مثل دنبهای
از گوشت جدا میکنند به کنار میگذارند و میگویند
نه اصال سمت اینها نرید! نه اینجوری نیست آقاجان!
اتفاقا باید در فضای مجازی همه اینها تبیین شود.
هر کدام از آقایان در مورد حرفهایی که زدم ،در
مورد ستاد اجرایی و هلدینگهایی که دارند ،االن
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میگویند این کانال و این به اصطالح مطلبی که آقای جوان را در رسانهها منکوب میکند!
که بله شریعتمداری رئیس ستاد انتخاباتی روحانی
مشهدی گفته که پول این ستادهای انتخاباتی از کجا
آقا ما اصال آدمهای بدی هستیم .آقایانی که ادعای شرکت پرشیا خودرو را شخصا تاسیس کرده بود .اصال
تهیه میشود؟ من جوابش را به شما میگویم  .االن والیتمداری میکنید ،یک آدمی که در این مملکت پرشیا خودرو مال دهه هفتاد است ،چه ربطی به اینجا
یک جبههای هست به نام جبهه پایداری .یکی از ارکان رئیس قرارگاه خاتم االنبیاء بوده ،تو از خدا نمیترسی دارد؟! عباس جان! امثال شمایی که وجودتان نعمت
اصلی جبهه پایداری ،تئوریسینها و لوجستیکمنها که میگویی ایشان به خاطر مسائل فالن اخراج شد؟! است ،باطنتان ،باطن سالمی است ،شماها را میآیند
و هر چی که اسمش را بگذارید ،شخصی است به به همین راحتی تهمت زدی؟! بعد هم آمدند گفتند و با این اخبار جعلی و نادرست فکرتان را منحرف
میکنند و یک کسی مثل آقای احمدی نژاد را در حلق
ما میکنند! حواسمان نیست .یک کسی را بدتر از آن .
من به یکی از مدیران ارشد بنیاد عرض کردم .گفتم آقا کی را داری گول
حسن روحانی را!
میزنی؟ این حرفها را برو برای رسانهها بگو! نمیدانم ما  ۵هزار میلیارد تومان به
حسن روحانی کی هست؟ از مریخ آمده؟! ببخشید!
االن چند نفر گفتهاند این آقا جاسوس است و این
ستاد کرونا و تشکیالت و بحثهای بسیج و فالن و اینها و معیشت کمک کردیم .به
آقا فراماسون است .آن دفعه هم گفتم شورای نگهبان
او گفتم مرد مومن! تو سود یک سالت در شرکت اپراتور ایرانسلات حداقل هزار و
تاییدش کرده! نه یک بار و نه دو بار! شش بار در این
مملکت شورای نگهبان او را تایید کرده .نائب رئیس
دویست ،سیصد میلیارد است؛ حداقل! بعد تو آمدی میگویی من  ۴هزار میلیارد
مجلس بوده و مجلس بوده و دبیر شورای عالی امنیت
تومان فالن کردم؟! شما بزرگترین مالک کشور هستید .بزرگترین ساختمانهای
ملی بوده ،رئیس ستاد تبلیغات جنگ بوده از طرف
امام و سمتهای کلیدی دیگر .حاال برای اینکه به ما
تجاری و اداری کشور در اختیار شماست .اینها را اگر اطالعات کاملش در اختیار
بگویید به خاطر تو است که به این آدم رای دادی،
کس دیگر مقصر نیست.
مردم گذاشته بشود ،مردم مطالبه میکنند! میگویند ما این همه صاحب ثروت
اصال رهبری اتوبان ،ما کوچه بنبست! خوب!؟
هستیم و بعد من مشکل اجاره خانه دارم.
ولمان کنید دیگر! چقدر به این ملت بدبخت سرکوفت
میدید! آقا این آقای روحانی را شما در معرض انتخاب
مردم گذاشتید! و اال مردم  ۲۴میلیون به کی باید رای
نام صولت مرتضوی .ایشان قبال شهردار مشهد بوده  .این چه طرز حرف زدن است! آمد که ماستمالی کند  .میداند؟ به این آدم رای دادند .این حرفها و بهانهها
االن معاون کل اموال و داراییهای بنیاد مستضعفان آره ،نه ،ما منظورمان این نبوده! آقا تو روغن را ریختی را بگذارید کنار آقاجان!
است .آقای منصوری نامی را که جوانی است که قبال دیگر ،برو جمعش کن! آنقدر هم من دوست دارم که
تو را به خدا به خودمان بیاییم .دارند ما را بازیچه
فرماندار ورامین بوده و سر یک سری پروندهها اخراج این آقا بیاید کاندیدا بشود و تایید صالحیت بشود و قرار میدهند .پریروز یکی از رفقای جانباز زنگ زده
و از فرمانداری خلع شده ،ایشان را چون پایداریچی رای هم بیاورد! این خیلی جالب میشود  .این یک تا احوال من را بگیرد ،خودش هم بنیاد است .به من
بوده و با این انجمنهای اسالمی دانشگاه و چه و چه تو دهنی به این اقتدارگراهایی است که در نهادهای گفت میبینی آقای حکمت چی شد؟! گفتم سید! تو
[ارتباط داشته] ،آوردهاند گذاشتند رئیس یکی از مختلف النه کردند.
در بنیاد هستی و برای خودم سوال است میخواهم
بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور .به نام بنیاد علوی.
نهادهای زیرنظر رهبری را این آدمهایی که اصال حقوقت را بدانم! گفت ببین من بنیاد هستم و حقوقم
ایشان ،آقای منصوری؛ شده رئیس بنیاد علوی .با هیچ کس را آدم حساب نمیکنند ،در نعمت غوطهور را از بنیاد میگیرم و حقوق مدیرکلی هم میگیرم .
آن همه ثروت و امکانات  .یک جوانی را گذاشتهاند هستند .ببخشید ،سر سفره انقالب ،بخور بخور دارند  .سابقه سی ساله هم دارد  .گفتم از فالنی چه خبر؟
آنجا  .چون همین تشکیالت پایداریچیها هستند  .وقتی که صحبت از فقیر و غنی میشود همچین برای از بچههای گردان شهادت بوده  .گفت او که حالت
بروید شما ،همین آقای عنابستانی ،که االن آمده تو شما منبر میروند و با سر کج یک قال باقر میگوید و اشتغال است .گفتم هر چی! هفتاد درصد جانباز است
مجلس نماینده سبزوار است و آن داستان معروف یک قال صادق با حالت هق هق و اینها که واقعا درک االن چقدر حقوق میگیرد؟ گفت حدود سه میلیون و
سیلی زدن به گوش سرباز ،ایشان را قبال من دو میکنیم مسائل شما را! آقا فریبتان ندهند! چهل و هشتصد و چهار میلیون تومان به او حقوق میدهند .
سه بار آنجا دیده بودمش ،ایشان را برای اینکه برای دو سال است که دارید میخورید!
امسال گفتند حدود شش میلیون تومان و خوردهای
شورای نگهبان رزومه درست کنند ،و چون قبال در
من اگر یکی بیاید و بگوید فالن ،میگویم به رهبری میدهیم .اجاره خانه دارد ،دختر جوان دارد ،پسر بیکار
زمان احمدینژاد استاندار بود و برای اینکه شورای سالم برسانید و بفرمایید حضرت آقای خامنهای! اول دارد ،آقا این چه بساطی است که درست کردید؟! یکی
نگهبان حساسیت نداشته باشد ،سه ماه و چهار ماه کسی که باید اصالح را در مملکت راه بیاندازد ،خود دوتا و سه تا و اینی که من میبینم و شما میبینید!
آوردنش کردنش مدیرکل سازمان امور اموال  .همین شما هستی! «قوا انفسکم و أهلیکم نارا»  .از خودت
خیلی حرف زدم .من عذرخواهی میکنم ،امیدوارم
آقای مرتضوی آوردش  .ببینید چطوری مهندسی شروع کن  .ببین در این بنیاد مستضعفان ،در بنیاد که خدا عاقبت ما را به خیر کند .خداوند صالحین را
میکنند .سه ماه و چهار ماه آوردنش و بعد هم گفتند علوی ،در بنیاد  ۱۵خرداد ،بنیاد البرز ،ستاد اجرای بر ما حاکم کند .آدمهایی که نعل وارونه میزنند ،آخر
ایشان مدیرکل بوده و استعفاء داده یا نداده نمیدانم ،فرمان امام ،کمیته امداد ،چه میدانم اصال خروجیهای و عاقبتش رسوایی است .االن هم هیچکس نمیتواند .
حاال ایشان مدیرکل کجاست؟ یکی از نهادهای زیرنظر اینها چه بوده!؟ به ما چهار تا آمار بدهند .صدا و سیما من حاال بعد از این وویس بعضیها بگویند این ضد
رهبری! آقا رفت مجلس!
که مال خودشان است ماءشااهلل که قبضه آقایان است! ولی فقیه است و فالن .اگر به خاطر این حرفهایی
االن دارند کار میکنند در مورد مسائل آقایان .رفت بعد هم میگویند ده تا و بیست تا و نه اصال صد تا که من زدم که آقا ما به دنبال یک مصلحی میگردیم
و آمدهایی که دارند .کی باید جواب این همه تخلف نیسان که در هر کدامش یک جاروبرقی نمیدانم و که از خودش شروع کند و از مجموعهها و افرادی که
را بدهد؟ آن وضعیتی که سپاه است  .آن طوری به قالیچه میگذارد و بعد هم میگوید ستاد اجرای و زیر نظر خودش هستند و به صورت اشرافیگری و
جان هم افتادند! یک جوانی حاال بدون هماهنگی ،حاال بنیاد مستضعفان اینقدر جهیزیه درست کرده است! دهنکجی در جامعه دارند زندگی میکنند ،خودشان و
کاری ندارم به بحث اینکه نظامی باشد یا نباشد اصال به این آقای مدیر بنیاد گفتم ته اینها چند تا است؟ خانوادهشان .اگر کسی میگوید که رهبری باید جلوی
بحث من این نیست ،ولی یک آقایی آمده و شاید یک گفت فالن .گفتم هر کدام چقدر است؟ گفت حدود اینها را بگیرد و به خاطر این ضد انقالب است و ضد
ساز مخالف زده است  .آمده و بدون اینکه یارگیری  ۴۰میلیون .گفتم خوب این که میشود اینقدر! این رهبری است؟ آقا من آن کسی هستم که شما اصال به
کند ،یک تشکیالتی راه انداخته و جبهههای مردمی اصال شرکت سیمان فارس خوزستان شما سال گذشته من بگویید ضد ولی فقیه است! هیچ اشکال ندارد .من
و فالن و آمده کاندیدا شده است! البته ما از قدیم چقدر سود کرده؟ پتروشیمیهایی که زیر نظر شما باید جواب خدا را بدهم و میدهم .خدا یاریتان کند
میدانستیم که این مهندس جوان قرار بود که برود و است چقدر سود کردند؟ نفت و گاز قطران اصفهان و خداحافظ شما.
بازنشست بشود و همین آقای سالمی مجدد او را در مال کی است؟
_____________________________
تشکیالت حوزه نمایندگی سر کار آورد .یک همچین
ببینید ،آخر خیلی آدم ناراحت میشود که شما این
**این متن از روی یک فایل صوتی که در فضای
آدمی با موضعگیریهای بسیار افراطی ،میآید آن اطالعات را دارید و بعد یک متنی را در گروه میخوانی مجازی منتشر شده پیاده شده است.
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دولت موازی برخاسته از ساختار دوگانه جمهوری اسالمی است
بهروز خلیق

سالها است که واژه دولت در سایه یا دولت موازی جهان کشاند  .دست اندازی
وارد فرهنگ سیاسی کشور شده و جای خود را به عنوان غرب به دیگر مناطق جهان،
یک واقعیت باز کرده است .دولت روحانی و اصالحطلبان رویکرد دوگانه داشت  .غرب
بارها و بزبان های مختلف و گاه به   کنایه از آن نام در عین حالی که با چپاولگری،
میبرند.
حیات ملل غیرغربی را به
دولت موازی به شکاف میان دین و دولت در طول مخاطره میافکند ،در همان
تاریخ ایران ،به دوره گذار از جامعه سنتی به جامعه حال امکان و چگونگی رهائی
مدرن ،به انقالب بهمن ،بدو نیروی اصلی پیشبرنده از جامعه راکد و سنتی را فراهم
انقالب و به ساختار دوگانه جمهوری اسالمی در قانون میآورد و مردم این کشورها را
اساسی و نهادهای تشکیل شده بعد از انقالب میگردد .با فرهنگ و مدرنیسم که در
گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن
طول چندین سده در غرب
شکاف میان دین و دولت در کشور ما امر تاریخی بالیده و حاوی پیشرفتهترین
است  .بگفته حسین بشیریه“ :از همان آغاز گسترش دستآوردهای بشری در طول
اسالم به ایران شکاف دین و دولت نیز تکوین یافت  .تاریخ بود ،آشنا میکرد.
با توجه به داعیه سیاسی اسالم و بویژه نظریه سیاسی
جامعه ایران هم در روند بازنگری و توجه و اخذ
تشیع ،نظریه شاهی فرهی در ایران دچار بحران شد اندیشه فرهنگ و تمدن غرب ،از قرن نوزدهم وارد دوره
و همواره شکاف میان سنت شاهنشاهی ایران و امارت طوالنی گذار از جامعه ایستا و سنتی به جامعه مدرن،
و خالفت به سبک اسالمی در سراسری تاریخ ایران از جامعه عقبمانده به جامعه پیشرفته گردید .این گذار
به صورتهای آشکار و پنهان ادامه یافت  .نزاع میان با فراز و نشیبها ،چالشهای سنگین ،پیشرفتها و
امرا و خلفا ،میان خلفا و علما و میان فقها و سالطین بازگشتها ،به عنوان گذاری ناتمام ،تا امروز تداوم دارد.
شکافهای سیاسی ـ فکری مستمر در تاریخ ایران و
این گذار مشخصأ با پیروزی انقالب مشروطیت آغاز
اسالم به وجود آورد(”.از دیباچهی بر جامعهشناسی شد .جامعه ایران از آنزمان تا کنون در تب و تاب غلبه
ایران).
برعقبماندگی تاریخی ،دستیابی به آزادی و دمکراسی
برای تبیین دولت پنهان و یا موازی اشاره به شکاف و پیریزی جامعهای مدرن ،پیشرفته و دمکراتیک
میان دین و دولت در طول تاریخ کشور ما کافی نیست  .بوده است .با وجود تالشهای زیاد و علیرغم برداشتن
بلکه الزم است روندی که کشور ما در طی دو سده گامهای بس بلند به جلو ،هنوز مردم ایران به این
خواستها از جمله به آزادی و دمکراسی و به جامعه
گذشته طی کرده ،بطور فشرده پرداخت.
به جهت ایستائی و رکود ،جامعه ایران قرنها استعداد مدرن دست نیافته است.
نگریستن به خود و آگاهی یافتن به واقعیت خود را
انقالب مشروطیت تالشی بود برای نوسازی دمکراتیک
نداشت .در پی شکستهای ایرانیان در جنگ با روسیه جامعه ایران که تبدیل قدرت سیاسی خودکامه به قدرت
در دهههای اول و دوم قرن نوزدهم و در جریان مراوده مقید به قانون ،ایجاد نظام یکپارچه و منسجم به جای
با غرب و مشاهده عقبماندگی جامعه ایران در آئینه نظام از همگسیخته دوره قاجار ،فراهم آوردن امکان
فرهنگ و تمدن غرب ،نگاه انتقادی به خود در کشور مشارکت جامعه در زندگی سیاسی و ایجاد تحوالت
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی برای غلبه بر عقبماندگی
ما آغاز گردید.
این روند در ایران همزمان با گسترش مناسبات را پی میگرفت .این اهداف از رهگذر انقالب مشروطیت
سرمایهداری در غرب بود .نیاز بورژوازی غرب به بازارهای تحقق نیافت و روند نوسازی به شیوه دیکتاتوری در عصر
جهانی برای صدور کاالهای خود ،غرب را به دیگر مناطق پهلویها جریان پیدا کرد.

در دوره رضاشاه روند تکوین ساختار دولت مطلقه
مدرن ،تمرکز منابع و ابزارهای قدرت ،تضعیف مراکز
قدرت پراکنده ،اسکان اجباری و خلع سالح عشایر،
ایجاد ارتش مدرن و دستگاه بوروکراسی جدید،
اصالحات مالی ،تاسیس مدارس به سبک اروپائی و
تدریس مواد درسی جدید ،گسترش ناسیونالیسم
ایرانی ،انحالل محاکم شرعی و تاسیس محاکم عرفی
و تشکیالت دادگستری و تضعیف موقعیت و شان
روحانیت و تسریع فرآیند شکلگیری طبقات در ایران
از یکسو و از سوی دیگر انحصار منابع قدرت در دست
رضاشاه ،اعمال استبداد فردی و اداره کشور به شیوه
خودکامه ،سربهنیست کردن نخبگان جامعه ،سرکوب
مخالفین و حذف تشکلها و نهادهای مدنی پیش رفت.
در دوره محمدرضا شاه از دهه “ ۴٠نوسازی از باال”
و به شیوه دیکتاتوری فردی تداوم یافت  .اصالحات
محمدرضاشاه ،به مناسبات ارباب و رعیتی پایان بخشید،
پارهای از موانع شکلگیری مناسبات سرمایهداری را از
میان برداشت و راه را برای رشد شتابان آن و صنعتی
شدن کشور و پیشرفت در حوزههای مختلف گشود .در
سایه اصالحات ،اقتصاد کشور به طور شتابناک رشد کرد،
میزان باسوادان افزایش پیدا کرد ،مدارس و دانشگاهها
گسترش یافتند و زنان از حق رای برخوردار گردیدند.
پیشبرد نوسازی “از باال” و “غیردمکراتیک” توسط
دولت مطلقه پهلوی و بیتوجهی به پیآمدهای اجتماعی
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آن و در نظر نگرفتن بافت بومی و فرهنگی جامعه ایران،
موجب طرح و تقویت گفتمان بازگشت به گذشته،
برآشفتگی و بسیج جامعه سنتی و شکلگیری جامعه
تودهای گردید و جامعه ما همچنان در آستانه جامعه
مدرن باقی ماند.
در مجموعه میتوان گفت گذار ناتمام ادامه دارد و
جامعه ما در حال فاصله گیری از جامعه سنتی و گذار
به جامعه مدرن است و شکاف سنت و تجدد ،یکی از
بنیادیترین شکافهای موجود در جامعه و به واقع
شکاف اصلی جامعه ما است .زندگی سیاسی در ایران
در طی یک قرن و نیم اخیر سخت تحت تاثیر چالش
سنت و تجدد بوده است .سنتگرائی و نیروهای سنتی
تجددستیز هستند و از زمان طرح اولین جرقههای
تجدد به مخالفت با آن برخاستهاند .جریانهای فکری
سنتگرا در طول تاریخ همواره در ستیز با جریانهای
نوگرا بودهاند .پایگاه اجتماعی سنتگرائی تجددستیز را
اصوال طبقات و گروه های ماقبل مدرن و ماقبل سرمایه
داری تشکیل می دهند.
انقالب بهمن
انقالب بهمن محصول بحران دولت مطلقه پهلوی بود
که زمینه را برای تبلور واکنش ضدمدرنیستی جامعه
سنتی و گرایش ضداستبدادی طبقه متوسط جدید
فراهم آورد .انقالب بهمن برخاسته از شکاف سنت و
تجدد و شکاف دیکتاتوری فردی و خواست مشارکت
دمکراتیک در قدرت و اداره امور سیاسی و محصول
دو حرکت عمومی بود :حرکت اول ،ادامه حرکت
مشروعهخواهان  انقالب مشروطیت و  ١۵خرداد سال
 ١٣۴٢که با حمایت طبقات و گروههای اجتماعی
سنتی و بسیج تودهای شکل گرفت که در آن روحانیت،
بازار و تودههای گسیخته شهری نقش بارزی داشتند .
حرکت دوم ادامه انقالب مشروطیت بود که مهار قدرت
متمرکز سیاسی ،تغییر شیوه خودکامه حکومت ،تامین
آزادی و استقرار دمکراسی را پی میگرفت و طبقات و
گروههای اجتماعی مدرن به ویژه طبقه متوسط جدید
نیروی محرکه آن بودند .به اقتضای انقالب بین این دو
حرکت ،ائتالفی شکننده شکل گرفت که کارویژه آن
برکناری رژیم استبداد فردی شاه بود و تاثیرات خود را
برروندهای بعد از انقالب گذاشت.
قانون اساسی جمهوری اسالمی
قانون اساسی جمهوری اسالمی همچون انقالب
بهمن برخاسته از شکاف اصلی جامعه و دو نیروی اصلی
شرکتکننده در آن بود و برهمین پایه با ساختار دوگانه
یعنی ساختار مبتنی بر اسالمیت و جمهوریت تدوین
شد .در قانون اساسی وجه اسالمیت و غیرانتخابی بر
وجه جمهوریت غلبه دارد و در عمل هم ساختارها
براساس برتری وجه اسالمیت که تبارز آن در والیت
فقیه بود ،شکل گرفت .در این رابطه نهادهای موازی
از ابتدای انقالب در مقابل نهادهای دولتی پا به عرصه
نهاد .بعنوان نمونه:
کمیتههای انقالب در مقابل شهربانی و ژاندارمری
که بعدأ یکی شدند
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و بسیج در مقابل
ارتش
دادگاههای انقالب در مقابل دادگاهها دادگستری
بنیادها ،ستاد اجرائی فرمان امام ،کمیته امداد امام
در مقابل بخش دولتی و خصوصی
با تشکیل این نهادها در ابتدای انقالب ماهیت
حاکمیت دوگانه آشکارتر شد و بین دولت موقت از
یکسو و تشکیالت انقالبی چالش آشکار شکل گرفت،
فرآیند اسالمی شدن پررنگ تر شد و سرانجام به کنار

گذاشتن  دولت موقت انجامید.
از سوی دیگر در سالهای بعد از انقالب ائتالف میان
نیروها و طبقات سنتی با نیروها و طبقات مدرن شکست
و نخستین شکاف و چالش بین آنها بروز کرد .در این
چالش ،نیروها و طبقات مدرن و نمایندگان آن یکی پس
از دیگری توسط بلوک قدرت به حاشیه رانده شدند،
سرکوب نیروهای اپوزیسیون شدت گرفت ،هزاران نفر
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امنیت است  .سازمان اطالعات سپاه در سایه حمایت
همه جانبه ولیفقیه توانسته است در جایگاه امروزی
قرار گیرد .این سازمان در تصمیمسازیهای راس قدرت
و در پررنگ روشن دولت موازی نقش قابل توجهی دارد.
در مجموع میتوان گفت علی خامنهای و بیت وی،
سپاه و نهادهای وابسته به آن از جمله سپاه قدس و
سازمان اطالعات سپاه ،وزارت اطالعات ـ امنیت،

يکی شدن دو دولت و پايان يافتن ساختار دوگانه جمهوريت ـ واليت ،شکاف

دولت ـ ملت هرچه عميق شده و رودروئی اکثريت مردم با حکومت شدت يافته و
جامعه بيش از پيش قطبی خواهد شد .در يک قطب حکومت و اليه نازک حاميان او و
در قطب ديگر اکثريت مردم منتقد و مخالف حکومت .اين وضعيت نمیتواند چندان

پايدار بماند .بويژه اينکه حکومت با بحران کارائی و بحرانهای متعدد روبرو است و

قادر به حل آنها نيست .ما شاهد خيزشها و اعتراضات گسترده خواهيم بود.

از فعالین سیاسی به جوخه اعدام سپرده شدند ،دهها نیروهای انتظامی ،بنیادها ،کمیته امداد امام ،ستاد
هزار تن از آنان وادار به مهاجرت گردیدند ،جریان اجرائی فرمان امام ،سازمات تبلیغات اسالمی و دهها
اسالمی شدن انقالب غلظت و شدت بیشتری پیدا کرد کانون فرهنگی و… دولت در سایه به حساب میآیند .
و سرانجام به تثبیت الیگارشی (جرگهساالری) روحانیت دولتی که سهم کالنی در اقتصاد کشور دارد ،قدرت
انجامید.
اصلی را در دست گرفته ،برحوزههای متعدد دولت
دوره والیت علی خامنهای
منتخب چنگ انداخته ،سهم قابل توجهی از بودجه
خمینی بعنوان رهبر انقالب اسالمی از مشروعیت کشور را بخود اختصاص داده و حوزه عمل دولت
کاریزماتیک و سنتی و از حمایت گسترده مردم برخورد رسمی را محدود و محدوتر کرده است .سخنان ظریف
بود .خمینی بعنوان رهبر انقالب اسالمی هم مشروعیت در مصاحبهاش و طرح یکهتازی “میدان” بر دیپلماسی
کاریزماتیک داشت و هم مشروعیت سنتی ،ضمن نشانگر چنگاندازی دولت موازی  بر حوزههای دولت
آنکه از مقبولیت مردمی باالئی برخوردار بود .اما پس رسمی است.
از او  مشروعیت کاریزماتیک از بین رفت ،مشروعیت
دولت در سایه تا کنون از پذیرش مسئولیت سرباز
سنتی شکل نگرفت و مقبولیت مردمی نیز سیر نزولی زده ،در سایه زندگی کرده ،جلو شفافیت را گرفته و
پیدا کرد .همین امر باعث نگرانی کانون قدرت نسبت بار اصلی وضعیت فاجعهبار کنونی را به گردن دولت
به ادامه حیات خود شد و بستر نظامیگری و تقویت رسمی انداخته و از زندگی در تاریکی بیشترین بهره
ساختارهای غیر انتخابی و شکلگیری دولت در سایه را گرفتهاست.
را فراهم ساخت.
انتخابات ریاست جمهوری و یکی شدن دو
علی خامنه ای برخالف خمینی نه رهبر کاریزما است دولت
و نه فقیه برجسته  .او نه حمایت گسترده تودهای را
آز و طمع دولت موازی برای قبضه تمام قدرت
دارد و نه صاحب اتوریته روی روحانیت است .او بعنوان آنچنان باال است که از سالها قبل برای به چنگ
ولی فقیه ،فرمانده کل نیروهای مسلح است و با سپاه و آوردن قوه مقننه و مجریه هم خیز برداشته است .دولت
فرماندهان آنها پیوند نزدیک و دیرینه دارد .خامنه ای موازی قوه مقننه را در انتخابات قبلی بدست گرفت و
برای حفظ جمهوری اسالمی و موقعیت خود ،شرایط را اکنون نوبت به قوه مجریه رسیده است .حذف گسترده
برای حضور سپاه در ساختار قدرت و تقویت موقعیت کاندیدها و چینش شورای نگهبان و انتخاب رئیس
آن فراهم آورد .خامنه ای در عین حال با تکیه به سپاه جمهور قبل از برگزاری انتخابات ،نشانگر برنامه دولت
توانست اصالحطلبان و رفسنجانی را کنار بزند و بر موازی برای یکدست کردن حکومت است.
قدرت فردی خود بیافزاید.
دولت در سایه با قبضه قوه مجریه ،تمام قدرت را
با افزایش قدرت فردی علی خامنهای و بیت وی و دست خود گرفته و جمهوریت نظام را بیمعنی کرده و
تقویت موقعیت سپاه در ساختار قدرت ،اقتصاد ،سیاست   حکومت اسالمی را جایگزین جمهوری اسالمی خواهد
خارجی و دیگر حوزهها و حضور گسترده سپاه در آن کرد و به عمر ساختار دوگانه جمهوریت ـ والیت وبه به
حوزه ،دولت در سایه تقویت شد و دخالتها در نهادهای وجود دو دولت خاتمه خواهد داد ،دولت رسمی و دولت
انتخابی و در دولت رسمی گسترش یافت.
موازی یکی خواهند شد.
قتلهای زنجیرهای و تصفیهها در وزارت اطالعات
یکی شدن دو دولت و پایان یافتن ساختار دوگانه
به کاهش نفوذ خامنهای در وزارت اطالعات انجامید جمهوریت ـ والیت ،شکاف دولت ـ ملت هرچه عمیق
و او درصدد راهاندازی اطالعات موازی با جلب تصفیه شده و رودروئی اکثریت مردم با حکومت شدت یافته و
شدگان وزارت اطالعات ،کادرهای اطالعاتی سپاه و جامعه بیش از پیش قطبی خواهد شد .در یک قطب
بیت برآمد .خامنهای در جریان جنبش سبز ،اطالعات حکومت و الیه نازک حامیان او و در قطب دیگر اکثریت
موازی را به سازمان اطالعات سپاه فرارویاند و به آن مردم منتقد و مخالف حکومت .این وضعیت نمیتواند
رسمیت بخشید .سازمان اطالعات سپاه همواره در صدد چندان پایدار بماند .بویژه اینکه حکومت با بحران کارائی
این بوده است که وزارت اطالعات را عقب بزند و در و بحرانهای متعدد روبرو است و قادر به حل آنها
جایگاه سازمان اصلی اطالعات و امنیت قرار گیرد و نیست .ما شاهد خیزشها و اعتراضات گسترده خواهیم
نشان دهد که کاراتر و توانمندتر از وزارت اطالعات و بود.
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از دولت پنهان تا دولتی مبتنی بر اراده ملی
مهرداد خوانساری

چندی پیش در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه
تصویری که دراین نوشته
«بی بی سی» ،از من پرسیده شد تا با به زبانی ساده ها ارائه شده است ،نشان
دولت پنهان را تعریف کنم .پاسخ کوتاه من این بود که دهنده وجود یک سیستم
دولت پنهان نیروهای غیر انتخابی محدودی هستند اطالعاتی-اقتصادی پیچیده
که تمام اهرم های اصلی قدرت در کشور را به انحصار است که مهمترین هدف
خود درآورده اند؛ آنها مجری سیاست ها و برنامه هایی آن حفظ ماهیت انقالبی،
امنیتی
و
هستند که اولویت همگی آنها حفاظت از ،و تداوم ایدئولوژیک
بخشیدن به حیات حاکمیت کنونی و تثبیت موقعیت مسئولین «دولت پنهان» در
کل مجموعه خودشان در کنترل کشور است و شخص جمهوری اسالمی است و تنها
آقای خامنه ای ریاست این دولت را برعهده دارد  .اولویتش ماندگاری در جایگاه
بدیهی است که در چنین سناریویی ،نقش نمایندگان قدرت   و ادامه سلطه اش به
منتخب مردم چه در دولت و چه در مجلس ،چیزی هرقیمت ،بر مردم ایران است.
بیشتر از نقش یک «پیمانکار» برای دولت پنهان نمی
گرچه برای بیشتر ایرانیان
تواند باشد .نگران کننده تر اینکه در شرایط تاسف بار و به ویژه برای فعاالن سیاسی
کنونی هیج نیروی سازمان یافته ،منسجم و موثری و مدنی ،این واقعیت و عالئم مشخص آن از سال ها
که بتواند این اقلیت بی اعتبار و نامقبول را به چالش پیش کامال مشهود بوده است  ،ولی به هر دلیل که
بکشد ،به چشم نمی خورد.
باشد ،ما شاهد یک واکنش هدفمند و محاسبه شده
مطالب متنوع و جامعی از سوی پژوهشگران و از سوی نیروهای متنوع سیاسی که توانایی به چالش
متخصصان امور ایران در چند سال گذشته در زمینه کشیدن این عناصر را داشته باشد ،نبوده ایم.
“دولت پنهان” ( )deep stateو نقش تعیین کننده
شکل گیری تدریجی «دولت پنهان»
نیروهای غیر انتخابی و پشت پرده در ایران انتشار
آغاز دوران إصالحات با انتخاب محمد خاتمی
یافته است که می توان به ویژه به مقاله جامعی که و شکست علی اکبر ناطق نوری ،کاندید دستچین
از سوی صنم وکیل و حسین رسام باعنوان «دولت شده آقای خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری
پنهان – درک سیاست گذار» از سوی «انستیتوی سال  ،۱۳۷۶برای اولین بار نمایانگر شکاف در درون
هوور» (دانشکاه استنفورد کالیفرنیا) در اکتبر  ۲۰۲۰حاکمیت و فاصله گسترده ای بود که با مرور زمان
و مقاله کوتاهی تحت عنوان «درس های سه ساله در باعث جدایی توده های مردم و نیروهای زیادی به ویژه
یک زندان ایرانی» که در سپتامبر  ۲۰۲۰به قلم «ژیو در میان نسل جوان شد که پیامد نحوه برخورد و شیوه
ونگ» انتشار یافت اشاره نمود.
مدیریت رهبر و نیروهای پشتیبان او بود.
این نوشته ها پس از  ۴۰سال ،به صورتی شفاف و
واکنش «حسابشده» رهبر از همان ایام و به ویژه
با تجزیه و تحلیلی جامع و روشن در ارتباط با نقش   پس از سرکوب تظاهرات دانشجویان در سال  ،۷۸سوار
تعیین کننده و غیرقابل انکار «دولت پنهان» و عوامل شدن بر موج حاکم در کشور از طریق استفاده ابزاری از
وابسته به آن ،پژوهشگران و سیاستگذاران غربی را ،به جریان اصالحات بوده است .در واقع با یک نگاه اجمالی
نادرستی این باور رساند که در ایران قدرت در دست به اوضاع سیاسی کشور  ،به ویژه در  ۲۴سال اخیر،
کسی متمرکز نیست .آنها اکنون پذیرفته اند که قدرت آشکارا می توان دید که چگونه جریان های مختلف
تصمیم گیری در ایران انحصارا در دست آیت اهلل اصالح طلب ،دانسته و یا ندانسته  ،عمال پیمانکارانی
خامنه ای و تیم دولت پنهان اوست که مسئول طرح بیش در خدمت  «دولت پنهان»  نبوده اند.
و هدایت تمام سیاست های کلیدی در کشور است.
به این ترتیب  ،میلیونها ایرانی در این سنوات ،به

ویژه از جریان «دوم خرداد»   ۷۶به بعد  ،دانسته یا
ندانسته ،بازیگر صحنه سازی زیرکانه ای بوده اند که
توسط «هسته سخت قدرت» یا همان مجریان اصلی
«دولت پنهان» برای گمراهی یا استفاده ابزاری از آنها
تدارک دیده شده بود.
برخی از بازیکنان برجسته صحنه سیاسی ایران،
شاید به حق ،انتخاب محمد خاتمی را به عنوان نقطه
عطفی برای آغاز فصلی جدید در روند روابط میان
مردم و حاکمیت تلقی نمودند ،امری که برای مدتی
کوتاه در آغاز با شواهد مثبتی نیز همراه بود .اما پس از
ماجرای درگیری با دانشجویان  و «شکستن قلم ها»،
کامال مشخص شد که صحبت از اصالحات می تواند
تا حدودی مجاز باشد که به حریم «دولت پنهان» و
اقتدار کاملش در کلیه مسائل کلیدی کشور خدشه
ای وارد نسازد.
کسانی که امروز در درون ساختار جمهوری اسالمی
با عناوین مختلف ،از «اصولگرا»« ،تندرو» و یا «هسته
سخت حاکمیت» عمال کنترل تمام اهرم های اصلی
سیاسی و اقتصادی مملکت را در دست دارند و خط
مشی سیاست خارجی کشور را نیز به بهانه دشمنی
با آمریکا و اساسا «غرب ستیزی» ،به همسوئی با  
روسیه و چین هدایت می کنند ،اینها ترکیبی بیش
از یک اقلیت کوچک از میان هواداران طیفی که در
سال  ۱۳۵۷آیت اهلل خمینی را به مسند قدرت رساند ،
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نیستند.
اکنون ،تاثیر کالم اکثریت آن « نیروهای «خودی»
به علت مخالفت های تدریجی شان با شیوه مملکت
دارای عناصر پشت پرده و سیاست گذار «دولت پنهان»
 ،به مرور زمان کمتر و کمتر شده است تا جایی که
بسیاری از چهره های شناخته شده و سرشناس آنها
نیز قاطعانه از صحنه سیاسی کشور طرد و کنار زده
شده اند .نگاهی ساده و گذرا به سرنوشت دو رئیس
جمهور پیشین نظام ،آقایان هاشمی رفسنجانی (که
فرزندانش معتقدند مرگ او بصورت طبیعی نبوده
است!) و محمد خاتمی (که امکان حضورش در میان
مردم و بیان نظراتش در رسانههای رسمی ،محدود و
گاهی ممنوع شده است) درستی این واقعیت را به
اثبات می رساند  .اینکه یک نخست وزیر (میرحسین
موسوی) و یک رئیس مجلس شورای اسالمی پیشین

و بی اعتباری های ناشی از دوران احمدی نژاد شدند،
بلکه تعمدا و دانسته ،با سد سازی در مقابل هر نشست
و مذاکره ای به منظور عادی سازی روابط با آمریکا
در پی عقد برجام ،زیرکانه زمینه شکست و استیصال
روحانی و ظریف و تمام نیروهای موسوم به اعتدالی یا
اصالح طلب را نیز فراهم آوردند.
برای پاسخگو ساختن و زیر ذره بین نهادن «دولت
پنهان» نخستین گام این است که هم مردم ایران و
هم دولت های خارجی و سازمان های بین المللی باید
تردید خود را در این باره کنار بگذارند که برخالف
ادعاهای کاذب و گمراه کننده درباره عدم تمرکز
قدرت در ایران ،تنها تصمیم گیرنده واقعی در تمام
امور کشور شخص آیت اهلل خامنه ای و نزدیکان او
هستند و همه باید بپذیرند که مسئولیت پیامدهای
هر سیاست داخلی یا خارجی اعمال شده از سوی

«دولت پنهان» این بار در موقعیتی قرار خواهد گرفت که برای اولین بار

اجبارا ،همزمان با در اختیار داشتن قوه مجریه و مقننه ،باید در برابر ملت ،پاسخگوی

مستقیم به هر فاجعه دیگری در مملکت باشد .در چنین سناریویی ،یا دولت ،قادر

به دستیابی به توافقی قابل قبول برای برداشتن تحریم های اقتصادی با آمریکا
خواهد شد که بی شک به «نرمشهای مکرر قهرمانانه» از سوی آقای خامنه ای نیاز
خواهند داشت ،یا اینکه آقای خامنه ای از پشتیبانی از توافق سرباز خواهد زد که در
اینصورت می باید شخصا پاسخگوی ناکامی گفتگوها باشد و پاسخگوی این که چرا و

چگونه سیاست های «دست باالی» ایشان از حل مشکالت پیچیده و تامین آسایش

و معیشت روزمره مردم ستمدیده و کرونا زده ایران عاجز است.
نظام نیر اینک بیش از  ۱۰سال است که بدون محاکمه
در «حصر خانگی»  بسر می برند و اجازه زندگی ساده
و امکان دیدار آزادانه با فامیل  ،دوستان و نزدیکانشان
را ندارند ،و در روزهای اخیر حتی رئیس مجلس
اصولگرا (علی الریجانی) هم از گردونه قدرت اخراج
می شود ،نمونه بارزی از میزان ریزش صورت گرفته
در طیف حکومتگر و انزوای اجتماعی «دولت پنهان»
است که هیچگاه دارای کوچکترین محبوبیت اجتماعی
در میان مردم نبوده است.
تاکنون« ،دولت پنهان» به ویژه  در پی «انتخابات
جنجالی و کامال مخدوش» خرداد  ،۸۸هرگز برای
سرکوب و یا پرداختن هر هزینه ای ،برای حراست از
موقعیت ممتاز و بقای اقتدارش کوتاهی نکرده است.
این در حالی است که نیروهای مخالف ،از فعاالن
سیاسی و جامعه مدنی در داخل کشور گرفته تا
نیروهای ملی و دموکراتیک اپوزیسیون در خارج
از کشور  ،که دغدغه همگی شان ظاهرا جایگزینی
دیکتاتوری مذهبی با یک حکومت ملی برخاسته
از اراده ملی است کماکان پراکنده و غیرموثر  ،صرفا
به ذکر مصیبت و شعارهای خسته کننده و تکراری
قناعت کرده اند که بی شک منجر به تشدید احساس
یاس و نا امیدی در میان توده های مردم نیز شده و
می شود.
با توجه به اوضاع اسفناک موجود ،اکنون  ۸سال
پس از روی کار آمدن دولت به اصطالح «تدبیر و امید»
به وضوح می توان دید که تنها استفاده کننده مشارکت
قابل مالحظه مردم در انتخابات سال  ۹۲و  ۹۶به تمام
و کمال ،آیت اهلل خامنه ای و «دولت پنهان» او بوده
اند که نه تنها موفق به پشت سر گذاشتن بی آبرویی

جمهوری اسالمی ،تماما بر دوش ایشان است و بس.
موضع تحریم و انتخابات ۱۴۰۰
با توجه به اینکه مساله جانشینی آیت اهلل خامنه ای
می تواند احتماال در  ۴تا  ۸سال آینده تاثیر سرنوشت
سازی بر آینده جمهوری اسالمی بگذارد ،روشن است
که هدف اصلی پشت پرده انتخابات خرداد  ،۱۴۰۰تنها
تحکیم موقعیت «دولت پنهان» است!
از آنجا که هدف این انتخابات مهندسی شده ،تامین
منافع مردم ایران نیست و با توجه به اینکه بسیاری از
شخصیت ها و سازمان های سیاسی در پی اقدامات
اخیر شورای نگهبان برای نخستین بار ،یا به صورت
علنی و یا در لفافه کالم ،خواستار تحریم انتخابات نیز
شده اند ،میزان مشارکت در انتخابات بیشتر محدود به
کسانی خواهد بود که منافع خود را در سایه «دولت
پنهان» می بینند .به این ترتیب ،اینکه میزان مشارکت
چه خواهد بود  ،برای آنها در نهایت تفاوتی ندارد و
مانعی برای پیشبرد مقاصدشان نخواهد بود.
با پیروزی پیش بینی شده اصولگرایان در انتخابات
ریاست جمهوری (با یک احتمال کوچک که ما بار
دیگر شاهد ترفند تازه ای مثال با «انتخاب» پیمانکار
دیگری باشیم) «دولت پنهان» این بار در موقعیتی قرار
خواهد گرفت که برای اولین بار اجبارا ،همزمان با در
اختیار داشتن قوه مجریه و مقننه ،باید در برابر ملت،
پاسخگوی مستقیم به هر فاجعه دیگری در مملکت
باشد.
در چنین سناریویی ،یا دولت ،قادر به دستیابی به
توافقی قابل قبول برای برداشتن تحریم های اقتصادی
با آمریکا خواهد شد که بی شک به «نرمشهای مکرر
قهرمانانه» از سوی آقای خامنه ای نیاز خواهند داشت،
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یا اینکه آقای خامنه ای از پشتیبانی از توافق سرباز
خواهد زد که در اینصورت می باید شخصا پاسخگوی
ناکامی گفتگوها باشد و پاسخگوی این که چرا و چگونه
سیاست های «دست باالی» ایشان از حل مشکالت
پیچیده و تامین آسایش و معیشت روزمره مردم
ستمدیده و کرونا زده ایران عاجز است.
در هر دو صورت تردیدی نیست که ته ماندهی
مشروعیت شخص آقای خامنه ای و دیگر سردمداران
«دولت پنهان» بطور بی سابقهای زیر سوال خواهد
رفت و این مجموعه را به صورت تعیین کننده ای در
مقابل خشم روزافزون توده های مردم و افکار عمومی
در جهان قرار خواهد داد.
آشتی ملی؛ پادزهر «دولت پنهان»
تردیدی نیست که تا زمانیکه ما شاهد حضور
نیرویی منسجم نباشیم تا بتواند سازمان یافته و همسو
با تمایالت توده های مردم و نیازمندی های زمان،
توانایی به چالش کشیدن «دولت پنهان» را داشته
باشد ،تغییری در موقعیت دولت پنهان و سلطه اش بر
اوضاع سیاسی کشور به دست نخواهد آمد – حتی اگر
اوضاع مردم به مراتب بدتر از شرایط موجود هم بشود.
این در شرایطی است که اکثریت جامعه ،با مشاهده
آنچه که در کشورهای همسایه و نزدیک ،به نام
«آزادی و حقوق بشر» بر سر مردم تحول خواه آمده
است ،تمایلی به روش های حساب نشده و یا خشونت
آمیز که به بی ثباتی و فروپاشی و تبعید در جامعه و
یا جنگ داخلی یا خارجی منجر شود ،از خود نشان
نمی دهند.
در چنین شرایطی ،به ویژه با توجه به تمام تجربیات
چهار دهه اخیر  ،بهترین گزینه برای پایان دادن به
دوران کنونی و آغاز تولدی نو و به دور از هرگونه
انتقامجویی و خشونت  ،در مرحله نخست ،گرد هم
آمدن پیرامون مقوله «آشتی ملی» و تالش برای پیاده
کردن تجربه ای است مانند آنچه که  ۲۷سال پیش
ِ
دولت از هر
در آفریقای جنوبی رخ داد؛ تجربهای که
لحاظ مقتدر و مجهز به سالح های هسته ایِ آن کشور
را وادار به تسلیم در برابر اراده اکثریت مردم نمود.
در مرحله بعد ،اگر دولت پنهان به نتیجه ای شبیه
آنچه که مسئولین حکومت آپارتاید را مجبور به
پذیرفتن اراده ملی نمود برسند ،باید این تعهد به آنها
داده شود که برخالف آنچه که در پی پیروزی انقالب
شاهد بودیم ،نه تنها خشونت و ظلمی در حق آنان
صورت نپذیرد بلکه آنها نیز می توانند زیر چتر عدالت
و قانون ،برای ادامه حیات و حضورشان در جامعه ،برابر
با حق و حقوق هر شهروند ایرانی دیگر ،زندگی کنند.
در این راستا ،بار دیگر می توان بر پیشنهاد برگزاری
یک «رفراندوم» آزاد ،مهندسی نشده و تعیین کننده به
منظور اصالح قانون اساسی و منطبق ساختن مندرجات
آن با شرایط امروزی تکیه کرد؛ چنانکه اخیرا هم از
سوی چهره های درون و بیرون قدرت ،مانند آقایان
روحانی و تاج زاده مطرح شده است و ریشه و پیشینه
آن به مطالبات جنبش نافرجام رفراندوم برمیگردد که
 ۱۶سال پیش با تفاهم و همبستگی بی سابقه ای از
سوی مجموعه ای از فعاالن سیاسی مطرح شد.
این پیشنهاد البته جز با تکیه بر مقوله آشتی ملی
به ثمر نمی رسد؛ آشتی ملی می تواند در سرلوحه
مطالبات صلح جویانه نیروهای مختلف سیاسی ،جامعه
مدنی و حتی اکثریت قالب جامعه روحانیت قرار گیرد
و شرایطی را فراهم آورد که صدای رسای اعتراضات
مردم ایران نهایتا رأس دولت پنهان را مجبور به
شنیدن کند.
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پنهان ایران
دولت
ِ
رسام ،صنم وکیل  -فواد روستائی
حسین ّ

فهم سیاست گذار در جمهوری اسالمی
و شمال افریقا برای مها ِر
ِ
ِ
ساخت حقوقی یک
دل
ساخت حقیقی و درونی مردمانی بالقوه از هم جدا و
“در ِ
وجود دارد و باید آن را هم حفظ کرد… تاریخ انقالب ت ّکهت ّکه و فرماننابردا ِر؛ حفظ
ِ
دنبال استحالهی نظام و
نشان میدهد هر کس به
توقف و نگهداری ائتالفهای حاکم
ِ
م
را
او
اسالمی
انقالبِ اسالمی بوده،
ضمحِ ل و و تضمین سهمی نامتناسب
انقالبِ
ُ
َ
نابود کرده است[ ”.سرلشگر پاسدار محمدعلی جعفری ،از قدرت و منابع مالی برای
فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اعضای این ائتالفها؛ و
ِ
تخفیف
سخنرانی در شورایعالی فرماندهان سپاه در فروردین جلوگیری یا تعدیل و
]١٣٩
مناقشههای این نخبگان به
“بهترین روزگار و بدترین ایّام بود .دوران عقل و زمان وجود آمدند  .منطق حاکم بر
جهل بود .روزگار اعتقاد و عصر ناباوری بود .موسم نور و دولت پنهان در تضاد و تناقض
ایّام ظلمت بود .بهار امید و  زمستان نومیدی [ ”.چارلز با منطق حکمرانی خوب یا
دیکِنز ،داستان دو شهر ،ترجمهی ابراهیم یونسی]
حکمرانی مطلوب است”.
درآمد
پژوهشگران و دانشوران
مفهو ِم دولت پنهان در کشورهای دارای رژیمهای در خاورمیانه در مورد وجود دولت پنهان بهویژه در
خودکامه در خاورمیانه در سدهی بیستم میالدی ریشه سه کشور ترکیه ،مصر و عراق بسیار نوشتهاند  .این
دارد  .هدف از ایجاد این ساختارهای سایه یا موازیِ    نویسندگان در هر سه مورد به ریشهها و منطقهای
ِ
دولت
تصمیمگیری و عمل به دستورکاری مستقل از دستو ِرکا ِر یکسان رسیدهاند .باوجود این ،در این سه کشور
ِ
دولت من َتخَ ب بوده است و از آن با عنوان «دولت در پنهان دارای ویژگیها و انگیزههای یکسان نیستند.
دولت» نیز یاد میشود .ساختاری که در تضاد با مفهو ِم
به گونهای سنتی در بافتار خاورمیان ُه مفهوم دولت
مدرن «دولت» مدرن عملمیکند .هرچند در ارتباط با پنهان با شبکهی مخفی ترکیه موسوم به «دِرین دِول ِت»
ِ
تعریف و تاثیر و نفوذ دولت اجماعی یگانه وجود ندارد[ ،به ترکی به معنای دولت ژرف] در ارتباط است.این
توسط مصطفی کمال پاشا
بیشینهی پژوهشگران و اهل تحقیق بر این باورند که شبکه یا «دِرین دِول ِت» ّ
دولت متشّ کِل از نهادهائی است که از اقتداری مبتنی معروف به آتاتورک بهوجودآمد .نشریهی «اکونومیست»
ِ
بر
وجاهت قانونی برخوردارند  .برخالف این چنین از دولت پنهان در ترکیه به عنوان ” شبکهای از افرادی
دولتی ،یک دولت پنهان از شبکههائی به وجودمیاید از شاخههای مختلف دولت ،با پیوندهائی با ژنرالهای
بدون چنین وجاهت و مشروعیتی عملمیکنند  .بازنشستهی ارتش و تشکیالت جنایات سازمانیافته
که
ِ
تاریخ درازدامن خودکامگی و اقتدارگرائی در خاورمیانه ،بدون اطالع بلندپایگان نظامی و سیاستمداران” یاد
پنهان
تاریخی که در آن قدرت در دست کسانی بوده است میکند .از سال  ١٩۶٠تا سال  ، ٢٠١۶دولت
ِ
که از آن سرکوبگرانه استفادهکردهاند ،راه را برای به ترکیه در کودتاها و یورشهای متعددی برای حفظ
وجود آمدنمدآد   دولتهای پنهان هموارکرده است  .میراث سکوالر جمهوری ترکیه در برابر احزاب اسالمگرا
شبکههائی ُمتَشّ کِل از احزاب سیاسی ،سرویسهای نقشی فعال ایفا کرده است.
اطالعاتی   ،نظامیان ،ریاست جمهوریها و بازیگران
دولت پنهان بعدها پس از ترکیه در مصر ودر پی بروز
اقتصادی در هر دو بخش دولتی و خصوصی در رویدادهای موسوم به بهار عربی در کشورهای عرب در
کشورهای مختلف گرد هم آمدهاند تا دولتهای پنهان سال  ٢٠١٠و آغاز انقالب مصر و به قدرت رسیدن
را ایجاد کنند  .همانگونه که رابرت اسپرین 
گبُرگ محمد مرسی از اخوانالمسلمین در این کشور چهرهی
مینویسد“ :دولتهای پنهان در منطقهی خاورمیانه خود را در بازگرداندن نظام تحت سلطهی نظامیان

مصری نشان داد .در مصر ،برخالف ترکیه دولت پنهان
نه در مخالفت با دولت بل به عنوان دنبالهی آن عمل
میکند.
ماهیت
بررسی
در
انگلیسی،
خ
ر
مو
تریپ»،
«چارلز
ِ
ِّ
ّ
پنهان عراق منشاء آن را در فرمانروائی استعماری
دولت
ِ
بریتانیا بر این کشور میبیند که به برقراری یک نظام
موازی رهبری در این سرزمین دست زده بود  .این
شبکهی موازی تأثیری دیرپا بر زندگی سیاسی عراق
داشته و دولت کنونی عراق نیز ر ِّد پاهائی از این دولت
سایه را با خود دارد که در البالی سطوح مختلف آن در
سرتاسر کشور ف ّعال است.
در مورد دولت پنهان در ایران در مقایسه با
نمونههای پیشگفته ،پژوهشها و تحقیقات چندانی
صورت نگرفته است .هر چند دولت پنهان درایران با
این پدیده در ترکیه مصر و عراق شباهتهایی دارد،
تاریخ ،انگیزهها و فعالیتهای آن دارای وجوه تمایزی
با آن موارد است .این وجوه تمایز از سیاست ،فرهنگ
و نهادهای جمهوری اسالمی نشأت میگیردِ  .
درک
ترکیب درونی دولت پنهان در ایران  برای ترسیم نقشه 
یا تصویر مراکز مرئی و نامرئی قدرت در جمهوری
ِ
است .شناخت ّنیات
اهمیت فراوان برخوردار
اسالمی از ّ
و اهداف دولت پنهان در ایران به ویژه زمانی مهمتر
می شود که بررسی و شناخت مسائل سیاست داخلی
و خارجی و بهویژه جانشینی آیتاهلل علی خامنهای
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مطمح نظر باشد.
دولت پنهان ایران را میتوان از راه بررسی شبکههای
اقتصادی و سیاسی نهادهای عیرانتخابی دولت ایران
شناخت.
ِ
دولت پنهان ایران
کیستی و چیستی
ِ
دولت پنهان در ایران از آمیزهای از “اَبَرساختهای
امنیتی ،اطالعاتی و اقتصادی” تشکیل شده و هدف آن
ّ
پاسداری و حفظِ
ماهیت و جهانبینی انقالبی و تضمین
ّ
امنیت جمهوری اسالمی است  .برخی از تحلیلگران
ّ
ِ
دولت را سپاه پاسداران انقالب
بر این باورند که این
اسالمی ایران تشکیل میدهد و حضور چشمگیر و
فزایندهی سپاه در نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور
را دلیلی بارز بر درستی این دیدگاه میدانند .به باور
ما ،محدوده دولت پنهان به مراتب از مرزهای سپاه
پاسداران فراتر می رود .دوات پنهان نهادهائی اساسی
امنیتی،
چون بیت رهبری ،سرویسهای اطالعاتی و ّ
قضائیه ،یک دیوانساالری دینی ،بنیادها و
قوهی
ّ
نهادهای به تقریب خصوصی و نهادهای وابسته به
آنها چون ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره)،
سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی ،بنیاد تعاونی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران و باالخره بنیاد
مستضعفان را در بر میگیرد .این شبکهی متشّ کِل از
نهادهای متعدد دولت پنهان با هدفِ پاسداری و ثباتِ
جمهوری اسالمی را تشکیل میدهد.
دولت پنهان به انحصا ِر صرفِ قدرت بسنده نکرده
آن خود کرده است .به باور
و انحصار ثروت را نیز از ِ
ِ
پنهان
دولت
ماهیت
«اسپرینگبورد»“ ،برای شناخت
ِ
ّ
ایران باید منابعی ارتباطی را شناخت که متشّ کِل از
پیوندهای رسمی و غیررسمی دولت پنهان را از سوئی
به نهادهای رسمی و ازدیگر سو به نهادهای سیاسی
و مدنی که شامل اقتصاد هم می شود پیوند میزند .
” دسترسی این دولت پنهان به پول و منابع دیگر
برای تضمین کارکرد شبکههای حامی آن و کنترل
اهمیتی
عرصههای اشتغال ،وفاداری و بقای رژیم از
ّ
حیاتی برخوردار است  .از اینرو ،شناخت و ترسیم
شِ مای منابع و ذخایر دولت پنهان برای درک و شناخت
پیشرو برای تاباندن نور
دامنهی نفوذ و نیز چالشهای ِ
بر آن امری ضروری است.
پنهان ایران داستان عبرتانگیز رقابت
داستان دولت
ِ
دو دولت است .بخشهای مرئی و منتخب چون قوهی
مقننه و اجرائیه در جمهوری اسالمی درگیر مبارزهای
مداوم با دولت پنهانی بوده اند که خود را درون نهادها
و سازمانهای عیرمنتخب یا انتضابی در کشور استتار
کرده است .به مرور زمان و در اثر اعمال فشار ممکن
است که بخش انتخابی سقوط کند یا توسط بخش
نامرپی بلعیده شود و در نتیجه شکل و ترکیب نظام
سیاسی ایران دستخوش تغییر گردد.
دولت پنهان در ایران از منظر ایدیولوژیک بیش از
هر چیز نگران استحالهی نظام و سقوط و فروپاشی آن
و دچار شدن به سرنوشت اتحاد شوروی در سالهای
پایانی دهه هشتاد سدهی بیستم میالدی (-١٩٩١
 )١٩٨٩است  .همزمان با رشد فرایندهی نارضایی
مردم در داخل کشور ،دولت پنهان به درسگیری و
تجربهاندوزی از مورد اتحاد شوروی رویآورده است .
دولت پنهان برای تضمین بقای حداکثری رژیم خود
را درگیر مبارزهای آشکار بر سر جانشینی آیتاهلل
خامنهای به منظور افزایش سهم خویش در نظام کرده
است.
دولت پنهان در سال  ١٣٧٨با سرکوب جنبش
دانشجویی و در سال  ١٣٨٨در جریان جنبش سبز

تمایل خود به اعمال خشونت را به نمایش گذاشته
است .دولت پنهان در جنبشهای اعتراضی بعدی در
سالهای  ١٣٩۶و  ١٣٩٧و باالخره ( ١٣٩٨اعتراض
به باالرفتن قیمت بنزین) نیز در سرکوب و قلع وقمع
معترضان نقشی فعال داشته است و به ارسال پیام به
حسن روحانی -رییس جمهوری – و مردم مبنی بر
دفاع از نظام و توسل به اعمال فشار و ارعاب در این راه
ادامه میدهد .هدف نخست و به عبارتی مهمترین هدف
دولت پنهان تضمین بقای رژیم است .این دولت پنهان
در راستای پاسداری از تمامیت نظام و دورنگهداشتن
آن از تغییر ،دفاع از نفوذ و قدرت خود از راه اعمال
اقتداری پدرساالرانه و پاسداری از هویت شیعی نظام را
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تندروهایی که نزدیک به آیتاهلل خامنهای و هوادار یک
سیاست تهاجمی در خارج و اجرای شریعت در داخل
بودند همسو شدند  .سیاستها و اتحادهای پارلمانی
درنخستین دههی جمهوری اسالمی  کانون رقابتهای
جناحی و اقتصادی است که دولت پنهان همروزگار ما
را شکل داده است.
آیتاهلل خامنهای با بازی و ایجاد تغییر در روابط
و پیوندهای خود با روحانیون ،علیاکبر هاشمی
رفسنجانی -رئیس جمهوری پیشین -و سپاه پاسداران
به تحکیم قدرت و پایگاه حامیان خود کمک کرده
است .افزون براین ،رشد و بزرگ شدن بیت رهبر به
وصل شدن شاخکهاپی از این بیت به تمامی ابعاد

در دوران بعد از آیتاهلل خمینی ،انقالبیون بهتدریج در عرضهی داخلی و

خارجی به پراگماتیسم گرایش پیدا کردند حال آنکه سنتیها در تالش برای حفظ

اصول انقالبی جمهوری اسالمی بودند .این گروه با تندروهایی که نزدیک به آیتاهلل
خامنهای و هوادار یک سیاست تهاجمی در خارج و اجرای شریعت در داخل بودند
همسو شدند.

که در نفوذ منطقهای و مواضع آمریکا ستیزانه متبلور حیات دولت منجر شده است .پیامد این ترفندها ظهور
است نصبالعین خود کرده است .حفظ این برتری و زنجیرهای از نهادها و سازمانهای نظامی ،امنیتی،
سلطه به برکت چیرگی دولت پنهان بر نظام اقتصادی اطالعاتی و باالخره اقتصادی و مالی است که به دور
و امنیتی ممکن شده است.
رهبر گردآمدهاند.
تاریخ
با انتخاب آیتاهلل علی خامنهای به مقام رهبرجدید
تا به امروز اطالعات همگانی یا پژوهشهای پس از درگذشت خمینیی ،پشتیبانی روحانیون از او
دانشگاهی اندک شمار و محدودی در مورد ماهیت ،رو به کاهش نهاد   .در سال ١٣٧٣و در پی آغاز به
میزان رشد و ترکیب دولت پنهان ایران منتشر شده صدور فتوا از سوی آیتاهلل خامنهای ،برغم برخورداری
است .دولت پنهان در واکنش و در پاسخ به تحول و او از پشتیبانی بخشی از روحانیت ،شماری از روحانیون
توجه داشت که
تغییر سیاسی در ایران – کشوری که در آن شکاف بلندپایه به انتقاد از او دستزدند .باید ّ
میان دولت و جامعه به کاهش پشتیبانی از جمهوری صدور فتوا در عمل جایگاه خامنهای را به جایگاه یک
روحانیت
اسالمی منجر شده -متحول شده است .دولت پنهان “مرجع” یا بلندترین مرتبه در سلسله مراتب
ّ
امروز از گروههای مهم بهرهور از منافع  ،سازمانها و شیعه ارتقاء میداد .بسیاری از مراجع تقلید از جمله
افرادی که در دوران رهبری آیتاهلل خامنهای به قدرت آیتاهلل حسینعلی منتظری و آیتاهلل احمد آذری
و نفوذ رسیدهاند تشکیل شده است.
قمی چندان میلی به برخوردار ساختن او از چنین
ریشههای دولت پنهان در ایران را باید در بروز و جایگاهی که شدیدا ً نیازمند آن بود نداشتند .در پائیز
ظهور جناحهایی پیگرفت که پس از پیروزی انقالب همان سال آیتاهللالعظمی محمدعلی اراکی درگذشت .
علیه یکدیگر وارد صحنه شدهاند  .آیتاهلل روحاهلل آیتاهلل اراکی آخرین نفر از معدود مراجع تقلید از
خمینی در دوران رهبری خود میتوانست بین انتهای جمله آیتاهلل خمینی بود که محضر آیتاهلل عظمی
چپ و راست محور قدرت با برخورداری از پشتیبانی بروجردی را درک کرده بودند .با مرگ آیتاهلل اراکی
روحانیت شیعه – حامیان اولیهی انقالب -نوعی تعادل در این عرصه خالء ی به وجود آمد .پس از درگذشت
مدرسین حوزهی علمیهی
و توازن برقرار کند .گرچه هراز گاهی اختالفها عمیق آیتاهلل اراکی ،جامعهی
ّ
میشد (به عنوان مثال رودررو قرارگفتن سنتیها و قم برای نخستین بار اعالمیهای صادر و در آن هفت
انقالبیون) ،خمینی از قدرت حفظ تعادل و توازن در تن از روحانیون بلندپایه را به عنوان “مرجع تقلید”
میان آنان برخوردار بود و به اختالفها پایان میداد .با معرفی کرد .در این فهرست هفت نفره نام آیتاهلل علی
وجود این ،اختالفها پا برجا بود و ومداخلهی خمینی خامنهای نیز به چشم میخورد در حالی که از آیتاهلل
معموالْ به نفع انقالبیون  .بدین ترتیب توازن موجود های بلندپایه و سرشناسی چون آیتاهلل حسینعلی
توازنی شکننده بود.
منتظری و حتّی آیتاهلل علی سیستانی ذکری در میان
مدرسین حوزهی
بهویژه در دوران جنگ هشت سالهی ایران و عراق نبود  .از آن تاریخ به بعد ،جامعهی ّ
( ،)١٣۵٩-١٣۶٧رقابت داخلی میان جناحها به خاطر
علمیهی قم هر سال این فهرست را منتشر می کند.
ّ
متمرکز شدن تالشها بر جنگ و نفوذ و اعتبار شخص
آیتاهلل خامنهای برای جبران کمبودهای خویش
خمینی هر چند از بین نرفت رو به کاهش داشت  .در عرصه فقاهت ،در یک روند ده ساله به شکلدادن
باوجود این   ،درآن دوران زقابت بین چپها بود که به شبکهای از وفاداران میپردازد تا ضمن دفاع و
خواستار حفظ کنترل دولت بر اقتصاد بودند و راستها پشتیبانی از او در ایفای نقشی که برعهده گرفته به
که از مداخلهگری دولت ابراز نارضائی میکردند  .در کمکاش بشتابند  .برای نیل به این هدف ،خامنهای
روحانیت قم را که از نظر مالی قائمبالذات
دوران بعد از آیتاهلل خمینی ،انقالبیون بهتدریج در ساختارهای
ّ
عرضهی داخلی و خارجی به پراگماتیسم گرایش بودند به منابع تحت اختیار خود وابسته میکند و بدین
پیدا کردند حال آنکه  سنتیها در تالش برای حفظ ترتیب آیتاهلل ها را از استقاللی که از دیرباز  از این
اصول انقالبی جمهوری اسالمی بودند  .این گروه با نظر داشتند محروم میکند .روحانیون بلندپایهای چون
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آیتاهلل حسینعلی منتظری و آیتاهلل یوسف صانعی سیاسی هیچگاه به این سهولت نبود .سپاه پاسداران نیز شد .دولت پنهان از توافق هستهای میان ایران و شش
به حاشیه رانده میشوند و چهرهائی چون آیتاهلل درگیر مبارزه برای بازتعریف نقش خویش در کشور بود  .قدرت عربی موسوم به “برجام” پشتیبانی کرده است .
احمد جتّتی ،آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی و آیتاهلل سپاه از ظرفیت و توان ارائهی نیروی انسانی و پشتیبانی پشتیبانیای که انگیزه آن سرمایهگذاریهای اقتصادی
محمد یزدی و گروهی دیگر مشمول بخششهای برخوردار بود  .علیاکبر هاشمی رفسنجانی   -رئیس در سرتاسر کشور و داشتن سهمی بیشتر در منافع
سخاوتمندانهی رهبر جدید قرار میگیرند.
جمهوری وقت -در مقام فرمانده و مدیر سازندگی پس اقتصادی احتمالی این توافق است .برای وابستگان به
آیتاهلل خامنهای دو ماه پس از رسیدن به مقام از جنگ در کشور آماده بود برای مهار بلندپروازیهای دولت پنهان دسترسی به فناوری و سرمایه به معنای
ِ
رهبری در تابستان  ١٣۶٨اقدام به تأسیس دفتری سیاسی سپاه بخشی از
کیک اقتصاد را به سپاه واگذار بهبود و تقویت چنگانداختنشان بر اقتصاد کشور
برای خود (دفتر رهبری) کرده و محمد گلپایگانی را کند .تفویض قدرت اقتصادی به سپاه به افزایش نفوذ بوده است .از آن جا که دولت پنهان در سرتاسر کشور
به عنوان رئیس و احمد مروی را به معاون ارتباطات و قدرت سیاسی آن در کشور و تبدیل سپاه به جزء سرمایهگذاریهای اقتصادی داشت به باور ما به این
حوزوی این دفتر منصوب کرد  .دفتری که از آن به اجتنابناپذیر دولت پنهان منجر شده است .پدیدهی نتیجهگیری رسیده بود که حل مسأله هستهای با
ِ
عنوان “بیت رهبری” نیز یاد میشود .ایجاد
“حفاظت سربرکردن سپاه و خروج آن از سایه برای دفاع از منافع غرب راهگشای افزایش سرمایهگذاریها و دسترسی
به بازارهای جهانی است  .در واقع ،گروهی پرشمار
ِ
آن
دولت پنهان به انحصا ِر
صرف قدرت بسنده نکرده و انحصار ثروت را نیز از ِ
از نخبگان محافظه کار – افرادی که شماری از آنان
با دولت پنهان و آیتاهلل خامنهای روابطی نزدیک
خود کرده است .دسترسی این دولت پنهان به پول و منابع دیگر برای تضمین کارکرد
داشتند -به این توافق بهدیدهی احتیاط می نگریستند .
شبکههای حامی آن و کنترل عرصههای اشتغال ،وفاداری و بقای رژیم از اهم ّیتی
گروهی دیگر که در پی برخورداری از اولویت در
دسترسی به قراردادهای مربوط به توسعهی داخلی
حیاتی برخوردار است .از اینرو ،شناخت و ترسیم شِ مای منابع و ذخایر دولت پنهان
در بخش انرژی بودند اعمال فشار را در گفتگوهای
پیشرو برای تاباندن نور بر آن
مربوط به “نسل جدید قراردادهای نفتی” بهکارگرفتند .
برای درک و شناخت دامنهی نفوذ و نیز چالشهای ِ
[قرارداد جدید نفتی ایران نسل جدیدی از قرارداد
امری ضروری است.
خدمت است که تالش شده تا مهمترین ایرادات
موجود در مدل بیعمتقابل را برطرف سازد .در این مدل
ولی ام ِر سپاه” یکی دیگر از کارهای خامنهای بود .این خویش در دو دورهی ریاست جمهوری محمد خاتمی قراردادی مولفههائی برای ایجاد جذابیت بیشتر نسبت
ِ
نهاد بعدها به یک دستگاه امنیتی مهم بدل شد چرا ( )١٣٧۶-١٣٨۴شکل گرفت .نامهی تهدیدآمیز  ٢۴تن به مدل بیعمتقابل گنجانده شده تا انگیزه پیمانکاران
که فرماندهان آن به مقامات باال در نظام امنیتی کشور از فرماندهان سپاه به محمد خاتمی پس از تظاهرات افزوده شود .در این پژوهش تفاوتهای دو مدل قراردادی
گمارده شدند.
اعتراصی دانشجویان به توقیف روزنامهی سالم  ،حمله یادشده از منظر توزیع منافع ناشی از استخراج گاز در
ظهور دولت پنهان در واقع حاصل «جمهوری دوم»ی به کوی دانشگاه در تابستان  ١٣٧٨و باالخره تماس فازهای  ۴و  ۵میدان گازی پارس جنوبی مورد بررسی
است که پس از مرگ آیتاهلل روحاهلل خمینی بر سر کار تلفنی سردار رحیم صفوی ،فرمانده کل ِ
وقت سپاه با قرار میگیرد .این پژوهش از طریق شبیهسازی مالی دو
آمد .هرچند هدف عمده از شکلدادن به دولت پنهان خاتمی و تهدید به تیراندازی به تظاهرکنندگان نمونه  مدل قراردادی و مقایسه خروجیهای آن انجام میشود .
محدود کردن انشعابها و و سدکردن راه بر سربرکردن بارز چند مرحله از این روند است.
نتایج نشان میدهد عایدی دولت در مدل بیعمتقابل
جناحها و باالخره جلوگیری از کارشکنیها در اداره امور
چنین مداخلهی مستقیمی از سوی سپاه در در طول دوره برداشت از فازهای ۴و  ۵پارس جنوبی
بود ،میتوان ظهور آن را به  میزان پائین نفوذ و اقتدار عرصهی سیاسی کشور برای نخستین بار بود که رخ در مقادیر جاری و تنزیل شده به ترتیب حدود %۲۹
خامنهای در مقایسه با خمینی نیز گره زد .روند تقویت مینمود .این مداخله که به تو ّقف روند اصالحات منجر و  %۱۱بیش از مدل جدید قراردادی است .اما اگر در
دولت پنهان در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی میشد  ،در واقع ضربهای از دولت پنهان بود که دولت مدل بیعمتقابل ،همزمان با تسویه کامل پیمانکار ،افت
( )١٣٧۶-١٣٨۴آغاز و تا به امروز با شدت ادامه داشته را هدف گرفت.
تولید ساالنه بیش از  %۳از میدان آغاز گردد ،آنگاه
است .بدین سان بهتدریج ،قدرت واقعی در دفتر رهبری
دگرگونی دیگری در این راستا در سال پیش از وقایع انتخاب مدل جدید قراردادی از منظر ایجاد منافع مالی
و نهادهای دولتی که از حیطهی کنترل و نظارت دولت کوی دانشگاه و در پی بروز قتلهای زنجیره ای رخ داده برای دولت نسبت به بیعمتقابل ارجحیت پیدا میکند .
بیرون بودند متمرکز شد .از این به بعد نیروهای امنیتی بود .آیتاهلل خامنهای در پی تصفیهای که دولت خاتمی افزودهی مترجم]   در نتیجه ،در کنار شرکتها و
که در ارتباط نتگاتنگ با سپاهپاسداران بودند به ایفای در وزارت اطالعات رژیم در ارتباط با مسئولیت این سازمانهای خارجی ،با ایجاد هشت شرکت یا سازمان
نقشی فعالتر در سیاست کشور دستزدند و همزمان با وزارتنانه در قتلهای زنجیرهای انجام داد شماری از داخلی نیز موافقت شد .انعقاد نخستین قرارداد از نسل
این روند دستگاههای امنیتی موازی متعددی به وجود برکنارشدگان و به حاشیه رانده شدهها را در دفتر خود جدید قراردادهای نفتی  با “شرکت توسعهی صنعت
امنیتی که دیگر جزئی از نفت و گاز پرشیا” که یکی از شرکتهای وابسته به
آمد  .آیتاهلل خامنهای با ایجاد نهادی فراتر از قانون بهکار گمارد  .این مأموران ّ
اساسی که «هیئت عالی حل اختالف و تنظیم روابط دولت نبودند هرچه بیشتر و بیشتر به رهبر نزدیک “گروه انرژی تدبیر” است نشانهی این اعمال نفوذ است .
قوای سهگانه» نام گرفت رفع اختالف میان شاخههای شدند و پراکندن هراس و ترس از تبدیل خاتمی به حسن روحانی ،رئیس جمهوری کنونی ،از سال ١٣٩٢
مختلف دولت را به این هیئت سپرد .ریاست این هیئت گورباچف جمهوری اسالمی را وجههی همت خویش به  مبارزهای ناموفق برای مقابله با نفوذ دولت پنهان
نیز منصوب شخص خامنهای بود  .خامنهای حتی به قرار دادند .از این دوران به بعد است که خامنهای گهگاه دست زده و بدون معرفی دقیق شخص یا نهادی با
تشکیل یک «شورای راهبردی روابط خارجی» برای از احتمال سرنگونی با ایما و اشاره حرف میزند.
توسل به ضمیر “آنان” یا “آنها” عوامل دولت پنهان از
خود نیز اقدام کرده است.
قضائیه را به فساد و سوء مدیریّت  
در دو دورهی ریاست جمهوری محمود احمدیتژاد جمله سپاه و ق ّوهی
ّ
خامنهای در این دوران به تعمیق و گسترش روابط ( ،)١٣٨۴-١٣٩٢بلندپایگان سپاه در سطوح مختلف متهم کرده است.
خود با سپاهپاسداران رویآورد  .روابطی که به مرور دولت حضوریافتند  .محمود احمدینژاد دوازده تن
خروج دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری پیشین آمریکا
زمان هرچه بیشتر و بیشتر تقویت شد .انتصابهای از آنان را وارد کابینهی خود کرد و گروهی دیگر به از برجام در   ١٣٩٧و سیاست  ا ِعمال فشار حداکثری او
راهبردی خامنهای در سپاه مثل انتصاب علی شمخانی مقام فرمانداری یا استانداری رسیدند .انتخابات ریاست علیه جمهوی اسالمی ضربهای سنگین به دولت پنهان
به عنوان فرمانده نیروی دریائی (سپاه) و محسن جمهوری پرحرف و حدیث و مورد مناقشهی  ١٣٨٨نیز بوده است.
رفیقدوست به عنوان رئیس بنیاد مستضعفان به جای دولت پنهان را علناً در صحنه به نمایش گذاشت .صادق
دولت پنهان که بیمناک آن است که جمهوری
میرحسین موسوی از جمله این انتصابها بود.
محصولی ،از فرماندهان پیشین سپاه که بازرگانی اسالمی آماج یک “جنگ نرم” از سوی غرب قرارگیرد،
عروج آیتاهلل خامنهای با مبارزات پساخمینی و پیشهکرده بود در مقام وزیر کشور برگزارکنندهی
هم و غم خود را بر مبارزه با این جنگ متمرکز کرده
ّ
پساجنگ بر سر تصاحب قدرت در ایران همزمان شد  .این انتخابات بود و سپاه نیز به نوبهی خود سرکوب است .اعتراضها و تظاهرات متعدد در سالهای اخیر
خامنهای اکنون در موقعیتی قرار داشت که میتوانست همهجانبهی سیاسی و اجتماعی
جنبش معترضان به که نشانهای از نارضائیهای ژرف در جامعه است
ِ
اتحادهای تازهای را به وجود آورد و مخالفان خویش را تقلب در انتخابات را بر عهده گرفت .ایفای نقشی که دولت پنهان را به جبههگیری علیه آنچه نفوذ آمریکا
مهار  یا حذف کند .به برکت این دورهی گذار ،تصفیهی به ادامه و تحکیم قدرت سپاه در دولت پنهان منجر تلقّی میکند واداشته است .البته این به معنای عدم
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تمایل دولت پنهان به معامله با آمریکا نیست .در هر
مذاکرهای ،دولت پنهان برای افزایش سهم سیاسی و
اقتصادی و حفظ منافع خود در مقابل کارشکنیهای
داخلی تالش خواهد کرد.
نفوذ اقتصادی دولت پنهان
امروزه ،بخش عظیم و چشمگیری از اقتصاد کشور را
دولت پنهان کنترل میکند و از طریق پیوندهای خود
با افراد و سازمانهای بخش خصوصی بر این بخش
چنگ انداخته است  .سازمانها و نهادهای وابسته به
نیروهای مسلح رژیم و سازمانها و نهادهای غیرنظامی
چون بنیاد پانزدهم خرداد ،ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام (ره) ،بنیاد مستضعفان   وآستان قدس
رضوی از جمله ابزارهای سیطرهی دولت پنهان بر
بخش خصوصی هستند .هر چند نویسندگان مقالهی
حاضر اذعان میکنند که به خاطر وجود اعداد ،ارقام
و آمار متفاوت ،ارائهی ارقامی دقیق در ارتباط با وزن
اقتصادی و میزان نفوذ دولت پنهان در این عرصه
امکانپذیر نیست ،اشاره به چند رقم به عنوان نمونه
خالی از فایده نیست.
به عنوان مثال ،میزان دارائیهای ستاد اجرائی
فرمان حضرت   امام(ره) را بین  ٩۵تا  ١٠٠میلیارد
دالر برآ َورد شده است .قرارگاه مهندسی خاتماالنبیا-
وابسته به سپاه پاسداران ١٣۵٠٠٠ -کارمند دارد و در
سازمانها و شرکتهای وابسته به آن نیز ٣٠٠٠٠٠
نفر در فعالیتاند .دانشگاه آزاد المصطفی -وابسته به
بیت یا دفتر رهبری -به تنهائی دارای یک بودجهی
ساالنهی  ٨٠میلیون دالری است  .این دانشگاه در
 ٧٠کشور شعبه دارد و شمار ّک ِل دانشجویان آن به
 ۵٠٠٠٠نفر میرسد.
نهادها و سازمانهای مهم دولت پنهان
دفتر یا بیت رهبری :آیتاهلل خامنهای برای ادارهی
دفتر خود به حلقهای بسیار کوچک از مقاماتِ مورد
اعتماد خویش متّکی بود .خامنهای به تدریج شبکهای
گسترده متشکل از صدها نفر را به عنوان نمایندگان
دفتر خویش به وجود آورده است .این نمایندگان در
همه جا ا ّعم از وزارتخانهها ،دانشگاهها ،نیروهای مسلّح
و سازمانها و نهادهای مذهبی مستقر و مستقیماً به او
گزارش میدهند .این دفتر مسئوالنی را نیز برای خارج
از کشور دارد و به عنوان مثال ،آیتاهلل محمدتقی
حجتاالسالم
شاهرکنی مسئول آسیای جنوب شرقی و ّ
محسن ربّانی مسئول آمریکای التین است.
حلقهی درونی افراد مورد اعتماد خامنهای به
حجتاالسالم محمدی گلپایگانی ،معاون
رهبری
ّ
پیشین وزارت اطالعات رژیم ،فرماندهی مرکزی دولت
پنهان را زی ِرنظر دارد .نقش مجتبی خامنهای – یکی
از پسران رهبر جمهوری اسالمی – را نیز نباید نادیده
ِ
نگاهبان
دست کم گرفت .مجتبی خامنهای در واقع
یا
ِ
منابع و ذخایر ،شبکه و شهرت آیتاهلل خامنهای است .
س ّنت ایفای نقش مدافع و پاسدار منافع یک روحانی
توسطِ پسر یا یکی از منسوبان نزدیک به او س ّنتی است
ّ
که همیشه در حوزههای دینی وجود داشته است.
در دوران رهبری خامنهای این نهادهای موازی به
گونهای روزافزون رشد کرده  و از قدرتی بهمراتب بیش
از نهادهای منتخب و قوه مقننه برخوردار شدهاند .
شایان یادآوری است که سفیران جمهوری اسالمی
در کشورهائی چون سوریه ،عراق و افغانستان را نیز
بیت رهبری تعیین میکند  .سازمان اطالعات سپاه
که در بیت رهبری پای به عرصهی وحود گذاشته و
برخوردار از قدرتی فراقانونی و فراقضائی است و به
دوملیتی اقدام
دستگیری شهروندان ایرانی و ایرانیان
ّ

میکند نشانهای بدخیم از قدرت و نفوذ دولت پنهان
است  .سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،سازمان بسیج
مستضعفین (سازمانی که در ابتدا نیروی مقاومت
بسیج خوانده میشد) و نیروی انتظامی از بازوهای
مسلح دولت پنهاناند و با کمک نهادهای اقتصادی
وابسته به خود به یاری آن میشتابند  .بهگفتهی
مقامات جمهوری اسالمی ،تنها قرارگاه خاتماالنبیا –
از نهادهای وابسته به سپاه -دارای  ٣٠٠٠٠کارمند
دائمی ١۴٠٠٠٠ ،کارمند پیمانی است و غیرمستقیم
بیش از یک میلیون نفر دیگر را نیز در استخدام خود
دارد.
سوای نهادهای اقتصادی و عمرانی وابسته به
سازمانهای نظامی و نیروهای مسلّح رژیم ،دولت
پنهان امکانات اقتصادی نهادهای پرثروتی چون
آستان قدس رضوی ،آستان حصرت معصومه ،بنیاد
مستضعفان ،بنیاد شهید و امور ایثارگران ،ستاد اجرائی
فرمان حصرت امام (ره) ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی و
کمیتهی امداد امام را نیز در اختیار دارد.
قوهی قضائ ّیه
قضائیه در جمهوری اسالمی با تحت تعقیب
ق ّوهی
ّ
و آزار قرار دادن هر منتقد و ناراضیای با دستاوی ِز و
امنیت ملی  نقشی حیاتی و
بهبهانهی بهخطر انداختن ّ
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از اختیارات و قدرت وزارت اطالعات فراتر می رود.
سخن پایانی
با شناخت دامنه و شمار نهادهایی که با دولت پنهان
پیوند خوردهاند ،روشن میشود که این دولت به جزئی
مهم و انکارناشدنی از جمهوری اسالمی بدل شده
است  .این غول سیاسی و اقتصادی که از تنشهای
درونجناحی در دههی دوم پس از انقالب زاده شد و
نمو کرد
با رشد و گسترش بیت یا دفتر رهبری رشد و ّ
امروز به شبکهای درهم تنیده از نفوذ و اقتدار سیاسی،
افتصادی و امنیتی تبدیل گشته و تا مغز استخوان در
نهادهای رسمی و غیررسمی کشور رخنه کرده است.
در غایت امر ،در ورای نمای ظاهری دولت منتخب این
ساختار دولت پنهان است که در کشور جا خوشکرده
است.
این دولت پنهان با درسگرفتن از سقوط و فروپاشی
اتحاد شوروی ،س ِّد راه بروز هرگونه تح ّول و دگردیسی
شخصیتها و افراد کلیدی
در کشور و مانع ظهور
ّ
بیشتری در جامعه است  .تسلّطِ انحصاری بر منابع
و ذخایر مالی برای تغذیه و حفظ شبکههای وفاداران
و کارکنان دولت پنهان از ضروتی تام و تمام برای آن
بستن راه
برخوردار است .این انحصار و سلطه ،کلید
ِ
بر هرگونه تالش در راستای برقراری آزادی است که

در دوران بعد از آیتاهلل خمینی ،انقالبیون بهتدریج در عرضهی داخلی و

خارجی به پراگماتیسم گرایش پیدا کردند حال آنکه سنتیها در تالش برای حفظ

اصول انقالبی جمهوری اسالمی بودند .این گروه با تندروهایی که نزدیک به آیتاهلل
خامنهای و هوادار یک سیاست تهاجمی در خارج و اجرای شریعت در داخل بودند
همسو شدند.

قضائیه
قاطع در حمایت از دولت پنهان دارد  .ق ّوهی
ّ
امنیتی
در همکاری و همدستی با سرویسهای
ّ
به ابزاری برای متهم کردن و به محاکمه  کشیدن
نخبگان سیاسی ،کنشگران جامعهی مدنی ،روخانیون،
دوملیتیها و باالخره
دانشجویان ،روزنامهنگاران،
ّ
شهروندان خارجی تبدیل شده است  .کشتار بیش
از چهارهزار نفر از زندانیان سیاسی در سال ١٣۶٧
با موافقت آیتاهلل خمینی از جمله کارهای این ق ّوه
قضائیه و
است  .ابراهیم رئیسی ،رئیس کنونی ق ّوهی
ّ
توسط شورای
یکی از هفت نامز ِد تأیی ِد
صالحیت شده ّ
ّ
نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری ،یکی از اعضای
هیأت سه نفرهای است که احکام اعدام این زندانیان
سیاسی را در سال  ١٣۶٧صادر کرد  .دادگاههای
انقالب ،دادگاههای نظامی ،دادگاههای اداری و باالخره
روحانیت از ارکان این ق ّوه بهشمار
دادگاههای ویژهی
ّ
میروند.
سازمان اطالعات سپاه
سازمان اطالعات سپاه در سال  ١٣٨٨از ادغام
معاونت اطالعات سپاه و چند واحد اطالعاتی دیگر این
نیرو به وجود آمد .رئیس این نهاد اطالعاتی را رهبر
جمهوری اسالمی منصوب میکند و او بر خالف وزیر
اطالعات که قانوناً پاسخگوی رئیس جمهوری و مجلس
است  با فرماندهان سپاه و رئیس دفتر نمایندگی ولی
فقیه در ارتباط و هماهنگی است  .سازمان اطالعات
سپاه مبارزه با جنایات سازمان یافته شامل جرائم و
جنایات سایبری ،تروریسم ،جاسوسی ،پولشوئی،
تهاجم فرهنگی ،و اهانت به مقدسات اسالمی و
ارزشهای انقالب اسالمی را به عنوان وظایف خویش
تعریف میکند .اختیارات و قدرت این سازمان به مراتب

پیامد آن خلع قدرت از دولت پنهان خواهد بود.
افزایش نارضائیهای داخلی و فشار ناشی از
تحریمهای دولت آمریکا موجب بهچشمآمدن روزافزون
دولت پنهان شده است .از این رو شناخت چهرههای
کلیدی این دولت از سهولت بیشتری برخوردار شده
امإ شناخت دقیق و طبقهبندی شاخهها و اجزاء
تشکیلدهندهی آن کماکان دشوار است.
طی چندین دهه
با ّ
توجه به اینکه دولت پنهان ِّ
شکل گرفته است پس از مرگ آیت اهلل خامنهای نیز به
حیات خویش ادامه خواهد داد ا ّما تح ّول و دگردیسی
آن در آینده بهویژه در دوران پس از خامنهای پرسشی
کلیدی است .از آنجا که هیج حزب و سازمانی قدرت
را به گونهای متمرکز در کشور در دست ندارد برقراری
مدل چینی ،مدل دلخواه دولت پنهان ،در ایران شدنی
نیست .از این رو  ،پیشبینی ما این است که الگو یا
مدل روسی از نظر دولت پنهان الگوی ّ
جذاب تر و
شدنیتری است چرا که از دی ِد دولت پنهان الگوی
روسیه الگوی یک دولت برخوردار از قدرت متمرکز،
ناسیونالیست و فرصت طلب است  .ویژگیهائی که
تحسین دولت پنهان را برمیانگیزد.
_____________________________
مطلب باال ترجمهی مقالهی زیر با اندکی تلخیص
است.
The Iranian Deep State
Understanding the Politics of Transition in the
Islamic republic
Hossein Rassam and Sanam Vakil
https://www.hoover.org/research/iranian-deepstate

38

دوره جدید | خرداد و تیر  | 1400شماره 40

تبعات آشکار شدن دولت پنهان
رضا علیجانی

اولین بار این مهندس بازرگان بود که تعابیری و این شد مصداق آن مفهومی
همچون «یک شهر و صد کالنتر»« ،چاقوی بی دسته» که تحت عنوان دولت در
و «دولت در دولت» را بکار برد  .منظور او بیشتر دولت یا دولت موازی نامیده
معطوف به دو دسته بود :کمیته های محلی که هر میشد.
کار میخواستند بی اعتنا به دولت و قانون می کردند
دولت موازی اما همان سپاه
(همان کمیته های انقالب که بعدا در شهربانی ادغام بود که حزب نامرئی رهبر
شدند و نیروی انتظامی را تشکیل دادند) و روحانیونی است  .رهبری با اختیاراتی
که هر یک در گوشه ای بساط حکمرانی راه انداخته نامحدود بدون کوچکترین
بودند و مصادره میکردند و بازداشت و توقیف و حبس مسئولیتی که برعهده گیرد .
و تعزیر راه انداخته بودند .البته در راس اکثر کمیته ها همه مسئولیتها بر دوش دولت
نیز یک روحانی قرار داشت .دولت در دولت پس بیشتر رسمی بود و بیشتر قدرت در
معطوف به روحانیون و عده ای از جوانان انقالبی و دست رهبر و حزب نامرئی
بعضی لمپنهای محالت بود.
اش .این حزب نامرئی روز به
با تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان با کنار روز قدرت بیشتری یافت و از
نهادن پیش نویس مصوب شورای انقالب و افزودن عرصه هنر و سینما تا اطالعات و ضد اطالعات ،اقتصاد
اصل والیت فقیه به آن و تغییر بنیادی آن پیش نویس و اجتماع تا قوه قضائیه و سازمان زندانها و مهمتر از
که به تعبیر مهندس سحابی یک انقالب(ارتجاعی) در همه سیاست منطقه ای کشور را زیر یوغ  خود گرفت .
حکومتداری ایجاد میکرد به تدریج ماجرای دولت در در همه عرصه ها هم شکست خورد(که جای بحث
دولت رسمیت قانونی یافت و به دو دسته دولت قانونی دقیقش اینجا نیست) ،بدون اینکه مسئولیتی بپذیرد و
و بیت رهبری منفک شد.
یا اصال معلوم شود چه مقدار از بودجه و درآمد نفتی
رهبر کاریزماتیک هم باالی سر هر دو هر چه این کشور را صرف سیاستهای داخلی و خارجی اش
میخواست میگفت و میکرد و اصال فهمی از قانون کرده است.
نداشت هرچند میگفت باید همه چیز به قانون برگردد
شصت در صد اقتصاد و هشتاد در صد قدرت
ولی این مانع از آن نمیشد که اشغال سفارت آمریکا سیاسی کشور
را تایید کند و آن را انقالبی بزرگتر از انقالب اول
بهزاد نبوی اما در گفتگویی اعالم کرد اختیارات
بنامد و یا حکم ارتداد و فتوای مرگ خبرنگار رادیو دولت بر طبق قانون اساسی حدود  ۱۰الی ۲۰درصد
و یا سلمان رشدی را صادر کند و سیاست داخلی و کل اختیارات اداره کشور است .وی افزود :در کشور ما
خارجی دولت رسمی را هر از چندی دچار بحرانهای چهارنهاد هست که  ۶۰درصد ثروت ملی را در اختیار
پایان ناپذیر سازد.
دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام ،قرارگاه خاتم ،آستان
در دوران آقای خامنه ای اما این دوگانگی در قدس و بنیاد مستضعفان ،هیچیک از اینها ارتباطی با
سیاست بیش از پیش به دوگانگی در ساختار و نهادها دولت و مجلس ندارند.
منجر شد .او به موازات هر نهاد رسمی در دولت نهادی
غلبه میدان (سپاه و بیت) بر سیاست خارجی
مشابه در بیت راه انداخت به عالوه اینکه نماینده ولی و داخلی کشور
محمد جواد ظریف نیز در گفتگویی تصریح کرد:
فقیه در ادارات و سازمانها را نیز نظمی آهنین و گستره
«سیاست میدان هم باید تابع استراتژی کشور باشد .
ای هر چه بیشتر بخشید.
این دوران همچنین همزمان شد با برکشیدن نبوده اینطور  .یعنی سیاست میدان تعیین کرده که
نظامیان به اجزا و اضالع هر چه بیشتری از قدرت  .سیاست کشور چه باشد…

وقتی میدان بخواهد تصمیم بگیرد ،یعنی اهداف
میدانی بخواهد حاکم شود بر استراتژی کشور این می
شود که می تواند با ما بازی کند…
او می گوید چون میدان اصل است اگر  ۲درصد هما
امن تر از ماهان باشد باید از هما استفاده کنیم .حاال
اگر این موضوع می خواهد  ۲۰۰درصد به دیپلماسی
ضربه وارد کند ،باشد .حتی وزیر راه خبر نداشت چه
برسد به رئیس جمهور…
این حاکمیت دو گانه نیست .این حاکمیت میدان
است .میدان است که تصمیم می گیرد».
به نظر میرسد این دو مستند ما را از دادن تصویر
دیگری از نقش مخرب و قدرت مطلقه بدون مسئولیت
و پاسخگویی دولت پنهان بی نیاز میکند  .اما شاید
اشاره به دو مستند دیگر هم بد نباشد .یکی خاطرات
روزنوشت هاشمی رفسنجانی است که به خوبی نشان
میدهد از جنگ گرفته تا انتخابات و تا حتی اعزام
بیمار به خارج از کشور از طریق چند نفر معدود اداره
میشده است و دیگری متن استعفای آخرین نخست
وزیر جمهوری اسالمی.
مسلوب االختیاری دولت
متن استعفای میرحسین موسوی در سال  ۶۷حائز
اهمیت بسیاری است و بدون هیچ توضیح اضافی
نشانگر ابعاد دیگری از دولت پنهان در آن دوره است:
بسمه تعالی

دوره جدید | خرداد و تیر  | 1400شماره 40

39

مقام محترم ریاست جمهوری
هر چند بسیاری از اقشار مردم بنا به دالیل بر جامعه حاکم کرده اند از بین خواهد رفت و باز
برای آنکه دشمنان اسالم و کشور نتوانند سوء گوناگونی که جای بحثش در اینجا نیست از قبل بذرهای امید جوانه خواهند زد.
استفاده نمایند ،اینجانب در استعفانامه خود که تصمیم گرفته بودند که در این انتخابات شرکت نکنند
دولت پنهان در حال عیان شدن است
برای رسانه ها نیز ارسال گردیده است ،دالیل را ذکر اما نمایشی و فرمایشی شدن هر چه بیشتر و مهندسی
با پیروز احتمالی رئیسی در انتخابات پیش رو بار
نکردم .با این نیت که ذکر آنها انشااهلل در آینده برای حداکثری آن یکی دیگر از نمادهای آشکار و مفتضح دیگر میرود دولت پنهان که یک بار در دوره احمدی
کشورمان و دولتهای بعدی مفید باشد ،بصورت خیلی حکمرانی دولت پنهان در این دوره است.
نژاد عیان شده بود ،آشکار شود .با این تفاوت که این
خالصه به بیان آنها می پردازم :
دورخیز رهبرج.ا در ضرورت جهادی و حزب اللهی بار حواس مردم و فعاالن سیاسی شش دانگ تر است
 ۱ـ مسلوب االختیار شدن دولت در سیاست و جوان بودن این دولت (که البته بعدا به معتقد به و به خوبی در باره رفتار آنها روشنگری خواهند کرد .
خارجی .امروز امور أفغانستان و عراق و لبنان در دست جوانان تغییر یافت!) اولین گامهای مهندسی بود  .شبکه های اجماعی و فضای مجازی هر روز دامن
جنابعالی است .نامه هائی به عنوان کشورهای مختلف انتشار فایل ظریف که احتماال از سوی اطالعات سپاه گسترتر در ایران نیز به شدت به این فرایند کمک
نوشته میشود بی آنکه دولت از آنها خبری داشته صورت گرفت هم قدم بعدی.
خواهد کرد.
باشد( .اینجانب به عنوان نخست وزیر از این نامه ها
رهبر ج.ا به عنوان راهبر و پشتیبان اصلی دولت
ریزش جریان والیی روز افزون تر خواهد شد
جز در موارد استثنائی و آنهم بطور اتفاقی بیخبرم).
در سایه یا همان حزب نامرئی پادگانی شخصا بخش
سرکوب خونین اعتراضات آبان  ۹۸باعث ریزش
نخست وزیر ژاپن برای ریاست محترم مجلس و مهمی از این مهندسی را پیش برد .وی دست به کار زیادی از بدنه جریان والیی شد  .آنها دیدند نه تنها
ریاست محترم مجلس برای نخست وزیر ژاپن نامه شد و به طور مستقیم به حذف حسن خمینی و ظریف فساد روزافزون مثل قانقاریا دارد ساختار نظام را
مینویسد و اینجانب در یک مراسم عمومی و مردمی از و تاجزاده (و احیانا برخی دیگر از کسانی که در پشت میپوساند و فساد سیستمیک به فساد اتوماتیک تبدیل
این ماجرا و متن نامه با خبر میشود.
صحنه از او مستقیما استمزاج کرده اند) ،پرداخت.
شده و هر مقامی در هر پستی قرار میگیرد احتمال
آقای الریجانی در جایی میگیود از پنج کانال با
شورای نگهبان با حذف افراد مختلفی و به خصوص فساد اتوماتیکش میرود ،از باالترین مقامات تا اعضای
آمریکا تماس گرفته میشود و بنده بعنوان رئیس علی الریجانی عنصر گوش به فرمان رهبر گام بلند شورای یک شهرک و روستا؛ بلکه از آن سوی میدان
هیئت وزیران از این کانالها اطالعی ندارم.
بعدی را برداشت.
به سینه مستضعفین سابق نیز شلیک میشود .صدای
همه جا صحبت از سیاستهای خارجی دولت
رهبر نظام به این هم اکتفا نکرد و حتی چارچوب هر گلوله پرده ای را از برابر چشم این افراد کنار میزد.
جمهوری اسالمی است  .بدون آنکه دولت از این مناظره ها را هم مهندسی کرد.
حال با روی کار آمدن دولت پنهان در سیمای
سیاستها که در همه جای کشور و جهان بیان میشود،
این نحوه انتخابات رجعتی به همان رویه دهه رئیسی یک بار دیگر این پرده ها در حال فرویختن
خبر داشته باشد.
شصت با طرح یک نامزد اصلی و دو سه نفر هم در است .جابه جایی این عنصری که سودای رهبری هم
 ۲ـ عملیات برون مرزی که بدون اطالع و دستور کنار اوبود که گاه حتی رسما میگفتند خودشان هم به دارد او را از ریاست یک قوه مطالبه گر به ریاست
دولت صورت میگیرد  .شما بهتر میدانید که تاکنون ان نامزد اصلی رای میدهند! البته نه به آن آشکاری یک قوه پاسخگو تبدیل خواهد کرد و این البته اتفاق
فاجعه آفرینی و اثر نامطلوب آنها برای کشور چقدر و افتضاحی ولی با حداکثر تالش برای برگزاری یک مهم و حتی مثبتی است .چرا که دیگر حضرات نمی
بوده است .بعد از آنکه هواپیمایی ربوده میشود ،از آن انتخابات تضمین شده در دوران انتقال احتمالی توانند پشت دولت توسری خور رسمی پنهان شوند و
باخبر میشویم .وقتی مسلسلی در یکی از خیابانهای رهبری ج.ا.
دولت رسمی به قول پروانه سلحشوری به کتک خور
لبنان گشوده میشود و صدای آن در همه جا میپیچد،
اعتماد به نفس ظاهری دولت پنهان از کجا نظام تبدیل شود .در نتیجه با یکدستی قدرت حضرات
متوجه قضیه میشویم .پس از کشف مواد منفجره از میآید؟
باید پاسخگوتر باشند و مشکالت   زندگی مردم را
حجاج ما در جده ،اینجانب از این امر آگاه میشوم .
به نظر می رسد بعد از سرکوب اعتراضات مردمی حل کنند .این شاید به نفع مردم تیره بخت هم باشد
متاسفانه و علیرغم همه ضرر و زیانی که این حرکت حضرات تصور می کنند آتش را خاموش و خفه کرده که حضرات به جای چوب الی چرخ دولت رسمی
متوجه کشور کرده است ،هنوز نظیر این عملیات اند  .هر چند انها از آتش زیر خاکستر که هر آن گذاشتن و طلبکار بودن بابت مشکالت کشور که
میتواند هر لحظه و هر ساعت بنام دولت صورت گیرد .احتمال شعله ور شدنش میرود غافلند ولی فعال مهم عمدتا برخاسته از سیاستهای رهبر نظام است ،مجبور
 ۳ـ تجزیه سازمان برنامه و بودجه از نخست وزیری ترین عامل اعتماد به نفس شان همین مسئله است.
باشند روی زمین راه بروند و اگر میخواهند مشکالت
که به دالیل سیاسی صورت گرفت ،از همان اول ضایعه
عبور از قله فشارهای اقتصادی البته با فشار به مردم سربرنیاورد در سیاست خارجی و داخلی شان
آفرین بوده و ادامه آن در شرایط نوسازی کشور فاجعه زندگی مردم در رنج و زحمت عامل دیگری است که از گزافه گویی دست بردارند  .و البته این آینده پر
بار خواهد بود .متاسفانه این مشکل و مشکل وزرای فکر میکنند با بده و بستان هایی در مذاکرات وین می پارادوکسیکالی را فراروی شان قرار میدهد که در جای
مشاور ،علیرغم طرح در شورای تشخیص مصلحت ،توانند از این ستون به آن ستون فرج است چهل ساله دیگری باید  به بحث در باره آن پرداخت.
به تاخیر افکنده شده و حل نگردیده است هر چند را ادامه بدهند .باز غافل از اینکه مشکل و بحران اصلی
آیا با آشکار شدن دولت پنهان حکومت
که بهرحال حق شورای تشخیص مصلحت است و اقتصادی ریشه در داخل دارد .بعالوه اینکه وضع مردم یکدست خواهد ماند؟
اینجانب انتظاری در این خصوص ندارم.
و به خصوص طبقه متوسط همینکه اندکی بهبود یابد
تجربه تاریخی نشان داده که جنین نخواهد بود .
 ۴ـ تجزیه اقتدار مشروع و قانونی دولت و مسئولیت آنها انگیزه بیشتری برای تغییر طلبیخواهند یافت نه اختالف منافع به خصوص وقتی با کاهش منابع مواجه
دولت و وزرا توسط شوراهای گوناگون.
اینکه انگیزه شان کاهش یابد .طبقات کم در امد نیز باشد و همینطور رقابتهای باندی و فردی و حسادتها و
 ۵ـ عدم قدرت اینجانب به پاسخگویی در مقابل دیگر به مسکن های مقطعی در زمانه فاصله های روز اختالفات شخصی به عالوه تغییر نسبی نگاه سیاسی و
اعضا هیات دولت و نمایندگان محترم مجلس در مورد افزون طبقاتی قانع نیستند.
مدیریتی برخی در برخورد با مشالت سهمگین کشور
کارهائی که بدون اطالع دولت ،ولی بنام دولت ،صورت
و اما سومین عامل نزدیکی امنیتی و اطالعاتی به باعث رخنه مجدد اختالف و تقسیم به دوی تاریخی
میگیرد.
روسیه و چین است .حضرات البته در حوزه اقتصادی در نظام ج.ا خواهد شد .این ریزش از سوی حکومت به
 ۶ـ در خاتمه الزم میدانم بار دیگر یادآور شوم نیز فکر میکنند نزدیکی ادعایی و پر سرو صدا به چین صف منتقدان و حتی مخالفان همچنان ادامه خواهد
که این استعفا ،العیاذ باهلل ،بمعنای قهر اینجانب از نیز چاره ساز است .در حوزه اقتصاد البته خود میدانند داشت.
نظام و دولت جمهوری اسالمی و مسئولین انقالبی که روابط چین و ایران مرتبا کاهش یافته است و
منتقدان و مخالفان اما؛ باید راه مستقل خود را
آن نیست که اگر هم بود ،با توجه به عظمت انقالب روسیه نیز رقیب اقتصادی ایران در نفت و گاز است و بدون پر بها دادن به این اختالفات و البته با بهره
و ناچیزی اینجانب ،یقینا نمیتوانست هیچ تاثیری در رقیب نمیتواند رفیق راهبردی باشد.
گیری هوشمندانه از آنها ادامه دهند.
روند رشد و توسعه انقالب اسالمی داشته باشد .این
اما در حوزه امنیتی فکر میکنند میتوانند از تجارب
راهکارهای جزئی تر فرایند تغییر و نحوه برخورد با
استعفا دلیل ناتوانی اینجانب برای کار بدلیل همین چینی ها در کنترل عمومی و تجارب روسها در جنبشهای اجتماعی و نیزصف بندی های درون قدرت
ناتوانی است و درست بدلیل همین ناتوانی است که سرکوب و مهندسی سیاست بهره بگیرند.
و فضای بین المللی همان جایی است که راه های
اینجانب مسئولیت را از خود ساقط می بینم.
اما در این حوزه نیز مثل همه عوامل یاد شده در باال اصالح طلبی و سرنگونی خواهی و تحول طلبی از هم
میرحسین موسوی
با نخستین گرمای شور و شوق و اعتراضات و مطالبات تفکیک می شود .در این باره سخن بسیار  گفته شده
انتخابات  ۱۴۰۰آخرین نمود از دولت پنهان
اقشار مختلف سرما و یخبندانی که آنها تصور میکنند اما پرونده هر سه رویکرد همچنان باز است.
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دولت عیان در خدمت اهداف دولت نهان
عزیز قاسم زاده

جمهوری اسالمی با همه مظاهر مدنیت و
مصادیقش مخالفت می ورزد اما تالش می کند تجلی
این مخالفت ها به دو شکل انجام پذیرد  .نخست
تهدیدهای نهانی از سوی نهادهای خاص با ادبیاتی
کامال غیر حقوقی که به شکل پنهانی انجام  شود .رویه
ای معمول که برای همه کنشگران مدنی و صنفی به
خصوص معلمان و کارگران به کرات اتفاق افتاده و
مرحله ی عیانی آن زمانی است که پس از عدم حصول
نتیجه مطلوب به زعم آنها ،شکل علنی و صورتی به
ظاهر قانونی به خود می گیرد و مستند به بندهایی می
شود که مجرمیت فعاالن را موجه نشان دهد .گرچه با
روایت حقوقی ،هرگز آن اتهامات مصادیق فعالیت های
کنشگران صنفی و مدنی نبوده اما با استناد به آنها،
شرایط برخورد با فعاالن مدنی و صنفی فراهم می
آید .البته در پیشبرد این شرایط ،دولت نهان همه ی
پرونده سازی ها را برای موجه ساختن اقدامات عملی
علیه کنشگران آماده می سازد.
در شهریور  ۹۶نمایندگان تشکل های صنفی
معلمان از سراسر ایران دیدار چند ساعته ای با وزیر
وقت آموزش و پرورش محمد بطحایی داشتند  .در
آن جلسه  به صراحت از او سئوال کردم که مکانیزم
انتخاب حراست ها چگونه است؟ آیا زیر نظر شماست؟
ایشان ابتدا خواست طوری سخن بگوید که اشراف بر
همه ی وزارتخانه از صدر تا ذیل دارد اما وقتی گفتم
پس چرا اغلب افرادی فاالنژ در راس این تصمیم گیری
ها قرار می گیرند و چگونه ممکن است معلمی را به
اتهام «خواندن آواز در کالس و اشاعه آن در فضای
مجازی» آن هم در زنگ هنر به هیئت تخلفات کشید
و محاکمه کرد و حکم تبعید داد؟ پاسخش عوض شد
و مشخص شد وزیر دخالتی در انتخاب حراستی ها
ندارد.
حراست ها اغلب به جای صیانت از حقوق پرسنل
خود انگشت در جهان پیرامون خود می کنند   که
قرمطی بجویند و پرونده ای برای پرسنل خود ایجاد
نمایند.
مفهوم دولت پنهان که تعیین کننده نهایی در
میدان   تصمیم گیری است ،شاید برای کسانی که
شهروندی عادی هستند ،چندان ملموس نباشد اما
فعاالن سیاسی و مدنی و صنفی به خوبی با این مفهوم

آشنا هستند  .برای روشن
شدن موضوع مثالی عینی تر
می آورم.
به لحاظ حقوقی در
شهرستان ها فرمانداران
و در استان ها استاندار
باالترین مرجع برای تصمیم
گیری های عملیاتی است .
اما شخصا مواجه بوده ام
که   چند کنسرت قانونی
من پس از اخذ مجوز از سه
منبع(اداره کل ارشاد ،نیروی
انتظامی و اماکن) در دقایق
نزدیک به اجرا با دخالت یکی
از عوامل دولت پنهان به هم
خورده است و هیچ کس هم
پاسخگوی هزینه های چند میلیونی انجام شده در هر
کنسرت لغو شده نیست .حتی در مواردی مدیر کل
برای سلب مسئولیت و تبعات ناشی از لغو کنسرت،
بر خالف ماده قانونی مربوطه نامه مجوز را منوط
به موافقت شورای تامین نموده که اساسا برگزاری
کنسرت در سالن های ارشاد هیچ ارتباطی با شورای
تامین ندارد و همه ی این اقدامات فراقانونی به این
دلیل است که  به لحاظ صوری دلیلی بر عدم صدور
مجوز  وجود ندارد و چاره دقیقا استفاده از مکانیزم
دولت پنهان برای حصول به نتیجه مطلوب مورد
نظر است .از همین رو  شخصا  همیشه مجوز قانونی
برگزاری کنسرت را تاکنون گرفته ام اما اغلب این
کنسرت های قانونی در موقع نزدیک به اجرا ،با دخالت
همان دولت پنهان و بدون هیچ دلیل مکتوب و قانونی
و به توصیه و فرموده متوقف شده است و دستور
شفاهی این عدم برگزاری هم اغلب توسط فرمانداران
به برگزار کننده اعالم و عملی می شود تا  هزینه های
این اقدام غیر قانونی هم به گردن دولت عیان بیفتد .
البته هر انسانی موظف به ایفای مسئولیت و تعهد
قانونی و اخالقی است و گزاره مامور بودن و معذور
هیچ مشروعیت دفاع ندارد.
باری نیروهای دولت پنهان برای برخورد با فعاالن
مدنی با مدیران خود جلسات متعدد برگزار می کنند

و آنچه خود می خواهند اغلب توسط این مدیران
مهندسی و اجرا می شود  .به ندرت پیش می آید
مدیری کمترین استقاللی از خود نشان دهد.
پس از درگذشت خسرو بی بدیل و جانشین ناپذیر
آواز ایران ،بنرهایی از استاد شجریان تهیه کردم و به
شهرداری های چند شهر برای نصب دادم برخی از
شهرداری ها نصب کردند اما بیست و چهار ساعته این
بنرها پایین کشیده شد وقتی مراجعه کردم گفتند ما
هم نمی دانیم چه کسی آنها را به زیر آورده اما تاسف
بار اینکه برخی از شهرداران گفتند ما باید از نهادهای
نظارتی استعالم بگیریم .نهایتا برای اعتراض به یکی
از فرمانداران دولت تدبیر رجوع و مراتب اعتراضم را
بیان کردم  .ایشان جمله ای گفت که شاید بهترین
تصویر برای نشان دادن نقش دولت پنهان در همه ی
امور باشد« :من اینجا هستم برای اجرای امر معقول
و نه ناشدنی»  .گفتم واقعا متاسفم که تمام دنیا به
احترام شجریان بزرگ کاله از سر برداشته ،مقامات
حکومتی کشورهای دیگر درگذشت او را تسلیت گفته
اند آن وقت شما می گویید مرا برای امر معقول اینجا
گذاشته اند!
یکی از دالیل ناکارآمدی صندوق رای در ایران
افزایش حیطه دخالتی دولت نهان در همه حوزه
هاست .اینک نتیجه عملی این رفتار را در سطح کالن
به عیان می توان دید.
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مافیای مسلح؛ عامالن سرکوب
علی کالئی

سلول های انفرادی در خانه های امن ،در پایگاه
های بسیج و در قرارگاه های متعلق به سپاه پاسداران
رو به افزایش گذاشته است  .این جمله بخشی از
سخنان نرگس محمدی در گفتگو با بی بی سی
فارسی است )۱(  .اگر بر مبنای اصول متعدد قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران ،ایذای متهم و شکنجه
او ممنوع شده است ،اگر بر مبنای ماده ن ُه قانون مدنی،
“مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت
ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون
است” و اگر ایران از جمله کشورهای امضاکننده مفاد
اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی
پذیرفته شده در این اسناد بین المللی است که به
تصویب قوه مقننه نیز رسیده است ،آنچه در این سلول
های انفرادی روی میدهد ،عین بی قانونی و نقض
علنی قانون است  .عالوه بر اینکه این امر در محل
هایی غیر از جایی که قانون برای بازداشت متهمین
پیشبینی کرده انجام میگیرد  .و همچنین زمان
بازداشت در جرائمی که قانون آنها را غیرمشهود ()۲
می داند ،بسیار بیش از بیست و چهار ساعت پیشبینی
شده توسط قانونگذار در ماده  ۴۶قانون آیین دادرسی
کیفری است.
آنچه در این سلول های انفرادی و بازداشتگاه
ها می گذرد ،نتیجه اعمال قانون توسط نها ِد دولت
قانون موجو ِد مص ّوب نیست .آنچه اتفاق افتاده
مجری
ِ
است ،مرگ قوانین اساسی و موضوعه و خیزش دولت
پنهانی است که با ابزارهای فراقانونی بر امور سیطره
دارد .اگر دولت پنهان را دولتی بالفعل اما غیر رسمی
بدانیم که با استفاده از سازوکار رسمی حاکمیتی برای
هدفی به جز منافع ملی عمل میکند ،باید بگوییم که
آنچه نرگس محمدی می گوید ،خروجی دولت پنهانی
است که چون یک سرطان بدخیم همه بدن حاکمیت
را دربرگرفته و اختاپوسی شده که در حال بلعیدن
همه چیز است.
این دولت پنهان تا امروز نهادهای امنیتی و انتظامی
دولت رسمی را بلعیده است  .اگر وزارت اطالعات و
نیروی انتظامی را دو بازوی امنیتی و انتظامی دولت
رسمی بدانیم ،اولی با توجه به ساختارش و قانون

نانوشته لزوم تائید وزیرش
توسط رهبری و دومی با
توجه به شان رهبری به
عنوان فرماندهی کل قوا،
عمال در اختیار دولت پنهان
در ایران هستند  .گرچه
مسئولیت رسمی و قانونی
اعمال آنها ،با توجه به
موقعیت رئیس جمهور در
برابر وزرایش ،از جمله وزیر
اطالعات و همچنین انتصاب
وزیر کشور به عنوان جانشین
فرماندهی کل قوا در امور
نیروی انتظامی ،بر عهده
دولت رسمی ،علنی و قانونی در کشور است.
الگوی دولت پنهان و اعمال نفوذش در هر کشوری،
بنا بر سابقه تاریخی و رژیم حقیقی قدرت در آن
کشور ،شکل خاص خود را پیدا میکند .مثال در مصر
این نقش را ارتش این کشور ایفا کرده است.
پس از انقالب ژانویه  ۲۰۱۱در مصر ،این ارتش
بود که با وجود رای مردم به دولت اخوان المسلمین،
قدرت پنهان را با توجه به روابط پیچیده قوای مختلف
و ارکان مختلف نظام در دست داشت  .دولتی که با
مخالفت قدرت پنهان/ارتش در مصر به حکومت رسید
و اما به محض ضعف عملکرد دولت حاکم ،این ارتش
بود که قیام مردمی را به کودتایی بدل کرد و ظرف دو
سال دوباره به قدرت بازگشت .ارتش در مصر سابقه
ای بس طوالنی داشت.
در ایران اما قدرت پنهان سازنده دولت پنهان پس
از انقالب بهمن  ،۵۷باالخص پس از مرگ بنیانگذار
نظام ،مسیری طوالنی را طی کرد تا به شکل امروزی
خود رسید .شکلی که برخی از فعالین سیاسی ،آنها
را فائق آمدن دولت پنهان در همه شئون مملکتی بر
دولت رسمی و قانونی می دانند .قدرتی که نقش اصل
در سرکوب ها را نیز برعهده گرفت و هرجا تالش شد
تا جراحی شود ،به گونه ای دیگر خود را بازتولید کرد.
بازیگران

زمانی کانون اصلی این قدرت پنهان ،شخص دومین
رهبری نظام بود  .زمانی که او هنوز توانی داشت و
با وجود آنکه خود می گفت جسم ناقصی دارد ،اما
میتوانست شخصا مسائل را مدیریت کند  .مهدی
کروبی در سال  ۱۳۸۴در نامه ای ،از تخلفات انتخاباتی
مجتبی خامنه ای ،فرزند رهبری نظام سخن گفت و او
را آقازاده خطاب کرد .و اما پاسخی که از سوی رهبر
نظام آمد این بود که فرزندش آقازاده ای بوده که دیگر
آقا شده .همین آقازاده ی آقا شده ،خود در دهه اخیر
به یکی از رئوس قدرت پنهان در ایران بدل شده است
که توان مدیریت پدرش را هم دارد .مدیریت کننده
بیت رهبری که سازوکار بیت پدرش و بولتن هایی که
به پدرش داده می شود و نتیجتا بسیاری از تصمیمات
پدر ،نتیجه تدابیر اوست.
اگر نقش مجتبی خامنه ای پس از  ۸۴پر رنگ شد،
صحنه قدرت پنهان بازیگر دیگری هم داشت .بازیگری
که در روزهای دولت دوم خرداد و با تصفیه وزارت
اطالعات پس از افشا شدن قتل های سیاسی دهه
 ،۷۰در میدان سرکوب در ایران به صورتی جدی تر
وارد شد .سپاه پاسدارانی که در دولت هاشمی پایش
به اقتصاد باز شده بود و در دولت خاتمی هم سازمان
اطالعاتاش را گسترش داد و به عنوان یکی از اولین
پروژه ها ،ملی مذهبی ها را طعمه خود کرد و به بهانه
براندازی نرم ،آنها را زیر ضرب تمام عیار خود بُرد .
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سپاهی که فرماندهانش کمی پیشتر در تیر ،۱۳۷۸
از لبریز شدن کاسه صبرشان در نامه ای به رئیس
جمهور ،محمد خاتمی سخن گفته بودند و چهره
های شاخص آن ،از قاسم سلیمانی تا عزیز جعفری،
از کوثری تا رشید و باقری و فدوی و همدانی و قاآنی
و فضلی ،همه از برجسته ترین چهره های سپاه
پاسداران در سالهای پس از آن شدند  .از فرماندهی
سپاه تا نیروی قدس و نیروی دریایی و قرارگاه ثاراهلل
و سپاه سید الشهداء.
این دولت پنهان که در دوران احمدی نژاد و پس از
ابالغیه رهبری در خصوص سیاست های اصل  ،۴۴به
بهانه خصوصی سازی ،با خصولتی هایش اقتصاد ایران
را بلعید ،از همان سالهای دولت خاتمی ،عزمی جدی
داشت تا امنیت خود درون کشور را هم تامین کند .از
همان سالهاست که می بینیم سازمان سرکوب ،گام به
گام از نهادهای رسمی حاکمیتی چون نیروی انتظامی
و وزارت اطالعات فراتر رفته و انواع و اقسام نهادهای
مختلف در کشور ،مبسوط الید توان سرکوب و برخورد
با شهروندان را پیدا می کنند.
اگر در تعریف غربی از دولت پنهان ،افرادی از
نهادهای حکومتی و نظامی ،بصورتی غیرعلنی در
کنترل و تغییر سیاست های حاکمیت رسمی نقش
بازی می کنند ،در ایران آن نقش را مجموعه ای
از افراد و نهادها ایفا می کنند  .افرادی که صاحب
نفوذان آشکار و پنهان در کشورند و نهادهایی که
عموما نهادهای موسوم به انقالبی هستند  .نهادهایی
که به قول فرماندهان سپاه ،صبرشان تمام می شود
و یا به قول فرمانده نیروی زمینی ارتش در ورود به
کشتار آبان  ،۹۸به عنوان ماموریتی استنتاجی ،خود
به عامل سرکوب مردم بدل می شوند .افراد این دولت
پنهان البته به واسطه نهادهایی که گوش به فرمانشان
هستند ،اعمال نظر و قدرت می کنند .از بیت رهبری
تا شورای نگهبان و قوه قضائیه و تمام نهادهای
مذهبی موجود در ایران .در واقع این حکومت پنهان،
به واسطه نهادهای مذهبی (با خوانش رسمی از نظریه
والیت مطلقه فقیه) و نهادهای انقالبی ایجاد شده پسا
انقالب  ۵۷در ایران قدرت خویش را اعمال میکنند.

و مواردی از دستگیری فعالین توسط آنها در همان
سالها گزارش شده است .فعالینی که در دوران خدمت
سربازی در این نهادهای نظامی به سر می بردند و به
امر وزارت اطالعات و یا اطالعات سپاه و با عاملیت
حفاظت اطالعات های آجا و یا ناجا ،بازداشت شده و
به زیر بازجویی می رفتند.
در زیر تالش شده نگاهی به بعد نرم و سخت این
قدرت سرکوب افکنده شود و نام برخی از نهاد و افراد
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اینکه دولت رسمی تالش میکند خود را از اتهام فیلتر
کردن مبرا بداند ،اما از سال  ۱۳۸۸تا کنون ،فیلترینگ
های انجام شده تماما به تصمیم نهادهای امنیتی انجام
گرفته است .به عنوان مثال در روزهای دی ماه ۱۳۹۶
و در جریان فیلتر شدن تلگرام و اینستاگرام در آن
روزها ،دو نهاد وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین معاون وقت
وزیر کشور اعالم می کردند که تصمیم فیلتر شدن

صحنه قدرت پنهان بازیگر دیگری هم داشت .سپاهی که فرماندهانش در تیر

 ،1378از لبریز شدن کاسه صبرشان در نامه ای به رئیس جمهور ،محمد خاتمی سخن

گفته بودند و چهره های شاخص آن ،از قاسم سلیمانی تا عزیز جعفری ،از کوثری تا

رشید و باقری و فدوی و همدانی و قاآنی و فضلی ،همه از برجسته ترین چهره های
سپاه پاسداران در سالهای پس از آن شدند .از فرماندهی سپاه تا نیروی قدس و
نیروی دریایی و قرارگاه ثاراهلل و سپاه سید الشهداء.

موثر در آن آورده شده و در خصوص آنها توضیحاتی ها ،تصمیم آن دو نهاد و یا دولت نبوده و این کار با
داده شود .قطعا آنچه در پی می آید تمام ماجرا نیست  .تصمیم نهاد امنیتی و به دلیل ایجاد “اختالل” انجام
بلکه نگاهی است به وضعیت موجود این قدرت پنهان شده است)۳( .
سرکوب در ایران.
اما این سرکوب با حمایت قدرت پنهان ،بعد سخت
بُعد نرم
هم دارد .بعد سختی که با دو بال به اعمال سرکوب
قدرت پنهان سرکوب در ایران ،در بُعد نرم خود سخت خود بر علیه مردم ایران پرداخته است.
دستکم از دو امکان بهره میگیرد  .امکان اول امکان
بعد سخت
تبلیغاتی است  .از صداوسیما که با پخش اعترافات
بخش قضایی
اجباری و فعالیت های بازجو/خبرنگارانش ،خود
یک بال ،بخش قضایی این جریان سرکوب
به بخشی از روند اعمال شکنجه بدل شده است تا سخت است .از قوه قضائیه و دادگاه ها و دادسراهای
نهادهایی چون سازمان تبلیغات اسالمی که عالوه کیفری و عمومی تا دادسراها و دادگاه های انقالب
بر توجیه نظری سرکوب حاکمیت ،وظیفه برقراری و همچنین دادگاه های خاص فراقانونی چون دادگاه
گردهمایی های پسا سرکوب ،چون گردهمایی  ۹دی ویژه روحانیت .به جز دادگاه ویژه روحانیت که نهادی
 ۱۳۸۸را برعهده دارد .امکان دوم ،امکان نظارتی بر خارج از قوانین اساسی و موضوعه و ارکان آن منصوب
ارتباطات مردم است .مجری این طرح در درجه اول رهبری نظام است ،بقیه این بخش قضایی ،همه
وزارت ارتباطات و در درجه دوم ،بخشی از دستگاه خروجی قوه قضائیه نظام جمهوری اسالمی است .البته
قضایی است که به وزارت ارتباطات برای شنودها دادگاه ها و دادسراهای انقالب در همان روزهای اول
و رصد ارتباطی شهروندان فشار می آورد تا این پس از پیروزی انقالب بهمن  ۵۷صورتی موقتی داشت
که به عضوی دائم از دستگاه قضایی ایران بدل شد .
اگر وزارت اطالعات و نیروی انتظامی را دو بازوی امنیتی و انتظامی دولت
انتصاب رئیس قوه قضائیه و در نتیجه روسای دادگاه
های انقالب هم از شئون رهبری نظام است.
رسمی بدانیم ،اولی با توجه به ساختارش و قانون نانوشته لزوم تائید وزیرش توسط
در خصوص دادگاه های انقالب و نقش آنها در
رهبری و دومی با توجه به شان رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا ،عمال در اختیار
سرکوب بسیار گفته شده است و البته این دادگاه ها
نقشی اساسی در سرکوب همه جانبه و احکام سنگین
دولت پنهان در ایران هستند .گرچه مسئولیت رسمی و قانونی اعمال آنها ،با توجه
علیه شهروندان در ایران دارند .در این میانه اما به نظر
می آید که نقش دادگاه های کیفری مغفول مانده
به موقعیت رئیس جمهور در برابر وزرایش ،از جمله وزیر اطالعات و همچنین انتصاب
است .در همین سالهای اخیر و تنها در دو مورد خاص
وزیر کشور به عنوان جانشین فرماندهی کل قوا در امور نیروی انتظامی ،بر عهده
کارگری ،دادگاه کیفری شوش حکم به شالق خوردن
 ۹کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه می دهد و کسی
دولت رسمی ،علنی و قانونی در کشور است.
چون اکبر رضوانی ،قاضی شعبه  ۱۰۶دادگاه کیفری
دو اراک ،عامل سرکوب و احکام سنگین کارگران
در آستانه انتخابات سال  ،۱۳۸۸یکی از نهادهای وزارتخانه مطیع شود.
آذرآب و هپکوی اراک می گردد .همچنین در پرونده
حقوق بشری در ایران از چهارده نهاد امنیتی و
بخش نرم ،از سویی به نرمال سازی سرکوب در های مرتبط با اتهاماتی چون توهین به مقدسات هم
اطالعاتی دارای توان بازداشت و بازداشتگاه در تهران جامعه مشغول اند و از سویی دیگر ،در خصوصی ترین این دادگاه های کیفری هستند که مرجع رسیدگی
سخن گفته بود .عددی که رسانه ها آن را امروز  ۱۶حوزه های زندگی مردم ایران ،برخالف قوانین اساسی اند .در مواردی هم این دادگاه ها احکام سنگینی در
نهاد میخوانند .از نهادهای اصلی چون وزارت اطالعات و موضوعه موجود ورود می کنند .از شنودهای میدانی سطح اعدام صادر کرده اند.
تا اطالعات ناجا و از حفاظت اطالعات قوه قضائیه تا تا شخصی ،از موقت تا دائم ،وزارت ارتباطات در واقع و
دیگر دادگاه مغفول مانده از این بخش قضایی
اطالعات سپاه .گرچه در دوران انتخابات سال  ،۱۳۸۸برخالف تمام مسئولیت هایش و با فشار و توان قدرت سرکوب سخت ،دادگاه ویژه روحانیت است .دادگاهی
حفاظت اطالعات ارتش با همکاری سازمان قضایی پنهان ،کمک کار امنیتی های رسمی و غیر رسمی به کلی فراقانونی که بر مبنای فرض ممتاز بودن نهاد
نیروهای مسلح و حفاظت اطالعات نیروی انتظامی به است تا با فعالین برخورد شود.
روحانیت در ایران تاسیس شده است  .این دادگاه
یاری دستگاه سرکوب و کودتای پسا انتخاباتی رفتند
بخش دیگر این امکان ،مسئله فیلترینگ است .با برخالف اصول  ۶۱و  ۱۵۹قانون اساسی است که مرجع
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رسیدگی به تظلمات و شکایات را دادگستری می داند  .بین المللی و در رقابت با سازمان موازی خود یعنی
این نهاد که در نه سال اخیر ذیل مسئولیت ابراهیم اطالعات سپاه در ربودن مخالفان از خارج از کشور،
رئیسی ،رئیس فعلی دستگاه قضا و کاندید انتخابات حبیب اسیود ،فعال قومی عرب را از ترکیه ربود و به
ریاست جمهوری است ،بازوی اصلی سرکوب درون ایران آورد .وزارت اطالعات در دوران علوی در دولت
نهاد روحانیت و حوزه های علمیه است  .این دادگاه روحانی کارنامه ای سیاه از برخورد با فعاالن مدنی چون
از همان سالهای ابتدایی پس از پیروزی انقالب در قم
قدرت پنهان سرکوب در ایران ،در بُعد نرم خود دستکم از دو امکان بهره
و تهران ،قربانیان بسیاری از میان روحانیان مخالف
اندیشه حکومتی و روش های اجرایی حاکمیت مستقر میگیرد .امکان اول امکان تبلیغاتی است .از صداوسیما که با پخش اعترافات اجباری
علنی و پنهان در ایران گرفته است .از مراجع تقلید
تا حجج اسالم و بیوت آقایان و افراد گاها شخصی و و فعالیت های بازجو/خبرنگارانش ،خود به بخشی از روند اعمال شکنجه بدل شده
غیرمعمم که به تیغ دادگاه ویژه گرفتار آمده و به است تا نهادهایی چون سازمان تبلیغات اسالمی که عالوه بر توجیه نظری سرکوب
حبس های کوتاه و طوالنی و در مواردی به اعدام
حاکمیت ،وظیفه برقراری گردهمایی های پسا سرکوب ،چون گردهمایی  9دی 1388
محکوم شده اند.
چماق سرکوب
اما آن بخش از سرکوب سخت که فعالین سیاسی ،را برعهده دارد .امکان دوم ،امکان نظارتی بر ارتباطات مردم است .مجری این طرح
مدنی و عقیدتی و مردم عادی با آن دست و پنجه در درجه اول وزارت ارتباطات و در درجه دوم ،بخشی از دستگاه قضایی است که
نرم می کنند ،نهادهای امنیتی ،نظامی و انتظامی ای
هستند که با واسطه یا بی واسطه ،یا زیر نظر بیت به وزارت ارتباطات برای شنودها و رصد ارتباطی شهروندان فشار می آورد تا این
رهبری نظام اند و یا سپاه پاسداران .از قرارگاه های وزارتخانه مطیع شود.
مختلف سپاه تا نیروی انتظامی و به طور مشخص
یگان ویژه اش و تا نهادهای دیگر اطالعاتی و امنیتی .
اینان در واقع نیروهای میدانی سرکوب اند.
فعاالن جنبش زنان ،فعاالن مذهبی و قومیتی دارد و سامان داد و با تقویت لجستیکی و استفاده از تاکتیک
واجا
در جریان سرکوب های سال های  ۹۶و  ،۹۸باالخص های مختلف سرکوب ،عملیات موسوم به “پَر قو” در
وزارت اطالعات که در سال  ۱۳۶۳تاسیس شد دستگیر و سرکوب دانشجویان در سال  ،۱۳۹۶یکی از خصوص خیزش دی ماه  ۹۶را سامان داده و بعد در
و همیشه نقش محوری در سرکوب ها داشت  .سال اصلی ترین نیروهای امنیتی و اطالعاتی برخورد سخت  ۹۷و  ،۹۸با افزایش توان خود و اضافه کردن امکاناتی
 ۱۳۷۷و در پس افشای قتل های سیاسی دهه  ۷۰با معترضان و منتقدان بود)۴( .
چون “اتوبوس راتق”“ ،امکانات الکترونیکی صوت و
تصفیه هایی درون آن صورت گرفت و بعد در جریان
ناجا – یگان ویژه
نور”“ ،انواع آبپاشها با وزن  ۵ ،۱۸و  ۲تن”“ ،النچر
برکناری محسنی اژه ای از وزارت اطالعات ،کسانی
نیروی انتظامی و یگان هایی چون یگان ویژه و پرتاب گاز اشک آور و خودروی ضد اغتشاش” و “انواع
چون حبیب اهلل حقیقی ،معاون فرهنگی و ویژه وزارت نوپو (به عنوان یکی از واحدهای یگان ویژه) ،خط خوشبوکننده و بدبوکننده خنده و گریهآور” و با ادعای
اطالعات ،احمد خزایی ،معاون ضد جاسوسی واجا و مقدم سرکوب های اخیر در دی  ۹۶و آبان  ۹۸بوده دروغین استفاده صرف از سالح های آبپاش و ساچمه
مدیرکل پیشین اداره اطالعات قم ،فیروزآبادی معاون اند .یگان ویژه عمری به عمر شورش ها در جمهوری ای ،به کشتار مردم در خیابان های ایران دست زد .
فنی و منصوری معاون پارلمانی برکنار شدند .احمدی اسالمی در دوران رهبری فعلی آن دارد  .در  ۱۳۷۰کما اینکه وزیر کشور که جانشین فرماندهی کل قوا
نژاد با این تحرکات در روزهای پسا انتخابات  ۱۳۸۸از تندروترین نیروهایی که نیروی انتظامی را سامان در نیروی انتظامی است در پاسخ به چرایی شلیک به
تالش می کرد تا هم واجا را با خود همراه کند و هم دادند تاسیس شد و از آن زمان در شورش های شهری سر معترضین گفت که “به پا هم زده اند)۶(”.
بدنه آن را با نیروهای نزدیکتر به خود پر کند  .اما وظیفه سرکوب را برعهده دارد.
عالوه بر یگان ویژه و توان نیروی انتظامی که
واجا که در دوران هاشمی رفسنجانی ابزار پر قدرت
هسته اصلی آن نیروهای سپاهی آمده از لشگر به جز نقش بازی کردن در ساخت دولت علنی ،به
سرکوب روشنفکران و منتقدین بود و نامش لرزه بر  ۲۸روح اهلل بود و اولین فرمانده اش آشنای دوران عنوان امکان سرکوب در دست دولت پنهان قرار دارد،
خود سپاه پاسداران با تمام توان ،و برخی از قرارگاه
اما این سرکوب با حمایت قدرت پنهان ،بعد سخت هم دارد .بعد سختی که
های سپاه نیز در میانه میدان سرکوب سخت علیه
معترضین و مردم در خیابان ها هستند.
با دو بال به اعمال سرکوب سخت خود بر علیه مردم ایران پرداخته است .یک بال،
ساس و قرارگاه های سپاه
بخش قضایی این جریان سرکوب سخت است .و دیگری چماق سرکوب نهادهای
سازمان اطالعات سپاه به عنوان یکی از نهادهای
سرکوب ،باالخص از سال “ ،۸۸در نقض گسترده و
امنیتی ،نظامی و انتظامی ای هستند که با واسطه یا بی واسطه ،یا زیر نظر بیت رهبری
جدی حقوق شهروندی و انسانی بسیاری از شهروندان
ایرانی و حتی غیر ایرانی نقش مستقیم داشته است .
نظام اند و یا سپاه پاسداران .از قرارگاه های مختلف سپاه تا نیروی انتظامی و به طور
برخورد با فعاالن حقوق بشر ،حقوق زنان ،اصناف،
مشخص یگان ویژه اش و تا نهادهای دیگر اطالعاتی و امنیتی .اینان در واقع نیروهای
روزنامه نگاران ،وکالی دادگستری و فعاالن محیط
زیست؛ به عالوه نقض جدی حقوق اصناف ،اقلیت
میدانی سرکوب اند.
های مذهبی ،قومی و جنسیتی و همچنین مشارکت
در سرکوب معترضان در جریان اعتراضات و به ویژه
اندام هر منتقدی می آورد ،در اواخر دوران خاتمی و جنگ رهبری نظام و موسس و فرمانده لشگر  ۲۸روح اعمال شکنجه علیه بازداشت شدگان و زندانیان از
باالخص در دوران احمدی نژاد دوباره کارکرد مخوف اهلل )۵(.سید مجتبی عبداللهی از زمان تاسیس یگان جمله موارد نقض حقوق بشر توسط سازمان اطالعات
خود را پیدا کرد و در دوران روحانی نیز به ابزار اساسی ویژه تا سال  ۱۳۹۱فرمانده آن بود و بعد آن را به سپاه است ”.ریاست آن از زمان تاسیس تا امروز هم
سرکوب بدل شد.
فرماندهی کنونی این یگان یعنی حسن کرمی سپرد  .بر عهده حسین طائب است )۷(  .این نهاد عالوه بر
واجا به جای انجام وظیفه ذاتی خود در حراست یگان ویژه با تمام واحدهایش باالخص واحد نوپو یا سرکوب سخت ،با ورود در صنعت فیلم و سریال،
امنیتی از مملکت ،به توقیف و دستگیر کننده روزنامه همان نیروی های ویژه پاسدار والیت ،از شورش محله در سرکوب نرم نیز ید توالیی دارد .حسین طائب به
نگاران ،فعاالن رسانه ای ،وکال ،فعاالن سیاسی و طالب مشهد در سال  ۱۳۷۱تا اعتراضات سراسری عنوان رئیس این نهاد منصوب رهبر جمهوری اسالمی
مدنی و صنفی و همچنین ایرانیان دو تابعیتی که به آبان  ،۹۸گام به گام بر قدرت و توان سرکوبش افزوده و برادر مهدی طائب ،رئیس شورای قرارگاه عمار و از
خواست دستگاه امنیتی گردن نمی نهادند (چون دکتر شد و هرجا خیزش مردمی کف خیابان ،عرصه را بر متنفذین بیت رهبری نظام است.
احمدرضا جاللی) بدل شد .همچنین در این عملیات حاکمیت تنگ میکرد ،این یگان با تمام قدرت وارد
قرارگاه ثاراهلل یکی از قرارگاه های امنیتی سپاه
عمل می شد  .حسن کرمی فرمانده فعلی یگان به
وضعیت این یگان در سال  ۱۳۸۸انتقادات جدی
داشت و می گفت که این یگان در آن دوران تجهیزات
کافی را نداشته و در مقابل مردم دچار خطاهایی شده .
همین یگان در سال  ۱۳۹۵سازمان رزم دومش را
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پاسداران در تهران است که وظیفه مدیریت امنیت همچنین تبلیغ برای آنها می پردازد .از قرارگاه عمار چون اصغر حجازی ،وحید حقانیان ،سید علی مقدم،
پایتخت را برعهده دارد  .این قرارگاه از اوائل دهه و عماریون تا اندیشکده هایی چون یقین متعلق به ایروانی ،سعیدی ،فدایی و بقیه بیش از پیش در
هفتاد شمسی این ماموریت را پیدا کرد و دستکم در حسن عباسی ،برهان متعلق به محمد جواد اخوان و تصمیم سازی ها و نتیجتا رهبری جناح بیت قدرت
حوادث اسالمشهر در سال  ،۷۴حوادث تیر ماه  ۱۳۷۸تبیین که به نام نسل سوم انقالب فعالیت می کند پنهان در ایران سهیم هستند .رهبر جمهوری اسالمی
و رویدادهای پسا انتخابات سال  ۱۳۸۸در تهران ،این تا اندیشکده هایی به نام های وصال و تعاون و … و  ۸۲ساله است .با توجه به وضع جسمانی او و سوابقی
ماموریت سرکوب را به صورتی تمام عیار ایفا کرد )۸(.موسساتی چون موسسه فرهنگی ،هنری اندیشه شهید چون ترور سال  ،۶۰باید در آینده ای نزدیک شاهد
حسین همدانی از فرماندهان ارشد سپاه که در سوریه آوینی که توسط نیروهای وابسته به نظام ،به طور عصر جانشینی در ایران باشیم .عصری که آقازاده ی
کشته شد هم سالها بعد در خصوص روشهای سرکوب مشخص سپاه پاسداران و بسیج تشکیل شده است آقا شده ،از پس پرده به در می آید و جانشینی پدرش
در سال  ۸۸و استفاده از اراذل و اوباش صحبت کرده و عالوه بر قانونی کردن گردش مالی های خاص ،به را طلب میکند.
بود .همچنین زمانی این مسئله مطرح شد که قاسم تولید محصوالت فرهنگی و توجیه نیروهای سرکوب
دوستی می گفت که جمهوری اسالمی در هر
سلیمانی ،فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه نیز در و بدنه وفادار به قدرت پنهان در کشور در حوزه های بخشی مشکل پیدا کند ،سازمان سرکوبش مانند
آن سرکوب ها مشارکت داشته که پس از طرح آن ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی می پردازد .شرح مفصل ساعت کار میکند .در اوج مشکالت امنیتی ،اقتصادی
دفتر فرماندهی وقت سپاه و همچنین رمضان شریف آن نیاز به گفتاری مجزا در خصوص این اندیشکده ها و هر مسئله دیگری ،این سازمان سرکوب که توسط
سخنگوی سپاه آن را تکذیب کرد.
دارد و پژوهشی مستقل را می طلبد.
قدرت پنهان اداره می شود ،با تمام توان در حال
سپاه سیدالشهدا یا همان لشگر  ۱۰سید الشهدا
نکته ای در خصوص فرماندهی سرکوب
خدمت! است .گاهی میان این سازمان پنهان سرکوب
نیز به عنوان یکی از یگان های نیروی زمینی سپاه،
پیشتر گفته شد که فرماندهی سرکوب در ید قدرت و سازمان آشکار اعمال قدرت امنیتی هم تضاد پیش
دستکم در سرکوب های روی داده در تهران در دولت پنهان است .دولت پنهانی که بخشی از بازیگران می آید .مثل زمانی که در دوره دوم محمد خاتمی،
سالهای  ۱۳۷۸و  ۱۳۸۸نقش داشته است .علی فضلی آن در راس نظام ،بیت او و بدنه نیروهای نظامی ،فعاالن ترجیح می دادند توسط وزارت اطالعات
به عنوان جانشین فرماندهی سپاه ثاراهلل در سال امنیتی در سپاه پاسداران متمرکز هستند .اما شاید بد بازداشت شوند تا اطالعات سپاه .چرا که دستکم قدری
عملکرد منطقی از واجا بر می آمد که از ساس خیر .
در خصوص دادگاه های انقالب و نقش آنها در سرکوب بسیار گفته شده است
این سازمان سرکوب دولت پنهان ،با تمام شخصیت ها
و نهادهایش اما پشتوانه جدی مالی ای دارد که باید
و البته این دادگاه ها نقشی اساسی در سرکوب همه جانبه و احکام سنگین علیه
در مقالی دیگر به بررسی آن نشست.
کوتاه سخن آنکه توان سرکوب قدرت پنهان در
شهروندان در ایران دارند .در این میانه اما به نظر می آید که نقش دادگاه های کیفری
ایران ،تمام نیروهای صاحب سالح در ایران را بلعیده
مغفول مانده است .در همین سالهای اخیر و تنها در دو مورد خاص کارگری ،دادگاه است  .اما همین نیروهای بلعیده شده ،با توجه به
کیفری شوش حکم به شالق خوردن  9کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه می دهد و مسئوالن و فرماندهان و وزرا و روسایشان با یکدیگر
اختالفات جدی ای در نحوه سرکوب و تاراج مردم
کسی چون اکبر رضوانی ،قاضی شعبه  106دادگاه کیفری دو اراک ،عامل سرکوب و ایران دارند  .اختالف ها هم در گاندوسازی های
تلویزیونی و مناظره های انتخاباتی ظهور و بروز پیدا
احکام سنگین کارگران آذرآب و هپکوی اراک می گردد .همچنین در پرونده های
میکند .مناظره هایی که بین مافیاهاست و شهروندان
مرتبط با اتهاماتی چون توهین به مقدسات هم این دادگاه های کیفری هستند که ساده صرفا تماشاگرند  .مافیایی مسلح که عامالن
سرکوب اند.
مرجع رسیدگی اند .در مواردی هم این دادگاه ها احکام سنگینی در سطح اعدام
____________________________
-1گفتگوی نرگس محمدی با بی بی سی فارسی
صادر کرده اند.
–  ۱۲خرداد ۱۴۰۰
-2جرائم مشهود مانند عمل مجرمانه رخ داده در
 ۷۸و فرمانده سپاه سیدالشهداء در سال  ،۱۳۸۸از نباشد نکته ای در این خصوص را بازگو کرد.
اماکن عمومی است که توسط مردم و ضابطین قانون
فرماندهان و مسئولین این سرکوب ها بوده است)۹(.
نکته در خصوص رهبری و بیت اوست .تا مقطعی دیده شود و یا سرقتی انجام شده و مثال صاحب خانه
به این مجموعه و باز در تهران ،سپاه محمد رسول امکان داشت تا رهبری نظام و بیت او را یک واحد از ماموران انتظامی تقاضای کمک میکند .موارد جرائم
اهلل را هم باید اضافه کرد .این لشگر ها و قرارگاه های به حساب آورد  .اما به نظر می رسد با افزایش سن مشهود در ماده  ۴۵قانون آیین دادرسی کیفری احصا
مختلف سپاه ،بخشی علنی از توان سرکوب قدرت رهبری ،علی خامنه ای که زمانی مشهور به خطابه و شده اند.
پنهان در ایران امروز هستند  .بخشی که کامال از تحلیل های خاص خود او بود (مثل طرح بحث تهاجم
-3فیلتر تلگرام و اینستاگرام در تمامی خطوط و
قدرت/دولت رسمی در ایران مجزا بوده و اما ناظر فرهنگی و یا سبک زندگی ایرانی ،اسالمی) ،به خروجی بسترهای اینترنت – انتخاب –  ۱۰دی ۱۳۹۶
به رژیم حقیقی قدرت در ایران ،توان حداکثری دهنده تحلیل هایی بدل شده که بولتن سازان بیت او
-4پروفایل سید محمود علوی – دادگستر ،بانک
برای سرکوب های تمام عیار در برابر خیزش های و به طور مشخص مدیر آن یعنی مجتبی خامنه ای اطالعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران
مردمی را دارند و تا به حال هم به آن دست زده اند  .آن را طلب می کنند .خطاهای فاحش رهبری نظام
«-5یگان ویژه»؛ سرکوبگرترین نیروی ضد شورش
فرماندهان آنها نیز با هر بار سرکوب ارتقای مقام پیدا در مثال اعالم رتبه  ۱۸ام اقتصاد ایران که خود او جمهوری اسالمی – رادیو فردا – مراد ویسی – ۲۶
می کنند  .مثال حسن حسن زاده به عنوان فرمانده اعالم کرد اشتباه کرده است تا طرح این حرف که آذر ۱۳۹۸
سپاه سیدالشهداء در مهر  ۱۳۹۷در سرکوب های اگر آمریکایی ها توانسته بودند واکسن درست کنند،
-6پروفایل حسن کرمی – دادگستر ،بانک اطالعاتی
 ۹۷دخیل می شود  .بعد به فرماندهی سپاه محمد وضعیت خودشان اینگونه نبود (سخنرانی تلویزیونی ناقضان حقوق بشر در ایران
رسول اهلل می رسد .قبلش هم در سمنان ،در سمت  ۱۹دی  )۱۳۹۹در شرایطی که در آن زمان تازه در
-7سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی
فرماندهی سپاه قائم آل محمد سمنان در سالهای  ۹۶آمریکا تزریق واکسن را شروع کرده بودند و درصد – دادگستر ،بانک اطالعاتی ناقضان حقوق بشر در
و  ۹۷دست به سرکوب زده است)۱۰(.
بسیار کمی ُدز اول را دریافت کرده بودند ،نشان ایران
اینها بخشی از بسیار قرارگاه های سپاه هستند میدهد که رهبری نظام در حال مدیریت شدن است .
-8واکنش سازمان مجاهدین انقالب به اظهارات
که در روند سرکوب سخت در میان میدان مشارکت این مسئله در اواخر عمر رهبری پیشین هم پیش آمد یک مقام سابق نظامی – رادیو فردا –  ۱۴آبان ۱۳۸۸
جدی دارند.
و ورودی و خروجی خبری روح اهلل خمینی توسط
-9پروفایل علی فضلی – دادگستر ،بانک اطالعاتی
فرهنگ سرکوب
احمد خمینی کنترل میشد.
ناقضان حقوق بشر در ایران
سرکوب نرم و سخت ،وجهی تبلیغاتی و نظری
در واقع به نظر می رسد که بیت خامنه ای با
-10فرماندهان جدید دو سپاه تهران؛ ارتقا به شرط
نیز دارد که به آماده سازی ذهن نیروهای سرکوب و محوریت مجتبی و نقش آفرینی مردان کلیدی ای سرکوب – یوحنا نجدی – رادیو فردا –  ۱۰آذر ۱۳۹۹
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مفهوم شناسی دولت پنهان
مهدیه گلرو

دولت یکی از طوالنی ترین مباحث مورد مطالعه
در علوم سیاسی  ،جامعه شناسی و اقتصاد بوده است
 ،ظهور نهادگرایی جدید در دهه  ۱۹۷۰ماهیت دوگانه
ای برای  دولت تعریف کرد .یک ماهیت دولت را  به
عنوان یک بازیگر در نظر میگیرد که اهداف خاصی را
دنبال میکند و در ماهیت دوم دولت مکانی است  که
از تعامل بین تمام  بازیگران عرصه سیاسی شکل می
گیرد.
در رویکرد نهادگرایی “دولت پنهان” را دولت به
عنوان بازیگر در نظر میگیرند در حالی که در مفهوم
کالسیک دولت به عنوان مکان تعامالت سیاسی
تعریف میشود در واقع  دولت به عنوان یک ساختار
منفعل سازمانی دیده می شود که در آن بازیگران برای
دستیابی به قدرت  ،نفوذ و منابع با یکدیگر رقابت
می کنند .دولت در مفهوم بازیگر خود منافع ،اهداف و
مسیر را بدون توجه و اهمیت به سایر بازیگران و نهادها
و طبقات و سازمانها تعیین میکند.
در علوم سیاسی  ،جامعه شناسی سیاسی و اقتصاد
سیاسی دولت پنهان به عنوانی بخشی از قدرت مطرح
میشود که از شبکه های قدرت مخفی و غیرمجاز بالقوه
تشکیل  شده که به طور مستقل از رهبری سیاسی
یک کشور در جهت دستیابی به برنامه و اهداف خود
فعالیت می کنند .در کاربردهای عامیانه  ،این اصطالح
دارای بار معنایی منفی است .دامنه کاربردهای ممکن
این اصطالح مشابه آنچه در دولت سایه وجود دارد
است اما  از نظر تاریخی  ،دولت سایه  سازمان کام ً
ال
مشخص است که می خواهد به طور مستقل فعالیت
کند  ،در حالی که دولت پنهان بیشتر به یک شبکه
پنهان اشاره دارد که می خواهد دولت عمومی را
محدود کند.
مفهوم دولت پنهان ریشه در دولت های استبدادی
خاورمیانه ای قرن بیستم دارد که ساختارهای تصمیم
گیری موازی اما سایه ای طراحی شده اند تا برای
پیگیری دستور کار مستقل از دستور کار دولت منتخب
طراحی شوند .دولت پنهان که گاهی  به عنوان “دولت
درون دولت” شناخته می شود  ،در تضاد با مفهوم
مدرن دولت است.

اگرچه در مورد تعریف
دولت و تأثیر آن اتفاق نظر
یکسانی وجود ندارد  ،اما
اکثر محققان اذعان می
کنند که دولت مردان/دولت
زنان   دارای صالحیت قانونی
برای اداره هستند .در مقابل ،
دولت پنهان متشکل از شبکه
هایی است که به طور پنهانی
و بدون مشروعیت گفته
شده فعالیت می کنند .تاریخ
طوالنی اقتدارگرایی خاورمیانه
با اقتدار سیاسی متمرکز در
دستان افرادی که قدرت
اجباری دارند ،شبکه هایی متشکل از احزاب سیاسی
 ،سرویس های اطالعاتی  ،ارتش  ،ریاست جمهوری و
فعاالن اقتصادی  ،اعم از دولتی و خصوصی منجر به
قدرت گرفتن دولت پنهان شده است.
منابع بالقوه برای سازماندهی دولت پنهان شامل
عناصر سرکش در میان ارگانهای دولت مانند نیروهای
مسلح یا مقامات دولتی مانند سازمان های اطالعاتی
 ،پلیس  ،پلیس مخفی  ،ادارات دولتی و بوروکراسی
دولتی است .هدف یک دولت پنهان می تواند شامل
تداوم و حمایت از دولت عمومی   ،امنیت شغلی اعضا،
افزایش قدرت و اقتدار  و پیگیری اهداف ایدئولوژیک یا
برنامه ای باشد .دولت پنهان  می تواند با ایجاد موانع
 ،مقاومت و کارشکنی در برابر سیاست های عمومی  
و در تقابل با دستور کار مقامات منتخب عمل کند .
نظریه های توطئه یک دولت مخفی معموالً فراتر از این
سازمانهای قابل تأیید است و اقدامات ارگانهای مبهم
تری را مطرح می کند.
رابرت ورث در کتابی با عنوان Rage for Order
معتقد است اصطالح “دولت پنهان” برای بسیاری از
شبکه های قدرت در خاورمیانه کاربرد دارد جایی که
دولت منتخب ضعیف است و ایدئولوژی اهمیت فراوان
دارد و در این شرایط دولت پنهان برای حمایت از
ارزش های سنتی شکل میگیرد مثال جهادی ها  در

سوریه  ،یمن و همه گروه های جهادی دیگر که می
توانند اسلحه ،نفوذ و قدرت داشته باشند در این تعریف
میگنجند .اودر کتاب مذکور از دولت پنهان به عنوان  
دولت اسالمی  و هسته سخت قدرت نام می برد که در  
سوریه  ،مصر و یمن این دولت پنهان است که  ضد
انقالب های موفقی را علیه بهار عربی در این کشورها
انجام داده است .
سابقه دولت پنهان در جهان ؟
اتحاد جماهیر شوروی و روسیه پس از شوروی
مورخان پلیس مخفی شوروی را مکررا ً یک دولت
توصیف کرده اند .به گفته  یوگنیا آلباتس روزنامه نگار
روس ،بیشتر رهبران کا گ ب   ،از جمله الورنتی بریا ،
یوری آندروپوف و والدیمیر کریوچکوف  ،همیشه برای
دستیابی به قدرت با حزب کمونیست رقابت می کردند
و رهبران کمونیست را تخریب و تضعیف می کردند.
عبدالرحمن اتورخانوف مورخ روس معتقد است
“این صحیح نیست که بگوییم دفتر سیاسی کمیته
مرکزی حزب کمونیست یک قدرت عالی است  بلکه
دفتر سیاسی تنها سایه ای از قدرت عالی واقعی است
که در پشت صندلی هر اداره قرار دارد  .قدرت واقعی
که نمیبینیم  برای همه ما فکر می کند  ،عمل می کند
و دیکته می کند”.
ژنرال یون میهای پاچیپا   ،رئیس سازمان اطالعات
و امنیت رومانی سال   ۲۰۰۶در مصاحبه ای می گوید
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“در اتحاد جماهیر شوروی  ،کا گ ب دولت پنهان بود  ، ۲۰۱۶اصطالح “دولت پنهان” بسیار گسترده تر به
و اکنون افسران سابق دولت را اداره می کنند  .آنها عنوان یک اصطالح انتقادی با تعریفی کامال منفی
اکنون همچنین صنعت استراتژیک نفت را که توسط توسط دولت دونالد ترامپ و رسانه های متمایل به
پوتین ملی سازی شده است  ،مدیریت می کنند  .محافظه کار مورد استفاده قرار گرفت.
جانشین  ، KGBکه به  FSBتغییر نام یافت  ،هنوز
ایران
حق نظارت الکترونیکی بر جمعیت  ،کنترل گروه های
تجزیه و تحلیل دولت پنهان  برای درک مسیر فعلی
سیاسی  ،جستجو در خانه ها و مشاغل  ،نفوذ به دولت و آینده سیاست در ایران ضروری است .دولت پنهان
فدرال را دارد.اتحادیه جماهیر شوروی به ازای هر  ۴۲۸در ایران متشکل از یک روبنای امنیتی  ،اطالعاتی
شهروند یک افسر  KGBداشت .روسیه پوتین برای هر و اقتصادی پیچیده است که هدف آن حفظ ماهیت
 ۲۹۷شهروند یک  FSBاست.
انقالبی  ،ترسیم چشم انداز قدرت  و امنیت جمهوری
ونزوئال
اسالمی است.
کارتل خورشیدها  ،گروهی از مقامات عالی رتبه
اهداف ایدئولوژیک و اقتصادی  ،ترکیب   اهداف
در دولت ونزوئال ،که  به عنوان “مجموعه ای از شبکه حکومت و   مقاومت جمهوری اسالمی  ،جاه طلبی
های اغلب رقیب که در اعماق رژیم چاویستا دفن شده های اقتصادی و منطقه ای و سازگاری بالقوه جمهوری
اند” توصیف شده است .دولت پنهان در ابتدا شروع به
دولت پنهان می تواند قدرت زیادی به اعضا آن بدهد و در عین حال آنها را از
اختالس و دزدی های کالن از منابع نفتی کرد تا اینکه
دیگر بودجه ای برای اختالس وجود نداشت و آنها به مسئولیت پذیری و پاسخگویی نیز در امان میدارد چنانچه به عنوان مثال خامنه ای
قاچاق مواد مخدر روی آوردند.
اسرائیل
در  ۷خرداد  ،۱۳۹۷در دیدار با عده ای از دانشجویان تاکید کرد« :در قوه قضاییه و
در ماه مه سال  ، ۲۰۲۰مقاله ای در هاآرتص بیان
می کند که چگونه افرادی که با بنیامین نتانیاهو صداوسیما با وجود آنکه رؤسای آنها از طرف رهبری منصوب میشوند ،مدیریت آنها
نخست وزیر مالقات می کنند شنیده اند که حتی با رهبری نیست».همچنین خامنه ای مسئولیت برجام و توافق هسته ای را نپذیرفت.
اگر او بارها و بارها انتخاب شود   و یا دیگر انتخاب
نشود تغییری در سیاست های کلی اسرائیل ایجاد اسالمی بدون تحلیل و بررسی دولت پنهان امکان پذیر
از بین اعضای کابینه خامنه ای  می توان به مشاور،
نخواهد شد در واقع  ،کشور تحت کنترل” یک دولت نیست.
معاون ارتباطات و امور بینالملل که  گاه در قامت وزیر
پنهان”است.
برای دهه ها  ،سیاستگذاران غربی با ارتش عقیدتی امورخارجه بیت به سفرهای خارجی میرود اشاره کرد
ترکیه
جمهوری اسالمی   ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی  ،همچنین مشاور اجرایی ،معاون اجرایی ،مباشرو گروه
به گفته رابرت اف .ورث روزنامه نگار ترک ،اصطالح به عنوان بخشی از “دولت پنهان” ایران رفتار کرده اند بررسیهای اقتصادی که  یک دفتر مشورتی و مطالعاتی
” دولت پنهان”از دهه  ۱۹۹۰در ترکیه بوجود آمده  ،اما امروز دولت پنهان در آستانه تصرف کامل دولت دارند و  در سالهای اخیر بر نقش و اهمیت آن افزوده
است  ،زمانی   که ارتش با قاچاقچیان مواد مخدر عمومی است و به نظر میرسد در انتخابات پیش رو شده است .این دفتر همچنین در سیاستگذاری برای
درگیر شد بسیاری را کشت تا زیر سایه این درگیری دولت پنهان و دولت عمومی منتخب قرار است اهداف سرمایهگذاری نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبر
ها جنگ   علیه شورشیان ُکرد را سازماندهی کند  .و چشم انداز و برنامه مشترک و یکسانی داشته باشند .جمهوری اسالمی نیز مشارکت دارد .دستیار و مشاور
پروفسور رایان گینگراس معتقد است که اصطالح
در ده سال اخیر و به ویژه بعد از اعتراضات  ۸۸عالی فرماندهی کل قوا در امور مرتبط با نیروهای
دولت پنهان  به عنصر “جنایتکار” یا “سرکش” اشاره جمهوری اسالمی بحرانی را تجربه کرد و پشت مسلح و… از اعضای دیگر این دولت محسوب میشوند.
دارد که به نوعی به قدرت رسیده اند  .دولت پنهان سر گذاشت که پیش از آن با آن مواجه نشده بود
دولت پنهان می تواند قدرت زیادی به اعضا آن
در ترکیه شبکه مخفی پنهانی افسران نظامی ترک و  گسترش قدرت سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بدهد و در عین حال آنها را از مسئولیت پذیری و
و متحدان غیرنظامی آنهاست   که برای ده ها سال   سطح ایران و جهان  در مقیاسی بی سابقه آغاز شد که پاسخگویی نیز در امان میدارد چنانچه به عنوان مثال
مخالفان  ،کمونیست ها  ،خبرنگاران  ،اسالمگرایان  ،منجر به قدرت گیری دولت پنهان شد.
خامنه ای در  ۷خرداد  ،۱۳۹۷در دیدار با عده ای از
مبلغان مسیحی و اعضای گروه های اقلیت را سرکوب
یازدهمین مجلس شورای اسالمی ارتباط تنگاتنگی دانشجویان تاکید کرد“ :در قوه قضاییه و صداوسیما
و بعضاً آنها را به قتل رسانده است  .او می گوید در با نهاد دولت پنهان دارد و اغلب نمایندگان ارتباطاتی با وجود آنکه رؤسای آنها از طرف رهبری منصوب
دولت پنهان یک رابطه خاص  بین پلیس و سرویس هر چند حداقلی با سپاه دارند،در کنار دولت منتخب میشوند ،مدیریت آنها با رهبری نیست”.همچنین
های اطالعاتی از سویی و سیاستمداران خاص و جرایم و مجلس ،قوه سوم یعنی قوه قضاییه قرار دارد که خامنه ای مسئولیت برجام و توافق هسته ای را
سازمان یافته از سوی دیگر وجود دارد  ،آنها معتقدند سالهاست با قدرت گرفتن اطالعات سپاه به نیروی نپذیرفت در حالی که اجرای توافق هستهای ،موکول
مجاز به انجام هر کاری هستند زیرا خود را   حافظ اجرایی آن تبدیل شده است و در همه حوزه های چه به تصویب آن در جلسه  ۲۱مهر  ۱۳۹۴مجلس بود .
منافع ملی می دانند.
امنیتی چه اقتصادی مجموعه قضایی با دستور سپاه اما در این روز ،برخی نمایندگان فاش کردند که شب
مصر
عمل میکند.
قبل ،اصغر حجازی از بیت رهبری ،با رئیس مجلس و
عبدالعظیم احمد نویسنده اهل مصر معتقد است
دفتر آیت اهلل خامنه ای به دفتر دولت پنهان تبدیل دبیر شورای امنیت ملی جلسه گذاشته و مقرر کرده که
که در مصر از اصطالح “دولت پنهان” برای اشاره به شده است که  تمامی تصمیمات مهم که با سرنوشت اجرای برجام به سرعت به تصویب برسد.در بخش های
شبکه های نظامی و امنیتی مصر  ،به ویژه شورای عالی حکومت مرتبط است در آنجا گرفته میشود از قرارداد مختلفی از کتاب محمد سرافراز رئیس پیشین سازمان
نیروهای مسلح پس از انقالب  ۲۰۱۱استفاده می شود  .ایران و چین تا مذاکره با آمریکا و… همه تصمیماتی صدا و سیما  ،به چهره های مشهوری اشاره شده که
آنها رهبران غیر دموکراتیک درون کشوری هستند که هستند که به سیاست های کلی و راهبردی مرتبط مطرح شدن یا نشدن آنها در صداوسیما ،با دخالت
قدرت آنها مستقل از هرگونه تغییر سیاسی رخ داده است که خامنه ای شخصا با مجموعه مشاوران خود مستقیم دفتر رهبری صورت گرفته است .
است  .آنها غالباً در زیر الیه های بوروکراسی پنهان درباره آن تصمیم می گیرد.
دولت پنهان در جمهوری اسالمی هم پول دارد و
شده اند و ممکن است در همه زمان ها کنترل کاملی
بیت خامنه ای بهطور کلی مرکز مدیریت همه هم ابزار امنیتی و نظامی و میتواند از طریق همان
نداشته باشند اما کنترل محسوسی بر منابع کلیدی سازمانها ،نهادها ،ادارات کل ،موسسات غیرانتفاعی منابع مالی و نظامی پروپاگاندای رسانه ای خود را نیز
اعم از انسانی یا مالی دارند .وی همچنین معتقد است   و سایر دستگاههایی است که زیر نظر مستقیم رهبر گسترش دهد و چنانچه اشاره شد چشم انداز مورد نظر
دولت پنهان قدرت ضد دموکراتیک در یک دولت است جمهوری اسالمی ایران اداره میشوند.برآیند کلی  همه خود را در افکار عمومی ترسیم کند.در انتخابات پیش
.
چهرههای پیدا و پنهان در  بیت خامنه ای در این سه رو جدای از اینکه رئیسی رئیس جمهور شود یا دیگری
آمریکا
دهه ،حفظ منافع و تثبیت موقعیت شبکه قدرت  در به نظر میرسد خامنه ای تصمیم گرفته است شکاف
در ایاالت متحده پس از انتخابات ریاست جمهوری ساختار باالدستی سیاست ایران بوده است.
دولت پنهان و دولت عمومی را به حداقل برساند.
این چهرهها ،با افزایش روزافزون نفوذشان در
ساختارهای اجرایی ،اعم از دولت و دستگاههای تحت
نظر رهبر ،رسانهها و دستگاههای تبلیغاتی ،نقش مهمی
در کنترل و هدایت رویدادهای جاری و مقدمهسازی
برای آینده حکومت در سپهر سیاسی ایران دارند.
بیت رهبری با تشکیالت موازی عریض و طویل
اداری ،سیاسی ،اقتصادی ،ارتباطات ،نظامی ،حفاظتی،
فرهنگی و حوزوی با هزاران کارمند  از چنان قدرت
و توانایی فرا قانونی برخوردار است که سایر قوای
سه گانه را به حاشیه بردهاست و طبق کارکرد دولت
پنهان نه تنها شرایط را برای دولت عمومی سخت و
عرصه را بر آن تنگ می کند بلکه  در صورت بروز هر
خللی در قوه مجریه میتواند امور را در دست بگیرد و
وزارتخانهها را هدایت کند.
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«حکومت اسالمی نیازی به دولت پنهان ندارد»
محسن یلفانی

چند سال پیش در رادیوی دولتی فرانسه رویداد
کم نظیری اتفاق افتاد  .وزیر امور محیط زیست که
از شخصیتهای بسیار محبوب فرانسویان است و
در همان زمان از رئیس جمهور و نخستوزیر هم
محبوبتر بود ،ضمن مصاحبۀ زنده با دو پرسشگر
رادیو با چشمانی اشکبار استعفای خود را اعالم کرد
و توضیح داد که در حالی که البیگری تا جلسۀ
مالقات او با رئیس جمهور نفوذ دارد ،نمیتواند به
کار خود ادامه دهد .نیکوال اولو در این مصاحبه گفت:
«سرانجام باید این پرسش را که مسئلۀ دموکراسی
است در میان گذاشت که قدرت در دست کیست؟
چه کسی حکومت میکند؟»
در انتخابات ریاست جمهوری سال  ۱۹۶۰آمریکا
جان کندی با اختالف راًی ناچیزی بر ریچارد
نیکسون پیروز شد .امروز میتوان مطمئن بود که پدر
خانوادۀ کندیها به منظور کمک به پیروزی پسرش
از طریق فرانک سیناترا به متنفذترین   پدرخواندۀ
مافیای شیکاگو ،سام جیانکانا  ،متوسل شد و از او
کمک گرفت  .به اقتضای امانت باید یاددآور شد که
پس از پیروزی کندی و با انتصاب برادرش رابرت
کندی به وزارت دادگستری ،فرانک سیناترا از خانوادۀ

نیرومندترین
میکرد .
«پدرخواندۀ» مافیا که توتو
رینو نام داشت و فرمان قتل
بیش از  ۱۵۰نفر ،از جمله
دو قاضی بسیار مشهور و
خوشنام ،را صادر کرده بود،
در اوایل دهۀ نود دستگیر و
به  ۲۶بار حبس ابد محکوم
شد و چند سال پیش در
زندان درگذشت  .هنوز و
همچنان اعمال نفوذ مافیا
در حکومت ،حداقل در سطح
محلی ،در زمرۀ اخبار روزمره
است .و نه فقط در ایتالیا که
برای نمونه در کانادا .گفته می شود که تنها در ایالت
کبک برندگان هشتاد درصد مقاطعههای دولتی در
امور ساخت و ساز با نفوذ مافیا واگذار میشوند.
ده-دوازده سال پیش دو استاد برجستۀ تحقیقات
تاریخی در دو دانشگاه معتبر آمریکا کتابی منتشر
کردند به نام «البی اسرائیل و سیاست خارجی
آمریکا»  .در این کتاب شرح داده میشود که

پدید ه دولت در سایه که در بعضی کشورها قابل تصور است در حکومت

اسالمی نه وجود دارد و نه میتواند وجود داشته باشد .حکومت اسالمی به اصل
والیت فقیه مجهز و متکی است که همچون یک سیاهچال ه تا به حال قادر بوده هر

فرد و محفل و نیروئی را که به هر دلیل بدان نزدیکشده ،در خود جذب و حل کند و
بی آنکه نیازی به «پنهان» شدن داشته باشد ،آشکارا در برابر مردم بایستد و حضور

و وجود آنها را انکار کند.

کندی طرد شد و در کنترل مافیا نیز کوتاهیای «آیپَک» سیاستهائی را بر ایاالت متحده تحمیل
صورت نگرفت تا آنجا که سرانجام جیانکانا از اف .بی  .میکند که نه تنها اسرائیل ،بلکه ایران ،لبنان و عراق
را هم شامل میشوند  .نویسندگان کتاب همچنین
آی شکایت کرد و در دادگاه هم برنده شد!
در دهۀ هشتاد میالدی مافیا در ایتالیا بیداد نشان دادند که این سیاستها نه تنها به ضرر آمریکا

که در دراز مدت حتی به ضرر خود اسرائیل تمام
آیپک با همۀ قدرت و نفوذش ،با آنکه
خواهد شد .اما َ
در دیگر کشورهای غربی هم نمونههای مشابهی دارد،
نیرومندترین و قهارترین نمونۀ البیگری در دنیای
امروز نیست.
شرکتهای عظیم (کورپوریشنها) که امروز اقتصاد
دنیا را در اختیار دارند ،چنان ارتشی از البیهای
گوناگون و نیرومند و کارآ و متنفذ به راه انداختهاند
که البیگری خود به حرفه و تخصص نان و آب
داری تبدیل شده .مدیران این البیها با تفسیر گل و
گشادی از عبارت آخر اصل اول قانون اساسی آمریکا
که از حق «درخواست از حکومت به منظور رسیدگی
به شکایات» سخن میگوید ،کار خود را کام ً
ال قانونی
هم میدانند .اما درخواست از حکومت علیاالصول از
راههای علنی و با اطالع عموم صورت میگیرد ،نظیر
مبارزات و تظاهرات سندیکاها ،انتقادهای مطبوعات،
مناظرههای حزبی یا مبارزات مدنی  .در حالی که
البیها معموالً دور از چشم مردم و با بیخبر گذاشتن
آنها و در موارد فراوان با تطمیع یا تهدید نمایندگان
مردم و مسئوالن حکومت به اهداف خود میرسند.
این که صاحبان ثروت به شیوههای گوناگون،
آشکار یا پنهان ،قانونی یا غیرقانونی ،در روندهای
دموکراتیک دخالت میکنند ،واقعیت آشکاری است
که نیازی به شرح و توصیف ندارد .تنها برای سرگرمی
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خوانندۀ احتمالی یادآور می شویم که در  چند ماه
اخیر در فرانسه دو دادگاه برگزار شد  .در یکی یک
وزیر اسبق و در دیگری یک رئیس جمهور اسبق به
علت استفادۀ بیش از حد از منابع مالی غیرقانونی
در تبلیغات سیاسی محکوم شدند .در ایاالت متحدۀ
آمریکا اعمال نفوذ شرکتها و سرمایهداران در
انتخابات چنان رایج و معمول است که اصوالً کار به
چنین محاکماتی کشیده نمیشود  .این وضعیت به
پرسش نیکوال اولو که «در دنیای امروز قدرت واقعاً
در دست کیست و چه کسی واقعاً حکومت میکند»،
ابعاد نگرانکنندهای میدهد.
اما این گونه پرسشها ،هر چند مهم و نگرانکننده،
مربوط به کشورهائی است که از دموگراسی
برخوردارند که روشن است با پرسشهای دیگری هم،
همین قدر مهم و نگرانکننده ،دست به گریباناند
ولی اشاره به آنها فقط به این درد میخورد که تفاوت
و فاصلۀ نجومی آنها را با کشور خودمان دریابیم .
آنچه در این گونه کشورها میگذرد در کشورهائی
که از رژیمهای دیکتاتوری یا استبدادی یا تمامخواه
برخوردارند مطرح نیست؛ در این کشورها رژیم خود
«وظایف» یا کارکردهای این گونه عوامل را به عهده
میگیرد و  این عوامل و دستاندرکاران را به اجزا و
اعضای حود تبدیل میکند .ایدهئولوژیک بودن رژیم،
بخصوص مذهبی بودن آن ،به این دلیل آشکار و
فهمیدنی که تودههای مردم را – حداقل در آغاز—به
خود جلب و در خود جذب میکند ،تحقق این روند را
سخت آسان و حتی اجتنابناپذیر میکند.
هواداران و مبارزان حکومت اسالمی ،حتی پیش
از آنکه انقالب اسالمی «به ثمر برسد» ،کار سرکوبی
و کشتن مخالفان و مصادرۀ اموال آنها را آغاز کرده

گذشت که صدها هزار قربانی برجای گذاشت،
پیشرفتهترین استان مملکت ویران شد ،هزاران
میلیارد خسارت به بار آورد و سرانجام با پذیرفتن
شرایطی خفتبار به پایان رسید .و حکومت اسالمی
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یک کار تشریفاتی صورت میگرفت و هیچ تغییر و
گشایشی هم به بار نمیآورد  ،شرکت کردند و  رئیس
جمهوری با بیش از بیست میلیون راًی انتخاب
کردند  .این بار این تصور یا توهم به وجود آمد که

آنچه در کشورهایی که از دموکراسی برخوردارند میگذرد در کشورهائی

که از رژیمهای دیکتاتوری یا استبدادی یا تمامخواه برخوردارند مطرح نیست و

با آنجه در کشور ما حاکم است فاصله نجومی دارد .در کشورهای نوع دوم رژیم

خود «وظایف» یا کارکردهای این گونه عوامل را به عهده میگیرد و این عوامل و
دستاندرکاران را به اجزا و اعضای حود تبدیل میکند .ایدهئولوژیک بودن رژیم،

بخصوص مذهبی بودن آن ،به این دلیل آشکار و فهمیدنی که تودههای مردم را

حداقل در آغاز به خود جلب و در خود جذب میکند ،تحقق این روند را سخت آسان

و حتی اجتنابناپذیر میکند.

بی آنکه خم به ابرو بیاورد به حیات خود ادامه داد  .حکومت اسالمی هم میتواند به برخی مقدمات ادارۀ
و آنچنان به حق و حقانیت خود اطمینان داشت که مملکت بوسیلۀ یک دولت «آشکار» انتخابی تن دهد .
هزاران زندانی سیاسی را هم اعدام کرد.
یکی از پروژههای حیثیتی این دولت افتتاح یک
مدتها پیش از این ،در اواخر دهۀ شصت و در فرودگاه بینالمللی بود که مقدمات ساختمان آن در
بحبوحۀ پذیرفتن شکست در سیاست اصرار بر ادامۀ رژیم پبشین آغاز شده بود  .آیا این «دولت پنهان»
جنگ با عراق ،نخست وزیر وقت که گویا بسیار هم بود که با تانک و جتهای جنگی فرودگاه را از چنگ
مورد عالقه و اعتماد رهبر بود ،در استعفانامهاش «دولت آشکار» درآورد و در اختیار خود گرفت یا
که مورد قبول قرار نگرفت از عملیات برون مرزی ،هستۀ سخت حکومت اسالمی؟ رئیس جمهور دولت
ربودن هواپیما ،شلیک مسلسل در خیابانهای آشکار چارهای نداشت جز آنکه اعتراف کند دامنۀ
لبنان ،کشف مواد منفجره در چمدانهای حجاج اختیاراتش از حد اختیارات یک تدارکچی فراتر
در جده ،بیاطالعی از سیاست خارجی ،نامهنگاری نمیرود.
از آن پس همان هستۀ سخت حکومت دریافت
که میتواند از انتخابات و دولت پوشالی برآمده از آن
نخست وزیر وقت که گویا بسیار هم مورد عالقه و اعتماد رهبر بود ،در
همچون پردۀ ساتری برای اجرای سیاستهای خود
استعفانامهاش که مورد قبول قرار نگرفت از عملیات برون مرزی ،ربودن هواپیما ،استفاده کند و همۀ کوتاهیها و کمبودها و حتی
خیانتها را به گردن آن بیاندازد  .تصادفی نبود که
شلیک مسلسل در خیابانهای لبنان ،کشف مواد منفجره در چمدانهای حجاج
وقتی وزیر امور خارجۀ فعلی اندکی از رازها را برمال
در جده ،بیاطالعی از سیاست خارجی ،نامهنگاری با دولتهای دیگر ،تماس با کرد و از سلطۀ «میدان» بر دیپلماسی سخن گفت،
به عمر سیاسی خود پایان داد.
آمریکا از طریق پنج کانال سخن میگوید و میگوید که وی را از این همه بیخبر
اگر منظور از دولت پنهان در ایران مجموعۀ عوامل
و سازمانها و بنگاهها و حتی نهادهائی است که
گذاشتهاند .آیا این رویدادها و رویدادهای دیگری که شاید میرحسین موسوی
صاحب قدرت و اختیاری فراتر از دولت به اصطالح
صالح ندانسته در استعفانامهاش ذکر کند ،بوسیلۀ «دولت پنهان» سازماندهی و قانونی یا انتخابیاند ،این مجموعه از ابتدای سیطرۀ
حکومت اسالمی وجود داشته و نه شکستهای
«عملیاتی» شده بودند؟
خانمانبرانداز آن و نه سیاستهای جنونآمیزش،
مانع دوام و فعال مایشائیاش نشدهاند.
«چپو» بسی پیش از آنکه حکومت با دولتهای دیگر ،تماس با آمریکا از طریق پنج
و اگر منظور چیزی است هیوالگونه که از آن با
بودند  .جنبش َ
موقت به خود آید ،به راه افتاده بود و طبعاً پس از به کانال سخن میگوید و میگوید که وی را از این اصطالح  deep stateیاد میکنند و ظاهرا َ مجموعه یا
خودآمدن حکومت موقت هم به کار خود ادامه داد  .همه بیخبر گذاشتهاند .آیا این رویدادها و رویدادهای شبکهای است مرکب از افراد و محافل و نیروها و
و تا امروز ،طبعاً با آب و رنگ به روز شده و حتی دیگری که شاید میرحسین موسوی صالح ندانسته نهادهائی که در خفا دست اتحاد به یکدیگر داده و
«قانونی» ،ادامه دارد.
در استعفانامهاش ذکر کند ،بوسیلۀ «دولت پنهان» به رغم و حتی بر ضد حکومت قانونی و انتخابی عمل
یک سال پس از پیروزی انقالب اسالمی انتخابات سازماندهی و «عملیاتی» شده بودند؟
میکنند ،ممکن است در برخی کشورها قابل تصور
مجلس شورای ملی برگزار شد و پس از زیر و باالهائی
چند سال پیش تنها رئیس جمهوری که از باشد ،ولی نه در حکومت اسالمی.
برای دستچین کردن نمایندگان مردم و آغاز فعالیت امتیاز منحصر به فرد نزدیکی فکری با ولی فقیه هم
چنین پدیدهای در حکومت اسالمی نه وجود دارد
مجلس دستور رسید که نام مجلس شورای ملی به برخوردار بود از وجود برادران قاچاقچی و اسکلههای و نه میتواند وجود داشته باشد .حکومت اسالمی به
مجلس شورای اسالمی تغییر داده شود  .به رئیس خارج از نظارت و کنترل گمرک سخن گفت  .همۀ اصل والیت فقیه مجهز و متکی است که همچون
مجلس حتی اجازه داده نشد که این تغییر نام با حضار در جلسه هم میدانستند که منظور ایشان یک سیاهچاله تا به حال قادر بوده هر فرد و محفل و
رعایت مراحل و ضوایط قانونی صورت گیرد .آن وقت اشاره به وجود یک «دولت پنهان» نبست.
نیروئی را که به هر دلیل بدان نزدیک شده ،در خود
هنوز بودند ریشسفیدانی که به امکان تحقق چنین
حدود بیست سال پس از پیروزی انقالب اسالمی ،جذب و حل کند و بی آنکه نیازی به «پنهان» شدن
روندی در اسالم باور داشتند.
مردم با دریافت شکافی که میان جناحهای حکومت داشته باشد ،آشکارا در برابر مردم بایستد و حضور و
در اولین دهۀ انقالب هفت سال به جنگی بیهوده پدبد آمده بود در انتخاباتی که تا آن زمان به صورت وجود آنها را انکار کند.

