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آقازاده” رهبرى و مرجعیِت  ” 

 
 محمدجواد اکبرین :

 

یا ” مرجعیِت اطرافیان“گذشته، به بحث ها و نقدهایى در درون بخش هایى از حوزه دامن زد مبحث  در آغاز دهه یکى از مباحثى که

او با   بود.” هللاسید محمد حسین فضل“بود؛ از نخستین کسانى که به این وضعیت معترض بود مرجع فقیِد لبنانى ” مرجعیِت وراثتى“

)یعنى مرجعیِت فرزندان و دامادها( معتقد بود که مرجعیت شیعه در بسیارى موارد « األصهار مرجعیه األوالد و»طرح بحثى تحت عنوان 

شود و پس از مرگ فقیه هم تالش مى به جاى آن که با محور فقاهِت فقیه، سامان و سازمان یابد با مصالحِ فرزندان و دامادها اداره مى

فقیِه فقید بماند و ترجیحاً مرجعیت به آنها  در درون خانواده« مجتهد أعلم»ه به جاى انتقال ب” قدرت، ثروت و منزلت“شود این منبع 

 .منتقل شود

است که مورد اعتماد پدران شان باشند اما آن چه مورد نقد ” طبیعى و غریزى“البته فرزندان مراجع عموماً روحانى و فقیه هستند و 

شان و نتایج فقهى، سیاسى و اجتماعى آن و تأثیرگذارى عمیق آنها بر پدران” اهآقازاده“بیوت مراجع توسط  مرحوم فضل هللا بود اداره

 .بود

و یا در برخى مثال ها مى توان بحث کرد که مجال آن در   براى انتقال مرجعیت، بخت یارشان بوده” هاآقازاده“در این که تا چه اندازه 

هللا سید محمد رضا گلپایگانى پس از مرگ، به دامادش تقال مرجعیت آیتاین مقال نیست اما بقاى مرجعیت در بیت آیاِت شیرازى یا ان

آیندمواردى از این دست به شمار مى” لطف هللا صافى گلپایگانى“ . 

را شرط نشستن بر کرسِى مقام اول نظام مى داند این وضعیت را به گونه اى دیگر ” فقیه“در این میان، جمهورى اسالمى که رهبرِى 

آنجا که پا در حریم قدرت سیاسى -را ” آیت هللا“بر انتخابات مجلس خبرگان، عنوان ” نظارت استصوابى“تصمیم گرفت با  نهادینه کرد و

به انحصار خود درآورد -مى گذارد . 
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این موضوع را با آیت هللا موسوى اردبیلى در میان گذاشتم و از ایشان شنیدم که احمد جنتى )دبیر دیرپاِى شوراى  ٢٨٣١در سال 

نگهبان( به دیدار برخى مراجع )از جمله شخص آقاى موسوى اردبیلى( رفته و از آنها خواسته در موضوع خبرگان براى کسى گواهِى 

 .اجتهاد صادر نکنند و این امر را به خبرگان واگذار کنند که البته پاسخ تندى از ایشان شنیده بود

جلسى را به حاکمیت مى داد که اکثریت اش را فقیهاِن حکومتى پر کنند، دیگر این موضوع دو پیامد داشت؛ نخست اینکه امکان تشکیل م

علمى  این که فقیهان مستقل یا داراى گرایش به جریان هاى ناخوشاینِد حکومت، نگران از ردّ صالحیت و در نتیجه آسیب دیدن وجهه

 .شان باشند و عطاى نامزدى را به لقایش ببخشند

” اىآیت هللا خامنه“ا ترکیب و بر وضعیت کنونى منطبق کنیم به چه نتیجه اى مى رسیم؟ تصویر اول، بیت اکنون اگر دو تصویر فوق ر

به بعد با  ٠٧است که هم یک مؤسسه سیاسى با بازوهاى اقتصادى و نظامى است و هم داراى جایگاه مرجعیت )که به تدریج از سال 

اى ”آقازاده“اى ات رسمى به دست آورد(. در این بیت، اکنون سید مجتبى خامنهو تبلیغ -رئیس کنونِى مجلس خبرگان-همت محمد یزدى 

در حوزه علمیه قم است )و این در سنت حوزه، به او اعتبار فقهى مى بخشد( و هم ” خارج فقه“است که هم داراى کرسى تدریس 

به اوست که با بازوهاى نظامى و اقتصادِى بیت ترین فرزند رهبر جمهورى اسالمى و نزدیک ترین چهره به لحاظ نظرى و عملى سیاسى

 .روابط ویژه اى دارد و تأثیرگذارترین عضو بیت به شمار مى آید

تصویر دوم، مجلس خبرگانى است که دست کم تالش حکومت بر آن است تا در دوره آینده از فقیهان منتقد و مستقل خالى باشد. در دو 

عضو مجلس خبرگان ” موحدى کرمانى“دبیر و عضو شوراى نگهبان و ” محمد مؤمن قمى“ و” احمد جنتى“سال اخیر افرادى از جمله 

ها به این مجلس نیز نسبت به ورود نفوذى” اسدهللا بادامچیان“بر این اراده تصریح کرده اند و چهره هاى برجسته اصولگرا مانند 

 .هشدار داده اند

اى را در رهبرى و مرجعیت، ”آقازاده“بخواهد ” خبرگان حکومتى“هد که اگر ترکیب این دو تصویر مى تواند این تصور را به دست د

اى به مرجعیت، ناگهان به ریاست مجلس جایگزین پدر کند امرى ممکن و متوقع است؛ به ویژه آنکه مدیر پروژه رساندن آیت هللا خامنه

 .خبرگان رسیده است

انتخابات آن جا قوت مى گیرد که فقاهت، دیگر موِجد صالحیت نیست؛ این که این تصور، به ویژه در شرایط نظارت استصوابِى حاکم بر 

در حوزه علمیه قم است و سال ها زودتر از او ” خارج فقه“اى داراى کرسى تدریس سید حسن خمینى هم دقیقا مانند سید مجتبى خامنه

شود براى ورود به خبرگان کافى نیست، یا خوانده مى” آیت هللا“این اعتبار فقهى را به دست آورده و به لحاظ سنّت حوزوى به درستى 

که اکنون اعتبار فقهى الزم را در ” مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم“بسیارى از شاگردان مرحوم آیت هللا منتظرى و اعضاى 

به سادگى وارد خبرگان شوند  سنّت حوزوى دارند نمى توانند . 

ى ممکن است در شرایط کنونى، دور از ذهن به نظر برسد؛ ما اما با ساختارى مواجهیم که در آن ارهبرى و مرجعیت سید مجتبى خامنه

نژاد و ردصالحیت اکبر هاشمى رفسنجانى را به اى و ریاست جمهورى محمود احمدىامور دور از ذهنى مانند مرجعیت سید على خامنه

کند و بازوهاى نظامى و اقتصادى بیت و دستگاه ” احساس تکلیف“مى امرى باورپذیر تبدیل کرده است؛ کافى است رهبر جمهورى اسال

.عریض و طویل تبلیغات رسمى را براى باورپذیر کردن این وراثت به خدمت بگیرد  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mihan.net/1394/03/23/


4 
 

  خرداد 0331 | 03 ژوئن 5102 | دوره جدید | شماره 3

راسی گذر می کند؟ایران چگونه به دمک  
 

 کاظم علمداری 

 

ایران نیرویی قدرت را بدست گرفت که اساس فکر، ارزش های زندگی و معیار رابطه حکومت اش با مردم، متعلق به  0321در انقالب 

سال پیش بود.قدرت جدید برای اسالمی کردن  0111بات قبیله ای وچادر نشین جامعهالنبی عربستان در گذشته، و الگویی ازمناس

حکومت مورد نظر خودکسانی را به مقامات گمارد که متقی یا به اصطالح مکتبی باشند. زنده یاد سید محمود طالقانی، که صمیمانه مورد 

شت برای ریاست شهربانی یک پاسبان متقی بهتر از یک سپهبد کاردان است. طالقانی احترام مردم بود، پس از پیروزی انقالب اعالم دا

اگرچه مردم را نسبت به خطر استبداد دینی هشدار داده بود، اما اگر بیشتر زنده می ماند متوجه می شد که چگونه اصل تقوای مورد نظر 

یانات مذهبی بی دانش و تجربه شد؛ و به جای عدالت، ظلم، او توجیه گر قدرت گیری انحصاری قشری ترین و خرافه پرست ترین جر

دیکتاتوری، سرکوب، دروغ و فساد ویژگی برجسته نظام اسالمی گردید. افراد به اصطالح متقی، ولی بی دانش و اطالع، و تجربه و 

اموال شان را مصادره کردند، و کم کاردانی، وقتی به قدرت رسیدند، نخست بخشی از نخبگان کارای جامعه را کشتند و فراری دادند، و 

کم وسوسه ثروت نیز پیدا کردند، و موقعیت جدید را به منبع مال اندوزی خود بدل نمودند. ساده ترین راه ثروت اندوزی، در این نظام 

کنترل و نظارت  دست یازیدن به اموال مصادره شده، رانت خواری، باج گیری و رشوه گیری، وانتقال ثروت ملی و دولتی، که خود برآن

داشتند، بود. این گونه، میلیاردها دالر ثروت ملی توسط رانت خوران، وابستگان مقامات و آقازاده ها به یغما رفت. افزون برسوء 

استفاده های مالی، حکومت مکتبی عامل رواج دروغگویی، بی اخالقی، نا بُردباری در انتقادات، و کاربرد مجازات های سنگین علیه 

ن و برای مطیع کردن مردم گردید. ایجاد رعب و وحشت دائمی در جامعه، بستن فضای اندیشیدن و خالقیت، بستن دانشگاه ها، مخالفا

 .مراکزآموزش علمی و تربیت نخبگان و کارشناسان، و فرارمغزها وجوه دیگری از شیوه کشورداری روحانیت و مکتبی ها شد

فته بود فقیه مستبد خود به خود از فقاهت می افتد، به ویژگی اصلی رژیم اسالمی بدل گردید. استبداد خالف ادعای آیت هللا خمینی، که گ

علی رغم حکم اولیه اش، خمینی حفظ نظام را مهم تر از حفظ اسالم دانست، و درعمل دریافت که برای حفظ نظامی با الگوی قبایل 

افزون بر آن، زمانی که اختالس های کالن مقامات آشکار شد، حفظ  چادرنشین عربستان راهی جز کار برد استبداد ندارد. خامنه ای

آبروی روحانیت آلوده به فساد مالی را مهم تراز منافع ملت ایران دانست و زنهارداد که فرایند قضایی اختالس ها را کش ندهند تا عوامل 

ورداری روحانیت و ادغام دین در حکومت، اسالم و اصلی فساد کمتر شناخته شوند و آبروی نظام نریزد.تجربه نشان داد که شیوه کش

 .روحانیت را بی اعتبار و اعتماد مردم از آنها را سلب کرد

عالوه بر سو استفاده های مالی، هدر دادن ثروت ملی به دلیل بی اطالعی و بی دانشی مقامات جمهوری اسالمی، درست در دهه هایی که 

های صنعتی و علمی شایان توجه ای دست می یافتند، رخ داد. برای نمونه، میلیاردالر کشورهای در حال توسعه به رشد و پیشرفت 

هزینه و زیان به دلیل گروگان گیری کارکنان سفارت آمریکا، و کارهای تروریستی توسط حزب هللا لبنان، و پیشبرد پروژه هسته 

به ملت ایران تحمیل کرده اند ایران  . 

http://mihan.net/1394/03/23/
http://mihan.net/author/akauthor013/


5 
 

انین بین المللی، سبب شد که قطعنامه های پی در پی شورای امنیت سازمان ملل را که متحدین بیگانه بودن روحانیت حاکم برقو

خودشان، یعنی چین و روسیه نیز امضای خود را پای آن گذاشته بودند را ندانند، و آنها را ورقه پاره بخوانند. کارشناسان به خدمت 

دالر هر بشکه افزایش خواهد یافت. این نادانی ها سبب شد  511مت نفت به گرفته شان هم تصور می کردند که با تحریم نفت ایران، قی

 .که آنها به چاهی بیافتند که امروز ناچارند تمام آنچه با سرمایه و ثروت ملت ایران خریداری کرده اند را نا بود کنند

سنجانی که به نوعی واقعیت های جهان را نیروهای قشری، مکتبی و اصول گرا اجازه ندادند که حتا اصالح طلبان، و طیف هاشمی رف

دریافته اند، در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها سهیم شوند. در شرایطی که دولت درپی یافتن راه گریزی از وضعیت وخامت بار 

ملیات تروریستی اقتصادی ایران است، اصول گراها ضمن پشتیبانی نظامی و مالی از دولت های فاسد و دیکتاتور در سوریه و عراق و ع

حزب هللا، در پی تحریک و شاخ به شاخ شدن با قدرت های منطقه، مانند اسرائیل و عربستان سعودی هستند. باز به دلیل بی اطالعی 

ازموقعیت نظامی این کشورها، چاه دیگری برای ملت ایران می کنند. نتیجۀ رو در رویی نظامی با کشورهایی که افزون بر توان نظامی 

قدرت های بزرگ غرب را نیزپشت سر خود دارند، پیشاپیش روشن است. روحانیت با ادعای بردن مردم به بهشت جنهم دیگری را خود، 

 برای مردم ایران تدارک می بیند. با توجه به این واقعیت ها روند گذار ایران به دمکراسی چگونه ممکن است؟

 گذر ازانقالب ها

سر نهاده اند نشان می دهد که تغییرات ساختاری قدرت معموال زمانی رخ می دهد که نسل انقالبی را پشت   تجارب جوامعی که

رهبری انقالب از صحنه خارج شده باشد. نیرویی که قدرت و امتیازهای فراوانی از پرتو انقالب بدست آورده است حاضر نخواهد   اول

 .شد به سادگی آنها را رها کند

آپوزیسیون درون ساختار قدرت(، وفشار خارجی ضرورت تغییر ساختاری نظام های بسته و خود فشار داخلی )شامل فشار جامعه و 

کامه است.رژیم های انقالبی برای کنار ماندن از فشار خارجی، معموال از سیاست درهای بسته و خود انزوایی استفاده می کنند و 

هانی و پذیرفتن دیپلماسی متعارف از عوامل آمادگی دگرگونی سیاسی مخالفان خود را عوامل بیگانه می خوانند. خارج شدن از انزوای ج

 .نظام های بسته، دیکتاتوری و انقالبی است. اما تا زمانی که ناچار نشوند به آن تن نمی دهند

با تب و تاب دگرگونی در چین کمونیست با وجود نفوذ معنوی و قدرت برترمائوتسه تونگ، رهبر انقالب چین ممکن نبود. اوکه جامعه را 

توانست تمام رقبای خود را با انگ عوامل بورژوازی از صحنه ” انقالب فرهنگی“هیجانات انقالبی اداره می کرد، در دوره دهه ساله 

خارج و حتا مجازات کند. درپایان این دوره بود که چوئن الی، نخست وزیر چین، گامی در جهت کاهش تنش با غرب برداشت. اما سنگ 

در چین بعد از مرگ مائو و بدست دنگ شیائوپینگ، یکی از رهبران نسل دوم انقالب چین، کسی که در دوره انقالب فرهنگی بنای تحول 

دو بار تصفیه شده بود، ازمیان هشت تن از ریش سفیدان باقی مانده از دوره انقالب، انجام گرفت. در کوبا تحول با اکراه زیر سایه فیدل 

رو، نسل دوم رهبری حزب کمونیست، انجام می گیرد. در شوروی سابق با گذشت چندین نسل ازانقالب، تحول کاسترو، توسط رائول کاست

بدست باالترین مقام قدرت دولتی و حزبی، یعنی دبیر کل حزب کمونیست شوروی، میخائیل گورباچف و علی رغم مقاومت جناح تند روی 

ده و شدت اشتیاق برای تغییر، سیل دگرگونی ها گورباچف را نیز با خود بردحزب آغاز شد، ولی به دلیل نارضایتی های انباشته ش . 

خامنه ای و متحدان نظامی اش در ایران اراده کرده اند نگذارند کسی در ایران نقش گرباچف و یا حتا دنگ شیائوپینگ، معمار بازسازی، 

بران ایران، به درستی رابطه با جهان سرمایه داری غرب را و رشد و توسعه اقتصادی چین، را بازی کند. دنگ شیائوپینگ، برخالف ره

سال به درازا بیانجامد، و یا  51ضرورت توسعه و پیشرفت چین می دانست. آیت هللا خمینی عهد کرده بود که جنگ با عراق را حتا اگر 

خطر شکست نظام را حس کرد وپس از هشت ، یعنی آمریکا، ادامه دهد. ولی او قبل از فوت ”فتنه جهانی“فراتر از آن، تا پیروزی بر 

 .سال به صلح نه چندان آبرومندانه با صدام تن داد

با خامنه ای نیز نه تنها مذاکره با آمریکا را منع کرده بود، آن را خیانت می شمرد. اما او امروز خود به ناچار با عقب نشینی راه گفتگو 

است، و احتماال توافق های خفت باری علی رغم میل او، ولی زیرسایه او با هموار کرده ” نرمش قهرمانانه“آمریکا را زیرپوشش 

آمریکا انجام می گیرد.او خطری که نظام را تهدید می کند، یعنی احتمال برآمدن اعتراضات گسترده مردم به دلیل تنگناهای اقتصادی وبی 

بزرگ فقر و ثروت، و گسترش معضالت اجتماعی مانند اعتمادی مردم به نظام به دلیل فساد گسترده وبی اخالقی مقامات، شکاف 

سال دشمن خود می  33بیکاری و اعتیاد، را درک کرده است، و برای حفظ نظام و رفع مشکالت مالی آن در برابر آمریکا، کشوری که 

ن های بیشتری به منافع خوانده است، عقب نشینی می کند. ولی این عقب نشینی به هر حال به سود مردم ایران است. زیرا جلوی زیا

ملی ایران را خواهد گرفت. این عقب نشینی می بایست یک دهه قبل انجام می گرفت. تاریخ نشان داده است سرنوشت حکومت گرانی که 

عقب سد راه پیشرف جامعه خود می شوند و در برابر اراده مردم می ایستند، به شیوه پایان گیری آن بسته می شود. آیا خامنه ای در پی 

 نشینی در برابر آمریکا، در برابر مردم ایران نیز عقب نشینی خواهد کرد؟
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 دالیل عقب نشینی

دردوره پر فساد و چپاول پولی ریاست جمهوری احمدی نژاد، علی رغم درآمد بی سابقه نفت درتاریخ ایران به دلیل سلطه نا سالم ترین 

غیر مولد ایران بیشتر تخریب شد. سیاست تقابل با جهان و کشورهای همسایه و  و نا الیق ترین جناح اصول گرا بردولت، اساس اقتصاد

پا فشاری بر ادامه برنامه هسته ای نگران کننده غرب و کشورهای همسایه باال گرفت، و در نتیجه، تحریم های گستردۀ سازمان ملل 

معیوب نظام را فلج کرد، بلکه در آمد نفت، منابع مالی  درصدی درآمد نفت، نه تنها سامانه اقتصاد 21متحد و کشورهای غربی و کاهش 

راضی نگهداشتن قشرهای فرودست جامعه نیز به شدت فروکش کرد. اکنون نارضایتی بخش های فرودست جامعه رژیم را نگران کرده 

 .است

به های عوام فریبانۀ مقابله با با روی آوری به سیاست جدید، یعنی مذاکره با آمریکا و احتماال تعامل با جهان، یکی دیگر از حر

اصالحات، و وانمود کردن اینکه غرب نمی خواهد و نمی گذارد ما پیشرفت کنیم نیز از دست رهبران نظام خارج می شود و سیاست 

النه آمریکا ستیزی رنگ می بازد. تأسف بارآنکه درتقویت ذهنیت دشمن سازی وآمریکاستیزی ایرانیان، بخشی ازمخالفان نظام نیز فعا

 .نقش ایفاکرده اند

اما دگرگونی داخلی زمانی رخ خواهد داد که رژیم دریابد که صرف پایان یافتن تحریم ها و دسترسی به پول های بلوکه شده ودر آمد نفت 

را  نمی تواند مشکالت ساختاری اقتصاد ایران که تابعی از ساختار کهنه حقوقی و سیستم عقب مانده ازضرورت های عصر کنونی است

ها ریشه مشکالت اقتصاد ایران نبوده و نیست. تحریم ها مدیریت نا الیقی را که عامل اقتصاد غیرمولد ایران و هدر برطرف کند.تحریم

دادن ثروت ملی و فساد مالی بوده است را وادار به عقب نشینی کرد. با رفع تحریم ها و دسترسی جمهوری اسالمی به پول های بلوکه 

لی مرحله ای رژیم حل می شود و احتماال دست شان برای کمک به حزب هللا و بشاراسد نیز باز تر خواهد شد. اما برای شده مشکالت ما

راه اندازی چرخ اقتصاد به شدت آلوده به فساد ایران، نه تنها باید ساختار اقتصاد کشور تغییر کند و سرمایه گذاری بزرگی در حد ده 

نظامی، عامل  –وسعه صنعتی و عمران جامعه اختصاص یابد، بلکه سلطه انحصاری مدیریت روحانی درصد درآمد ناخالص ملی برای ت

اصلی وضعیت نا به هنجار کنونی نیزپایان یابد و جای آن را دولت منتخب مردم، مدیران برجسته، کارشناسان عمل گرا که به جای منافع 

ای خود قرارمی دهند، بگیردنظام، منافع ملی ایران را مرکز برنامه ریزی و سیاست ه . 

 تجارب از گذار از دیکتاتوری

، درکتاب موج سوم دمکراسی خود می نویسد، گذار از دیکتاتوری به ”برخورد تمدن ها“ساموئل هانتینگتون، صاحب نظریۀ معروف 

که ضمن حفط ساختار قدرت دمکراسی معموال یک ضرب انجام نمی گیرد. این دگرگونی نیازمند مرحله میانی، ویا کاتالیزوری است 

حاکم، به دلیل فعل و انفعاالت درونی جامعه، غیرمولد بودن ساختاراقتصادی آن، رشد تضاد درون جناح های رژیم و دگرگونی های بین 

مرکز المللی، جناحی در درون دایره قدرت پیدا می شود که با تکیه برجامعه مدنی بر جناح تند رو، مدافع حفظ دیکتاتوری و قدرت مت

غلبه می کند و آنرا به عقب می راند و در ساختار متمرکز قدرت ترک ایجاد می کند. بدین شکل شرایط و فضای باز سیاسی و فرایند 

دمکراسی فراهم می گردد. هانتینگتون از نمونه های متعددی از دیکتاتوری های جهان سومی نام می برد که این روند را طی کرده اند و 

یده اند. وی اضافه می کند که در ادامه این وضعیت، جناح مخالف تداوم دیکتاتوری و تمرکز قدرت، اگردست باال را به دمکراسی رس

داشته باشد و خود از ساختار دیکتاتوری ببُرد و به دمکراسی روی آورد، و یا در اوج بحران سیاسی و ناتوانایی ادامه راه، خواسته و نا 

گروهی دمکراسی خواه در داخل یا خارج نظام فراهم می گردد. اما از دید هانتینگتون این دگرگونی چند  خواسته شرایط برای قدرت گیری

 .شرط دارد

نخست اینکه جامعه از سازمان ها قوی جامعه مدنی مستقل و مدافع دمکراسی برخوردار باشد، تا جناح میانه رو مخالف دیکتاتوری 

رژیم، اداره عادی مدیریت کشور را به بن بست کشانده باشد و مشروعیت نظام ازدست رفته برآن تکیه کند. دوم، بحران سیاسی درون 

باشد؛ و سوم جناح مخالف دیکتاتوری دردرون نظام دست باال را داشته باشد، و خود معتقد به دمکراسی و مشارکت مردم در قدرت شده 

رد.اما بدان معنی نیست که شرایط دیگر بوجود نیایدباشد. روشن است که تنها شرط دوم امروز درجامعه ایران وجود دا . 

 چگونه؟

فشار خارجی آن وضعیتی که خامنه ای را همواره نگران می کرد، رخ خواهد داد؟ خامنه ای بارها گفته بود که تن دادن به   آیا با تداوم

ان بکشند. با همین ارزیابی او مذاکره با خواست غرب در پروژه هسته ای سبب خواهد شد که آنها نقض حقوق بشر درایران را به می

آمریکا را خیانت می خواند. آیا امروز که زیر فشار تحریم ها مجبور به عقب نشینی در پروژه هسته ای شده است نگرانی بعدی او، یعنی 

به عقب خواهند راند؟ نقض حقوق بشر در ایران به میان کشیده خواهد شد، و اصول گرایان مخالف دمکراسی و مشارکت مردم را باز 
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مشکل دیگر این است که اگر دولت حسن روحانی، بعنوان مخالف سیاست تند رو ها، اعتقاد و خواستی برای دمکراسی دارد باید آن را 

در عمل نشان دهد و با استفاده از اهرم قوه مجریه فرصت ایجاد سازمان های جامعه مدنی مستقل را فراهم آورد. او قدرتی ندارد که 

آزادی احزاب و انتخابات را عملی کند. ولی بعنوان رئیس قوه مجریه می توانست وعده هایی مانند آزادی خانۀ احزاب را تأمین نماید. 

بنابراین همه شروطی که هانتینگتون برای گذار دیکتاتوری به دمکراسی از طریق قدرت کاتالیزر درون حکومت گفته است هنوزدر 

 .ایران فراهم نشده است

 آینده نظام

علی رغم واقعیت های یاد شده، این فقط محافظه کاران مکتبی و تند روهای متولی نظام مانند خامنه ای نیستند که پیر و کم کم از صحنه 

در صد جمعیت ایران را تشکیل می دهد حامل ارزش های متفاوت زندگی شرافت مندانه، و خواهان  12خارج می شوند. نسلی که امروز 

های همه جانبه است، نیز به جمعیت بزرگ تر و نقش آفرین تری بدل خواهد شد. این نسل با معیارها و ارزش های نوین  دگرگونی

زندگی با قدرت حاکم و ارزش های کهنه آنها بیشتر زاویه پیدا خواهد کرد. بنابراین، عامل دموگرافیک )ترکیب جمعیتی( خالف خواست 

ری رشد می کند. ازسوی دیگر همانگونه که تجارب کشورهای موفق جهان سوم در آسیا و آمریکای جناح انحصارگر و مدافعان دیکتاتو

التین نشان داده است،رشدوتوسعه صنعتی وعمرانی جوامع درحال توسعه نیزبه شدت به امکانات فن آوری، سرمایه ای وبازاربین 

اهای جدی قرار گرفته است، احتماال رژیم را وامی دارد که سرانجام المللی نیازدارد. این ضرورت در شرایطی که اقتصاد ایران در تنگن

 .ایران را از مدار بسته انزوای جهانی خارج کند

سپاه راهی خالف واقعیت ها و ضرورت های امروزین جهان گام بر می دارند. آنها بی آنکه بتوانند حتا کشورایران  –مدیریت روحانیت 

و گسترش شیعه در منطقه برنداشته اند. سیاستی که بطور   ی اداره عراق و سوریه و سلطه نظامیرا اداره کنند، دست از تالش برا

طبیعی واکنش کشورهای سنی را بر می انگیزد و آن جوامع را نیز در فساد و دیکتاتوری نگه میدارد. این سیاست جزایجاد شر بیشتر در 

یدایش داعش گردیده است. اگرروحانیون شیعه آگاهانه دلسوز دین خود بودند، این کشورها حاصلی ندارد. سیاستی که در عمل منجر به پ

درمی یافتند که این زیاده خواهی ها ضربات بزرگی برحیثت و اعتبار اسالم و روحانیت زده است، و ثمره ای جز به بحران کشاندن 

نوشت خودشان استجوامع مسلمان ندارد. روند و ضرورت امروز جهان دمکراسی و مشارکت مردم بر سر . 

مردم ایران ازنبود جامعه مدنی قوی و مستقل رنج می برند. ساخت جامعه مدنی مستقل،علی رغم ممانعت و سرکوب های حکومتی باید 

انجام بگیرد. نهاد و مناسباتی که هم سرمایه اجتماعی بوجود می آورد، هم فرهنگ جامعه را مداراگر و مدنی می سازد و هم توازن 

جامعه را به سود مردم تغییر می دهد. جمعیت پراکنده ایران باید قادر باشد که در سازمان های جامعه مدنی با خواست های  قدرت در

صنفی، مدنی و اجتماعی متشکل شود. خارج از دگرگونی های غیر مترقبه که ممکن است در بزنگاه های تاریخی رخ دهد، جامعه ایران 

دمکراسی پایدار پیدا می کندتنها از این راه شانس گذر به  . 

 ایران بعد از خامنه ای

روند عقب نشینی با رهبری خامنه ای به کندی و با تردید و از روی ناچاری انجام می گیرد. اما با خارج شدن او از صحنه قدرت، با 

نمی ماند. نگرش و افکار خامنه ای  توجه به شرایط وخیمی که امروز بر ایران حاکم است، امکان جانشینی رهبر مشابهی مانند او باقی

به شرایط کنونی ایران تعلق ندارد. برای رفع مشکالت عمیق و همه جانبه ایران، نگرش و سیاست بسیار متفاوتی نیاز است. شرایط 

ن کشمکش و سال قبل نیست که با شیوۀ مشابه ای شخصی مانند خامنه ای را بتوانند بدو 53امروز ایران و ذهنیت جامعه نیز همانند 

جدال برمسند رهبری بنشانند. آنچه می ماند، حد اکثر روندی است که حسن روحانی مدعی آن است، یعنی تعامل با جهان و پایان دادن به 

ه انزوای ایران. اما نباید نقش فرماندهان سپاه، که منافع خود را در ادامه وضعیت کنونی می بینند نادیده گرفت.آنها درصدد خواهند بود ک

 .جانشینی برای خامنه ای که توجیه گرسلطه سپاه باشد، بیابند

ایران دردوره جمهوری اسالمی از کشورهای همطراز خود عقب مانده است. در دوره ای که جوامع در حال توسعه خود را به ارابه رشد 

از آنها به رقبای صنعتی و اقتصادی غرب و پیشرفت غرب وصل کردند تا عقب ماندگی خود را جبران کنند، به طوری که امروز بسیاری 

بدل شده اند، رهبران جمهوری اسالمی به آمریکا ستیزی و دشمنی با غرب مشغول بودند. اقتصاد فلج ایران در دهه پیش رو با ده 

رفیت خود میلیون جمعیت جویای کار روبرو خواهد شد. در حال حاضر اغلب بنگاه های تولیدی درایران حدود نصف و حتا یک سوم ظ

کارمی کنند. اکثرصنایع ایران قدیمی و فرسوده شده و شدیدا نیازمند نو سازی اند. در بخش کشاورزی نیز وضعیت مشابهی حاکم است. 

درصد نیازمندی های کشاورزی خود را وارد می کند. با توجه به کاهش شدید و روز افزون منابع آبی، پیش بینی  21امروز ایران حدود 

نگران کننده از آینده کشاوزی ایران می شود. برای تغییراین وضعیت و به حرکت درآوردن چرخ زنگ زده تولید، و  های به شدت

کارآفرینی، و جبران عقب ماندگی، اقداماتی بسیاراساسی نیازمند است. از جمله پیوند با اقتصاد جهانی یک ضرورت اجتناب نا پذیراست. 
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روابط دوستانه با جهان غرب، به ویژه آمریکا از امکانات سرمایه گزاری، فن آوری های به روز، ایران باید بتواند با برقرارکردن 

مدیریت و بازار جهانی استفاده کند.برای این منظور چرخش بزرگی در نگرش رهبران نظام به غرب الزم است. خامنه ای ها و جنتی ها 

د. رهبری آینده و بعد از خارج شدن خامنه ای از صحنه قدرت، به کسانی و مصباح یزدی ها متعلق به این دوره و این شرایط نیستن

 .سپرده خواهد شد که توان چرخش الزم وبرآوردن نیازمندی های جامعه را داشته باشند

5102می  19  
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  خرداد 0331 | 03 ژوئن 5102 | دوره جدید | شماره 3

« ترین رفرم در قدرت« بزرگ»ترین فرصت برای « مهم  
 رضا علیجانی 

 

 رضا علیجانی

در دو مبحث جداگانه قابل بررسی است« ایران پس از خامنه ای» مسئله  : 

بعدی« رهبر»مرحله انتقالی و ویژگی های  –الف   

برای بررسی این موضوع توجه به رفتارشناسی نیروهای راس هرم سیاسی در تجربه پیشین )در انتقال از آقای خمینی به آقای خامنه 

 .ای( می تواند تا حدی کمک کننده باشد. هم چنین توجه به تغییرات جدی و اثرگذار پس از آن دوران تا کنون نیز موثر است

ا دارای قدرت و کاریزمای فراوانی بود و بیت وی شدیدا حول محور شخص ایشان سامان می گرفت. روحیات و آقای خمینی خود شخص

روانشناسی خاصی داشت که به او هم اعتماد به نفس می داد و هم می توانست خصایص منفی شخصی وی را زیر لوای این قدرت و 

کنداعتماد به نفس و نیز رابطه مرید و مرادی حول وی پنهان  . 

هر چند او ابایی از بوسیدن دستش توسط عالقه مندان نداشت، اما این امر در برابر شعارهای جان فدایی هزاران جوان دیگر ترک شد و 

سیاسی تنیده شده حول وی با پس زمینه فرهنگی سنتی جامعه؛ در غلو نسبت به ائمه شیعی، کامال  –به حاشیه رفت. ادبیات و هاله دینی 

شد و رسوب و رسوخ می یافتهماهنگ می  . 

در حول بیت ایشان تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی فراوانی وجود داشت. تمرکز سیاسی عمدتا متوجه شخص رهبر بود و تمرکز 

اقتصادی نیز به نهادها و موسسات تازه تاسیسی که مشروعیت شان را از بیت می گرفتند. اما در ورای هر دو موضوع سیاست و 

نگ ماحصل از انقالب شورشی علیه استبداد و آنچه رنج و درد مستضعفان خوانده می شد و سالمت اقتصادی و ساده اقتصاد؛ فره

 .زیستی را به دنبال داشت، هنوز زنده بود و نفس می کشید

دادند که اینک نیز قدرتمندان بیت آقای خمینی یعنی سید احمد خمینی و هاشمی رفسنجانی در این انتقال، رفتارشناسی ای از خود نشان 

در مرحله اول آنها ترجیح می دادند خود نیز شخصا در این میان سهمی داشته باشند اما پس از مزه مزه کردن بحث   قابل تامل است.

شورای رهبری در مجلس خبرگان که خود نیز می توانستند عضوی از آن باشند، و عدم استقبال از آن بالفاصله تغییر موضع داده و 

سیاسی شان به سمت دیگری رفت؛ یعنی جلوگیری از خروج رهبری از حیطه و محدوده نفوذ خود و جلوگیری از انتقال آن به  رفتار

http://mihan.net/1394/03/23/
http://mihan.net/1394/03/23/
http://mihan.net/author/akauthor007/
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دایره های جدید و ناشناخته به خصوص مراجع تقلید قم که هم می بایست بیت آنها را جایگزین خود ببینند و هم از عدم آشنایی و توانایی 

ام و مملکت و حفظ جمهوری اسالمی بیمناک بودند. به ویژه آن که با رهبری آنها ممکن بود کل سیاستی را سیاسی آنها برای اداره نظ

که این هسته سخت و محدود پیرامون آقای خمینی در رابطه با مملکت داری با هدایت و حمایت رهبری )اما با تاثیرگذاری فراوان این 

ر رابطه با حذف تدریجی نیروهای مختلف رقیب تغییر کند و همه آنچه اینها رشته هسته سخت( تاکنون پیش برده بودند، به خصوص د

از نو پنبه شود. مسئله برکناری قائم مقام رهبر و بمباران تبلیغی منفی علیه او، سرکوب های دهه شصت و پرونده های متراکم   بودند

همه در همین ردیف قرار می گیرند… انی، ادامه جنگ وحقوق بشری، حذف جریانات رقیب درونی سیاسی اعم از روحانی و غیرروح . 

بازماندگان قدرتمند بیت آقای خمینی تصور می کردند با انتقال رهبری به آقای خامنه ای، از خارج شدن رهبری از حیطه نفوذ و 

فراد و نیروهای پیرامون خود را اثرگذاری خود جلوگیری می کنند. بنابراین بازیگران اصلی یعنی سیداحمد خمینی و هاشمی رفسنجانی، ا

زمان … نیز در این راستا به صف کردند و با بار عاطفی همراه با به اصطالح سفارش ها و خاطرات راست و دروغ و نصفه و نیمه و

 .دوران انتقال را به سرعت کاهش دادند

ارهای احتمالی وی بود. هر دو عامل اصلی انتقال اما تنها نکته ای که آنها در نظر نگرفته بودند شخص رهبر جدید و شخصیت او و رفت

که فکر می کردند رهبر جدید تحت نفوذ و یا حداقل همردیف آنها خواهد ماند به تدریج به اشتباه خود پی بردند و هر دو حذف یا کم اثر و 

 .بی اثر شدند

کاریزماتیک شخصی ای داشت که جبران همه اشتباهات  اما بیت جدید تفاوت هایی قابل مالحظه با بیت قبلی داشت. رهبر بیت قبلی، قدرت

را می کرد و رهبر جدید فاقد چنین توان و اعتباری بود. به عالوه آنکه به تدریج با دور شدن از فضا و فرهنگ انقالب و به خصوص 

این دوران طوالنی روز به روز  )اصطالحی که هاشمی به کار برد( و دوران تقسیم غنائم آغاز شد. در« مانور تجمل»پس از پایان جنگ، 

به دو دلیل یادشده )ضعف قدرت و صالحیت رهبر جدید و دوران رشد بیش از پیش قدرت طلبی ها و ثروت طلبی های حاکمان( و در 

اوران رهبر ارتباط و اتکایی که رهبر جدید از ابتدای انقالب با نظامیان داشت، آنها قدرت روزافزونی یافتند و اگر مدار اول مش  امتداد

امنیتی ها بودند که قدرت و رژه و مانورشان، جبران  –قدیم، روحانیون سیاسی مورد اعتماد بودند؛ مدار اول پیرامون رهبر جدید نظامی 

کم و کسری ها و عدم اعتماد به نفس رهبر جدید را می کرد. آنها در دو مقطع مهم نیز حافظ و محافظ رهبر جدید شدند و وی را به شدت 

ه خود مدیون ساختند. آنچه خود برچیدن سفره اصالحات و دیگری کورکردن چشم فتنه می خوانند و خیال می کنند ماجرا را خاتمه داده ب

اند. اما در قبال این خوش خدمتی ها، از یک طرف بهره های اقتصادی فراوانی بردند و اگر در شورای شهر اول )بنا به خاطرات خانم 

از طرف دیگر در قدرت سیاسی؛ در   داشته بودند که تهران را بگیرند، حاال در کل اقتصاد ایران نفوذ داشتند ووسمقی( تازه خیز بر

، منصب های فراوانی یافتند. همان طور که …پست های شهری و   پارلمان و دیگر مناصب و مقامات مختلف در وزارتخانه ها و

را نیز زیر سیطره خود گرفتند… وریه وسیاست خارجی منطقه ای نظام در عراق و لبنان و س . 

امنیتی ها هم به صورت فردی در بسیاری از  –امنیتی ها از پیچیدگی خاصی برخوردار است. هر چند نظامی  –رابطه رهبر با نظامی 

ی نظارت استصوابی پست ها و مناصب حضور دارند اما این قدرت آنها یا مستقیما ناشی از انتصاب های رهبر است و یا با کمک فراقانون

 .شورای نگهبان منصوب یا تحت نفوذ رهبر. اگر این دو برداشته شود و یا سیاست شان تغییر کند قدرت پوشالی آنها فرو خواهد ریخت

در حوزه اقتصادی نیز درست است که بسیاری از آنها به صورت فردی نیز مال و منال زیادی گرد آورده اند اما عمده قدرت اقتصادی 

از نوع مالکیت و نفوذ احزاب کمونیست در بلوک شرق سابق است که به نام شخص نیست بلکه به نام نهاد اصلی )در آنجا حزب  آنها

کمونیست و در اینجا ارگان های مهم سپاه یا زیر نظر سپاه است، مانند قرارگاه خاتم و صدها شرکت و موسسه کوچک و بزرگ کشور(. 

ها یا تغییر سیاست های رهبر کل ماجرا را تغییر خواهد داد و قدرت آنها می تواند به مانند برف در برابر  در این قسمت نیز تغییر انتصاب

 …آفتاب آب شود

گذشته در مرحله انتقال یعنی حداکثر تالش برای حفظ حوزه نفوذ خود، به عالوه قدرت سیاسی « بیت رهبر»بدین ترتیب با رفتارشناسی 

بیت »رده تر و در عین حال فاسدتر و مافیایی تر نیروهای پیرامون بیت جدید؛ قابل پیش بینی است که اقتصادی متمرکزتر و گست –

نیز همین رفتار را از خود نشان دهد« فعلی . 

اما نباید از یک امر نیز غفلت کرد. بیت قبلی دارای عناصر حامی مهمی چون هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی و مدارهای بعدی 

ا )مانند موسوی اردبیلی و امثال او( بود و فاصله قدرت سیاسی آنها با مدارها و طیف های احتمالی یا فرضی رقیب )مثال پیرامون آنه

مراجع قم و یا برخی معدود افرادی که اسم شان می توانست مطرح شود( بسیار زیاد بود. امروزه اما، بیت رهبر فعلی فاقد افرادی حامی 

فظ حوزه خود باشد، است. از قضا برخی افراد معروف تر بیت )مثل ناطق نوری( خود جزء ناراضیان از رفتار از این دست که به دنبال ح

در مرحله انتقال نه تنها با آنها همراهی نمی کند بلکه ممکن است با  امنیتی پیرامون آقای خامنه ای است و  –و عملکرد طیف نظامی 

خت تر هم بکندذکر خاطراتی این بار منفی، کار آنها را س . 
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امنیتی های قدرتمند در بیت فعلی است. چهره ای که دارای هم وجهه  –موضوع بعدی فقدان چهره ای قابل توجه توسط این نظامی 

مدیریتی و هم وجهه مذهبی سنتی قابل قبول برای حوزه های علمیه و مراجع و روحانیون سنتی باشد. هر چند مجتبی خامنه  –سیاسی 

تنها کسی که می تواند برای آنها مطلوب باشد و با   وب تری برای آنهاست اما وی فاقد هر دو خصیصه یادشده است. شایدای گزینه مطل

باشد. اما انتخابات اخیر ریاست مجلس خبرگان و برخی زمزمه های « هاشمی شاهرودی»توقع محدودتری می توانند سراغ او بروند 

ساد و پرونده مالی وی )که نمی تواند از سوی هاشمی و اعتدال گرایان مطرح شده باشد بلکه معنادار در روزهای قبل در رابطه با ف

احتماال از سوی جریان مقابل نزدیک به سپاه و قوه قضاییه طرح گردیده است(، بیانگر این امر بود که هاشمی شاهرودی نامزد در 

مصباح )به علت کهولت( و احمد خاتمی و علم الهدی و نظایر این اولویت و مطلوب آنها برای رهبری بعدی نیست. گزینه هایی چون 

موجودات نیز اساسا جدی گرفته نخواهند شد )و شبیه نامزدی حسن حبیبی در برابر بنی صدر در ریاست جمهوری اول پس از حذف 

 .(جالل الدین فارسی خواهد بود. او هم اگر حذف نمی شد باز همین معادله نابرابر برقرار بود

ما جناح مقابل گزینه هایی چون سیدحسن خمینی که نسبت به مجتبی خامنه ای وزن سنتی بیشتری دارد اما نه به اندازه کافی، خود ا

هاشمی رفسنجانی و حتی حسن روحانی را در آستین دارد. شاهرودی و حتی ناطق نوری هم در بدترین وضعیت می توانند نامزدهایی 

 .توافقی باشند

وره انتقال، بیت فعلی مزیت موثر مستقیم چندانی ندارد. همین امر آنها را نگران و در عین حال هراسناک می کند. آنها بنابراین در د

امنیتی به صورت محسوس و نامحسوس بهره  –احتماال باید هم زودتر دست به کار شوند و هم از مزیت دیگر خود یعنی قدرت نظامی 

ن فعلی نشانگر امکان موفقیت آنهاست. اما آیا در صورت فقدان وجود و حضور رهبر، اعضای بگیرند. نحوه انتخابات ریاست خبرگا

منافع اقتصادی خود در اتصال با بیت فعلی هستند از سوی دیگر؛ باز همین   و نظامی ها از یک سو  –خبرگان که تحت هراس امنیتی 

 رفتارها را نشان خواهند داد؟

ادگی باشد. به عالوه آنکه نباید ویژگی های صنفی و رفتارشناسی خاص روحانیت و حوزه های به نظر نمی رسد مسئله به همین س

علمیه و مراجع سنتی یعنی محافظه کاری ولی در عین حال فرصت سنجی را نیز نادیده گرفت. آنها هم در شرایط فقدان رهبر و بیت رهبر 

 –حانیت به طور عمومی نارضایتی زیادی از رهبر فعلی در دفاع از نظامی کنونی احتماال رفتار دیگری از خود نشان می دهند. ساخت رو

بسیار زیاد است  احمدی نژاد دارند که احتمال سرباز کردن آن در دوران پس از خامنه ای امنیتی ها و مداح ها و به خصوص  . 

مستی قدرت»خطاهای ناشی از  » 

در ایران، به طور مشترک در همه جناح هایش )اعم از راست و میانه و اصالح یک نکته بسیار مهم که در رفتارشناسی حاکمان قدرتمند 

است« مستی قدرت!»طلب( خود را نشان می دهد و در این میان شاید بیشترین نقش را ایفا کند؛  . 

می آید که تصور وقتی یک جریان سیاسی مدتی مناصب مهمی را در دست دارد به تدریج نوعی توهم خودبزرگ بینانه برای او به وجود 

می کند این قدرت ماندگار است و خطری آن را تهدید نمی کند. اصالح طلب ها نیز از این آفت مصون نبودند. وقتی قوه مجریه و مقننه در 

دست شان بود، خط و نشان های بیشتر از اندازه شان کشیدند و حتی در برابر برخی متحدان استراتژیک شان، نه رقیب و صف مقابل 

، مدعی شدند اگر ما یک چوب خشک را هم بگذاریم و به مردم بگوییم به او رأی بدهید، رأی خواهند آورد. اما ضربات پیاپی شان

و امنیتی در شرایط کاهش شدید اعتبار و سرمایه اجتماعی به سرعت و به شدت این مستی را از سر این دوستان پراند  سیاسی . 

هم متاسفانه نتوانست این مستی را  88ان دیگری افتاده است. زیاده خواهی آنها در انتخابات اینک اما نوبت مستی در قدرت به جری

نیمه هوشیار برخورد کردند، اما انتخابات ریاست خبرگان نشان داد این مستی دوباره برگشته است 35بپراند. در انتخابات  . 

با احتمال مقبولیت و رای آوری کمتر باشد و این که بخواهند  آینده  زیاده خواهی آنها، اگر همراه با نامزد کردن نامزدی برای رهبری

صرفا از ابزارهای امنیتی و قضایی برای جاانداختن آن بهره ببرند؛ ابزارهایی که احتماال در مقطع انتقال کارایی اش تغییر خواهد کرد، 

ضرر آنها به پایان ببرد. همان اتفاقی که در انتقال از است که ممکن است کل بازی را به « مستی قدرت»همان اشتباه فاحش ناشی از 

 .رهبر اول به دوم نیز رخ داد

بعدی« رهبر»وضعیت پس از جابجایی و تثبیت  –ب   

سخن گفتن در این حوزه شاید قبل از روشن و معین شدن رهبر بعدی کمی خیال پردازانه باشد، اما کار اتاق های فکر در تعیین 

بطه با چند سناریو و پالن محتمل دقیقا همین استاستراتژی هایی در را . 
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مستلزم توجه به وضعیت دوران آقای خامنه ای است. کاوش و جمع بندی دوران طوالنی رهبری آقای « پساخامنه ای»بررسی وضعیت 

یازی هم به نگاه خامنه ای موضوعی مستقل است، اما میراث این رهبری طوالنی همین وضعیتی است که در کشور مشاهده می شود. ن

مسئوالن نظام و نمایندگان استصوابی مجلس در این باره به حد   اپوزیسیونی مخالفان و منتقدان نیست. گفته های افرادی مختلف از

کافی گویاست. در این باره این قدر گفته و شنیده شده که تکرار آن ماللت بار و برای دلسوزان وطن جانکاه است. محصول و خروجی 

آقای خامنه ای به لبه پرتگاه بردن کشور در ماجراجویی بلندپروازانه و بی پشتوانه هسته ای است. صرف هزینه های هنگفت از  میراث

جیب ملت مظلوم و در پایان هم چون حکایت گروگانگیری و جنگ، عقب نشینی و کنار گذاشتن رویای یک پروژه زیانبار ملی دیگر. در 

یاست خارجی کشور اظهر من الشمس است. در این بخش نیز سرمایه های ملی هنگفتی صرف حفظ منطقه پیرامونی نیز وضعیت س

 . …دیکتاتور خونریز سوریه شد و سپاه قدس به حمایت و تشویق سیاست های خسارت بار نوری المالکی در عراق پرداخت و

م های مربوط به مسئله هسته ای به وضعیت اسف در عرصه اقتصادی نیز کشور به علت فساد ساختاری؛ سوءمدیریت اقتصادی و تحری

تورمی کنونی و فقر و استیصال دهک های بیشتری از مردم رنجور انجامیده است. عده زیادی شبانه روز کار می کنند و  –بار رکودی 

م آور می برندبهره نمی برند و هم چنان شرمنده مخارج خانواده شان هستند و اندک عده ای کار نمی کنند و بهره های سرسا . 

و کنار  88درباره وضعیت سیاسی نیز اوضاع ناشی از سوءرهبری آقای خامنه ای در مقابله با اصالحات، خیانت در امانت در انتخابات 

و باز کوتاه نیامدن در برابر خواست ملت در انتخابات پس از وی و  35زدن نزدیکترین دوست و همراه سالیان دراز در انتخابات 

و اصرار بر استمرار بی بصیرتی ها و سخت گیری ها و سرکوب های  از تحقق وعده های رئیس جمهور کنونی و سماجت  جلوگیری

 .سابق، نیاز بیشتری به توضیح ندارد

در عرصه فرهنگی نیز علیرغم کشمکش مستمر جامعه مدنی به خصوص انبوه جوانان کشور برای به دست آوردن حداقل حقوق برای 

روزی و انتخاب سبک زندگی در اولیه ترین مسائل؛ هنوز با فیلترینگ های وسیع و سرعت اندک اینترنت و سخت گیری یک زندگی ام

مواجه ایم… شدید اجتماعی و حمله به کنسرت ها و . 

اطی )از حتی با فرض انتخاب رهبر بعدی از جناح راست و راست افر« ایران پس از خامنه ای»بر پایه این میراث می توان پرسش از 

؛ را بدین صورت پی گرفت که آیا وضعیتی بدتر از …(مصباح و مجتبی خامنه ای و صادق الریجانی و علم الهدی گرفته تا شاهرودی و

 وضعیت کنونی قابل تصور و تعمق است!؟

متصور نیست. هر چند نگارنده معتقد است که در کلیات و خطوط عام سیاست ها، تقریبا می توان گفت وضعیتی بدتر از اوضاع کنونی 

ممکن است در برخی جزئیات اجرای این سیاست های کالن و کلی؛ اگر رهبری ارتجاعی تر و سخت گیرتری انتخاب شود، اوضاع بدتر 

 .از این هم بشود

مل در کور و غیرعقالنی و غیرملی آقای خامنه ای مثال تندتر شود. تعا« دشمن ستیزی»در سیاست خارجی شرایط بدتر این است که 

هسته ای نقض شود و کشور به لبه پرتگاه جنگ سقوط کند. آیا در بین همین تعدادی که اسم شان برای رهبری آینده کم و بیش  مسئله 

کسی هست که کشور را به آن سمت ببرد و همین حد از نرمش قهرمانانه! آقای خامنه ای را هم نشان ندهد؟ همه   مطرح است،

جایگزین آقای خامنه ای شوند اگر نه بیشتر اما کمتر از آقای خامنه ای برای حفظ نظام و قدرت و سیطره و روحانیونی که می توانند 

ثروت شان مصلحت اندیش نیستند. به احتمال زیاد آنها کم و بیش همین مسیر را خواهند رفت. اگر سریع تر از آقای خامنه ای حرکت 

 !نکنند

ناشی از یکه تازی باندهای مافیایی اقتصادی کنونی و جلوگیری از شکل   از فساد ساختاری در حوزه اقتصادی نیز آیا وضعیتی بدتر

حفظ نظام در برابر اعتراضات غیرقابل پیش بینی مردم در   گیری یک اقتصاد ملی و تولیدی قابل تصور است؟ در این حوزه نیز مصلحت

از آقای خامنه ای نخواهد بودرهبر آینده در حد و حدود همین اسم هایی که مطرح است، کمتر  . 

در حوزه سیاست داخلی بر فرض حاکم شدن تندترین نامزدهای موجود برای رهبری آینده، چه تغییر کیفی )نه کمی و جزئی( اتفاق 

ها و خواهد افتاد؟ شاید بدتر شدن اوضاع در این حد باشد که دیگر رعایت ظاهری هاشمی رفسنجانی )در حدی که االن علیرغم همه فشار

تهدیدهای علیه او، وجود دارد(، هم نشود و وی نیز در حصر قرار بگیرد. و یا فضای بسته کنونی که ناشی از سیاست های نرم و 

پنهانی وزارت اطالعات )و اطالعات سپاه( است به صورت عریان تری صورت بگیرد. کارشناسان اطالعاتی و امنیتی کنونی باز حول 

دفاع خواهند کرد و مجوز   و از سیاست های کنونی شان تا حد ممکن برای پنهان کردن سرکوب علنی رهبر جدید جمع خواهند شد

برای گرفتن نفس جامعه مدنی را از رهبر جدید خواهند گرفت… استمرار شکنجه سفید و شیوه های احضار و تهدید و زندان و . 
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کار بیاید، می تواند در کوتاه مدت سختگیری های اجتماعی علیه در حوزه های فرهنگی البته اگر رهبر ارتجاعی و سخت گیرتری سر 

نویسندگان و هنرمندان تشدید شود. اما در میان مدت آن رهبر نیز بر اثر آشنایی   جوانان و یا سیاست های سرکوبگرانه فرهنگی درباره

انسور و سخت گیری خواهد رسیدبا الزامات زندگی در جامعه نو شده و جوان ایرانی کم و بیش به همین نقطه کنونی س . 

نقطه آسیب پذیر دیگر این است که اگر رهبر بعدی از طیف های شدیدا جزم گرای ضدسنی انتخاب شود، سخت گیری علیه هم وطنان 

ی به سنی تشدید خواهد شد. هر چند آن رفتار نیز میان مدت خواهد بود و باز رهبر جدید پس از مدتی با نظر کارشناسی مسئوالن امنیت

تحملی در حد و اندازه های محدود کنونی خواهد رسید. شرح و بسط این موضوع چندان ضروری نیست که سیاست های کالن آقای 

وضعیتی بدتر از این متصور « کلی»خامنه ای عمدتا هزینه بر، خالف قانون و خالف منافع و مصالح ملی بوده است، در این خطوط 

ی حوزه های محدودنیست؛ مگر در جزئیات و یا برخ . 

و بعد شاهد وضعیت بدتر از آن بوده « مگر وضع بدتر از این هم می شود؟»بنابراین اگر چه در چند دهه اخیر بارها تکرار کرده ایم که 

ایم؛ اما آن پیش فرض ها و بعد غافلگیر شدن ها همه در مقایسه محدوده های چهار و هشت ساله ریاست جمهوری یا مجلس بوده است. 

رهبری آقای خامنه ای اما در مقیاسی بیش از دو دهه همه استعدادها و پتانسیل های خود را بروز داده است. در این مقیاس طوالنی 

علیرغم باال و پایین شدن های سیاست های خود آقای خامنه ای نه در برابر نقدهای اپوزیسیون خارج از نظام بلکه نقدهای نزدیکترین 

به این قضاوت رسید که   منتقدان خودی و حتی عضو بیت رهبری )هم چون ناطق نوری( است که می توان  ای وفرد به آقای خامنه 

وضع چندان بدتر از این نمی شود. البته با یک هزینه تازه بدین خاطر که رهبر جدید زمانی )که تصور نمیکنم این بار زیاد طوالنی 

رهبری به سبک آقای خامنه ای را یاد بگیرد. البته این هزینه تازه هم از جیب ملت خواهد خم و چم   باشد(، نیاز دارد تا همین تجربه و

رفت. اما این هزینه هم آن چنان نیست که خیلی با هزینه های هنگفتی که رهبری آقای خامنه ای بر دوش ملت ایران گذاشته و به قول 

ی داشته باشدروحانی از جیب اقتصاد برای سیاست سوبسید داده، تفاوت زیاد . 

 تضعیف و تنزل مجدد نهاد والیت فقیه

که در جایگاه رهبری جدید جمهوری اسالمی قرار بگیرد، اگر « هرکس»در کل شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که  بدین ترتیب و 

سطوح باالیی قدرت   چه دراجتماعی در پایین و   انتخاب و انتقال همراه با وقایع غیرقابل پیش بینی و پرتالطم )چه در سطوح  دوران

مستقر( نباشد؛ رهبری خواهد بود که از همان ابتدا عاری از حامیان قدرت مند بوده بلکه منتقدان و مخالفانی جدی دارد و از الیه 

 .پشتیبان اولیه معتبر چندانی در حد الیه های پشتیبان اولیه آقای خامنه ای برخوردار نیست

اسی در شرایط کنونی و به ویژه در یک دهه اخیر از سوی جناح رقیب خود به شدت نقد شده و به همه افراد مطرح در رأس هرم سی

هستند. کسی نیست که در این وادی تردامن نباشد و بتوان از ابتدا و به سرعت پیرامون او هاله تقدس تنید« آبرو رفته»اصطالح  . 

ایگاه و هم فرد منتخب حتی نسبت به دوره آقای خامنه ای است. به خصوص اگر بنابر این اولین اتفاق در این انتخاب و انتقال تنزل هم ج

رهبر جدید از میان افراد میانسال تر انتخاب شود این تزلزل بیشتر هم خواهد بود. این نکته، مسئله ای بسیار مهم و استراتژیک است که 

 .نباید مورد غفلت واقع شود

تحول خواهان مسالمت جو چند نکته استراتژیک برای اصالح طلبان و  

بر اساس نکات تاکنون گفته شده به نظر می رسید بسیار حیاتی است که منتقدان و مخالفان وضعیت کنونی و فعاالن سیاسی و مدنی، در 

 :رابطه با موضوع مورد بحث به چند نکته مهم توجه داشته باشند

لیرغم مرزبندی فکری و ایدئولوژیک با اساس این مجلس؛ به اهمیت استراتژیک انتخابات مجلس خبرگان بعدی و توجه به آن ع

 .خصوص برای آنان که استراتژی شان بر امکان موفقیت و تدریج و نه آرزواندیشی استوار است

ضرورت فضاسازی سیاسی و فرهنگی و مشارکت فعال برای تقدس زدایی و هاله زدایی از نهاد و شخص رهبر و تالش برای هرچه 

فتن هاله تقدس )احتمالی و اجباری( حول رهبر بعدی. در این باره نامه نگاری ها و نقدهای شفاهی و کتبی صریح )البته دیرتر شکل گر

قانونمند و مطالبه محور( با رهبر جدید و نقد صریح استبداد رای و هاله زایی ها و تقدس سازی های مخرب پیرامون رهبر قبلی از 

موثر باشد منظر فکری دینی و سیاسی می تواند . 
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راهی سخت و مستلزم تغییر قانون اساسی است. بنابراین زیاد نمی توان روی آن حساب باز کرد. اما فضاسازی  بحث شورای رهبری

فرهنگی و طرح آن به عنوان یک گزینه احتمالی در دوران انتقال با علم و آگاهی به نیاز به تغییر قانون اساسی خود می تواند در مسیر 

نهاد )نهاذی با کارکردی شدیدا منفی و ضدملی که بعدا به قانون اساسی شورای انقالب اضافه شد(، مثبت و موثر باشد تقلیل این . 

در قانون اساسی طول مدت رهبری والیت فقیه نامحدود است. اما زمینه و بسترسازی فرهنگی و سیاسی برای مدت دار کردن آن باز 

سیاسی مطرح و تکرار شود. طرح این مسئله نیز می تواند افق دیدها را  –عمومی فرهنگی امری مثبت است که می تواند در عرصه 

 .برای در نظر گرفتن گزینه ها و احتماالت مختلف در چارچوب ضوابط همین قدرت مستقر بازتر و متنوع تر کند

المی است. نباید این فرصت تاریخی را در جمهوری اس« مهم ترین فرصت برای بزرگترین رفرم»دوران تغییر رهبر جمهوری اسالمی، 

از دست داد. مخصوصا برای کسانی که به تغییر و اصالح در حد رئیس جمهور و حتی چند نماینده مجلس بها می دهند، اصالح جایگاه و 

ک تر است؛ با قدرتی چندین برابر رئیس جمهور و مجلس و طول مدتی بسیار بیشتر امری خطیرتر و استراتژی« رهبر»شخص و رفتار 

هر چند ممکن است بسیاری از نیروهای تحول خواه و حتی اصالح طلب به لحاظ فکری؛ اعتقادی به این اصل فقهی و سیاسی نداشته و 

و به لحاظ سیاسی ضددموکراسی و ضدملی بدانند« شرک»آن را به لحاظ مذهبی   
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  خرداد 0331 | 03 ژوئن 5102 | دوره جدید | شماره 3

 شرایط پس از آقای خامنه ای از هم اکنون پایه گذاری خواهد شد
 مهدی فتاپور 

کرد که ابتدا بدان می پردازم برای من مساله ای مهم تر را زنده مسئله ایران پس از خامنه ای  . 

کشورما در شرایط پر تحولی به سر می برد. چند سال پیش خطر حمله آمریکا به ایران یک خطر جدی بود و امروز امکان توافق در 

و بر  رابطه با مشکل هسته ای یک امکان واقعی. آن چه در یمن آغاز شد، می تواند تا سالها تنش های سنگینی در منطقه ما شکل دهد

 .روندهای سیاسی کشور تاثیراتی عمیق بر جای گذارد

پیش بینی روند و چگونگی تحوالت آینده دشوار و حتی ناممکن است. پس چگونه می توان به مسئله ایران پس از آقای خامنه ای و 

ادل نیروهای کنونی در حکومت و ویژگی هایش پرداخت. اگر ما در آینده نزدیک با چنین شرایطی مواجه شویم، می توان با توجه به تع

در سطح جامعه نسبت به برخی ویژگی های آینده نزدیک نظر داد. می توان راجع به امکانات کاندیداهای مختلف والیت و نیروهای اصلی 

اد. می توان تاثیر گذار مثال آقای رفسنجانی، حسن خمینی، جوادی آملی، شاهرودی، صادق الریجانی و یا مصباح یزدی ارزیابی ارائه د

راجع به حد قدرت جامعه مدنی و قدرت این جامعه و افکار عمومی برای تحمیل برخی تغییرات تحلیل ارائه داد؛ ولی چنین شرایطی چه 

 زمانی رخ خواهد داد و این سوال مربوط به آینده در چه بعد زمانی ست؟

حلیل گر فرضیه ارائه داد و امکانات مختلف را ترسیم کرد. می توان می توان راجع به آینده های دورتر درمقام یک روزنامه نگار و یا ت

در مقام یک تحلیل گر با توجه به رشد جامعه ایران و روندهای عمومی جهانی تصور داشت که در ایران فردا کدام راستاها تقویت خواهد 

دن است و متکی شدن به چنین فرضیاتی برای اتخاذ شد؛ ولی در جهان سیاست، نظر دادن نسبت به آینده های غیر نزدیک تنها فرضیه دا

 .سیاست نادرست

من بدین علت بحث خود را از زیر سوال بردن خود سوال آغاز کردم که متاسفانه تالش برای پاسخ دادن به روندها و چگونگی تحوالت 

دوین استراتژی در بخش عمده نیروهای آینده و تدوین سیاست و استراتژی بر اساس چنین پیش بینی هایی یکی از شیوه های رایج ت

اپوزیسیون نسل ماست. روشی که سال هاست با شکست مواجه شده ولی کماکان بر آن پافشاری می شود و بدتر از آن نادرست دانستن 

 .این روش به عنوان نداشتن استراتژی و سیاست مورد نقد قرار می گیرد. برای روشن شدن مطلب چند مثال می زنم

روهایی که استراتژی خود را سرنگون کردن رژیم کنونی، تشکیل دولتی موقت و سپس برگزاری انتخابات آزاد و یا تدوین هستند نی

قانون اساسی می دانند. حتی برخی از این نیروها رییس چمهور چنین دولت موقتی را نیز تعیین کرده اند یا بارها در جهت شکل دادن 

ده اند. در چارچوب چنین سیاستی تحول در ایران تنها از یک راه ممکن ) ویا مطلوب( است و آن شورای رهبری برای چنین دورانی بو

 .هم کمابیش همان گونه ای است که در انقالب بهمن رخ داد

م گروهی دیگر از نیروها استراتژی خود را انتخابات آزاد نامیده و در صدد شکل دهی تعادل نیرویی در جامعه هستند که نیروهای حاک

انتخابات آزاد را بپذیرند. در این چارچوب تحوالت تدریجی در ایران و تحول از این طریق ناممکن است و حاکمان تا شکل گیری تعادل 

نیرویی که توان اعمال قدرت خود را نداشته باشند مقاومت می کنند و در چنان تعادل نیرویی به پذیرش خواست مردم مجبور شده و 

واهند پذیرفت و از به زیر کشیده شدن حاکمان یا سرنگونی احتراز خواهد شد . در چنین نوع نگاهی تحول ممکن )یا انتخابات آزاد را خ

 مطلوب( در روندهای سیاسی آینده ایران پیشاپیش تعیین شده است

این مسیر می تواند موفق باشد گروهی دیگر نیز راه تحول در ایران را پیشروی تدریجی و گام به گام اصالحات می دانند و معتقدند تنها 

 .و حاکمان به این پیشروی تن داده و راه های پرتنش دیگری در مقابل کشور قرار نخواهد گرفت

می توان مثال های دیگری در همین چارچوب ذکر کرد. صرف نظر از قضاوت در مورد سیاست و عملکرد نیروهایی که مسیرهای فوق 

ل های فوق مشترک است، پیش بینی آینده میان مدت و حتی بلند مدت بر اساس تحلیل شرایط کنونی، را برگزیده اند، آن چه در همه مثا

ماهیت نیروها، توان هریک از آنها و تغییراتی که در روندهای آینده در موقعیت آنها رخ خواهد داد، است. در این نوع تحلیل می توان 

فته پیش بینی کرد و یا بر اساس تحلیل از روندهای پایه ای در جامعه توان و واکنش نیروها را در تعادل نیرویی که هنوز شکل نگر

 .سمت گیری نیروها را در آینده معین کرد

http://mihan.net/1394/03/23/
http://mihan.net/author/akauthor040/
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در چند دهه اخیر دگرگونی های سیاسی پایه ای در ده ها کشور رخ داده و بخشی از آنها در مسیر تحول از دیکتاتوری به دمکراسی گام 

خاص بودن و در بسیاری از موارد غیر قابل پیش بینی بودن آنان نشانه ای است بر نادرستی متد ذکر  نهادند. گوناگونی این تحوالت

 .شده

 

 دوران  پس از آقای خامنه ای

موضوع بحث پیش بینی آینده ایران پس از آقای خامنه ای است. در یک بحث کلی می توان گفت که سیستم سیاسی مبتنی بر والیت فقیه 

یران و هم با تحوالت و روندهای حاکم بر جهان بیگانه است. تحول این سیستم و مغایر بودن آن با آن چه در ابتدای هم با سطح رشد ا

انقالب معماران و بنیان گذاران آن طرح ریزی کرده بودند نشانه ای است بر مغایرت آن با جامعه ایران. ولی این که تحول در کشور 

ای و تعیین جانشینی برای ایشان که بتواند موقعیت پیش بینی نیست. مسلما فقدان آقای خامنه ایران چه مسیری را طی می کند قابل

ایشان را کسب کند و جناح های مختلف درون رژیم نقش برتر وی را بپذیرند پروسه ای است که می تواند مخاطرات جدی برای سیستم 

ود به موقعیت رژیم و تعادل نیروها در همان زمان وابسته است و از پیش پدید آورد ولی این که سیستم با این مخاطرات چگونه مواجه ش

 .غیر قابل پیش بینی

رژیم اسالمی بر خالف رژیم هایی نظیر صدام و تا حدی رژیم پیشین تنها به یک شخص وابسته نیست. با وجود نقش برتر و تعیین کننده 

فقیه سپرده، جناح ها و ارگان های درون رژیم از آزادی عمل نسبی  آقای خامنه ای و اختیارات وسیعی که قانون اساسی به ولی

برخوردارند و مستقل از ولی فقیه تصمیم می گیرند و عمل می کنند. آقای خامنه ای در بیست و شش سال اخیر با هر چهار رییس 

مورد تایید ایشان عمل کنند. حتی جمهور کشور مشکل داشته و هیچ یک از آنها حاضر نشدند به طور کامل در چارچوب سیاست های 

آقای احمدی نژاد که با چهره ذوب در والیت مطلقه فقیه و تبعیت بی چون و چرا از آقای خامنه ای به مقام ریاست جمهور برگزیده شد؛ 

شور توسط بیشترین مشکل را با آقای خامنه ای داشت. ممانعت از کاندیدا شدن و یا رد صالحیت تمامی چهره های اصلی اجرایی ک

شورای نگهبان منتخب ولی فقیه در انتخابات اخیر ریاست جمهور انعکاس روشنی بود از آن که ولی فقیه در رژیم اسالمی قادر نیست 

همه نیروها را به تبعیت کامل از خود وادار کند. اگر حذف رهبر در رژیم هایی که تمامی سیستم به طور کامل به یک فرد متکی است 

بسیاری از موارد با خطر فروپاشی یا بحران های سنگین مواجه میسازد، در ایران این احتمال در آن حد قوی نیستسیستم را در  . 

دوران پس از آقای خامنه ای در ایران در زمان حیات آقای خامنه ای پایه ریزی می شود. آن دوران به این وابسته است که در شرایط 

های حاکم به چه صورت باشد، جناح های مختلف تا چه حد با پایه های اجتماعی خود در رابطه بوده نبود ایشان تعادل نیرو در میان نیرو

و از آنها تاثیر پذیر باشند و از همه مهم تر آن که رابطه کل سیستم با مردم چه باشد و تا چه حد اعتراض به کل سیستم و خواست 

 .تغییرات بنیادین در جامعه قدرتمند باشد

رهبری در ایران با یک سری تنش و بحران مواجه خواهد بود. مسلما کشاکش مابین جناح های مختلف تا مدتی در ابعادی  مسلما تغییر

وسیع تر از گذشته در درون رژیم وجود خواهد داشت و امکانات برای تحوالت بنیادین افزایش خواهد یافت؛ ولی همه این عوامل بر 

ی تواند تاثیر گذار باشد. اتخاذ سیاست بر اساس پیش بینی کردن آن چه در آن شرایط فرضی رخ بستر شرایطی که قبل از آن رخ داده م

خواهد داد خطاست و کوشش برای اصالحات، تغییر تعادل نیرو و تحول در همین شرایط کنونی است که می تواند پایه گذاری برای هر 

 .تحول در آینده های غیر قابل پیش بینی باشد

 مهدی فتاپور

16.05 
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 خرداد 0331 | 03 ژوئن 5102 | دوره جدید | شماره 3

 مجلس خبرگان: نامزدها، ترکیب بندی روحانیون و تاثیرات آن
 حسن فرشتیان

 

از زاویه نتایج تصمیمات و خروجی نشست های مجلس خبرگان و از جهت مواضع اتخاذ شده خبرگان در مورد رهبری، نمی توان تفاوت 

چندانی بین اعضای خبرگان دید. اما با دقت بیشتر می توان دریافت که ترکیب کنونی مجلس خبرگان، ترکیبی کامال یک دست نیست و 

در شرایط ویژه، می توانند رفتارهای متغیری بروز دهند.چگونگی مشارکت مردم و نامزدی کاندیداها نیز تاثیرات  حتی نمایندگان کنونی

را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس نگاهی به وضعیت اجمالی « گرایشات خبرگان کنونی»متفاوتی خواهد داشت. در این نوشتار ابتدا 

را مطالعه « تاثیرات چگونگی مشارکت مردم در ترکیب مجلس آینده»داشت و در پایان  خواهیم« نامزدان انتخابات مجلس خبرگان»

 .خواهیم کرد

گرایشات خبرگان کنونی –یک   

تقسیم بندی گرایشات خبرگان از زاویه های گوناگونی می تواند مورد مطالعه قرار گیرد. در این نوشتار، این گرایشات را بر مبنای درجه 

و بر اساس درجه پیروی و  نهادهای باالدست نظام مورد بررسی قرار می دهیم. بر مبنای نزدیکی به نهادهای فوقنزدیکی و پیروی از 

 :انقیاد از حاکمیت، در ترکیب بندی کنونی نمایندگان مجلس خبرگان، چهار گرایش اصلی دیده می شود

 روحانیون امنیتی- نظامی :گروه اول

 روحانیون رسمی- حکومتی )سنتی نسل اول( :گروه دوم

 روحانیون سنتی متمایل به حکومت )سنتی نسل دوم( :گروه سوم

 روحانیون عملگرا و متمایل به اصالحات :گروه چهارم

رابطه کنونی این چهار گروه با رهبری، رابطه انقیاد و پیروی و حمایت و اطاعت است، اما در همین زمینه نیز، درجه این رابطه یکسان 

اوت هایی میان گروه های فوق مشاهده می شود. این تفاوت ها، هم در ترکیب و در شرایط کنونی مشاهده می شود و همگون نیست و تف

 .و هم در مراحل حساس تصمیم گیری در شرایط فقدان رهبریبه شکل دیگری آشکار خواهد شد

نظامی -گروه اول: روحانیون امنیتی  

رهبری، و حتی گاهی اتخاذ مواضعی تندروتر از رهبری اکنون: اطاعت، حمایت و پیروی بدون قید و شرط از . 

http://mihan.net/1394/03/23/
http://mihan.net/1394/03/23/
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 .در فقدان رهبری کنونی: مجری بدون قید و شرط اراده و تصمیمات نیروهای برتر نظامی و امنیتی مقتدر در حاکمیت

حکومتی )سنتی های نسل اول( -گروه دوم: روحانیون رسمی  

 .اکنون: پیرو محض رهبری

مذهبی )به عنوان مثال در برابر فقدان رهبری، اگر این ها در وضعیتی  -ز شرایط موازنه قوای سیاسیدر فقدان رهبری کنونی: پیروی ا

 .مشابه شرایط کنونی قرار بگیرند، به راحتی می توانند هم پیمان آیت هللا هاشمی رفسنجانی بشوند(

 گروه سوم: روحانیون سنتی متمایل به حکومت )سنتی های نسل دوم(

ری، با حفظ استقالل نسبی ولی بدون اتخاذ هیچ گونه مواضع انتقادی یا پرسش برانگیزاکنون: پیرو رهب . 

مذهبی پیروی می کنند بلکه کارگردانان و  -در فقدان رهبری کنونی: این ها نه تنها به سان گروه دوم، از شرایط موازنه قوای سیاسی

 .بازیگران موثر در توازن قوا می شوند

عمل گرا و متمایل به اصالحاتگروه چهارم: روحانیون   

اکنون: پیروی و اطاعت قانونی از رهبری. پیروی از رهبری عمال شرط اساسی ورود به مجلس خبرگان و باقی ماندن در آن است، لذا 

شمی این گروه نیز از همین قاعده بازی پیروی می کنند. ولی از هم اکنون نقدهایی آرام به شرایط کنونی داشته وتمایالتی به ها

رفسنجانی و هم پیمانی با وی دارند. چنان چه تمایالت مکنون خویش را با صدایی بلند بر زبان آورند بدون تردید در دوره بعدی موفق 

 .به ورود به مجلس نخواهند شد و چه بسا در همین دوره جاری نیز ناچار به ترک مجلس شوند )نمونه آیت هللا سید علی محمد دستغیب(

ری کنونی: آشکار کردن تمایالت عمل گرایانه و بروز گرایشات اصالح جویانهدر فقدان رهب . 

نامزدان انتخابات مجلس خبرگان -دو  

نامزدی و ثبت نام روحانیون جهت شرکت در انتخابات مجلس خبرگان می تواند برای کاندیداها سود و منافعی داشته باشد و یا احیانا 

داشته باشد. ورود به مجلس خبرگان نیز دارای تبعات و نتایجی برای آنان است. قاعدتا، نتیجه معکوسی در سرنوشت آینده آنان 

 .روحانیون، این نتایج مثبت و منفی را رصد می کنند و بر مبنای آن نامزد انتخابات می شوند یا نمی شوند

روحانیون سنتی و دارای پایگاه و مقبولیت اجتماعی -الف : 

روحانیون غالبا از حمایت برخی از مراجع سنتی برخوردار و به بیوت آنان مرتبط و وابسته هستند. نامزدی سود نامزدی برای آنان: این 

و انتخاب شدن به نمایندگی مجلس برای آنان اقتدار محلی و منطقه ای می آفریند. عالوه بر اقتدار دینی، آنان در اقتدار سیاسی حاکمیت 

تی، در سطح کشور و یا حداقل در سطح منطقه تحت نفوذ خویش، بهره می برندنیز مشارکت می جویند و از امکانات دول . 

شدن و در نتیجه تضعیف جایگاه سنتی «روحانی حکومتی»زیان نامزدی برای آنان: از دست دادن استقالل نسبی و برچسب خوردن به 

 .آنان در نزد مراجع سنتی و اقشار سنتی هواداران متدین

روحانیون جوان سنتی -ب : 

می شوند و با قبولی در امتحانات مربوطه، اجتهاد « اجتهاد»سود نامزدی برای آنان: با ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان، مدعی 

خویش را تثبیت می کنند. در وضعیت کمرنگ شدن شیوه های قدیمی و گواهی های سنتی اجتهاد، و در شرایط مدرک گرایی، اهمیت این 

به خود می دهند یا به آنان داده می شود و « آیت هللا»ین روحانیون پس از این امتحانات به صورت جدی، لقب شیوه دوچندان می شود. ا
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شدن گام « مرجع تقلید»احیانا در صورت ادامه درس و بحث حوزوی و ممارست و جدیت بر آن می توانند در آینده به سمت جایگاه 

 .بردارند

دن در امتحانات فقهی، جایگاهی را که مدعی هستند،در افواه عمومی از دست می دهند و با زیان نامزدی برای آنان: در صورت رد ش

این اقدام برای مدتی ادعای خویش )مجتهد بودن( را زیر سوال می برند. در صورت پذیرفته نشدن در گزینش سیاسی، آینده جایگاه 

اجتماعی مرتبط با حکومت صرف  -رسیدن به مقامات باالی سیاسیسیاسی خویش را زیر سوال می برند و به ناچار بایستی تا مدتی از 

در شهرستان ها و مناطق کوچک تر تا مدت بیشتری برای آنان زیان آور است. از « زاویه داشتن با حکومت اسالمی»نظر کنند. برچسب 

تی آنان در بخش های امنیتی مربوط به سویی دیگر، به مجرد نامزد شدن زیر ذره بین نهادهای مختلف امنیتی می روند و پرونده شخصی

امنیتی ویژه ای قرار داده می شود -مسوالن، تحت نظر و مراقبت سیاسی . 

روحانیون عمل گرا و متمایل به اصالحات -ج : 

سیستم  سود نامزدی برای آنان: با نامزدی در انتخابات گام مهمی برای همدلی با حاکمیت نشان می دهند زیرا با این اقدام خویش، عمال

درون نظام »جمهوری اسالمی و جایگاه والیتی رهبری نظام را به رسمیت شناخته اند و در داد و ستد با حاکمیت از منافع همسویی 

سود می برند. چنان چه رای بیاورند و به مجلس خبرگان راه بیابند، با برخورداری از جایگاه نمایندگی مجلس خبرگان، حاشیه « بودن

ایجاد می کنند. در صورت ایجاد شرایط مناسب، می توانند ایده های عمل گرایانه و اصالح جویانه خویش را جامه  امنی برای خویش

 .عمل بپوشانند

زیان نامزدی برای آنان: در صورت پذیرفته نشدن در امتحانات فقهی، امتیازی به مشروعیت حاکمیت و حاکمان داده اند و امتیازی به 

چه پیش از آن، در برخی پایگاه های اجتماعی، به مستقل بودن خویش و یا به زاویه داشتن با والیت فقیه اتکا  دست نیاورده اند. چنان

 .می کرده اند در صورت پذیرفته نشدن فقهی یا سیاسی، این پایگاه ها را از دست می دهند

انجام مسئولیت و تکلیف »و یا « انجام وظیفه»البته در همه گروه های فوق، برخی از نامزدها مدعی سودی دیگر هستند که آن را 

می خوانند. راست آزمایی این احساس انجام وظیفه از موضوع این نوشتار خارج است« شرعی . 

تاثیرات چگونگی مشارکت مردم در ترکیب مجلس آینده–سه   

اران حکومت دارند. پایگاه و خواستگاه روحانیون گروه اول، در هر صورت، تعدادی آرای ثابت از نیروهای نظامی و شبه نظامی و هواد

ندارد بلکه تاثیرش در نسبت آرا و « تعداد آرای آنان»آنان نیز ثابت و مستقر است. مشارکت و عدم مشارکت مردم تاثیر زیادی در نتیجه 

ی می توانند با سبد می باشد. در صورت عدم مشارکت برنامه ریزی شده و جهت دار مردم، این گروه به آسان«درصد آرای مکتسبه»در 

 .آرای ثابت خویش راهی مجلس خبرگان بشوند

روحانیون گروه دوم نیز هرچند تا کنون آرای سنتی خویش را داشته اند ولی با توجه به تغییر ترکیب جمعیتی در ایران و تغییر ذائقه 

دن جایگاه سابق خویش هستند. بسیاری از اینان، سیاسی مردم، و با توجه به فزونی جوانان، این گروه از روحانیون، در حال از دست دا

ائمه جمعه شهرهای خویش هستند، اگرچه به عنوان معتمدان و رفرانس های محلی شناخته می شوند ولی جایگاه یک دهه و دو دهه 

ی تواند در آرای پیش خویش را ندارند. مشارکت نسل جوان در برخی موارد تاثیری بر آرای آنان ندارد ولی در برخی شهرستان ها م

اینان تاثیر بگذارد. تاثیر یا عدم تاثیر سبد رای این گروه بستگی به کاندیدای رقیب اینان دارد. در صورت مشارکت برنامه ریزی شده و 

جهت دار جوانان، سبد رای این گروه از روحانیون به سوی گروه سوم و چهارم سرازیر می شود و در اندک مواردی نیز ممکن است به 

 .دلیل شخصیت فردی یک روحانی از گروه اول، به سبد آرای وی هدایت شود

سرنوشت روحانیون گروه سوم، وابسته به مشارکت فعال برنامه ریزی شده و یا بی تفاوتی مردم و نسل جوان است. در صورت عدم 

را از دست بدهند ولی در صورت مشارکت مشارکت جهت دار مردم، این گروه می توانند به نفع گروه اول، برخی از کرسی های خویش 

 .برنامه ریزی شده، آرای این گروه باال رفته و جایگاه شان از جهت کمی و کیفی افزایش پیدا می کند

روحانیون گروه چهارم، سرنوشتی مشابه روحانیون گروه سوم دارند ولی تاثیر مشارکت و عدم مشارکت برنامه ریزی شده مردم، در 

نشدن این گروه به مراتب بیشتر است انتخاب شدن و یا . 
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وابستگی شدید روحانیون گروه اول به حاکمیت، مانع هرگونه تحول خواهی در آنان است. پتانسیل تغییرپذیری مثبت روحانیون گروه 

ریانات انقالب دوم )سنتی های نسل اول( نیز اندک است زیرا اینان از یک سو عالیق عاطفی به گذشته دارند و در فراز و نشیب های ج

خویش را دخیل و سهیم می دانند، لذا نگران هرگونه تغییراتی هستند و از سویی دیگر در طول این سالیان، مناسبات اجتماعی و 

اقتصادی خویش را با شرایط موجود پیوند و گره زده اند، این وابستگی های متنوع به آنان اجازه نمی دهد که به  -وابستگی های سیاسی

و اصالحات بیندیشند. البته برخی از روحانیون این گروه به دلیل پیشینه رفاقت و همکاری مشترک، می توانند مجددا با هاشمی  تغییرات

 .رفسنجانی هم پیمان شوند

در حالی که گروه سوم یعنی روحانیون سنتی متمایل به حکومت و روحانیون جوان و غیر مشهور )سنتی های نسل دوم(، با توجه به کم 

سیاسی و اقتصادی به حاکمیت، به آسانی می توانند در شرایط مهم، مواضع خویش را  -بودن عالئق شخصی و وابستگی های مالی

معتدل کرده و خردمندانه به سود مردم موضع بگیرند. البته این گروه در معرض آفت وابستگی های اقتصادی و مالی جدیدی هستند که 

نظامی و اقتصادی سوق می دهد و در نتیجه، استقالل رای  -را به سمت پیروی از نهادهای امنیتی ها وابستگی های احتمالی آتی، این 

خویش را در روز مورد نیاز از دست می دهند. گروه چهارم هرچند که اکنون کم تحرک و یا بی تحرک است ولی به هنگام فراهم شدن 

سته های جامعه همراه شودشرایط، به راحتی می تواند در مسیر تحوالت مثبت با خوا . 

هرچند انتخاب شدن و یا نشدن روحانیون گروه سوم و چهارم، در شرایط کنونی تاثیر مهم و سرنوشت سازی بر کشور ندارد، ولی 

حضور و یا عدم حضور این ها در مجلس خبرگان، در شرایط فقدان رهبری و نیاز به تصمیم گیری اهمیت می یابد. در چنین شرایطی، 

دو گروه با توجه به عمل گرا بودن، امکان موضع گیری به سود خواسته های مردم را دارنداین  . 

در این نوشتار، سخن از روحانیون نسل جوان اصالحگرا و نواندیش به میان آورده نشد، زیرا به نظر نمی رسد این گروه در انتخابات 

ه باشند. در حالی که اکثر روحانیون گروه های دیگر فوق الذکر می فرارو شانسی برای به سالمت گذشتن از فیلترهای مربوطه داشت

توانند نامزد شده و به رقابت بپردازند. بدون تردید از شرایط اساسی دموکراتیک بودن انتخابات، عالوه بر آزادی نامزدی و 

کاندیداهاست. با این مالک، رقابت های فوق کاندایدتوری، امکان بحث و گفتگو با نامزدها و کاندیداها و ارائه برنامه توسط احزاب و 

فاقد استانداردهای الزم و مرسوم مردم ساالری می باشد،لذا در این یادداشت، امکان این رقابت ها در همین چارچوب متداول جاری 

 .کنونی مورد بررسی قرار گرفته شد

 چکیده و جمع بندی

برگان، شاهد چهار گروه بودیم. در انتخابات فرارو، گروه اول و دوم از شرایط در این یادداشت به هنگام ترکیب بندی روحانیون مجلس خ

استقرار نسبی برخوردارهستند در حالی که سرنوشت گروه سوم و چهارم ناپایدار است و بستگی به چگونگی برگزاری انتخابات و 

 .کیفیت مشارکت مردم دارد

 -ابستگی شدید آنان به حاکمیت و پیروی بی قید و شرط آنان از نهادهای امنیتی)گروه اول( به دلیل و« نظامی -روحانیون امنیتی»از 

)گروه دوم( « حکومتی -روحانیون رسمی»نظامی متبوع، نمی توان انتظار تغییرات مثبتی داشت. توانایی و پتانسیل تغییرپذیری مثبت 

دی با شرایط حاکمیت کنونی، اندک استاقتصا -نیز به دلیل عالیق عاطفی این ها به گذشته و وابستگی های سیاسی . 

« سیاسی و اقتصادی کامل به حاکمیت، در صورتی  -)گروه سوم(، با توجه به عدم وابستگی مالی« روحانیون سنتی متمایل به حکومت

مردم بگیرند. اقتصادی قرار نگیرند، می توانند در شرایط ویژه، مواضع خردمندانه ای به سود -که در دام وابستگی های مرسوم سیاسی

)گروه چهارم( به هنگام فراهم شدن شرایط، می توانند خویش را با تحوالت مثبت همگام و « روحانیون عمل گرا و متمایل به اصالحات»

 . همسو بسازند
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 خرداد 0331 | 03 ژوئن 5102 | دوره جدید | شماره 3

ایی برای رهبری جمهوری اسالمیهگزینه  
 مرتضی کاظمیان 

 

ی رهبر جمهوری اسالمی تنها ابتنای نظام سیاسی مستقر در ایران به والیت مطلقه فقیه تنها وجهی حقوقی ندارد. اهمیت و جایگاه ویژه

ها در ها، بسیاری راهاست، و اگرنه تمام راه« نفر نخست»قانون اساسی مصوب و محسوس نیست. رأس هرم نظام سیاسی در ایران،  در

شودجمهوری اسالمی به وی ختم می . 

جمع، بودن توصیف شود، رهبر جمهوری اسالمی حاصل « ایدئولوژیک»و « اقتدارگرا»نظام سیاسی در ایران امروز اگر با دو ویژگی 

قانون اساسی و نیز مبتنی بر  001گفته است. آنجا که والیت مطلقه فقیه با تکیه بر اختیارات اصل نماد و برآیند نهایی دو وجه پیش

اندازهای سیاسی کوشد رژیم را در راستای چشمگرایان همسو، میاقتدار برآمده از همگامی نیروهای نظامی ـ امنیتی گرداگرد و نیز سنت

لوژیک مطلوب تداوم بخشدـ ایدئو . 

 .در چنین بستر و وضعی، فقدان رهبری بیش از دیگر بازیگران سیاسی، در ساختار سیاسی قدرت و نیز جامعه واجد پیامد خواهد شد

 فقدان رهبران، فقدان اپوزیسیون

هللا خمینی زاویه، درگذشت آیتاز یکتوان با فقدان رهبر نخست نظام مشابه دانست. فقدان رهبر دوم جمهوری اسالمی را به دشواری می

تری بود. او تنها رهبر نظام نبود؛ رهبری انقالب منتهی به تغییر نظام سیاسی را نیز برعهده داشت. کاریزما و جایگاه اتفاق بسیار مهم

ها و پیامدهای مهمی در پی نهتوانست تکاچنین، درگذشت وی میهللا خمینی بس متفاوت با رهبر کنونی نظام بود. اینسیاسی ـ مذهبی آیت

ی اصلی قدرت در جمهوری اسالمی با تمهیداتی از آن رویداد گذشت. فقدان اپوزیسیون منسجم و موثر، داشته باشد. با این همه، هسته

 .تعیین تکلیف در مورد رهبر جدید را به مناسبات و تعامل بازیگران درون ساختار سیاسی قدرت محدود ساخت

گذرد. خیلی چیزها در ایران تغییر کرده است. بلوک قدرت سامانی متفاوت یافته و افزون بر ربع قرن می 0331تا خرداد  0338از خرداد 

ی درگذشت رهبر نخست جامعه نیز ترکیب جمعیتی و هویتی متفاوتی یافته است. اما شاید یک مولفه در وضعی مشابه با هنگامه

یافته و در صحنهمنسجم و سازمانجمهوری اسالمی باشد: فقدان اپوزیسیون  . 

این مالحظه، نافی تأثیر جنبش اعتراضی سبز و در سایه و زیر پوست جامعه، و نیز نقش غیرمستقیم جامعه مدنی در گزینش رهبری 

گیرد. یده نمیهای موثر خارجی را نادکه ارزیابی مزبور، وضع اقتصاد یا شرایط جهانی و اهمیت مناسبات ایران با دولتآتی نیست. چنان

ترین نیروهای حاضر در ساختار سیاسی قدرت است که فرد نخست اما وقتی اپوزیسیون موثر مفقود باشد، بار دیگر، این تعامل اصلی

 .نظام را مشخص و نهایی خواهد کرد

http://mihan.net/1394/03/23/
http://mihan.net/1394/03/23/
http://mihan.net/author/akauthor003/
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 درگذشت حاکم اقتدارگرا، و گذار به دموکراسی

های خودکامه، درگذشت ی تاریخی تغییر رژیمر به دموکراسی، و نیز در تجربههای نظری مرتبط با دموکراتیزاسیون و ادبیات گذادر بحث

ای مهم و موضوعی غیرقابل اغماض استحاکم اقتدارگرا مولفه . 

دهد، مرگ مورد بررسی قرار می« داد و ستد در باال»هایی که موضوع گذار به دموکراسی را در چهارچوب به عنوان نمونه، ذیل بحث

شود. و اقتدارگرا و یا دیکتاتور، متغیری مهم است. اسپانیای پس از فرانکو، شاهدی مهم و گواهی مشهور محسوب میحاکم خودکامه 

، دیکتاتوری پایان یافت و گذار از 0312آنجا که پس از وخامت حال و مرگ ژنرال فرانسیسکو فرانکو، و برآمدن خوان کارلوس از 

داقتدارگرایی به وضع دموکراتیک، متحقق ش . 

که آمد، بدون حضور نیروهای پایان زندگی حاکم خودکامه و اقتدارگرا اما الزاما به معنای گذار به دموکراسی نیست؛ و چنان

گری اجتماعی برای وضع دموکراتیک، گذاری رخ نخواهد داد. چه بسا که نیروهای حافظ وضع موجود که بقا و خواه و مطالبهدموکراسی

ی جانشین همسو، تداوم بخشنددانند، رژیم غیردموکراتیک را با برآوردن گزینهتداوم اقتدارگرایی مسلط میمنافع خود را مترتب بر  . 

های جدی مواجه خواهد کرد. این وجهی از واقعیت کنونی نظام ی نظام اقتدارگرا به حاکم خودکامه، فقدان او را هم با تکانهاما تکیه

خوردجسمی رهبری بیمار پیوند می زمان با وضعجمهوری اسالمی است که هم . 

ای افزون بر این، باید به نقش شخص رهبر جمهوری اسالمی تا پیش از درگذشت یا وخیم شدن وضع جسمی وی اشاره کرد. این گزینه

شکلی که ـ بهای ی حیات رهبر کنونی. انتخاب علنی یا در پردهنظر کردن است: احتمال تعیین تکلیف رهبر آتی، در زمانهغیرقابل صرف

ترین نیروهای سیاسی موثر در بلوک قدرت اتخاذ خواهد شدبینی ـ در مشورت با اصلیقابل پیش . 

 بیماری رهبری، داغ شدن بحث جانشین

از شهریورماه سال گذشته که خبر جراحی رهبر جمهوری اسالمی اعالم شد، انتخابات مجلس خبرگان و حواشی آن بیش از پیش مورد 

و فعاالن سیاسی قرار گرفت توجه ناظران . 

سال سن برای رهبری نظام، به معنای کهولت و ناتوانی نیست، اما پیوند خوردن سن با خبر بیماری سرطان، مستقیم و  12اگرچه 

 عنوان شاهدی مهم، این مهم خود را در انتخاباتها در مورد فردای فقدان رأس هرم نظام سیاسی دامن زد. بهغیرمستقیم به دغدغه

( نیز نشان داد. آنجایی که هاشمی رفسنجانی نتوانست بر مخالف مشهور خود )محمد 0333ی مجلس خبرگان )اسفندماه هیأت رییسه

 .یزدی( فائق آید

« شورای رهبری»ای از هاشمی رفسنجانی که در آن وی تاکید کرده بود، در هنگام بازنگری قانون اساسی نیز طرفدار انتشار مصاحبه

اگر روزی قرار باشد که دوباره رهبری را انتخاب »ها دامن زد. وی تاکید کرده بود که نک نیز بدان معتقد است، به حساسیتبوده و ای

ای انتخاب کنند، راه برای هللا خامنهاگر خبرگان نتوانند فرد مناسبی برای جایگزینی آیت… کنیم که فرد یا شورا باشدکنیم، بحث می

توانند شورایی برای رهبری جامعه انتخاب کنندخبرگان می شورای رهبری باز است و .» 

گوید که هاشمی رفسنجانی میراه و امکان شورایی شدن رهبری ـ چنان« باز بودن»قانون اساسی جمهوری اسالمی اما نشان چندانی از 

را داراست هم مکانیسم پیچیده و خاص خوددهد؛ مگر با بازنگری در قانون اساسی، که آندست نمیـ به . 

ی اقتدارگرایی کم نیستند؛ محمد یزدی ـ که اینک صدر مجلس خبرگان را در اختیار دارد ـ مخالفان شورایی شدن رهبری نیز در جبهه

مبنای صد درصد قطعی علمی و فقهی ما این است »هاست. دبیر تندروی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم معتقد است: یکی از این چهره

شود، به نظر من برخالف تواند حاکم باشد و حضور چند نفر در رهبری کشوری که بر اساس مبانی اسالمی اداره میفر میکه فقط یک ن

 «.مبنای صد درصد و قطعی اسالم است

رهبر،  یا عزل گیرییا کناره فوت در صورت»بینی کرده که ( نیز تنها پیش0338قانون اساسی )تغییر یافته در بازنگری سال  000اصل 

 از رییس مرکب رهبر، شورایی معرفی نمایند. تا هنگام رهبر جدید اقدام و معرفی تعیین به نسبت وقت موظفند، در اسرع خبرگان

ور طرا به رهبری وظایف ، همهنظام مصلحت مجمع تشخیص به انتخاب نگهبان شورای از فقهای و یکی قضائیه قوه جمهور، رییس

گیردمی عهدهبه موقت .» 
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ی بیماری مزمن رهبری، ناگزیر همچنان یگانه است، و باندهای مختلف قدرت، در زمانه« یک رهبر»ی رسد گزینهچنین، به نظر میاین

 .به تأمل در آن هستند

های مطرح برای رهبریفهرست گزینه  

 013های نظام سیاسی ـ چندان پرشمار نیستند. رهبری مطابق اصل قعیتای ـ و در متن واهللا خامنههای رهبری در فقدان آیتگزینه

قانون اساسی باید هم دارای بینش فقهی باشد و هم بینش سیاسی. فقهای سیاسی برجسته که البته مورد تأیید بخش مهمی از نیروهای 

عیین جانشین رهبری، اقبالی را موجب شوند، به های سیاسی و نیروهای موثر بر روند تسیاسی اثرگذار در کشور باشند و در دل کشاکش

رسنددشواری به انگشتان دو دست می . 

های رهبری جمهوری اسالمی ـ فردای فقدان رهبر کنونی نظام ـ عبارتند از: محمدتقی مصباح یزدی، محمود ترین گزینهبرخی از مهم

ایمنههاشمی شاهرودی، حسن روحانی، صادق الریجانی، حسن خمینی و مجتبی خا . 

رسد که شانس آنان به علل دالیل توانند به این فهرست اضافه شوند؛ اما به نظر میافرادی چون محمد یزدی و احمد جنتی نیز می

ای جدی از آنان یاد کردعنوان گزینهگوناگون )ازجمله سن و وضعیت جسمی و جایگاه سیاسی( چنان نیست که بتوان به . 

شود. سوی ای یکسر متمایز محسوب میی سیاسی و نیز نقش کامال متمایز وی در نظام ـ گزینههت سابقهج هاشمی رفسنجانی نیز ـ به

خوبی از توازن قوا در حاکمیت باخبر است، و به احتمال بسیار، جز در ساله نیز خود به 80دیگر ماجرا البته این است که سیاستمدار 

رسد که رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ترجیح دهد نظر می وجه قرار دهد. بهای دیگر جز خویش را مورد توضع شورایی، گزینه

ی ممکن را مورد ترین و همسوترین گزینهکه بدون ورود مستقیم در موضوع، و درگیر کردن خود در ماجرای انتخاب رهبری، نزدیک

 .حمایت قرار دهد

ی فقدان نفر تر است؛ و مشخص نیست در زمانهی اسالمی بزرگسال از رهبر جمهور 2قابل اشاره است که هاشمی رفسنجانی حدود 

 .اول نظام، وضع جسمی خود او چگونه خواهد بود

گیرندهای مطرح در زیر ـ جداگانه و به اجمال ـ مورد بررسی قرار میبرخی از گزینه . 

 مصباح یزدی؛ نامزد مطرح اما بعید

سال سن دارد و از وضع جسمی خوبی برخوردار نیست. این عضو  81زون بر در یزد( اینک اف 0303محمد تقی مصباح یزدی )متولد 

ترین روحانیان مخالف دموکراسی در جمهوری اسالمی قرار دارد، فاقد سابقه مبارزاتی مجلس خبرگان رهبری که در فهرست مهم

فعال بود؛ « در راه حق»ی مینی، در موسسههللا خاست. وی پس از انقالب و تا سال های پایانی حیات آیت 21معنادار پیش از انقالب 

حال حاضر ریاست موسسه آموزشی و   های انجمن حجتیه تأسیس شد. وی درای که پیش از انقالب و در پیوند با اندیشهموسسه

 .پژوهشی امام خمینی را برعهده دارد

کند. جمعیتی که از تابستان ای نمادین، نمایندگی میگونههای جمهوری اسالمی را بهرهبر معنوی جبهه پایداری، بخشی مهم از افراطی

نژاد در آن متمرکز شدند؛ کسانی چون: صادق محصولی، وزیر شکل گرفت و برخی از وزرا و همراهان دیروز محمود احمدی 0331

قری لنکرانی، وزیر پیشین نژاد؛ کامران بانژاد؛ مرتضی آقاتهرانی،مشاور و معلم اخالق دولت احمدیهای احمدیکشور و رفاه در دولت

ای ایران؛ پرویز فتاح، کننده هستهبهداشت و درمان؛ سعید جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و سرپرست سابق تیم مذاکره

و هایی که انتقاد آنان از مشایی نژاد. چهرهوزیر نیرو در دولت نهم؛ و مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی و نفت در دولت احمدی

جا مجتمع ساختنژاد، و البته همدلی ایشان با مصباح یزدی، آنان را یکاحمدی . 

ـ مصباح از تاکید خاص بر والیت مطلقه فقیه و انتقاد شدید از مدرنیته و ″ 0313دوم خرداد “ویژه پس از ها ـ و بهدر تمام این سال

کشیده استدموکراسی و لوازم آن، و نیز بهبود مناسبات ایران و غرب، دست ن . 

ی گذشته، افزایش سن و کهولت و بیماری و ناتوانی ی رهبری در سایه، مطرح بوده است. در دههمثابههای اخیر، وی همواره بهدر سال

ی همیشه مطرح برای رهبری در نظام مبتنی والیت فقیه را بیش از پیش منتفی و بعید ساخته است. قریب به جسمی فزاینده اما این گزینه

ی پدر معنوی ـ زمام امور را در اختیار گیردتر ـ زیر سایهای جوانین، او و همفکران ترجیح دهند گزینهیق . 
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 هاشمی شاهرودی؛ توافق محتمل در میانه

در عراق(، رییس  21ی دهه پیشههللا سیدمحمدباقر صدر )فقیه سیاستدر کربال( شاگرد آیت 0351شاهرودی )متولد سیدمحمود هاشمی

ای استهللا خامنههای مطرح برای جانشینی آیتقوه قضاییه، و عضو کنونی مجلس خبرگان رهبری یکی از گزینه اسبق . 

است؛ او مدتی ریاست این « مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق»در ایران مستقر شده، از بانیان و موسسان  0328شاهرودی که از 

خنگوی آن شدماه س 31مجلس را برعهده داشت و بعدتر، حدود  . 

ای، و با حکم وی، رییس هللا خامنهشود، در نخستین سال های رهبری آیتوی که از فقهای معتمد رهبر جمهوری اسالمی محسوب می

ای با بهره جستن از دانش هللا خامنهی آیتهای موثق در مورد تنظیم رسالهشد. شنیده« المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیتدایره»

و با حکم رهبری نظام، عضو فقهای شورای نگهبان بود. از آن پس، و با  0318تا  0313هللا شاهرودی، کم نیست. وی از آیتفقهی 

ای مطبوعات، سرکوب نیروهای ملی ـ مذهبی، و برخورد تند با فعاالن انتساب رهبری بر صدر قوه قضاییه تکیه زد. توقیف فله

ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه محقق شدای جملگی در زمان دانشجویی و رسانه . 

وی هم چنین به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقالب فرهنگی درآمد. پس از پایان کار وی در قوه قضاییه، 

یه و مقننه، نژاد و روسای دو قوه قضایوی بار دیگر عضو فقهای شورای نگهبان شد. همچنین پس از افزایش کشاکش میان احمدی

گانه منصوب کردای در حکمی مهم، هاشمی شاهرودی را به ریاست هیأت عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای سههللا خامنهآیت . 

ی والیت فقیه جزئی از والیت ائمه و دنباله»هللا منتظری از رهبر جمهوری اسالمی، اعالم کرد: آنکه در واکنش به انتقادهای تند آیت

های جانشینی رهبر دوم نظام قرار ، چند سالی است که در فهرست مهم ترین گزینه«آنهاست. در اینها نباید کسی تشکیک کندوالیت 

 .گرفته است

ی همراهی موثر با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سالگی نایب رییس مجلس خبرگان رهبری است. با وجود سابقه 31او اینک در 

در رأس خبرگان قرار ندادند؟ « روز مبادا»عنوان رییس مجلس برگزیدند. آیا او را برای محمد یزدی را بهتندروها و اکثریت مجلس، 

 .چنین فرضی دور از ذهن و شواهد موجود نیست

ی فقیه را به تن خواهد کرد؟ ی والیت مطلقه، جامه«نه چپ است و نه راست»آیا شخصیتی که زمانی ناطق نوری در موردش گفته بود، 

تر، آیا تندروها به او رضایت خواهند داد؟ا به تعبیر دقیقی  

شود؟روحانی؛ یک رییس جمهور دیگر رهبر می  

ی فعالیت سیاسی خود ی نمایندگی مجلس برای پنج دوره را در کارنامهدر سرخه سمنان( هرچند سابقه 0351ی حسن روحانی )زاده

وگوهای مهم با آلمان، فرانسه و انگلیس، بیش از ( در گفت0381تا  0385ای ایران )ی هستهکنندهدارد، اما ریاست وی بر گروه مذاکره

 .پیش نام روحانی توانا در دیپلماسی را در جامعه مطرح ساخت

هللا بهشتی را در کارنامه هللا مطهری و آیتروحانی انقالبی که شاگردی رهبر انقالب و همراهی با روحانیان سیاسی ارشدی چون آیت

دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی بوده است. انتصابی که نشان از شدت و عمق اعتماد رهبر  0381تا  0338د، از سال دار

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده  0335تا  0310دوم جمهوری اسالمی به وی دارد. او همچنین از 

 .است

ی عالی پشتیبانی جنگ، که معاونت فرماندهی جنگ و معاونت جانشینی فرماندهی کل قوا را هم در عضو شورای عالی دفاع و شورا

بر رأس قوه مجریه نشسته است 0335کارنامه سیاسی ـ امنیتی خود دارد، از تابستان  . 

سیاسی و نظامی ـ امنیتی  ی عالیی مدیریت کالن و تجربهیک از روسای جمهور در ایران، پیشینهتوان گفت که هیچبا اطمینان می

اندروحانی را نداشته . 

مستقل از این همه، روحانی از اعضای همواره فعال و مطرح جامعه روحانیت مبارز بوده، که البته نگاهی نزدیک و همدالنه با هاشمی 

طلب نبوده، اما در سوی صالحکه اگرچه اگرایانه و بهبودخواهانه داشته است. چنانرفسنجانی داشته، و به تعبیری، رویکرد توسعه

ی اقتدارگرایانه معروف نبوده استی مشهور به مواجههطلبان نیز به چهرهمقابل اصالح . 



25 
 

های قابل اعتنا ـ و شاید ی یکی از گزینهمثابهسالگی ـ به 31ی روحانی، اینک او را ـ در ها و پتانسیل و شخصیت و پیشینهتوانمندی

نامزدهای مطرح ـ برای رهبری سوم در جمهوری اسالمی مبدل کرده است. اینکه اقتدارطلبان و منتقدان  ترین گزینه در جمعشایسته

نژاد ـ چقدر حاضر به تمکین از وی شوند، البته های فعال در سپاه و یاران مصباح و همسوهای احمدیویژه بخشگرا ـ بهدولت اعتدال

 .پرسشی جدی است

افی وجود یک شخصیت توانمند و بالقوه برای رهبری در جمهوری اسالمی نیست. شخصیتی که همچون ها، نها و مخالفتاما مقاومت

ی ریاست جمهوری را نیز در کارنامه داردرهبر کنونی، اینک سابقه . 

القضات توان رهبری دارد؟صادق الریجانی؛ قاضی  

رییس کنونی قوه قضاییه  هللا وحید خراسانی است.و داماد آیتهللا هاشم آملی در نجف(، فرزند آیت 0333صادق آملی الریجانی )متولد 

ی حکومتی ی عضویت در شورای نگهبان را در پیشینه(، عضو مجلس خبرگان رهبری است و سابقه0388)منتصب شده از مرداد 

گرایانه و جاری سرکوبی مدیریتی بر صدر دستگاه قضایی جمهوری اسالمی نشست، با اعمال نگاهی دارد. او که بدون هیچ سابقه

ی اصلی قدرت در نظام، ایفای نقش کرد. برآمدن وی در متن ساختن رویکردی اقتدارطلبانه در قوه، همسو با خواست هسته

، در پیش گرفتن چنین مواجهه و مسیری را تشدید کرد0388های گسترده به کودتای انتخاباتی اعتراض . 

ی دیگری برای وی در تابستان سال گذشته برای وی ـ توسط رهبر سالهبه صدور حکم پنج ی معنادار صادق الریجانی، منجرکارنامه

جمهوری اسالمی ـ شد. او حاال بیش از پیش در مدیریت ارشد نظام، استقرار یافته؛ حضور وی در مجلس خبرگان رهبری و سوابق 

رسد در فهرست نامزدهای اش باشد. اما به نظر مییاسیای برای ارتقاء جایگاه ستواند پشتوانهحوزوی و دانش فقهی وی نیز می

ها ایستاده است. گو اینکه در جمهوری اسالمی، هیچ رخدادی غیرمترقبه «شانسکم»جانشینی رهبری نظام، صادق الریجانی در بخش 

شده ـ انتظار رهبر شدن  گری ـ و حتی شخص برگزیدههللا خمینی نیز کمتر ناظر مطلع و تحلیلکه پس از درگذشت آیتنیست. چنان

اشاره کرد.  0381نژاد در سال توان به رییس جمهور شدن محمود احمدیای را داشت. در این راستا، حتی میاالسالم خامنهحجت

شدای جدی ارزیابی نمیشهردار جنجالی تهران، تا چند هفته به انتخابات، و حتی در روند تبلیغات، گزینه . 

ی گفتمانی رآمدن صادق الریجانی منتفی است، و نه حتی احتمال رهبر شدن فقهایی چون وی، از حوزهچنین، نه احتمال باین

 .اقتدارگرایان

گذارحسن خمینی؛ تداوم راهبری در خاندان بنیان  

نیز سرپرستی  هللا خمینی، حاال فقط با تولیت مرقد رهبر انقالب، وی آیتدر قم(، فرزند سیداحمد و نوه 0320سیدحسن خمینی )متولد 

شود. او پس از دو دهه تحصیل در حوزه، چند سالی است که خود در سطح عالی شناخته نمی« موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی»

های مختلف، های پرمخاطب و پررونقی دارد؛ و افزون بر این، اینجا و آنجا، و به مناسبتکند، و کالس)خارج اصول(، در قم تدریس می

کندر و سخنرانی میاظهارنظ . 

( کوشیده 0388ویژه پس از کودتای انتخاباتی ی اخیر، و بههای گذشته )در یک دههگذار جمهوری اسالمی در سالی بنیانهرچند نوه

زم قدر الهای قدرت بایستد، اما تفاوت گفتمانی میان او و اقتدارگرایان بهی جناحسوگیری سیاسی معناداری پیشه نکند، و در میانه

خصوص خاتمی مغضوب و بعدتر، همدلی او با هاشمی رفسنجانی و به 0388محسوس است. مستقل از این، سکوت معنادار او در سال 

خواهان، برخورنده و موجبی برای اعتراض مستقیم و غیرمستقیم بوده ی کافی برای تندروها و تمامیترهبری و اقتدارگرایان، به اندازه

)خردادماه « فتنه»هللا خمینی با سردادن شعار علیه ممانعت از سخنرانی وی در مراسم سالگرد درگذشت آیت است. اوج این واکنش،

( بود0383 . 

ی او در خاندان سیدحسن اما نزدیکی و مناسبات صمیمی خود با رأس هرم نظام سیاسی را وانگذاشته؛ و این ـ افزون بر جایگاه ویژه

ی نیروهای سیاسی، نظام ـ عاملی مهم در تداوم تحرک اجتماعی ـ سیاسی وی و نیز حضور وی در میانهگذار اش با بنیانخمینی و نسبت

گرا، بوده استهای عملرو و راستکاران میانهطلبان تا محافظهخواهان و اصالحی طیف متکثری از تحولطور مشخص در میانهو به . 

با هوش باال، »ای خواند که «مجتهد نمونه»و « عالمه»بل تأمل، سیدحسن را ماه گذشته، هاشمی رفسنجانی با تجلیلی قافروردین

توصیفی که کم معنادار نیست«. کندخوبی مسائل را تحلیل میبه . 
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هللا موسوی بجنوردی، عضو مجلس خبرگان رهبری نیست؛ و از همین زاویه، نامزدی وی برای انتخابات آتی خبرگان داماد آیت

ادی بسیار مهم و واجد نشانه خواهد بود. چه، نامزدی وی، به معنای ورود وی به مناسبات قدرت است، ( رخد0331)اسفندماه 

 .رویکردی که تاکنون توسط وی اتخاذ نشده است

ی مهم و بالقوه برای بدیهی است ـ از سوی دیگر ـ عدم نامزدی سیدحسن برای انتخابات خبرگان، به احتمال یادشده و این گزینه

رهبری نظام، پایان خواهد دادجانشینی  . 

شود؟ای؛ رهبری موروثی میمجتبی خامنه  

هاست که توسط برخی در مشهد(، از شاگردان هاشمی شاهرودی، مصباح یزدی، و صافی گلپایگانی، سال 0318ای )متولد مجتبی خامنه

شودرفی و ارزیابی میی اصلی جانشینی رهبر کنونی جمهوری اسالمی معگران سیاسی، گزینهناظران و تحلیل . 

ی مهم شیخ مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسالمی در فضای سیاسی و در پی نامه 0381نام مجتبی از پس انتخابات ریاست جمهوری 

اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما )آقا سیدمجتبی( از یکی از »کشور پیچید. کروبی خطاب به نفر نخست نظام نوشته بود: 

پس از … ها منتشر شد که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم که مبادا این موضوع مرتبط با دیدگاه حضرتعالی باشدکاندیدا

اید، ایشان آقاست کند و شما فرمودهی حضرتعالی از فالن کس حمایت میآقازاده“اند که آن هم شنیدم که یکی از بزرگان به جنابعالی گفته

 «.”نه آقازاده

صورت رسمی و علنی، در مقام اقدام سیاسی برنیامده است. گو اینکه پیوسته، اخبار قابل گاه بهای هیچها اما، مجتبی خامنهاین سالدر 

ی وثیق و نزدیک وی با حسین طائب، رییس سازمان اطالعات سپاه و نیز محمدرضا نقدی، رییس سازمان بسیج، منتشر اعتنا از رابطه

(0388س از کودتای انتخاباتی ویژه پشده است )به . 

شده )درس خارج باالترین مرحله درسی فقه و « خارج»ای نیز هم چون سیدحسن خمینی، چند سالی است مدرس سیدمجتبی خامنه

ی اجتهاد است(های علمیه، و نشانهاصول در حوزه . 

های تندرو معروف است ـ به قدر الزم با بخش 0388و  0381نژاد در دو انتخابات داماد غالمعلی حداد عادل ـ که فعالیت او به نفع احمدی

خواه رابطه دارد؛ طیف همگامان مصباح یزدی، تیپ امام صادق قم، طالب بسیجی، و قرارگاه عمار و همراهان مهدی و باندهای تمامیت

شوندطائب، از موارد مشهور محسوب می . 

ها و عالم سیاست ندارد. ده؛ او برخالف حسن خمینی، حضور مستقیمی در رسانهی قدرت خارج نشای اما هنوز از پس پردهمجتبی خامنه

ها و جامعه منتشر عنوان فرزند رهبر جمهوری اسالمی و مدرس حوزه، بیشتر در رسانهاگرچه چند سالی است که تصاویر او به

شودمی . 

ی ی مهمی از پروژهرود مجتبی به مجلس خبرگان نشانهانتخابات آتی خبرگان رهبری با نامزدی مجتبی معنایی دیگر خواهد یافت. و

های موجود زنینامزدی وی، به میزان زیادی از گمانهای خواهد بود. و طبیعتا، عدمهللا خامنهمحتمل کانون مرکزی قدرت و شخص آیت

ی پسر رهبری نظام خواهد کاستدر مورد آینده . 

بری؟انتخابات مجلس خبرگان؛ تعریف آینده نظام و ره  

عنوان رهبر یا سامان دادن شورای رهبری، ترکیب متکی بر آنچه که ذکر شد )اهمیت نگاه خبرگان، رویکرد آنان به گزینش یک فقیه به

ای( انتخابات مجلس خبرگان آتی های بالقوه، رقابت باندهای قدرت، و نامزدی حسن خمینی و مجتبی خامنهمجلس خبرگان، گزینه

های مهم برای تعریف وضع آتی نظام و نیز رهبری در جمهوری اسالمی مورد ی یکی از سرفصلمثابهتوان بهمی( را 0331)اسفندماه 

 .توجه و رصد قرار داد

طور مشخص شورای نگهبان( پنهان نیست. نظارت ی انتخابات )و بهکنندهاین مهم، البته از چشم اقتدارگرایان حاکم بر نهادهای مدیریت

حقوقدانان همکار جنتی، حداکثر تالش خود را مبذول خواهد کرد که مجلسی با حداکثر همسویی با هسته اصلی قدرت  استصوابی فقها و

 .در جمهوری اسالمی، فراهم آورد
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اند، کم نیست. مجتهدانی که البته ی سیاست ایران ایستاده«میانه»ی بازی البته دراختیار شورای نگهبان نیست. شمار فقهایی که در همه

توانند گزینشی میانه داشته باشند؛ و البته در رفتاری متفاوت، متأثر از تحمیل و ارعاب و تهدید در فضای اجتماعی تغییرطلب، می

ساز( گزینشی به اجبار و با گرایش به گیری و تصمیم سرنوشتی نهایی )رأیخواه و نظامی ـ امنیتی، در نقطهباندهای تمامیت

 .اقتدارطلبی داشته باشند

که رهبر جمهوری اسالمی بخواهد پیش از درگذشت تر مورد اشاره قرار گرفت: اینو این همه، مستقل از احتمالی متفاوت است، که پیش

ترین گزینه به رویکردهای سیاسی ـ ایدئولوژیک خود و کانون مرکزی قدرت را با خود یا وخیم شدن حالش، همسوترین و نزدیک

ی دراختیار، به هر شکل ممکن به خبرگان رهبری تحمیل، و عملیاتی و منتخب کنداستفاده از ابزارهای امنیت . 

های گوناگون است؛ وضع جسمانی رهبر کنونی که در ابتدا آمد، وابسته به مولفهها، چنانسخن آخر و تاکید موکد آن که تمام این ارزیابی

اندهای اجتماعی معترض به وضع موجود، دو متغیر مهمخص الیهطور مشجمهوری اسالمی، و نیز کیفیت کنش فعال جامعه مدنی و به . 
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  خرداد 0331 | 03 ژوئن 5102 | دوره جدید | شماره 3

فرضای، چند پیشدوراِن پساخامنه  *و یک فرض 
 کاظم کردوانی 

« اگربنیاد»همان نسبت پیچیده و ها هم بهشود بغرنج و بلندپروازانه باشد، پاسخمیان گذاشته میدر هر بحثی هرقدر پرسش اصلی که به

های نظری پرسشی که نه از جنس پرسشخواهند بود. و از این دست است پرسشی که ما در این نوشته در پِی پاسخ گفتن به آن هستیم. 

رو برای نشان دادن بُعدهای این های سیاسی است که بسیاری از متغیرهای آن نیز متغیراند و ناشناخته. ازاینبینیِ ی پیشکه در گستره

تا پاسخ مورِد کنیم کم صورِت مسئله، کلیت موضوع را در سه ضلع یک مثلث مطرح میهای آن و مشخص کردن دستپرسش و پیچیدگی

ها را توان آنهاست که میفرضنوعی از درون این سه سطح فراهم آید. یک ضلع، مشکالت این بحث است و ضلع دیگر آن پیشنظر به

ایفرض ماست برای شروع دوران پساخامنهبینی ثابت فرض کرد و ضلع سوم تکای قابل پیشتقریباً تا آینده . 

 .ضلع اول، مشکالت بحث

ای های متفاوتی که چه در سطح ملی و چه در سطح منطقهآغاِز این دوران است و وضعیت« زمانِ »کردن مشکل، خوِد مشخصنخستین 

سال دیگر یا پیش از تشکیل مجلس خبرگان جدید یا ی آینده آغاز شود یا یک رو خواهیم بود. اگر این دوران هفتهالمللی با آن روبهو بین

ها و آرایش نیروهای حکومتی ها وضعیت جناحکیل خبرگان جدید شاهد آن باشیم، در هریک از این موقعیتفرض دو سال پس از تشبه

ی موعوِد تعیین رهبر جدید حکومت متفاوت خواهد بود. در مقام نمونه، بودن یا نبودن هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان در آن لحظه

اهمیتی نیست. بودن یا نبودن قوهموضوع کم ای و قدرتمند شده یا ریه در دست حسن روحانی و دولتی پیروزبرآمده از توافق هستهی مج

تواند بسیار مهم باشدگاه خود میی خود و در جاینوبهحالت عکس آن، به . 

ای. کارگزارن اصلِی حکومتی براساس رویکردی ایدئولوژیک و ی ماست در شروع دوران پساخامنهدومین مشکل، وضعیت منطقه

المللی امکان پذیر نیست، ای و بینای منطقهجبههی استراتژیِک خاِص خود که حفظ انقالب، در واقع حکومت خود، بدون پشتسبهمحا

بار و اند. هرچند این سیاست برای مردم ومنافع ملی ما پیامدهای بسیار زیانهای خارجی و حتا داخلی خود را تنظیم کردهی سیاستهمه

حکومتیان از لون دیگری است. و بههمین علت هر دگرگونی بزرگی در منطقه بازتاب فوری  [1]«خانمانبراندازی داشته است، »منطقِ 

یا آن گرایش در  های حکومتی را متأثر خواهد کرد و سبب فراز یا فرود اینهای جناحبندیدر ایران خواهد داشت و آرایش و صف

ی ما به همین وضعیت امروز خواهد بود یا دگرگون شده؟ آیا عراق، ای منطقهی قدرت خواهد گردید. آیا در آغاز دوران پساخامنهرابطه

ومت ی حکافتاده یا با داعِش پیروز بر بخش بزرگی از عراِق زیر سلطههمین عراق امروز خواهد بود یا بدون داعش یا با داعِش از نفس

-ای با بشار اسد خواهیم داشت یا بدون اسد، اما در دسِت حزب بعث و حاصِل نوعی توافق بینشده؟ آیا سوریهفعلی یا عراِق سه پاره

هللا لبنان رقم خواهد زد. ای در سوریه بالفاصله سرنوشت کامالً متفاوتی را برای حزبشده؟ هر تغییر عمدهای سه پارهالمللی، یا سوریه

ایران و اسرائیل دچار تغییرات اساسی خواهد شد. و بالفاصله در داخل ایران و در آرایش نیروهای درونی « جنگی»دنبال آن آرایِش و به

ها در ها و درگیریحکومت تأثیر خواهد گذاشت. جنگ عربستان در یمن و درگیری این منطقه به چه شکلی خواهد بود؟ آیا کشمکش

المللی نوعی حکومت واحد شکل خواهد گرفت و حکومت ایران ای و بینماند یا با نوعی توافق منطقه همین سطح امروز باقی خواهد

ی ایران و آمریکا طور غیرمستقیم در مقام نیرویی پیروز در یمن حضور خواهد داشت یا دوباره دو کشور یمن خواهیم داشت؟ رابطهبه

ی آمریکا در این منطقه تبدیل خواهد شد یا به یکی از کشورهای اصلی طرف مراوده به چه شکلی خواهد بود آیا ایران رسماً یا دوفاکتو

ی شطرنج سیاسی و ژئوپولیتیک منطقه پیدا دارومریز فعلی ادامه پیدا خواهد کرد؟ نوع وضعیتی که ایران در صفحههمین سیاست کج

دلیل پیامدهای مستقیم آن در داخل اند و هم بهود ترسیم کردهی وجودی حکومت که خدلیل نوع عملکرد و اصوالً فلسفهخواهد کرد هم به

شود می کشور، بالفاصله تأثیرات مهمی در داخل نیروهای حکومتی و آرایش نیروهای آنان خواهد داشت و سبب چیرگی این یا آن بخش

ای عمل کندی دوران پساخامنهکنندههای تعیینتواند در مقام یکی از عاملو می . 

ای وضعیت جامعه و مردم همین است که امروز ی جامعه و حکومت است. آیا در زمان شروع دوران پساخامنهسوم، رابطهمشکل 

دانیم که امروز سریش رو خواهیم بود؟ میهای کوچک و بزرگ مطالباتی روبهای متالطم و همراه با حرکتکنیم یا با جامعهمشاهده می

و خرد  ی ما که برخاسته از نوعی آگاهی دلیل اتفاقات منطقهاشته است و البته ترس مردم هم )بهقدرت است که جامعه را آرام نگه د

ای در حفظ وضع موجود دارد. ضروری است که به یک عامل مهم در تغییرات جامعه هم توجه کنیم و آن کنندهجمعی است( سهم تعیین

ی حکومتی، در تعیین سیاسِت حکومتی است. اما آیا گرایانههای سرکوبیاستهای سیاسی تأثیرگذار، به دلیل سهم نبود نیروها و تشکل

http://mihan.net/1394/03/23/
http://mihan.net/author/akauthor043/
http://mihan.net/1394/03/23/294/#p1
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توانند در حد معینی بر روند جریان شده در وضعیتی خاص میطلِب سرکوبهمین نیروهای درون حکومتی و غیرحکومتِی اصالح

 تأثیربگذارند؟

هافرضضلع دوم، پیش  

 وضعیِت جامعه مدنی ایران-1

ی مدنی ایران شدیداً آسیب دید و بسیاری از نهادهایی که با هزار خون دل شکل گرفته دولت احمدی نژاد، جامعه خیزدر دوران فاجعه

ی زندگی اجتماعی خارج شدند. نوعی حضور داشتند؛ یا از کار بازماندند یا کامالً از گردونهوخیزان و شکننده اما بهبودند و هرچند افتان

شکلی کارساز حضور فعال داشته باشند و اند بههای داده شده، هنوز نتوانستهرغم وعدهی دولت یازدهم هم بهدر این عمر تقریباً دو ساله

توان از تأثیر نگاران ایران هنوز در همان پیچ تعلیق گرفتار است. در نتیجه در وضعیت فعلی نمینهادهایی مانند انجمن صنفی روزنامه

ای سخن گفت. البته همیشه ی دوران پساخامنهی جامعه مدنی در روند تعیین وضعیِت بالواسطهتوجهکننده که سهل است حتا قابل تعیین

هایی نظیر بحران آب یا محیط های ایران بود )ازجمله در بحرانوار مردم در کشوِر غیرمنتظرهتوان ناظِر حضوری ناگهانی و شورشمی

بینی مورد توجه قرار بگیردک وضعیِت قابل پیشتواند برای یزیستِی ریزگردها(، اما این امر نمی . 

2- های سیاسیها و تشکلوضعیت حزب  

های ی شطرنج سیاست ایران هستند. حتا تشکلهای مستقل سیاسی غایِب اجبارِی بزرگِ صفحهها و حزبسالیان درازی است که تشکل

گاه این یا آن شخصیت سیاسی )البته اگر در زندان یا مهاجرت بهی گاهها تنها در حد مصاحبهمذهبی-مذهبی مانند نهضت آزادی و ملی

روز ی تأثیرگذارِی بالواسطه و بههای بیرون از ایران حضور سیاسی دارند و کامالً از گردونهنباشند( و یا این یا آن مصاحبه با رسانه

اندی حکومت( کنار گذاشته شده)با زور سیاسی و اعمال سرکوبگرانه . 

توانند با تکیه به نیروی ای هستند و در وضعیِت نسبتاً آزاد میطلبان که هنوز دارای نیروی قابل مالحظهها، اصالحومتیدر طیِف حک

دهند، در تعیین وضعیت ایران سهم داشته باشند هر دلیلی بر دیگران ترجیح میخود و آن بخش از جامعه، حتا سکوالرها، که اینان را به

شود، بلکه های بازدارنده حکومت علیه اینان خالصه نمیاتوان از عمل هستند. این ناتوانی تنها در فشار و سیاستهای گوناگون نعلتبه

-گردد. در وضعیِت فعلی، اینان تنها میهای سیاسی خود آنان برمییک بخش مهم این ناتوانی ساختاری است و به رویکردها و گزینش

است. جریان دوم، کارگزاران « جریان دیگر»هم در صورِت حضور در مرکِز عهده بگیرند که آنهتوانند در کنار یک جریان دیگر نقشی ب

توانند در زیر لوای هاشمی رفسنجانی مؤثر باشند و در کنند. اینان امروز تنها میاست که از لحاظ تشکیالتی در حد یک محفل عمل می

های قابل اعتنایی دارند. اما بسیار بعید است که اینان روکراسی حکومتی پایهاین صورت در طیف وسیعی میان مدیران میانی دولتی و بو

ی هم در مجموعهعنوان کارگزاران بتوانند در تعیین رهبر بعدی سهمی داشته باشند. کارایی این طیف در جایی دیگری است و آنبه

ها و مانورها و زدوبندهای سیاسی ت به امکانات و تواناییبایسمانورها و اقدامات هاشمی رفسنجانی معنا پیدا می کند. در حقیقت می

ها توجه کردهایی از سپاه و حتا امنیتیهایی از روحانیت و بخشهاشمی رفسنجانی در مرکزهای اصلی قدرت نظیر الیه . 

مؤثر حکومت تبدیل شده چندان مناسِب امروز خود، به مرکز ثقل بسیاری از نیروهای خاموش اما رغم وضعیت نههاشمی رفسنجانی به

رو و تا روحانیت دوراندیش و معترض را در کنار خود دارد که میانه« گرایاناصول»طلبان تا است و طیف بسیار ناهمگون از اصالح

ه طور علنی به او خواهند پیوست . حتا همان تعداد رای آخرش در مجلس خبرگان ، با توجه بدرصورت آشکار شدن افِق اقبال سیاسی به

ی عملکرد و تأثیرگذاری بایستی آن را ناچیز شمرد. جریان سوم، مؤتلفه است. دایرهتمهیدات وسیع مخالفانش، بسیار گویاست و نمی

-ی شفاف عمومی است. اینان نیز از طریق امکانات درونِی خود در راهروهای پنهان حکومتی و بده وبستاناینان نیز خارج از عرصه

توان مؤثر دانست، جریانی گرایان، تنها جریانی که میتوانند عمل کنند. درجریان موسوم به اصولاست که می هایی در پستوهای قدرت

جمعی و ابواب« روحانیت»های پیداوپنهان ای از محفلها هستند که یک سر آن به مجموعهظاهر الریجانیاست که متولیان اصلی آن به

ی فلکی حکومت حضور دارندهای سیاِه مجموعهاصلی قدرت را در دست دارند و هم در حفرههای آنان متصل است و هم بخشی از اهرم . 

 وضعیت و موقعیت سپاه پاسداران-3

عهده داشت، از آن پس این سپاه های حکومتی بهی جناحای، وزارت اطالعات سهم مهمی در تعیین موازنههای زنجیرهاگر تا زمان قتل

کننده در مناسبات قدرت اند به نیرویی تعیینبه موقعیت خاصی که هم خود و هم دیگران برای آنان فراهم کرده با اتکا  پاسداران است که

شود، چنین امری را محتمل ی کودتای سپاه بیان میهای گوناگونی که اینجا و آنجا در بارهدر ایران تبدیل شده است. اما برخالف تحلیل

دانم و آن هم به چهار دلیلنمی . 
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بینیم، نیروهای نظامی در ها مشترک مینخستین دلیل: با نگاهی گذرا به تاریخ کودتاها در ایران و جهان، یک مشخصه را در اغلب آن

آنکه در ایران امروز وضعیت زنند، البته اگر شرایط آن فراهم باشد. حالی کشور دست به کودتا میوضعیت بسیار بحرانی و شکننده

جامعه دست  ریختگی همانی است و نه شکننده که نیرویی مثل سپاه بخواهد برای نجات حکومت و فائق آمدن بر بهجامعه نه بسیار بحر

 .به کودتا بزند

ی عشق و کم از لحاظ قانونی مشروعیت خود را از آن دارد( رابطه)که سپاه دست« روحانیت»ی میان سپاه و دلیل دوم اینکه رابطه

به سپاه پاسداران « روحانیت»ی بسیار دقیِق نگاه بخش مهمی از کنندههللا مهدوی کنی به سپاه پاسداران، بیانتنفرت است. شاید نگاِه آی

من اعتقادم بر این “گوید: پردازد، میها و رابطه با سپاه میها و انحالل آنباشد. مهدوی کنی در خاطرات خود، آنجا که به موضوع کمیته

خالصه من خدمت امام عرض کردم این برخوردی که آقای ناطق … دانستمی بماند و ادغام را صحیح نمیبایست کمیته باقبود که می

ها[ بگذارند؛ عالوه بر دو اشکال مذکور، اشکال ثالثی هم دارد. خواهند فرماندهان سپاه را ]مسئول مقابله با گروهکنوری دارند و می

شاءهللا پیروز که ان–حاال هم در جنگیم، خوب این نیروی انقالبی فعال در جنگ اشکال ثالثش این است که سپاه نیروی مسلح است، 

کنم، آن وقت این نیروی پیروز بدون رقیب ممکن است که بعدها مشکالتی ایجاد اگر رقیبی نداشته باشد من احساس خطر می -گرددمیبر

ها باشد تا توازنی ایجاد شود. من اعتقادم این بود که انقالب دو بر آنها هم انسان هستند، باید نیروی دیگری هم در برابکند. باالخره این

جای خود، ولی الزم است گفتم سپاه بهخواهد، بسیج هم نیروی دوم نیست، چون از خود سپاه است. میتا نیروی انقالبی مسلح می

  [2] ”…نیرویی دیگر به نام کمیته باقی بماند

ای مورد اند از خود چهرهاند، نتوانستههای حکومتی روی آوردهی عمومی سیاست و مقامدلیل سوم: کسانی که از درون سپاه به عرصه

ت ریاست های آشکار چنین وضعیتی باشند. انتخابای محسن رضایی و باقر قالیباف، نمونهی مردم ارائه بدهند. شاید دو چهرهعالقه

های قدرت اقتصادی و سیاسی و ی اهرماندازی سپاه به همهگذارد. دستهای مختلف هم بر همین واقعیت صحه میجمهوری در دوره

تر مردم و جامعه از سپاه انجامیده استفرهنگی هم به دوری بیش . 

-حد عملیاتی در داخل و خارج و دستگاهاختیارات بیدلیل چهارم: سپاه چه نیازی به کودتا دارد؟ امروز افزون بر قدرت عظیم نظامی و 

های اقتصادی مملکت است و تقریباً ها و بنگاهترین شرکتعرض وزارت اطالعات( و سایبری، سپاه دارای بزرگهای بزرگ امنیتی )هم

های عظیم نفتی و و تا طرح های گمرکی و نفتیهای اقتصادی مملکت حضوری بدون رقیب دارد، از مخابرات تا پایانهی عرصهدر همه

ی سردار سرتیپ پاسدار حسن رستگارپناه، جانشین مرکز به گفته… سازی وسازی و ساختمانکالن قراردادهای سدسازی و جاده

های خصوصی است که بیشترین مطالبات ترین سازمانسپاه یکی از بزرگ»مطالعات و امنیت پایدار ملی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، 

سپاه یکی از حساسترین فردوگاههای غیرلشگری را به پایانهی گمرکی خود تبدیل کرده است   [3]«مالی را از دولت و شهرداری دارد

توانند چنان قدرتی برخوردارند که میاز آنو آن را دربست در اختیار دارد و به هیچ سازمان دولتی هم پاسخگو نیست. فرماندهان سپاه 

المللی ی بینالمللی مملکت را اشغال کنند و دولت را وادار کنند که مناقصهترین فرودگاه بیندر روز روشن مقابل دولت بایستند و بزرگ

ی به رئیس جمهور مملکت نامه صورت جمعتوانند بهخود را فسخ کند و فرودگاه را در اختیار آقایان بگذارد! فرماندهان سپاه می

های مختلف در اعضای هیئت دولت شرکت دارد. سوم نمایندگان مجلس سپاهی هستند. سپاه در دولتبنویسند و او را تهدید کنند! یک

و بازهم  های باالی مدیریتی هستند.تنها شهردار پایتخت مملکت از سپاه است، بلکه بسیاری از سرداران بازنشسته سپاه هم در مقامنه

ها نفر از مدیران اند وصداند سبب تحول شدههای مدیریتی را بر عهده گرفتههر کجا نیروهای سپاه پست“ی حسن رستگارپناه گفتهبه

اما میتوان با این سخن رستگارپناه توافق  . [4]”سپاه در ارگانها و نهادهای دیگر با مدیریت انقالبی خود سبب رشد و بالندگی شدند

داشت که میگوید ” برخی میگویند سپاه میخواهد کودتا کند و این درست نیست زیرا سپاه جایگاه خود را در حکومت دارد و نیاز به 

  [5].”این مباحث ندارد

 دوران گذار-4

ی بعد ی این دوران گذار است که دورهگیری و رونِد اولیهای یک دوراِن گذار خواهد بود و نوعِ شکلی دوراِن پساخامنهنخستین مرحله

 .را رقم خواهد زد

 ضلع سوم، یک فرض

-پس از خود اندیشیده و چاره ای برای دورانهللا خامنهدهد که از هم اکنون شخص آیتضلع سوم این مثلث را این فرض تشکیل می

 .اندیشی کرده است

وضعیِت امروز ایران و موضوع جانشینی رهبر بعدی حکومت کامالً با وضعیت پس از فوت آقای خمینی متفاوت است. در آن زمان 

ی کشور نشسته کننده و تاحدود زیادی منسجم در مرکز ادارهتضادهای درون حکومتی به این شکل بروز نکرده بود و یک جمع تعیین
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صاحب نفوذ بود و با « روحانیت»معنا در مقام اول حکومت در اوج قدرت خود بود و در درون یکبود و هاشمی رفسنجانی به

داری کننده و مدعِی سیاست و مملکتتوانست تاحد زیادی اعمال نفوذ کند. از نیروی تعییندر جامعه می برخورداری از اقبال گسترده

تازگی از جنگی هشت ساله بیرون آمده بود و مردم از ی دیگری بود. کشور بهگونهی نبود. وضعیت جامعه هم کامالً بهچون سپاه خبر

آنکه امروز از آن جمع منسجم در روی آنان گشوده شده بود. حالانداز دیگری همراه با امید بهرها شده بودند و چشم« سیستم کوپنی»

های قدرت کنار کلی از گردونههای دارای محبوبیت بهسر گذاشته است و چهرهرا پشت 88پس از سال مرکز خبری نیست، جامعه دوران 

-ای آشکار بروز میگونهبه شدیدترین وجه خود پس از انقالب رسیده است و در جامعه به« روحانیت»اند. تضادهای درون گذاشته شده

های آشکاری اندیشی برای دوران پس از خود نیز تفاوتت. در نوع رفتار و چارههای اصلی در دست یک نفر متمرکز اسیابد. تمام قدرت

ی حکومت خود بود و به اقداماتی خیلی کلی )نظیر نگران آیندهای و آقای خمینی وجود دارد. هرچند آقای خمینی هم دلمیان آقای خامنه

خصی برای تعیین رهبر بعدی نکرد. البته صرفنظر از عالقه یا اندیشی خاص و مشکنار گذاشتن آقای منتظری( دست زد. اما هیچ چاره

های پایانی عمر چقدر هللا خمینی هم توجه کرد و معلوم نیست که در آخرین سالشخصی می بایستی به وضعیت جسمانی آیت تمایل

توانسته است بر امور اشراف کامل داشته باشدتوانایی داشته و چقدر می . 

ی دیگری است، حتا در نوع رسیدگی روزمره به امور )از قبیل سر ساعت معین به دفتر رفتن و گونهای کامالً بههاما وضعیت آقای خامن

آیتهللا  [6]پشت میز نشستن و در تماس دائم با کارگزاران حکومتی بودن و تمشیت شخصی امور و حتا دخالت در برخی امور جزیی.(

ی قدرت ای تا به امروز در مدت زمان طوالنِی بیست و شش سال، در مقام رهبر جمهوری حکومت اسالمی و ولی فقیه با همهخامنه

های اصلی حکومت را در دستان خود متمرکز کرده و حکومت کرده است روز تمام شریاندقت روزبهقانونی و فراقانونِی خودخواسته، به

ی های بزرگ حکومتی و اجتماعی، با هوشیاری، حکومت خود را حفظ کند. چنین کسی آیندهه است با فائق آمدن بر بحرانو توانست

ای نامعلوم واگذار نخواهد کردحکومت خود را معلق رها و به آینده . 

های منتفع از این شی کرده است و نیرویاندیدقت برای رهبری بعد از خود چارهها پیش بهای از مدتهللا خامنهگمان این قلم، آیتبه

اندیشی قرار داده استی اجرایی این چارهخود را هم پشتوانهخصوص سپاه و نیروهای امنیتی وفادار بهشده و بهبینیوضعیِت پیش . 

تواند به شده میبینیی پیشهی امروزی، این برنامای و در نبود این قدرت فائقههللا خامنهاما پرسش مهم این است که آیا در فقدان آیت

گونه که معمار آن خواسته است پیش برود؟همان  

توانند در تغییر این ها هم میفرضی آن پیشصورت همهای بچرخد که وجه منفِی این پاسخ وجه غالب آن شود، در آنگونهو اگر چرخ به

 .فرض سهیم شوند

 

دست دارد و در فردایی نزدیک یا دور به دازند که سکان هدایت حکومتی را بهرسم جهان سیاست است که به بررسی دوران کسی بپر

بایست به آرزوی مرگ کسی تعبیر کردجمع هفت هزارسالگان خواهد پیوست؛ و این معموِل جهان سیاست را نمی . 

 !از این همین روست که بسیاری »منطق« کارها و موضعگیریها و سیاستهای حکومت را »درک« نمیکنند -[1]

 .خاطرات آیتهللا مهدوی کنی، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، 0382، صفحههای 538 و 533 -[2]

مصاحبهی سردار سرتیپ سپاه حسن رستگارپناه با روزنامه »قانون« بهمناسبت سالگرد تأسیس رسمی سپاه، ایسنا، شنبه ١  -[3]

٢٨۳۱اردیبهشت   

 همان – [5]و [4]

در مصاحبهی معاونت وقت سینمایی وزارت ارشاد با آیتهللا خامنهای، در دوران ریاست جمهوری، در بارهی سینما و مسائل آن،  -[6]

ریان اعتراض کرد. این مصاحبه پس از رسیدن به رهبری در نشریه به علی نصی« قاضی شارح »ای به واگذاری نقش آقای خامنه

ی آن به خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی هم رسید. منتشر شد. و حتا دامنه 0311، به سردبیری سید مهدی شجاعی، در سال «نیستان»

داشتند که من رد « سربداران»ل جمهور ایرادی به سریارئیس»نویسد: خود می 0335بهمن  05ی روز هاشمی رفسنجانی در خاطره

 .«کردم، ایشان ناراحت شدند و من پشیمان
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  خرداد 0331 | 03 ژوئن 5102 | دوره جدید | شماره 3

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

 

آیت هللا خمینی پیش از تصویب قانون اساسی والیت محور، مکنونات قلبی خود را به صراحت بیان نمی کرد. می گفت می خواهم این چند 

سخنان را آیت اله خمینی حدود دو ماه پس از سال دیگری که از عمرم مانده را در قم به کار طلبگی بگذرانم. )اگر اشتباه نکنم این 

و پیش از سفر به قم ایراد کرد که در رسانه های آن زمان بازتاب وسیعی داشت( شاید هم نسبت به امکان پیاده  28انقالب یعنی سال 

توری سلطنتی زیربار کردن پروژه والیت فقیه در جامعه ایران هنوز تردید داشت و نگران آن بود که ملت طغیان کرده علیه دیکتا

 .دیکتاتوری فقیه نرود

حتی زمانی که والیت فقیه به تصویب خبرگان قانون اساسی رسید و بنیانگذار جمهوری اسالمی در مقام نخستین ولی فقیه و رهبر عالی 

به نهاد والیت فقیه ختم  نظام از مقر جماران فرمانروایی خود را آغاز کرد هنوز احساس نمی شد که قرار است همه راه های نظام جدید

شود و شخص خمینی اهرم های اصلی قدرت را قبضه کند. اما خیلی زودتر از آنچه تصور می شد، این نهاد که مهندس بازرگان در 

، نقش بازسازی استبداد دیرینه ایرانی و سرکوب مطالبات ”این لباسی است که فقط برای قامت امام دوخته شده“مخالفت با آن می گفت 

موکراتیک جامعه را برعهده گرفت و نه تنها با آزادی های سیاسی کسب شده پس از انقالب بلکه با آزادی های اجتماعی و فردی د

به دشمنی برخاست…( نهادینه شده در دوران پهلوی )مثل آزادی مذهب، پوشش، تغذیه، رفتار اجتماعی و . 

ان مورد اعتماد خود مثل هاشمی رفسنجانی، بهشتی، باهنر و خامنه ای به زمانی که خمینی پس از هفته ها تردید، به توصیه روحانی

عزل نخستین رئیس جمهور جمهوری اسالمی رضایت داد، نهاد والیت فقیه فقط دو سال داشت. عزل بنی صدر و تشدید سریع سرکوب و 

ست. والیت فقیه این فرزند ناخلف انقالب با شتابی خفقان نشان داد که استبداد جان سخت ایرانی از خاکستر داغ خود دوباره سربرآورده ا

مسئول همه چیز و پاسخگوی هیچ چیز که ستون استبداد دیرپای شرقی است را برعهده گرفت و آن چنان  باور نکردنی نقش خودکامه 

پادشاهی را سفید کرد. و که آیت اله منتظری در نامه معروفش به آیت اله خمینی نوشت جمهوری اسالمی در بیداد و سرکوب روی نظام 

قدرت نامحدود و غیرپاسخگو با از خود راندن مصلحان و منتقدان و جذب قدرت طلبان ریاکار و اپورتونیست، ” افتد و دانی“آن چنان که 

در گام به گام در چنبره فساد سیاسی و در مراحل بعدی، در مرداب رانت خواری و غارتگری های اقتصادی غرق شد. مهندس بازرگان 

آیت اله خمینی پیش از تاسیس جمهوری اسالمی در دعوت از همه ” وصف رفتار خمینی پس از نشستن بر تخت والیت فقیه می گوید: 

شد )به نقل ازکتاب ” همه با هم“جانشین ” همه با من“می داد. پس از به قدرت رسیدن شعار ” همه با هم“گرایش ها به همراهی شعار 

” (کتانقالب ایران در دو حر“  

با این همه نخستین متولی این امام زاده با جانشین خود تفاوت اساسی داشت. بنیانگذار جمهوری اسالمی مرجع مذهبی مقتدر و متکی 

به نفسی بود که نهاد والیت فقیه مشروعیت خود را از او می گرفت. او که در نخستین سال های پس از انقالب از حمایت میلیونی مردم 

و در ورای همه ی جناح ها و دسته بندی ها قرار داشت برای پیش برد اوامر خود نیازمند هیچ یک از آنها نبود. اما  برخوردار بود

نسبت جانشین او با نهاد والیت فقیه معکوس شد. او که از کاریزمای خمینی و مشروعیت مذهبی و محبوبیت برخوردار نبود، از همان 

http://mihan.net/1394/03/23/
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میان و نیروهای امنیتی تکیه کرد تا بتواند کار رهبری جناح ها و توزیع قدرت که بنیانگذار نظام آغاز برای تحکیم موقعیت خود به نظا

جمهوری اسالمی با تکیه بر پایگاه وسیع توده ای و مشروعیت مذهبی به پیش می برد را با پشتیبانی ارگان های سرکوب به پیش برد. 

احترام و پذیرش قلبی رهبری شد. این نقطه ضعف های خامنه ای او را برآن در دوران خامنه ای، به تدریج ترس از رهبر جایگزین 

داشت که از آغاز در مسیر حذف و تسویه کسانی قدم گذارد که در دوره خمینی همطراز و رقیب او بودند و ضعف ها و ناتوانی های او 

ده و فرصت طلب و تسویه و حذف مداوم منتقدان و را از نزدیک می شناختند. این شیوه رهبری که الجرم با برکشاندن افراد سرسپر

اصالح طلبان همراه بود، گام به گام ظرفیت جمهوری اسالمی و آستانه تحمل آن را کاهش داد و به مرور زمان ریاکاری، فساد و رانت 

 .خواری را در آن نهادینه کرد

خگوی والیت فقیه به ام الفساد تبدیل شده است. این نهاد و سال پس از به قدرت رسیدن خامنه ای نهاد نظارت ناپذیرو ناپاس 53اینک 

سال پس از انقالب نه فقط از اعتبار و  33نخستین متولی آن که در سال های پس از انقالب از حمایت توده های متوهم برخوردار بودند، 

شان داده اند که آن را مانع اصلی سازگاری پشتیبانی ملی برخوردار نیستند بلکه مردم به ویژه نسل های جوان در فرصت های مختلف ن

جامعه ایران با شرایط نوین جهانی و با خواسته های دیرینه خود می دانند. اگر امروز مردم بخت آن را داشتند که در یک رفراندوم نظر 

ی رای دادند، به والیت مطلقه فقیه به جمهوری اسالم 28خود را در قبال والیت فقیه ابراز کنند، احتماال با همان نسبت آرایی که در سال 

 .نه می گفتند. و این خود بازگو کننده معکوس شدن رابطه مردم و والیت فقیه در دوره ی خامنه ای است

 مبارزه بر سرجانشینی خامنه ای آغاز شده

داشته اند. کهولت و بیماری در ماه های گذشته برخی مقامات و مسئوالن جمهوری اسالمی به مساله تعیین جانشینی خامنه ای، اشاره 

موضوع جانشینی او را به یکی از دغدغه های جدی جناح های جمهوری اسالمی تبدیل کرده است. بنظر می رسد که رقابت ها در این 

 .مورد بطور غیرمستقیم آغاز شده باشد

ع متغیرهای گوناگونی است که هریک از تغییر و تحوالت ایران در دوران پس از خامنه ای و این که چه کسی جانشین وی می شود تاب

 :آنها می تواند تاثیری تعیین کننده بر آن داشته باشد. برخی از این متغیرها را برمی شمارم

 چگونگی حل و فصل مساله هسته ای و مناسبات ایران و غرب

 سمت و سوی تحوالت شتابان عراق، سوریه و دیگر کشورهای منطقه

نجانیزنده و فعال بودن هاشمی رفس  

 توازن قوا میان جنبش دموکراسی خواهی و حاکمیت

 دخالت برنامه ریزی شده خامنه ای برای تعیین جانشین

 ترکیب مجلس خبرگان

 .متغیرها و عوامل غافلگیرکننده ی دیگر

خامنه ای و ترکیب خبرگان می پردازیم  در این یادداشت صرفا به تاثیر دو عامل دخالت : 

 دخالت خامنه ای

ی احتماال دخالت در تعیین جانشین خود را یک تکلیف شرعی می داند، و نمی تواند نسبت به آن بی اعتنا باشد!)این فرض را از خامنه ا

 یکی از صاحب نظران به عاریت گرفته ام(

ن است از است چگونه ممک” بصیرت“او که در امور جزیی نظام نیز گاه و بیگاه دخالت می کند، و به قول خود اهل دور اندیشی و 

مساله ای به این اهمیت غافل باشد؟ قطعا به این موضوع اندیشیده و برای جانشینی خود کسی را در نظر گرفته است. حتی چه بسا با 

 .توجه به بیماری و احتمال از کارافتادگی پیش از مرگ، به سپردن وظایف خود به جانشین در زمان حیات خویش نیز فکر کرده باشد
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عاده خامنه ای و اطرافیان او نسبت به ریاست مجلس خبرگان کنونی و ترکیب خبرگان آینده که انتخابات آن در اسفند ماه حساسیت فوق ال

 .سال جاری برگزار می شود نیز از همین نگرانی ها ناشی می شود

نقل می شد که پیش از رای پس از شکست هاشمی رفسنجانی از محمدی یزدی در انتخابات ریاست مجلس خبرگان از برخی منابع موثق 

نفر از اعضای خبرگان به رفسنجانی تمایل داشته اند و او هم به همین دلیل نامزد شده بود. اما در آخرین لحظات، خامنه ای  12گیری، 

می دهند. اعضای خبرگان را زیر فشار می گذارد و به این ترتیب نیمی از طرفداران رفسنجانی به رغم تمایل خود به محمدی یزدی رای 

صرفنظر از صحت و سقم این شنیده ها این یک واقعیت است که فقهای خبرگان آن چنان که در سنت روحانیت شیعه مرسوم است در 

صورت احساس تهدید و فشار به تقیه میل می کنند. و این البته منحصر به روحانیت شیعه هم نیست. تقریبا در همه رژیم های 

ن تابعی از اراده و منویات رهبران است و طبعا این رفتار با بود و نبود رهبران دچار نوسان و تغییر می رفتار مسئوال  غیردموکراتیک

این واقعیت ها، پیش از مرگ و یا از کارافتادگی احتمالی، فرایند   شود. منطقی آن است که فکر کنیم خامنه ای با شناخت دقیق از همه

ند و فرد مورد نظر خود را به تایید خبرگان برساندتعیین جانشین خود را مدیریت و هدایت ک . 

گام اساسی در پیشبرد این پروژه مهره چینی محاسبه شده در ترکیب مجلس خبرگان است. می توان گفت در جنگ تعیین جانشین خامنه 

وحانی و میانه روهای رژیم، دید حسن ر  ای مهم ترین و تعیین کننده ترین نبرد، انتخابات خبرگان اسفند ماه سال جاری است. باید

مراجع مذهبی و افکار عمومی مردم تا کجا می توانند از قلع و قمع نامزدهای مورد حمایت خود توسط شورای نگهبان که در مورد 

خبرگان بی رحمانه تر از مورد مجلس عمل خواهد کرد ممانعت کنند. احتماال پس از تشکیل خبرگان، خامنه ای مساله تعیین جانشین 

 .رهبر را در دستور کار خبرگان قرار می دهد

این که از دل خبرگان آینده یک رهبر میانه رو همسو با هاشمی و روحانی بیرون آید و یا کسی مثل خود خامنه ای اهمیت تعیین کننده در 

قدرت سیاسی و منافع جدال میان دو سمت گیری اساسا متفاوت در سیاست های خارجی و داخلی جمهوری اسالمی خواهد داشت. حفظ 

سرشار امپراطوری اقتصادی بیت رهبری و حلقه اصلی پیرامون آن در گرو آن است که یکی از افراد نزدیک به این گروه به جانشینی 

و خامنه ای برگزیده شود. آنها تجربه به حاشیه راندن حلقه جماران و بیت خمینی که خود عامل آن بوده اند را در کارنامه خویش دارند 

نمی خواهند به همان سرنوشت دچار شوند. از برخی شواهد و شنیده ها چنین برمی آید که رهبر جمهوری اسالمی در صدد جانشینی 

 .مجتبی خامنه ای است

اگر نظر خامنه ای بر جانشینی فرزندش و یا کس دیگری باشد با شناختی که از او وجود دارد برای به کرسی نشاندن حرف و نظر خود 

مه راه های ممکن اقدام خواهد کرد. از مدت ها پیش برخی جلسات تدریس درس خارج مجتبی خامنه ای در شبکه های مجازی و از ه

یوتیوب دیده می شود. پدر خانم او حداد عادل وی را مجتهدی مدبر و باتقوی معرفی می کند. مشهور است که خامنه ای یکبار در پاسخ 

ایشان آقازاده نیستند خودشان “وید شنیده ایم آقازاده شما رئیس جمهور تعیین می کند، گفته است مهدی کروبی که خطاب به وی می گ

این احتمال نیز وجود دارد که اگر خامنه ای مجلس خبرگان آینده و مراجع روحانی را آماده پذیرش جانشین مورد نظر   ”.آقا هستند

ت خود دست بردارد. در آن صورت مساله به پس از وفات وی محول می شود و خویش نبیند از اصرار برای تعیین جانشین در زمان حیا

 .در نتیجه بخت میانه روها افزایش می یابد

خامنه ای به زور سرکوب و اختناق رهبری خود را حفظ کرده است. از حلقه اصلی اطرافیان بیت رهبر که بگذریم، مقبولیت او در بخش 

ز روی اجبار و فرصت طلبی است. هنگامی که سایه اقتدار او از سر جمهوری اسالمی حذف شود مهمی از هرم حکومتی نیز ظاهری و ا

بسیاری از مسئوالن نظامی و روحانی که امروز فرمانبردار و مطیع وی می نمایند رفتار جدیدی سازگار با مصالح و منافع خود در پیش 

 .می گیرند

ا ادامه دهدجانشین خامنه ای هرکه باشد نمی تواند راه او ر  

خامنه ای در شرایطی به رهبری جمهوری اسالمی رسید که هنوز جهان در فضای دو قطبی و جنگ سرد به سر می برد و او بر این 

تصور بود که تقویت مناسبات ایران با اردوگاه شرق و دولت های همسو تنها راه تحقق اهداف جمهوری اسالمی است. اما در گذر زمان 

ن رفت، جهان دو قطبی و جنگ سرد جای خود را به جهان چند قطبی و روند شتابان جهانی شدن داد. در این مدت از میا  اردوگاه

ایران که بزرگ ترین حامی گفتمان دموکراسی خواهانه ” طبقه متوسط فرهنگی“ساختار و ذهنیت جامعه ایران نیز به کلی دگرگون شد و 

پیدا کرد. با این همه او در دوران طوالنی حکومت خود با همان تصورات و نگرش گذشته  است، رشد و نفوذی بی سابقه در جامعه ایران

 .به ایران و جهان نگریسته است

میانه روها و پراگماتیست های جمهوری اسالمی که هاشمی رفسنجانی نمونه شاخص آنان است از همان آغاز با این نگرش 

ایران و غرب بوده اند. در همه این  ر تعدیل سیاست های داخلی وعادی کردن مناسبات ایدئولوژیک خامنه ای زاویه داشته اند و طرفدا
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ساله اختالف میان نگرش خامنه ای با لیبرال های جمهوری اسالمی که خواستار بهبود مناسبات ایران و آمریکا، جلب سرمایه  53

محل اصلی منازعه میانه روها به رهبری هاشمی و آیت گذاری های خارجی، رشد بخش خصوصی و پیوستن به بازار جهانی بوده اند، 

 .اله خامنه ای بوده است. این اختالف هنوز هم مهم ترین دلیل کشمکش های جناحی در جمهوری اسالمی است

در دهه های گذشته ضرورت های اقتصادی و اجتماعی و به طور کلی شرایط عمومی عینی و ذهنی جامعه ایران و حتی الزامات بقای 

مهوری اسالمی راه ادامه سیاست های گذشته را ناهموارتر و شرایط را برای میانه روها مساعدتر ساخته استج . 

به موازات این دگرگونی های ساختاری بسیاری از طرفداران پروپا قرص خامنه ای نیز دچار تردید شده اند. حتی خود خامنه ای هم با 

هد با تندروهای حکومت بر سر سیاست خارجی مرزبندی دارد و گه گاه رویکردهای وجود سرسختی و لجاجی که از خود نشان می د

جدیدی نشان می دهد.گویی همه چیز برای تغییر آماده است، مگر وجود شخص خامنه ای! اگر تعیین جانشین خامنه ای به پس از مرگ 

 .او موکول شود، بخت تندروها کاهش می یابد

ه باشد و به هریک از جناحهای حکومت که متمایل باشد نمی تواند سیاست های داخلی و خارجی به باور من جانشین خامنه ای هرک

 .گذشته را ادامه دهد

بنابراین اغراق نیست اگر بگوئیم غریزه بقاء، جمهوری اسالمی را به همان راهی مجبور می کند که امروز هاشمی رفسنجانی نشان می 

وری اسالمی به دست طبقه حاکمه ای که اکثریت آن منافع اقتصادی و سیاسی خود را در دهد. در غیر این صورت سومین رهبر جمه

 .آشتی با غرب و پیوستن به بازار جهانی می بیند، خلع خواهد شد
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های فساِد اقتصادیجزیره نهاد رهبری و شبه  
 حمید مافی

اگر در پیشاخامنهای ساختار بیت رهبری »هیئتی« بود و تنها تعداد محدودی از افراد » نزدیک« و »مورد اعتماد« خمینی در  -یکم

دارای « بوروکراتیک»به یک نهاد « بیت رهبری»ای اجرای فرامین رهبری نقش داشتند، در دوران خامنه ل و ها و انتقاگیریتصمیم

 .ساختار و سیستم تبدیل شد

اگر چه در نمای بیرونی و افشاء شده ما با رئیس دفتر نهاد رهبری و تعداد محدودی از مشاوران ولی فقیه آشنا هستیم، اما بخش پنهان 

ای آقای خامنه»الی سخنان ولی فقیه و همان معدود مشاوران و مسؤالن از پرده بیرون افتادۀ نهاد رهبری دید: ن از البهتوابیت را می

هستند. این   …جمهوری، وزارت دفاع، حزب و میدان جنگ و باری ازتجربۀ کاراجرایی از ریاسترهبرمعظم،رهبری جوان با کوله

تر ازحوزۀ مدیریتی دفترامام )ره( باشد. ازاین رو یک ریتی مقام معظم رهبری به مراتب وسیعها باعث شده است تا حوزۀ مدیتجربه

آقا احمد ارجاع )ره( بسیار محدود بود و کارها همواره به حاج سازمان یا یک نهاد در دفترایشان نهاده شده است. دفترحضرت امام

و شادابی و اقتضای رهبری، نهادی است که ابعاد گوناگون را با کار شناسان شد. دفتر مقام رهبری به دلیل جامعیت خودشان و نشاط می

کند. بخش الملل نیز جداست که آقای والیتی آن را اداره میمختلف پوشش داده است. یکی دفتر ارتباطات مردمی است، دفتر مشاورۀ بین

دهند و مشغول کار هستند که در موضوعات مختلف اوره میای مشاور به مفهوم واقع کلمه مشها، معاونت فرهنگی و غیره. عدهبررسی

0381اسفند  01روزنامه جام جم  -اکبر ناطق نوریعلی« ) دهند.گزارش می ) 

اقتصاد ایران ساختاری رانتی و جزیرهای دارد. اقتصاد نفتی و دولت )حکومت( بزرگ که هم بنگاهدار است و هم برنامهریز و  –دوم 

های متعددی را «مافیا»گیری های مختلف زمینۀ شکلخوار در بخشزا و رانتهای رانتهای متعددی از حوزهجزیره توزیع کنندۀ رانت،

وجود آورده است. حوزه تجارت و بازار سنتی ایران هم چنان در اختیار مؤتلفه و یا نهادهای همسو با مؤتلفه است. در واردات خودرو به

های اطالعاتی و سهم بیشتری دارند. بنیادهای انقالبی و مذهبی با برخورداری از رانت« های لیبرالتکنوکرات»ای و کاالهای واسطه

خوار در زا و رانتهای رانتای دولت دارند. شبه جزیرههای عمرانی و توسعهای در بازار توزیع کاال و یا پروژهای، سهم عمدهتعرفه

شان به منابع قدرت و نهادهای حاکمیتی، سهم بیشتر یا با توجه به میزان دوری و نزدیکیهای مختلف و ساختار اقتصادی ایران در دوره

دارند« مواهب رانتی»کمتری از  . 

در میان شبه جزیرههای متعدد اقتصاد ایران، نهاد رهبری مجموعهای از شبه جزیرههاست. نهاد رهبری دوران خامنهای تنها در  –سوم

شان امور نظامی و یا حمایتی غیرانتفاعی بیرون نیز نهادهای نظامی، بنیادهای انقالبی و مذهبی که کار ویژهدرون فربه نشده، بلکه در 

های پس از جنگ ایران و اند. بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام در سالپیکر تبدیل شدههای اقتصادی غول«هلدینگ»بود، به 

اش بخش زیادی از اند. بنیاد تعاون سپاه پاسداران با نهادهای زیرمجموعهی ایران تبدیل شدههای اقتصادعراق به بزرگترین مجموعه

 .اقتصاد ایران را در کنترل خود دارد. آستان قدس رضوی هم وضعیتی مشابه با دیگر نهادهای همسو با خود دارد

های ستاد اجرایی فرمان امام را در اختیار دارایی های بنیاد برکت کهها، ارزش داراییهای منتشر شده در رسانهبر اساس گزارش

شود. هم چنین بنیاد مستضعفان با میلیارد دالر برآورد شده است. بنیاد برکت به صورت مستقیم زیر نظر نهاد رهبری اداره می 32 دارد 

میلیارد دالر  02آستان قدس رضوی های شرکت و بنگاه اقتصادی را در اختیار دارد. ارزش دارایی 081هلدینگ اقتصادی مالکیت  51

شرکت بزرگ اقتصادی ایران سهیم است. عالوه بر این سپاه پاسداران در دو دهه گذشته به  80برآورد شده است. آستان نیز در مالکیت 

 .یکی از بزرگترین مالکان و پیمانکاران اقتصادی ایران تبدیل شده است

اسالمی اداره پانزده خرداد و کمیته امداد به صورت مستقیم توسط منصوبان رهبر جمهوریاین چهار نهاد به همراه بنیاد شهید، بنیاد 

االنبیاء، را به عنوان رئیس های گذشته پرویز فتاح، رئیس پیشین بنیاد تعاون سپاه و قرارگاه سازندگی خاتمای در ماهشوند. خامنهمی

فرمانده سپاه پاسداران به عنوان رئیس بنیاد تعاون سپاه منصوب شودامداد منصوب کرد تا احمد وحید دستجردی از سوی   کمیته . 

ها و میزان فعالیت اقتصادی این نهادها وجود ندارد اما رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است که اگرچه آمار دقیقی از حجم دارایی

از آن وجود ندارد. محسن صفایی فراهانی هم سهم بخش  ستانیدرصد اقتصاد ایران در اختیار بخشی قرار دارد که امکان مالیات 53

رسد با توجه به حضور گسترده بنیادهای انقالبی و مذهبی و سپاه درصد دانسته است که به نظر می 32پنهان از اقتصاد ایران را 

تر باشدهای اقتصادی، به واقعیت نزدیکپاسداران در همه حوزه . 
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اسالمی قرار دارد. عالوه براین رهبری در سایر ان به صورت مستقیم در کنترل رهبر جمهوریدرصد اقتصاد ایر 32به روایت دیگر 

ها و بانک خانهاز وزارت»های اقتصادی و غیراقتصادی هم نماینده مستقیم دارد و به گفته رئیس دفتر بازرسی بیت رهبری خانهوزارت

گیردمرکزی به صورت مداوم گزارش می .» 

در دوران »پساخامنهای« اقتصاد ایران چه خواهد شد؟بیایید فرض را بر این بگذاریم که پس از خامنهای، نیروهای شبه  –چهارم

های ای برای از بین بردن شبه جزیرهدست آورند. آنها چه برنامهای را بهخواِه مدافع کاهش اقتدار والیت فقیه، جایگاه خامنهدموکراسی

 ار دارند؟ گرایش غالب در میان این نیروها، ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و تن دادن به نسخۀخوخیز و رانتمولد فساد و رانت

پول است. آیا این فرایند به کاهش فساد اقتصادی و توان شبه   المللی پول و بانک جهانیالمللی هم چون صندوق بیننهادهای بین

انجامد؟های اقتصادی در ایران میجزیره  

شان سهمی در قدرت دارند. اگر در دوران های اقتصادی ایران هم اکنون هر یک به میزان وسعت و توانیرهشبه جز

های فساد خیز بازهم در در اختیار ولی فقیه و یا شورای رهبری قرار داشته باشند، ناچار وظیفۀ مجموعۀ شبه جزیره  «ایپساخامنه»

ای فقیه، شورای رهبری و نهاد رهبری پس از خامنهنیز برعهده خواهند داشت. آیا ولیتامین منابع اقتدار اقتصادی نهاد رهبری را 

ای چشم بپوشد؟حاضر است که از این میراث خامنه  

بخشی از این شبهجزیرههای رانتخوار نظامی و یا مذهبیاند، نظیر سپاه پاسداران، بنیاد پانزده خرداد، آستان قدس رضوی و  -پنجم

ای داشته باشدپس از خامنه« نهاد رهبری»تواند پیامدهای دشواری برای گرفتن شان میرویارویی با آنها یا نادیده امداد.کمیته . 

ای جز تامین منافع ای را در اختیار بگیرد، در ساختار کنونی جمهوری اسالمی چارهبه بیان دیگر، هر فرد یا گروهی که جایگاه خامنه

تر از گذشته کرده و امکان اقتصاد ایران در دو دهه گذشته، نظامیان را قدرتمند« نظامی شدن»د ندارد. ی قدرتمن«هاشبه جزیره»این 

فراهم کرده است  و نهادهای همسو« سپاه پاسداران»کردن سیستم را برای « فلج» . 

وضعیت اقتصادی دوران پساخامنهای، تابع وضعیت سیاسی است. اگر فرض ما بر این باشد که در درون ساختار کنونی جمهوری  -ششم

توان انتظار تحول اقتصادی به معنای از بین رفتن شبه فقیه تغییر کند و ساختار هم چنان پابرجا باشد، نمیاسالمی تنها شخِص ولی

ای شبه جزیرهها کاسته و در مقابل جزیرهتوان انتظار داشت که از حوزۀ نفوذ و توان برخی از شبههای فساد را داشت. تنها میجزیره

 .دیگر قدرتمندتر شود و سهم بیشتری را در اختیار بگیرد
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 رهبری افراطی انتخاب نخواهد شد
 ملیحه محمدی 

ای که برای عموم و شود. در دنیای امروز و با امکانات هر روز رشد یابندهرهبر فعلی ایران در تابستان امسال هفتاد و شش ساله می

که آقای تمل نیست؛ کما اینوجه نامحسال آینده را هم در قید حیات باشند، به هیچ ٢٧خواص به طریق اولی وجود دارد، این که ایشان 

 .خمینی نیز قریب هشتاد و هفت سال زندگی کرد

بنابراین طرح چنین پرسشی اگر بر اساس سن و سال یا حتی بیماری ایشان که آن هم در این روزگار قابل کنترل است باشد، به نظر من 

هبریت فرد یا جریان دیگری، در شرایط و موقعیت کنونی کشور ای را با رکند که آیندهنهایت ما را وادار میورودی مناسبی نیست و در 

، این مسئله به عنوان یک بحث «میهن»جایی که در پرسش نشریه ترسیم کنیم و این تصویری دور از واقعیت خواهد بود. اما از آن

ررسی دو حالت مشخص. به این ترتیبتوان وارد این بحث شد و الجرم با ذکر اما و اگرهای بسیار! یعنی بشود، میراهبردی مطرح می : 

های منفرضی این پیشی زندگی ایشان بر پایهاول، ادامه  

ای و الزام تعیین رهبری جدید در شرایط کنونیدوم، فوت آقای خامنه  

ی حیات دامهای در قید حیات، کوتاه و مختصر است و آن این است که در صورت اپاسخ من به حالت اول یعنی باقی ماندن آقای خامنه

چنان متفاوتی را در ایران پیش ای شرایط آنسال آینده، رشد نیروهای سیاسی در ایران و شرایط جهانی و منطقه ٢٧ایشان مثالً برای 

آورده است که شاید ورق دفتر حکومت در ایران را از این فصل که هست برگرداند. مثالً ساختار قید تقید بر والیت را نداشته باشد، یا 

های دور از ذهن امروزی ما یا حداقل مناشکالی مانند شورای رهبری طرح شود که در شرایط فعلی زمینه ندارد، یا دیگر گونه ! 

ها پاسخ دادن به مشکالت جدی و ترین آناما احتمال دوم یعنی ضرورت تعیین رهبری در شرایط کنونی، الزاماتی با خود دارد که مهم

ی زیر هستندها چهار مشکل عمدهشکالتی که در واقع رهبری کنونی هم با آن درگیر است. اینحیاتی کنونی است؛ همان م : 

های روشن هنوز در جای خود باقی سترغم پیدایش افقای که علییکم، مشکل هسته . 

ی تغییر آونگ استدوم، اقتصاد ایران که میان مشکالت عینی و اراده . 

 که هنوز به تعادل الزم نرسیده و کشورهای عرب خاورمیانه که در برابر ایران مواضع خصمانه ی جهانیسوم، روابط کشور با جامعه

 .نسبتاً فعالی دارند

اش، خاموش و سرپوشیده باشد و آن بغرنجی توازن قوای سیاسی در ایران چهارم، مشکلی که شاید در مقایسه با اهمیت و تعیین کنندگی

ی مدنی ایران هستند، وجود و حضور و مطالبات این ن سیاسی که متعلق به بخش بزرگی از جامعهرغم سرکوب و محاق فعاالاست. علی

گیر را نه تنها بر جامعه که بر حکومت نیز تحمیل کرده است. و زند و حالتی از صبر و انتظار نفسمجموعه در فضای سیاسی موج می

ای فقط ی سیاسی در هر جامعهخواهد ادامه بیابد. مطالبات سرکوب شدهمیتواند تا هر وقت که یکی از طرفین این صبر و انتظار نمی

رغم هر ی ایران علیگران جامعهکه حکم لحظه باشد خود را بروز دهد! و این مشکلی نیست که حکومتچنانجوید تا آنبزنگاه می

گیرند، هر لحظه آن را در آستانه نبینندموضعی که در انظار می . 

ای چون مند نیست و از نظم از پیش نوشته شدهای تابع یک حرکت قانوندانیم که تعیین رهبر جدید در ایران پروسهیاز سوی دیگر م

کند. این فرایند تابع چالش بزرگی است که از والیتعهدی یا انتخاب رییس جمهور جدید که تابع صندوق آرای عمومی است پیروی نمی

جایی که شرایط آید. اما و در عین حال از آنکاران افراطی بیرون میکار سنتی و محافظهمحافظه، میان مراجع «که بر که»درون نبرد 

برد، به گمان من نتیجه نه لزوماً حاصل پیروزی یکی از دو جناح بر ای که بر شمردم رنج میسیاسی فعلی از این مشکالت چهارگانه

ریان درون حکومتی هم باشدتواند محصول سازش منطقی میان این دو جدیگری، که می . 

http://mihan.net/1394/03/23/
http://mihan.net/author/akauthor039/


39 
 

بینی یا بدبینی نیست. این را برآمد نهایی تصمیمات جمهوری اسالمی در عمل نشان داده است. یعنی روحانیت ایران اگر در این خوش

به کنار کار افراطی به هیچ قیمتی حاضر های مختلفی دارد و مثالً جناح محافظههای سیاسی، فردی و اجتماعی، گرایشی آزادیمسئله

نگر استبین و آیندهاش بسیار واقعهای سیاسی خود، از منظر منافع آتیآلی آزادی فردی نیست، اما در کنار آمدن با ایدهآمدن با مقوله . 

گرایی معروف جمهوری اسالمی است که موجب شده است هرگز نیروی نظامی خود را فقط در پی حمایت از آرمان همان عمل این گرایش

خواهند ثابت کنند جمهوری دانم که این ادعا مخالفین بسیاری دارد. از مخالفانی که میئولوژیک خود به کار نگیرد. از پیش میاید

ای ندارند ولی در پاسخ دوستانی که حضور نظامی جمهوری اسالمی را در کنم زیرا ادلهاسالمی در یمن نیروی نظامی دارد، عبور می

کنم که اگر نیک آورند، بدون وارد شدن به بحث درستی یا نادرستی این حرکت، تأکید میمقابل ادعای من میسوریه به عنوان سند در 

همان منفعتی است که هر حکومتی را با هر ماهیتی به  بنگرند، مسئله در سوریه اساساً منافع سیاسی و جغرافیای سیاسی است و این

داردحرکت وامی . 

تواند از مرزهای موضوع مورد شود زیرا که میاین یادداشت بیش از این درنگ کردن خارج از وظیفه می باری، بر سر این مسئله در

بسیار دور شود  «ایی ایران پس از خامنهآینده»بحث یعنی  . 

ن سیاست در کنند، و تأثیر ایدیگر سازش مینهایت همیشه با یکگردم به این بحث که زعمای روحانیت در جمهوری اسالمی در برمی

ی انتخاب رهبرمسئله ! 

ترین موانع ها، از هر نگاهی مهمای، اقتصاد، روابط خارجی و بحران سیاسی ناشی از سرکوب آزادیگفتم که چهار مشکل، هسته

چه تاکنون در کشور ما روی داده، این است که کشورداری برای رهبری جمهوری اسالمی ایران هستند. دریافت من بر اساس آن

ایم که با هر چهار اند که در مقطعی از حیات کشور ایستادهی سیاست ایران، از هر گرایشی که هستند، دریافتهازیگران حکومتی صحنهب

توان به اعتدال و به احتیاط روبرو شدمورد این مشکالت تنها می . 

یب رابطه با غرب، متوقف کردن مذاکرات، صدور اش مطلقاً به تخربنابراین، مجتهِد مطابق قانون اساسی جامع الشرایطی که گرایش

هاست، اگر در بین علمای طراز اول وجود داشته باشد هم، او شهامت در دست گرفتن سکان انقالب، و سرکوب باز هم بیشتر آزادی

هبری رأی بدهند نیز که روحانیون دیگر در مجلس خبرگان به چنین فردی برای رها را نخواهد داشت. اینکشور و عملی کردن این ایده

ها غیر ممکن استهمین واهمه از زاویه . 

های معینی وجود دارند که برخی ای اشاره کنیم، نامهای موجود برای جانشینی آقای خامنهاما اگر ناگزیر باشیم که به شواهد و نمونه

توان به موقعیت و احتماالت مربوط شوند و میطرح میجویانه به هر حال مآلبینانه یا ایدهبیشتر و برخی کمتر به درجات گوناگون واقع

کند، نوع چنان که انتخاب فرد معین از ضوابطی که در باال گفتم پیروی میکنم تا حدودی زیرا که همها تا حدودی پرداخت. تأکید میبه آن

کرد او نیز تابعی از شرایط بیرونی و درونی استحضور و عمل . 

است که در « مجتبی»ای با توجه به اینکه وسعت شایعه حتماً به دلیل صحت آن نیست، نام فرزند آقای خامنه هاترین نامیکی از شایع

رسد. از سن و سال تا مراتب علمی و دینی او، همه ی روحانیت ایران چنین انتخابی غیرممکن به نظر میچارچوب رفتار شناخته شده

 .منکر چنین احتمالی هستند

ها باشد، باید به فراموشی سپرده شود. نه ی است که به ویژه اگر مراد ما احتمال تعیین رهبری در این سال و ماهاحسن خمینی چهره

کنندهای سیاسی او نیز چنین امکانی را برایش فراهم نمیگیریتنها موقعیت سنی و درجات حوزوی که جهت . 

تر از ای اغلب به دلیل سن و سال خود که باالستند که قبل از هر مالحظهکاران سنتی یا افراطی هعلمای طراز اولی از دو جناح محافظه

شوندای هستند و امتناع طبیعی خبرگان از انتخابی که دیری نپاید، از دور احتماالت خارج میآقای خامنه . 

قابل اعتماد، مطرح نخواهد بودگرایی غیر هایی است که به گمان من به هر دو دلیل یعنی هم کبر سن و هم افراطاحمد جنتی از نام . 

نژاد شانسی نخواهد ی یاران و همراهان احمدیی خود و هم نزدیکی به حلقهمحمد تقی مصباح یزدی، نیز هم به دلیل مواضع تندروانه

 .داشت

و تفریط به نظر  ی عمومی و به ویژه از منظر روحانیون سطح باال، پیرو افراطهللا شاهرودی که در عرصهانتخاب شخصی مانند آیت

ی ایرانیت و حفظ حدود و ثغور رسد. زیرا که مسئلهاش بر مجلس اعالی عراق منتفی به نظر میرسد، به علت مسئولیت درازمدتنمی

گذاری حاکمان جمهوری اسالمی بوده است. به نحوی ایران، برخالف تصور بسیاری از مخالفان حکومت، یک عنصر جدی در سیاست
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ی از شرایط رهبری به شدت مخالف شد. و اگر مسئله« ایرانی»همان آغاز با پیشنهاد حذف قید  خبرگان قانون اساسی از هایکه در بحث

ـ نادیده گرفته شود، میزان وابستگی او با منافع تولد آقای شاهرودی در عراق نیز ـکه به حق خارج از موازین حقوق بشری است

برانگیز خواهد بودی کافی شبههل او را پرورش داده است، به اندازهکشوری که در آن متولد شده و سی سا . 

دانند که خبرگان در دو انتخابات اخیر برای تعیین تواند بر روی آن بحث سنگینی نباشد، هاشمی رفسنجانی است. همه میاما نامی که نمی

اند. در دور اول آقای هاشمی رفسنجانی قرار داشتهای برای گذر از هاشمی های آقای خامنهرییس مجلس، زیر فشار شدید توصیه

نفر مقاومت کردند و به او رأی دادند. حال باید متصور باشیم که  ١۱داوطلبانه به نفع آقای کنی بیمار و بستری کنار رفت و دور دوم باز 

ندارند با توجه به مجموعه شرایط  ها و فشارهای شدید ایشان قرارپنجم که در صورت فوت رهبری، دیگر زیر توصیه خبرگان دوره

گیرندهای چهارگانه، چگونه تصمیم میکشور، یعنی وضعیت عبور یا هنوز حضور در بحران ! 

ها پایدارند، به هاشمی گیری شوند، در شرایطی که هنوز بحراناز نظر من دور از ذهن نخواهد بود که اگر خبرگان مجبور به تصمیم

تواند جلوی فروپاشی را بگیرد، رأی بدهند. اما اگر تعیین رهبر جدید در شرایطی پیش بیاید که انی که میرفسنجانی به عنوان تنها امک

توانند محل توافق آقایان های دیگری میها و شخصیتای و اقتصادی تلطیف یا رفع شده باشند، پارامترحداقل سه بحران خارجی و هسته

 .باشند

توان برای آنان شانس قائل شده دالیل مختلف میهایی که بمانند ناماما هنوز می : 

ای که البد در خور رهبری سیاسی یک کشور است، هرگز درگیر مسایل سیاسی هاست. وی به اندازههللا جوادی آملی یکی از این نامآیت

چنان علمای شیعه را بهراساند که همآزادی  ها به دور است و در صورتی که اندیشهنبوده است و یعنی به همین میزان از افراط و تفریط

رسدنتوانند به هاشمی رفسنجانی رأی بدهند، او انتخاب بعیدی به نظر نمی . 

کاران افراطی را تواند روحانیت سنتی را مجاب و محافظهاکبر ناطق نوری نامی است که برای گریز از انتخاب هاشمی رفسنجانی میعلی

جمهوری اسالمی را نگاه داشته؛ در خبرگان و در شورای مصلحت نظام حضور دارد و ریاست دفتر  مهر با رهبر ناگزیر کند. او رشته

دشمنان جنبش سبز ثبت نام نکرده است، از حامیان یا ساکتان فتنه نیز  که در زمرهرغم اینبازرسی رهبری را نیز بر عهده دارد و علی

شودمحسوب نمی . 

ها در شرایط کنونی از دید من تنها اطالهی کالم شوند که طرح آنت جانشینان احتمالی مطرح میچنان در فهرسهای دیگری نیز همنام

نظر از اینکه جانشین ایشان ای دارد صرفکشور در غیاب آقای خامنه گردم به پرسش اصلی که کلی است و نظر به آیندهاست و برمی

بینی باشدکدام شخصیت مفروض یا غیر قابل پیش . 

ای از تاریخ نزدیک کشورم و در واقع گوید، خالصهسیاسی من می چه تجربهای از آنبرای من خالصه است. خالصه این بخش

تر از گذشته، نه به معنای کلی آن بلکه به معنای ی ایران روشنکه آیندهچه به گمان من شاهد خواهیم بود! و آن اینای از آنخالصه

ما شد  ی عالم و عامی تبلور ناخواستهشود. انقالبی که به گفتهنزدیک از انقالب بهمن آغاز می همشخص گذشته نزدیک است. این گذشت

ما که در تالش برای  که در مقابل چشمان مان به نمایش درآورد، به زنجیر کشید. اما خوشا جامعهمان را پس از آنهایو خواسته

ها بر زمین افتاد و باز ها باررفته بودند، از پای ننشست. در کشش و کوشش همان مسیر ساختن از دست بازیافتن حقوقی که در

توانست که دورانی را به چنان فراوان که میچنان خشن و آنی شصت به درازنای مبارزهی یک نسل قربانی گرفت. آنبرخاست. دهه

ری ملل، به این حقیقت دست یافت که حقانیت و پیروزی تر از بسیاهنگام و هوشیارانه و بسیار زودایران به آتش بکشد. اما جامعه

 .مبارزه در گروی پیروزی خون بر شمشیر نیست

رانان ایران که هر حکومتی کند که نه حکم، گذاری را ناگزیر میفشاری بر تعطیل خشونتفشاری مردم بر حقوق خود، در عین پایپای

شوددر هر کجای جهان وادار به همراهی با آن می . 

ای هم حکومت کنندگان و هم حکومت شوندگان را در شکی نیست که سرعت این گذار به نسبت سطح آگاهی عمومی که در هر جامعه

گران نیست و های حکومتها ضامن همیشگی حفظ آنان از خشونتآمیز ملتی صلحگیرد، متفاوت است. تردید هم نیست که مبارزهبرمی

های شکست و ناکامی پیش مبارزه، دوره آمیز و در حین تالش برای کاهش هزینهدر مسیر تغییرات صلحقطعاً به این معنا هم نیست که 

شان، و شان، مطالباتهایهایش، هم اوج بودند و هم حضیض! جنبش سبز هم اوج بود و هم فرود. اما نیروآمدآیند. دوم خرداد و پینمی

کاران بر حسب نوع ر ایران حضور دارد و توازن قوای سیاسی حتی در میان محافظهمبارزه سیاسی د چنان در صحنهشان هماندیشه

اش جنبش سبز از عوامل و دالیلی شود. و این فقط یک حضور مجازی نیست. جنبش اصالحات و مولود طبیعیبرخورد با آن سنجیده می

است ولی کامل نیست که هدف رهبری از پذیرش مسئولیت بودند که حاکمیت را به سوی پذیرش خط اعتدال بردند. این گفته، اگر صحیح 
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شد، دور از ای بود. اگر مسئله در این خالصه میانتخابات که معنایش از قبل پیروزی روحانی بود، صرفاً برای توافق در مسئله هسته

بردندذهن نیست که بپذیریم جلیلی و والیتی نیز جز به دستور رهبری کاری را پیش نمی . 

طلبان داشته و دارد، به معنای توجه به پذیرفتنی این است که مدارا با شخصی مانند روحانی، با مواضعی که در قبال اصالح برای من

مدنی ایران نیز هست های جامعهخواسته . 

نتخاب خبرگان رها نخواهد کرد و ا حاکمیت ایران حتی پس از رهبری کنونی، جانب اعتدال را برهمین سیاق است که معتقدم مجموعه

های این اجتناب را نیز در باال چون جنتی یا مصباح یزدی نخواهد بود. انگیزهرهبری، با در نظرداشت این مسئله هرگز شخصی هم

 .آوردم

 ملیحه محمدی

٢٨۳۱اردیبهشت  ١٠  
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  خرداد 0331 | 03 ژوئن 5102 | دوره جدید | شماره 3

دو جناح و سه سناریو: آینده جمهوری اسالمی پس از آیت هللا 

 خامنه ای
 عمار ملکی 

د نیازمند بررسی سناریوهای مختلف پاسخ به این سوال که جمهوری اسالمی پس از آیت هللا خامنه ای به چه نوع حکومتی گذار می کن

درباره چیدمان نیروهای سیاسی در آستانه آن اتفاق است. اگر پیش یا پس از درگذشت رهبر کنونی جمهوری اسالمی، حادثه یا بحران 

ی اسالمی خاصی که موجب اعتراضات مردمی گسترده و تغییرات اساسی شود اتفاق نیفتد، می توان سه سناریو را درباره آینده جمهور

پس از درگذشت آیت هللا خامنه ای در نظر گرفت. این سه سناریو تا حد زیادی به نتیجه انتخابات امسال مجلس خبرگان رهبری هم 

 .وابسته است

 سناریوی ولی فقیه مشروطه: سناریوی مطلوب اصالح طلبان/اعتدال گرایان

ائتالفی میان بخشی از اصالح طلبان و اعتدال  ۳١ر انتخابات سال و مهار جنبش سبز و به ویژه د ٣٣پس از سرکوب اعتراضات سال 

گرایان با محوریت افرادی مانند هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن خمینی شکل گرفت که منجر به پیروزی حسن روحانی در 

نی می داند و با مواضع سیاسی آیت هللا انتخابات ریاست جمهوری شد. این جریان خود را وفادار به نظام و به ویژه میراث آیت هللا خمی

 .خامنه ای و جناح نزدیک به وی، یعنی محافظه کاران و بنیادگرایان، اختالف نظر دارد

اعتدال گرایان در نظر بر مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق شهروندی و انتخابات رقابتی تاکید می کنند و خواهان عادی سازی روابط با 

ای سیاسی و فرهنگی هستند. استراتژی آنها برای ایجاد تغییرات، شرکت در انتخابات و تصاحب کرسی های غرب و باز شدن نسبی فض

نهادهای انتخابی است. آنها معتقدند اگر بتوانند کرسی های مجلس خبرگان را تصاحب کنند، می توانند بعد از درگذشت آیت هللا خامنه ای، 

ر نتیجه بازگشایی فضای سیاسی و اصالحات را با استفاده از ظرفیت های قانون اساسی و رهبری میانه رو را جایگزین او سازند و د

به انجام …( یک رهبر میانه رو )با در نظر گرفتن گزینه هایی مانند هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، حسن خمینی، محمد خاتمی و

داشته و به گونه ای عمل کنند که اعتماد وی را جلب کرده تا شاید  برسانند. آنها معتقدند که باید با رهبر کنونی جمهوری اسالمی تعامل

 .بتوانند با حمایت او، حضور خود را در عرصه سیاسی و رقابت های انتخاباتی تضمین کنند

لین مانع این سناریو اگر چه بر روی کاغذ امکان پذیر بنظر می رسد اما موانع سختی در برابر آن وجود دارد. فیلتر شورای نگهبان، او

محافظه کاران است و به راحتی می تواند کاندیداهای جریان رقیب را   بر سر تحقق این سناریو است چرا که شورای نگهبان در اختیار

گرایان و  حذف کند تا امکان کسب کرسی های مجلس خبرگان را از اعتدال گرایان بگیرد. بنظر می رسد برای غلبه بر این مشکل، 

، کاندیداهای نزدیک به جریان خود را در انتخابات «چراغ خاموش»و حرکت با « حضور حداقلی»د دارند تا با تاکتیک اصالح طلبان قص

خبرگان معرفی کنند؛ یعنی از کاندیداتوری افراد سرشناس جریان خود که حساسیت جناح مقابل بر روی آنها زیاد است )مانند محمد 

اعتدال گرا همسو هستند در انتخابات حمایت  کنند تا از افراد کمتر شناخته شده که با جریان خاتمی( اجتناب کنند و به جای آن تالش 

 کنند. به این طریق اگر چه ممکن است بتوان لیست انتخاباتی از افراد مورد تایید شورای نگهبان تهیه کرد، اما حمایت از افراد گمنام که

ند، دو ریسک را در پی خواهد داشت: یک اینکه ممکن است این افراد به دلیل گرایان ندار بطور واضح تعلق سیاسی و جناحی به 

مشخص نبودن سوابق شان، مورد اقبال رای دهندگان قرار نگیرند. دوم اینکه ممکن است آنها بعد از انتخاب شدن خود را به 

دهند گرا/اصالح طلب متعهد ندانند و در بزنگاه تصمیم گیری، به نفع جناح دیگر رای جناح  . 

به هر حال سناریوی مطلوب جناح اعتدال گرا/اصالح طلب تصاحب کرسی های مجلس خبرگان در انتخابات سال آینده توسط افرادی میانه 

رو است تا شاید بتوانند در انتخاب رهبر آینده پس از درگذشت آیت هللا خامنه ای تاثیر بگذارند و شکلی از گذار و اصالح را به طور 

ی سازندتدریجی عمل . 

 سناریوی استمرار وضع موجود: سناریوی مطلوب محافظه کاران/اقتدارگرایان

در نقطه مقابل اعتداگرایان، ائتالفی از محافظه کاران و نیروهای تندرو هستند که نمی خواهند بعد از مرگ آیت هللا خامنه ای، رهبری 

الح طلبان قرار گیرد. آنها معتقدند که اعتدال گرایان اهل سازش با اعتدال گرایان و اص جمهوری اسالمی در اختیار فردی نزدیک به 

غرب، وادادگی فرهنگی و سیاسی در داخل کشور هستند و قدرت گرفتن آنها موجب استحاله انقالب اسالمی و دوری از ارزش های 

چهره های شاخص این جریان می توان از احمد  اصیل انقالب و نظام می شود. آنها نگاهی بنیادگرایانه به مبانی اسالم و نظام دارند. از

http://mihan.net/1394/03/23/
http://mihan.net/author/akauthor042/
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جنتی، مصباح یزدی، محمد یزدی، قاسم سلیمانی و احمد خاتمی نام برد. این جریان نزدیکی بیشتری به رهبر فعلی جمهوری اسالمی 

ه کار/اقتدارگرا اصلی دارد و معتقد است که رهبری آینده جمهوری اسالمی نیز باید در دستان فردی با همین گرایش باشد. جریان محافظ

ترین ارکان قدرت در جمهوری اسالمی یعنی قوه قضاییه و نیروهای نظامی را در طول زمامداری آیت هللا خامنه ای در دست داشته 

است. این جناح همچنین گلوگاه اصلی انتخابات یعنی شورای نگهبان را در اختیار دارد و در هشت سال دوران ریاست جمهوری محمود 

احمدی نژاد، دو قوه )شبه(انتخابی مجریه و مقننه را نیز در اختیار خود داشت. جناح محافظه کار بر مبنای تحلیل های آماری از نتایج 

انتخابات، در حدود ١٨ درصد آرای مردم را دارد اما همان طور که در باال ذکر شد بیش از ٣٧ درصد ارکان اصلی قدرت را همواره در 

اختیار داشته است. جناح محافظه کار دارای دو گرایش میانه رو و تندرو در درون خود است. بخش میانه رو محافظه کاران با اعتدال 

. گرایان هم پوشانی و سابقه مشترک دارند )افرادی مانند علی الریجانی و علی اکبر والیتی نزدیکی بیشتری با هاشمی و روحانی دارند(

درصد آرای مردم  ٢٧اما ارکان اصلی قدرت که در باال ذکر شد همگی در اختیار جناح تندرو محافظه کاران است. این بخش تنها دارای 

این پایگاه رای را نشان می دهد. از این رو این جناح نمی تواند تنها با اتکا به  ۳١است و میزان آرای سعید جلیلی در انتخابات سال 

ود در انتخابات مجلس خبرگان پیروز شود بلکه مجبور است از دوپینگ شورای نگهبان استفاده کند تا با حذف کاندیداهای پایگاه رای خ

 .جناح مقابل بتواند شانس پیروزی خود را افزایش دهد

نگهبان و مهندسی سناریوی مطلوب جریان محافظه کار و به ویژه بخش تندرو آن، تصاحب مجلس خبرگان با استفاده از ابزار شورای 

انتخابات است تا پس از مرگ آیت هللا خامنه ای، رهبری همسو با سیاست های وی و وابسته به جناح اقتداگرا انتخاب شود. این جناح از 

 هنوز« ٣٣فتنه »ندارد. بحران  ٣٣دست دادن مجلس خبرگان را بسیار خطرناک می داند و در عین حال عالقه ای به تکرار اتفاقات سال 

کابوس جناح اقتدارگرای حکومت است و تا حد امکان تالش خواهد داشت که مدیریت انتخابات به بروز جنبش اعتراضی دیگری یا 

درگیری دوباره نیروهای درون نظام نینجامد. از اینرو این جناح تالش خواهد کرد تا نتیجه انتخابات مجلس خبرگان را با فیلتر شورای 

ی انتخابات کنترل کند چراکه دست بردن در آرای مردم و حذف کاندیداهای رقیب در صورت پیروزی در نگهبان و پیش از برگزار

توسط  ۳١انتخابات، می تواند نظام را با هزینه های بیشتری مواجه سازد. تجربه رد صالحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 

، گزینه ایست که در انتخابات آینده مجلس خبرگان هم می «انتخاباتپیش از »شورای نگهبان، بعنوان یک تجربه موفق از مهندسی 

 .تواند بکار گرفته شود

 سناریوی کودتای نظامی: سناریوی اضطراری اقتدارگرایان/نظامیان

می محافظه کاران تندرو اگر نتوانند از طریق سناریوی دوم مجلس خبرگان را تصاحب کنند و چگونگی انتخاب رهبر بعدی جمهوری اسال

را در اختیار بگیرند، مجبور به استفاده از گزینه دیگری هستند. این بخش از محافظه کاران کنترل اصلی ترین نهادهای نظامی، امنیتی و 

قضایی را در دست دارند. در نتیجه در صورتی که نتوانند از طریق ساختار انتخاباتی و راهکارهای ظاهرا قانونی کنترل ارکان های 

ر جمهوری اسالمی را حفظ کنند، شاید مجبور به استفاده از قوای قهری و ابزار سرکوب شوند. این سناریو را می توان اصلی قدرت د

سناریوی اضطراری نامید چرا که در صورت نیاز و اضطرار این گزینه ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. یقینا ترجیح جناح اقتدارگرا 

ت. حتی اگر سناریوی اول محقق شود، مادامی که نیروهای اقتدارگرا بتوانند بعد از مرگ آیت هللا به نتیجه رسیدن سناریوی دوم اس

خامنه ای، گزینه مطلوب خود را برای رهبری به مجلس خبرگان متمایل به اعتدال گرایان تحمیل کنند، نیازی به سناریوی سوم نخواهد 

وز مبادا، مجلس خبرگان رای به انتخاب رهبر جدیدی بدهد که متمایل به بود. اما اگر پس از مرگ رهبر جمهوری اسالمی و در ر

تغییراتی در سیاست های فعلی نظام و به ویژه محدود ساختن دخالت نظامیان در امور سیاسی باشد، در این صورت سناریو سوم شاید 

بتوان نشانه هایی از این »گزینه  تنها گزینه اقتدارگرایان برای حفظ وضعیت موجود باشد. شاید درسخنان اخیر یکی از سرداران سپاه

یند سپاه می خواهد کودتا کند، این درست نیست زیرا سپاه جایگاه خود را در حکومت دارد و نیاز به برخی می گو»را دید: « اضطراری

 «.این مباحث ندارد

سناریوی سوم را می توان کودتای اقتدارگرایان یا سناریوی کودتای نظامی نام گذاشت که در آن احترام ظاهری به قانون اساسی و تن 

مکانیزم قانونی مجلس خبرگان هم تعطیل خواهد شد. برای پیشبرد این سناریو بخشی از نظامیان وارد دادن به انتخاب رهبر از طریق 

عمل می شوند که احساس کنند جایگاه و منافع شان به خطر می افتد. اما برای تحقق این سناریو نیاز به یک شخصیت محوری و 

هللا خامنه ای داشته باشد تا در غیبت وی و در صورت نیاز بتواند با کاریزماتیک نظامی است که رابطه بسیار خوب و نزدیک با آیت 

وضعیت فوق العاده اعالم کند و حتی در برابر ارکان قانونی « جلوگیری از انحراف نظام از آرمان های انقالب و امام خامنه ای»شعار 

از میان سرداران سپاه نیاز داردنظام مانند مجلس خبرگان هم بایستد. این سناریو به خلق یک چهره کاریزماتیک  . 

آمار و اخبار نشان می دهد تا چه میزان در طول یک دهه گذشته نهادهای امنیتی و نظامی، کنترل اقتصاد، سیاست و امر قضا را در 

جنگ های ایران در دست گرفته اند. حمایت همه جانبه رهبر جمهوری اسالمی از سپاه، دخالت و درگیری سپاه در کشورهای منطقه و 

داخلی آنها، و کنترل سپاه بر نیروهای نظامی و ارتش ایران باعث شده است که این نهاد نظامی و امنیتی به اصلی ترین قدرت در عرصه 

سیاست ایران تبدیل شود. نقش منفی سپاه قدس در بحران های منطقه ای با حمایت از بشار اسد و دخالت غیرسازنده در عراق و لبنان 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/4503560/%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25B2%25DA%25AF%25D8%25B4%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C%20%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B9%20%25D8%25A2%25D8%25B1%25D8%25A7%20%25D8%25AF%25D8%25B1%20%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA%20%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%20%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C-%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25AE%25D9%2587%20%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4503560/%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25B2%25DA%25AF%25D8%25B4%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C%20%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B9%20%25D8%25A2%25D8%25B1%25D8%25A7%20%25D8%25AF%25D8%25B1%20%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA%20%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%20%25D8%25AC%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C-%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25AE%25D9%2587%20%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C.pdf
http://isna.ir/fa/news/94020200822/-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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محبوبیت ایران در میان کشورهای منطقه شده و مخاطرات امنیتی زیادی را در دراز مدت برای منافع ملی به همراه خواهد  موجب کاهش

داشت. اما با این وجود، مصون ماندن ایران از جنگ های منطقه و امنیت نسبی مرزهای کشور باعث شده تا بخشی از مردم و ناظران و 

پرداخته و با چشم بستن بر عملکرد مخرب نیروهای سپاه قدس در بحران های منطقه، به قهرمان  فعاالن سیاسی به تمجید از سپاه

سازی از سرداران سپاه روی آورند. آن چه یک نیروی نظامی تمامیت خواه برای کودتای احتمالی بدان نیاز دارد، وجود یک شخصیت 

 .نظامی کاریزماتیک و مطرح است

نامیده است مناسب این موقعیت نیست. متاسفانه « شهید زنده»سپاه قدس که آیت هللا خامنه ای او را  هیچ کس شاید بهتر از فرمانده

سازی در این شرایط رقم خورده است و از قضا نیروهای سیاسی اصالح طلب/اعتدال گرا بدون « سردار ملی»پروژه قهرمان سازی و 

سردار »دمت این قهرمان سازی قرار گرفته اند. واژه های اغراق آمیز چون تامل درباره عواقب این امر، در داخل و خارج کشور در خ

و دهها توصیف اغراق آمیز از قاسم « اسطوره الهی»، «آبروی ایرانیان»، «سردار عارف»، «سردار صلح»، «سپهساالر»، «ملی

ت )به طور نمونه مراجعه شود به سلیمانی اغلب توسط شخصیت های منسوب به جریان اصالح طلبی/اعتدال گرایی صورت گرفته اس

 .سخنان ستایش آمیز مسعود بهنود، محمد قوچانی، ابراهیم نبوی، صادق خرازی و اکبر منتجبی درباره قاسم سلیمانی(

نیروهای نظامی در هر کشوری یکی از ارکان اصلی حفظ امنیت، ثبات وتوان دفاعی یک کشور هستند. یقینا کشور پهناوری مانند ایران 

ر منطقه ای بحران زده و پرآشوب هم قرار دارد، نیاز به یک نیروی نظامی و ارتش ملی و پرتوان دارد. نظامیان اگر پایبند به که د

وظایف ملی خود و عدم دخالت و بی طرفی در امور سیاسی و فرهنگی باشند، از بزرگ ترین سرمایه های انسانی یک کشور محسوب 

یک کشور در امور سیاسی مداخله کنند و بر نهادهای اقتصادی، فرهنگی و قضایی مسلط شوند،  می شوند. اما اگر نیروهای نظامی

کشور را گرفتار یک حکومت نظامی و اقتدارگرا می کنند. وجود اینگونه نهادهای نظامی مداخله گر در کشور مانعی بر سر راه توسعه، 

امنیت و حکمرانی خوب خواهد بود. اکثر فرماندهان سپاه از جمله قاسم سلیمانی در سال های گذشته سیاستمداران برآمده از نهادهای 

این مساله متاسفانه نشان می دهد که در  .و با کودتای انتخاباتی سال ٣٣ همراه بودند )شبه( انتخابی را تلویحا تهدید به کودتا کردند

میان بعضی از سرداران سپاه این باور وجود دارد که اگر سیاستمداران برآمده از نهادهای انتخابی همسو با گرایش سیاسی آنها نباشند، 

ن است سناریوی سوم را در آینده رقم زند و در صورت نیاز استفاده کرد. این همان چیزی است که ممک  می توان از زور و شاید کودتا

جمهوری اسالمی را از یک استبداد مذهبی به یک استبداد نظامی تبدیل کند. اینکه آیا یک حکومت نظامی مانند حکومت السیسی در 

ین مطلب استمصر می تواند در ایران برای مدت طوالنی دوام بیاورد و آینده آن چه خواهد بود، بحث مجزایی خارج از موضوع ا . 

در میان سه سناریوی فوق، سناریوی دوم استمرار وضع موجود خواهد بود. دو سناریوی اول و سوم، سناریوهایی هستند که در تقابل 

هم قرار دارند. تنها سناریوی اول شاید بتواند برای اصالحات و گذار جمهوری اسالمی به دموکراسی مفید باشد و سناریوی سوم بدترین 

برای نیروهای خواهان اصالح یا تعدیل در جمهوری اسالمی خواهد بود. در نتیجه اصالح طلبان و اعتدال گرایان باید تالش کنند  سناریو

تا عوامل و شرایط بروز سناریوی سوم تضعیف شود. اصلی ترین فاکتور برای تحقق سناریوی سوم فراهم نمودن بستر دخالت نظامیان 

کاریزماتیک نظامی است. مطالعات میان فرهنگی و جامعه شناسانه نشان می دهد که وجود شخصیت در سیاست و ظهور یک شخصیت 

های کاریزماتیک اهمیت ویژه ای در موفقیت یک جریان یا پروژه سیاسی در ایران دارد. پروژه کودتا بدون وجود یک شخصیت محوری 

، ناکام خواهد بود. از این رو پروژه اسطوره سازی از یک فرد نظامی که در میان نظامیان و در میان بخشی از مردم شناخته شده باشد

که تا دو سال قبل چهره ای در سایه و گمنام بود، اگر چه برای جریان اقتدارگرا و تحقق سناریوی سوم یک پروژه ضروری است، اما آب 

تبه آسیاب این پروژه ریختن از سوی اصالح طلبان و اعتدال گرایان حیرت انگیز اس . 

چهره سازی و اغراق درباره یک شخصیت نظامی بویژه فردی که سابقه مداخله در امور سیاسی داخل کشور و مداخله نظامی در 

« یکی بر سر شاخ بن می برید»کشورهای منطقه را دارد، نه تنها به نفع اصالح طلبان و اعتدال گرایان نخواهد بود بلکه تبلور حکایت 

طور معقول تالش نمی کند تا به تقویت یک تفکر حذفی در جریان رقیب کمک رساند اما در کمال تعجب در  است. هیچ جریان سیاسی به

 !ماه های گذشته به دفعات دیده شده که عالقمندان به تحقق سناریوی اول در راستای تحقق کمک به سناریوی سوم گام بر می دارند

اند، باید همزمان بتوانند گرایشی در میان نیروهای نظامی و سپاهی را تقویت کنند جریانات سیاسی که امید به تحقق سناریوی اول بسته 

که معتقد و ملتزم به عدم دخالت نظامیان در امور سیاسی و حکومت داری باشند. هر نوع سناریو و استراتژی برای اصالح جمهوری 

شخص برای پایان دادن به دخالت نظامیان در امور داخلی اسالمی و گذار آن به یک حکومت مشروطه، بدون داشتن برنامه و تاکتیک م

 .و سیاست خارجی به شکست خواهد انجامید

سه سناریوی باال تنها مربوط به بازیگران و جناح های درون نظام جمهوری اسالمی بود. تحلیل سناریو برای چیدمان و استراتژی های 

حث مجزایی است. یقینا وقوع هر یک از این سه سناریو در نحوه عملکرد نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسالمی و تحول خواهان ب

و تعیین راهبرد سیاسی نیروهای تحول خواه و دموکراسی خواه نیز تاثیر می گذارد و آنها باید با آگاهی از این سناریوها یا سناریوهای 

ذ کننددیگری که از دید نگارنده مغفول مانده است، راهبرد مناسب و متناسبی اتخا  

http://aftabnews.ir/vdci.zawct1ay5bc2t.html
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1883703
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 رهبر آینده وآینده رهبری
 مراد ویسی :

امنه ای چگونه وضعیتی خواهد داشت ؟ مهم ترین وجه این سوال این است که پس از آیت هللا خامنه ای چه ایران پس از آیت هللا علی خ

 کسی رهبر جدید جمهوری اسالمی خواهد شد ؟

 :پاسخ این سوال به عوامل و متغییر های بسیاری بستگی دارد اما به نظر می رسد دو عامل در این میان نقش تعیین کننده تری دارند

در زمان تعیین رهبر جدید، سیاستمدار کهنه  -١جدید در زمان حیات آیت هللا خامنه ای تعیین خواهد شد و یا پس از مرگ او ؟  رهبر

 کاری چون اکبر هاشمی رفسنجانی زنده است یا خیر ؟

رگ او، از اهمیت بیشتری در دوران حیات آیت هللا خامنه ای تعیین خواهد شد و یا پس از م  رهبر آینده موضوع نخست یعنی اینکه 

 . برخوردار است

آیت هللا خامنه ای می تواند و ممکن است در زمان حیات خود و پیش از مرگ تالش کند با صراحت یا با ایما و اشاره رهبر آینده مورد 

معرفی کند  نظر خود را به عامه مردم یا خواص . 

خامنه ایسناریوی نخست :تعیین رهبر جدید در دوران حیات آیت هللا   

قانون  ٢٧٠نخستین احتمال این است که آیت هللا خامنه ای در زمان حیات خود با صراحت بر تعیین رهبر آینده اصرار ورزد. اصل 

اساسی جمهوری اسالمی ایران که درباره نحوه تعیین رهبر است هیچ منع قانونی برای چنین تصمیمی یعنی تعیین رهبر آینده در زمان 

ی جمهوری اسالمی قایل نشده است ، اگر چه نگاه سنت و عرف سیاسی جمهوری اسالمی، متمرکز برتعیین رهبر پس حیات رهبر کنون

از درگذشت رهبر قبلی است . در واقع اگر آیت هللا خامنه ای در زمان حیات خود به صراحت و یا با اشاره به اعالم نظر درباره رهبر 

ومحدود کردن حق انتخاب ملت متهم   او را به اقدامی خالف قانون اساسی  قدان و مخالفانشآینده کشور بپردازد، گرچه ممکن است منت

کنند ولی واقعیت این است که چنین اقدامی را نمی توان به صراحت خالف قانون اساسی دانست و امری قابل تفسیر است و شورای 

وذ جدی شخص او است و این خود آیت هللا خامنه ای است که شش نگهبان نیز به عنوان تنها مرجع قانونی تفسیر قانون اساسی زیر نف

 .فقیه این شورا را تعیین کرده و می کند

 اما مزیت تعیین رهبر آینده در زمان حیات خود آیت هللا خامنه ای برای او و رهبر آینده چه می تواند باشد ؟

و شاید  –ر زمان حیات خود وی تعیین و معرفی شود ، به لحاظ نظری اگر آیت هللا خامنه ای تصمیم بگیرد که به هر دلیلی رهبر آینده د

مزیتش این خواهد بود که به تحکیم پایه های قدرت رهبر آینده کمک خواهد کرد زیرا در شرایط کنونی، اغلب نهادهای حقوقی  -هم عملی

زیر -وان نهاد حقوقی تعیین کننده رهبر جدید به عن-و شخصیت های حقیقی موثر در تعیین رهبر آینده کشور، به ویژه مجلس خبرگان 

 . نفوذ مطلق آیت هللا خامنه ای قرار دارند

و دارای اختیار قانونی در مورد تعیین رهبر جدید بدانیم ، برخی نهادهای ذی   تصمیم گیر  تنها نهاد حقوقی  اگر مجلس خبرگان را

و دولت زیر مجموعه او و نیز   ت اطالعات ، بیت رهبری ، ریاست جمهوریشامل سپاه پاسداران ، وزار و مهم دیگر را می توان   نفوذ

 . روحانیون ارشد در قم و تهران دانست

اعمال نظر کند  آیت هللا خامنه ای ممکن است در زمان حیات خود به چندین شکل در مورد انتخاب جانشین خود و رهبر آینده کشور  . 

روحانیون حال حاضر کشور به عنوان گزینه مطلوب برای رهبری آینده نظام سخن  نخست آنکه ممکن است با صراحت از یکی از

یکی از روحانیون کشور برای رهبری آینده   بگوید. با توجه به سطح نفوذ و قدرت آیت هللا خامنه ای در شرایط کنونی، اگر او نسبت به

ان نهاد انتخاب کننده رهبر آینده از ظرفیت تاثیر پذیری باالیی برای نظام با صراحت و یا اشاره، ابراز تمایل نماید، مجلس خبرگان به عنو

فراهم ساختن مقدمات اجرایی این نظر آیت هللا خامنه ای برخوردار است. به این معنا که محتمل است که مجلس خبرگان تشکیل جلسه 

http://mihan.net/1394/03/23/
http://mihan.net/author/akauthor038/


46 
 

آینده ، انتخاب و معرفی کند. در واقع آیت هللا خامنه ای دهد و روحانی مورد نظر آیت هللا خامنه ای را با عنوان جانشین رهبر و یا رهبر 

جانشین خود و رهبر آینده را مشخص کند و مقدمات حقوقی و عملی تعیین او را به عنوان رهبر جدید به پایان  تکلیف  ممکن است 

ین سناریو شکل دیگری نیز می تواند به رهبری خود تا زمان مرگ ادامه دهد و سپس قدرت به رهبر جدید منتقل شود. اما ا برساند اما 

در زمان حیات خود به نفع رهبر جدید کناره گیری کند آیت هللا خامنه ای  به خود بگیرد و آن این که   . 

 سناریوی دوم :کناره گیری آیت هللا خامنه ای به نفع رهبر آینده

حیات وی و فرصت دادن به رهبر جدید منتخب خبرگان برای کناره گیری داوطلبانه از سمت رهبری از سوی آیت هللا خامنه ای در زمان 

شروع زمامداری ، می تواند اقدامی در جهت کنترل و مدیریت ریسک ها و خطرات و تهدیدهای آتی موجود علیه رهبر جدید باشد. در 

گ قدرت احتمالی در راس نظام واقع نوعی اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از به خطر افتادن موقعیت رهبر جدید در اثر بروز یک جن

پس از درگذشت آیت هللا خامنه ای که احتمالش نیز چندان کم نیست . نمونه موفق این نوع از انتقال قدرت را می توان دردهه گذشته در 

ات خود فیدل به کوبا مشاهده کرد. جایی که فیدل کاسترو پس از پنج دهه از قدرت کناره گیری کرد تا برادرش رائول کاسترو در زمان حی

عنوان رهبر آینده کشور زمام امور را بدست گیرد . در واقع رهبر پیشین به رهبر جدید فرصت می دهد تا پایه های قدرت خود را پیش 

از مرگ رهبر قبلی تحکیم کند. اگر چه هیچ نشانه ای از تمایل آیت هللا خامنه ای برای کناره گیری داوطلبانه از قدرت پیش از مرگ 

یعی دیده نمی شود اما این مدل از انتقال قدرت را نمی توان غیر محتمل دانستطب  . 

اما اگر قرار باشد رهبر جدید در زمان حیات آیت هللا خامنه ی با صراحت یا با ایما و اشاره معرفی شود چه کسی شانس بیشتری برای 

سالمی ایران را خواهد داشت ؟ وسوالی که این سال ها روز به تکیه زدن بر حساس ترین ، قدرتمند ترین و کلیدی ترین سمت جمهوری ا

 روز بیشتر بین خواص و عوام شنیده می شود این است که نظر آیت هللا خامنه ای بر رهبری چه کسی است ؟

قوه  از محمود هاشمی شاهرودی رییس پیشین ٢٨٣٧سال ها است که اسامی بسیاری در این میان شنیده می شوند . در اوایل دهه 

قضاییه به عنوان یکی از این شانس های رهبری نام برده می شد . او که حاال در قم اعالم مرجعیت کرده در بین روحانیون جمهوری 

اسالمی از نظر فقهی جایگاهی مستحکم دارد؛ اما نه تندروها او را می پسندند و نه اصالح طلبان، گرچه خود به ظاهر در میانه ایستاده 

میزان شایعات شاید نتوان کسی را به اندازه مجتبی خامنه ای دومین پسر آیت هللا خامنه ای نامزد مقام رهبری آینده  است. از نظر

ساله به عنوان فرد مورد نظر آیت هللا خامنه ای برای رهبری آینده  ۱۴جمهوری اسالمی دانست. سال هاست که نام مجتبی خامنه ای 

اما هنوز کسی جرات نکرده تا خود آیت هللا خامنه ای زنده است، نه از مجتبی خامنه ای و نه از  نظام در محافل غیر رسمی مطرح است

نظام یاد کند. البته آنها که می گویند تعیین مجتبی خامنه ای را به عنوان رهبر جدید   فرد دیگری با ذکر نام به عنوان شانس رهبری آینده

ه استدالل شان بیشتر شنیده شده است. نخست آنکه او در بین عامه مردم شناخته شده نیست خیلی نباید فراتر از شایعات جدی گرفت ، س

و رهبری چنین ناشناخته بعید است. دوم آنکه می گویند او سواد فقهی الزم را ندارد و فقهای شناخته شده تر به رهبری او راضی 

مشکل خواهد بود و سوم آنکه می گویند ترس از موروثی معرفی شدن نخواهند شد و تحمیل او بر چنین فقهایی به عنوان رهبر به غایت 

 .جمهوری اسالمی در انظار ایرانیان و جهانیان از تعیین مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جدید جلوگیری خواهد کرد

نکه درست است که هر سه استدالل ضعیف نیست اما در عالم قدرت و یارگیری سیاسی خیلی هم محکم به نظر نمی رسند. نخست آ

رهبرجدید اگربین عامه مردم شناخته شده ترباشد می تواند از شانس بیشتری برای تحکیم پایه های قدرتش برخوردار باشد اما این نه 

و یارگیری های الزم برای   شرط قانونی رهبری است و نه مانعی جدی بر سربه قدرت رساندن رهبری جوان چون مجتبی خامنه ای

طرفدران مجتبی خامنه ای در سپاه و نهادهای اطالعاتی و امنیتی و بویژه بیت   در مجلس خبرگان اگر قرار باشد  کاری انجام چنین

 .رهبری ، بلوک قدرتی برای به رهبری رساندن او و حفظ قدرت در بیت کنونی تشکیل دهند

قیه معرفی شده و هم صاحب کرسی و منبر تدریس درس ف با متر و معیار کنونی جمهوری اسالمی ، مجتبی خامنه ای ، هم   دوم آنکه

رایج جمهوری اسالمی یعنی او آیت هللا است و دارای شرط الزم برای رهبری  خارج در قم، و این در معنای . 

دن و سوم آنکه اگر قرار باشد اراده ای برای به قدرت رساندن مجتبی خامنه ای در کار باشد به احتمال بسیار هم چنان که جوان بو

شناخته نبودنش بین عوام و روحانیون ذی نفوذ، مانعی غیر قابل عبور تلقی نخواهد شد، ترس از معرفی جمهوری اسالمی به عنوان 

و غیر قابل توجیه و تفسیر تلقی نخواهد شد  یک نظام موروثی نیز مانعی جدی  . 

افراد دیگری چون صادق الریجانی، مصباح یزدی، محمد  با وجود آن که جدای از محمود هاشمی شاهرودی و مجتبی خامنه ای اسامی

نام فردی چون احمد خاتمی نیز در محافل خاص به عنوان شانس های  ٢٨٣٧و حتی در دوره ای در اوایل دهه  -در صورت حیات -یزدی

آنچه که در ذهن آیت هللا  رهبری شنیده شده و می شود؛ اما مفروض نگارنده این است که در سال های اخیر و برخالف سال های گذشته

او است . تردید نیست که آیت هللا خامنه ای   از نگاه” جانشین صالح ” خامنه ای بیش از شخص رهبر جدید اهمیت پیدا کرده مفهوم 



47 
 

د و گرایشات استبدادی حکومتش وجو  علیرغم انتقادات بین المللی و داخلی گسترده ای که نسبت به غیر دمکراتیک بودن حکومت او

دارد ، خود را یک رهبر سیاسی و دینی مشروع می پندارد . نگاهی به مجموعه سخنرانی های او در سال های اخیر نشان می دهد که او 

می نامد عالقه ویژه ای دارد. آیت هللا خامنه ای نهادی ” پیشرفت  اسالمی-الگوی ایرانی“که خود آن را   به ایجاد نوعی ازنظام سیاسی

یز تشکیل داده و یکی از روحانیون مورد توجه ویژه خود یعنی علی اکبر رشاد را نیز مامور پی گیری کرده تا این نهاد، به همین نام ن

شاخص های چنین الگویی از نظام سیاسی را شناسایی و استخراج کند. برخی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نیز با صراحت و در 

به عنوان آخرین گام از تشکیل نظام سیاسی ” تمدن نوین اسالمی ” که آیت هللا خامنه ای به ایجاد سخنرانی های خود تاکید کرده اند 

مطلوب خود باور و اشاره و تاکید دارد. مراحل پیشین از مراحل پنجگانه مورد نظر آیت هللا خامنه ای برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی 

می و دولت اسالمی معرفی شده اند، نهضت اسالمی ، انقالب اسالمی ، جامعه اسال . 

در واقع به نظر می رسد آیت هللا خامنه ای نوعی رسالت تاریخی برای خود قایل است تا به ایجاد تمدن نوین اسالمی همت بگمارد حتی 

ای در و شفاف و مشخص نباشد. رویکرد سال های اخیر آیت هللا خامنه   اگر شاخص های چنین تمدن و الگویی هنوز خیلی روشن

حکومت داری این فرض را تقویت می کند که او ضمن اینکه از انتقاد و مخالفت منتقدان و مخالفان حکومت ، ناراضی و خشمگین است 

برای نظام و کشور درست تشخیص می دهد   اما به رغم تمامی این انتقادات و مخالفت ها، هم در پی گیری مسیری که به طور شخصی

ین و مخالفین به دلیل این که آنها را مانعی بر سر راه دسترسی به چنین تمدن و الگویی از نظام سیاسی می داند مصر است و هم برمنتقد

 .و می بیند ، خشمگین است

رسالتی که معموال برخی از رهبران پیشین ایران نیز برای خود  -در سایه چنین نگاهی که آیت هللا خامنه ای به رسالت تاریخی خود دارد

تعیین رهبر آینده کشور برای او اهمیت می یابد. درهمین چارچوب به نظر می رسد رهبر مطلوب از نگاه آیت هللا خامنه  -وده اندقایل ب

ای همان جانشین صالح برای پی گیری این رسالت تاریخی و رساندن کشور و نظام به همان تمدن نوین اسالمی است. اگر چنین 

و مصداق رهبری برای او مهم باشد ، می تواند   نه ای به رهبر جدید تلقی شود ، بیش از آنکه شخصمفروضی مبنای نگاه آیت هللا خام

اطمینان یافتن از تحقق مفهوم جانشین صالح برای او مهم باشد. البته اگر از نگاه او صالح ترین مصداق این جانشین صالح ، فرزندش 

یت هللا خامنه ای، می توان حدس زد که او حتی اگر بسیاری از مردم و نخبگان یعنی مجتبی خامنه ای باشد، بر اساس روحیات شخص آِ

و حتی نزدیکان و وفادارانش با این نگرش و تصمیم او موافق نباشند ، او راه خود را خواهد رفت و بر تصمیمش اصرار خواهد ورزید. 

، حتی   نشان داد ٢٨٣٣د به ریاست جمهوری در سال و اراده ای که در اصرارش بر انتخاب مجدد محمود احمدی نژا  همان تجربه

 . علیرغم مخالفت بسیاری از طرفدرانش در جناح اصولگرا و راست گرایان

 سناریوی سوم : تعیین رهبر جدید پس از درگذشت آیت هللا خامنه ای

و   طی تمامی نهاد های حقوقیسناریوی سوم تعیین رهبر پس از درگذشت آیت هللا خامنه ای است .طبیعی است که در چنین شرای

شخصیت های حقیقی ذی نفوذ در کشور تالش خواهند کرد تا رهبر مورد نظر خود را به کرسی بنشانند. نهاد حقوقی تعیین کننده رهبر 

ر جدید یعنی مجلس خبرگان نیز به شدت از سوی این نهادها و شخصیت های ذی نفوذ تحت فشار قرار خواهد رفت تا روحانی مورد نظ

آنها را به رهبری انتخاب کند. ضمن این که خود اعضای خبرگان نیز هر یک هم منافع شخصی دارند و هم به برخی از این نهاد ها و 

 .شخصیت های ذی نفوذ کشور دورتر یا نزدیکتر هستند و این خود عاملی مهم در رای آنها برای تعیین رهبر جدید است

ردوره آیت هللا خامنه ای و در راس آنها سپاه پاسداران و بیت رهبری تالش خواهند کرد رهبر طبیعی است که نهادهای دارای قدرت د

جدید فردی باشد که آنها در دوره جدید نیزقدرت خود راحفظ کنند به ویژه صاحب منصبان دیوانی در بیت رهبری که به خوبی می دانند 

د، خارج از حلقه روحانیون جماران انتخاب شد ، جماران به تدریج از دایره جانشین آیت هللا خمینی و رهبرجدی ٢٨۴٣موقعی که در سال 

 . قدرت حذف شد

اما به نظر می رسد یکی از مهم ترین عوامل در تعیین سمت و سوی رهبر جدید این باشد که اگر قرار باشد رهبر جدید پس از درگذشت 

سنجانی زنده است و یا خیر. اکبر هاشمی رفسنجانی هم اکنون در عمل لیدر آیت هللا خامنه ای انتخاب شود ، در آن زمان اکبر هاشمی رف

و پدر معنوی مهم ترین بلوک قدرت رقیب در ساختار حاکمیت جمهوری اسالمی است. بلوک قدرتی غیر رسمی اما موجود و نیرومند که 

خمینی میراث دار بیت آیت هللا خمینی ،  متشکل از دست کم پنج روحانی ذی نفوذ است. حسن روحانی رییس جمهوری کنونی ، حسن

و سرانجام علی اکبر ناطق نوری شخصیت ذی نفوذ اصولگرایان و  و رهبر جناح اصالح طلب ،  محمد خاتمی رییس جمهوری پیشین 

فته و به به بعد با تغییر یارگیری خود در مناسبات قدرت از راست گرایان و اصولگرایان فاصله گر ٢٨٣٣راست گرایان که از سال 

 .هاشمی رفسنجانی و حتی در مواردی محمد خاتمی نزدیک شده است

اگر آیت هللا خامنه ای بمیرد و هاشمی رفسنجانی زنده باشد، می توان تصور کرد که او به یکی از ذی نفوذ ترین بازیگران در تعیین 

حتی اگر  -و پنج سال از آیت خامنه ای بزرگتر است ٢٨٢٨که متولد  –رهبر جدید تعیین خواهد شد. سن و سال اکبر هاشمی رفسنجانی 
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ی او بعد از آیت هللا خامنه ای زنده باشد احتمال تعیین وی به عنوان رهبر جدید را کاهش می دهد اما نمی تواند مانعی بر سر راه البی گر

 .و یارگیری او برای تعیین رهبر جدید باشد

بان صریح از مسیر کنونی جمهوری اسالمی در سال های اخیر رهبری آیت هللا خامنه ای که آشکارا اما نه به ز -اکبر هاشمی رفسنجانی

به طور سنتی با بخش گسترده ای از روحانیون ایران روابط عمیقی دارد و یک عضو ذی نفوذ مجلس خبرگان است . اگر -ناراضی است 

از محمد یزدی رقیب دیرینه خود شکست خورد اما تصور  چه او در آخرین انتخابات درونی خبرگان برای تعیین رییس مجلس خبرگان

عمومی در فضای سیاسی ایران این است که این شکست با دخالت و یا فشار و اعمال نظر شخص آیت هللا خامنه ای و اطرافیان رهبر 

ر کار نباشد، اوضاع فرق خواهد رقم خورد و اگر آیت هللا خامنه ای در قید حیات نباشد و اعمال فشاری از طرف او بر اعضای خبرگان د

کرد و حتی بسیاری از همین اعضای خبرگان که حاال گرایشات ضد هاشمی رفسنجانی از خود نشان می دهند به احتمال بسیار به سوی 

با چنان روش سخت گیرانه ای برگزار شود که هیچ یک از  ٢٨۳۱او گرایش پیدا خواهند کرد مگر آنکه انتخابات خبرگان در سال 

 .نزدیکان و یا متصورین به نزدیکی به هاشمی رفسنجانی به مجلس آینده خبرگان راه پیدا نکنند

مجموع این مفروضات و سناریوها در کنار بسیاری از عوامل شناخته شده و نشده دیگر در نظام جمهوری اسالمی که خروجی بسیاری 

چه کسی خواهد بود و آینده  در نهایت تعیین خواهد کرد که رهبر آینده  از انتخاب ها و انتخابات آن با شگفتی های بسیار همراه بوده

 .رهبری)هم آینده شخص آیت هللا خامنه ای و هم آینده نهاد رهبری ( در سال های پیش رو چگونه خواهد بود

 

ز انتخابات ریاست جمهوری سال تیتر این نوشتار از تیتر مقاله ای از ماهنامه وزین پیام امروزبه سردبیری آقای عمید نایینی پیش ا

استنباط شده است.) گمانم این است که مقاله نیز نوشته خود آقای نایینی بود( آن مقاله در مورد نامزدهای انتخابات ریاست ٢٨٠۴

 و وضعیت آینده اکبر هاشمی رفسنجانی رییس جمهوری وقت با این تیتر نوشته شده بود: رییس جمهور آینده و ٢٨٠۴جمهوری سال 

 .آینده رییس جمهور

انگار در رادیو فردویسى، روزنامهمراد   
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  خرداد 0331 | 03 ژوئن 5102 | دوره جدید | شماره 3

خالفتی-معضل جانشینی در نظام فقیه شاهی  
 حسن یوسفی اشکوری :

 

 تأملی در باب چیستی مدل حکومتی والیت مطلقه فقیه

در مدل والیت مطلقه فقیه در ساختار حقوقی قانون اساسی جمهوری اسالمی از جایگاه و موقعیت کامال ویژه « رهبری»مقام و منزلت 

عصر « موبد شاهی»زی مدل سلطنت الهی )تئوکراتیک( عصر کهن ایرانی و به ویژه ای برخوردار است. این مقام از یک سو بازسا

ساسانی است و از سوی دیگر برساخته همان خالفت شناخته اسالمی سنی است که اکنون در قالب امامت شیعی آشکار شده است؛ و از 

 .جهت دیگر، پیوندی نیز با افکار مدرن و به طور خاص جمهوریت دارد

که در تفکر سیاسی ایرانیان کهن از روزگار هخامنشی به بعد، این اصل اصیل مقبول افتاده بود که پادشاهی و یا شهریاری می دانیم 

برامده از اراده و مشیت الهی )اهورامزدا( است که به عنوان فیض و لطف خداوندی به افراد خاص و خاندان ویژه عطا می شود و از 

دارای فّر ایزدی تلقی می شد. اسناد مختلفی مؤید این اندیشه است. از جمله کتیبه داریوش و برخی  این رو پادشاه برکشیده آسمان و

شاهان هخامنشی و ساسانی در کتیبه های بیستون و تخت رستم و جاهای دیگر. اما این پادشاه فّرهمند همواره در محاصره مجمعی از 

دان در عصر ساسانی( و نظامیان )اسپهبدان( و نیز اشراف )نجبای زمین روحانیان )مغان در روزگار هخامنشی و موبدان و هیرب

قرار داشته و به یک معنا شاهنشاه چاره ای نداشته که با نظر و همراهی و همکاری اینان در عالی ترین سطح کار بکند و در واقع   دار(

هیچ اراده ای رأی و قدرت او را محدود نمی کرد و به کشور را اداره و مدیریت بکند. پادشاه نظرا و رسما مطلق العنان بود یعنی 

هایی از قدرت در پیرامون وی شکل گرفته و در   اصطالح حرف آخر را در امور مملکتی و حتی قضایی او می زد، ولی در عمل، دایره

اعیان و یا سنای نوع مقاطع مختلف بر رأی و نظر و تصمیمات وی اثر می گذاشت. مهستان از عصر اشکانیان به بعد نقش مجلس 

باستانی ایرانی بود که عمدتا به وسیله شاهزادگان و درباریان و نظامیان و روحانیان و اشراف تشکیل می شد. هرچند درچنین مدلی از 

ملکداری، همواره خردمندی و عدالت دو مؤلفه ثابت و بنیادین شهریاری شمرده می شدند، اما در عالم واقع، عدالت و خردمندی 

ریار در قالب همان نهادهای سه گانه نظامی، روحانی و اقتصادی تعریف می شد و می توان گفت این نهادها و سخن گویان مقتدر و شه

با نفوذ این سه طبقه بودند که محدوده خردمندی و عدل پروری پادشاه و شاخصه های آنها را معین و مشخص می کردند. قابل تأمل این 

همدستی و همداستانی پایدار با پادشاه و وفاداری به نهاد سلطنت، همواره، هم با پادشاه وقت و دربار نوعی که این سه گروه در عین 

رقابت پنهان و آشکار داشتند و هم با هم پیوسته در رقابت بودند. به ویژه نهاد روحانیت و موبدان در رقابت با شاهنشاه بوده و در 

ه می کردند. نقش موبد بزرگ کرتیر در اوایل روزگار ساسانی از چنین قدرت و نفوذی خبر می پنهان و آشکار با وی رقابت و گاه ستیز

به وسیله خود آنان جعل و ابداع شد« موبد موبدان»عنوان « شاهان شاه»دهد. تا آنجا که در برابر لقب  . 

پس از هزار سال به دست سلسله صفوی در فالت  این مدل از نظام شهریاری با فتح ایران و سقوط پادشاهی ایرانی به کلی فروپاشید اما

ایران بازسازی شد. در ساختار قدرت پادشاهی صفوی، دقیقا همان مناسبات تجدید شد. عالمان دینی، نظامیان و تاجران حول پادشاه و 

ظام اعتقادی و مذهبی نهاد سلطنت گرد آمده و سازمان دیرین شهریاری ایرانی )البته با توجه به مقتضیات جدید و در چهارچوب ن

http://mihan.net/1394/03/23/
http://mihan.net/author/akauthor036/
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شیعی متأخر( را شکل دادند. این روند در روزگار قاجاری ادامه یافت و تا پایان عصر قاجار به گونه ای خفیف تر تداوم پیدا کرد -اسالمی

 .)دوران پهلوی تا حدودی گسست پیش آمد(

است. رهبری در رأس هرم قدرت سیاسی قرار صفوی بازسازی شده -اکنون در مدل والیت مطلقه فقیه، همان نظام شاهنشاهی ساسانی

دارد و رسما و قانونا از اختیارات نامحدود بهره دارد ولی نهادهای منظومه وار حول رهبری )مراجع تقلید و روحانیان بلند مرتبه، 

ز نمی تواند خواسته ها و نظامیان پاسدار و تاجران و نهادهای اقتصادی رنگارنگ و با نفوذ( چندان فعال و اثرگذار اند که رهبری هرگ

تمایالت پنهان و آشکار آنان را )حداقل در تمام موارد( نادیده بگیرد و بدین ترتیب تصمیمات رهبری در سیاست های ریز و درشت 

 کشور، برآیند آرا و مطالبات اعالم شده و اعالم نشده نهادها و قوای فعال در ساختار حقوقی و حقیقی نظام جمهوری اسالمی است.

اوجب واجبات است(،   هللا خمینی مؤسس این نظام حفظ نظامرهبری چاره ای ندارد برای بقای خود و حفظ نظام )که طبق تئوری آیت

در پنهان و گاه علن، هم با رهبری در رقابت اند و هم با هم و هرکدام عمدتا به حفظ منافع  تعادل بخش قوای مختلف باشد؛ قوایی که 

ین مصالح گوناگون خود می اندیشندمادی و معنوی و تأم . 

از سوی دیگر، مدل والیت مطلقه فقیه، ملهم از مدل نظام خالفت سنی هم هست. می دانیم که اعراب جاهلی پادشاهی نمی شناخت؛ هرچه 

، قبایل مختلف قریش بود، ریاست قبیله ای بود و رؤسای قبایل بر قبیله خود فرمان می راندند. در عین حال، از سده پنجم میالدی به بعد

)مجلس شورا(ی خود در مکه با رأی زنی فردی از قریش را به عنوان رئیس و زعیم خود انتخاب می کردند و او « دارالندوه»با تشکیل 

 العمر چنین سمتی را بر عهده می گرفت و این رئیس همواره با اعضای دارالندوه مشورت می کرد و در نهایت تصمیمات او برآیندمادام

 .خواسته های سران قبایل قریش بود

پس از درگذشت پیامبر اسالم، بزرگان مهاجر و انصار )البته پس از رفع اختالفات اولیه بین این دو گروه مکی و مدنی(، از الگوی 

گر برگزیده شدند دیرین مکه و دارالندوه استفاده کرده و یکی از شیوخ )ابوبکر( را به ریاست خود انتخاب کرده و پس از او شیوخی دی

 .و پس از چندی این نهاد نوبنیاد و ناشناخته در فرهنگ و سنت عربی، عنوان خالفت یافت و عنوان رئیس خلیفه نام گرفت

پس از فتح ایران و آشنایی مستقیم و عمیق اعراب مسلمان با تمدن و فرهنگ ایرانی، دیوان ساالری ساسانی و ادبیات و اندیشه ایرانی 

اسالمی جدید حجاز گردید. از جمله اندیشه و نظام شهریاری ایرانی اعراب مسلمان را تحت تأثیر قرار داد و -ندیشه عربیوارد حوزه ا

پس از چندی و به طور مشخص پس از معاویه، نظام پادشاهی ایرانی رسمیت یافت و خالفت، با موروثی شدن و قبول والیتعهدی، صبغه 

خوانده شده گواه این مدعاست. این سنت در دوره خالفت « کسرای عرب»در منابع اسالمی معاویه آشکار پادشاهی پیدا کرد. این که 

 .عباسیان غلظت و شدت بیشتری پیدا کرد

اسالمی بازسازی سنت شهریاری کهن ایرانی است )چنان که نظام -با توجه به این مالحظات گزاف نیست که بگوییم خالفت عربی

پایدار ماند  0351طی نیز بازسازی سلطنت باستانی ایرانی بوده است(. این نظام تا زوال عثمانیان در سال سلطنتی اروپایی در قرون وس

و پس از آن نیز این اندیشه، که در ذهن و زبان اهل سنت )که البته به نادرستی پسوند اسالمی و هویت مذهبی یافته است(، به وسیله 

در اسکندریه مصر( پی  0358)بنیاد یافته در سال « اخوان المسلمین»ان جهانی و مقتدر جریان های مختلف اسالمی، با پیشگامی سازم

 .گرفته شده و اکنون به دست طالبان و القاعده و اخیرا داعش دنبال می شود

تقیم ملهم مدل والیت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوی اسالمی، هرچند در قالب امامت و توجیهات و ادبیات شیعی، به طور غیر مس

از سنت دیرین شهریاری ایرانی است و به طور مستقیم از چارت تشکیالتی نظام خالفت سنی الهام گرفته است. نگاهی به نهادهای 

تعریف شده در قانون اساسی و نوع مناسبات قدرت در ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسالمی )به ویژه در دوره رهبری آیت هللا 

ی از این الهام گیری پرده بر می دارد. با این که برای اولین بار در تاریخ شیعه دوگانه امرا/علما برداشته شده و خامنه ای(، به روشن

عالم دینی خود سلطان شده است، اما هنوز نهاد علما )مرجعیت( کم و بیش مستقل از نهاد رهبری و زعامت سیاسی است و هنوز حوزه 

هاد حکومتی نیست. مجلس خبرگان رهبری، معادل امروزین همان مهستان ایرانی و دارالندوه علمیه زیر مجموعه رسمی و سازمانی ن

اهل حل و »در نیم قرن نخست و بعدها ذیل عنوان « شورای مهاجر و انصار»عربی است که البته در ادبیات اسالمی سنی ذیل عنوان 

، هم نقش دیگری از همان کارکرد مهستان و شورای بازسازی شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام« اجماع امت»و یا « عقد

هرچند نام پارلمان دارد و تحت تأثیر جمهوریت و نظام پارلمانی مدرن تأ سیس شده « مجلس شورای اسالمی»اسالمی را باز می نماید. 

مطلقه فقیه، عمال جز مجلس است ولی، به دلیل تعارض بنیادین نظام انتخابات و سیستم پارلمانی با حکومت شرعی و مذهبی و والیت 

مشورتی نیست و کارکردی جز این ندارد. قابل تأمل این که آیت هللا خمینی در کتاب والیت فقه خود تصریح می کند که در نظام اسالمی 

دی به شارع خداوند است و مجلسی هم اگر باشد، مجلس برنامه ریزی برای دولت خواهد بود و این نشان می دهد که ایشان هیچ اعتقا

 [1].پارلمان به معنای متعارف آن ندارد

چنان که گفته شد، رهبری با تئوری والیت مطلقه فقیه در نظام جمهوری اسالمی، از دو نظام کهن موبد شاهی ساسانی و نیز نظام 

امکان تأسیس چنان نظام هایی نبود  21-13ولی از آنجایی که در فضای انقالب ایران در سال خالفت اسالمی اهل سنت الهام گرفته است، 

http://mihan.net/1394/03/23/288/#_ftn1


51 
 

را جانشین شعار « جمهوری اسالمی»و به ویژه رهبری انقالب )آیت هللا خمینی( در پاریس صریحا شعار  « کرده و « حکومت اسالمی

بات آزاد، پارلمان، احزاب، مطبوعات آزاد و . . .( یاد کرده و مردم را بارها از تحقق جمهوری به سبک فرانسه و الزامات آن )مانند انتخا

با این وعده ها با خود و انقالب مورد نظرش همراه کرده بود، عمال راهی جز ایفای به عهد نبود، ولی مشکل در پیوند نظام شرعی 

گان قانون اساسی فقیهان با هدایت رهبری انقالب، والیت فقهی فقیه و تأسیس خالفت اسالمی با مدل جمهوریت عرفی بود؛ اما در خبر

مدل جمهوریت پیوند بزنند و البته تا کنون چنین پیوندی   تالش کردند که تفکرات سنتی و کهن را به شکلی با تفکرات مدرن و مفهوم

 .کامیاب نبوده و منشاء مشکالت و بن بست هایی در نظام تصمیم گیری کشور شده است

خالفتی-نظام فقیه شاهیمعضل جانشینی در   

خالفتی )که ماهیتا چندان تفاوتی با هم ندارند(، جانشینی یک معضل است و شاید به سادگی قابل حل نباشد. چنان که -در نظام فقیه شاهی

ازگارترین سلطنتی )به ویژه از نوع عثمانی آن( می بینیم، مناسب ترین و س-در نظام های پادشاهی کهن و متأخر و نیز در نظام خالفتی

مدل برای جانشینی، والیتعهدی است. زیرا موروثی و خاندانی بودن پادشاه اصل کانونی نظام سلطنت است. در نظام خالفت نیز وقتی 

فرمانروایی در قالب خالفت در یک خاندان و تبار محدود و منحصر شد. سه خلیفه راشده « االئمه من قریش»ادعا شد که پیامبر فرموده 

عمر، عثمان( هرکدام از تیره ای از قریش بودند و دو تن دیگر )علی و حسن( از تیره دیگر از قریش )از بنی هاشم(. پس از )ابوبکر، 

سال خالفت اموی، خالفت به خاندان عباسی  31سلطنت به دست معاویه به شاخه دیگر قریش یعنی اموی انتقال یافت. پس از -آن خالفت

سال فرمان راند. پس از طی دوران فترت و  251و این خاندان با استناد به همان اصل االئمه من قریش  از بنی هاشم منتقل و محدود شد

خالفت به آل عثمان رسید که نه عرب بودند   اسالمی،-تغییرات پدید آمده در پی زوال خالفت عباسی و قطعه قطعه شدن امپراتوری عربی

ی سنتی بودند. با این همه اینان نیز به زودی ناچار شدند مدعای خالفت را به تدریج و نه قریشی و به همین دلیل فاقد مشروعیت سیاس

تا رها کنند و یا در سایه بگذارند و بیشتر از عنوان سلطنت و سلطان استفاده کنند. به همین دلیل نظام والیتعهدی در این خاندان از آغاز 

ی عمدتا نام و ماهیت سلطانی پیدا کردپایان اصلی گریزناپذیر شد و تداوم یافت و نظام عثمان . 

خالفتی، منطقا و ماهیتا باید از مدل والیتعهدی استفاده کند تا نظام دچار چالش های متوالی جانشینی نشود ولی -حال نظام فقیه شاهی

 :استفاه از چنین سنتی نیز )حداقل تا اطالع ثانوی( ممکن نیست. زیرا

عنوان رسمی نظام »جمهوری اسالمی« است و طبعا »جمهوری« جزء االسم است و نمی توان آن را به کناری نهاد و در -اوال

 .چهارچوب جمهوریت )حتی اگر جمهوریت شکلی باشد( نمی توان از سیستم والیتعهدی استفاده کرد

در قانون اساسی انتخاب رهبری از حقوق ملت دانسته شده که البته از طریق منتخبانش در نهاد »خبرگان رهبری« حاصل می -ثانیا

شود. به عبارت روشن تر، مردم به دلیل این که خود صالحیت الزم برای تشخیص فقیهی از میان فقیهان برای تصدی مقام رهبری 

)والیت امر( را ندارند، خبرگانی را با رأی مستقیم برای این منظور بر می گزینند و آنان، که مشروعیت خود را از رأی ملت گرفته اند، 

نمایندگی از موکالن شان، فقیه و مجتهدی را برای این مقام انتخاب می کنند. از این رو قانون اساسی کنونی جمهوری اسالمی به هیچ به 

 .وجه نظام والیتعهدی موروثی را نمی پذیرد

 حال معضل جانشینی در نظام فقیه شاهی جمهوری اسالمی چگونه گشوده می شود؟

حقوقی بر می گردد، ظاهرا مشکلی وجود ندارد؛ چرا که در قانون اساسی نهاد رسمی خبرگان برای تعیین  تا آنجا که به مبحث تئوریک و

رهبری پذیرفته شده است. اما مشکل اساسی به مضمون و محتوای چنین نظامی بر می گردد که مضمونی سلطانی و سنتی غیر 

به همین دلیل، این چالش و تناقض در تمام ساختار  م معارض اند. دموکراتیک دارد و ظاهری دموکراتیک و مدرن. شکل و محتوا با ه

قانون اساسی کم و بیش مشاهده می شود. در واقع چالش عمیق اسالم فقاهتی است با مقتضیلت جهان مدرن و از جمله جمهوریت. 

ری اسالمی، در آینده بیش از پیش هرچند این چالش تا کنون چندان آشکار نبوده است اما این معضل نهفته در متن سند حقوقی جمهو

 .خود را نشان خواهد داد

ز تا کنون در جمهوی اسالمی دو رهبر مقام والیت امر را بر عهده داشته است: آیت هللا خمینی و آیت هللا خامنه ای. می دانیم که این دو ا

لیه و مقلد( را احراز کرد و بعد در یک روند طریق واحدی به قدرت نرسیده اند. خمینی اول مرجعیت دینی )مجتهدی دارای رساله عم

برکشیده شد و پس از پیروزی انقالب و تأسیس جمهوری اسالمی، در « رهبر انقالب»مبارزات طوالنی )پانزده ساله( عمال به عنوان 

ریق ویژگی های قانون اساسی جدید، رسما به عنوان رهبر نظام جدید نیز متعین شد. می توان گفت رهبری مشروعیت خود را از ط

شخصی و با پشتوانه حمایت های عظیم مردمی و مبارزات طوالنی به دست آورد. اما خامنه ای واجد هیچ یک از این شرایط نبود. او در 
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یک شرایط بحرانی ویژه و با تدابیر و مصلحت اندیشی های خاص )که هنوز هم ابعاد آن کامال مکشوف نیست(، به عنوان جانشین آیت 

ینی انتخاب شدهللا خم . 

حال بیست و شش سال از آن زمان گذشته است. روشن است که اکنون نه زمان زمان درگذشت آیت هللا خمینی است و نه مردم مردم آن 

است و نه کارگزارانی کم و بیش متحد و کارآمد در نظام برای عبور از بحران های  38زمانه اند و نه ساختار حکومت در شرایط سال 

دارند و اگر هم هستند از اقتدار و نفوذ الزم برای سکان داری لحظات سخت و بحرانی برخوردار نیستند سخت حضور . 

در هرحال سیر حوادث و تحوالت احتمالی در آینده های دور و نزدیک نشان خواهد داد که چگونه مسئله جانشینی در نظام والیی حل 

محقق گردد، دور از ذهن « حکومت اسالمی»به « جمهوری اسالمی»نیز تبدیل  در آینده جدی شود و« امامت»خواهد شد. اگر نظام 

در همان صدر « قائم مقام رهبری»نیست که مدل والیتعهدی موروثی رسما برقرار شود؛ همان گونه با تعیین آیت هللا منتظری به عنوان 

فت با اقدام مجلس خبرگان آن را تحت عنوان انقالب، این سنت ابداع شد؛ سنتی که شخص منتظری نیز در همان زمان در مخال

مورد انتقاد قرار داد و مردود دانست. حال این والیتعهدی می تواند از طریق فرزند روحانی رهبر محقق شود و یا شخص « والیتعهدی»

 .دیگری

 سناریوهای محتمل برای جانشینی آیت هللا خامنه ای

ترس است، در چشم انداز نزدیک، مسئله جانشینی و انتخاب رهبر بعدی، در دو حالت اما جدای از تحوالت آینده، که فعال دور از دس

ممکن است اتفاق بیفتد: در شرایط بحرانی )مثال برکناری رهبر و یا کشته شدنش و یا . . .( و در شرایط طبیعی و عادی )کناره گیری 

 .مختارانه طبیعی و یا مرگ رهبر(

بل تصور است و در واقع نمی توان پیش بینی کرد که چه اتفاق می افتد و چه کسی و چگونه به پیامدهای حالت نخست واقعا غیر قا

قدرت می رسد. در عین حال می توان گمانه زنی کرد که در آن شرایط، نظامیان با تدارک نوعی کودتا و از طریق اعمال سلطه بر مجلس 

ا به والیت امر بر خواهند کشید. البته اگر جنگ داخلی رخ ندهد و توازن خبرگان و یا حتی به طور مستقل، یک روحانی باب طبع خود ر

امنیتی، که به لحاظ کمیت در ساختار قدرت در اقلیت اند ولی به لحاظ کیفیت و ابزار سلطه دست باال را -قوا به سود جناح تندرو و نظامی

 !دارند، باشد )گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند(

، به هر تقدیر و تدبیر، فردی از میان روحانیان مطرح، به مقام رهبری برکشیده خواهد شد. اما این فرد چه کسی می اما در شرایط عادی

 تواند باشد؟

چند سالی است که از تعیین جانشینی مجتبی خامنه ای )فرزند روحانی و ارشد خامنه ای( به جای پدر و به دست پدر سخن می رود اما 

مقبول نمی نماید. چرا که اوال، هیچ سند و حتی نشانه ای در دست نیست )و یا حداقل من اطالع ندارم( که واقعا  چنین گزینه ای معقول و

آیت هللا خامنه ای چنین قصدی داشته باشد، ثانیا، مجتبی خامنه ای به لحاظ علمی و سوابق حوزوی تقریبا ناشناخته است و این سوابق 

م والیت مطلقه فقیه ضروری و اثرگذار است. البته در شرایط کودتایی هر چیز ممکن است اما ایشان به هرحال مهم اند و برای تصدی مقا

را هم ندارد! بعید می دانم که حتی در شرایط غیر عادی و  38حتی موقعیت و شهرت حوزوی و فقهی و تجارب سیاسی پدر در سال 

ثی شدن رهبری را نیز تداعی می کند و این در حال حاضر مطلوب رهبر کودتایی هم چنین فردی برگزیده شود. به ویژه که شائبه مورو

فعلی و دیگر سران نظام نیست. افزون بر آن، نظر علمای حوزه ها و روحانیان حامی حکومت و به ویژه مراجع سنتی، که همواره 

سران نظام و به ویژه اعضای محافظه کار و  پنهان و آشکار با نظام موجود و اصل والیت فقیه مرزبندی دارند، در این مورد مهم است و

سنتی محلس خبرگان نمی توانند آن را نادیده بگیرند و بعید است که حتی یک فقیه شناخته شده والیت کسی چون مجتبی خامنه ای را در 

 .شرایط فعلی )از جمله به لحاظ سن و سال( تأیید کند

شمی شاهرودی، مصباح یزدی، صادق الریجانی و . . .( که هرکدام از آنها دارای اما جز ایشان، شماری دیگر نظر مطرح اند )مانند ها

معایب جدی اند و واقعا من شخصا نمی توانم پیش بینی کنم که چگونه این افراد انتخاب و به مقام حساس و مهمی مانند رهبری نظام 

ن این افراد و یا اتهاماتی که متوجه آنهاست، خود وفاداران جمهوری اسالمی برکشیده می شوند. به ویژه که جدای از اشکاالت گوناگونا

به نظام والیی از این افراد و دیگر عالمان و روحانیان حکومتی چنان تقدس زدایی کرده اند که دیگر اینان، حداقل از چشم همین ذوب 

 .شدگان در والیت، از اعتبار افتاده اند

ر جدید آقای هاشمی رفسنجانی زنده باشد، از هر جهت شایسته ترین فرد برای رهبری واقعیت این است که اگر در شرایط انتخاب رهب

است اما با تخریب مستمر و گسترده شخصیت ایشان به وسیله اصول گرایان تندرو حتی میانه رو، چنین گزینه ای بسیار دشوار خواهد 
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داقل به اندکی تقدس و احترام در جمع حامیان نظام نیاز دارد، به بود، و اگر هم به هر دلیلی انتخاب شود، ایفای نقش چنین مقامی، که ح

 .راحتی ممکن نیست

آخرین نکته این که رهبر آینده هر کس باشد، یک واقعیت غیر قابل انکار می نماید و آن این که رهبر آینده سرنوشت جمهوری اسالمی 

مهوری اسالمی، که به هر حال نهادها ضعیف اند، در ساختار قدرت را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. چرا که در شرایط کنونی ج

افراد بسیار نقش آفرین اند. اگر رهبری میانه رو تر و با بینش مردمی تر و مدنی تر و در تفکر مذهبی نوگراتر به قدرت برسد )مثال 

یرات تدریجی مدنی تر کمک کند و عکس آن نیز صادق فقیهی شبیه آیت هللا منتظری و یا در حال حاضر آیت هللا صانعی(، می تواند به تغی

است. به ویژه شرایط اجتماعی کنونی در پی رخداد اصالحات و به ویژه جنبش سبز، سطح مطالبات تحول خواهانه را بیش از پیش 

بیش از گذشته  ارتقاء داده و حمایت مردمی و حتی در بخش هایی از روحانیون و ساختار قدرت را برای تغییرات اصالح طلبانه

 .برانگیخته است. بسیار بعید است که رهبر آینده با بینش آیت هللا خامنه ای امکان بقا و دوام و موفقیت داشته باشد

 

متن گفتار ایشان چنین است: »حکومت اسالمی نه استبدادی است و نه مطلقه؛ بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنای  . [1]

متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص باشد. . .مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسالم است . . .که قدرت مقننه و 

وان به مورد اجرا گذاشت. به اختیار تشریع در اسالم به خداوند متعال اختصاص یافته است . . .هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی ت

وجود دارد . . .حکومت اسالم حکومت قانون « مجلس برنامه ریزی« . . »مجلس قانوگذاری»همین سبب در حکومت اسالمی به جای 

 .«است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست
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 خرداد 0331 | 03 ژوئن 5102 | دوره جدید | شماره 3

 !راه دموکراسی از میان مردم می گذرد نه از باالی سرشان
 صدیقه وسمقی :

آیا در روند دموکراتیزاسیون به اصالح دینی نیاز وجود دارد؟ 

چه ارزیابی از موقعیت کنونی نواندیشان دینی و فعاالن 

  .سیاسی این  طیف دارید

 :برای پاسخ گفتن به این سوال الزم است به سه پرسش مقدماتی اجماال پاسخ دهم. آن سه پرسش عبارتند از

 رابطه دین با زندگی فردی و اجتماعی ما چیست؟ -اول

 مهم ترین لوازم دموکراسی چیست؟ -دوم

 رابطه میان لوازم دموکراسی با باورهای دینی رایج در زندگی ما چیست؟ -سوم

و اما در پاسخ به این سوال که رابطه دین با زندگی فرد و اجتماعی ما چیست باید بگویم قرن هاست که روحانیت به عنوان نهاد رسمی 

نهادی نیرومند بسازد. روحانیت، تفسیر دین را حق انحصاری خود  دین در ایران نفوذ دارد و به تدریج توانسته شبکه ای گسترده و

دانسته و توانسته این باور را نیز به مردم بقبوالند که متولی دین است. روحانیت با استفاده از شبکه گسترده و نفوذی که طی قرون 

 .متمادی بدست آورده در دو کار عمده زیربنایی نقش مهمی ایفا کرده است

دو تعریف ارزش های اخالقی اعم از فردی و اجتماعی است. مثال تعریف مفاهیمی همچون غیرت، حیا، عفت، تقوا و مانند آن یکی از آن 

 .را مردم از روحانیت اخذ کرده اند. بدین ترتیب روحانیت در تربیت مردم نقش داشته است

ال قرن هاست که در کار قانون گذاری نقش مهمی را ایفا می کارعمده دوم، قانون گذاری است. نهاد روحانیت با در دست داشتن فقه، عم

قوانین مدنی و جزائی جاری در میان نخستین مسلمانان. فقها بر مبنای   کند. فقه، مجموعه ای است ازاحکام مربوط به عبادات به اضافه

و فرهنگ نخستین   شده بر مبنای سنتپاره ای اصول نظری که به عقیده من قابل مناقشه هستند، قوانین مدنی و جزائی گردآوری 

مسلمانان عرب را نیز ضمیمه شریعت کردند و به این ترتیب هم دامنه شریعت را گسترش دادند و هم حوزه نفوذ خود را. آنان به مرور 

دارد و مردم  زمان برای حفظ نفوذ خود، مدعی شدند که اسالم حتی برای موضوعات جدید نیز که به تدریج پیدا می شوند، حکم مشخصی

برای یافتن حکم این موضوعات باید به روحانیت مراجعه کنند. بر همین اساس هر گاه موضوع جدیدی در زندگی پیدا شده مانند مدرسه 

به جای مکتب خانه، دوش به جای خزینه، اتومبیل به جای چهارپا و یا رادیو و تلویزیون و امثال آن، مردم برای روشن کردن تکلیف 

این موضوعات که نتیجه تحوالت زندگی انسان و دستاورد های تجربی و علمی است به روحانیت مراجعه کرده اند. بنا بر آنچه به خود با 

اختصاربیان شد می توان دید که روحانیت در ساختن زیر ساخت های فرهنگی و فکری چقدر نقش داشته است. قرن هاست که در 

زندگی خود با آنها درگیرند، قوانینی که توسط نهاد روحانیت وضع شده، اجرا می شود. مثل  موضوعات مدنی که تقریبا همه مردم در

قوانین ارث، وصیت، قوانین خانواده از جمله ازدواج و طالق و نیز قوانین مربوط به حقوق زنان. بر این قوانین باید قوانین جزائی مثل 

 .قصاص و دیه و حتی حدود را نیز افزود

حتی بدون داشتن قدرت سیاسی و دولت توانسته است قوانین موضوعه خود را در بسیاری از این حوزه ها به اجرا در  نهاد روحانیت،

آورد. مردم نیز با این عقیده که این قوانین، قوانین شریعت می باشند به اجرای آن ها تمایل داشته اند. این باور چنان قوت داشته که 

ی به صورت مدرن آغاز می شود، باز هم در اکثر حوزه های یاد شده عمدتا همان قوانین فقهی تبدیل به حتی وقتی در ایران، قانون گذار

 .قانون می شود

روحانیت برای حفظ نفوذ و حق انحصاری خود، همواره با اصالح قوانین در این حوزه ها توسط دولت ها نیز مخالفت کرده است. 

نین خانواده در جهت افزایش حقوق زنان اصالح شد، روحانیت آن را خالف شرع دانست و پس پاره ای قوا 21هنگامی که قبل از انقالب 

از انقالب آن اصالحات را ملغی نمود. وقتی زنان حق رای را که حق انسانی و بدیهی آنان است بدست آوردند، این روحانیت بود که آن 

 .را خالف شرع خواند

http://mihan.net/1394/03/23/
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حصاری تفسیر دین، با هرگونه نظرات و آرای دینی مخالف با آرای سنتی خود به مقابله بر به همین ترتیب، روحانیت برای حفظ حق ان

 .می خیزد و صاحبان آرای جدید را با ابزاری مثل ارتداد سرکوب می کند

نی دارای قدرت و حکومت را در اختیار نداشت، اما به دلیل باور و اعتماد مردم به آنان، این نهاد دی 21اگرچه روحانیت در ایران تا سال 

حکومت را نیز بدست آورد که در واقع منجر به افزایش قدرت این نهاد  21نفوذ فراوان بود و با اتکا به همین قدرت توانست در سال 

 .شد

قرن ها نفوذ روحانیت در حوزه تربیت و قانون گذاری، موجب شده این نهاد در ساختن فرهنگ و اندیشه مردم نقش مهمی داشته باشد. 

با روی کار آمدن  21می توان گفت که رابطه دین با زندگی فردی و اجتماعی ما رابطه ای تنگاتنگ بوده است. این رابطه از سال 

حکومت فقهی و قدرت یافتن روحانیت به رابطه ای قهری تبدیل شد، به این معنا که دیگر خواست و عالقه مردم و یا باور و اعتماد آنان 

طه را تنظیم نمی کند بلکه روحانیت با در دست داشتن قدرت سیاسی، خواست خود را ولو با زور بر مردم تحمیل به روحانیت، این راب

 .می کند

اگر چه در طول بیش از سه دهه گذشته مشاهده عملکرد روحانیت حاکم و اعمال زور در اجرای قوانین نامناسب با توجیهات شرعی، 

اسالم، شریعت و روحانیت شده و در نتیجه نفوذ این نهاد بر باور و اندیشه افراد کاهش یافته اما  باعث تغییر بسیاری از باورها نسبت به

اعمال قدرت این نهاد بر جامعه هم چنان باقی است ولی مثل گذسته برآمده از اعتماد مردم نیست بلکه متکی به زور است. در واقع 

ردم غفلت نمود و یا شاید نسبت به آن احساس بی نیازی کرد و از همین رو روحانیت با بدست آوردن قدرت سیاسی از حفظ اعتماد م

 .اعتمادی را که در طول قرن ها بدست آمده بود در کمتر از سه دهه از دست داد

 دومین پرسش مقدماتی این است که مهم ترین لوازم دموکراسی چیست؟

، آزادی های فردی و اجتماعی و برابری همه انسان ها با یکدیگر را از مهم ترین لوازم دموکراسی می توان ساختار سیاسی دموکراتیک

نام برد. منظور از ساختار دموکراتیک، یک نظام سیاسی است که همه امور در آن به طور واقعی بر اساس اراده و انتخاب مردم انجام 

علمی و کارشناسی وضع می شود، قوای   عاتشود. در چنین ساختاری، قوانین بر اساس شرایط و نیاز های جامعه و مبتنی بر مطال

 .گوناگون از یکدیگر مستقل بوده و به مردم پاسخ گو می باشند

مهم تر از آن چه بیان شد اصل برابری است که به نظر من ذات و اساس دموکراسی است. در ساختار دموکراتیک، آزادی های فردی و 

صرف  –ری معنا می یابند. هنگامی که به راستی بپذیریم که همه ما با هم برابریم اجتماعی و دیگر لوازم دموکراسی همه بر پایه براب

آن گاه می توانیم باور کنیم که بر یکدیگر برتری  –نظر از ارزش های اعتباری و واهی که در طول قرون برای خودمان ساخته ایم 

یگری را نداریم و کسی نیز حق تحمیل باور خود را بر ما ندارد. نداریم، عقیده ما بر عقیده دیگری برتری ندارد، لذا حق تحمیل آن بر د

در همه حوزه های فردی خود آزادم و دیگران نیز آزادند و قانون برای تعریف حقوق ما و تنظیم روابط ما به منظور حفظ ” من“پس 

م؛ بی آنکه حق دیگری را پایمال نمائیم ویا حقوق وضع می شود تا هنگام تزاحم حقوق، بتوانیم حق خود را شناسائی و آن را مطالبه کنی

برای گرفتن حق خود مجبور به اعمال زور و خشونت شویم. با پذیرش اصل مترقی عقلی و انسانی برابری، دیگر مرد بر زن، مسلمان 

، جز زورگویان و بر مسیحی، یهودی بر مسلمان، سفید بر سیاه، روحانی بر غیر روحانی برتری ندارد. برابری آرزوی همه انسان ها

 .ستمگران و برتری جویان است. آنان که برتری جو نیستند برتری جوئی دیگران رانیز بر خود روا نمی دارند

برابری انسان ها را فقط کسانی می توانند رد کنند که خودشان برتری جو باشند و به عبارت دیگر، خود را برتر بدانند. البته   لذا نظریه

رگویان برتری طلب کوشیده اند این اندیشه را تئوریزه کنند که برخی از انسان ها بر برخی دیگر برتری دارند و حتی در طول تاریخ ، زو

ر از ابزار دین برای توجیه این نظریه ظالمانه وجاهالنه بهره برده اند. همواره به دلیل جهل، این نظریه پیروانی نیز داشته است. مثال د

، انسان های آزاد برتر از بردگان معرفی شده اند. ممکن است انسان های آزاد با احساس واهی غرور، از  دوره طوالنی تاریخ بردگی

قبول برابری خود با بردگان امتناع کرده یا پذیرش این باور برای شان سخت بوده باشد، اما نمی توان تصور کرد که پذیرش برابری 

مطمئنا برابری آرزوی بردگان بوده و آنان این حقیقت را درک می کردند که انسان های انسان ها برای بردگان نیز سخت بوده است بلکه 

 .آزاد هیچ گونه برتری ذاتی و طبیعی نسبت به آنان ندارند بلکه با اعمال زور برتری یافته اند

برتر از زن است و با اعمال زور سخن در باره برابری زن و مرد نیز همین گونه است. اگر چه قرن هاست مردان تبلیغ می کنند که مرد 

زنان اند که از   و وضع قوانین کوشیده اند برتری خود را حفظ کنند اما زنان باور نمی کنند که این برتری حقیقی و ذاتی است.

ق خود با مردان حتی زنانی که به دلیل جهل نابرابری خود را با مردان باور کرده اند، از برابری حقو  برابری استقبال می کنند.  نظریه

استقبال می کنند. دراین میان آن مردانی که برتری طلب هستند با برابری مبارزه می کنند. نفی برابری انسان ها ریشه در جهل و خود 

 .خواهی و زور دارد که با توجیهات گوناگون عرضه شده و گاه رنگ و لعاب دینی نیز به آن زده اند
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وان ساختار دموکراتیک و آزادی های فردی و اجتماعی را پذیرفت زیرا در این صورت هیچ کس از با پذیرش اصل برابری است که می ت

 .موضع باالتر نمی تواند آزادی و حقوق دیگری را محدود سازد

و اما سومین پرسش مقدماتی این است که رابطه میان لوازم مهم دموکراسی با باورهای دینی رایج در زندگی ما چیست؟ به عبارت دیگر 

 آیا باورهای دینی ما با اصول دموکراسی سازگاری دارد؟

بر اساس قوانین فقهی که بر باور مسلمانان و فرهنگ جوامع اسالمی تاثیر گذار بوده، برابری انسان ها که اساس دموکراسی است 

ریس می شود، زن با مرد و فقه اسالمی که هر روزه در هزاران مدرسه و حوزه اسالمی در سراسر جهان اسالم تد  مردود است.

مسلمان با غیر مسلمان را برابر نمی داند یعنی آنها دارای حقوق برابر با یکدیگر نیستند. غیر مسلمان اهل کتاب مثل یهودی، مسیحی و 

ند. به عبارت حتی شیعه با سنی که هر دو مسلمانند برابر نیست  زرتشتی با غیر مسلمان غیر اهل کتاب مثل بودائی و هندو برابر نیست.

دیگر بر خالف اصول دموکراسی، فقه اسالمی جنسیت و دین را در تعیین حقوق موثر می داند. این باورها در میان مسلمانان تبلیغ و 

ترویج شده و در اندیشه بسیاری از آنان رسوخ کرده است. روحانیت، پاسبان و نگهبان این عقاید است و نظریه ی برابری را مخالف با 

می خواند شریعت . 

روحانیت ، قانون گذاری را شان شارع می داند و این در حالی است که خود، نقش شارع را بازی می کند و قوانینی را که خود وضع می 

کند قوانین شریعت می نامد. از همین رو وضع قانون به شیوه دموکراتیک را رد می کند. مثال اگر در قوانین خانواده اصالحاتی صورت 

سرپرستی امور کودک و به تعبیر فقهی آن، والیت به مادر واگذار شود خالف شرع خوانده می شود. هم چنان که وقتی مجلس  گیرد و

سالگی به مادر داد، فقهای شورای نگهبان این مصوبه را خالف شرع دانستند. بدین ترتیب بدیهی است که  1ششم حضانت پسر را تا 

وق زنان در حوزه های گوناگون با مردان برابر شود، روحانیت سنتی آن را خالف شرع خواهد اگر قوانین ارث اصالح شود و یا حق

 .خواند

اگر کسی دین خود را تغییر دهد و یا در باورهای دینی تشکیک کند، از سوی روحانیت سنتی که هنوز مرجعیت دینی را در اختیار دارد به 

 …ارتداد متهم می شود و

برای گذار به دموکراسی باید ازاین سد عبور   به اصطالح مذهبی با اصول دموکراسی در تضاد و تزاحم است. می بینیم که این باورهای

 کرد. اما چگونه؟

برخی گمان می کنند که اگر به هر نحو ممکن مثل براندازی یا دخالت خارجی یک دولت سکوالر معتقد به حقوق بشر و اصول 

یر ساختار سیاسی و قوانین به روند دموکراتیزاسیون کمک کند و یا حتی برخی گمان می کنند به دموکراسی تشکیل شود، می تواند با تغی

این ترتیب می توان دموکراسی را محقق و بر جامعه تحمیل نمود. این روش از اساس با دموکراسی در تعارض است و به گمان من نمی 

از انتخاب و اراده مردم نباشد، دولت دموکراتیک نیست و محصول آن نیز تواند منجر به تحقق دموکراسی شود. زیرا دولتی که برامده 

نمی تواند دموکراسی باشد. به عالوه، نظام سیاسی و نهادهای قدرت فقط ظرف هستند. ساختار دموکراتیک شرط الزم برای تحقق 

کشور را مدیریت می کنند باید خود  دموکراسی هست اما شرط کافی نیست. مردمی که در نهادهای قدرت به کار مشغول می شوند و

آزادی خواه و دموکرات باشند، باید پایبند قانون باشند و قانون نیز باید دموکراتیک باشد تا نهادهای قدرت بتوانند در روند 

ساختارها را نیز دموکراتیزاسیون کار خود را به درستی انجام دهند. اگرچه ساختارها می توانند فرهنگ سازی کنند، اما به هرحال همان 

خودمان باید بسازیم. نمی توان از نظام سیاسی پیش ساخته برای پیشبرد دموکراسی استفاده کرد. برای تحقق دموکراسی، تمام روند از 

 .تعریف و تشکیل دولت دموکراتیک تا اصالح قوانین و اصالحات فرهنگی اجتماعی باید توسط مردم انجام شود

اسی پایدار از سطح جامعه شروع می شود؛ با اصالح افکار و باورها که به تدریج منجر به اصالح ساختارها و بنابراین معتقدم که دموکر

 .قوانین می شود. برای گذار به دموکراسی از این طریق اصالح دینی برای جامعه ما یک ضرورت بنیادین است

ی را به نام احکام اسالمی تبلیغ و ترویج می کنند. حال اگر ما همان طور که اشاره شد هزاران حوزه و مدرسه دینی هر روز احکام فقه

 .بتوانیم ساختارها را بدون اصالح دینی عوض کنیم ، این مدارس و حوزه های سنتی آب دموکراسی را گل آلود می کنند

ن زیرساخت های دموکراسی همت نواندیشان دینی می توانند راه نا هموار میان دین تا دموکراسی را هموار سازند. آنان باید به ساخت

کنند و باورهای دینی مزاحم را که ساخته و پرداخته سنت هاست اصالح نمایند. بدون اصالح دینی تعارض میان دین و دموکراسی باقی 

نتی که دین می ماند و با فرض این که روزی دموکراسی خواهان در اکثریت بوده و بتوانند قدرت را در اختیار بگیرند، اقلیت دین دار س

 .خود را در تعارض با دموکراسی می بیند، همواره تهدیدی برای دموکراسی خواهد بود
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سال گذشته به حساب اسالم و شریعت اسالمی نوشته شده است و این عملکرد به گواهی شاخص  33عملکرد جمهوری اسالمی در طول 

ن اقشار گوناگون مردم باورهای دینی تضعیف شده و در میان قشر ها و وضعیت کشور، عملکرد موفقی نبوده است، از همین رو در میا

جوان نیز دین گریزی مشاهده می شود. باید گفت که قرائت سنتی از اسالم و شریعت امتحان خود را داده و کارنامه قبولی دریافت نکرده 

ری برای اصالحات دینی می تواند فراهم شود و است. من فکر می کنم جامعه آمادگی برای شنیدن حرف های تازه را دارد و زمینه ی فک

 .این یعنی زمینه برای کار نواندیشان دینی

خال اعتقادی موجود را روشنفکران دینی به بهترین نحو می توانند پر کنند اما متاسفانه خفقان شدید باعث شده که این روشنفکران یا 

نیاز فکری جامعه از طرقی نامناسب و بیگانه با فرهنگ اصیل ایران تامین  کشور را ترک کنند و یا گوشه عزلت گزینند در چنین شرایطی

می شود و ایدئولوژی های گوناگون که ویرانگر بسیاری از ارزش های فرهنگی و اخالقی ما هستند برای پر کردن خال های موجود 

اصالحات توجه کافی ندارند. فکر می کنم  هجوم آورده اند. فعاالن سیاسی به روشن فکری دینی و دستاورد های آن برای پیشبرد

 .روشنفکران دینی باید نیروی خود را سازماندهی کنند تا بتوانند نقش تاریخی خود را درین دوره ایفاء نمایند

 .پ-وضعیت کنونی رابطه بین روشنفکران عرفی و مذهبی را چگونه می بینید و چه چشم انداز یا پیشنهاداتی در این رابطه دارید

 

یاری از روشنفکران عرفی به اهمیت کار روشنفکران دینی پی نبرده اند. شمار زیادی از آنان به دلیل بدبینی نسبت به دین گمان می بس

کنند می توان با نفی دین، مشکالت را حل کرد. آنان عبور از دین را راه حل می دانند؛ در حالی که این، فرار از حل مسئله است. ما نمی 

ای دینی مردم را نا دیده بگیریمتوانیم باوره . 

راه اصالح دینی راهی سخت و طوالنی و پر مخاطره است. مبارزه با باورهای غلط و خرافات آسان نیست. شاید به همین دلیل 

 روشنفکران عرفی تالش برای اصالح دینی را اتالف وقت می دانند و فکر می کنند که راه میان بر برای رسیدن به دموکراسی وجود

دارد. البته درین مسیر روشنفکران عرفی و دینی هر یک باید نقش خود را بازی کنند و اگر امکانی برای سرعت بخشیدن به این روند 

 .وجود داشته باشد با ارزش است

سنتی را که اندک  در هر حال راه دموکراسی از میان مردم می گذرد و نه از کنار یا باالی سر آنان. ما باید دراین پروسه اقشار مذهبی و

نیز نیستند ببینیم. در اندیشه آنان نسبت به دموکراسی گره هائی وجود دارد که این گره ها باید با همکاری روشنفکران دینی و عرفی باز 

 .شود. در مدارس و حوزه های دینی گره های سخت تری وجود دارد. بدون باز شدن این گره ها راه دموکراسی هموار نمی شود

ز کارهای مهمی که روشنفکران دینی و عرفی با کمک یکدیگر می توانند انجام دهند آشنا کردن نهاد روحانیت با مباحث مربوط به یکی ا

دموکراسی و اساسا گشودن دریچه هائی به روی روحانیت سنتی برای آشنایی با جهان امروز است. روحانیت سنتی با تقسیم انسان ها 

دودتر از آن، به شیعه و غیر شیعه دنیای بسیار محدودی برای خود ساخته است و دستاوردهای غیر به مسلمان و کافر و حتی مح

مسلمانان را به دلیل عدم شناخت ، درست ارزیابی نمی کند. آشنایی روحانیت با جهان و مباحث نظری و عملی دموکراسی مسیر 

د.صالح دینی را بسیار هموار می سازدموکراسی و آزادی و نیز ا . 
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