
 



 ۷سرسخن 

 

ایم تا موضوعی را که دارای اهمیتی راهبردی است با جمعی از نویسندگان و صاحب های پیشین کوشیدهنشریۀ میهن نیز هم چون شمارهدراین شمارۀ 

نار هم و یک جا به خوانندگان های متنوع و متفاوتی را در ک«موضع»واحد، « موضوع»نظران به بحث بگذاریم. هدف ما همواره این بوده است که دربارۀ یک 

، با داده ها و آگاهی بیشتری به موضوع بپردازند و «تحلیلی -انباشت نظری»عرضه کنیم، و از این طریق به خوانندگان امکان دهیم تا با استفاده از این 

 .دربارۀ آن تصمیم بگیرند

های ، برگزار خواهد شد. انتخابات اسفند ماه هم یکی از دغدغه ۲۹ثیرگذاراًت انتخابات از پس خبرگان، و  مجلس« انتخابات»در هفته های پیش رو دو 

 ما میهن فشار تحت و زحمتکش مردم روزمرۀ زندگی و  کشور آیندۀ به دهیجهت در تواندمی مهم فعاالن سیاسی در داخل و خارج از کشوراست، و هم 

 .باشد مؤثر

های تحلیلی و کالن موضوع نظران و روزنامه نگاران فرستادیم، سعی کردیم هم جنبهاز صاحب ایهایی که در درخواست مقاله برای عدهدر پرسش

 به معطوف تواندمی که اندپرداخته نخست جنبۀ به بیشتر دوستان از برخی. دهیم قرار نظر مورد را آن تاکتیکی و راهبردی هایجنبه  انتخابات، و هم

یز رساند. و باالخره، برخی نبه جنبه دوم، که قاعدتًا به اتخاذ تصمیم مشخص در این شرایط مشخص یاری می ربیشت دیگر برخی. باشد هاانتخابات همه

 .اندبه هر دو جنبه توجه داشته

ر اند دتوانتخابات می« فرصت»کشند، و نیز از آنجا که ی است که مردم و سرزمین ما انتظارش را می«تغییر»از آنجا که هدف فرجامین همه مباحث ما 

های نظری و تحلیلی و نیز عملی و عینی تاًمین این هدف تًاثیر داشته باشد، صمیمانه امیدواریم که این مجموعه به باز شدن و روشن کردن همۀ جنبه

 .انتخابات یاری رساند

میم نهایی را در مورد هر دو انتخابات پیش رو نیازی به یادآوری ندارد که در هر حال، مردم ایران و فعاالن سیاسی و روشنفکری در داخل کشورند که تص

 مکک داریم، آن با دراز ایفاصله هنوز شکنج، و رنج و تالش قرنی از پس  خواهند گرفت. آرزوی ما این است که این تصمیم به برآورده شدن آرزوئی که

 .کند
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نۀ اچند هفته است که انتخابات آیندۀ خبرگان بحث روز شده، مرکز توجه گشته و بیشترین نیروی تحلیلگران را به خود جذب کرده است. این هم نش

 به ات شده داده نسبت آمیز یست از تبعیت اپوزیسیون خارج کشور از تحوالت نبرد جناحی در داخل. طبق معمول، به این کشمکش اهمیتی اغراقا زهتا

 لتم ترتیب این بلکه پیوست، خواهد وقوع به مردم های خواست جهت در عظیمی تحوالت رفسنجانی، جناح شدن برنده صورت در که شود تلقین همه

 خویش اتحی طول های ت در این کشمکش و نیز رفتن پای صندوق رأی تشویق شوند. شاهدیم که جناح مورد بحث به یکی از بزرگترین بسیجشرک به

 مانورهای برای آنها از معموالً و است داده جا نظام مخالفان حاشیۀ در که را هایی مهره حتی بل کرده، خط به را اش رسمی افواج فقط نه و زده دست

 .بی بهره میگیرد، در کنار باقی به صف کرده است و به عبارتی سوزانده تا بتواند با تمامی نیرو عمل کندجان

 نقشۀ راه

 کردن دودمح بلکه نیست ای ترتیب عملی که این جناح به طور مستقیم و غیرمستقیم، به همگان عرضه می کند به قرار زیر است. هدف آنی، عزل خامنه

ت انتخاب جانشین یا جانشینانی که به جناح برنده تعلق داشته باشند. مرحلۀ اول می تواند اعمال نظارت باشد بر تصمیمات رهبر. نهای در و اوست قدرت

 به را ارک و بکند قفل را ای در مرحلۀ دوم، اقلیتی که نمی باید کمتر از یک سوم شمار نمایندگان باشد، خواهد توانست جریان انتخاب جانشین خامنه

 .ی تشکیل شورای رهبری بیاندازد و احیانًا در قدم آخر، در قانون اساسی تغییر ایجاد نمایدمجرا

 صودمق اینکه عالوه به متناقض، حتی و مبهم آن به رسیدن شیوۀ و است مثبت کالً آن هدف: است طلبان نحوۀ عرضۀ مطلب همانست که معمول اصالح

 هبرر است قرار. جنسی ای عتدل تا رادیکال، هدفی عرضه شده که بتواند جلبش کند و برای هر سلیقهم از گروهی، هر برای. نیست روشن اصوالً نهایی

 شنق که هر است قرار ظاهراً حرکت؟ نهایی هدف است کدام کند؟ تغییر نظام است قرار شود؟ شورایی رهبری است قرار کند؟ کار خبرگان نظارت تحت

اً دیگران درش شریک نیستند، دنبال این قافله راه بیافتد. با همان تبلیغات همیشگی در بارۀ تغییر رژیم توسط لزاما که سودایی به و آب در بیند خویشتن

 گرانی تحلیل و رفسنجانی طرفداران مطالب از کلی نمای این …پرسنل خود رژیم و رسیدن به هدف با هزینۀ کم و خطرات انقالب و مزایای مبارزۀ نرم و

 .قوالت و قالبهای فکری رایج هستند یا اصوالً به این ترتیب عمل اعتقادی دارند، مستفاد میشودم بعتا صورت هر به که

ر بحال بپردازیم به سنجش این سخنان. نکتۀ اولی که در باب این طرح کلی جلب نظر می کند، این است که برای رسیدن به هدف کوچکتر که نظارت 

در اختیار داشتن اکثریت خبرگان الزم است که بتواند در این جهت رأی بدهد و حرف خود را به کرسی بنشاند. کار رهبر و محدود کردن قدرت او باشد، 

 ممکن مجلس های راه دیگر که شورایی کردن رهبری یا در نهایت تغییر نظام باشد ـ این طور که مبلغانش میگویند ـ با در اختیار گرفتن یک سوم کرسی

، برای بستن راه انتخاب رهبر جدید و انداختن کار به مجرای دیگر، کفایت خواهد نمود. هدف کوچک نیروی زیاد میطلبد یندهنما شمار همین و شد خواهد
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 طلبان و هدف بزرگ نیروی کم! این نسبت عکس نیرو با هدفی که قرار است تحقق ببخشد، قدری عجیب است ولی انصافًا این بار اول نیست که اصالح

 میخورد، درد چه به و است یافتنی اموزون به دیگران عرضه مینمایند. از این هم بگذریم و ببینیم خود این هدفها تا چه اندازه تحققن ینچن این هایی نقشه

 .نیرو مقدار هر با حال

 تضعیف رهبری

وزۀ مذهب را در برمی گیرد و هم ح هم یعنی کمال، و است تمام ای اول از همه باید معنای نظارت بر تصمیمات رهبر را روشن کرد. اختیارات خامنه

 قدرت و فقه خودش. نیست مذهبی اقتدار و اختیار هیچ با گشتن مخدوش معرض در و است االطراف سیاست را. به عبارت دقیق تر، از بابت سیاسی جامع

 تهاداج گشته، فقیه والیت تحول پرداز نظریه الًعم که هم یزدی واگذاشته؛ دیگر مراجع به را فقهی روزمرۀ امور و شمرد می محفوظ خود برای را سیاسی

 ختصم میشود، اعطا شاگرد به استاد از سنتی، سبک به اش اجازه که معمول معنای به اجتهاد از است، نگهبان شورای تشخیص به موکول که را سیاسی

محدود نخواهد نمود، بلکه حداکثر این قدرت را بین  را وا قدرت حوزۀ باشد، پذیر صورت منطقاً هم اگر رهبر، تصمیمات بر نظارت. است کرده مجزا و

ید عگروهی کوچک )شورا( یا بزرگ )کل مجلس خبرگان( سرشکن خواهد کرد. این در حکم تغییر شیوۀ اعمال والیت فقیه خواهد بود، نه تعطیل آن و ب

 .است در زندگانی روزمرۀ مردم ایران تغییر چندانی ایجاد نماید

 بتوانند و بخواهند رفسنجانی دستۀ اگر حتی رهبر، قدرت کردن محدود حکایت که بگوییم موقت گیری م می توانیم به عنوان نتیجهبه اینجا که برسی

 اعدتاً ق که خبرگان نظارت. نظام رأس در گیری تصمیم قاطعیت و قابلیت کاهش از است عبارت که داشت خواهد روشن نتیجۀ یک بکنند، کاری چنین

و استیضاح و خلع انجام بپذیرد، تصمیمات وی را تابع اکثریت این مجلس خواهد کرد. رهبری چند نفره هم که البد به حکم اکثریت  ؤالس طریق از باید

 .عمل خواهد کرد تا فلج نشود. روشن است که هیچ کدام اینها کاربری رهبری فردی را نخواهد داشت

اقی( در بهترین صورت، باید در فردی واحد بازبتابد تا بهترین بیان خویش را که هیچگاه از آن وحدتی که خمینی در طلبش بود )از وحدت کلمه تا ب

 عمل، در لیو دارد، تکنیکی ماهیتی اصل در جمعی، به فردی از گیری تصمیم شیوۀ تغییر که است درست. کند پیدا است، نبوده دور شیعه امامت آل ایده

 یاناصولگرا که هست هم همین برای. سازد نمی فاشیستی، محور ـ گذارد و اصوالً با مزاج نظام های رهبر می رتأثی رهبر اقتدار حوزۀ حتی و استحکام بر

 .کنند چنین که است طبیعی و است خمینی میراث حفظ شان هدف. بشود شورایی نباید رهبری که اند برداشته فریاد

 حذف رهبری

 .است اساسی قانون کامل بازنگاری مستلزم نیست، پذیر و تغییر یکی دو اصل امکانبا در نظر گرفتن نقش محوری رهبر، این امر با حذف 

 یرند،بگ پیش خواهند می آید می نظر به که روشی. گردد می عرضه ما به فراتر هدفی صورت به اساسی، قانون تغییر طلبان، در امتداد هدف اول اصالح

دری متناقض به نظر می رسد و باید در بارۀ آن توضیح کوتاهی داد. کودتا ستاندن قدرت ق «یقانون کودتای» ترکیب. است قانونی کودتای نوعی اجرای

یف رفته باشد، توصاست به زور و خارج از مجرای قانون ـ معموالً با زور نظامی. ترکیب کودتای قانونی، اگر هم اول بار در مورد قدرت گیری هیتلر به کار ن

ینه مثال درجۀ اولی به حساب می آید. این کار عبارت است از صعود به قدرت به طریق قانونی و سپس سؤاستفاده خوبی است از روش وی که در این زم

 هب کم کم و اند از اختیارات به دست آمده برای تغییر دادن قواعد بازی و طبعًا ماندن بر قدرت. البته برای مردمی که از حکومت اسالمی به جان آمده

 روشن بود،ن کار تقبیح ترکیب، این کاربرد از هم من مقصود. ندارد کراهتی قانونی، ی نگاه می کنند، کودتا، حال قانونی یا غیریدارخر چشم به هم انقالب

 .است قرار چه از برنامه که بود آگاه درست باید مخالفت، یا موافقت از صرفنظر. بود ماهیتش کردن

توسط خبرگان نخواهد بود، تغییر قواعد بازی و در نهایت قانون اساسی خواهد بود، به ترتیبی که در اینجا داو کشمکش دیگر محدود کردن قدرت رهبر 

 .مقام رهبری حذف یا از معنا تهی شود

 وجهت باید تهالب. است اساسی قانون کامل بازنگاری مستلزم نیست، پذیر با در نظر گرفتن نقش محوری رهبر، این امر با حذف و تغییر یکی دو اصل امکان

 اگر .است کرده «عملیاتی» ها داشت که ضمانت نهایی و اصلی اسالمی بودن نظام، همین ولی فقیه است که اقتدار مذهبی را متمرکز و به قول نظامی



اند م اهدخو جا بر اختالط نیست؛ شدنش مذهبی غیر معنای به این ولی شد، خواهد سست نظام مذهبی اقتدار شود، حذف فقیه ولی مقام که باشد قرار

رت و اسالم گرایان هم بر قدرت دوام خواهند داشت؛ اما آن تمرکز اقتدار مذهبی که کانونش شخص رهبر است، از بین خواهد رفت و اعمالش به صو

د واهد شپراکنده و بدون داوری نهایی که رأیش قاطع و فاصل باشد، صورت خواهد گرفت. وزنه مجلس خبرگان که رقیب برتر مجلس شورای اسالمی خ

 و شورای نگهبان که این همه در مردود شمردنش داد سخن داده می شود و نیز شورای تشخیص مصلحت، سنگین تر خواهد گشت. می بینیم که مطلقاً 

هیچ  حرفی از حذف این سه در میان نیست. چون اگر این سه هم بروند )به خصوص شورای نگهبان که دارد یک تنه کار حزب واحد را می کند( دیگر

 را بداداست ضمانتی برای اسالمی ماندن نظام باقی نخواهد ماند، مضافاً به اینکه رفسنجانی هم بیکار خواهد شد. این تغییر فرضی اقتدار مذهبی، گره

 .بیشتر نه و کمتر نه است، جدایی مستلزم کاری چنین گشود، نخواهد

قالب قانونی کار و لزوم هماهنگی آن با ترتیب عملی اعمال قدرت نداشته باشند و حتی  ممکن است برخی از طراحان این حرکت اصوالً توجه چندانی به

 عیدب امری چنین فعلی فکری نظمی برخی را هم در این تصور که حذف رهبر چارۀ کار است، با خود شریک نمایند و به دنبال خویش بکشند. در بی

 .نیست

 و اسالمی یاساس قانون به شان دلبستگی از که اند یان از ابتدا به شکل قانونی اعمال قدرت نشان دادهفقط باید یادآوری کرد که با توجهی که اسالمگرا

 و حساب مسئلۀ گزینه، این تحقق صورت در اینکه دوم. رسد می نظر به بعید قانون این ماندن معطل هویداست، آن، موقع به تغییر و حفظ در اصرار

 .دنش در نظام اسالمی، از ابتدای کار لوث خواهد شد و کار ممکن است هر سرانجامی پیدا بکندکر دمحدو و سیاسی قدرت کردن پیدا کتاب

 خروج از نظام مذهبی

 هدف دیگری هم در افق ترسیم شده که یک قدم جلوتر است و قرار است صف آخر مشتریان را به سوی خود جلب کند: تغییر بنیادی قانون اساسی و

نظام، آنهم به دست ارکان و اعضایش، با مشکالتی عمده روبرو خواهد بود. بخش سیاسی کار، یعنی اتخاذ ترتیبات مربوط به  جدایی. ولی غسل و تدفین

 به. گردد می یافت فراوان جهان سراسر در هم و ایران در هم غیرمذهبی اساسی قانون های اعمال قدرت سیاسی، آسان ترین بخش آن است، چون نمونه

 .هنما و سرمشق برای پیش بردن کار، آسان است: حاکمیت را باید داد به دست مردمرا نجست دیگر، عبارت

 ل اینولی بخش مربوط به اقتدار مذهبی جداً به مانع خواهد خورد. این یکی مال مردم نیست که بشود داد دستشان و ریش خود را خالص کرد. برای ح

 مین نظر به کارآمد چندان نوین، های یی که پرسنل مذهبی ایران، برای نوآوری و عرضۀ چارهیکی مشکل نمی توان به آسانی سرمشقی جست و از آنجا

 را راه البته که بود خواهد گیری قدرت از قبل در روحانیت سازمان پراکندۀ و سست و مرکزی چند وضعیت همان به رجوع محتمل، عاقبت تنها رسد،

رت سیاسی )چنان که خمینی کرد( باز خواهد گذاشت، این بار با پشتوانۀ چندین سال حکومت قد کتمل ادعای حتی و سیاست در گروه این دخالت برای

 .جدید مشکالت عالوۀ به هایش، کاستی تمام با انقالب از قبل به گرداند برخواهد را ما تازه که است تحول صورت ترین کردن. این خوشبینانه

اسی و امتیازات گوناگون خویش را مدیون آن گونه پیوند سیاست و دیانت هستند که خمینی به ارث به هر حال، اسالم گرایان ـ از دم ـ موجودیت سی

 که …نندک شروع نو از را خویش سیاسی حیات و کنند تعریف نو از را خویش سیاسی هویت تا کرد خواهد مجبورشان سیاسی گاه گذاشت و تغییر تکیه

 .یخته باشند. خروج از نظام مذهبی کاری نیست که بتوان از روحانیان یا اسالم گرایان چشم داشتر ای برنامه چنین خویش برای خود است بعید بسیار

و خالصه البته البد برخی در این میان خواهند گفت که هر حرکت و تحولی، حال هر اندازه مغشوش و سر در گم، ایجاد بشود بهتر است از جمود امروز 

مید خواهد بود. در جنبش سبز و جریانات مشابه هم از این همین حرفها بسیار شنیدیم. ولی باید حداقل از مقصد و اینکه وقتی تغییر شروع شد، جای ا

 تصادفش به کسرهی نباید ولی نیست، بیرون تصادف تأثیر از سیاسی تغییر کار که است درست. داشت روشنی  تا حد امکان ترتیبات رسیدن به آن، تصویر

 .است الزم ریزی برنامه از مه حداقلی یک. واگذاشت

 ساز؟ انتخابات سرنوشت



حدود م راه خالصی از مشکالت بیشماری که نظام سیاسی ساخته و پرداختۀ خمینی برای ما ایجاد کرده است، جدایی دو اقتدار سیاسی و مذهبی است، نه

 ه استشد هزاد دو این آمیختگی از که ای کردن، یا به عبارت دقیق تر، تقسیم کردن قدرت مطلقه

 صورت اآنه توسط رهبر، تعیین سر بر رقابت فردای برندۀ تکلیف زیرا است ساز نقداً همه با هیجان اصرار می ورزند که انتخاب خبرگان امروز سرنوشت

 ای، نهگر تا مرگ خاما. تاس مهم ترکیبش بابت این از و بود خواهد رهبرتراش زیاد، احتمال به و قبلی خالف بر مجلس، این که نیست بحثی. گرفت خواهد

 .کرد خواهد بازی عمده نقش نظام آیندۀ تعیین در بیاید، بیرون امروز «انتخابات» از که مجلسی باشد، نرفته نظام کل

قیمی برقرار تولی باید یادآوری کرد که در نبود حزب و انضباط حزبی، نمی توان بین نتیجۀ گزینش امروز خبرگان و انتخاب رهبر آینده، رابطۀ آنچنان مس

 رأی زنگاهب در است آینده بندی نمود. حدس عاقبت کار به هیچ وجه با نگاه به ترکیب مجلسی که امروز تشکیل شود، ممکن نیست. آنچه مهم است، صف

الزاماً در ازای پول،  نه ـ بود خواهد راه در رأی فروش و خرید حتی و بندی دسته و موضع تغییر جور هزار موقع آن تا و جدید رهبر انتخاب برای دادن

هد بود، نه ابلکه در برابر هر امتیازی که رقبا بتوانند عرضه نمایند. در چنین شرایطی، بستگی ایدئولوژیک فقط یکی از عوامل دخیل در تصمیم گیری خو

 .وز کیستبیشتر و احتماالً مهم ترین عامل هم نخواهد بود. آنجاست که معلوم خواهد شد برندۀ اصلی انتخابات امر

 تحدید قدرت دوگانه یا تفکیک آن؟

 لسمج طریق از و انصارش و اعوان و رفسنجانی طرف از است قرار که ای نسیه تحوالت باب در طلبانه در پایان، بعد از نگاه به اوهام و تبلیغات اصالح

 .واقع هانج به بازگردیم گردد، مترتب آنها بر است قرار که سترگی نتایج و بپذیرد انجام خبرگان،

حدود م راه خالصی از مشکالت بیشماری که نظام سیاسی ساخته و پرداختۀ خمینی برای ما ایجاد کرده است، جدایی دو اقتدار سیاسی و مذهبی است، نه

یم، راه نایت نکنع آن به تا و است اساسی نکته این. است شده زاده دو این آمیختگی از که ای کردن، یا به عبارت دقیق تر، تقسیم کردن قدرت مطلقه

 .است مقدم آنها تقسیم بر اقتدار دو تفکیک. ماند خواهد بسته مان خالصی

 اعمال و نیست یکی مذهب و سیاست منطق که دلیل این به. بود نخواهد ساز تقسیم این قدرت، حتی اگر در بین آحاد ملت ایران هم صورت بگیرد، چاره

ش و ایجاد میکند. وحدت که ممکن نبود، فقط می ماند برتری یکی از این دو بر دیگری. مثل همیشه برتری تن و تضاد واحد، مرجع سوی از دوگانه اقتدار

 .عملی از سیاست خواهد بود و ادعای نظری از مذهب

که  م، برای این بودنجیدس منطقی بابت از پله به پله را شان سخنان اگر. رود نمی درستی جهت به دهند، می را بدان رفتن وعدۀ طلبان راهی که اصالح

 ترقاب چارچوب از و باشد قدرت دوبارۀ تقسیم از رفتن فراتر ای رسم تحلیل چنین است، وگرنه یک لحظه هم تصور نمی کنم خواست مدعیان خامنه

ست بر سر تصاحب سهمی ا بترقا کند، سیر نظام از بیرون به که نیست آزادیخواهانه تظاهرشان، خالف بر آنها، حرکت. کند تجاوز معمول جناحی های

 .اند بزرگتر از حاکمیتی که از ملت به یغما برده

 .شد خواهد سپرده فراموشی به یکشبه همه …به فرض اگر رفسنجانی بر مسند رهبری تکیه بزند، تمامی این سخنان در بارۀ نظارت و شورا و

صحبتش را کرده بودند، اصالً معنای درستی ندارد. این حرف در مورد پادشاهی حکایت تحدید قدرت و رفتن از مطلقه به مشروطه که قبالً هم این دسته 

ود و ب استبدادی سنتی معنا داشت و قابل اجرا بود ـ کما اینکه در انقالب مشروطیت اجرا هم شد. چون در آنجا فقط بحث از یک قدرت بود که سیاسی

 .ول جدایشان کرد و سپس به محدود کردن شان و ترتیب اعمال هرکدام، اندیشیدمحدود شدنی به نفع مردم. در اینجا دو قدرت داریم. باید ا

 سخن آخر

 پای دبکشن و کنند ریسه خود دنبال را مردم تا گیرند می جدیدی معرکۀ رفسنجانی، باند همان یعنی طلبان، به هر حال این اول بار نیست که اصالح

 ای تأسف است که هر بار این دسته رنگ طناب شان را عوض بکنند که دائم هم می کنند، عده ایۀم. بود نخواهد هم بار آخرین احتماالً رأی، صندوق



 می مالل اسباب و میکند شبیه اداری کار به را تحلیلگر کار و گیرد می تکرار رنگ ناخواه خواه ها حرکت این تحلیل. بروند چاه به آن با تا هستند حاضر

ختم کنم این خواهد بود که رؤیا با اصرار این و آن به واقعیت تبدیل نمی گردد، سراغ واقعیت را باید در جای  ملهج یک با را مطلب بخواهم اگر. گردد

 .دیگر گرفت

 انتخابات یا نمایش آن؟
 مهمنش همایون: توسط

 

اسالمی هیچگاه دخالت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشور نبوده و تنها وسیله ای برای نمایش و ایجاد تصور شرکت وسیع  انتخابات در جمهوری

 .مردم برای پشتیبانی از نظام بوده است

 ۹۹که طی آن  ۶۷۳۱داد روند حذف مخالفان و منتقدان حاکمیت با به قدرت رسیدن روحانیون در ایران آغاز شد و همچنان ادامه دارد. پس از دوم خر

مهوری ج میلیون نفر به محمد خاتمی رقیب انتخاباتی نامزد مورد نظر ولی فقیه رای دادند، حاکمیت ضروری دید که در تعیین نامزدها چه برای ریاست

صلی هسته قدرت این بود ا دفه دوران این در. بزند انتخابات ”مهندسی“ به دست دیگری نوع به خبرگان مجلس یا اسالمی شورای مجلس برای چه  و

 .که اصالح طلبان را در انتخابات از اکثریت آراء محروم سازد

نتیجه معکوس داد. چون مردم بیشتری در رای گیری شرکت کردند و بار دیگر رای خود را به نامزدهائی دادند که  ۸۸اما این روش مهندسی در انتخابات 

 سرکوب با  به ولی فقیه، اعتراض میلیونی مردم” نزدیک“بودند. پس از اعالم نتایج مورد نظر به نفع کاندیدای در رقابت با کاندیدای مورد نظر ولی فقیه 

 هچ و سیاسی نظر از چه را کشور نفتی، هنگفت درآمدهای علیرغم نژاد، احمدی مالی فساد و مدیریت سوء بعد های سال در. شد روبرو حاکمیت خونین

باعث گسترش تحریم های اقتصادی و چنان وضعیت فالکت باری شد که در آخر راهی جز نرمش قهرمانانه و نوشیدن جام  و ردب قهقرا به اقتصادی نظر از

 .زهر برای رهبر انقالب باقی نماند

” سی انتخاباتمهند“در رای گیری دوره بعد ریاست جمهوری رای باالی حسن روحانی باعث وحشت دلواپسان نظام شد و آنان را وادار ساخت که برای 

مزدهای اآتی مجلس شورای اسالمی و خبرگان به تدابیر دیگری بیاندیشند. شورای نگهبان مامور شد با رد صالحیت فله ای اصالح طلبان کاری کند که ن

 .کرسی مجلس شورای اسالمی را اشغال نمایند ۹۲۶کرسی از  ۱۶احزاب اصالح طلب نتوانند بیش از 

المی عرصه رقابت میان دو گرایش اصالح طلب و اصولگراست که هر دو قانون اساسی جمهوری اسالمی و والیت فقیه را قبول امروز انتخابات جمهوری اس

 .دارند، اما در برخی زمینه ها برنامه و سیاست هایی مخالف یا موافق هسته اصلی قدرت را دنبال می کنند
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بوده است تا مخالفت خود را علیه نظام جمهوری اسالمی در متبلور کردن مخالفت علیه راس برای بخشی از مردم، حتی مخالفان نظام، انتخابات فرصتی 

و رای  ۳۹نظام یعنی شخص ولی فقیه نشان دهند: آنها هنگامی که کاندیدایی مقابل نامزد مورد نظر ولی فقیه در میدان بوده )مانند رای گیری سال 

 .دیدای مزبور مخالفت خود را با ولی فقیه نشان دادندبا رای دادن به کان( ۲۹و  ۸۸گیری های سالهای 

اما  هدر دو دوره اخیر با پیوستن رهبران جنبش سبز، معتدل ها و برخی از اصولگرایان به گرایش اصالح طلب وزنه آن نسبت به گذشته سنگین تر شد

ان حکومت ولی فقیه نشده بلکه تهدید و سرکوب اصالح طلب این تحول نه تنها باعث کوچکترین تغییری در سیاست سرکوب و مهندسی انتخابات توسط

 و در کنار مخالفان نظام هر بار شدت بیشتری گرفته است: موسوی و کروبی همچنان در حصرند، خاتمی ممنوع التصویر و تهدیدات خامنه ای، سپاه

، علیه آنها )مثال عامل نفوذی خواندن ایشان( دائما خصمانه تر کیهان شریعتمداری )نماینده ولی فقیه در کیهان(، امامان جمعه، مداحان و دلواپسان

ثیر گذاری از میشود. با وجود اینکه اصالح طلبان علیرغم همه فشار و محدودیت ها هنوز همان برخورد همیشگی را دارند و برای نمونه امید خود را به تا

 .ن و انصار وی به فشار بر این طیف دائما افزوده اندطریق شرکت در انتخابات از دست نداده اند، اما ولی فقیه و اعوا

اقتصادی  یتایجاد موانع برای اصالح طلبان در رای گیری ها نشانه آنست که ولی فقیه و طرفدارانش می دانند که اصولگرایان رای کافی نمی آورند. وضع

ده است. امروز بیم ها و واهمه های راس حکومت هم چنین نگرانی از کشور در اثر پائین رفتن قیمت نفت نیز موقعیت اصولگرایان را نامطمئن تر کر

یاد شد. باستفاده مردم از انتخابات برای طرح مطالبات خود و قطبی شدن انتخابات از طریق تقسیم نامزدها به طرفداران اصالحات و اصولگرایان میبا

لکه عالوه بر آن مجلس خبرگان که قرار است ولی فقیه آینده را تعیین کند نیز بیاوریم که مساله حاکمیت این بار تنها مجلس شورای اسالمی نیست ب

 .میباشد

 گرایش سوم: مخالفان نظام

ع یانتخابات در جمهوری اسالمی هیچ گاه دخالت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشور نبوده و تنها وسیله ای برای نمایش و ایجاد تصور شرکت وس

 .ام بوده استمردم برای پشتیبانی از نظ

 ممکن است کسى بنده را قبول نداشته“علی خامنه ای اخیرا برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات سخنانی ابراز داشت که قابل توجه است. او گفت: 

ند در انتخابات شرکت کنند؛ باشد، عیبى ندارد امّا انتخابات مال رهبرى نیست، مال ایران اسالمى است، مال نظام جمهورى اسالمى است. همه باید بیای

 بروىآ انتخابات در شرکت کنند؛ شرکت باید همه …این موجب میشود که نظام جمهورى اسالمى تقویت بشود، پایدارى آن و ماندگارى آن تأمین بشود 

 .تخابات شرکت نکنند برمال ساختان رد مردم از کافی شمار اینکه از را خود بیم او جمالت این با و. «…است اسالم آبروى است، اسالمى جمهورى نظام

ه و با این توضیح عجیب آشکار نمود ک” گفتم کسانی که نظام را قبول ندارند رأی بدهند، نه اینکه وارد مجلس بشوند“وی اما کمی بعد ابراز داشت که: 

ای نگهبان تحت عنوان نظارت استصوابی انتخاب کرده نکنند و فقط آنچه را که شور” انتخاب“انتظار او از شرکت مردم در انتخابات این است که مردم 

 .نمایند” تایید“است 

ا کل نظام بگفته های آقای خامنه ای نیز نشان میدهد که در کنار دو طیف اصالح طلب و اصولگرا، شهروندان دیگری هستند که نه فقط با ولی فقیه بلکه 

 .جمهوری اسالمی مخالفند

ح طلبان شاید در اثر تجربه شکست های جمهوری اسالمی با دیدی متفاوت از اصولگرایان به مشکالت می نگرند و از چشم مخالفان دور نیست که اصال

تاورد لبان هیچ دسمی بینند که روحانی و افرادی در دولت وی نیز مایلند کارهائی انجام دهند. اما هر بار ساختار نظام و ولی فقیه مانع شده است. اصالح ط

سال گذشته تورم، بیکاری، فقر، فساد، آلودگی محیط زیست و پایمال شدن حقوق و آزادی  ۷۳رای مردم و کشور نداشته اند: در تمام اساسی و مهمی ب

 .ها همچنان ادامه یافته است

بود  ی آن قادر نخواهندتردید نباید داشت که اصالح طلبان جمهوری اسالمی حتی اگر قدرت را به دست گیرند به علت اعتقادشان به نظام و قانون اساس

 .تحوالتی اساسی به سوی آزادی و حاکمیت ملت در کشور ایجاد کنند



ها د. آنمخالفان نظام دخالت دین در حکومت را رد می کنند و ساختار جمهوری اسالمی را پاسخگوی نیازهای اداره کشور در قرن بیست و یکم نمی دانن

ه در ایران را دیده اند بلکه همچنین نتیجه حکومت های اسالمی در سایر کشورهای منطقه و جهان را سال گذشت ۷۳نه تنها نتیجه حکومت اسالمی در 

اده اند. از دست دنیز نظاره کرده اند و به این ترتیب هرگونه امیدشان به اینکه یک حکومت اسالمی زمانی بتواند با رفاه، آزادی و دموکراسی توام شود را 

عدالت و توسعه به ریاست اردوغان در ترکیه بود که این امید نیز این روزها با رفتار دولت مزبور علیه مخالفان، بویژه کردهای امید برخی به حزب اسالمی 

 .این کشور رو به نابودیست

م به نفع نظام و در حالی که هم گرایش اصالح طلب و هم گرایش اصولگرا هر دو خواهان شرکت هرچه بیشتر مردم در رای گیری ها هستند تا از آن ه

نظام  تهم به نفع گرایش خود بهره گیرند، شرکت مخالفان نظام در رای گیری ها اگر با اهداف تعریف شده از پیش، صورت نگیرد، تنها به سود حاکمی

 .است. در این صورت خواست علی خامنه ای را عملی ساخته اند که هم رای بدهند و هم حقی نداشته باشند

یی که داده می شود یک شرط مقاوم شدن مردم در برابر گروه های پوپولیستِ خواهان دیکتاتوری است. در زمانی که حکومت راهی قبول مسئولیت را

ت، حساسیت سبرای طرح مطالبات مردم باز نگذاشته و انتخابات از نظر سران نظام فقط گرفتن تائیدیه برای تداوم استبداد دینی و حاکمیت والیت فقیه ا

بت به رای خود و مطالباتی که از حکومت دارند تشدید شده و راه درست مخالفان جمهوری اسالمی و والیت فقیه برای نشان دادن تفاوت ها مردم نس

 .میان انتخابات در دیکتاتوری جمهوری اسالمی با یک حکومت متکی به دموکراسی و حقوق بشر، خودداری از شرکت در انتخابات است

و دموکرات در چنین انتخاباتی نقض غرض است، زیرا که حاکمیت را در ادامه استبداد نه تنها تشویق بلکه تقویت هم میکند. به شرکت تشکل های ملی 

مد، ن نیز آاین جهت اسم نویسی آقایان دکتر باوند، زعیم و حاتمی از جبهه ملی ایران برای شرکت در انتخابات همان طور که در بیانیه جبهه ملی ایرا

 .غیر تشکیالتی و به نظر اینجانب از نظر سیاسی فاقد معنی بود اقدامی

ا خود رهمان طور که گرایش های اصولگرا و اصالح طلب آراء خود را برای تحقق اهداف خود به صندوق می ریزند، مخالفان نظام نیز باید کوشش کنند 

همواره به عنوان زائده اصالح طلبان در رای گیری ها شرکت نمایند، حضور  به عنوان یک نیروی اجتماعی در اذهان حک کنند. روشن است که اگر ایشان

 هم به مناسبی نخواهند داشت. در اینجا باید از دموکراسی ها آموخت که هر گرایش سیاسی به هنگام رای گیری نظر خود را می دهد و مسئولیت آن را

 .عهده می گیرد

کشور هر بار استدالل هایی به نفع شرکت در رای گیری همه شهروندان ارائه می دهند. آنها برای نمونه  اصالح طلبان و طرفداران آنها در داخل و خارج

ین هر دوی ا”. اگر در انتخابات شرکت نکنیم جناح راست تقویت می شود“و ” شرکت در انتخابات پایان دادن به انفعال است“استدالل می کنند که 

نظام و طرفداران شان درست است اما نه برای مخالفان نظام. استدالل اول مثل این است که از فردی خواسته شود  استدالل ها برای اصالح طلبان موافق

 .برای اینکه منفعل نماند به رقیب انتخاباتی خود رای بدهد

ات الفان نظام هم الزم است از فرصت انتخاباصالح طلبان اگر مایلند بر نیروهای راست نظام غلبه کنند باید طرفداران خود را بسیج کنند همان طور که مخ

 .بهره گیرند و با عدم شرکت در رای گیری ها مخالفت خود را با کل نظام به نمایش گذارند

 همایون مهمنش

online.de-hmehmaneche@t 
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 ورزیدر سیاست« اضطرار >>
 اکبرین جوادمحمد: توسط

 

معروف  «ی اضطرارقاعده»گیرد؛ این قاعده که به ای دارند در باب مسئولیت کیفری که در مسائل مدنی نیز مورد بحث قرار میحقوقدانان و فقیهان قاعده

 .لی ریشه در متون مقدس یهودی و اسالمی دارد و به لحاظ عقلی هم مورد تایید و مستفادِ عرف عقالستاست به لحاظ نق

ن زند اما با آمی« اجبار»ی اند که با این تعریف، شانه به شانهتعریف کرده« وقوع در شرایطی که خروج از آن مقتضیِ ارتکاب فعلی باشد»اضطرار را 

زند تا خود را نجات دهد و بقای خود را تضمین کند اما در اجبار، فردِ ی خود دست به کاری میفردِ دچار و مضطرّ، با اراده متفاوت است. زیرا در اضطرار،

 .ای در انجام کار ندارد و مطلقا محکوم به ارتکاب فعل استناچار و مجبور، اراده

زند، و چه کسی که با تهدید، مجبور به انجام کاری شده دست به کاری می این هر دو اما، چه کسی که در شرایط اضطراری و برای نجات و بقای خود

 .ندارند و اگر دست به کاری غیراخالقی یا نامشروع بزنند قابل درک و مشمول تخفیف یا عفو از مجازاتند« مسئولیت تکلیفی»است هر دو 

 «تجاوز سیستماتیک»ضرورت مهار 

ح رو را از همین منظر توضیاستشهاد )و نه استدالل( کرد و رویکرد به انتخابات پیش« ی اضطرارقاعده»ن به تواورزی نیز میرسد در سیاستبه نظر می

به حضور در آنیم؛ انتخاباتی که نه آزاد و نه رقابتی است و نه « مضطرّ»به مشارکت در انتخابات آینده نیستیم اما « مجبور»داد و گفت که ما اگرچه 

 .بخش را داردی جهانی، معقول و مقبولِ یک انتخاباتِ مشروعیتها و استانداردهامالک

دیشید؛ ان« تحریم»هایی از جنس مشارکت در چنین انتخاباتی در وضعیت عادی، کاری غیرعقالنی و غیراخالقی است و در رویارویی با آن باید به واکنش

ق مردم شود به حقو« تجاوز حداکثری»بات، مفید و مُنتج نباشد و برعکس، بسترساز اما اگر به دالیلی )که این مقال در مقام بیان آن نیست( تحریم انتخا

 .باید به اضطرار، راه دیگری را برگزید

به حال ملت و « عقالی نافع»این امکان را دارد که « آزاد و رقابتی»ی سرنوشت خویش است در انتخاباتی ای که نگران آیندهبه عبارت دیگر، جامعه

نیت و ها به عقالباشد باز جامعه این امکان را دارد که نزدیکترین گزینه« رقابتی»نباشد اما « آزاد»صورت، اگر انتخابات زیند. در غیر اینمملکت را برگ

مهیا  «یمتحر»و نه شرایط « رقابتی»باشد و نه « آزاد»رو اما مصداق هیچیک از این دو فرض نیست؛ اما وقتی نه منفعت را انتخاب کند. انتخابات پیش

هایی غیر از مشارکت، زمین را یکسره به متجاوزان واگذار کند باید در حد امکان، خطر تجاوِز سیستماتیک را مهار کرد و با تن باشد و بیم آن رود که راه

 .ها از فهرست متجاوزان را برگزیدورزی، دورترین گزینهدر سیاست« اضطرار»دادن به 
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 یخواهاز حداقل« اخالقی»روایت 

هایی غیر از مشارکت، زمین را یکسره به متجاوزان مهیا باشد و بیم آن رود که راه« تحریم»و نه شرایط « رقابتی»باشد و نه « آزاد»وقتی انتخابات نه 

ها از فهرست متجاوزان ورزی، دورترین گزینهدر سیاست« اضطرار»واگذار کند باید در حد امکان، خطر تجاوزِ سیستماتیک را مهار کرد و با تن دادن به 

 .را برگزید

تر، روایتی اخالقی نیز از این رویکرد به دست اند؛ پیشیاد کرده« خواهیحداقل»آنچه گذشت روایتِ حقوقی از رویکردی بود که برخی از آن با تعبیر 

تر در دوران اصالحات هم تجربه شد و ردصالحیت بیش از ام که این شرایط، پیشام و آوردهنهاده« حقّ منفعل»در برابر « صبر فعال»ام و نامش را داده

 هزار نامزد انتخابات مجلس هفتم، دستاوردهای بزرگ دولت اصالحات در فرهنگ،سه

 دولتینژاد انجامید؛ یاست، امنیت و اقتصاد را هدف گرفت و اهدافی مشابه اهداف این روزها را دنبال کرد تا دو سال بعد به برآوردن دولت محمود احمدی

اعتباری دیپلماتیک ایران ساله و بی۲نظیر در تاریخ کشور، تحریمِ ها و فساد اقتصادیِ بیاش عبارت بود از: فهرست اختالسکه مهم ترین فرازهای کارنامه

 .و پس از آن ۸۸آمیز مردم در سال و سرکوب خونینِ مطالبات مسالمت

« حبس و حصر»های نتوانست گِره نقض هدفمندِ حقوق بشر را باز کند و پرونده ۲۹عقالنیت در سال  اکنون اگرچه حتی انتخاب دولتی نزدیکتر به تأمینِ

تِ سالم»رود که بر سرنوشت همان می« صالحیت نامزدهای انتخابات»در دست آنهاست و بر سرنوشت « حذف»های در دست همان کسانی ماند که پرونده

 !آیدهایی با خود داشت که در این روزهای دشوار، بسیار به کار مییشین، عبرتهای پرفت اما محنت ۸۸در سال « انتخابات

« متحری»مردم، محروم و مهجور ماند و منفعل شد بسیاری از ما نیز منفعل شدیم و صحنه را به قهر و به امید کارکرد « حق»ی پیشین وقتی در تجربه

و ایرانی گذشت شریک شدیم و این اشتباهی تاریخی در برابر یک محنتِ تاریخی بود و حاال  رها کردیم و ناخواسته در آنچه طی این سالها بر ایران

داریم تا با عبرتی تاریخی، آن خطا را جبران کنیم. جانِ ماجرا اینجاست که شما وقتی از چنین وضعیتی ناراضی و خشمگین هستید « ی اخالقیوظیفه»

اید و بر رفتهعملی فاصله گکنید، صبورانه از انفعال و بیدنبال می« تجاوز سیستماتیک»مسیر را برای مهار  «ترینترین و عقالنیممکن»اما با شکیبایی، 

ار را در کن« تواصوا بالصبر»خوانم و با استشهاد به ادبیات اخالقیِ قرآن، می« صبر فعّال»ست که آن را اید. این همان گوهریتان تاثیر گذاشتهجهان

 .نشانمیم« تواصوا بالحق»

 توان و نباید در اضطرار زیستنمی

« عالصبر ف»و « ی اضطرارقاعده»را به جامعه نشان دهد؛ « آیندهطلبیِ منفعل و بیاصالح»خواهد ای از تصویر پازلی باشد که میها، قطعهاگر ردصالحیت

ترین فهرست( بتواند راه را بر های متجاوزان )و نه مطلوبفهرست از نام تواند این پازل ظالمانه را به هم بریزد. اگر مشارکت در انتخابات با دورترینمی

 آنها در حد ممکن ناهموار کند چرا نباید با نارضایتیِ توأم با شکیبایی در انتخابات شرکت کرد؟

اع دف« خواهیِ مشروطحداقل»ی، از ورزدر سیاست« شکیبایی»ی اخالقی به و توصیه« اضطرار»ی حقوقی روشن است که استشهادِ این مقاله به قاعده

توان میکند زیرا نکند اما هرگز چنین دفاعی، جای را بر تالش و مقاومت استراتژیک برای استقرار شرایط و برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی تنگ نمیمی

 .و نباید همیشه در اضطرار زیست

 

 

 

 

 



 انتصاب در انتخاب در انتصاب
 باقرزاده حسین: توسط

 

 نهادهای ینب روابط و قدرت ساختار به بیشتر دموکراسی واقع، در  شود ولی انتخابات یکی از ابزارهای دموکراسی است.دموکراسی در انتخابات خالصه نمی

 .باتانتخا به تا گرددمی بر یکدیگر با قدرت مختلف

 هیچ و دارند وجود انتصابی نهادهای نیز هادموکراسی در  ای از نهادهای انتخابی و انتصابی شکل گرفته است.از سوی دیگر، هر نظام حکومتی از مجموعه

 این از  ند.بران حکم قدرت انتخابی نهادهای بر حتی که باشد نداشته وجود انتصابی نهادهای آن سطح باالترین در که نیست دموکراتیک حکومتی نظام

 ت،نهای در که است این است کننده تعیین که چه آن  .نیست آن بودن دموکراتیک منافی سیاسی، ساختار یک در انتصابی نهادهای وجود صرف رو،

 .انتصاب یا راندمی حکم که است مردم انتخاب

 وییسس مانند کشورهایی طرف یک از  های دموکراتیک جهان مختلف است.دامنه شرکت مستقیم مردم در قانونگذاری و انتخاب مقامات حکومتی در نظام

 قطف نه آمریکا در یا و بگیرند تصمیم رفراندوم طریق از جامعه مسایل ترینجزئی مورد در توانندمی مردم که داریم را آمریکا متحده ایاالت از برخی و

 تردموکرات ار هاآن الزاما خصوصیات، این ولی  شوند.نیز با رأی مستقیم مردم انتخاب می لیسپ و قضایی مقامات از برخی بلکه جمهور، رییس و قانونگذاران

 و قاضیان  .دارد را خود فاسدهای تالی مسایل، گونه این در مردم مستقیم شرکت که کنندمی استدالل بسیاری واقع، در  .کندنمی دیگر هاینظام از

زنند )یکی از عوامل ادامه مجازات اعدام در این تنها کشور دموکراتیک غربی( و یا لیغات احساساتی دست میتب هب مردم آرای جلب برای که دادستانانی

 تخابان فلسفه تمام  های بلند در سوییس(.این که مردم تحت تبلیغات موسمی به قوانین افراطی رأی دهند )ممنوعیت ساختمان مسجد با گلدسته

گیری در مورد مسایل پیچیده جامعه را به دست کسانی بسپارد که وقت مطالعه و دقت بیشتری در مسایل ه او تصمیمک ستا این شهروند سوی از نماینده

 اقتصاد هیکشب تواندمی خود تصمیمات با که را فدرال بانک کل رییس تعیین هیچگاه آمریکا همان در واقع، در و  جامعه دارند و آگاهانه تصمیم بگیرند.

 مجازات غول مثال و) جامعه فرهنگی سطح ارتقای و ثبات از تر مهم مراتب به کشور مالی ثبات  گذارند.کند به انتخاب مستقیم مردم نمی رو و زیر را کشور

 .است( اعدام وحشیانه

ساز و تصمیمات مهم سرنوشت ها در جهان، شرکت مستقیم مردم در انتخابات، حد اکثر به تعیین اعضای قوه مقننه و رییس قوه مجریهدر سایر دموکراسی

 .دهستن دخیل قانونگذاری در حتی که انتصابی قدرت پر نهادهای با دارند وجود هاییدموکراسی این، بر عالوه  )به صورت رفراندوم( محدود شده است.

 حاکم هایدولت سوی از تماما آن اعضای  .است نادموکراتیک نهاد یک ذات، در بریتانیا، لردهای مجلس  ها بریتانیا است.یک نمونه بارز این گونه کشور

 حکم در مجلس این اعضای و شدمی منتقل دیگر نسل به نسل یک از حتی عضویت این گذشته، در  .شوندمی تعیین کشور این سلطان فرمان به ولی

آن برافتاده، ولی این مجلس نامنتخب که  ثیتمورو تنها اکنون  .پرداختندمی قانون لغو و وضع به مجلس این در موروثی صورت به کوچک سالطینی

های رقابت اقتصادی و مالی است، هنوز به عنوان یک عمدتا جایگاه سیاستمداران و دولتیان و صاحب منصبان بازنشسته و کشیشان و پیروزمندان میدان
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جهان  های سیاسیترین نظاماکم بر بریتانیا یکی از دموکراتح امنظ ها،این همه با ولی  کشد.کند و یا مجلس عوام را به چالش مینهاد قانونگذار عمل می

 .شودشناخته می« مادر پارلمان ها»رود و پارلمان بریتانیا به عنوان بشمار می

وان صابی حتی به عنترین و در کل، بهترین نظام سیاسی جهان هستند و نه وجود نهادهای انتاز این رو، نه نظامهای با حد اکثر انتخابات، الزاما دموکرات

 .کشاندها میگیرد و نه مردم را به خیابانقانونگذار، صفت دموکرات بودن را از یک نظام می

ای برخوردار کند( از ساختار پیچیدهنظام جمهوری اسالمی )صرف نظر از ماهیت ایدئولوژیک آن که اصوال آن را از رده کشورهای دموکراتیک خارج می

 را آن ار،یکب سالی متوسط طور به انتخابات انجام دلیل به صرفا نظام، این حاکمان  کند.های حکومتی دیگر دنیا متمایز میر نظاماست که آن را از سای

 دنبو نادموکراتیک دلیل رانندمی حکم «انتخابی» نهادهای بر حتی که را قدرت پر انتصابی نهادهای وفور و وجود نظام، مخالفان و خوانند؛می دموکراتیک

 جودو صرف گرنه، و  (.دارند نابرابر حقوق انتخابات، در حتی مردم،) است آن بودن ایدئولوژیک البته نظام بودن نادموکرات اصلی دلیل  شمارند.ن میآ

صابی بین نهادهای انت بطهرا تر،مهم و اصلی مالک  .دانست آن بودن نادموکرات مالک تواننمی کنندمی دخالت نیز قانونگذاری در که را انتصابی نهادهای

 .و انتخابی است

 دباش انتخابی نهادهای دست نهایی قدرت اگر  مسئله این است که در فعل و انفعاالت و توازن قدرت، در نهایت کدام نهاد یا نهادها دست باال را دارند.

 .بی حرف آخر را بزنند نظام نادموکراتیک استنتصاا نهادهای یا قدرت اگر ولی  .دموکراتیک نظام این و است، مردم دست نهایتا قدرت یعنی

 در  .کنند داپی اختالف الیحه یک مورد در لردها انتصابی مجلس و عوام انتخابی مجلس نهاد دو که نیامده پیش کم به مثال مربوط به بریتانیا بر گردیم. 

توانند آن را تغییر دهند و از مجلس عوام کاری ساخته نخواهد یم هالرد باشند، کرده تصویب را الیحه عوام مجلس در ضعیفی اکثریت اگر صورت، این

 کنند رد ندبخواه رسیده تصویب به عوام مجلس در خوبی اکثریت با که را ایالیحه لردها اگر ولی . نیست ناپسندیده بسیاری دید از مقدارقدرت این بود. 

 ردیگ انتصابی نهادهای درمورد وضع  برد.اندازد و رأی خود را پیش میرا به دور می عهجام معمرین نظر خود، اکثریت با عوام مجلس  .رسندنمی جایی به

 را قانونگذاری خصوص به و کشوری مسایل در نظر اظهار حتی یا دخالت در حقی هیچ که هم نظام این شهمرد یا شهزن  .دارد را خود جای که نظام این

 سلطنت، و لردها فئودالی و پیشادموکراسی فرتوت نهادهای با نظامی یعنی ب مردم تقریبا هیچ کاره است. منتخ نمایندگان برابر در اولی طریق به ندارد

 تعادل رد را نهایی نقش مردم رأی که این دلیل به صرفا  دارند، دست مستقیما حکومتی نهاد یک فقط انتخاب در یکبار سال پنج هر فقط که مردمی و

 .تیک استوکرادم نظامی کندمی ایفا قدرت

حاکم بر ایران چیزی بیش از برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه و رقابتی و حتی پاسخگو کردن ولی فقیه در برابر مجلس « نظام اسالمی»دموکراتیزه کردن 

 ساختاری غییریت –ن است ممک نظام ساختاری تغییر یک ازطریق تنها برآیندی چنین  طلبد.خبرگانی که از طریق چنان انتخاباتی شکل گرفته باشد می

 .آیندمی بیرون رأی صندوق از که باشد انتخابی نهادهای آن از نهایی قدرت آن،  در انتخابی و انتصابی نهادهای وجود از نظر صرف که

ب بیش از یک بار در پنج سال سه نهاد حکومتی مستقیما دست دارند و با تناوبی با مرات« بانتخا»در جمهوری اسالمی، اما، در سطح کشوری، مردم در 

 ینهای قدرت آن، حقوقی ساختار در حتی کند،می اثربی عمال را هاانتخاب این که حکومت حقیقی ساختار از نظر صرف ولی  روند.پای صندرق رأی می

رت، مجلس خبرگان با قدرت نظارت و عزل قد یحقیق ساختار در که کرد استدالل توانمی مثال  .است انتصابی نهادهای بلکه و انتخابی نهادهای آن از نه

 نظام این در نهایی قدرت فرض، این با حتی ولی  و نصب ولی فقیه که قانون به آن تفویض کرده قدرت نهایی را در این بخش از حکومت در دست دارد.

 .نیست انتخابی نهادهای دست در

 زا صحبت  های سیاسی اعضای این نهاد نیست.سخن از نظارت استصوابی و بازی جا نای در  یکی از دالیل آن، قدرتی است که شورای نگهبان دارد.

 این و دارد را اسالمی شورای مجلس تصمیمات نفی حق که است نهاد این انتصابی عضو شش از صحبت  .است قدرت ساختار در نهاد این قانونی جایگاه

 .است نامحدود حق

 طابقت» قانونی مرجع تنها و هستند انتصابی تماما آن فقیه عضو شش کنار، به  در تعیین آنان دارد( یعنی شش عضو حقوقدان آن )که مجلس سهمی

 تنها ینا البته  .کند مقاومت آن برابر در تواندنمی انتخابی نهاد هیچ و است قاهر دیگر انتخابی نهاد هر قدرت بر نفر شش این قدرت  .«اسالم با قوانین



 نهادهای و یعال شورای آن و این تا گرفته قضاییه قوه نهادهای از بسیاری از دیگری انتصابی نهادهای  ن قدرت برخوردار است.ای زا که نیست انتصابی نهاد

 وضع قانون توانندمی احیانا و معافند مردم منتخب نهادهای کنترل و حسابرسی هرگونه از و برندنمی فرمان او از جز که رهبری مجموعه زیر

توان استدالل کرد که او در نهایت ود، ولی میی بالمنازع خود رهبر نیز که یک مقام انتصابی خبرگان است از همین مقوله بشمار میهاتقدر  .کنند

 .ردندا وجود هم فرض این حتی نگهبان شورای عضو شش قدرت مورد در  تواند برکنار شود.پاسخگو است و می« منتخب مردم»دربرابر مجلس خبرگان 

شود که نظام جمهوری اسالمی عالوه بر این که به دلیل ایدئولوژیک بودن ذاتا نادموکراتیک است، به لحاظ ساختارحقوقی خود نیز ین رو دیده میاز ا

ند و نظام ت کدید که ولی فقیه هم چون ملکه انگلستان بر این نظام ریاسای را میتواند دموکراتیک باشد؛ و بر خالف نظریه آقای حجاریان که آیندهنمی

کند )در اسالمی دموکراتیک شود، به رغم این که جمهوری اسالمی در هر یک تا سه سال برای سه نهاد مهم حکومتی انتخابات سراسری بر گزار می

انونی سهیم یب هر قتصو در که دارد قدرت پر انتصابی مجلس یک بریتانیا اینکه رغم  بریتانیا فقط برای یک نهاد است و آن هم هر پنج سال یکبار( و به

آید؛ و در جمهوی اسالمی به دلیل این که حتی در ساختار حقوقی قدرت این رابطه وارونه است به هیچ شود، قدرت نهایی از صندوق رأی بیرون میمی

 تاس این در –انتصابی نیست  هاینهاد وفور و وجود در( آن بودن ایدئولوژیک بر عالوه) نظام این اصلی مشکل  صورت امکان چنین عملی وجود ندارد.

 .زنندمی را نهایی حرف( مردم رأی نه و) انتصابی نهادهای که

حاکم بر ایران چیزی بیش از برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه و رقابتی و حتی پاسخگو کردن ولی فقیه در برابر مجلس « نظام اسالمی»دموکراتیزه کردن 

 نهادهای و گیردب شکل آن حقوقی ساختار مبنای بر نظام این ساختار تمامی اگر یعنی  طلبد.تی شکل گرفته باشد میخبرگانی که از طریق چنان انتخابا

 ازطریق تنها دیبرآین چنین  .کند پیدا را دموکراتیک نظام یک اساسی خصوصیت نظام این که داشت انتظار تواننمی هم باز باشند، انتخابی واقعا انتخابی

 تخابیان نهادهای آن از نهایی قدرت آن،  در انتخابی و انتصابی نهادهای وجود از نظر صرف که ساختاری تغییری –نظام ممکن است  اریساخت تغییر یک

 .آیندمی بیرون رأی صندوق از که باشد

 ۶۷۲۱بهمن  ۲ – ۹۶۶۱ژانویه  ۹۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجلس ایرانی و صد سال تقلب
 رهبر محمد: توسط

 

به عمارت نونوار شماره یک  ۹افتتاح شد و نمایندگان از ساختمان مستعمل شماره  ۸۷وقتی باالخره بعد از یک دهه، ساختمانِ هرمی مجلس در سال 

پشت سرِ ریاست مجلس که از قضا به وقت افتتاح در تصرِف  رفتند، یکی دو نفری از سمبلیست های حزب اللهی در قاعده ی هرم تازه تاسیس و ستون

ل و حام حداد عادل بود، نقش گونیا و پرگار فرماسونری کشف کردند و چند نفری هم ابعاد هندسی هرمِ سربر آورده ی وسط میدان بهارستان را نازیبا

دند با ساختمان های مجالس آلمان و هلند که سر تا پا شفاف و شیشه ای مفاهیم استبدادی به یادگار مانده از فراعنه ی مصر دانستند و مقایسه اش کر

های  هاست تا نشانه ی دموکراسی و قوانین در معرض دید آن سامان باشد که این ساخته ی نظام اسالمی با قیافه ی سنگی عبوس اش، سخت با آن نمون

عه داشت و نه نمایندگان مجلس که در صندلی های راحت و چرمی سبز فرو رفته بودند، بالد غرب متفاوت بود. این نقدها البته نه چندان بازتابی در جام

زرگی ب حال و حوصله ی این حرفها را داشتند. ساختمان پر ابهت مجلس با طاق بلندش و میزهای مدرنی که به سیستم پیشرفته صدا متصل بود و تابلوی

یبت هرمی مستحکمش، احیانا به نمایندگان مجلس هفتم که بیشتر منتخبین شورای نگهبان ه آن  که آرای مجلسیان را الکترونیکی نشان می داد و با

ین ه اند، اما ابودند تا وکالی مردم، اعتماد به نفس می داد و خیال شان را به پرواز در می آورد که انگاری در مردمی ترین و مهم ترین مجلس دنیا نشست

 .به طاق خورده استخیاالت مجلس نشینان در ایران همیشه 

ساله است و اولین نهاد مدرن سیاسی است که از قجر و پهلوی گذشته و در جمهوری اسالمی هم پا بر جا مانده است. مجلس،  ۶۶۱پارلمان ایرانی، 

ت شروعی باشکوه دارد و خواست اصلی مشروطه خواهان بود و هویت نظام سلطنتی مشروطه. اما از آنجا که حکم ازلی این است که در ایران امور سیاس

ست. بعد سقوط آزاد می کند و پاک معنا و اصالتش را از دست می دهد، گل سر سبد یک قرن و اندی مجلس گردانی، همان مجالس اول و دوم مشروطه ا

رک و راست گفت که نمایندگان مجالس اول و دوم شجاع تر [ ۶]اُفت کیفی مجلس را هم اتفاقا محمد مصدق در مجلس پنجم دریافته بود و در نطقی

وند پی و میهن دوست تر بودند تا همکارانش در مجلس پنجم. مصدق دلیل این اختالف سطح را در نظام نامه ی انتخاباتی مجالس اول و دوم می دید که

بنابر حال و احوال جامعه ی اکثرا بی سواد و ناآشنا با مفهوم مجلس و قانون تنظیم شده بود و با اینکه  مناسبی با جامعه داشت. نظامنامه قابل فهمی که

رفتن ا در نظر گصورتِ طبقاتی و صنفی داشت اما سیرت دموکراتیک و رو به توسعه ای را نوید می داد. نظامنامه انتخاباتی هم حق شاهزاداگان و اعیان را ب

می کرد و هم مجلس را از حرص مالیان با تصویب سهم تنها پنج نماینده مصون می ساخت. باقی نمایندگان از اصناف و طبقه ی سهمیه نمایندگی ادا 

س سوم لتاجر و پیشه ور و کشاورز بودند و ناگزیر باید سخنگوی اهل صنف و کسب شان می شدند و هر گونه کوتاهی به ضرر آبرو و منفعت شان بود. مج

ت را تغییر داد و گزینش نمایندگان دو مرحله ای شد و در واقع نمایندگان والیات، کسی را بر می گزیدند برای مجلس شورای ملی و همین قانون انتخابا

 .دور شدن از رای مستقیم، آغاز زوایه دار شدن پارلمان و دموکراسی بود

ابات ختم به خیر نشد. اولی را محمد علی شاه به توپ بست و با مجاهدت از این گذشته از بخت بد تاریخی، سرنوشت مجلس اول و دوم مشروطه با انتخ

 یمهسراس آغاز چنین با. شد منحل السلطنه نایب فرمان و روسیه اولتیماتوم با هم دومی و کرد رجعت مشروطه خواهان و به زور تیر و تفنگ، مشروطیت 

http://mihan.net/author/akauthor068/
http://mihan.net/author/akauthor068/
http://mihan.net/1394/11/23/606#_ftn1
http://mihan.net/1394/11/23/606#_ftn1


از همه مهمتر شناخت حقِ برگزیدن و رای دادن از سوی مردم، نیم بند ماند تا اینکه  و تانتخابا قانون انسجام و احزاب پیدایش یعنی پارلمانی سنت ای،

س یا به مدربا ظهور سردار سپه و عروج رضا شاه کال به باد فنا رفت و اقلیتی که موی دماغ رضا شاه بودند و نماینده مستقل مردم یا کشته شدند مثل 

 .حبس و تبعید رفتند مثل مصدق

نکه نهادی که قرار بود سلطنت را مقید کند و اداره مملکت را با انتخاب نخست وزیر و نظارت بر دولت و بودجه و با خواست مردم بر عهده از عجایب ای

اه شکه رضاگیرد، ابزار مدرنِ استبداد کهن شد و در بومی سازی وطنی، استبداد لخت و عور قاجاری جایش را به دیکتاتوری مدرن رضاخانی داد. هر چند 

ریور خدماتی کرد و اجماال آنچه کرده را مشتاقان سلطنت طلبِ معاصرمان بارها شرح داده اند اما آش استبدادش از شوری به تلخی می زد و در شه

ه دستفاا آزادی دمی از مجلس نمایندگان برد، می سر به تبعید انتطار در دست به چمدان شاه و بود نگذشته خلعش از روزی چند هنوز وقتی  ۶۷۹۶

و اعالم استعفای  ۶۷۹۶شهریور  ۹۲کردند و اصل مطلب را گفتند که این خدمات با آن استبداد به پشیزی نمی ارزید. بعد از نطق نخست وزیر فروغی در 

فیما وقع یک الخیر ” نماینده مجلس دوازدهم را بخوانید: ” انوار” سال صدای مردم شد. بخشی از نطق ۶۳رضا شاه ، مجلس جانی گرفت و پس از 

اهلل الرحمن امیدواریم این پیش آمد نیکى باشد و خیر و سعادت ملت ایران در این پیش آمد باشد که از تحت یک آمدى واقع شده است که انشاءپیش

حاد یک روح ات کنم که عموم نمایندگان مجلسفشار خیلى ممتدى نجات پیدا کردند و من یک خوشوقتى دارم که االن دارم در یک مجلسى صحبت می

ا استیضاح دارم ارم یگوییم سؤال دهاى سابق ما ترمیم شود که مثالً ما میاهلل امیدواریم تمام خرابیو یگانگى با پشتیبانى از کابینه و دولت دارند که انشاء

تا کى باید ملت ایران صدا نداشته باشد که بگوید  هاى ما نباید مثل مرغ منقار چیده در قفس آهنین باشنداز فالن وزیر فورى آن وزیر حاضر شود روزنامه

 [”۹.]آقا ظلم خانه مرا خراب کرده است

نه می  چنین جایی استبداد رضا شاهی برای مجلس نامی هم باقی نگذاشته بود، رضا پهلوی به مجلس لقب طویله داده بود و بدیهی است که وزاریش به

 .رفتند و نه توضیحی می دادند

و دست  ۶۷۹۶فقدان سنت پارلمانی و نبود تجربه ی دولت داری بی اتکا به قدرت فائقه ی یک مستبد و فقر و استیصال مالی دولت های بعد از شهریور 

مرداد نقطه پایان مجلس شورای ملی شد.  ۹۸و کودتای آخر نهضت ملی شدن نفت و کارزار مصدق با بریتانیا و دربار، قدرت مجلس را تحلیل برد 

. شاه ستخوشبختانه مشروح مذاکرات تمامی دوره های مجلس شورای ملی در سایت مجلس قرار گرفته و می توان این تکرار و تهوع تاریخ را به نظاره نش

مجلس آمدند، دولت مصدق را با چنگیز و حمله ی مغول قیاس  تازه نفس با کودتا بر تخت نشست و نمایندگان درباری که بی هیچ رای و انتخابی به

مرداد یک دستهای  ۹۸عرض کنم بعد از قیام ملی [ “۷: ]ماه پس از کودتا، از نفوذ مصدقی ها در دستگاههای دولتی می نالد ۶۸نامی، ” پیراسته“کردند، 

ین از کسانی که باعث به وجود آوردن آن دستگاه شده بودند و باعث این شده بودند که مملکت را به سقوط برسانند تا یک چند روزی ماستها از خائن

د بکارنلکیسه کرده بودند و یک چند نفری از آنها را هم گرفته و حاال برای این که شما مجازات نکردید سهالنگاری کردید یواش یواش یک چیزی هم ط

 ”.و حاال یک چند روز دیگر حقوق ایام گذشته را از شما خواهند گرفت و کار هم خواهند خواست

من با کمال شهامت میگویم حوادثی که در سه سال اخیر در این مملکت پیش آمد “؛ نماینده دیگری از همان مجلس داد سخن می دهد که: ”مشایخی“

بوده است قحطی جنگ، فقر، بیکاری، مذلت همه اینها را تحمل کردیم اما حمله مصدق بر تمامیت  ساله گذشته ۶۹به طور قطع خطرناکتر از حوادث 

 زا که این برای دهد فریب را مملکت این مردم که این برای گذشته دولت …تر بود وری خطرناکاین مملکت از حمله چنگیز مغول و از حمله پیشه

مقاصد خودش استفاده بکند یک جمله شیوا با خط خیلی درشت در صدر برنامه خود نوشت و آن  رفتپیش برای ملت احساسات نیروی و اراده و قدرت

ود را جمله ملی کردن صنعت نفت بود، این جمله طالیی که آرزوی هر فرد ایرانی است و هر فرد ایرانی حاضر بوده است برای به دست آورن آن جان خ

ان ساده دل و زود باور را فریب میداد همین طور قشون معاویه در جنگ با حضرت علی علیه السالم قرآن بدهد این حسن مطلع و شاه بیتی بود که مردم

حکومت را بر سر نیزه کردند و آیات قرآن مجید تالوت کردند و به این ترتیب عدهای از حضرت امیر )ع( از جنگ با آنها خودداری کردند همان طور 

ملی این هدف عالی ملی شدن صنعت نفت این جمله را به چشم مردم کشید و از نیروی اراده و احساسات مردم برای آل سابق این عبارت مقدس این ایده

مقاصد خود کمک خواست و حقیقت هم به مصداق واقعی کلمه حق یراد بها الباطل در این عبارت موجز و مختصر و مفید یعنی کلمه ملی شدن نفت 

 ”.نهفته بود

سال می گداشت، وکالی پیر و رجل استخوان دار مشروطه قالب تهی می کردند و مجلس رنگ و بوی پهلوی بیشتر می گرفت،با  هرچه شاه پا به سن و

عاقبت به زنان هم رسید اما در مجلس شورای ملی تغییری حس نشد و در هر دوره شیفتگان و پرستندگان یزدان و شاه  ۱۹اینکه حق انتخاب در سال 
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مجلس را پر از مدح و ثنای شاهنشاه می کردند. پس از  _فرمان شاه هم از آن میراث های آریایی بود که عاقبت به آریامهر رسیدچه فرمان یزدان چه _

د ع شکودتا، شاه هم از شر مصدق و اعقابش و هم از دست رقبای مصدق راحت شد. حزب توده به عنوان متشکل ترین حزب ایران پس از کودتا قلع و قم

نسب به مصدق می بردند، زندانی و متواری شدند. جبهه ی ملی به عنوان میراث دار مصدق، هر چند به دوران نخست وزیری امینی خودی  و ملیونی که

. نهضت دنشان داد و میتینگی برگزار کرد اما دولت یکساله ی امینی مستعجل بود و جبهه ملی هم با همان میتینگ از تاریخ مرئی و خیابانی اخراج ش

تاسیس کرد ، کار او و دوستانش را به زندان کشاند و به این ترتیب احزابی که به مشروطه  ۱۶ی ایران را هم که مهندس بازرگان در همان سال خوش آزاد

که در آستانه  تپادشاهی معتقد و ملتزم بودند، هیچ گاه نتوانستند ابراز وجودی کنند چه رسد به اینکه نماینده ای به مجلس بفرستند. طنز تلخ تاریخ اس

 ایستاده دداشتن طوالنی حزبی ی سابقه که ی انقالب اسالمی، سپید مویانی مثل غالمحسین صدیقی، کریم سنجابی، مهدی بازرگان و یداهلل سحابی 

 .باشند نشسته پارلمان صندلی بر روز یک حتی اینکه بی بودند

روطه طلب به مجلس برسد مزاج اعلی حضرت حتی با تعدد احزابی که همگی از سر شاه هیچ وقت اجازه نداد پای مخالف و منتقدی قانون گرا و مش

حزب های دست سازی مثل ایران نوین و پان ایرانیست ها و چند تای دیگر را یک کاسه کرد و همه مردم  ۲۱ سال  سپردگانش بودند هم سازگار نبود و

 .اش مخالفان می توانستند پاسپورت بگیرند و از ایران بروند هانهشا  ایران را در حزب رستاخیز ثبت نام کرد و بنابر پیشنهاد

ساله است و اولین نهاد مدرن سیاسی است که از قجر و پهلوی گذشته و در جمهوری اسالمی هم پابرجا مانده است. مجلس، خواست  ۶۶۱پارلمان ایرانی، 

که حکم ازلی این است که در ایران امور سیاست شروعی باشکوه دارد و بعد سقوط اصلی مشروطه خواهان بود و هویت نظام سلطنتی مشروطه. اما از آنجا 

 .آزاد می کند و پاک معنا و اصالتش را از دست می دهد، گل سر سبد یک قرن و اندی مجلس گردانی، همان مجالس اول و دوم مشروطه است

همزمان شاه، نخست وزیر ، مجلس و حتی رهبر انقالب بود البته انقالب  شاه در آخرین سالهای پادشاهی اش به حکومت آرمانی اش دست یافته بود.

 [۱:]بخوانیم۲۷سفید. اجازه بدهید نطق پرشور احتشامی به مناسبت بازگشت شاه و فرح از آمریکا و دیدار با نیکسون را در تابستان سال 

حضرت شهبانو هنگام بازگشت از سفر آمریکا از طرف مردم مهر و علیانظیر و با شکوهى که از شاهنشاه آریایش و تعظیم خود را از استقبال بىمراتب ستا

ناسى شحقتهران به عمل آمد به ساحت مقدس مجلس شوراى ملى تقدیم دارم. در تاریخ ملل کمتر نظیر دارد از یک رهبر تا این اندازه سپاس و تجلیل و 

مسیر  راز صمیم قلب و از دل و جان به عمل آید )صحیح است(. یکشنبه بعد از ظهر تهران از شدت شوق و شعف زیر پایکوبى و نشاط مردم پایتخت که د

عیت تهران ر از جملرزید )صحیح است( و شاه محبوب و شهبانوى بزرگوار که مورد استقبال بیش از یک میلیون نفخط سیر موکب ملوکانه قرار داشتند می

میلیون شاخه گل  ۷۶شناسى از فرودگاه تا قصر از روى فرشى از گل گذشتند و مردم تهران قرار گرفته بودند در میان عالیترین احساسات انسانى و حق

ستقبال گرم و پرشور تاریخى خود خواستند با این امیلیون جمعیت ایران می ۷۶نثار مقدم اعلیحضرت نمودند )صحیح است(. مردم تهران به نمایندگى از 

 عمیق قدر آن ىشاهنشاه بنیان و سلطنت با ایران ملت پیوند که این اول  دو نکته اساسى دیگر را نیز به جهانیان به ویژه به همسایگان ایران تفهیم کنند:

شکنى بود که مردم ایران به قاطع و دندان اسخپ ستایش و سپاس همه این دوم، نکته.( است صحیح) -رود بدر جان با شده اندرون شیر با که است

خوار نفتى و رادیوهاى مزدور که در مقام قلب حقیقت و القاى شبهه برآمده بوده اند )صحیح است( وبمصداق نگاران خارجى جیرهگویان و روزنامهیاوه

 ”…قت خواهند شدآفتاب آمددلیل آفتاب یقین دارم که این عوامل سرانجام نیز حرباوار مفتون آفتاب حقی

د یانقالب شد و میلیونها نفر مرگ بر شاه گفتند و آیت اهلل خمینی را از فرودگاه بر سر دست آوردند، نظام شاهنشاهی ملغی شد، جمهوری با ق ۲۳سال 

بت همه ی معارضان و درصدی رسید و مجلس اول شورای ملی در دوران جمهوری اسالمی با رقا ۲۲اسالمی و بی هیچ پسوند دموکراتیکی به تصویب 

زان اما یک میمخالفان چپ و راست و مسلمان و نامسلمان شاه برگزار شد. انتخاباتی که بعد از یکی دو دوره اول مشروطه با دخلیت رای مردم برگزار شد. 

رد. این بار کاریزمای امام هر حزبی بیرونی شاخص توده وار رای مردم را به سمتی می برد که باز هم سنت پارلمانی و حزب و سنت نمایندگی شکل نگی

 یجه انتخاباترا با حرارتش آب می کرد و رای مردم مثل موم در دست امام بود و از قضا امام خمینی با این عنوان معصوم وارش هیچ گاه بی طرف نبود. نت

اسالمی بود. جالب این بود که مجاهدین خلق به به طرز تکان دهنده ای به نفع شاگردان خمینی و موتلفه ی اسالمی و در یک کلمه حزب جمهوری 

بفرستند  سعنوان بزرگترین تشکیالت مسلحانه که قربانیان و زندانیان بسیاری در زمان شاه داده بودند حتی نتوانستند یک نماینده ی اختصاصی به مجل

اولین دوره پس از انقالب به تصرف مومنین در آمد. چیزی و از حزب توده هم کیانوری و طبری رای نیاوردند و به این ترتیب مجلس شورای ملی در 

واجه ت منگذشت که اکثریت خط امامی مجلس حتی اجازه ی ابراز وجود به اقلیت را نداد و سخنرانی های بازرگان به عنوان رهبر اقلیت با شورش اکثری
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بگیرد و تحزب و انتخابات و شفافیت در امور نمایندگی در سیاست ایران  می شد و کار به کتک کاری هم رسید. اگر قرار بود سنت پارلمانی در ایران شکل

 .نهادینه شود ، مطمئنا وقتش در این مجلس و در این فضای عربده و شعار نبود

با حذف کثیری از برای گزارشگری که بخواهد تاریخ مجلس در ایران را روایت کند از اینجا بعد همه چیز به تکرار دایره وار تاریخ می رسد و دوباره 

 امور  راس نمایندگانی که خط امام را نمی خواندند، آرام آرام همه چیز به همان حال و روز دوران سلطنت بازمیگردد. مجلس هر چند در کالم خمینی در

 می گذاشت و نه مبارزه انتخاباتی قادانت برای جایی نه وارش توده محبوبیت و خمینی هیبت و شد می قانون و راند می حکم که بود امام این عمال اما بود

که  یشکل می گرفت. بعد از فوت خمینی ، بیشتر اعضای شورای نگهبان که در واقع منصوبین خمینی بودند در بیعتی جانانه با رهبر جدید همه کسان

قدرت و مجلس محروم کرد و در واقع این بار صافی  قدری از انتخاب خامنه ای رهبر ناراضی بودند را در تمام مجالس خبرگان و شورای اسالمی از ورود به

 .امام با فیلتر مقام رهبری تعویض شد و نتیجه اینکه دایره حاکمان تنگ تر

ی در آن دمجلس ششم در مجالس بعد از انقالب حتما یک استثنا بود، نشانه ای از اینکه اگر قرار است مجلسی تقریبا مردمی شکل بگیرد و قدرت استبدا

 ر نباشد، تنها راه، حضور قدرت اجتماعیِ سرزنده و قبراق مردم است. دوم خرداد و انتخاب بیست میلیونی خاتمی چنان ضرب شصتی بود که دستاثر گذا

 ینشین عقب و اجتماعی حمایت کردن فروکش. گرفت شورای نگهبان در رد صالحیت لرزید و تنها مجلس اصالح طلب تاریخ جمهوری اسالمی شکل 

تمی به راحتی دستاورد مجلس ششم را تباه کرد وکار به هفتمین دوره رسید که شورای نگهبان تقریبا بیشتر نمایندگان دوره ششم را رد خا ممداو های

 .صالحیت کرد و همه چیز تمام

تجربه ای است که نشان  سه دوره ی هفتم و هشتم و نهم با روش ساده ی شورای نگهبان در رد صالحیت کوبنده ی اصالح طلبان و منتقدان نطام،

 زج و اجتماعی تحرک بدون تکراری، ی چرخه این در تغییر و ایم مانده عادالنه انتخاباتی نامه نطام در و مردمی مجلسی تشکیل بدایت در هنوز  داده

 .ندارد راهی قدرت، با قدرت کردن محدود

ه ای گاز انبری، تقریبا تمام اصالح طلبان را رد صالحیت کرده و پشت بندش، در آستانه ی انتحابات مجلس دهم شورای اسالمی، شورای نگهبان در حمل

 .خامنه ای پیش از انقضای مهلت اعتراض نامزدها، آب پاکی را بر دست همه ریخته است که رضایت کامل از کارکرد احمد جنتی دارد

را در دوره ی هفتم داشت، شورای نگهبان گفتگو پذیر نیست و رییس حاال حسن روحانی در همان دو راهی قرار گرفته که سید محمد خاتمی تجربه اش 

مت کند و جمهور دو راه بیش ندارد یا این تقلب پیش از موعد را بپذیرد و مجلس و ریاست جمهوری چهار سال آینده را به رقیب واگذار کند و یا مقاو

 .پیوندی با آرا مردمی اش بر قرار کند

 .سال بیشتر است که در انتخابات مجلس ایران تقلب می شود ۶۶۶ن، نظارتش را اجرا کند ، اگر این بار هم شورای نگهبا

 

 اسالمی شورای مجلس سایت –، مشروج مذاکرات مجلس  ۹۷۷مجلس دوره پنجم ؛ جلسه [   ۶]

 ۶۶۲ جلسه –دوره دوازدهم مجلس شورای ملی [ ۹]

 ششم جلسه –دوره هجدهم مجلس شورای ملی [ ۷]

 ۶۹۷ جلسه –مجلس شورای ملی  دوره بیست و سوم[ ۱]
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 !مجلس اصال در راس امور نیست
 مهرابی احسان: توسط

 

 

یه دانست و مصوبه مجلس در این فق یول اختیارات جزو بود، شده مطرح آن در شرعی ذبح اینکه دلیل به را ها کشتارگاه به مربوط طرح  شورای نگهبان

 .«باره را رد کرد

 این سخنان محمدرضا خباز، نماینده مجلس هشتم، هشداری به همکارانش بود تا وقت خود را بیهوده صرف تصویب مصوباتی که کوچک ترین ارتباطی

 .با رهبر جمهوری اسالمی دارد، نکنند

وضع  می تواند قانون اساسی در حدود مقرر در قانون مسائل در عموم» اسالمی شورای ن ، مجلسقانون اساسیِ جمهوری اسالمی ایرا ۳۶براساس اصل 

 .«کند

موضوع صالحیت قانون گذاری از مجلس گرفته  ۳با این حال براساس برخی از دیگر بندهای قانون اساسی و روال مرسوم در جمهوری اسالمی ،حداقل در 

 .شده است

 در قانون« تغییر و تجدید نظر هر گونه»قانون اساسی  ۶۶۸ اصل وبراساس ندارد  حق قانونگذاری درباره مجلس خبرگان رهبری را از جمله اینکه مجلس

 وظایف هب مربوط مقررات سایر تصویب»  جلسات مجلس خبرگان رهبری و همچنین داخلی  نامه اعضا و آیین انتخاب تعداد و شرایط ، کیفیت مربوط به

 .«است خود آنان در صالحیت رگانخب

 .قانون اساسی نیز تشکیالت شورای عالی امنیت ملی به تصویب خود این شورا می رسد ۶۳۱براساس اصل 

و به تائید رهبر جمهوری « و تصویب توسط خود اعضاء تهیه»قانون اساسی، مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام،  ۶۶۹همچنین براساس اصل 

 اسالمی خواهد رسید.

 ظامن مصلحت تشخیص مجمع در که نظام کلی های سیاست  با تعارض دلیل به  را مجلس مصوبات  در همین حال در بسیاری از مواقع شورای نگهبان

 .کند می رد مجمع مصوبات دیگر یا و  است شده تصویب
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جلس اصالح طلب ششم اعتراض های نمایندگان مجلس را به دنبال م در نظام مصلحت تشخیص مجمع مصوبات با  رد مصوبات مجلس به دلیل تعارض

ای که ذبیح اهلل صفایی، نماینده اسد آباد درمجلس، به کنایه گفت که احتماال از این پس شورای نگهبان مصوبات مجلس را به دلیل تعارض داشت. به گونه

 .با مصوبات مجالس قبل رد خواهد کرد

 نظر زیر نهادهای  اساسی که اختیارات مجلس را برای قانونگذاری سلب می کند ، در عمل مجلس امکان قانونگذاری دربارهبه جز اصل هایی از قانون 

 .ندارد باشد، داشته ارتباط ای، خامنه اهلل آیت به مستقیم غیر و مستقیم صورت به که را موضوعی هر و اسالمی جمهوری رهبر

 او  اجازه بدون و باشد مربوط اسالمی جمهوری رهبر نظر زیر نهادهای به که را مصوباتی  که شورای نگهبان تمام نمایندگان مجلس نیز به خوبی می دانند

 سلحم نیروهای کل ستاد با را  خود طرح جزئیات تمام نمایندگان سربازی قانون اصالح مانند مواردی در دلیل همین به.کرد خواهد رد باشد شده تصویب

 .کردند هماهنگ

این محدودیت های مجلس برای قانونگذاری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقالب فرهنگی درسال های  به جز

 .گذشته سیاست هایی را تصویب کرده اند که برخی از آنها حکم قانونگذاری دارد و به نوعی دخالت در وظایف مجلس محسوب می شود

مصوبات « مثل»در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی گفته است که مصوبات این شورا  ۳۸آذر  ۹۷بر جمهوری اسالمی، آیت اهلل خامنه ای، ره

 .«الزم االجرا است»مجلس می ماند و 

 ممنوع «مافوق» نهادهای  تحقیق و تفحص از

، براساس برخی از اصول قانون اساسی مطلق است اما براساس برخی اختیارات مجلس در حوزه نظارت نیز شبیه اختیارات مجلس در حوزه قانونگذاری

 .اصول دیگر قانون اساسی و تفسیرهای شورای نگهبان محدود شده است

را دارد. این اصل از اصولی بود که نمایندگان مجلس « امور کشور در تمام» و تفحص تحقیق اسالمی حق شورای قانون اساسی، مجلس ۳۱  براساس اصل

 یرز نهادهای مرور به نگهبان شورای حال این با.داشت مخالف دو تنها تصویب هنگام و داشتند نظر اتفاق آن بر  خبرگان قانون اساسی جمهوری اسالمی

 .کرد مستثنی است، شده ذکر اساسی قانون از بند این در که «کشور امور تمام » از را اسالمی جمهوری رهبر نظر

 ابطـال علـت  یسیون شوراها و امور داخلـی وقـت مجلـس در پی درخواست جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص دربارهرئیس کم  ۱۳اول بهمن 

 .حـوزه انتخابیه در انتخابات مجلس سوم خواستار حضور دبیر شورای نگهبان در جلسه این کمیسیون شده بود ۶۲ انتخابـات

شامل مواردی  ۳۱براساس نظر تفسیری شورای نگهبان اصل »در نامه ای به این کمیسیون اعالم کرد که   اننگهب شورای وقت دبیر  پس از این درخواست،

 .«از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان نمی شود

قانون  ۳۱ اصل»  س نوشت کهمجلس خواند و در نامه ای به رئیس مجل« مافوق»این شورا یک هفته بعد مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان را 

 .«اساسی شامل مـواردی از قبیـل مقـام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبـان کـه مـافوق مجلـس شـورای اسـالمی می باشند نمی شود

 .اسی شودنگهبان از قانون اس ورایش تفسیر این به شبیه تا دادند تغییر ای گونه به را مجلس داخلی نامه آئین  نمایندگان نیز هشتم و پنجم در مجالس 

های پرونده»براساس آئین نامه فعلی مجلس، تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و 

 و تحقیق امکان او  «اذن»ا ب ندهست  هایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسالمینمی شود و در مورد دستگاه« ماهیتی قضاییجریانی مراجع قضایی و امور

 .دارد وجود تفحص



مجلس ششم اما موضوع تحقیق و تفحص از صدا و سیما را با جدیت پیگیری کرد و رهبر جمهوری اسالمی در نهایت اجازه تحقیق و تفحص از این 

 .کرد تفحص و تحقیق قضاییه قوه از  سازمان را داد.مجلس هفتم نیز با اجازه آیت اهلل خامنه ای

 گزارش هایی که تنها به کار قرائت می آید

 نظر زیر نهادهای  به جز اصل هایی از قانون اساسی که اختیارات مجلس را برای قانونگذاری سلب می کند ، در عمل مجلس امکان قانونگذاری درباره

 .ارتباط داشته باشد، ندارد ای، خامنه اهلل آیت به مستقیم غیر و مستقیم صورت به که را موضوعی هر و اسالمی جمهوری رهبر

شاید تنها حسن تحقیق و تفحص های مجلس، قرائت گزارش تحقیق و تفحص درصحن علنی مجلس باشد. قرائت این گزارش از تریبون مجلس مصونیتی 

 .نسبی را برای نمایندگان و رسانه ها به وجود می آورد تا بتوانند گزارش تخلف های رخ داده را منتشر کنند

 دبیر یزدار،پال عباس سخنرانیِ یک در  مصونیت البته مطلق نیست، از جمله پس از بیان بخش هایی از تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییهاین 

 .شدند بازجویی و احضار آجرلو فاطمه جمله از تفحص و تحقیق این اندرکار دست نمایندگان از تعدادی و شد زندانی او تفحص، و تحقیق کمیته

 .شود،متخلف به قوه قضائیه معرفی می شود« احراز»اساس آئین نامه داخلی مجلس در صورتی که در گزارش تحقیق و تفحص تخلف افرادی بر

تحقیق و تفحص در صحن  ۶۶تحقیق و تفحصی که نمایندگان پیگیری می کنند معموال گزارش حدود  ۱۶در هر دوره مجلس به طور معمول از حدود 

 .می شود و بسیاری از مقامات درآن متخلف شناخته می شوند علنی مجلس قرائت

ق و یبا این وجود تاکنون قوه قضائیه هیچ گزارشی درباره پیگیری پرونده های تحقیق و تفحص مجلس ارائه نکرده و به تعبیری همه گزارش های تحق

 .تفحص بایگانی شده است

 قانونی که یک بار اجرا شد

 استیضاح و سئوال کتبی، تذکر  می و آئین نامه داخلی مجلس به جز تحقیق و تفحص، برخی از ابزارهای نظارتی دیگر ماننددرقانون اساسی جمهوری اسال

 .هستند مجلس نظارت دایره از خارج اسالمی جمهوری رهبر نظر زیر نهادهای همچنان نیز جا این البته. است شده تعریف مجلس نمایندگان برای

 معموال دادگستری،اما وزیر از قضائیه قوه اقدامات درباره و کنند می سئوال دفاع وزیر از پاسداران سپاه اقدامات درباره  گاها هر چند نمایندگان مجلس

 .باشند پاسخگو نهادها این اقدامات درباره توانند نمی که کنند می اعالم تلویحا وزرا این

ط سخت تری به نسبت سوال از وزرا پیش بینی شده و باید حداقل یک چهارم شرای جمهوری رئیس از سئوال  در آئین نامه مجلس هم چنین برای

 .نمایندگان مجلس این سئوال را امضا کنند

نماینده مجلس هفتم بارها طرح سئوال از محمود احمدی  ۳۶این بند آئین نامه مجلس در عمل یا اجرا نمی شود و یا به سختی اجرا می شود.بیش از 

 .وقت ایران، را پیگیری کردند،اما هیات رئیسه مجلس هفتم از اعالم وصول این سئوال امتناع کردنژاد،رئیس جمهوری 

 «خواست دشمن»سئوال از رئیس جمهور و 

 مطرح مجلس علنی صحن  با سماجت علی مطهری،نماینده تهران درمجلس، سئوال از محمود احمدی نژاد را در ۲۶درنهایت اما مجلس هشتم در سال 

 .ژاد اما به جای پاسخگویی نمایندگان مجلس را استهزا کردن دیاحم. کرد



 ی،ا خامنه علی اهلل آیت  یک سال بعد از این سئوال، تعدادی از نمایندگان مجلس هشتم سئوالی دیگر از محمود احمدی نژاد را به جریان انداختند اما

خواند و از نمایندگان مجلس خواست تا طرح « خواست دشمن»جمهوری را  سئوال از رئیس ۲۶ آذرماه اول چهارشنبه، روز ، اسالمی جمهوری رهبر

 .سوال را ادامه ندهند

قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری نیز پیش بینی شده است، ولی این بند از  ۸۸هر چند که در اصل 

جمهوری اسالمی،تنها با نظر مساعد رهبر جمهوری اسالمی امکان پذیر است و درتاریخ جمهوری آئین نامه به لحاظ مالحظات سیاسی رایج در نظام 

 .اسالمی تاکنون تنها درباره ابوالحسن بنی صدر، اولین رییس جمهوری ایران، مطرح و به برکناری او منجر شده است

 اساسی قانون اصل کمیسیونی برای یک 

معرفی می کنند. کمیسیونی که نام آن از اصلی در قانون اساسی گرفته شده  ۲۶تی این قوه را کمیسیون اصل نمایندگان مجلس یکی از ابزارهای نظار

 .است

ارائه   مجلس خود را کتبآ به تواند شکایت باشد، می داشته قضائیه یا دولت یا قوه از طرز کار مجلس شکایتی قانون اساسی هر کس ۲۶براساس اصل 

 و سیدگیر» است مربوط قضائیه قوه یا و دولت به شکایت که مواردی در و دهد «کافی  پاسخ»کند و  رسیدگی شکایات این به است ظفمو کند. مجلس

 .«درسانب عامه اطالع به باشد عموم به مربوط که موردی در و نماید اعالم را نتیجه متناسب مدت در و بخواهد آنها از کافی پاسخ

یچ ضمانت هاین کمیسیون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم با نهادهای دیگر را دارد. گزارش های این کمیسیون درباره تخلفات دستگاه های حکومتی البته 

 .اجرایی ندارد و این گزارش ها باید برای پیگیری به قوه قضائیه ارسال شوند

 دیوان دادستان دار

ارت نیز شبیه اختیارات مجلس در حوزه قانونگذاری، براساس برخی از اصول قانون اساسی مطلق است اما براساس برخی اختیارات مجلس در حوزه نظ

 اصول دیگر قانون اساسی و تفسیرهای شورای نگهبان محدود شده است. براساس آئین نامه فعلی مجلس، تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان،

ه هایی کنمی شود و در مورد دستگاه« ماهیتی قضاییهای جریانی مراجع قضایی و امورپرونده»خیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، مجمع تش

 .دارد وجود تفحص و تحقیق امکان او  «اذن» با هستند  زیر نظر رهبر جمهوری اسالمی

از انحاء از  نحوی به که هایی و سایر دستگاه دولتی ت های، شرکها، مؤسسات وزارتخانه»قانون اساسی، دیوان محاسبات به حساب  ۲۲براساس اصل 

 غ بودجهتفری و گزارش جمع آوری را برابر قانون مربوطه یا حسابرسی می کند و حسابها و اسناد و مدارک کنند ، رسیدگی می استفاده« کشور کل بودجه

 .کند می ارائه مجلس به «خود نظرات»  اضافه را به هر سال

در تفسیرهایی از قانون اساسی اعالم کرد که دیوان محاسبات تنها صالحیت تهیه گزارش تفریغ بودجه درباره  ۸۹و  ۳۲شورای نگهبان اما در سالهای 

 و دیگر نهادها از ها یشهردار دولتی، شرکتهای ساالنه بودجه از خارج های هزینه به رسیدگی  بودجه ساالنه کل کشور را دارد و با این تفسیر، اختیار

 .دیوان محاسبات سلب شده است

 توبیخ ونچ هایی حکم دولت کارکنان برای توانند می که شده تعیین مستشاری های هیات  و دادستان دیوان،  درقانون تشکیل دیوان محاسبات برای این

ال، انفصال موقت از یکماه تا یکسال، اخراج از محل خدمت یکس تا یکماه از سوم یک حداکثر مزایا و حقوق کسر استخدامی، پرونده در درج با کتبی

 .کنند صادر را دولتی خدمات از دائم انفصال  و

 قانون دراین حال این با.کند اعالم مجلس به را موضوع است موظف  در صورتی که حکم های دیوان محاسبات کشور اجرا نشود، دادستان این دیوان

 .ین حکم ها و رسیدگی به تخلف هایی که این دیوان در گزارش تفریغ بودجه خود اعالم می کند، وجود نداردا ایاجر برای محکمی اجرایی ضمانت



 قوه به  نژاد احمدی محمود دولت های تخلف پرونده که کرد اعالم  و پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه  ۶۷۸۲از جمله اینکه دیوان محاسبات در سال 

 .ن حال تاکنون گزارشی درباره رسیدگی به این شکایت منتشر نشده استای اب است، شده ارسال قضائیه

میلیارد دالر از پول نفت را به خزانه واریز نکرده است و آن را  ۶۹» از بیش نژاداحمدی محمود دولت  اعالم شد که ۶۷۸۲در گزارش تفریغ بودجه سال 

 .«استصرف پوشش کسری بودجه خود کرده

 .استرا به خزانه کشور واریز نکرده« یک میلیارد دالر درآمد نفتی»نیز اعالم شد که دولت  ۶۷۸۲و پس از قرائت تفریغ بودجه سال   ۸۳ماه سال در بهمن

 مجلسی که مصونیت را از خود گرفت

ایف نمایندگى در اظهارنظر در مقام ایفاى وظ»قانون اساسی که در آئین نامه داخلی مجلس نیز تکرار شده است، نمایندگان مجلس  ۱۱براساس اصل 

اند تعقیب یا توقیف کرد  اند یا آرایى که در مقام ایفاى وظایف خود داده توان آنها را به سبب نظراتى که در مجلس اظهار کرده خود کامالً آزادند و نمى

 .«و یا از حقوق اجتماعى محروم کرد

الب اسالمی رعایت نشده و در همه مجالس تعدادی از نمایندگان مجلس به دلیل اظهار این اصل قانون اساسی اما در هیچ کدام از مجالس پس از انق

 .نظرهای خود در نطق های صحن علنی مجلس و یا مصاحبه ها احضار و برخی از آنها به زندان محکوم شده اند

 منجر او دنش زندانی به که بود ششم، علیه قوه قضائیه  جنجال برانگیزترین ماجرا دراین باره مربوط به نطق حسین لقمانیان، نماینده همدان در مجلس

 .شد آزاد اسالمی جمهوری رهبر حکم با او اینکه تا ریخت هم به مجلس علنی جلسه او زندان حکم اجرای از پس و شد

 .یت هایی را برای خود ایجاد کرده اندمحدود«نظارت بر رفتار نمایندگان »به جز این محدودیت ها خود نمایندگان مجلس نیز با تصویب قانونی با عنوان 

ی م براساس این قانون هیاتی مرکب از تعدادی از نمایندگان مجلس برای رسیدگی به شکایت ها درباره نمایندگان مجلس تعیین می شود و این هیات

ا و ه رئیسه کمیسیونسه مجلس و هیأت رئیتواند مجازات هایی چون تذکر کتبی و شفاهی، کسر حقوق محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت 

 .اعالم یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس را تعیین کند

 و  داردتعریف مشخصی ن« رفتار خالف شئون نمایندگی»های مربوط به برخی از تخلفاتی که در این قانون برای نمایندگان تعیین شده از جمله گزارش

 .متفاوت باز می گذارد هایتفسیر برای را راه

 

 

 

 

 

 

 



 خبرگان؛ رقابتی باقی مانده است؟

 قاضی فرشته: توسط

 

دان ن و بازیگران سیاسی در میانتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که هفتم اسفند سال جاری برگزار خواهد شد به زعم بسیاری از تحلیل گرا

سال دارد و سن باال و بیماری او این احتمال را به  ۳۱  ای، رهبر فعلی جمهوری اسالمیاهلل خامنهسیاست ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است. آیت

ر گذامجلس خبرگان رهبری پس از درگذشت بنیانوجود آورده که خبرگان پنجم نقشی همچون خبرگان دوره اول را بازی خواهد کرد. اعضای اولین دوره 

اهلل خمینی ای را به عنوان رهبر جمهوری اسالمی و جانشین آیتاهلل خامنهجمهوری اسالمی و تنها یک سال و شش ماه مانده به پایان این دوره، آیت

ای، امنهاهلل خنیست که با فوت یا حتی در زمان حیات آیت بعید احتمال این خبرگان مجلس دوره هر بودن ساله هشت به توجه با  انتخاب و معرفی کردند.

 .اعضای پنجمین دوره مجلس خبرگان به تعیین جانشینی برای او اقدام کنند

شروط  یگیری درباره ناتوانی یا فقدان برخفقیه در جمهوری اسالمی است نه نظارت بر عملکرد یا تصمیماین اهمیت اما تنها ناظر بر انتخاب سومین ولی

عنوان وظایف مجلس خبرگان رهبری ذکر شده است. چراکه اعضای خبرگان رهبری بار چنین مسئولیتی را از سر خود در رهبری که در قانون اساسی به

رس در ن فااهلل محمدعلی دستغیب، نماینده استااند. ردصالحیت آیتباز کرده و به تأیید کننده صرف و مجیزگوی رهبر جمهوری اسالمی تبدیل شده

دهد که هیچ انتقادی از سوی اعضای خبرگان رهبری از عملکرد رهبر جمهوری اسالمی انتخابات این دوره مجلس خبرگان رهبری به خوبی نشان می

اهلل محمدعلی ای که قانون اساسی بر عهده اعضای این نهاد گذارده پاسخی جز حذف و برخورد قهری نخواهد یافت. آیت شود و عمل به وظیفهتحمل نمی

و همچنین از مخالفان حصر خانگی  ۸۸برانگیز خرداد ای در برخورد با معترضان به انتخابات جنجالاهلل خامنههای آیتدستغیب از منتقدان سیاست

 .های سرگشاده این مسائل را متذکر شده استرهبران جنبش سبز است و بارها در سخنرانی یا نامه

افزاید به همان میزان، انتخابات پیش ای در خبرگان پنجم بر اهمیت این دوره از خبرگان میتعیین جانشین آیت اهلل خامنه اما هرچه احتمال انتخاب و

بل های قکند هرچند که انتخابات دورهخاصیت میروی این مجلس را که در ظاهر بسیار مهم و حائز اهمیت است از اهمیت تهی و تبدیل به انتخاباتی بی

 .م از خاصیت انتخاباتی بودن به دور بودخبرگان ه

از سوی هرچند در سایر انتخابات اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و شوراها هم نظارت استصوابی شورای نگهبان، اختیار انتخاب آزادانه 

کنند دست به انتخاب بزنند اما در انتخابات مجلس یبایست از بین کسانی که اعضای این شورا در وهله اول انتخاب مکند و مردم میمردم را سلب می

 .بردها و رفتار شورای نگهبان به نحوی است که امکان هرگونه انتخابی را از بین میخبرگان رهبری وضعیت به مراتب بدتر است و نوع تعیین صالحیت

های دوقاند پای صندی که توسط شورای نگهبان دست چین شدهافرا تأیید برای تنها  به عبارتی دیگر رأی دهندگان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری

 ۱داوطلب از سوی شورای نگهبان تأیید شده است. در  ۶۱۱داوطلب، صالحیت تنها  ۸۶۶ از و  کرسی ۸۸ برای  روند. در انتخابات همین دورهرأی می
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ای این هاند برابر با تعداد کرسیتعداد داوطلبانی که تأیید صالحیت شدهحوزه انتخابی بوشهر، هرمزگان، سمنان، آذربایجان غربی، و خراسان شمالی، 

ها در مجلس خبرگان را ها انتخابات، نمایشی بیش نیست و شورای نگهبان نماینده این استانها در مجلس خبرگان است. درواقع در این حوزهحوزه

و استان در های این داند تنها یک نفر بیشتر از تعداد کرسینی که تأیید صالحیت شدهانتخاب کرده است. در آذربایجان شرقی و خوزستان تعداد داوطلبا

استان تهران، اصفهان، مرکزی، یزد، زنجان، قم و البرز با تأیید صالحیت دو  ۳استان دیگر هم وضعیت مشابهی دارند و تنها در  ۶۱مجلس خبرگان است. 

حیت ها تأیید صالها در مجلس خبرگان رقابت حداقلی وجود دارد هرچند که در این استانهای این استانیو گاه سه برابری تعداد داوطلبان نسبت به کرس

 .شدگان افراد همسو و با گرایشات سیاسی یکسان هستند

یدمان است اما ماهیت چ ها، نهایت تالش را برای چیدمان ترکیب خبرگان آتی به کار بردهتوان گفت شورای نگهبان در روند بررسی صالحیتبه جرئت می

دهد که این روند از انتخابات های قبل مجلس خبرگان رهبری نشان میای دارد. نیم نگاهی به انتخابات دورهچنین ترکیبی است که اهمیت فزاینده

ت زنجانی، مهدی کروبی، بیا اهللآیت چون هاییچهره ردصالحیت. است شده آغاز زمان، آن چپ جناح دیگر، سیاسی جریانات حذف با و  خبرگان دوم

 لیتوس و خراسانی عبایی ها،خوئینیموسوی همچون سیاسی جریان این از دیگری هایچهره اعتراضی انصراف به منجر که  …اکبر محتشمی پور وعلی

روند در سومین دوره انتخابات  این تکرار و شد( مجمعین) قم علمیه حوزه محققین و مدرسین مجمع و مبارز روحانیون مجمع سوی از لیست ارائه عدم و

تر کردن و به نوعی از پیش نمایان گر سیری است که شورای نگهبان و جناح راست حاکمیت در آن زمان برای هرچه یکدست خبرگان رهبری بیش

شمی بات این نهاد اگر علی اکبر هااند تا جایی که در ترکیب تأیید صالحیت شدگان پنجمین دوره انتخاتر کردن ترکیب خبرگان رهبری طی کردهخودی

های اخیر با فاصله گرفتن از این جریان سیاسی تبدیل به منتقدی درون حکومت شده کنار بگذاریم تنها یک جریان سیاسی و رفسنجانی را که طی سال

مام تأیید صالحیت شدگان برای انتخاباتی پیش ای، مجلس خبرگان رهبری را در اختیار مطلق خود دارند و تاهلل خامنهیک صدا مطیع و تأییدکننده آیت

 .رو هم چنین ترکیبی هستند

آید تا می به یاری شورای نگهبان” شوندکنندگان انتخاب میخبرگان با اکثریت نسبی آرای شرکت“در این میان قانون انتخابات خبرگان مبنی بر اینکه 

 .هر میزانی که در این انتخابات شرکت کنند اکثریت نسبی تعیین کننده است ترکیب دلخواه خود را روانه این نهاد بکند. یعنی مردم به

 .فارغ از این موضوع چند نکته اساسی دیگر در تهی شدن خبرگان رهبری از معنی وجود دارد

بر جمهوری اسالمی تحمل دهد که هیچ انتقادی از سوی اعضای خبرگان رهبری از عملکرد رهاهلل محمدعلی دستغیب به خوبی نشان میردصالحیت آیت

 .ای که قانون اساسی بر عهده اعضای این نهاد گذارده پاسخی جز حذف و برخورد قهری نخواهد یافتشود و عمل به وظیفهنمی

انتخاب و نظارت های رأی به داوطلبان مرد رأی بدهند و هیچ نقشی در تعیین و زنان به عنوان نیمی از اعضای جامعه ایران تنها اجازه دارند پای صندوق

های دینی هم چنین وضعیتی دارند این درحالی است که رهبر بر عملکرد رهبر ندارند چون اجازه حضور در مجلس خبرگان رهبری را ندارند. اقلیت

صین ور متخصحض معد. گیرد  های جاری کشور بر اساس سلیقه و منویات او شکل میجمهوری اسالمی درباره همه شئونات زندگی آنها تصمیم و سیاست

 در اسالمی جمهوری رهبر سلیقه و نظر. است اهمیت حائز مسئله دیگر رهبری خبرگان مجلس در …های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وحوزه

که  د رهبری استجتهاا تنها که گویی یابند راه خبرگان مجلس به توانندمی دارند اجتهاد که کسانی تنها ولی دارد کنندهتعیین نقش هاحوزه این همه

 .باید مورد ارزیابی و نظارت قرار بگیرد

ترین انتخابات در جمهوری اسالمی است انتخاباتی که صالحیت داوطلبان اش که قرار است خاصیتبا این تفاصیل،انتخابات مجلس خبرگان رهبری، بی

سلی که فقیه هستند. دور تسلشود که منصوب رهبر و ولیبانی بررسی میرهبر و ولی فقیه انتخاب و بر عملکرد او نظارت کنند توسط اعضای شورای نگه

 .شاید روزی در تاریخ به عنوان طنزی تلخ از آن یاد شود اما امروز واقعیت جامعه ایران است

 

 

 



 کاندیداتوری و رد صالحیت وسیع زنان
 سطوت مریم: توسط

 

 مورد یراخ مجلس چند  انتخابات از ییش یازدهم مجلس انتخابات که آورده پدید شرایطی  حساسیت شرایط سیاسی و موقعیت خطرناک حاکم بر منطقه

ر این انتخابات د که یروشن شکاف و بندی قطب خبرگان، و اسالمی شورای مجلس انتخابات همزمانی. گیرد قرار کشور مردم و سیاسی نیروهای توجه

 ژهدرون حکومت شکل داده، سمت گیری متفاوت جناح ها در برابر مهم ترین مشکالت کشور و در راس آن سیاست خارجی از جمله این انتخابات را وی

 .ساخته است

ی این انتخابات است. روحانی می کوشد ها یویژگ از دیگر یکی هایش برنامه با همراهی در مجلسی به او نیاز و گرا اعتدال جمهور ریاست  حضور روحانی

ری و رای گینیروهایی در مجلس جای گیرند که با سیاست خارجی و برنامه های اقتصادی او همراهی داشته باشند. پروسه انتخابات در ایران تنها به روز 

وسه بر اینده سیاسی کشور موثر است و آنجا که به نیروهای ترکیت کاندیداهای انتخاب شده محدود نمیشود. عملکرد و کنش و واکنش نیروها در تمامی پر

روها یاصالح طلب، تحول خواه و زنان برمیگردد بهره گیری از دوران انتخابات برای طرح خواسته ها، تقویت خواسته های دمکراتیک و متشکل کردن ن

 بات دارد و سپس به موضع گیری نیروها در شرایط کنونی میپردازدبخش پراهمیت از این پروسه است. این نوشته در بخش اول نگاهی به پروسه انتخا

 کاندیداتوری وسیع زنان

 مشارکت وسیع زنان و کاندیداتوری آن ها برای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی از نظر من یکی از ویژگی های مهم این انتخابات است. در

، از  ۶۲، از اصفهان ۱۱۱ت در مجلس شورا کاندیدا شده اند. بطور مشخص از استان تهران زن برای عضوی ۶۹۷۱زن برای مجلس خیرگان و  ۶۹  مجموع

 ۷۶نفر در کرمان  ۲۶نفر از شیراز  ۶۹نفر از حوزه انتخابی کرج، فردیس، اشتهارد و اسارا . در بوشهر  ۹۳نفر،  ۱۶، آذربایجان شرقی ۶۶۸استان خراسان 

 .. زن و ۷ویراحمد نفر از کهکیلویه و ب ۹۲نفر از مازندران 

 که بود آشکار  کردند، دعوت ”مجلس مردانه چهره تغییر“ و  شدن کاندیدا به را زن های شخصیت کشور داخل در زنان های تشکل  از همان روزی که

 به  هانتخاب زنانی ک حتی و شدن کاندیدا  که فراخوان این از گران تحلیل از بخشی انتفاد علیرغم. است شده گشوده زنان مبارزات برای دیگری عرصه

 این دارد، زنان  برای سودی چه دارند، تعلق کاران محافظه اردوی به آن از بدتر حتی یا و کنند نمی دفاع زنان حقوق از و نداشته تعلق زنان جنبش

 می  خود دارای موقعیت اجتماعی نطقهم در که هستند کسانی شدند نمایندگی کاندیدای که زنانی اکثر. شد مواجه زن فعالین مثبت پاسخ با فراخوان

 .اند کرده اثبات موقعیت این در را خود توان و شهراند شوراهای عضو ها آن از مهمی بخش. باشند

ر د زن دن ضروشن بود که افزایش تعداد دانشجویان زن و افزایش تعداد زنان با تحصیالت دانشگاهی در کشور تغییرات کیفی به همراه خواهد آورد. قوانی

عرصه اشتغال، فرهنگ ضد زن در محیط های کاری و تالشهایی که برای دور کردن زنان از محیط های اجتماعی صورت می گرفت، نتوانست تقویت 
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ی عجتماا های موقعیت در و کرده اثبات را خود های توانایی اند شده موفق  تدریجی و رشد موقعیت زنان را در محیط های کاری مانع شود. امروز زنانی که

ه شد، تممتازی قرار گیرند، یک قدم فراتر رفته و خواهان حضور در مراکز تصمیم گیری کالن کشورمی باشند. گامی که چند سال پیش در شوراها برداش

 .امروز به عرصه انتخابات مجلس گسترش یافته است

حیت خود را به اثبات رسانده اند نپسندد و با تنگ نظری در این زمینه شد که شورای نگهبان حضور تعداد زیادی از زنانی که توانایی و صالپیش بینی می

رد گرا موعمل کند اما عملکرد شورای نگهبان فراتر از حد انتظار بود. متاسفانه حذف گسترده زنان کاندید در حد حذف نیروهای اصالح طلب و اعتدال 

اند رانی کسانی که در ایران اهرم های اصلی قدرت را در دست دارند. آنان در هر قدم کوشیدهها و نگتوجه قرار نگرفت. حذف زنان نشانه دیگری بود از بیم

 دوجو با دلیل بهمین درست و است ناسازگار جهان و ایران کنونی شرایط با که موانعی. کنند ایجاد مانع اجتماعی های عرصه در  در برابر حضور زنان

وده با شکست مواجه خواهد شد. حضوروسیع زنان در این انتخابات،اعالم اراده آنان برای حضور در ارگانهای نم دایجا کشور برای که هایی هزینه و مشکالت

ای هتصمیم گیری در کشور هر چند که با سد نظارت استصوابی شورای نگهبان مواجه شد اما پدیده ای است که تاثیرات عمیق و دامنه داری بر روند

 .آینده کشور خواهد داشت

 امه اصالح طلبان برای انتخابات چیست؟برن

ا و هممتاسفانه حذف گسترده زنان کاندید در حد حذف نیروهای اصالح طلب و اعتدال گرا مورد توجه قرار نگرفت. حذف زنان نشانه دیگری بود از بی

 ایجاد مانع اجتماعی های عرصه در  ر برابر حضور زناناند دنگرانی کسانی که در ایران اهرم های اصلی قدرت را در دست دارند. آنان در هر قدم کوشیده

 شکست اب نموده ایجاد کشور برای که هایی هزینه و مشکالت وجود با دلیل بهمین درست و است ناسازگار جهان و ایران کنونی شرایط با که موانعی. کنند

 .شد خواهد مواجه

خابات هستند. آنان از ابتدا می دانستند که چهره های شناخته شده شان شانسی برای رد اصالح طلبان از ابتدا اعالم کردند که خواهان شرکت در انت

 ولتد با هماهنگی در که کوشیدند ها آن. اند شده کارزارانتخابات  شدن از سد نظارت استصوابی ندارند. از همین رو با چهره های کمتر شناخته شده وارد

 .سانندر رییا هایش برنامه در روحانی به و کرده حرکت

ر تمامی د اصالح طلبان آنگاه که بتوانند از سد شورای نگهبان عبور کنند بر اساس نتیجه انتخابات های گذشته بیست در صد رای ثابت خواهند داشت که

شان است که رایشان و یا شرکت هایینیرو متوچه انتخاباتی فعالیت. اند داده رای انها به شرایطی هر در و بوده ها آن اجتماعی پایگاه  انتخابات های گذشته

ن با ارائه ادر انتخابات سیال است این نیروها تا شصت درصد واجدین شرایط را در انتخابات های گذشته تشکیل داده اند. چنین نیروهایی را تنها می تو

هترین فرصتی است که اصالح طلبان میتوانستند برنامه طرح و برنامه مشخص به شرکت در انتخابات قانع کرد و رای آنها را جلب نمود. دوران انتخابات ب

 .و سیاست های خود را طرح کرده و با نیروهای اجتماعی تماس گیرند

رای طلبان ب اصالح طلبان در این عرصه ناموفق بودند. برنامه حامیان دولت و اعتدال گرایان از این سو و مخالفان دولت از سوی دیگر روشن است. اصالح

ن خود به شرکت در انتخابات و جلب آرا سیال و مهم تر از آن برای چهره سازی های فردا ضروری بود که توضیح دهند در صورت موفقیت جلب حامیا

برای دست یابی به چنین اهدافی ناکافی است. چنین چهره ای ” مدافع دولت “در انتخابات در جهت حل کدام مشکالت اقدام خواهند کرد.داشتن چهره 

 .اتخاذ شده است” عتدال گرایانا“توسط 

نتخابات امتاسفانه به نظر میرسد که تالش برای تاثیر گذاری بر شورای نگهبان در عدم حذف اصالح طلبان به بهای دست شویی از بهره گیری از شرایط 

در شرایط کنونی کشور تنها نتیجه ” بپیشاپیش شرکت در انتخابات در هر شرایطی حتی در صورت حذف همه کاندیداهای اصالح طل“تمام شد. اعالم 

ری اصالح تاش آن بود که شورای نگهبان و نیروهای غالب در حاکمیت روی واکنش این نیرو و تاثیرات اجتماعی آن کمتر محاسبه کنند و با فراغ بال بیش

 .طلبان را حذف کنند که متاسفانه نیز چنین شد

گرا و زنان حذف شده اند. آقای روحانی اعالم کرده است که از اختیارات قانونی خود برای تاثیر گذاری امروز بخش عمده کاندیداهای اصالح طلب، اعتدال 

آینده  ایدر این زمینه بهره خواهد گرفت. هنوز روشن نیست که ایشان چه امکاناتی دارد. به نظر نمی رسد که ترکیب کسانی که حذف نشده اند در روزه

تراض اعتقاد دارند اع” انتخابات آزاد“مه نیروهایی که به مشارکت وسیع مردم و نیروهای سیاسی در انتخابات و در نهایت تغییر جدی کند. اولین وظیفه ه



قد وجه نبه این حذف ها و نظارت استصوابی شورای نگهبان است. اعتراضی که در روزهای آتی متوجه تاثیر گذاری بر رای شورای نگهبان و در آینده مت

 .ی و زیانهایی است که بر کشور وارد شده استنظارت استصواب

” ودیغیرخ“رد صالحیت اصالح طلبان وبخش عمده اعتدال گرایان معنایش این است که نیروهای غالب در حکومت بخش دیگری از پایگاه اجتماعی خود را 

بخش های دیگری از نیروهای اجتماعی به ” امید“ف اعالم کردند. معنایش سست شدن رابطه رژیم با بخشی از نیروهای درونش و قطع ارتباط و تضعی

 اتمخاطر با را رژیم روند این ادامه که داده نشان کشور دهها تجربه. باشد می کلیت حاکمیت است. روندی که معنایش الغر شدن رژیم و پایگاه هایش 

 .شود منجر فروپاشی به جدی های بحران در تواند می حتی. ساخت خواهد مواجه جدی

 از در کشور امید و شور ماه های اولیه برای تاثیر گذاری در ترکیب مجلس و شکل دهی مجلسی متفاوت با مجلس کنونی به یاس منجر شده است. بامرو

 .ترکیب کنونی کاندیداها مشکل بتوان چنین امیدی را دوباره دامن زد

جمهور و حضور همیشگی تعداد زیادی کاندیدای مسقل ومحلی خودبخود  بحش بزرگی از نیروها معتقدند با توجه به تفاوت انتخابات مجلس و ریاست

اثیر تبخش بزرگتری از مردم را به شرکت در انتخابات متقاعد می سازد. آن ها معتقدند درست آنست که بتوان در حد امکانات کنونی برترکیت مجلس 

طلبان و نیروهای تحول خواه بتوانند در چگونگی برخورد باشرایط کنونی به گذاشت و مانع غلبه افراطیون و مخالفین دولت در مجلس شد. اگر اصالح 

ستقل م سیاست واحدی دست یابند و جامعه مدنی را به درستی تصمیم خود متقاعد سازند، ممکن است بتوانند در مقابل پراکندگی اصول گرایان نیروهای

 .و مردمی تری را به مجلس بفرستند

ایان به خواست های اجتماعی شاید سیاست واحد اصالح طلبان، توجه آن ها به خواست های مطالباتی مردم و نیروی اجتماعی در مقابل بی توجهی اصولگر

کت در انتخابات شان در شعارها و برنامه ای که ارائه می دهند،در این زمان کوتاه مانده به انتخابات به آن ها کمک کند تا نیروی اجتماعی خود را به شر

 .مایندترغیب ن
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 انتخابات در جمهوری اسالمی: مسخ یک مفهوم
 بشیرتاش سعید: توسط

 

انتخابات و جایگاهش در ساختار جمهوری اسالمی  ی انتخابات مجلس شوراى اسالمى دهم و مجلس خبرگان رهبرى پنجم، بار دیگر توجهات بهدر آستانه

 .و نیز جایگاه مجلس شورا و خبرگان رهبرى دراین ساختار معطوف شده است

یت فبا توجه به نقش شوراى نگهبان در تأیید صالحیت نامزدهاى حضور در هر دو مجلس، نخستین مسئله میزان رقابتی بودن انتخابات است که با کی

ها اهمیتی به مراتب کمتر دارد. شود؛ و در این میان، کمیت رد صالحیتها مشخص میر در انتخابات و نیز کیفیت رد صالحیتنیروهای منتقد حاض

ی دوم نیز جایگاه و قدرت این دو مجلس در نظام سیاسى جمهورى اسالمى است که فهم آن بدون توجه به این چند نکته ممکن نیست: نقش مسئله

نش نامزدهای هر دو مجلس؛ نقش این شورا و مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانونی شدن مصوبات مجلس شورا؛ نقش و قدرت شوراى نگهبان در گزی

 .رهبر در تشکیل شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام

 مالک در قانون اساسی: رأی مردم یا رأی ولی فقیه

تارهاى سیاسى در جهان است. علت آن، عالوه بر وجود نهادهاى متعدد قدرت، که بعضاً ترین ساخساختار جمهورى اسالمى، در نگاه نخست، از پیچیده

جمهورى( در هاى مدرن )انتخابات، تفکیک قوا( و نهادهاى سیاسى مدرن )مجلس، ریاستمعادلى در دیگر ساختارها ندارند، استفاده از برخى روش

در زمان غیبت حضرت ولی عصر )عجل اللّه تعالی فرجه(، »گوید: اش میپنجم قانون اساسىچهارچوب حکومتِ استبدادىِ دینى است ــ حکومتى که اصل 

ی فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که، طبق اصل یکصد و هفتم، در جمهوری اسالمی ایران، والیت امر و امامت امت بر عهده

 جمهور،رئیس انتخاب: انتخابات راه از شود، اداره عمومی آراء اتکاء به باید کشور امور …»شم همان قانون، ؛ اما بر اساس اصل ش«گردددار آن میعهده

 «.گرددمی معین قانون این دیگر اصول در که مواردی در پرسیهمه راه از یا اینها، نظایر و شوراها اعضای اسالمی، شورای مجلس نمایندگان

رسند، نه تنها بسیارى از ناظران خارجى، که بسیاری از مردم و فعاالن سیاسى ایرانى را به خطا انداخته تناقض به نظر میاین اصول، که در نگاه اول هم م

هاست: اند. اما سنجش درستی یا نادرستی این تصور در پاسخ به این پرسشدموکراتیک تصور کردهاى که حکومت والیت فقیه را نظامى نیمهاست؛ به گونه

هاى کلى کشور تا چه حور و نهاد اصلى قدرت در ساختار جمهورى اسالمى کجاست و تأثیر خواست مردم در آن و نقش شان در تعیین سیاستمنبع و م

ولى امر »جمهورى و مجلس با اندازه است؟ سازوکار قدرت سیاسی در نظام جمهورى اسالمى چگونه است؟ در چنین ساختارى، نهادهایى مانند ریاست

چه نسبتی دارند؟ در صورت تعارض این دو نوع نهاد، راه حل قانونى رفع تعارض چیست و کدام یک قدرتِ حل تعارض به سود « امام امت مسلمین و

ی هی مردم با قوانین اسالمی و ارادخود را دارد؟ اصوالً در ساختار جمهورى اسالمى، با توجه به وجود انتخابات، تعارضات احتمالى میان اراده و خواسته

گذارى آن ــ با توجه به اصل چهارم شود؟ و سرانجام اینکه در مورد خاص مجلس شوراى اسالمى توانایى و حدود قانونولى فقیه به چه شکل حل می
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باشد.  ازین اسالمیها باید بر اساس موی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینکلیه)»قانون اساسى 

( «ی فقهای شورای نگهبان است.ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدهاین اصل بر اطالق یا عموم همه

 ى( ــ تا چه اندازه است؟قانون اساس ۶۶۶)اصل « های کلی نظام جمهوری اسالمیتعیین سیاست»هاى ولى فقیه، از جمله در و با توجه به مسئولیت

ی ساختارهاى سیاسى جهان، امکان بروز اختالف در میان نهادهاى مختلف وجود دارد و قانون نیز روش حل آن را مشخص کرده است. چنان که در همه

ان توبدون شناخت این سازوکار نمیهاى قانونى براى حل اختالفات و تعارضات در نظر گرفته شده است؛ و حلخواهیم دید، در جمهورى اسالمى نیز، راه

 .جایگاه و قدرت واقعى نهادهایى مانند مجلس شورا و مجلس خبرگان را درک کرد

 جمهور است و، دراند: ریاستى و پارلمانى. در جمهورى ریاستى، قدرت اصلى در دست رئیسهای جمهوری را به دو نوع تقسیم کردهدر آثار سیاسی، نظام

گفتند مجلس در رأس امور است دانند و زمانى نیز میر دست مجلس؛ اما جمهوری اسالمی ایران ــ با آنکه برخى آن را ریاستى میجمهورى پارلمانى، د

ادی که ــ نه نظامی ریاستى است و نه پارلمانی؛ قدرت اصلى در جاى دیگرى است: در نهاد والیت فقیه، که همان والیت امر و امامت امت است ــ نه

 .گیردشود و هرگز در معرض آراء عمومى قرار نمیی عمر توسط مجلس خبرگان برگزیده مییک بار و براى همه اشمتصدی

اند ردهشده ایجاد کاى را به صورتى کامالً حسابکنندگان قانون اساسى جمهورى اسالمى، براى تضمین حاکمیت تام و تمام ولی فقیه، نهادهای ویژهتدوین

ترین این نهادها شوراى نگهبان و مجمع تشخیص ی ولى فقیه را به سود دومى حل و فصل کنند؛ و مهمی مردم و ارادهضی میان ارادهکه هر اختالف و تعار

اند. ضامن اجرایىِ تصمیمات این نهادها نیز اختیارات و قدرتى است که، به ویژه در اصل صدودهم قانون اساسى، به شخص ولى فقیه داده مصلحت نظام

اند در ی نهادهایى که از نظر حقوقى فصل الخطابی قضائیه. در واقع، همهها، فرماندهى نیروهاى مسلح و تعیین رئیس قوهست و، در رأس آنشده ا

ل حل ]آن دسته از[ معضالت نظام که از طرق عادی قابل ح»و « گانهحل اختالف و تنظیم روابط قوای سه»ها، اختیار ولى فقیه است. گذشته از این

 .قانون اساسى( از وظایف و اختیارات ولى فقیه است ۶۶۶)بند هفتم و هشتم اصل « نیست

مردمى،  یهاى قانونىِ حل اختالفات و تعارضات احتمالى بین نهادهاى انتخابى، یعنی مظاهر ارادهروشنی راهبینیم که قانون اساسى جمهورى اسالمى بهمى

 «والیت امر در زمان غیبت ولى عصر»حقوقی میان ـفلسفىـفقیه، را مشخص کرده است. در نتیجه، تناقض نظریی ولى و نهادهاى حکومتى، مظاهر اراده

سى بستِ حقوقى یا سیا)اصل ششم قانون اساسى( ظاهرى است و هرگز نظام را به بن« ی کشور با تکیه بر آراء عمومىاداره»)اصل پنجم قانون اساسى( و 

 .نخواهد کشاند

میلیون ])جمعیت آن زمان  ۷۲اگر »توان فهمید: ی این برکنارى را بهتر مىاللّه خمینى در آستانهصدر و این سخنان آیتوضیحات، برکنارى بنىبا این ت

ت. او ح داده اساى نیز در فتوایى ارزش آراء مردم در برابر رأى شخص ولى فقیه را به روشنى توصیاللّه خامنهآیت« ایران([ بگویند آرى، من مى گویم نه.

تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسالم و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد »گفته است: 

و این فتوا کامالً با ساختار حقوقى نظام جمهورى اسالمى سازگار است و روح قانون [ ۶]؛«مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است

 .سازداساسى را آشکار می

 گیرى و عملکرد مجلسنقش شوراى نگهبان در شکل

اى متعدد قدرت، که بعضاً ترین ساختارهاى سیاسى در جهان است. علت آن، عالوه بر وجود نهادهساختار جمهورى اسالمى، در نگاه نخست، از پیچیده

جمهورى( در هاى مدرن )انتخابات، تفکیک قوا( و نهادهاى سیاسى مدرن )مجلس، ریاستمعادلى در دیگر ساختارها ندارند، استفاده از برخى روش

 .چهارچوب حکومتِ استبدادىِ دینى است

ی کشور را در نظامى معین کند که در کیفیتِ دخالتِ آراء عمومى در اداره اکنون نگاهى بیفکنیم به سازوکار یکى از نهادهایى که وظیفه دارد چارچوب و

 .قرار دارد، یعنى شوراى نگهبان« ولى امر مسلمین»رأسش 

( تشخیص مغایر نبودن مصوبات مجلس شورای اسالمی با احکام اسالم و قانون ۹( تفسیر قانون اساسى؛ ۶ی اساسى دارد: شوراى نگهبان سه وظیفه
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مجلس شورای اسالمی »ی جمهورى اسالمى است. بر اساس اصل نودوسوم قانون اساسى، ی مقننهدر برخى از کشورهاى دیگر است، بخش مهمى از قوه

شوراى  «ی نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه

ورا و مجلس جمهورى و مجلس شهای ریاستی خود بر انتخابات مانع از نامزدى منتقدان ولى فقیه در انتخاباتنگهبان همچنین از طریق نظارت ویژه

 .شودخبرگان می

 ی نظارت شوراى نگهبان بر انتخاباتتاریخچه

ی هیئت مرکزی نظارت ، شوراى نگهبان در پاسخ به استفساریه۶۷۳۶ی انتخابات مجلس شوراى اسالمى، در سال ی چهارمین دورهنخستین بار، در آستانه

قانون اساسی  ۲۲نظارت مذکور در اصل »تصوابى سخن گفت واین اصل را چنین تفسیر کرد: ی اصل نودونهم قانون اساسى از نظارت اسبر انتخابات درباره

این تفسیر انتقادات فراوانی در پی داشت و « شود.استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید و رد صالحیت کاندیداها می

گذار دانستند. اما شوراى نگهبان، که به ولى امر متکى است، با استناد به ی قانونروح قانون و خواستهبسیارى از منتقدینْ نظارت استصوابى را بر خالف 

قانون اساسى، خود را تنها مسئولِ تفسیر قانون اساسى در جمهورى اسالمى خواند و مدعى شد که حتى پیش از تفسیر این اصل، از همان  ۲۸اصل 

گذار جمهورى اسالمى نیز، بر انتخابات نظارت استصوابى داشته است و بودن یا نبودن این واژه تغییرى در چگونگى یانابتداى تأسیس و در دوران والیتِ بن

م به اندازیکند. براى بررسى این ادعاى شوراى نگهبان و شناخت درست از نقش و کارکرد واقعى آن، نگاهى میو کیفیت کار شوراى نگهبان ایجاد نمی

 .اى نگهبان بر انتخابات از آغاز فعالیت آنچگونگى نظارت شور

بود. در  ۶۷۱۶جمهورى دوم در امرداد کارش را شروع کرد و اولین انتخاباتى که بر آن نظارت داشت انتخابات ریاست ۶۷۲۲ــ شوراى نگهبان در تیرماه 

رصد از داوطلبان نامزدى رد صالحیت شدند. نامزدهاى احراز د ۲۱نفر تأیید صالحیت شدند؛ یعنى بیش از  ۱داوطلب نامزدى تنها  ۳۶این انتخابات، از 

درصد آراء صحیح در انتخابات پیروز شد و نفر  ۲۶صالحیت شده همگى از پیروان ولى فقیه وقت بودند. بر اساس آمار وزارت کشور، محمدعلى رجایى با 

 .درصد آراء را به دست آورد ۱دوم عباس شیبانى بود که 

نفر از آنان، یعنی  ۱۹جمهوری شدند؛ اما شورای نگهبان صالحیت نفر داوطلب رقابت برای کسب عنوان ریاست ۱۱جمهورى سوم، ستــ در انتخابات ریا

اللّه خمینى و، تنها دو سال پیش از انتخابات، وزیر خارجه بود و، یک سال پیش درصد، را رد کرد. ابراهیم یزدى، که از مشاوران پیشین آیت ۲۶در حدود 

 ی منتقدانِ درونشدگان بود. در واقع، همهصالحیتاللّه خمینى به مسئولیت روزنامه کیهان انتخاب شده بود، یکى از ردانتخابات نیز، از طرف آیتاز 

ی این رندهدرصد آراء ب ۲۲اى با هاى شخص ولى فقیه زاویه داشتند، رد صالحیت شدند. بر اساس آمار وزارت کشور، على خامنهحکومت، که با سیاست

 .درصد آراء را به دست آورد ۹ترین رقیب او نیز محمدعلى پرورش بود که تنها انتخابات شد. نزدیک

درصد، امکان حضور در آن را یافتند و مهدى  ۱داوطلب شرکت در انتخابات، تنها سه نفر، یعنى  ۲۶جمهورى، از مجموع ــ در دور چهارم انتخابات ریاست

ی علت درباره( ۹۷۱-۹۷۲ ص) دلواپسی و امید شدگان بود.هاشمی رفسنجانی در کتابوزیر جمهورى اسالمى، در میان ردصالحیت بازرگان، اولین نخست

 عباس از حمایت دلیل به جمهوری،ریاست انتخابات نامزد آزادی، نهضت رهبر بازرگان، مهدی …»وزیر پیشین چنین مى نویسد: رد صالحیت نخست

 «.شودبرد، از سوی شورای نگهبان رد صالحیت میجاسوسی برای بیگانگان در زندان به سر می تهاما به که امیرانتظام،

درصد،  ۲۳نفر، یعنى بیش از  ۳۳نفر ثبت نام کرده بودند که شورای نگهبان صالحیت  ۳۲، جمعاً (۶۷۱۸جمهورى )سال ــ در دور پنجم انتخابات ریاست

درصد آراء را  ۷درصد در انتخابات برنده شد و رقیب او، عباس شیبانى، تنها  ۲۱ت باقی ماندند. هاشمى رفسنجانى با را رد کرد و تنها دو نامزد برای رقاب

، تبه دست آورد. عباس شیبانى به هنگام رأى دادن به خبرنگار صداوسیماى جمهورى اسالمى گفت که خود او نیز به رقیبش، که کاندیداى اصلح اس

 .نى، رأى داده استیعنى آقاى هاشمى رفسنجا

ى مجلس ندگشوراى نگهبان در تمام این مدت همین برخورد حذفى را با داوطلبان نامزدى انتخابات مجلس شورا داشته است. البته با توجه به اینکه نمای

بات کمتر بوده و، مثالً در انتخاگیرى شوراى نگهبان در تأیید صالحیت داوطلبان نمایندگى مجلس جمهورى دارد، طبیعتاً سختاهمیت کمترى از ریاست

 .درصد از داوطلبان تأیید صالحیت شدند ۳۶دوم و سوم مجلس، در حدود 



یت تر از کمها بسیار مهمی کیفیت رد صالحیتدر اینجا باید توجه کرد که، گذشته از نادرستى روش رد صالحیت نامزدها در جمهورى اسالمى، مسئله

درصد دیگر نامزدها، که اکثراً  ۲۱شد، رد صالحیت جمهورى تأیید میصالحیت مهدى بازرگان براى انتخابات ریاست ۶۷۱۱آن است؛ مثالً اگر در سال 

جمهورى و مجلس مخالفان حکومت به های ریاستنیز از عوامل حکومت بودند، اهمیت سیاسی چندانى نداشت. گذشته از این، در هیچ یک از انتخابات

خابات هم نشدند تا ردصالحیت شوند. در واقع، این نبود نامزدهای مخالف است که مشروعیت انتخابات را از بین برده و آن دالیل مختلف حتى نامزد انت

 .هارا تبدیل به انتخاباتى فرمایشى کرده است و نه درصد رد صالحیت

که هرگز افراد وابسته به اپوزیسیون یا منتقدان ولى سیاست شوراى نگهبان در تأیید صالحیت داوطلبان نامزدى مجلس همیشه بر این اساس بوده است 

قد و از معتفقیه را تأیید صالحیت نکند. در سراسر دورانِ مذکور، نامزدی اعضاى نهضت آزادى براى مجلس شورا رد شده است، با اینکه آنان مسلمانانى 

حکومتى تیجه، بسیارى از مردم انتخابات جمهورى اسالمى را مراسمی دروناند. در نترین منتقدان به جمهورى اسالمى بودهمسئوالن پیشین نظام و نزدیک

. با دانندها را نادرست میکنندگان در انتخاباتی تعداد شرکتدانند. بسیارى از مخالفان جمهوری اسالمی آمار رسمى وزارت کشور دربارهو فرمایشى می

 .درصد از مردم شهر تهران در انتخابات مجلس شوراى اسالمى سوم شرکت کردند ۹۷این حال، بر اساس آمار رسمى خود وزارت کشور هم، تنها 

قانون  ۲۲جمهورى و مجلس پیش و پس از تفسیر این شورا از اصل بینیم که نوع نگاه و روش شوراى نگهبان در رد صالحیت داوطلبان نامزدی ریاستمى

است: حکومت ایران حکومتی اسالمى است و شوراى نگهبان منتقدان ولى امر مسلمین را، که اساسى و استصوابى خواندن نظارتش تغییر معنادارى نکرده 

هاى هایى از نظام نیز که منتقد برخى از سیاستکند. نه تنها مخالفان حق شرکت در انتخابات را ندارند، بلکه بخشنامزد انتخابات شوند، رد صالحیت می

 .شوندنظام شوند حذف می

 راى اسالمىجایگاه مجلس شو

معروف و هنوز بخشى از « جناح چپ»طلبان، که پیش از دوم خرداد به جمهورى هفتم )دوم خرداد( و سپس مجلس ششم، اصالحدر انتخابات ریاست

ا ال گرفت. بجمهور با نهادهاى انتصابى باحکومت بودند، پیروز شدند و دولت و مجلس را در دست گرفتند؛ اما پس از مدتى، اختالفات مجلس و رئیس

 .توان ساختار حقوقى و واقعى قدرت در جمهورى اسالمى را درک کردخوبى میی تاریخى بهبررسى این دوره

ی جایگاه واقعى مجلس شوراى اسالمى در ساختار حقوقى و حقیقی جمهورى اسالمى و نیز نهایتِ توان و اثرگذارىِ دهندهبررسى وضع مجلس ششم نشان

هاى کلى نظام در این ساختار است. این مجلس، که دولت را نیز همراه و همگام خود داشت، درصدد برخى گذارى و تعیین سیاستآراء مردم در قانون

ی پیوستن به و طرح شد؛ از جمله طرح جرم سیاسى، الیحه اصالحات سیاسى برآمد و، در این جهت، با همکارى دولت، پىگیر تصویب چند الیحه

ی پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه، طرح اصالح قانون مطبوعات، لوایح اصالح قانون انتخابات مجلس و اصالح ض علیه زنان، الیحهکنوانسیون منع تبعی

ها تأکید بسیار داشت، در جمهور وقت بر آن، که رئیس«به لوایح دوگانه»ی آخر، معروف جمهورى. اما دو الیحهقانون حدود وظایف و اختیارات ریاست

ها و لوایح ردشده در شوراى ها را پس گرفت؛ تعدادی از طرحى نگهبان خالف شرع و خالف قانون اساسى شناخته شد و سرانجام خود دولت آنشورا

 ۱۱نگهبان را نیز مجلس به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد که همگى در مجمع براى همیشه بایگانى شدند )اعضاى مجمع تشخیص مصلحت نظام 

اند(؛ طرح اصالح قانون مطبوعات نیز، که قرار بود اولین طرح مورد بحث مجلس جمهور و رئیس مجلس، منصوب ولى فقیهبه جز رئیسنفرند و همگی، 

م ششم باشد، با حکم حکومتى کنار گذاشته شد و تغییراتى هم که در قانون مطبوعاتِ وقت به تصویب رسید شوراى نگهبان خالف قانون اساسى اعال

 .کرد

اللّه ی چگونگى نظارت شوراى نگهبان بر مصوبات مجلس را نصب العین خود قرار داده است. آیتاللّه خمینى دربارهی آیتشوراى نگهبان توصیه در واقع

 :خمینى خطاب به اعضاى شوراى نگهبان گفته بود

ست که مجدانه براى ورود دوباره به نظام و، در نتیجه، طلبان این ایکى از عوارض درک نکردن و نپذیرفتن اخراج از نظام در میان بسیارى از اصالح

نژاد، و نه والیت فقیه، نشان دهند و تا حد ها را اشخاصى مانند احمدىی گرفتارىکوشند که مسئول همهکنند. آنان میبخشى به آن تالش میمشروعیت

ی مطیعانه در انتخابات محدود کنند تا به ولى فقیه ثابت کنند که دیگر ی خود را به حضورهاى خود و مردم بکاهند و حداکثر خواستهممکن از خواسته

 .اى با او ندارندزاویه



. به هیچ وجه دشما باید ناظر بر قوانین مجلس باشید و باید بدانید که به هیچ وجه مالحظه نکنید. باید قوانین را بررسی نمایید که صددرصد اسالمی باش

اصطالح مترقی هستند ندهید، قاطعانه با این گونه افکار مبارزه ی کوچک مردم ما خوششان بیاید و بهند یک دستهخواهای که میگوش به حرف عده

شما  بودند و کنید. خدا را در نظر بگیرید. اصوالً آنچه که باید در نظر گرفته شود خداست، نه مردم. اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف

 ورط همین هم انبیاء. بشورند شما بر تمام اینکه ولو بزنید، را خدا حرف و بایستید است؛ قرآنزنند که بر خالف حکمها حرفی میآنی دیدید که همه

 خالف قوانین و اسالمی است مجلسی ما مجلس الّله بحمد داشت؟ موافقی مگر کرد؟ عمل این از غیر مگر فرعون مقابل در موسی مثالً کردند،می عمل

شاءاللّه با ماست. اگر عملمان ی مرفه مترقی ندهید. خدا انیب نخواهد شد؛ ولی شما وظیفه دارید ناظر باشید. خالصه، گوش به حرف طبقهتصو اسالم

 .(۲۷، ص ۶۷، ج امام یصحیفه) …برای خدا باشد، خدا ما را موفق می کند

ند ی سیاسى را کامالً در هم بشکتالش مجلس شوراى اسالمى در جهت توسعهولى فقیه توانست از طریق شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام 

ی فقیه گذارى برای بهبود نسبى حقوقِ سیاسى و مدنى مردم، که در تعارض با حاکمیت مطلقهو مجلس را فلج سازد. شکست مجلس ششم در کار قانون

نشان داد که نمایندگان مجلس، به شرط آنکه از حقوق مردم دفاع کنند و  هاى مجلس در ساختار جمهورى اسالمى را آشکار ساخت واست، محدودیت

جمهوری خاتمى نشان داد ی مجلس ششم و ریاستگذارى نخواهند داشت. تجربهتوانند فضاسازى کنند و نقش چندانى در قانونجسور باشند، تنها می

د اصالحاتِ اساسى در کشور را محقق سازند ــ امرى که خاتمى و مجلس ششم حاضر تواننی ملى میکه نهادهاى انتخابى تنها با تکیه بر جنبش گسترده

 .ی تکرار آن شرایط را نخواهد داداى نیز دیگر اجازهاللّه خامنهبه آزمون آن نشدند. به عالوه، آیت

های کم به حاشیه راندن آنان از قدرت شد و شخصیتاز سوى دیگر، تقابل اکثریت مجلس ششم با نهادهاى وابسته به ولى فقیه سببِ کنار گذاردن یا دست 

 هاى کلى شوراى نگهبان از هنگامی سیاستهای بعدى پیوستند. این روند دقیقًا در ادامهشدگان در انتخاباتی آنان را نیز به خیل ردصالحیتبرجسته

 .در مجلس دهم نیز ادامه پیدا خواهد کرد ایم وهاى هفتم و هشتم و نهم شاهد آن بودهتشکیل تا کنون، بوده است و در مجلس

ی دیگرى براى نظام بود تا، به جاى تقلب در صندوق آراء، از همان ابتدا و توسط و جنبش سبز نیز تجربه ۸۸جمهورى دهم در خرداد انتخابات ریاست

اصلش رد صالحیت رفسنجانى در انتخابات ای که حجمهورى و مجلس روشن سازد ــ تجربهشوراى نگهبان تکلیف خود را با نامزدهای ریاست

یچ کار باشند و به هشدت محافظهی اندکى از غیراصولگرایانی که بهبینی کرد که فقط عدهتوان پیشجمهورى یازدهم بود. بر همین اساس، میریاست

 .وجه تشکیالتى عمل نکنند و زیاده از حد نیز سخن نگویند به مجلس دهم راه پیدا خواهند کرد

 یگاه مجلس خبرگانجا

جمهورى، که در نهاد والیت فقیه است. ولى فقیه را مجلس خبرگان چنان که گفتیم، قدرت اصلى در جمهورى اسالمى نه در مجلس یا نهاد ریاست

و کیفیت انتخاب قانون اساسى به هیچ کس و هیچ نهادى پاسخگو نیست و شرایط  ۶۶۸گزیند. این مجلس بر اساس اصل رهبرى و براى تمام عمر برمی

کنند، اما این انتخاب، بر اساس خود قانون، کامالً فرمایشى است. کنند. اعضاى مجلس خبرگان را مردم انتخاب میخبرگان را نیز خود آنان تعیین می

ی مجلس است؛ یعن« اجتهاد» ی شوراى نگهبان، که مورد تأیید مجلس خبرگان است، شرط نامزدى براى انتخابات خبرگاننامهنخست اینکه بر طبق آیین

ب ی مصونامهخبرگان مجلس روحانیان و نماد حاکمیت آنان بر کشور است. یکى دیگر از شرایط نامزدى در انتخابات مجلس خبرگان، بر اساس آیین

اى اند ــ چرخهی باطل آگاهاند. همه از این چرخههمین مجلس، احراز صالحیت از جانب فقهاى شوراى نگهبان است ــ فقهایى که منتخب ولى فقیه

است. به قانونى که مردم ایران را از انتخاب شخص اول حکومت خود محروم کرده و حکومت را به انحصار ولى فقیه و روحانیان وابسته به او درآورده 

 هاى سیاسىاند. براى گروهی خودشان ندانستهاند و اصوالً انتخابات آن را مسئلههمین علت نیز، مردم ایران هرگز به این مجلس روى خوش نشان نداده

 .تواند داشته باشدنیز، شرکت در انتخابات خبرگان معنایى جز پذیرش حکومت انحصارى روحانیان بر کشور و مشروعیت دادن به آن نمی

خابات خبرگان، مردم را به شرکت در آن ترغیب کوشند تا، با رقابتى نشان دادن انتاى میسال و برای نخستین بار، عده ۷۳با این حال، امروزه، پس از 

 هاى کنونى و دررود. هاشمى رفسنجانى، که منتقد برخى از سیاستکنند؛ به ویژه آنکه احتمال مرگ رهبر کنونى در دوران مجلس خبرگان بعدى می

ته است که حتى اگر رئیس مجلس خبرگان هم ی حذف از حاکمیت است، از مردم براى شرکت در انتخابات خبرگان رهبرى دعوت کرده و گفآستانه

ی حساس انتخاب رهبر آینده اثرگذار باشد. او حسن خمینى را نیز به شرکت در انتخابات مجلس خبرگان تشویق کرده است. در تواند در لحظهنباشد می

چند تن از دیگر نزدیکان هاشمى رفسنجانى نیز، که اى است. همراه با این دو، نظر برخى، حسن خمینى نامزد هاشمى رفسنجانى براى جانشینى خامنه



ل اند. رؤیاى ایشان تشکیاند، داوطلب نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان شدهگراترین روحانیانآبادى از واپسبرخى از آنان مانند بجنوردى و درى نجف

ه توانند حسن خمینى را بکنند که مینده اثرگذار باشند. آنان گمان میاى، در انتخاب رهبر آیاقلیتی نیرومند است تا، در خأل قدرت پس از مرگ خامنه

 .رهبری برسانند یا حداقل، با تن در دادن به رهبری کسی چون هاشمى شاهرودى، مانع رهبرىِ کسانی مانند صادق الریجانى شوند

شرکت در آن معنایى جز پذیرش والیت فقیه و حاکمیت روحانیان  توانند در این انتخابات شرکت کنند؛ چرا کهمسلماً نیروهاى دموکرات و سکوالر نمی

دار نخواهد داشت. ضمن اینکه کسانی مانند هاشمى شاهرودى هیچ تغییرى در وضع کنونى ایجاد نخواهند کرد و فردى مانند حسن خمینى نیز میراث

های ها و اقدامشک منفعتش نیز در دفاعِ تام و تمام از افکار و اندیشهو بی اللّه خمینى استاللّه خمینى است. اعتبار او فقط ناشی از نسبتش با آیتآیت

س نفاللّه خمینى است. با انتخاب فرضىِ حسن خمینى به رهبری، هیچ تغییرى در قانون اساسى و ساختار آن روى نخواهد داد، رهبری جوان و تازهآیت

ی قدرت و ثروت و افراد نزدیک به رهبر تغییر خواهند کرد. اما طرح رفسنجانى براى طیفی از هااى را خواهد گرفت و فقط گروهاللّه خامنهجاى آیت

 .وابستگى عاطفى و گاه شخصى دارند جذاب است؛ چراکه هدف این طرح تصرف مرکز واقعى قدرت است« بیت امام»طلبانى که به اصالح

لّه الها مطرح است: آیا این طرح رفسنجانى قابل اجراست؟ آیا آیت، این پرسشی شرکت در انتخابات مجلس خبرگان یا تحریم آنگذشته از مسئله

از  اى براى پساى برنامهاللّه خامنهپذیرند که قدرت را با مرگ او به رقیب شان بسپارند؟ آیا آیتهای قدرت پیرامون او به این راحتى مىاى و گروهخامنه

توانند حتى تصور ی مشخصات جانشینش چه معنایى دارد؟ آیا فرماندهانِ کنونىِ سپاه پاسداران میدرباره مرگ خود ندارد؟ اگر ندارد، سخنان اخیر او

 رهبرىِ نزدیکان رفسنجانى را تحمل کنند؟

بر جانشینى  اى و فقهاى شوراى نگهبانِ منتصب او اجازه نخواهند داد تا این طرح رفسنجانى اجرا شود. حتى اگر قراراللّه خامنهروشن است که آیت

اى و اصحاب اویند که باید بدون دخالت رفسنجانى شاهرودى را به رهبرى برگزینند. طبیعى است که، در اللّه خامنههاشمى شاهرودى باشد، این آیت

سنگین باشد و شوند، حتى اگر بهایش چنین شرایطى، اگر از ورود توأمان حسن خمینى و رفسنجانى احساس خطر شود، هر دو آنان رد صالحیت می

تر از واگذاری رهبری به رقیب نیست. شاید هم تنها یکى از آن دو، رفسنجانى ای از مراجع قم را مدتی کوتاه ناخرسند سازد، چه هیچ بهایی سنگینعده

ود، ر دو آنان نیز تأیید شیا حسن خمینى، رد صالحیت شود تا رد صالحیت یکی تحت الشعاع احراز صالحیت دیگرى قرار گیرد. اما، حتى اگر صالحیت ه

ی تشکیل اقلیت نیرومندِ مؤثر و وابسته به رفسنجانى در مجلس خبرگان داده نخواهد شد. اگر چندماهى پیش از مرگ خمینى مثلث به هیچ وجه اجازه

تنهایى براى اى خود بهبار خامنهریختند، این دادند و براى جانشینى خمینى برنامه مىرفسنجانى مرتب تشکیل جلسه می اى ـ حاج احمد ـخامنه

 .اش تصمیم خواهد گرفتجانشینى

ا هاى تاریخى ایرانیان تشرکت در انتخابات مجلس خبرگان فقط به ایجاد مشروعیت براى حکومت انحصارى فقیهان و به تقلیل و فروکاستنِ خواست

ه اى کآنکه اثرى در انتخاب رهبر آینده داشته باشد. هر نیروى سیاسىد؛ بیحضیضِ انتخاب رهبری مادام العمر از میان یکى از روحانیان خواهد انجامی

رده ی استبداد دینى مستحیل کوالیت فقیه را باور نداشته باشد، ولى مردم را به شرکت در انتخابات خبرگان دعوت کند در واقع خود را در نظام و اندیشه

 .ا دستگاه فکرى والیت فقیهاست. چنین دعوتى تالشى است براى آشتى دادن مردم ب

 سخن پایانى

توانند تبدیل به فرصتى کنند که، در آن، غیردموکراتیک بودن، غیررقابتى بودن، و مخالفان و منتقدان سیاسى جمهورى اسالمى هر انتخاباتى را می

ک هاى دموکراتیتوان براى نظام ایجاد کرد و خواستهیفرمایشى بودن انتخابات را به مردم ایران و جهانیان یادآورى کنند. این حداقل چالشى است که م

 .مردم ایران را یادآورى کرد

اش انتخابى به حساب نیاوریم ــ در ی نهادهاى انتخابى ــ اگر مجلس خبرگان رهبرى را با توجه به ماهیت و شرایط ویژه، همه۸۷تا  ۳۲هاى در سال

ران نشان داد که مجلس شوراى اسالمى، اگر ولى فقیه و نهادهاى منصوب وى در تقابل با آن باشند، ی این دودست جناح منتقد درون حکومت بود. تجربه

فصل  گذاری رأی دو نهاد انتصابى شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظامی سیاسى نیست؛ چراکه در قانونگذارى در جهت توسعهقادر به قانون

ی سیاسى فضاسازى کند ــ امرى که تواند در جهت توسعهآزاد باشد، تنها میکم نیمهآمده از انتخاباتی دستالخطاب است. مجلس شوراى اسالمى، اگر بر

سازد و البته اهمیت بسیار دارد. اما این درس را تنها گیری جنبش مردمى را مهیا میی سیاسى و شکلتر مردم در صحنهفقط شرایط روانى حضور فعال



آزاد اند و، به همین سبب، حاضر به پذیرش انتخاباتی حتى نیمه، ولى فقیه و منصوبانش در حکومت نیز چنین درسى را آموختهایمما نیستیم که آموخته

 .نیز نیستند

ششم  و مجلس ۳۱جمهورى تواند به چالشى براى نظام جمهورى اسالمى تبدیل شود. اگر نظام، نام مستعار ولى فقیه، از انتخابات ریاستهر انتخاباتى می

جمهورى را ندهد و این درس را در خرداد ی حضور در مجلس و ریاستی کافى به ولى فقیهِ وقت وفادار نیستند اجازهآموخت که به کسانی که به اندازه

کارىِ گسترده در آراء، نیز این تجربه را اندوخت که، براى جلوگیرى از ورود این افراد به ساختار قدرت، به جاى دست ۸۸به کار گرفت؛ از انتخابات  ۸۸

 .پیش از انتخابات و از طریق شوراى نگهبان عمل کند

 ی والیت فقیه و تاریخ جمهورىهاى انتخابات مجلس دهم هیچ اتفاق خاصى نیفتاده است که بر خالف ماهیت و سیرهواقعیت این است که در رد صالحیت

مذهبى گرفته تا سوسیالیست و ـدموکرات و ملى و ملىـسى در کشور، از لیبرال و سوسیالهای سیااسالمى باشد. همچون گذشته، هواداران اکثر جریان

یز، به ها در این انتخابات ناند؛ و درصد رد صالحیتتوانند در انتخابات نامزد شوند و به همین علت نیز اصالً ثبت نام نکردهخواه، نمیکمونیست و مشروطه

 .درصد داوطلبان نامزدی رد صالحیت شدند ۱۲سابقه نبوده است، مثالً در مجلس پنجم کنندگان، بىنامویژه با توجه به تعداد ثبت

هاست از نظام اخراج خواهند بپذیرند که مدتاند یا نمىکنند. ظاهراً آنان هنوز متوجه نشدهها ابراز شگفتی میطلبان از رد صالحیتاما اکنون اصالح

« زاویه گرفتن با رهبرى»ی پیش خواهد بود.دلیل اخراج شان، از دید نظام نیز، اند و این بار نیز مانند سه دورهجلس راه ندادهاند. آنان را سه دوره به مشده

 .است« ۸۸فتنه»در مجلس ششم و دولت هفتم و همراهى با 

ورود به آن را نیافت.اصوالً جریانى که از حکومت  یتر از نظام اخراج شد و دیگر اجازهاهمیتدر حدود سى سال پیش، نهضت آزادى به عللی بسیار کم

در جریان فتنه بد »توانند در نظام بمانند که طلبان میجمهورى اسالمى اخراج شود دیگر حق بازگشت به آن را نخواهد داشت. تنها آن عده از اصالح

تکرار و با رهبرى زاویه پیدا کنند، کسانی چون عارف و ربیعى و را « توهم حاکمیت دوگانه»ی مجلس ششم و و دیگر نخواهند تجربه« عمل نکرده باشند

قیهِ وقت روى ولى فصدر روبهتابش. با برخى از وابستگان نهضت آزادى نیز، مانند حسن حبیبى و عباس شیبانى و على شریعتمدارى، که در ماجراى بنى

 .ه استقرار نگرفته بودند، همین گونه رفتار شد. مالکْ اطاعت از والیت فقی

طلبان این است که مجدانه براى ورود دوباره به نظام و، در نتیجه، یکى از عوارض درک نکردن و نپذیرفتن اخراج از نظام در میان بسیارى از اصالح

حد  ه، نشان دهند و تانژاد، و نه والیت فقیها را اشخاصى مانند احمدىی گرفتارىکوشند که مسئول همهکنند. آنان میبخشى به آن تالش میمشروعیت

ی خود را به حضوری مطیعانه در انتخابات محدود کنند تا به ولى فقیه ثابت کنند که دیگر هاى خود و مردم بکاهند و حداکثر خواستهممکن از خواسته

 .اى با او ندارندزاویه

جمهورى بود. اما خود روحانى برای ادای دو روحانى به ریاست طلبان را به ورود دوباره به مجلس امیدوار ساخت انتخابشاید یکى از عللی که اصالح

ی و ایجاد مشروعیت دوباره براى نظام؛ دوم، حل مسئله ۸۸ی جنبش سبز و انتخابات جمهوری یافت: اول، بستن پروندهی ریاستی عمده اجازهوظیفه

سردار جعفرى، فرمانده سپاه پاسداران انقالب  ۲۹جمهورى انتخابات ریاستها. این موضوع را یک ماه و نیم پیش از اى و پایان دادن به تحریمهسته

ى در مقام روحان« جمهوری آینده باید ایران را از این وضعیت خارج کند.های مختلفی است و رئیسکشور درگیر بحران»اسالمى، به زبانی دیگر گفته بود: 

ها شود. از بعد سیاسی نیز، اگر خاتمى با توجه به آراء خودش و توانست مانع رد صالحیتخواست هم، به لحاظ قانونی نمیجمهور حتى اگر میرئیس

 !شود داشتهای انتخابات مجلس هفتم شود، از روحانى چه انتظارى میشرایط بسیار مساعدآن دوران نتوانست مانع از رد صالحیت

 شدند، باز هم اتفاق خاصى در نظام والیت فقیهطلبان نیز تأییدصالحیت مین و اعتدالطلباهاست: حتى اگر اکثر اصالحبا این همه، واقعیت فراتر از این

خوانند تا زمانى که علل شکست مجلس ششم را بررسى و تحلیل نکنند و راه جلوگیرى از این افتاد. کسانى که مردم را به شرکت در انتخابات فرامىنمى

 .شوندنها باعث سردرگمِى هر چه بیشتر مردم میخورده را به مردم نشان ندهند تى شکستتجربه

توانند تبدیل به فرصتى کنند که، در آن، غیردموکراتیک بودن، غیررقابتى بودن، و مخالفان و منتقدان سیاسى جمهورى اسالمى هر انتخاباتى را می

ک هاى دموکراتیتوان براى نظام ایجاد کرد و خواستهست که میفرمایشى بودن انتخابات را به مردم ایران و جهانیان یادآورى کنند. این حداقل چالشى ا

 .مردم ایران را یادآورى کرد



هاى گسترده شاید روش خوبى براى زیر فشار قرار دادن جمهورى اسالمى باشد، اما شرکت در انتخاباتى مانند انتخابات مجلس پرداختن به رد صالحیت

 اند، به این بهانه که درتر حکومت نیز رد صالحیت شدههاى معتدلامزد نشده است و حتى بسیارى از بخشاى در آن ندهم، که تقریبًا هیچ منتقد جدى

ی ادامه هر صورت رقابتی حداقلی وجود دارد، نه تنها هیچ سودى ندارد، بلکه تبلیغی براى جمهورى اسالمى در داخل و خارج خواهد بود و نظام را به

دم و هاى دموکراتیک و برحق مرانتهاِى خواستهکند. در ضمن، باعث تقلیلِ بىتر تشویق و ترغیب میهایی هر چه بستهاتروند کنونى و برگزارى انتخاب

کننده در انتخابات، ایجاد امید کاذب یا، بهتر بگوییم، ناامیدى و استیصال در شهروندان و درازتر شدن عمر نظام والیت فقیه هاى سیاسى شرکتگروه

 .شودمی

 ای کمینعده»گوید: گوید که، حتى اگر نظام را قبول ندارند، رأى بدهند و، در جایى دیگر، مىهمین دلیل است که ولى فقیه خطاب به مردم مىبه 

ه تحریم اند کداو خوب می« گیری کنند.اند که، با حضور نیافتن مردم در انتخابات، با تحریم و یا سست کردن انتخابات، از نظام جمهوری اسالمی مچکرده

 یترین هراس همهکند ــ امرى که بزرگاند تقویت میکم در میان مردمى که انتخابات را تحریم کردهانتخابات خواست تغییر و دگرگونى را دست

 .دیکتاتورهاست

ترین لس بتواند یا بخواهد کوچکآنکه این مجرود، بیی مردم در انتخابات مجلس دهم نقد و مستقیم به جیب والیت فقیه میسود مشارکت گسترده

اى اللّه خامنهوپنج میلیون نفر در انتخابات شرکت نکنند، آیتی انتخابات، مثالً اگر بیست تا بیستقدمى در راه حقوق ملت ایران بردارد. اما تحریم گسترده

ی عیت قرار خواهد داد. عالوه بر تحریم مردم، تحریم گستردهرا، که مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کرده بود، در موقعیتی دشوارتر از نظر مشرو

ان جه انتخابات از جانب نیروهاى سیاسى منتقد و مخالف مشکل مشروعیت جمهورى اسالمى را در انظار جهانى نیز آشکارتر خواهد کرد، چراکه در سطح

 .دی عکس دارتن آن الزم و ضرورى است. اما شرکت در انتخابات نتیجهحضور نیروهاى مخالف و حداقلى از رقابت در انتخابات براى غیرفرمایشى شناخ

کند. گام نخست مخالفان نشینى و اصالح مىهای سیاسی را دچار فروپاشى یا مجبور به عقبهایی است که نظامترین مؤلفهبحران مشروعیت از مهم

 .انداز مبارزات شان نخواهد بودسوى امیدى در چشمافزایش بحران مشروعیت حاکمیتِ فقیه است. در غیر این صورت، حتى کور

ى اسالمى شوربختانه، در چهارچوبِ قانون اساسى و ساختار جمهورى اسالمى، به هیچ وجه امکان برقرارى دموکراسى در ایران نیست. انتخابات در جمهور

 و اساسى انونق که زمانى تا. حاکم دینى استبداد تن بر ستا شکیلى پوشش انتخابات ی فقیه.بخشی به والیت مطلقهفقط روشى است براى مشروعیت

جمهورى اسالمى تغییر نکند، حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت خویش ممکن نخواهد شد. شرکت نیروهاى منتقد در انتخابات مجلس و  ساختار

باشد  تواند مفیدو پیروزى احتمالى آنان تنها به این شرط میالمللى باشد، آزاد و منطبق بر حداقلی از معیارهای بینکم نیمهجمهورى، اگر دستریاست

اى در ساختار حقوقى و ی آن را فراهم کند؛ و گرنه موجب هیچ اصالح اساسىکم زمینهی ملى باشد یا دستخواهانهکه متکى بر جنبش دموکراسى

سترده تنها باعث تحلیل هر چه بیشتر گفتمان ایستادگى در برابر سیاسی جمهورى اسالمى نخواهد شد. شرکت در انتخابات بدون تکیه بر جنبش ملى گ

 .شودتر شدن استبداد دینى میاستبداد دینى حاکم و پذیرش هر چه بیشتر حاکمیت جمهورى اسالمى در میان ایرانیان و طوالنى

ترین اصالحى در حکومت رخ دهد.اگر آنکه کوچکی مطالبات مردم بوده است، بیسال گذشته تقلیل پیوسته ۶۸طلبان در ی سیاست کلى اصالحنتیجه

« الحاص»را  مدت است. اما واقعیت این است که آنان در گذرِ زمان خوددهند که اصالح طلبى روندی طوالنیهم این مسئله را به آنان تذکر دهیم، پاسخ می

دانند؛ اما این شکاف را قرار نبوده و نیست که حکومت طلبى را رفع شکاف عمیق میان مردم و حکومت میاند و نه حکومت را. آنان شرط الزم اصالحکرده

 .تر شوندتر و نزدیکاند که باید هر چه بیشتر به حکومت شبیهرفع کند. در نتیجه مردم

 

[۶] http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=۲#۱۷ 
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 <<حداقل خواهی»انتخابات اسفند؛ آزمون رویکرد 
 علیجانی رضا: توسط

 

 .با یک شوک سیاسی آغاز شد: قلع و قمع نامزدهای اصالح طلب در الیه های مختلف آن نتخاباتا ای مرحله سه فرایند مرحله دوم از

و تقدیر  لیمپس از رفع بهت اولیه در برابر این عمل، مواضع و عکس العمل ها آغاز شد. به شکل محسوس و قابل تاملی اعتراضات بسیار کمتر از ابراز تس

رضایی که از قبل نیز نمایان بود، تداوم یافت. در برابر خواست ثبت نام اصالح طلبان شهیر و به نام )و بعضا فاقد و رضا بود. در واقع؛ سیاست تسلیم و 

ا تایید رپیشینه قضایی( اظهار می شد که از این سو ما ثبت نام نمی کنیم تا پیام و عالمت صلحی باشد تا طرف مقابل نیز در ازای آن عده دیگرمان 

آنچه اتفاق افتاد سادگی و یکسویگی این تصور را بیش از پیش آشکار کرد. همان طور که از قبل گفته شده بود هر مقدار زمینی که در صالحیت کند. اما 

ما همین اختیارمان قرار داده شود در آن بازی خواهیم کرد، حال در این شرایط جدید نیز با تکرار همان موضع گفته می شد اگر تشخیص نظام از سهم 

حزب است، ما با همان کنار خواهیم آمد. خروجی و نتیجه نهایی آن که به جز معدودی انگشت شمار و کم صدا؛ اکثر نیروهای فعال در صحنه مانند  قدر

 این حتی و ادد خواهیم ادامه مان حرکت به انتخابات صحنه در حال هر در ما کردند اعالم …اراده ملت، بنیاد باران، کارگزاران، اعتدال و توسعه، ندا و

 .داد خواهیم نیز کشور کل برای کامل لیست شد اعالم برخی سوی از اواخر

 .در مباحث پیرامون وضعیت کنونی )مرحله دوم انتخابات(، در ورای برخی موضوعات خرد و ریزتر؛ مباحث کالن و استراتژیکی نیز در جریان است

در بر می گیرد که: فهرست داده شود یا آدرس )آدرس افرادی که نباید رای داده شود و یا حوزه مباحث خردتر و به تعبیری تاکتیکی این مباحث را 

طر الهه افرادی که می توان به آنها رای داد(؛ فهرست کامل داده شود یا ناقص؛ برای فهرست کامل کمبود لیست از چه نوع افرادی تکمیل شود؛ آیا خ

 . … ی که هیچ اصالح طلب/ اعتدالی وجود ندارد چه باید کرد وراستگوها را باید جدی گرفت یا خیر؛ در مناطق

عمده  راما مباحث کالن و استراتژیکی که از سوی برخی جریانات یاد شده دنبال می شود نیز در پس و پشت این مباحث خردتر و بعضا تاکتیکی، به طو

بسیار معدود )و مثال در انتخابات خبرگان انگشت شمار( است، اما باید  معطوف به این امر است که درست است که نامزدهای باقی مانده اصالح طلبان

 دضمن تالش برای به مجلس فرستادن آنها، سعی اصلی را بر رأی نیاوردن نمادین و سیاسی افرادی خاص که سمبل های وضعیت و رویکرد جاکم هستن

 .فرستاد مجلس به را نیروهای حامی دولت، ولو از افراد معتدل جریان راست قرار داد و نیز تالش کرد از ورود افراطیون به مجلس جلوگیری کرد و 

 ازی دربحث و گفت و گو درباره کم و کیف این نقطه نظرات و موافقان و مخالفان هر دیدگاه در سخنرانی ها، مصاحبه ها، مقاالت و صفحات مختلف مج

 .جریان است
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حداقل »سد رویکرد غالب بر کنشگران فعال حاضر در صحنه سیاسی ایران در دو انتخابات پیش رو است را در کل اما، می توان این رویکرد که به نظر می ر

به معنای تالش بیشتر برای عدم ورود عده ای خاص به مجلس )تا سعی برای رای آوردن نامزدهای خود، که چون « حداقل خواهی سلبی»یا « خواهی

 .میدتعدادشان زیاد نیست عمال منتفی است(؛ نا

 تحریم؛ مشارکت فعال؛ مطالبه محوری

فی و منتاکنون و در انتخابات های گوناگون دو دهه اخیر در ایران چند رویکرد مهم شکل گرفته است. پیرامون نقاط قوت و ضعف و دستاوردهای مثبت 

طرف مباحث مفصلی صورت گرفته و تا حدی مزیت ها و  هر یک از این رویکردها از سوی موافقان و مخالفان آنها و یا از سوی ناظران و تحلیل گران بی

 :نتیجه ها و آثار مثبت و پیش برنده و یا منفی و بازدارنده هر یک مشخص شده است. رویکردهایی هم چون

 متکی باتانتخا یا و فقیه والیت با همراه اساسیِ قانون یا و اسالمی جمهوری ندانستن مشروع جمله از گوناگون دالیل به تحریم انتخابات؛ تحریم 

 و یسیاس فعالیت جهت ها غیرخودی برای آزادی نبود یا و استصوابی نظارت با همراه انتخابات یا و( خبرگان انتخابات) اصل این به معطوف یا

 .نتخاباتی و یا عدم وجود نامزد مورد تایید ) یا حمایت( یک جریان سیاسی به علت رد صالحیت آنها و نظایر آنا

 حمایت قابل حداقل یا تایید مورد نامزدهای کافی نسبتا حضور خاطر به مشارکت انتخابات؛ در لفعا مشارکت. 

 ؛ یعنی استفاده از فضای انتخابات برای طرح مطالبات در حوزه عمومی و نیز عرضه کردن مطالبات به نامزدهای نسبتا محور مطالبه برخورد

 .ن مطالبات یا بخشی از آنها پاسخ مثبت می دهندمتنوع موجود و حمایت احتمالی از آنهایی که به ای

 رویکرد حداقل خواهی

 ۲۹حداقل خواهی این بار حتی دنبال این نیست که به دنبال حمایت از نامزدی باشد که حرف هایی چون سخنان حسن روحانی در رقابت انتخاباتی 

له اول با قدرت گیری معتدل ها و لو از جریان راست وضع بدتر نشود و در همین بزند، بلکه پایه و اساس استراتژی اش را بر این گذاشته است که در مرح

 .راستا تالش می کند برخی افراطی ها وارد مجلس نشوند

اولین آزمون جدی و  ۲۱در دو انتخابات پیش رو، اما؛ به نظر می رسد رویکرد جدیدی به میدان آمده است و به یک معنا می توان گفت انتخابات اسفند 

 عملی این رویکرد است: رویکرد حداقل خواهی )سلبی(

می داند که در فضای بهت و یاس و رکود پس از رد صالحیت هاشمی به ریکاوری و تجدید قوا پرداخت و به  ۲۹این رویکرد منبع الهام خود را انتخابات 

یت برخی مشاهیر منتقد صحنه را عوض کند و حسن روحانی را با عرصه باقی مانده و نامزدهای واقعا موجود برگشت و توانست در ظرف چند روز با حما

 .اختالف رای فراوان نسبت به دیگر نامزدها به ریاست جمهوری برساند

 .این رویکرد به تدریج دارد با رفع و رجوع برخی ابهامات خود، تبدیل به یک گفتمان و رویکرد استراتژیک می شود

 ۲۹نیست که به دنبال حمایت از نامزدی باشد که حرف هایی چون سخنان حسن روحانی در رقابت انتخاباتی حداقل خواهی این بار حتی دنبال این 

ر همین د و دبزند، بلکه پایه و اساس استراتژی اش را بر این گذاشته است که در مرحله اول با قدرت گیری معتدل ها و لو از جریان راست وضع بدتر نشو

 .اطی ها وارد مجلس نشوندراستا تالش می کند برخی افر

دم ت با عدر همین راستا عدم انتخاب برخی افراد معروف مانند جنتی و یزدی، صادق الریجانی و مصباح را نیز نمادین کرده است. مجلس همسوتر با دول

هاشمی یاد می شود نیز از دیگر اهداف  ورود افراطی ها و تقویت جناح منتقد در مجلس خبرگان که از آنها،هرچند به طور غیر دقیق، به عنوان متحدان

 .این رویکرد است



اگر سیاست تحریم از نقطه عزیمت های مختلف در پی آن بود که از انتخابات مشروعیت زدایی کند و یا حداقل می خواست به فقدان حداقلی از 

اعتراض کند و یا در یک کنش اساسا اخالقی نارضایتی و عدم استانداردهای یک انتخابات نسبتا آزاد و رقابتی حتی در مقیاس قوانین جمهوری اسالمی 

 تأیید خود از شرایط غالب را اعالم نماید؛

 اجتماعی مختلف صنوف و اقشار برای ،(آنها از ای گزیده اگر مطالبه محوری در کنه خود بر یادآوری، تبیین و ترویج اجتماعی مطالبات )ولو حداقل و 

 محور؛ شخص نه و کند محور برنامه را انتخابات و زدهانام کرد می تالش و داشت تکیه

 مثال ت قدرو اگر مشارکت فعال می خواست مسیر سیاسی کشور را عالوه بر طرح مطالبات از پایین، برای تحقق حداقل بخشی از آنها از باال و در/ توسط 

 و خود زا مستقیم، نمایندگانی طریق بدین و بفرستد( شهر شورای یا) مجلس به را افرادی یا و کند هموار جمهوری ریاست مسند به فردی فرستادن با

ه اهداف خود در رابطه با سیاست داخلی، اقتصاد، فرهنگ، ب آنها توسط تا باشد داشته قدرت ساخت درون در ، خویش حمایت مورد حداقل یا و تایید مورد

 برسد؛ …سیاست خارجی و 

به دنبال رفع موانع و مزاحمت هاست تا پیشروی به سوی « بیشتر»هد جلوی پیشروی طرف مقابل را بگیرد، رویکرد حداقل خواهی)سلبی( عمدتا می خوا

خاص است تا فرستادن نمایندگانی پیگیر مطالبات در درون ساخت « افراد»به دنبال ابراز نظر و رای و اعالم اعتراض خود به برخی « بیشتر»اهداف؛ 

 .انتقادی این سیاست سخن بسیار می توان گفت-و ارزیابی تحلیلی قدرت. در آینده در توضیح و تبیین

از قبل  این رویکرد در مرحله دوم انتخابات، پس از اعالم نظر شورای نگهبان در باره احراز صالحیت ها، به خاطر هویت و ماهیت خود بدان خاطر که

اخت. به رد صالحیت ها پرد« اعتراض»نیز بنا به دالیلی دیگر، کمتر به مسئله  مصمم بوده است که در هر شکل و حالت تا انتهای انتخابات خواهد رفت و

بسیار  دگویی که باید تسلیم یک تقدیر و سرنوشت مقدر تغییرناپذیر و رقم خورده ازلی شد! جمالت و مواضعی که این تسلیم و رضا را بازتاب می دهن

 و اثر  ورد اطاعت و تبعیت ناشی می شود که نباید مورد ناشکری قرار گیرد و اعتراض بدان بیاست. برخوردی که گویی از رضایتی تقدیرگونه و اخالقا م

 .است ناموجه حتی

در درازمدت  هو باز گویی برخالف نگاه پراگماتیستی و کارکردگرای مسلط و مستتر در این رویکرد اصال به تبعات این تسلیم و رضا، چه در کوتاه مدت و چ

نتیجه »خصوصا ساخت قدرت و رفتار نیروهای مسلط بر آن اندیشیده نمی شود و نیز برخالف مبانی اخالقی این رویکرد که عمدتا در عرصه سیاست و م

قطعی و غیرمشروط و خلل ناپذیری که این رویکرد در « وظیفه»یی خاصی تسلیم این تقدیر شده و گویی «وظیفه گرا»ست، اما در این مقطع با «گرا

 .هده دارد را پیش می بردعرصه سیاست بر ع

شتن اما هر چه هست، انتخابات پیش رو میدان آزمون رویکرد حداقل خواهی است در مقایسه با رویکردهای تحریم و مطالبه محوری و مشارکت )با دا

د از شن و یکسان شود. در این باره بعنامزدهای اصلی و موثر( که اینک نقاط ضعف و قوت هریک قابل ارزیابی است. البته با شاخص هایی که ابتدا باید رو

 .انتخابات بیشتر می توان به بحث پرداخت

 انتخابات سمبلیک تهران

 .کرسی( رقابت را اساسا بی معنا کرده است ۲در انتخابات خبرگان نیز رد صالحیت ها به حدی است که در برخی استان ها )و مشخصا در 

 به شد می و باشد فعالیت  انتخابات ریاست جمهوری که رئیس جمهور می بایست تمام وقت در تالش و در تهران که تابلوی نمادین کشور است برخالف

ان( که بسیاری از نمایندگانش در سال های پایانی عمر خود به سر می برند این بهانه نیز خبرگ)انتخابات این در کرد، صالحیت رد را هاشمی «بهانه» این

را محترمانه و ظاهرسازانه رد صالحیت نمود. بنابراین به اجبار صابون تایید او و رای آوری « نظام»خیص مصلحت مجمع تش« رئیس»در دست نیست تا 

ت راش به تن مالیده شد. اما نیروهای افراطی پنهان شده در پشت شورای نگهبان به رد صالحیت گسترده دیگر نیروهای منتقدِ سیاست های بیت قد

ترفندی سیدحسن خمینی را که هم نامزد این انتخابات بود و هم در یک معنا و الیه پنهانی اش می تواند یکی از نامزدهای  پرداختند. آن ها هم چنین با

هند را تهاد بداحتمالی رهبری در آینده باشد را محترمانه و با حفظ ظاهر رد صالحیت کردند. با این ترفند که ابتدا اعالم شد کسانی که باید امتحان اج



 ه شدهام.اس خبر خواهند کرد و طبعا به او خبری ندادند! اما بعد اعالم کردند همان بیانیه رسمی شورای نگهبان که در رادیو و تلویزیون خواندبا اس.

ادیده ن دعوت رسمی بوده است! و چون سیدحسن شرکت نکرده، بنابراین احراز اجتهاد نشده است. در این میان البته تاییدیه های برخی مراجع بزرگ قم

ی که مدعی بود رهبر در هنگام تولد یا علی گفته «مجتهد»گرفته شد در حالی که برخی دیگر از همین طریق و بدون امتحان پذیرفته شدند از جمله آن 

 !است

شتن نامزدهای اصلی و انتخابات پیش رو میدان آزمون رویکرد حداقل خواهی است در مقایسه با رویکردهای تحریم و مطالبه محوری و مشارکت )با دا

ابات بیشتر خموثر( که اینک نقاط ضعف و قوت هریک قابل ارزیابی است. البته با شاخص هایی که ابتدا باید روشن و یکسان شود. در این باره بعد از انت

 .می توان به بحث پرداخت

قانونی و اداری بعدی برای رد صالحیت اش بدان خاطر که  ظاهرا« بهانه»کرد تا حداقل « اعتراض»سیدحسن اما تجربه آموخت و به رد صالحیت اش 

 .را از دست جریان بی اصول مقابل گرفته باشد« اعتراض نکرده و گرنه به اعتراض اش رسیدگی می شد!»

ک شناخته شده برای ی بدین ترتیب هر چند هنوز فهرست نهایی نامزدهای مجلس و خبرگان اعالم نشده و به نظر نمی رسد تعداد کافی و موثری از افراد

تهران  ررقابت نسبتا واقعی)درون سیستمی( برای سراسر کشور تایید شوند، اما تا همین جا می توان حدس زد که هر دو انتخابات )به خصوص خبرگان( د

 با بود، خواهد نمادین باشد واقعی  هحالتی نمادین پیدا خواهند کرد. گویا رقابت تهران جای رقابت کل کشور را خواهد گرفت! رقابتی که بیشتر از آن ک

 .دامنه کم و محدود تاثیری

ی ر دفتر سیاسی )و اطالعات( سپاه پاسداران در بولتند مستقر امنیتی –که نیروهای سیاسی « شنیده»شاید بتوان گفت نحوه تایید و رد صالحیت ها آن 

نماینده به مجلس  ۶۸۶صادی ما را کمتر به بازی گرفته و حال در پی فرستادن تحلیل کرده اند که دولت روحانی در مذاکرات برجام و نیز مسائل اقت

 .)نزدیک به دو سوم نمایندگان( هستیم، را تا حد زیادی تأیید می کند

 ۲۹جمهوری  است )چرا که در انتخابات ریاست ۸۸در این راستا میدان بازی اصالح طلبان؛ بازی ای که اولین آزمون آنها پس از ضربه امنیتی گسترده 

شدن  نامزدهنوز اکثر آنها در زندان بودند، هم چنان که برخی هنوز هم هستند، و نیز آن انتخابات گستردگی انتخابات کنونی مجلس و خبرگان را برای 

 .نداشت(؛ بسیار محدود و شاید هم )نسبت به گذشته( کم اثر شده است

نی مرحله اعالم لیست ها و فعالیت های ستادها و روز رای گیری و پس از آن چه سرنوشتی رقم می حال باید در انتظار بود که در فاز سوم انتخابات یع

 .خورد و رویکرد حداقل خواهی )سلبی( به چه فرجامی خواهد رسید

ریانی دارد ده بدانها تعلق جنکته پایانی این که این مقاله قبل از اعالم فهرست نهایی نامزدهای تایید صالحیت شده نوشته شده است. دوستانی که نگارن

 طنیز در داخل کشور تحت شدیدترین فشارهای امنیتی هستند و امکان گردهمایی و اتخاذ تصمیم جمعی ندارند. در هر حال اگر موضع رسمی ای توس

ونه که در مقاالت قبلی نوشته ام دوستانم در ایران اتخاذ شود من نیز پذیرای همین خرد و تصمیم جمعی خواهم بود. تا همین جا اما معتقدم همان گ

 «ریسک»رخی افراد بدان ب ورود انتخابات خبرگان در این دوره اهمیت بسیار بیشتری از انتخابات مجلس دارد. تا آن جا که می ارزد برای ورود یا عدم 

 !و قمار خبرگان داو هوس برانگیزتری دارد حداقل خواهی را بسیار بیشتر از انتخابات مجلس)در حوزه هایی که رقابتی نسبی وجود دارد( پذیرفت

 خنک آن قمار بازی که بباخت هرچه بودش

 !بنماند هیچ اش الّا هوس قمار دیگر

 

 

 

 

 



 فعال شدن شکافهای حاکمیت
 کشتگر علی: توسط

 

 در آستانه انتخابات

نامزدها به راه انداخته اند نشان دهنده ماهیت تمامیت خواه و ضد مردمی نهاد والیت مطلقه ” احراز صالحیت“که به نام نظارت استصوابی و مضحکه ای 

ه فقیه و در عین حال ضعف جامعه مدنی و فقدان سازماندهی و رهبری در جنبش دموکراسی خواهی ایران است. شورای نگهبان منصوب آیت اهلل خامن

های هر دو مجلس را تعیین کرده اند و این مثل آن است که پیشاپیش و سازمان اطالعات سپاه پاسداران پیش از روز انتخابات تکلیف اکثریت کرسیای 

 !دهها میلیون رای را باطل اعالم کرده باشند

گردن گذاشتن بی چون و چرای حاکمان به رای  ی انتخابات در هرکجای جهان که حقوق شهروندی نسبتا نهادینه شده باشد چیزی نیست مگرفلسفه

ن ه کند. ایمردم. اگر مردم کسی را به هر دلیلی نخواهند باید کنار برود. نه آن که پاسخ این خواست مدنی مردم را به سرکوب و سرنیزه نظامیان حوال

، از انتخابات، که نه ”میزان رای مردم است“هایش گزاره روغاصل ابتدایی هر دموکراسی نیم بندی است. اما در جمهوری اسالمی که یکی از بزرگترین د

عوضی گرفته به شورای ” خودکامگی“آزاد است و نه حتی رقابتی، فقط پوست آن باقی مانده است. رهبر جمهوری اسالمی که انتخابات را با بیعت با 

به طور فله ای در انتخابات شرکت ” دشمنان انقالب“حکام نظام در برابر ای می دهد و از مردم هم می خواهد که برای استنگهبان فرمان رد صالحیت فله

 !کنند! از نظر او انتخابات نه برای تغییر بلکه برای تثبیت حکومتگران اختراع شده است

یوه جدیدی برای مهندسی که با واکنش اعتراضی وسیع مردم ایران مواجه شد، آیت اهلل خامنه ای و ایادی او ش ۸۸ی خرداد پس از تقلب رسوا کننده

اری ک دست و نگهبان شورای توسط ”نامطلوب“  انتخابات برگزیدند که می شود آن را در جمالت زیر خالصه کرد: رد صالحیت هرچه بیشتر نامزدهای

افلگیرکننده ای مثل رویدادهای کمتر در صندوق های آرا. بدین ترتیب دامنه انتظار مردم از صندوق های آرا محدود می شود و پیشاپیش راه بر حوادث غ

بسته می شود. اما با وجود این شیوه ی جدید مهندسی، که در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری به ممانعت از کاندیداتوری  ۸۸و خرداد ۳۱خرداد 

طلبان نزدیک تر و از خامنه ای دورتر بود، تا خاتمی و به حذف هاشمی رفسنجانی انجامید، بازهم مردم با انتخاب تنها نامزدی که گفتمان او به اصالح 

های داخلی و خارجی والیت اندازه ای که دایره تنگ رقابت اجازه می داد، رای خود را به حاکمیت تحمیل و ناخشنودی و مخالفت خود را با سیاست

 .مطلقه ابراز کردند

اند همه بدون استثناء حاکی از مخالفت قاطع اکثریت مردم با ادامه حکومت  به خامنه ای داده ۲۹و خرداد ۸۸، خرداد۳۱پیام هایی که از دوم خرداد 

 .سرکوبگر، تبعیض آمیز و فساد پرور او و نشانه اشتیاق عمیق جامعه به تغییر و تحول است

http://mihan.net/author/akauthor004/
http://mihan.net/author/akauthor004/


ه رسید که برای حفظ و تحکیم اکثریت قاطع مردم به عدم صالحیت او رای دادند. خامنه ای از همان زمان به این نتیج ۳۱نخستین بار در دوم خرداد 

های بعد هرچه مردم را در مخالفت با خود مصمم تر دید، حوزه های سرکوب نظامی تکیه کند و در سالپایه های قدرت خود باید هرچه بیشتر به ارگان

 .امنیتی ها را در فرایند انتخابات گسترده تر کرد-دخالت نظامی

ر دو جناح موسوم به اصول گرا و میانه رو جمهوری اسالمی انتخاباتی سرنوشت ساز به شمار می آید. با توجه انتخابات مجلس خبرگان اسفند ماه برای ه

ینی شبه سالخوردگی و بیماری خامنه ای ترکیب مجلس خبرگان آتی اهمیت بی سابقه ای پیدا کرده است. این که مجلس خبرگان آتی چه کسی را به جان

جناح رژیم اهمیت سرنوشت ساز دارد. اکثریت مردم نیز که از رهگذر گسترش غارت، فساد و نابودی فرصت ها و ثروت خامنه ای برگزیند برای هر دو 

م ک های ملی روزبه روز تهیدست تر و بی آینده تر شده اند مشتاق آن هستند که اگر نمی شود به یکباره از شر والیت مطلقه فقیه خالص شد، دست

رگزیده شود که سیاست های فرصت سوزانه و ویرانگر او را دنبال نکند. مردم دریافته اند که در حکومت جمهوری اسالمی کسی به جانشینی خامنه ای ب

 .دو استراتژی متضاد که هریک در سیاست های خارجی و داخلی تفاوت های چشمگیری دارند رو در روی هم قرار گرفته اند

 !نبرد دو راهبرد متضاد در جمهوری اسالمی

همکاری  رد خامنه ای و تندروهای تحت فرمان او)مدافعان ایدئولوژی انقالب دائم تا پیروزی نهایی اسالم(، ادامه خصومت با آمریکا و متحدان آن وراهب

ی ا در بر مهرچه بیشتر با روسیه در زمینه های نظامی و با چین در عرصه های اقتصادی است. این جناح که بیت رهبری و روحانیون و نظامیان تندرو ر

ردن گ گیرد با تبدیل جمهوری اسالمی به یک حکومت استبدادی متعارف که به قوانین بین المللی )البته حقوق بشر مساله هیچ یک از دو جناح نیست(

انقالب می دانند. از  بگذارد و بتواند با قدرت های جهانی و منطقه ای مناسبات عادی برقرار سازد سخت مخالفند و آن را خواست دشمن و مغایر اهداف

 .همین جاست که تندروها به رهبری خامنه ای یکی از عوامل اصلی تنش و خصومت و بی ثباتی در منطقه خاورمیانه تلقی می شوند

بقای آن را در مقابل جریان فوق، میانه روها و اصالح طلبان جمهوری اسالمی که از غریزه بقای قوی تری برخوردارند، منافع جمهوری اسالمی و شرط 

و  های ماجراجویانه صدور انقالبدر بهبود مناسبات ایران و آمریکا و تنش زدایی میان ایران و همسایگان می دانند و به این نتیجه رسیده اند که سیاست

جمهوری اسالمی بلکه به امید خصومت دائمی با غرب ، در نهایت به فروپاشی جمهوری اسالمی می انجامد. بخش بزرگی از مردم نیز نه از سر عالقه به 

ت های رگشایشی در شرایط سخت معیشتی و اقتصادی کشور از مواضع میانه روها و اصالح طلبان حمایت می کنند. اما عالوه بر اکثریت مردم ایران، قد

ویت میانه روها و اصالح طلبان ارزیابی می بزرگی چون ایاالت متحده و اتحادیه اروپا نیز منافع درازمدت اقتصادی و ژئوپولتیک خود را در حمایت و تق

امن خود را در دکنند. در حالی که روسیه )و شاید چین( احتماال منافع خود را در ادامه سلطه تندروها می دانند. )البته دولت دست راستی اسرائیل منافع 

 ی در ایران باشد.(زدن و حمایت از روندها و حوادثی می بیند که در جهت تقویت تندروهای جمهوری اسالم

 دخالت آیت اهلل خامنه ای در تعیین جانشین

وازات ی، به مدر جمهوری اسالمی، از بدو تولد تا به امروز، دو فرایند تصفیه مداوم اصالح طلبان از قدرت، و گرویدن اصول گرایان پیشین به اصالح طلب

شی از اصول گرایان و والیت پرستان دیروز به اصالح طلبان و میانه روهای امروز هم ادامه داشته است. در ادامه روند حذف اصالح طلبان، همواره بخ

کست ش دگردیسی پیدا می کنند. و از همین رو تالش مداوم حکومت والیت فقیه در حفظ انسجام حاکمیت، تالشی مذبوحانه و از لحاظ تاریخی محکوم به

 .رسدبه نظر می

سیاسی و اتحاد نانوشته آمریکا و قدرت های بزرگ غرب با اصالح طلبان می نگرد، برای جلوگیری از تسخیر مجلس آیت اهلل خامنه ای وقتی به این آرایش 

م تصمی“آمریکا در مراکز ” نفوذ“میانه روها که رای بخش بزرگی از مردم را دارند، صحبت از خطر  و طلبان اصالح توسط اسالمی شورای و خبرگان های 

 و غرب طرفداران نفوذ با مبارزه به را امنیتی –مهوری اسالمی می کند و منصوبان خود در شورای نگهبان و نهادهای نظامی ج” تصمیم گیری“و ” سازی

وری اسالمی فرا می خواند. آیت اهلل خامنه ای می خواهد پس از تشکیل خبرگان مطلوب خود، در زمان حیات جمه مجالس به آنان ورود راه کردن سد

هوری اسالمی را تعیین کند )احتماال صادق الریجانی و شاید هم مجتبی خامنه ای(. اصالح طلبان و میانه روها نیز می خواهند خویش رهبر سوم جم

مزدی ناترکیب خبرگان به گونه ای باشد که جانشین خامنه ای به مواضع سیاسی آنها نزدیک باشد. رای دهندگان نیز اکثرا همین را می خواهند. اگر 

 نتایید می شد با توجه به نزدیکی او با جنبش سبز و اصالح طلبان احتماال به عنوان نفر اول تهران از صندوق انتخابات بیرون می آمد و ایحسن خمینی 



خود گام اول در نقشه هاشمی رفسنجانی برای انتخاب حسن خمینی برای جانشینی خامنه ای بود. حال که حسن خمینی رد صالحیت شده، برخی از 

” ترد صالحی“را ”( مثلث جیم)“ن شبکه های اجتماعی از مردم تهران خواسته اند که با مشارکت وسیع در انتخابات، آقایان جنتی، یزدی و مصباح فعاال

 با. نندک انتهر وارد دیگر شهرهای از فوق نامزد سه به دادن رای برای را نفر هزار صد چند درصددند نیز بسیج و کنند. گفته می شود که سپاه پاسداران 

قشه ن رد چندانی تغییر مردم رای که است بعید انتخابات، در پاسداران سپاه جانبه همه دخالت و روها میانه و طلبان اصالح گسترده صالحیت رد به توجه

 وردم در نگهبان شورای و یهفق ولی بازدارنده تجربه به توجه با نیز اسالمی شورای مجلس مورد در خامنه ای برای تسخیر مجلس خبرگان پدید آورد. 

ن طرفداران لباط اصالح استدالل همه این با. آورد پدید کشور سیاسی فضای تغییر در محسوسی تاثیر تواند نمی مجلس این ترکیب تغییر ششم، مجلس

 ل تر دست باال پیدا کنند، دست دولتمشارکت فعال در انتخابات آن است اگر در مجلس شورای اسالمی از نفوذ تندروها کاسته شود و اصول گرایان معتد

 .روحانی برای پیشبرد وعده های انتخاباتی او بازتر می شود و شرایط انتخاب مجدد او برای دوره ی بعدی فراهم می گردد

 دگردیسی اصول گرایان و عصبیت تدافعی خامنه ای

ح طلبان از قدرت، و گرویدن اصول گرایان پیشین به اصالح طلبی، به موازات در جمهوری اسالمی، از بدو تولد تا به امروز، دو فرایند تصفیه مداوم اصال

ای امروز هم ادامه داشته است. در ادامه روند حذف اصالح طلبان، همواره بخشی از اصول گرایان و والیت پرستان دیروز به اصالح طلبان و میانه روه

الیت فقیه در حفظ انسجام حاکمیت، تالشی مذبوحانه و از لحاظ تاریخی محکوم به شکست دگردیسی پیدا می کنند. و از همین رو تالش مداوم حکومت و

 .رسدبه نظر می

یان و اصول گراپس از دولت بازرگان، کابینه بنی صدر و پس از آنها اصالح طلبان و در پی آنها سبزها و بعد اعتدالیون و میانه روها، به نوبت از صفوف 

 ۷۳الح طلبی گرویده اند. این روند زیر فشار مطالبات انباشته شده مردم و الزامات اجتماعی و اقتصادی گریز ناپذیر در همه والیت پرستان دیروز به اص

های گذشته با وجود همه تالش های پیشگیرانه رهبر جمهوری اسالمی، روند دگردیسی اصول سال گذشته ادامه داشته است. شاید بتوان گفت که در سال

یانه روی/اصالح طلبی، از روند تصفیه و حذف پیشی گرفته و کفه ترازوی تعادل قوا را، اگر نه در سیاست های رسمی و جاری، دست کم به گرایان به م

یان الحاظ فکر سیاسی به سود میانه روی و اصالح طلبی برهم زده است. همراه با شتاب گرفتن این فرایند دگر دیسی دایمی، شکاف در طیف اصول گر

کسانی که به میانه روی گرایش پیدا ” وادادگی “تر شده است. بطوری که با قطبی شدن اختالفات طیف اصول گرا، تندروهای آنها در واکنش به  عمیق

ه از نگیرتر و تندروتر شده اند. اما این تندروی همراه با عصبیت که در رد صالحیت گسترده اصالح طلبان و میانه روها جلوه گر شده، می کنند، سخت

را به  نموضع قدرت، که کامال تدافعی است. حتی گفته می شود که به برخی از اعضای مجلس خبرگان که مواضع آنها مورد تردید بیت رهبری بوده و آنا

 علی یراخ صاحبهم از. شد خواهد رد آنان صالحیت وگرنه نشوند انتخابات رفسنجانی متمایل می دانسته اند سفارش شده است که بهتر است وارد عرصه 

 .نیستند نامزد دوره این در دلیل همین به نیز، طبسی واعظ جمله از خبرگان، اعضای از دیگر برخی و وی خود که گرفت نتیجه توان می فالحیان

ربه به میانه روی است. بنابه تجاسفند ماه رقابت اصلی میان اصول گرایان تندرو با ائتالف اصالح طلبان، میانه روها و اصول گرایان گرویده  ۳در انتخابات 

واهند خهای گذشته احتماال اکثریت رای دهندگان در این انتخابات شرکت می کنند و میلیون ها ایرانی نیز همچون گذشته صندوق های رای را بایکوت 

صت ها و برش های گذشته آنها را ابراز کرده کرد. اما بی تردید بخش اعظم شرکت کنندگان و تحریم کنندگان آرزوها و مطالبات مشترکی دارند که در فر

 .اند

 در در دموکراسی های سیاسی، صندوق رای فصل الخطاب است. در جمهوری اسالمی هرچند مشارکت فعال در فراینده انتخابات و از این راه دخالت 

 برخالف. باشد الخطاب فصل تواند نمی اسالمی ریجمهو جناحی رقابت تنگ محدوده در رای صندوق اما است، مؤثر جامعه تحوالت و ها جناح کشمکش

 .محدود کنند انتخابات در مشارکت به را ورزی سیاست توانند نمی ایران در سیاسی جریانات دموکراتیک، کشورهای سیاسی احزاب

 !حداقل خواهی و میت خواری

ی شمال سقوط می کند. از سرنشینان هواپیما گروهی کشته و دهی دور افتاده ای از قطب یخ زتصور کنید که هواپیمایی به دلیل نقص فنی در نقطه

بینند، کم کم از شدت گرسنگی شروع به شوند و گروهی نیز زنده می مانند. زندگان که هیچ وسیله ارتباط و نجات فوری در برابر خود نمیزخمی می



خورد. آنها باید برای رهایی از مخمصه ای که در آن افتاده اند راه میمیت خواری می کنند. اما عمل کریه میت خواری فقط به درد موقتا زنده بودن 

 .نجاتی جستجو کنند

در فضای بسته ایران برای کسانی که به امید پیدا شدن راه نجات از مخمصه والیت مطلقه فقیه موقتا به آن تن می دهند، به همان ” حداقل خواهی“

نی ادامه یابد، به بیماری و اعتیاد تبدیل می شود. و جستجوی راه نجات واقعی به ورطۀ فراموشی فرو میت خواری شباهت دارد که اگر برای مدتی طوال

را سرکوب و اختناق والیت مطلقه فقیه به جامعه تحمیل می کند. اگر سیاست ورزی در این محدوده محصور ” حداقل خواهی“می افتد. فراموش نکنیم که 

ی فعال را می گیرد. در این فضا، سیاست ورزی مبتنی برفضایلی چون شجاعت ومقاومت پرهزینه در ریشخند مبلغان شود، تسلیم و تقیه جای سیاست ورز

که میداندار فضای بسته سیاسی هستند کم رنگ می شود. و تا زمانی که این شرایط حاکم است اپوزیسیون شایسته اعتماد ” رئال پولیتیک“حرفه ای 

 .ادامه می یابد مردم شکل نمی گیرد و استبداد

در فضای بسته ایران برای کسانی که به امید پیدا شدن راه نجات از مخمصه والیت مطلقه فقیه موقتا به آن تن می دهند، به همان میت ” حداقل خواهی“

نجات واقعی را به ورطۀ فراموشی خواری شباهت دارد که اگر برای مدتی طوالنی ادامه یابد، ممکن است به بیماری و اعتیاد تبدیل شود. و جستجوی راه 

را سرکوب و اختناق والیت مطلقه فقیه به جامعه تحمیل می کند. اگر سیاست ورزی در این محدوده محصور ” حداقل خواهی“بیاندازد. فراموش نکنیم که 

 ی مرگبار به وسیلۀ ریشخند مبلغاناین مخمصه آورد. در این صورت، فضیلت شجاعت و مقاومت برای رهایی ازشود، تسلیم و تقیه را هم به دنبال خود می

 .شودکاذب تبدیل می« رئال پولتیک»ای به حرفه

های رسانه ای آگاهی بخش، سازماندهی مطالبات صنفی، ترغیب مردم به اعتراضات مسالمت آمیز محلی، منطقه ای و در شرایط مناسب سراسری، تالش

ی انتخاباتی پدید می آورد وازات آن، مشارکت فعال در استفاده از فرصت هایی که فرایند چند ماههست های اقتصادی و سیاسی، و به مدر جهت خوا

را، به عنوان ” حداقل خواهی انتخاباتی“همگی از عرصه های مهم فعالیت و سازمانگری فعاالن جنبش دموکراسی خواهی در ایران است. در ضمن نقد 

 .دام دنبال کرد، باید م”هم استراتژی و هم تاکتیک”شعار

ر می روند، دآن دسته از فعاالن سیاسی و مدنی که در فرایند چند ماهه انتخابات مشارکت فعال و اعتراضی دارند، اما روز رای گیری به پای صندوق ها ن

 است همم بسیار البته تاکتیکی اختالف یک گیری رای روز در ها صندوق پای به نرفتن یا رفتن. اند ایران خواهی دموکراسی جنبش پیشگامان ی زمره

 .شود تبدیل کنند، می دنبال را مشترکی راهبردی اهداف که خواهی دموکراسی ورزان سیاست میان شکاف و جدائی بهانۀ به نباید ولی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چرا نباید نقش شورای نگهبان را بیش از حد برجسته کرد؟
 قاسمی حاجی علی: توسط

 

یز اند، شورای نگهبان نتری را با جامعه برقرار کردههای سیاسی در آستانه هر انتخابات رابطه فعالای که انتخابات در ایران رقابتی شده و جناحدر دو دهه

لبان در طشده است. این نقش به خصوص پس از پیروزی چشمگیر اصالحنقش تاثیرگذارتری را در عرصه سیاسی برعهده گرفته که هر بار بیشتر هم 

تر شد چون رد صالحیت نامزدهای نمایندگی از دائره خودی و غیرخودی خارج شد و شورای نگهبان عمال به نهادی برای انتخابات مجلس ششم برجسته

منتقدین و ناراضیان به اکثریتی بزرگ در عرصه سیاست ایران تبدیل شده  طلبان حکومتی تبدیل شد که برخوردار از حمایتایجاد محدودیت برای اصالح

های انتخاباتی تبدیل شد. این امر ترین موضوع در بحثگرفت به مهمای که توسط شورای نگهبان صورت میهای گستردهبودند. از آن پس، رد صالحیت

ستانۀ هر انتخابات همۀ هم و غم خود را در افشای مداخله شورای نگهبان بر روند گران سیاسی نیز طی نزدیک به دو دهۀ اخیر، در آسبب شد تا کنش

ای، که تهبر و غیرعقالنی هسهای اقتصادی، روابط با دیگر کشورها، برنامه هزینهانتخاباتی بکار گیرند و از پرداختن به دیگر موضوعات مهم سیاسی، برنامه

اندرکاران سیاسی همواره این رویکرد را توجیه و از آن دفاع نظران و دستبه آنها بود، از دست برود. صاحب فضای انتخاباتی بهترین زمان برای پرداختن

اند. حتی در انتخابات پیش رو که شرایط عوض شده و وضعیتی پیش آمده است که مداخله شورای نگهبان، علیرغم اینکه همچون گذشته بر روند کرده

طلبان ایران باشد، همچنان به روال گذشته ادامه تواند مانعی غیرقابل عبور برای تحولست، اهمیت گذشته را ندارد و نمیها اعمال شده اتعیین صالحیت

 .دارد

شود این رویکرد مورد نقد قرار گیرد. به همین دلیل به نقش شورای نگهبان، تاثیرات آن بر این انتخابات و سرانجام نگاهی جدید در این نوشته تالش می

 .شود، نگاهی که شاید هنوز در رویکرد اپوزیسیونی پذیرفتنی نباشدرای مقابله با نقش و جایگاه آن در آینده سیاسی ایران از منظری دیگر نگاه میب

ز ابتدای ود. اها در ایران پدیده جدید و ناآشنایی نیست که در هر انتخابات سهم بزرگی از گفتمان سیاسی به آن داده شنظارت استصوابی و رد صالحیت

یران اتاسیس جمهوری اسالمی موجودیت شورای نگهبان در قانون اساسی به ثبت رسید و از آن پس این نهاد همواره کم و بیش بر روند انتخاباتی در 

م زده باشد، ش قواعد را برهبا نظام جمهوری اسالمی در سپهر سیاسی ایران تولد نیافته بود که حضور« استصوابی»مسلط بوده است. البته تفکر و رویکرد 

شود، وجود نداشت که حال با نظارت استصوابی ها پذیرفته شده و اجرا میبلکه پیش از آن هم در ایران سنت انتخاباتی آزاد، آنچنان که در دموکراسی

چه کاهش تدریجی مداخله شورای جمهوری اسالمی از دست رفته و عقبگردی صورت گرفته باشد. به همین دلیل و از منظر توسعه دموکراتیک اگر

شود به عنوان یکی از مهمترین اهداف توسعه سیاسی کشور دانست اما تمرکز بیش نگهبان در روندهای انتخاباتی و سرانجام حذف کامل این نظارت را می

روند تحوالت سازنده نخواهد کرد. ضمن اینکه اگر الشعاع آن قرار بگیرد، کمکی به جانبه کشور تحتای که سایر اهداف پیشرفت همهاز حد بر آن، به گونه

و عدم  ای حاصل ناتوانیاز چنین جایگاه برجسته« شورای نگهبان»نگاه کنیم درخواهیم یافت که برخورداری « نظارت استصوابی»بینانه به پدیده واقع

 .های مختلف اجتماعی و سیاسی بوده استبلوغ جامعه در ایجاد توازن میان گروه
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های ناراضی و منتقد و در مقابل، عدم آمادگی اقلیت قدرتمند برای سرعت بخشیدن به روند انطباق خود با مطالبات متنوع چشمگیر گروه گسترش

رکیب تترین عاملی بوده است که تداوم کار این نهاد را اجتناب ناپذیر کرده است. این نهاد با اعمال کنترل در تعیین طلب در جامعه، مهمهای تحولگروه

گهبان و یا ای ننهادهای انتخابی عمال به ابزاری برای برقراری تعادل در میان قوای سیاسی تبدیل شده است. بنابراین، تا زمانی که نهادهای متکی به شور

ن نهاد البته از حد در مبارزه با ایمنتقدین و مخالفین آن راهکاری که بتواند برقراری تعادل در نظام سیاسی را تضمین کند، ارائه نکرده باشند، تاکید بیش 

 .به عنوان اقدام و رویکردی اپوزیسیونی قابل دفاع است اما به راه حلی سازنده که مورد توافق دو طرف درگیری باشد راه نخواهد برد

رت صرفنظر کنند. مهم تر اینکه آنها گیری این ابزار اعمال قدبینند که موجب شود آنها از بکاردر حال حاضر نهادهای قدرت دلیل و حتی ضرورتی نمی

های رتحتی اعتمادی ندارند که در صورت واگذاری این امکان رقبای آنها بتوانند امنیت را چه در عرصه داخلی و چه در مناسبات با همسایگان و قد

نگزار حیطه اختیارات نهادهای قدرت را محدود جهانی تامین کنند. در عرصه داخلی چه اعتمادی وجود خواهد داشت تا اکثریت منتخب در نهادهای قانو

گیرد اصلی است که برای باورمندان به دموکراسی )میزان رای ملت است( نکند؟ اینکه نظام سیاسی مشروعیت خود را از حمایت اکثریت مردم می

 سیع مردمی از آن، توسط بنیانگذاران نظام پذیرفتهموضوعیت دارد. باوجود آنکه این اصل در ابتدای تاسیس جمهوری اسالمی به پشتوانه حمایت بسیار و

ترین استدالل نهادهای قدرت این بوده است که اجرای بی شد، اما با گذشت زمان، عمال این اصل موضوع مناقشه و تفسیرهای متفاوت قرار گرفت. مهم

ورد که پیامدش مورد قبول آنها نخواهد بود. بنابراین، هر گونه آزمینه برهم خوردن تعادل قوای سیاسی را فراهم می« میزان رای ملت است»قید و شرط 

تواند از طریق حصول توافقی گسترده حاصل شود. این توافق، به نوبه خود، در تنها می« نظارت استصوابی»تحول عقالنی در تغییر کارکرد عملی پدیده 

وفاداری به تداوم موجودیت این نهادها بدست آمده باشد. چنین اعتماد و  صورتی بدست خواهد آمد که اعتماد نهادهای قدرت به پایبندی همگان در

 .توافقی هنوز در دسترس نیست

یست کننده روند سیاسی نهای شاخص در نهاد قانونگزار عامل تعیینای است که حضور چهرهساختار سیاسی ایران و آرایش بازیگران اصلی قدرت به گونه

دهند اهمیت دارد. البته تردیدی نیست که حضور ها و لوایح دولت میایندگان و بطور مشخص رایی که آنها به طرحبلکه جایگاه و گرایش سیاسی نم

ها تاثیرگذار باشد اما اگر به هر دلیل جلوی این امکان گرفته شود آنچه تواند بر روند سیاستگذاریهای شاخص و توانمند سیاسی در مجلس میچهره

های سیاسی در مجلس و میزان آراء نمایندگان طرفدار و مخالف دولت است. اینکه برنقش دولت به عنوان نهاد اهد بود وزن گروهکماکان تعیین کننده خو

شود به این علت است که در موقعیت فعلی که ساختار حزبی و تشکیالتی در ایران در وضعیتی بسیار ضعیف و متزلزل قرار دارد سیاستگذار تاکید می

 .ترین نهاد سیاسی تحول طلب در ایران، تیمی است که حول محور دولت به کار سیاستگذاری مشغول استپختهترین و جدی

های یابد، تالش برای ایجاد ائتالفی است که حمایت از سیاستبنابراین، اگر این پیش شرط هم پذیرفته شود، آنچه در مبارزه انتخاباتی اهمیت کلیدی می

گرایان طلبان و اصولگراها، اصالحآن باشد. در وضعیت موجود شرایط بیش از هر زمان برای چنین ائتالفی، متشکل از اعتدالدولت مهمترین دستور کار 

عقالنی  های، فراهم شده است. این ائتالف که در نوع خود بی سابقه است دستاورد بزرگی است که روند همکاری«هاغیرخودی»معتدل با پشتوانه گسترده 

 .سازندهای گوناگون مهیا میهای سازنده سیاسی را در عرصهملی ساختن برنامهدر جهت ع

شود به عنوان از منظر توسعه دموکراتیک اگرچه کاهش تدریجی مداخله شورای نگهبان در روندهای انتخاباتی و سرانجام حذف کامل این نظارت را می

شعاع آن الجانبه کشور تحتای که سایر اهداف پیشرفت همهز بیش از حد بر آن، به گونهیکی از مهم ترین اهداف توسعه سیاسی کشور دانست اما تمرک

رخورداری نگاه کنیم درخواهیم یافت که ب« نظارت استصوابی»بینانه به پدیده قرار بگیرد، کمکی به روند تحوالت سازنده نخواهد کرد. ضمن اینکه اگر واقع

 .های مختلف اجتماعی و سیاسی بوده استای حاصل ناتوانی و عدم بلوغ جامعه در ایجاد توازن میان گروهاز چنین جایگاه برجسته« شورای نگهبان»

ه ترین رخدادی است کاند، راهبردیای، رسیدن به توافق فراگیر در حوزه اقتصادی بین سه جناحی که به ائتالف نزدیک شدهسوم، پس از توافق هسته

های یگذارای و رفع تنش در روابط با کشورهای غربی، شرایط برای گسترش سرمایه. با به سامان رسیدن بحران هستهجامعه ایران چشم انتظار آن است

ی مومخارجی و داد و ستد اقتصادی با جهان فراهم شده است. این بدان معناست که زمینه برای رشد اقتصادی که منبع اصلی تامین اشتغال و رفاه ع

دولت در این برهه به آن نیاز دارد تصفیه حساب سیاسی با نهادهای قدرت و شورای نگهبان نیست بلکه تضمین تداوم روند  است مهیا شده است. آنچه

 جاری و مصون نگاه داشتن آن در برابر ماجراجویی های سیاسی است. همچنین دولت شدیدا نیازمند به آن است که اکثریت مجلس در برابر اجرای

اندازی نکند. برخورداری از حمایت اکثریت در مجلس موقعیت دولت را در تعامالت های رفاهی سنگادی و نیز گسترش برنامههای توسعه اقتصبرنامه

 .کندتر میفرساینده با مخالفین سرسخت دولت مستحکم



 در گفتمان اپوزیسیونی مقبول و دلنشیندامن زدن به نگرانی عمومی در باره پیامدهای رویکرد سختگیرانه شورای نگهبان و دیگر نهادهای قدرت شاید 

 .گیری بیشتر ترغیب کندتواند به تشدید تضادها بیانجامد و نهادهای قدرت را به سمت سختباشد اما ضمن آنکه تا حدودی اغراق آمیز است می

به منظور دامن زدن هرچه بیشتر شکاف میان آبرو کردن حکومت ای است که حمله و بیرویه افشاگری و منفی جلوه دادن نهادهای قدرت متعلق به دوره

ایم گرفت. در دو دهه اخیر با گسترش رفرمیسم در فضای سیاسی ایران شاهد پیشرفت روندی بودهپوزیسیون و اپوزیسیون و با انگیزه حذف صورت می

ل و همکاری برای خود جای پایی باز کرده است. اگر اند و روحیه تعامتر شدههای مختلف اجتماعی به یکدیگر نزدیکهای سیاسی و گروهکه اغلب جناح

با رفتار دست جمعی بخش اعظم منتقدان غیرخودی در جامعه ایران نسبت به حکومت آغاز شد و خود  ۳۱این رویکرد تعاملی با حکومت از دوم خرداد 

ایم که این رویه های اخیر شاهد بودهتداوم یافت، در سال را در حضور میلیونی پای صندوق های راًی نشان داد و در انتخابات مختلف پایبندی به آن

 .تگراسگرا و اصولاش پیدایش روحیه همکاری میان سه طیف سیاسی اصالح طلب، اعتدالگران هم وارد شد که نتیجهسازنده آرام آرام به دائره حکومت

ن گام نهایی برای جلب موافقت نهادهایی که تاکنون در برابر برقراری مناسبات ای شده باشد که در آن برداشترسد که جامعه ایران وارد مرحلهبه نظر می

اند در حال تبدیل شدن به اکثریتی گسترده است و به اند، دور از ذهن نباشد. نسل جوانی که پس از انقالب متولد شدهچرخشی قدرت ایستادگی کرده

تر در رویکرد خود شنوایی بیشتری نسبت به رفتار پراگماتیست و با نگاهی واقعگرایانهموازات این روند نسل سوم دست اندرکاران جمهوری اسالمی 

ها در زمینه فرهنگی و اجتماعی، پرهیز از تنش با جامعۀ جهانی و حرکت آرام ولی مشهود بخش اعظم دهد. کاهش سختگیریمداراجویانه نشان می

 های شورای نگهبان با چنینحرکت بی سرو صدای جامعه به روند اعتدال را دارد. سختگیریبازیگران سیاسی به میانۀ محور مختصات سیاسی نشان از 

گیری از جبر و روندی سازگاری ندارد و همین امر نهادهای قدرت را واخواهد داشت تا به تدریج برای حفظ توازن و انسجام سیاسی در جامعه روند فاصله

 .اند، به عرصه سیاسی نیز تعمیم دهندتا حدودی به کار گرفته های اجتماعی و فرهنگیتحمیل را که در عرصه

زدایی بین این نهادها و منتقدین حکومت است. در چنین بستری است که گوهر گرایان ایجاد زمینه مناسب برای تنشهای راهبردی اعتدالیکی از چالش

 گذاشتن گام و واقعیت این درک. شد خواهد بارور سیاسی و اجتماعی سباتمنا در باره دو  که در جامعه ایران به شدت تضعیف شده« اعتماد»کمیاب 

ی که عمدتا در بستر انقالبی پرورش یافته و نزدیک به چهار غیرحکومت اپوزیسیون.دهدمی ماندگاری و اعتبار سیاسی بازیگران به که است مسیر این در

انیده، برای تغییر رویکرد نسبت به نهادهای قدرت با موانع عاطفی زیادی مواجه است. دهه تجربه درگیری و رودرویی رادیکال با حکومت را از سر گذر

اند مهری برخی نهادهای قدرت مواجه شدهطلبان حکومتی که در یکی دو دهه اخیر با بیشود از آن داشت. اما در بین اصالحبنابراین چنین توقعی را نمی

رای زدایی بیش از آنکه بارند زمینه برای تنش زدایی و ایجاد اعتماد بسیار بیشتر است. اهمیت این تنشو حتی برخی رنج حصر وزندان را نیز بر تن د

ده ای جز تعامل سازناندرکاران سیاسی است که در عصر جدید چارههای بعدی دستاند باشد برای نسلخود این بازیگران که قربانی روندهای حذفی بوده

 .با یکدیگر ندارند

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انتخابات مجلس دهم بر عرصه سیاسی؛ از هیاهو تا واقعیتتاثیر 
 افشاری علی: توسط

 

 هعرص در تاثیراتی که هستند مهمی سیاسی های رویداد انتخابات دو این چند هفته ای به انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم باقی نمانده است. 

 انتخابات دو های برونداد گذاری اثر میزان  نزاع محل واقع در. است متفاوت گذاری اثر نوع و دامنه خصوص در ها ارزیابی  البته. داشت خواهند سیاسی

 .است کشور سیاسی سپهر  بر

پنجم آشکار ساخت که محدوده رقابتی انتخابات محدود است و رد  نتایج ارزیابی صالحیت اولیه شورای نگهبان در انتخابات های مجلس دهم و خبرگان

 حد زا بیش مجلس انتخابات در ی شورای نگهبان گیر سخت  صالحیت های فله ای اجازه نقش آفرینی زیاد به نیرو های اصالح طلب و منتقد نمی دهد.

 بخش و قیهف والیت نهاد“  کلی مولفه سه در توان می را سیاسی عرصه بر تاثیرات. کرد عمل بود انتظار قابل که حدی در تقریبا خبرگان در اما. بود انتظار

 .بندی و تحلیل نمود دسته ”مدنی جامعه“ و  ”اش سیاسی متحدان و روحانی دولت“ ،”قدرت انتصابی های

 دامنه اثرگذاری مجلس

 حوصله رد و موجز نحوی به اسالمی جمهوری حقوقی و  حقیقی گیری میمتص ساختار در مقننه قوه نقش به  اما پیش از آنکه وارد ارزیابی شویم پرداختن

مصلحت موقعیت باالدستی نسبت به مجلس دارند  تشخیص مجمع و نگهبان شورای قدرت حقوقی روابط و اساسی قانون  مبنای بر. است ضروری  مطلب

واند این کار را انجام دهد. اما تشخیص مصلحت به صورت غیر مستقیم و می توانند مصوبات مجلس را وتو کنند. شورای نگهبان به صورت مستقیم می ت

 توسط  آنها ءو در صورت اعتراض مجلس به تصمیم شورای نگهبان و اصرار بر موضع خود امکان نقش آفرینی پیدا می کند. اما این دو نهاد انتصابی که اعضا

 رد پارلمان یک معادل نقشی اسالمی شورای مجلس دهند نمی اجازه و ساخته حدودم ساختاری لحاط رابه مجلس اثرگذاری شوند می تعیین فقیه ولی

 .باشد داشته را دمکراسی

جلس به عالوه بر دو نهاد فوق، نهادهایی نظیر شورای انقالب فرهنگی ، شورای عالی فضای مجازی و شورای امنیت ملی نیز به نوبه خود به موازات م

ا و دستور العمل های حاکمیتی می پردازند. بخش حقیقی قدرت نیز در روندی تدریجی و متناسب با تحوالت دو دهه قانونگذاری و تدوین آئین نامه ه

 هاخیر با طراحی و تدابیر مختلف به سمت تضعیف و تحدید اثر گذاری مجلس پرداخته است. تحرکات گروه ها فشار و برخورد های کنترل کننده قو

دیگر محدودیت هایی هستند که مجلس در عمل با آنها مواجه است. نظارت استصوابی شورای نگهبان و محدود کردن قضائیه و نهادهای امنیتی وجه 

قعی وادامنه انتخاب شوندگان به منتخبان نظام و یا محصوالت مصلحت سنجی ها نیز اجازه نمی دهد مجلس منتخب ملت و بازتاب دهنده اراده اکثریت 

 .مردم باشد
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است خارجی، مسائل دفاعی و نظامی، هسته ای، قضائی ، امنیتی و فرهنگی نقش زیاد و تعیین کننده ندارد و تصمیم گیری های مجلس در حوزه سی

 و  ولا شماصلی خارج از مسیر مجلس انجام می شود. الته کمیسیون های مربوطه مسئوالن مربوطه را احضار می کنند و بحث هائی را مطرح می نمایند. ام

 ائلمس و اقتصاد حوزه در بیشتر مجلس اثرگذاری . دارد تکلیفی رفع حالت یا و تبعی موارد بسیاری در و محدود ها حوزه این در مجلس ورود گذاری اثر

 .است رفاهی و عمرانی

 . بخش مسلط قدرت هموارهبنابراین در این چارچوب باید انتظارات واقع بینانه ای از مجلس در مسیر ایجاد تحول و تغییر در عرصه سیاسی ایران داشت

ملی چون عوا  کنون تا اما. باشد خالی کنند، می عمل نظر مورد های چارچوب از خارج که نیروهایی از و همسو ممکن حداکثر تا مجلس  می کوشد تا

 خطای و  های داخل حکومتنیاز نظام به مقبولیت مردمی، تعارض ساختاری بین اسالمیت و جمهوریت در نظام، تحول و تغییر در خودی ها، شکاف 

و اراده  مجلس بین تعارضات برخی البته. نباشد نظام برای چالش از خالی مجلس و نشود عملی کامل شکل به خواست این تا است  شده باعث محاسبه،

 حقیقی و حقوقی های ابزار دمد به  نظام کنون تا کل در اما  رهبری در راستای خواست ملت نبوده، بلکه محصول منازعات داخلی قدرت بوده است.

 .ندک ایجاد سیاسی سپهر بر مداران والیت حاکمیت و انتصابی نهادهای سیطره برای جدی تهدیدی ندهد اجازه و کند مهار را مجلس توانسته

چه در ادوار بعد از تجربه مجلس ششم باعث شد تا نظام سخت گیری بر مجلس و تحدید نهادی آن را با شدت بیشتری اعمال نماید. مجلس ششم اگر

سی و اانقالب به مجلسی در خور حاکمیت ملی و دمکراسی نزدیک بود، اما باالدستی شورای نگهبان مانع از این شد که تاثیرات ماندگار در عرصه سی

 اصالح یسو از حقوقی و ساختاری بست بن از عبور برای  ای برنامه و  تقنینی کشور ایجاد کند. بنابراین بر اساس تجریه فوق و در شرایطی که راهکار

غییرات ظرفیتی برای ت اند، کرده تاکید ای خامنه با سازی اعتماد و تحمیلی قرمز خطوط بیشتر رعایت بر تنها و نشده ارائه رو پیش انتخابات در طلبان

 و دمکراسی به گذار مسیر در مجلس  اثرگذاری همحدود اینرو از  .ندارد وجود موجود وضع به معترض های نیرو مطالبات اکثریت به پاسخگویی و  بزرگ

ت ایطی می تواند به تقویشر در حربه این و کند می ایجاد سیاسی سازی فضا برای فرصتی مجلس تریبون البته. است محدود و کوچک ملی حاکمیت

 استفاده برای بیشتری ظرفیت مجلس کارکرد این نبنابرای. سازد مواجه چالش با را پلیسی فضای و بیانجامد مدنی جامعه های نیرو  جنبش اعتراضی و

اری . منتها این ظرفیت در حوزه قانونگذشوند ها گرا اصول  جایگزین اعتدالی و طلب اصالح های نیرو و کرده پیدا تغییر مجلس ترکیب که صورتی در دارد

 .چندان قابل استفاده نیست

اداره شود، مجلس همسو باعث می شود تا مزاحمتی از سوی مجلس برای دولت نباشد و همچنین اما اگر قوه مجریه توسط جریان اصالح طلب و میانه رو 

 .ارشکنی نمایندگان مجلس دست و پنجه نرم نکنندک با نیز وزرا و کند انتخاب را نظرش مورد وزرای  رئیس جمهور بتواند

مصلحت اندیشی در جلب رضایت ولی فقیه بر نیاید و گرنه کابینه بر اساس  منتها این پتاسیل موقعی کاربرد دارد که رئیس دولت از در مالحظه کاری و

 .شوذ و مجلس نقش اصلی را از دست می دهدرایزنی های پشت پرده با راًس هرم قدرت تعیین می

 پیامدهای انتخابات مجلس بر عرصه سیاسی

اعتدالی ها محتمل تر به نظر می رسد. این اتفاق تغییر بزرگی بر  -لباناحتمال تشکیل مجلس دهم با فراکسیون اکثریت اصول گرایان و اقلیت اصالح ط

 ،حکومت نیروهای. شود  ل و رویارویی مجلس با دولت شروعتعام از جدیدی فصل  وضعیت سیاسی موجود و موازنه قوا ایجاد نمی کند. می توان حدس زد

 سمت هب بیشتری شدت با نیز طلبان اصالح همچنین. کنند پیدا جدیدی رایشآ نیز گرایان اصول و کرده اندازی پوست قدرت مسلط بخش در بخصوص

 .روند می قدرت از خواهی سهم

دهای انتخابات مجلس بر عرصه سیاسی پرداخته می شود. ارزیابی در دو سناریوی کلی صورت پیام  حال با روشن شدن دامنه اثرگذاری مجلس به ارزیابی

 .می پذیرد

 اول سناریوی 

 یک دتوانن می منتقد گرایان اصول و رفسنجانی یاران حلقه ها، اعتدالی ها، طلب اصالح اریو که محتمل به نظر می رسد ائتالف متشکل از در این سن

نفر تشکیل دهند و در قالب فراکسیون اقلیت در مجلس عمل کنند. از آنجا که مهارت، شهرت، سابقه سیاسی و توانایی منتخبان  ۸۶ حداکثر جمع



 پنجم جلسم از تر ضعیف شده یاد فراکسیون  ی کمتر از نمایندگان منتسب به اصالح طلبان در مجلس پنجم است، لذا هم به صورت کمی و کیفیاحتمال

 نتایج همشاب انتخابات نهایی چیدمان و نیاید پیش ها شده صالحیت رد وضعیت  به این فرض منوط است که تغییری ملموس در سناریو این. بود خواهد

 -لبط اصالح ائتالف سوی از  نیز شده تایید منفردان یا و گمنام نیروهای از استفاده سیاست همچنین. باشد نگهبان شورای نظارت های هیات رزیابیا

 .اعتدالی ها در حوزه هایی است که کاندیدا دارند -ای محصل نخواهد داشت. دیگر فرض موجود موفقیت اصالح طلبان نتیجه اعتدالی

اعتدالی ها مجلسی همسو با نهاد های انتصابی تشکیل دهد. این  -الت نظام و بخش مسلط قدرت موفق شده است، با مشارکت اصالح طلباندر این ح

 مقبولیت مشروعیت، عرضه برای فرصتی  را انتخابات  کنندکند. همچنین سعی میمدار را تا حد زیادی راحت میحالت خیال رهبری و نیروهای والیت

 و سازی حاشیه پای به را شکست این و دهند می مانور نیز روحانی دولت طرفداران شکست روی. کنند معرفی جهان و منطقه در نظام اقتدار و  مردمی

رهنگی دولت می گذارند. این حالت در شرایطی که اصالح طلب ها شرکت فعال داشته و نرخ مشارکت در انتخابات نیز در حد ف و سیاسی های برنامه

 .باشد، پیروزی بزرگی برای نظام است ۲۹ سال

ن بی اصول گرایان و بخصوص الیه های سنتی و قدیمی این جریان جزو برنده ها خواهند بود و موقعیت آنها در داخل نظام تثبیت می شود و همگرایی

ی و مدافعان گفتمان سوم تیر در مجلس دهم بخش های مختلف تقویت می گردد. البته می توان حدس زد از شمار نیرو های وابسته به جبهه پایدار

، برخی از نیرو های وابسته به این جریان را در هر دو انتخابات مجلس و خبرگان رد کرد. به نظر ۲۹کاسته شود. شورای نگهبان به مانند انتخابات سال 

عنوان کنترل کننده و ابزار ایجاد فشار را در پیش گرفته و  می رسد بخش مسلط قدرت بعد از تجریه احمدی نژاد رویه قدیم استفاده از این نیرو ها به

 .تمایلی ندارد تا آنها در موقعیت تعیین کنندگی و مناصب سیاسی ارشد قرار بگیرند

ر مجموع داین سناریو تاثیرات منفی بر دولت روحانی خواهد داشت و مجلس بیشتر نقش بازدارنده در برابر دولت اعتدال در پیش می گیرد. مجلسی نهم 

سناریو با روحانی همراهی کرد و مخالفت ها و استیضاح وزراء بخش محدودی از عملکرد مجلس نهم در قبال دولت یازدهم را تشکیل داد. اما اگر این 

 یدنبخش عمل در ولتد ناتوانی  سناریو این شدن محقق  محقق شود مجلس دهم رویکرد تهاجمی و بازدارنده بیشتری در برابر دولت اعتدال خواهد داشت.

و با  هرفت سئوال زیر  فرهنگی و سیاسی های حوزه در آن تغییر ایجاد توان ترتیب بدین. سازد می آشکار  بیشتر را داخلی سیاست در هایش وعده به

 .شود می ریزش دچار آن اجتماعی پایگاه آسیب پذیر شدن دولت 

 شتمه هفتم، مجلس مانند کننده وکنترل  گیرد و مجلس نیز همسو با نهادهای سرکوب گریجامعه مدنی نیز کماکان تحت فشار نهادهای سرکوب قرارم

 .کند می عمل نهم و

 دوم سناریوی 

. بگیرند یاراخت در را مجلس اکثریت بتوانند منتقد گرایان اصول و رفسنجانی –اعتدالی  -این سناریو حالتی را توصیف می کند که ائتالف اصالح طلب

 زیادی عدادت نگهبان شورای یا شود می محقق شده تایید گمنام و منفرد کاندیداهای از استفاده با انتخاباتی های فهرست تکمیل طریق از یا حالتی چنین

گرداند. همچنین نرخ مشارکت به باالی هفتاد درصد می رسد و در یت شده ائتالف فوق را به انتخابات در روزهای آخر بر میصالح رد کاندیداهای از

و با هدف  تهران و مراکز استان نیروهای معترض به وضع موجود قانع می شوند تا از راهبرد حداقل گرایانه و محافظه کارانه اصالح طلبان حمایت کرده

 .دهند رای اعتدالی و طلبی اصالح رنگِ کم عیار با و  جلوگیری از رای آوردن افراطی های موجود به چهره های درجه دو

نین سناریویی و بخصوص برگشتن تعداد معنا داری از چهره های شاخص اصالح طلب به انتخابات ضعیف به نظر می رسد و نامحتمل احتمال تحقق چ

 .تر از سناریوی اول است. همچنین تردید وجود دارد که در شهرهای بزرگ از رویکرد یاد شده اصالح طلبان استقبال شود

 دستگاه ، نگهبان شورای. نیست زیاد اش پذیری آسیب سلط قدرت و نهاد والیت فقیه متضرر می گردد، ولی اما اگر چنین سناریویی محقق شود، بخش م

شروی مجلس به نفع تغییر وضع موجود را دارند. همچنین گرایش محافظه کار حاکم بر نمایندگان پی از ممانعت توانایی فشار های گروه و امنیتی و قضائی

 کنند الشوت  کرد مجلس ششم حرکت نکننداصالح طلبان بر تنش زدایی با رهبری باعث می شود آنها به سمت تکرار رویراه یافته به مجلس و تاکید 

 اصول التح این در. شود نمی گسترده زیاد انتخابی و انتصابی نهادهای بین شکاف بنابراین تعدیل شود.  معترض و مدنی جامعه نیروهای های خواسته تا

 دهمیاز جمهوری ریاست انتخابات در شکست از بعد که، هم با آنها نزدیکی روند و شود پاشیده فرو آنها ائتالف است ممکن و رندخو می ضربه گرایان



 برای را ضاف بالقوه گرایان اصول شکست. گیرد می باال امنیتی -نظامی و  روحانی -نین تنش بین الیه های سنتیهمچ. گردد معکوس بود، گرفته شکل

 .سازد می مساعد  نیز نژاد احمدی محمود جریان تحرک

نه نداشته باشد. ترمیم کابی مجلس سوی از مزاحمتی حداقل و دولت روحانی برنده انتخابات می شود. می تواند از همراهی بیشتر مجلس برخوردار گشته 

 قرار ربهت موقعیت در دولت روانی لحاظ به همچنین. تندهس روحانی برای سناریو این های مزیت دیگر دوازدهم دولت  و همچنین انتخاب کابینه بهتر در

 دولت یاته  ید ایجاد می کند که روحانی بتواندترد هشتم و هفتم دولت و ششم مجلس تجربه البته  .یابد می افزایش او  حامی پایگاه در امیدها و گرفته

 .بود هفتم دولت از تر کار محافظه و تر یفضع ششم مجلس از اعتماد رای دریافت رغم علی هشتم دولت. نماید همسوتر را

نگهبان  ناعادالنه را ندارد. شورای و نامناسب قوانین تغییر یا و طلبانه اصالح قوانین تصویب امکان  منتها. یابد می افزایش  توان تخصصی مجلس اندکی

است که برخوردهای ایذائی و سرکوب گرانه با  ۲۶ اصل نکمیسیو فعالیت مدنی جامعه نیروهای برای چنین مصوبه هایی را رد می کند. مزیت مهم 

همچنین فعاالن سیاسی و مدنی منتقد و مخالف را دشوار تر می سازد. اما بر اساس تجربه مجلس ششم و موازنه قوای موجود توان بازدارندگی ندارد. 

از این ظرفیت استفاده کنند و تریبون های مجلس نیز می تواند درب مجلس به روی نیروهای جامعه مدنی باز خواهد بود و می توانند در ترویح گری 

 .باشد مدنی و فرهنگی سیاسی، فعاالن  فرصتی برای بیان مشکالت و تنگناهای

 هبرنام و  تجربه مجلس ششم باعث شد تا نظام سخت گیری بر مجلس و تحدید نهادی آن را با شدت بیشتری اعمال نماید و در شرایطی که راهکار

 اعتماد و یتحمیل قرمز خطوط بیشتر رعایت بر تنها و نشده ارائه رو پیش انتخابات در طلبان اصالح سوی از حقوقی و ساختاری بست بن از عبور برای  ای

 اینرو از  .اردند وجود موجود وضع به معترض های نیرو مطالبات اکثریت به پاسخگویی و  ه ای تاکید کرده اند، ظرفیتی برای تغییرات بزرگخامن با سازی

 ایجاد سیاسی سازی فضا برای فرصتی مجلس تریبون البته. است محدود و کوچک ملی حاکمیت و دمکراسی به گذار مسیر در مجلس  اثرگذاری محدوده

 .سازد مواجه چالش با را پلیسی فضای و بیانجامد مدنی جامعه های نیرو  کند و این حربه در شرایطی می تواند به تقویت جنبش اعتراضی و می

 باشد داشته بیشتری مقاومت گرایان اقتدار تهاجم برابر در  دهد می فرصت دولت به  این سناریو در فضای پسا برجام

منتها مزیت های کسب اکثریت مجلس دهم توسط اصالح طلبان و اعتدالی ها در حدی نیست که تمامی مطالبات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی موجود 

 و نمایندگان از بخشی در بهترین حالت بخش اندکی از انتظارات را برآورده می سازد. احتمال بروز کاسبکاری و منفعت طلبی در  را پاسخ دهد و

منام که زمینه مساعد دارند، می تواند مجلس را در دام فساد اقتصادی گرفتار سازد. همچنین فاصله زیاد مواضع گ و کار محافظه های بخش  بخصوص

 .انه کاندیداهایی که امکان ورود به مجلس دارند، با توقعات موجود دیگر پدیده ای است که احتمال درخوری برای وقوع داردمحافظه کار

 از مدنی جامعه نیروهای و روحانی دولت مجموعه این چالش ها باعث می شود تا تضمینی وجود نداشته باشد که در دراز مدت و به صورت غیر مقطعی 

 دوم یاصالح جنبش  افول دهد می نشان ششم مجلس تجربه بر مروری. بشوند منتفع اعتدالی -طلب اصالح ائتالف توسط دهم سمجل اکثریت کسب

 .ت و از دستور کار خارج شدن اصالحیه قانون مطبوعات شروع شداصالحا مجلس  کار به شروع از بعد خرداد

ابات می پردازند و فرصت تبلیغاتی که حکومت پیدا می کند، دستاورد متناسب نخواهند همچنین نیروهای جامعه مدنی نیز در ازای بهایی که در انتخ

چنین عرصه فعالیت برای نیرو های مستقل و دمکراسی خواه بواسطه محافظه هم. بود خواهد آنها ضرر به ستانده و آورده  داشت. به عبارت دیگر موازنه

 .کاری اصالح طلب ها در تنگنا قرار می گیرد

ر می اعتدالی ها محتمل تر به نظ -طور که پیشتر گفته شد احتمال تشکیل مجلس دهم با فراکسیون اکثریت اصول گرایان و اقلیت اصالح طلبانهمان

 اب مجلس رویارویی و تعامل از جدیدی فصل  رسد. این اتفاق تغییر بزرگی بر وضعیت سیاسی موجود و موازنه قوا ایجاد نمی کند. می توان حدس زد

 الحاص همچنین. کنند پیدا جدیدی آرایش نیز گرایان اصول و کرده اندازی پوست قدرت مسلط بخش در بخصوص حکومت، نیروهای. شود  شروع ولتد

 .ری به سمت سهم خواهی از قدرت می روندبیشت شدت با نیز طلبان



 و آمده  رد پلیسی حالت از کمی فضا است ممکن البته. برد خواهد بسر تعلیق وضعیت در کماکان معترض نیروهای وفرهنگی  منتها مطالبات سیاسی

ه شرایط را برای تحرک بیشتر نیروهای سیاسی بالقو تواندمی دوره دو از بعد مجلس در طلبان اصالح حضور صورت این در. شود تقویت سیاسی روندهای

وما به بهبود موقعیت آنها منجر شود. ممکن است سخت گیری نیروهای مخالف و جامعه مدنی مساعد نماید. منتها تضمینی وجود ندارد که این فرصت لز

اعتدالی  -امنیتی افزایش یابد. تقریبا با ضریب اطمینان باال می توان گفت که حتی کسب اکثریت کرسی های مجلس دهم توسط ائتالف اصالح طلب

 .یه ای برای قدرت گرفتن اصالح طلب ها و رفسنجانی نخواهد بودمصونیتی برای نیروهای جامعه مدنی و اصالح طلب ایجاد نمی کند و لزوما پا

و  ی از ریسک یاد شده نیست. نتیجه انتخابات مجلسخال نیز نوشته این های بینیپیش. دارد باالیی  در شرایط متحول سیاسی ایران، گمانه زنی ریسک

 .دارد تناسب واقعیت با میزان چه تا یادداشت این رد گرفته صورت های ارزیابی سازد می روشن آن کار به شروع  فضای بعد از

 

 

 

 است« چاره»، بن بستِ «مجلسِ مرحمتی»مسئله فراتر از انتخابات و 
 کردوانی کاظم: توسط

 

 دیروزِ دور و نزدیک

 گرانجهان ما را در روالی حقوقی و قانونی بنا نهاد. اما، حکومت ی آنچه بر سرش آمد، هستی امروزین و امروزین بودنهمه رغمانقالب مشروطیت ایران، به

لس ها مجترین آناند که مشروطیت سنگ بنای آن را گذاشت که از مهماثرکردن نهادهایی بودهی ما از روز نخست تا به امروز در پی نابودی و بیخودکامه

های مشروطیت واقعیت عینی بخشید به مجلس که هایی از خواسته؛ رضا شاه که به بخشبست توپ به را مجلس نتخابات است. محمدعلی شاه کهو ا

به « حزب رستاخیز»ه در اوج قدرت خود پس از تشکیل را ببندد؛ محمدرضا شاه ک[ ۶«]طویله در »تواندخواند و گفت می «طویله »رسید آن را

 مشکل خیلی باشد، روشن موضوع اما،“ :گر تلویزیون ملی فرانسه بیان کرد که گفتاش به مجلس را در یک مصاحبه با سرگزارشترین شکل، نگاهروشن

 رخیب اشخاص، برخی شاید ها،شیوه برخی یباره در واقعاً  توانندمی تنها نمایندگان، . کرد مخالفت کنیم،می عرضه ما که هاییرفرم برابر در که است

 کنممین فکر گویم،می صادقانه کند؟ بحث هارفرم یباره در کشور این در تواندمی کسی چه کنیدمی فکر شما اما دارد. امکان این کنند، بحث هاسازمان

 انتخاباتی رینت شرافتمندانه ترین، سالم شد، برگذار پیش ماه چند که مجلس انتخابات آخرین …بیافتند فکر این به که باشند داشته وجود زیادی کسان

 و [ است کرده انتخاب ] را نامزد پنج تا مجلس کرسی هر برای شود،می تهگف که طور آن ،« واحد » حزب . است دیده خود به کشور حال به تا که بود

 [۹.“]نامزد پنچ تا سه میان غالباً  و نفر، دو از بیش میشهه موردی هر در است؛ گذاشته [ مردم ] انتخاب به
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 مجلس»به « مجلس شورای ملی»شیخ فضل اهلل در روایتِ جدید خود شکل گرفت، حتا نام « مشروطه مشروعه»در جمهوری حکومت اسالمی که حکومت 

های داغ روزهای نخست بعد از انقالب و نظر اش، در قانون، از مصونیت پارلمانی هم محروم شدند. اگر از صحبتیافت و نمایندگانتغییر « شورای اسالمی

گذاری محلی از اعراب ندارد زیرا قانون را قرآن بیان کرده است و ای از متشرعان حکومتی بگذریم که معتقد بودند در حکومت اسالمی مجلس قانونعده

ای کم، هم نقش مجلس در مقام ، تنها مجلس برنامه ریزی است؛ با گذر زمان و متمرکز شدن بیش از پیش قدرت حکومتی در دستان عدهمجلس

ی منتقد «هاخودی»حتا از درویِ « نظارت استصوابی»تر رنگ باخت. داسِ روز بیشبهروز« نمایندگی»تر شد و هم اصل کموی مردم کمی ارادهنماینده

طلبان( دو حکم حکومتی )یکی به هنگام طرح اصالح قانون مطبوعات و دیگری ابا نکرد و در مجلس ششم )مجلس اصالحات و با اکثریت قاطع اصالح هم

قت ریخته شد. و در حقی« مجلس مرحمتی»ها، پیِ ی بعد، دوره هفتم( با خارج دانستن صالحیت نمایندگان در این حوزهدر زمان طرح انتخابات دوره

 و جمهوری ریاست برای را یکی اند کرده تعیین مردم“ :پروایی خاص خود گفتهرچه بیشتر به نگاه مصباح یزدی نزدیک شد که با بی« انتخابی»نهاد 

و در دوران همین [ ۷“]بدهند؟ را حقی چو هم که اند کاره چه خودشان مگر بدهند؟ حق کسی به که اندکاره چه مردم داشتند؟ قیح چه مردم …

« نظام های کلیمقررات نظارت بر اجرای سیاست»ی نامهاتفاقی افتاد که کمتر کسی به آن توجه کرد. با تصویب آئین ۲۷مجلس فعلی در اردیبهشت سال 

و « رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام»به « دفتر رهبری»به دستِ رهبری نظام و ابالغ آن از سوی [( ۱])که چند سال به فراموشی سپرده شده بود

مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پیش از اینکه طرحی در مجلس »ها، سپس ابالغ آن به مجلس و بعد هم دستورالعمل رئیس مجلس به کمیسیون

)از سخنان اعتراض [ ۲«]توانند وارد یک طرح شوند یا نهگیری کنند که آیا میرا ارائه کند و نمایندگان باید طبق نظر مجمع تصمیم مطرح شود نظر خود

این آئین نامه تنها به تصویب مجمع نرسیده “نمایندگان گفت: آمیز علی مطهری در مجلس(. و علی الریجانی در پاسخ به اعتراض مطهری و یکی دیگر از 

ن است که مصوبات ما باید مطابق با شأن و ای مطلقا نمایندگان اختیارات شدن محدود مورد در …است بلکه به تصویب مقام رهبری نیز رسیده است

ای بخشی است و حتی اگر مجمع هم بر روی چنین مسالهی انتظامهای کلی باشد. این به معنای محدودیت نیست بلکه به معناقانون اساسی و سیاست

کنیم به معنای محدودیت نیست، را رعایت می شرع و رهبری کلی هایسیاست ما اگر…های کلی رهبری را رعایت کنیمکرد ما باید سیاستنظارت نمی

 [۱”.]نی استمند عمل کردن و ارتقای حکمرابه معنای اعتالبخشی است. این به معنای ضابطه

در حقیقت اگر جوهر سیاست و دخالت در سیاست را حق مشارکت در تعیین زندگی و سرنوشت خود و جامعه و همچنین حقِ مشارکت در حکومت 

ی ایران مههای حاکها را نادیده بگیریم، باید بگوییم که نگاهِ غالبِ هیئتمجلسها و های حکومتگرایی شویم و تفاوتآنکه بخواهیم دچار مطلقبدانیم، بی

ی الوزراء بود( در میانهبه مجلس، همان سخنی است که میرزا احمد خان مشیرالسطنه، در زمان استبداد صغیر )همو که در زمان توپ بستن مجلس رئیس

 دخالت سیاست در وکال که شرط این با کنند،می مرحمت را مجلس شاه» :گفته بود های مجلسیان طرفدار مشروطیت با محمدعلی شاهکشمکش

 [۳!« ]ننمایند

معیارها را رعایت کنند،  کم به ظاهر برخیگردن بگذارند و دستِ« داریمجلس»اند به برخی از الزاماتِ ی ما مجبور بودهگران خودکامههرچند حکومت

اند، از هیچ کاری برای رقیب دیدهخود را بی« زور»اند و هر زمان که اند که بر سرِ ملت گذاشتهدانستهرا منتی می« مجلس و انتخابات»شان در نگاه

 .اندگردان نبودهنشانده کردن مجلس رویدست

سازد که هرگاه حکومت مرکزی در ضعف بوده است د، بلکه حقیقت دیگری را نیز آشکار میشواما تاریخ مجلس در ایران در آنچه گفته شد خالصه نمی

هایی بیرون از خواست حکومت وقت گیریتری بوده است، همین مجلس منشأ خدمات و تصمیمسیاسی جامعه در موقعیتِ مناسب-یا وضعیت اجتماعی

های بارز آن است. در دوران جمهوری )که تنها اقلیتی در مجلس بودند( یکی از نمونهعنوان نخست وزیر ی انتخاب دکتر مصدق بهبوده است. نمونه

میان نمایندگان این دو مجلس و وضعیت اجتماعی و سیاسی  هایتوان مجلس اول و مجلس ششم را )البته با توجه به تفاوتحکومت اسالمی نیز می

خواه خالی نبوده است که به دوست و وطنید فراموش کرد که هیچ مجلسی از وجود نمایندگان مردمها دانست. و صدالبته نباایران ( متمایز از دیگر دوره

های ها مایهترین مجلسنشاندهاند از منافع مردم و کشور پاسداری کنند. و حتا دستی اجتماعی خود و در حد توان خویش کوشیدهفراخور نگاه و وزنه

 .ستنگرانی حکومتگران را فراهم کرده ا

 و امروز

تری بوده است، همین مجلس منشأ خدمات و سیاسی جامعه در موقعیتِ مناسب-هرگاه حکومت مرکزی در ضعف بوده است یا وضعیت اجتماعی

 .هایی بیرون از خواست حکومت وقت بوده استگیریتصمیم
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ای دیده شود که حکومت برای ی کلی«چاره»از خاللِ چهار « نمجلس خبرگا»و « مجلس شورای اسالمی»ی به گمان این قلم، اگر انتخابات این دوره

بتوان  ری کشور از زمان پایان جنگ عراق علیه ایران تا به امروز اندیشیده است و به اجرا گذاشته است و نتایجی که به دست آورده است، شاید بهتاداره

 .وضعیتِ ناهنجار فعلی و کالفِ سردرگم حاکم را درک کرد

ی مملکت دار ادارهها که در آن دوران دست باال را در حکومت داشتند و سکانرو بود. آنزا روبهای بحران زده و بحرانجنگ، حکومت با جامعهدر پایان 

ادی راهِ تعدیل اقتصهای اجتماعی، چاره را در اعتنا به ضرورتِ مشارکت مردم و نیروی بسیاری و بیهای کارشناسانه و دلسوزانهتوجه به دیدگاهبودند، بی

ی ایران دستخوش وضعیتی ، جامعه«عصر سازندگی»ی اما، در پایان هشت ساله[ ۸. ]دیدند و با نگاهی آمرانه و اقتدارگرایانه کار خود را به پیش بردند

ها و فشارها و دلیل کارشکنیرغم دستاوردهای آن بهه را در اصالحات دانستند. این پاسخ دوم نیز بههای دیگری از حکومت، چارتر بود. جناحبحرانی

های جوهریِ خود، ناکارآمد درآمد. سومین چاره، پاسخِ طلبان و ضعفی اصالحخواهان حکومتی و نیز نگاهِ انحصارطلبانهی تمامیتجانبههای همهمخالفت

ی بزرگ ملی و تاریخی حاصلی نداشت. خواه بود که چیزی جز فاجعهی نیروهای اقتدارگرا و تمامیتبا پشتیبانی همه«! زمانیدولت امام »گرایی و اصول

کم تا به کارآمدن دولت اعتدال )که به یمن هوشیاری ملت در حد توان و امکان خود ممکن شد( دستبود. هرچند روی« دولت اعتدال»چهارمین چاره، 

دیگر نجات داده است و خطر جدی یک جنگ بزرگ را از سر مردم و کشور دور کرده است و این دولت در «! امام زمانی»ا از یک حکومتِ امروز ایران ر

 یجمع میان در «طلبیاعتدال» سخنِ ی به ارث برده بدهد،ی جامعه و دولت ورشکستهریختههمکوشد سروسامانی به وضعیت بهحد توان اندک خود می

 نام به ایمقوله با خود حکومتی جوهر و اندیشه ذات در آن اصلی دارانسکان که کندمی عمل حکومتی چارچوب در «اعتدال دولت» و شودمی گفته

داشتند، چنین می« اعتدال»ی چشمی به امر چناچه این سکانداران اصلی قدرتِ حکومتی گوشه. درستیزاند است، سهل که اندبیگانه تنهانه «اعتدال»

 وقف»های حکومتی را یی عرصهانداختند و حکومت و کلیههای اقتصادی و مالی و تجاری مملکت چنگ نمیی شریانپروا و انحصارگرایانه بر همهیب

 .کردندهای ناسازگار پیشه نمیدروپیکرِ در سرکوبِ منتقد و مخالف و حتا خودیهایی این چنین بیدانستند و سیاستخود نمی« خاص

ها یک از این سیاست، هیچ«دولت امام زمانی»ی جز دورهرا پیش چشم خود دارند و به« چاره»ی این چهار گران اصلی ایران، امروز تجربهحکومت

 اندخوشایندشان نیست. از سرناچاری با دولت فعلی رفتاری کژدارومریز پیشگرفته

ت ی دو حرکشوند. از سوی دیگر تجربهاش در نهادهای حکومتی و در جلب رضایت مردم میگرفتنکنند و مانع قوتوکمتر میی تأثیرش را کماما، دامنه

های فکر و مرکزهای اند و با متخصصان بزرگ و اتاقناشی از آن را از سر گذرانده« خطرات»بزرگ مردم )انتخاب رئیس دولت اصالحات و جنبش سبز( و 

رود و طبقه متوسط هایش میدانند که جامعه در بطن خود به سویی جدا از حکومت و خواستههای استراتژیک مهمی که در خدمت دارند، میبررسی

 چالشی سبب که تیحرک هر از روازاین ،[۲] های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادیِ خاص خود در چالش پنهان و آشکار دائمی با حکومت استایران با خواست

واستِ خ یک طرح و نماینده یک نطق حتا. هستند هراسناک بسیار شود کشیده میان به هاخواسته پایِ و( مردمی انتخاباتی شوروشوق حتا) شود جامعه در

تر، گیری و نه بیشهای رأیحوزههای بلند مقابل کند. خواستار شوروشوق انتخاباتی هستند اما، تنها در شکلِ صفشان میپریشان« بیرون از چارچوب»

 .ی وفاداران نظام(ای که مردم خواهانند اویند )حتا در دایرهخواسته و نه حرکت و شوری برای فرستادن نمایندهی تنگِ حکومتدر دایره

اب کرده، راهی را انتخو نظامِ خودتعریفبه گمان این قلم، این حکومتگران در عین وقوف کامل به حقیقتِ امر و آگاهی بر نارضایتی مردم، برای حفظ خود 

 .اند که منافع ملی و سرنوشت مردم و نظر مخالف و منتقد در آن جایی ندارندکرده

ی شطرنجِ بازیِ این حکومتگران از روی صفحه تواند پردهاگر افزون بر آنچه گفته شد چهار عامل دیگر را در این بررسی دخالت دهیم، گمان داریم می

 :بردارد

شان( مظنون هستند، و در همه حال بر این باورند که همه چیز را به باد خواهند داد. خواه این «غار»)جز خود و یارانِ « دیگران»نخست اینکه اینان به 

 زا که باشد کسی یا …ها وزیر حکومت بوده است و هشت سال رئیس جمهور بوده است وترین وضعیتها در سختکسی باشد که سال« دیگری»

 مهم بسیار نهاد هم امروز و است بوده جمهور رئیس سال هشت و است زده تکیه مجلس ریاست کرسی بر هاسال و است حکومت اصلی گذارانبنیان

گیرد و نظرش را به عهده دارد که حتا در اختالف میان مجلس و شورای نگهبان، فراتر از این دو قرار می« مصلحت نظام تشخیص مجمع» ریاست

 زامرو سکانداران چشم از …و است جمهور رئیس امروز و است بوده ملی امنیت شورای رئیس سال شانزده که باشد کسی یا …است و« الخطابفصل»

ه این کتر معلوم نیست هایی( غیرقابل اعتماد هستند. و در فردایی نامعلوم و در وضعیتی نامعلومروشنها و سایهلبته با تفاوتا صدا) اینان همه حکومتی،
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اند که با دشمنان اسالم کنار خواهند آمد و کیان حکومت اسالمی )و در نتیجه قدرت و ثروت آنان( به باد چه خواهند کرد و بر این گمان« بصیرتانبی»

 .خواهد رفت

بینند که در از رهبر، به چشم می وگزاف در وحدت میان خود و در پیرویهای پرالفو سخن« ولی امر مسلمین»های از سر ارادت به رغم سخندوم، به

رود و ها و سخنان رهبر نظام هم از چهل و هشت ساعت فراتر نمینوازد و تأثیر توصیههم هر کسی سازِ ناساز خود را می« گرایاناصول»ی میان فرقه

گرایان در زمان ریاست جمهوری اخیر را به یاد ی اصولهمین طیف را هم ندارند )کافی است داستان وحدت سه گانه« وجور کردنجمع»اصوالً توانایی 

 .بیاورید(

« ریک دال»توانست حکومت ایران که حتا نمی« خاک کردن»گیرکردن و ی اتمی و زمینالمللی ایران است. تحریم ایران در مناقشهسوم، وضعیت بین

هایی از آن موضوع مهمی را آشکار کرد. اینان متوجه شدند که وص جناحخصی سهمگینی برای حکومت بود، بلکه به غرب و بهتنها تجربهجا کند، نهجابه

 ی فروپاشی اتحادتواند مقاومت کند. تجربهی خود برخواهد آمد و نه میپروازانههای بلندحکومت ایران به جایی رسیده است که دیگر نه از پسِ برنامه

جنگ »های شوروی پی بردند و با برنامه« خاک کردن»است جمهوری وقت آمریکا به راز هایی از جمهوری خواهان و ریجماهیر شوروی که چگونه جناح

 در تواندمی کردند، خاک و نشاندند خاک به را جهان مندِقدرت کشور دومین ،[۶۶] و دیگر تمهیدات، و افتادن رهبران شوروی در همان تله« ستارگان

د(. و به باشن مطرح توانندمی هاییگمانه چنین نفت بهای هولناک آوردن پایین با) باشد تکرار قابل ایتجربه اروپایی غربِ و آمریکا در هاییجناح چشمِ

آنکه د. حالانگسیختگی پارانوئید پیش رفتهداران واقعی امروزِ حکومت ناشی از همین امر باشد که تا مرز روانهای بزرگ سکانآید که یکی از واهمهنظر می

پردازد و در صدد رفع اشتباهات خویش های خود میحتا در صورت درستی چنین ترسی، هر حکومت خردورزی پیش از هر چیزی به بازاندیشی سیاست

های حکومتی در امر حکومت و آرام کردن جناحهای خود از طریق جلب رضایت مردم و سهیم کردن هرچه بیشتر آید و در پِی گسترده کردن پایهبرمی

م. ای هستیهای کامالً متضاد چنین خردورزیرود. اما ما امروز شاهد نشانهفضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کشور و توجه به منتقدان و مخالفان خود می

 .های آن رویکردهاترین جنبهه و حتا اصرار بر بازسازیِ منفیی رویکردهای گذشتخواهان بر ادامهبینیم چیزی نیست جز اصرار تمامیتآنچه امروز می

 یی ارادهی کم، هم نقش مجلس در مقام نمایندهاعده دستان در حکومتی قدرت پیش از بیش شدن متمرکز و زمان گذر با در جمهوری حکومت اسالمی 

 .ی منتقد هم ابا نکرد«هاخودی»حتا از درویِ « نظارت استصوابی»ت. داسِ تر رنگ باخروز بیشبهروز« نمایندگی»تر شد و هم اصل کمومردم کم

چندان دور موضوع جانشینی رهبرِ نظام در ای نهها، از قرار در آیندهها و نشانهی گفتهعامل چهارم، موضوع جانشینی رهبرِ نظام است. باتوجه به مجموعه

ی خردانهزده و بیهای شتابافزاید و بخشی بزرگی از هراس و حرکتگفته میهمین امر نیز، بر شدت موارد پیش[ ۶۶. ]دستور کار هیئت حاکمه است

 .وجو کردت جستبایسای کارساز و مقبول عام می«چاره»ی جمعی آنان را در همین موضوع و ناتوانی آنان در ارائهداران و ابواباین سکان

ومتی های حکی جناحهمه« بستبن»نمای ی تمامشود. همین دو انتخابات پیشِ روی آئینهتنها شامل گردانندگان اصلی حکومت نمی« بستبن»اما این 

 «جامعتین»خبرهای  شود درگرایان خالصه میی اصول«برنامه»های کارساز برای مشکالت بزرگ مملکت و مردم است. تمام «چاره»در پیش گذاشتن 

دولت »های بیشتری را اشغال کنند. و فالن ائتالف و کم کردن این یکی و افزدون آن یکی، و دست یازیدن به هر ترفندی برای حذفِ رقیبان تا صندلی

 نهاد، بایاسی و نهادهای مردمهای سها و یاری گرفتن از بستر رشد تشکلشدن آنهم به جای فراهم کردن رشد نهادهای مدنی و کمک به فربه« اعتدال

ر ی کوشش خود را بطلبان حکومتی نیز همهی علنی تقریباً با دستانی بسته به هماوردی رفته است. اصالحیافتهپرهیز وسواس آمیز از چالش سامان

ی ایران و نارضایتی شدید مردم وز جامعهآنکه در وضعیت امراند، حالاند و از وضعیت اسفبار جامعه غافل ماندهشدن در حکومت استوار کردهسهیم

 های قابل اتکایی دستهای آنان نشئت گرفته باشد،هم به پایگاهای که از دل مشکالت مردم و خواستههای روشن اجتماعیتوانستند با طرح خواستمی

 .ی کنونییابند و هم مددرسان مردم باشند و هم کمک کنند به سروسامان یافتن اوضاعِ آشفته

شت بازگآید که راه خود را بیداران اصلی قدرت است: چنین به نظر میی دست سکانامروز جامعه که ریخته« بستبن»ر پایان سخن باز بپردازیم به د

تیز با س کردن هرچه بیشتر فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی جامعه و کوبیدن بر طبلِ توخالیِرانی را در بستهبست در حکمی بن«چاره»دانند و می

رسد که از این خوابِ های بارز آن است. و بعید به نظر میی مجلس و مجلس خبرگان نمونهاند، که سیاست و عمل آنان در انتخابات این دورهغرب دیده

 م قرار بگیرند یا مناسباترو شوند: یا دوباره در موقعیتِ دوراهی مرگ و زندگی نظاکم با یکی از این سه وضعیت روبهگران برخیزند مگر اینکه دستِ

 .شان کندای جز سر فرودآوردن نداشته باشند یا مردم و جنبشی مردمی وادار به تمکینچنان گسترده و پرشاخه شود که چارهالمللی ایران آنبین
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م السلطنه ) میرزا حسن اسفندیاری ( ریاست آن را به عهده داشت، به هنگام طرح الیحه ی انحصار در یکی از دوره های مجلس که حاج محتش[– ۶]

شود و به  دخانیات، گویا چند نماینده مختصر اما و اگر ها و چند و چونی کرده بودند، این موضوع را به رضا شاه اطالع می دهند که بسیار متغیر می

 !؟ شود راحت خیالتان تا ببندم را طویله در ؟ کشی نمی خجالت : می کرد می گویدخطاب « حاجی » رئیس مجلس که او را 

ن، اُلیویه در دیزی(  ۶۷۲۲)  ۶۲۳۱در تهران و در ماه فوریه (  ۶۷۲۱)  ۶۲۳۲در دورانی که شاه در اوج قدرت بود، در ماه های سپتامبر و اکتبر [– ۹]

به صورت کتابی به نام شاه ، با عنوان  ۶۲۳۱فرانس، چند مصاحبه ی طوالنی با شاه انجام داد که این مصاحبه ها دراکتبر سال  -وارَن، سرگزارشگر رادیو

ن کتاب نقل شده است . مشخصات ای ۶۱۹و  ۶۱۶، با مقدمه ی کوتاهی از خود شاه در فرانسه انتشار یافت . این گفته ها از صفحه های «شیر و خورشید » 

 : اصل فرانسوی این کتاب از این قرار است

Mohammad Reza Pahlavi, Shah d’Iran, Le lion et le soleil, Entretiens avec Olivier Warin ( grand reporter 
à Radio-France), Éditions Stock, ۶۲۳۱ 

 در مشهد ۶۷۸۲در فروردین ماه « همایِش زالل والیت، در باره ی نقش معظم والیت فقیه » مصباح یزدی در [– ۷]

مجمع تشخیص »است که پاسخ تأیید آن به  ۶۷۲۷ به دفتر رهبری نظام فرستاد شد اما، در اردیبهشت ۶۷۸۳اردیبهشت  ۲نامه در تاریخ این آئین[-۱]

 .(۶۷۲۷اردیبهشت  ۹۱شود )روزنامه جمهوری اسالمی، ارسال می« مصلحت نظام

 ۹۹/۹/۶۷۲خبرگزاری فارس، [-۱[– ]۲]

 ۶۷۲۶اسفند  ۱کنند، گویا، ام: کاظم کردوانی، مجلس را مرحمت میی مجلس ایران را مرور کردهای به مختصر تاریخچهدر نوشته[ – ۳]

 .ی این مقاله استهای مثبت و منفی این نوع اصالحات آمرانه خارج از حوصلهی جنبهه بحث در بارهناگفته پیداست ک[– ۸]

، «بزعی پیدایش جنبش سبسترهای فکری، فرهنگی، اجتما»ام: گیری فعلی جامعه پرداختهی نسبتاً مفصلی به این موضوع و نوع شکلدر نوشته[– ۲]

 ۶۷۲۱نشریه آزادی اندیشه، شماره اول خرداد 

 .های فروپاشی اتحاد جماهیر شورویی عاملای است بسیار کلی و نه تحلیل همهاین مطلب تنها اشاره[ – ۶۶]

 ۶۷۲۱، خرداد و تیر ۷ای، نشریه میهن، شماره توان به این مقاله رجوع کرد: کاظم کردوانی، دوران پساخامنهدر این باره ازجمله می[– ۶۶]
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 بعدی رهبر به گذر  دوران و انتخابات در  گمانه هایی در مورد نقش سپاه
 علوی احمد: توسط

 

و چه  استبسیاری از ناظران، پژوهشگران و گروه های گوناگون مردم عالقمند هستند بدانند فرایند گذر به دوره بعدی در حاکمیت، دارای چه مختصاتی 

 .عواملی بر فرایند آن موثر خواهد بود و سرانجام آن چه خواهد بود

 -باید پذیرفت که فرایند گذر به دوره بعدی جریانی خطی و یک سویه نیست و نمی توان آن را به گونه ای توصیف کرد که از نقطه زمانی در ابتدا

فرایند فعلیت یافتن  -اجتماعی دیگری ختم می شود. هر چند نمی توان انکار کرد که میان دوره گذار -واجتماعی معینی شروع شده و به نقطه زمانی

 ولی است رموث فرایند ماحصل بر گذار دوره چگونگی بنابراین. شد قائل تفکیک توان می و پیامدهای آن یعنی تحقق آن چه بالقوه بوده است  -قوه هابال

 .ستنی یکی آن با

 با کشورهای در. است وجهت قابل ایران سیاسی رخدادهای در اند کرده برپا او پیرامون را ای شبکه که رسمی غیر و رسمی های گروه و رهبری  سهم

ونی های دگرگ بنابراین کنند، می ایفاء را مهمی نقش قدرت جابجائی در پایدار نهادهای و بیشتر فرد به نسبت نهادها نفوذ و سهم باال سیاسی  توسعه

 هم چون ایران که نقش فرد و به خصوص فرایند جایگزینی قابل پیش بینی تر و پیامدهای این فرایند چندان گسترده نخواهد بود. حال آنکه در جوامعی

ای هرهبران در تحوالت سیاسی گسترده است، جایگزین شدن فرد دیگر به جای رهبر به معنای نوعی مخاطره در روند جایگزینی بوده و همچنین پیامد

 .گسترده ای به همراه خواهد داشت

د دیگری به جای رهبر فعلی، تحوالت قابل توجهی صورت بگیرد. نخستین رد این اگر این ادعا موجه باشد، باید انتظار داشت که با جایگزین شدن فر

تحوالت را می بایست در شبکه غیر رسمی قدرت حاشیه رهبری جستجو کرد. با دگرگونی این شبکه طبیعتا شبکه رسمی قدرت و هم چنین نهادهای 

 های رانت و منافع حفظ برای و نیستند منفعل نهادها این که کرد فراموش ایدنب حال عین در. شد خواهند دگرگونی دچار بعدی  سیاسی نیز در مرحله

ذاشته و مانع دگرگونی هایی شوند که با منافع آنها سازگار نیست. گ تاثیر رهبر جایگزین فرد بر تا کرد خواهند تالش شدت به اخیر، های سال انباشته

 .د و هم تاثیر می پذیرنداین رابطه دوسویه است این شبکه ها هم تاثیر می گذارن

درت که می قرس غیر روابط شبکه در احتماال دگرگونی نخستین کنیم تشبیه متداخل و تو در تو های دایره به مسامحتا را  «بیت»  اگر مناسبات درون

 از  ای هشبک جایگزینی آن با. دید فعلی رهبر با  سیال تر و پنهان تر است رخ می دهد. تجربه مشابه را می توان در جایگزینی نخستین رهبر حکومت

 .شد سابق قدرت محفل «جایگزین»دیگری شبکه و رفتند کنار قبلی «بیت» مقربین

 .دگرگونی در سایر نهادها از قبیل نهادهای امنیتی و نظامی در پس این تحوالت است که خود را نشان میدهد
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خوانده می شود، نمودار می شود. بیت ترکیبی از افراد و « بیت»دگرگونی در آن چه  در صورتی که ساختار حاکمیت پایدار بماند و حفظ شود، نخستین

تی ها و محافلی است که مسامحتا به شکل دوایر متحدالمرکزی فراهم آمده است. در مرکز آن خود آقای خامنه ای و فرزند یا فرزندان و برخی از امنی

ده است در چارچوب قانون اساسی تعریف نش« بیت»ت و با توجه به شرایط ممکن است تغییر کند. سپاهیان جای گرفته اند. این ترکیب البته ثابت نیس

 هبا این وجود همین دستگاه است که عامل تعیین کننده بسیاری از تحوالت کشور است. بودجه این دستگاه در چارچوب قانون بودجه نامشخص ماند

که میزان و منابع درآمد و مصارف هزینه های این مناسبات چقدر و کدام است. یا معلوم نیست  است. به همین دلیل است که ناظر بیرونی نمی داند

ایگزینی جسلسله مراتب رسمی یا غیر رسمی قدرت و نفوذ در این شبکه چگونه است. با این وجود نمی توان انکار کرد این شبکه کم یا زیاد در فرایند 

همین امر تجربه شد. و تیمی مرکب از رفسنجانی و احمد خمینی به مدد شبکه غیر رسمی بیت، مانع خالء  موثر خواهد بود. در جابجای پیشین قدرت،

 یقدرت و گسست درون حاکمیت شد. چون این تیم حتی از سال ها پیش مدیریت بیت را در اختیار داشتند و همین امر به آنها کمک کرد که جابجائ

در سمت و سوی منافع و دیدگاه آنها به انجام  -به سرعت البته به زعم خودشان -و هم چنین با کمترین هزینه قدرت به نزدیک ترین فرد مورد نظر آنها

 .برسد

 تشرایط فعلی اما متفاوت است. اگر در آن زمان چهره ای هم چون رفسنجانی وجود داشت که حلقه شناخته شده میان بخش غیر رسمی و رسمی حاکمی

ن چهره ای را در اختیار ندارد. فرزندان رهبر فعلی هم به اندازه احمد خمینی شناخته شده و حتی موجه نیستند که بتوانند بود، اینک رهبر حکومت چنی

ی کند زنقشی هم چون احمد خمینی را بازی کنند. افزون بر این فردی که بتواند نقشی هم چون نقش رفسنجانی آن زمان را در کنار بیت رهبر سابق با

ان رود ندارد. بنابراین باید انتظار داشت که نهادهای رسمی و غیر رسمی این نقیصه را جبران کنند. نزدیک ترین این نهادها همان سپاه پاسدانیز، فعال وج

، ه امنیتیگاو یا احیانا جامعه مدرسین و محافل حوزوی خواهند بود. البته باید به یاد داشت که در آن زمان نهادهای قدرت نظیر سپاه پاسداران و دست

 نفوذ ذی و  حوزویان قم، شبکه امامان جمعه و نمایندگان رهبری در نهادهای دولتی همچون دانشگاه و ادارات در مقایسه با زمان ما این چنین فربه

سبت لی نقش بیشتری را نودند. به همین دلیل می توان انتظار داشت که این نهادها و به خصوص سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن در شرایط فعنب

 .به آن زمان بازی کنند

رهبر  یسپاه پاسداران و شبکه پیرامون آن اعم از نهادهای شبه نظامی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی حتی در شرایط کنونی هم نقش مهمی در تصمیم ساز

رابطه مریدی و مرادی میان آنها استوار بود ولی این رابطه  حاکمیت و هدایت اطرافیان دارند. هر چند در دوران رهبر نخست حکومت مطیع امر او بود و

 .درآمد  بتنی بر داد و ستدم دوسویه شکل به شرایط دگرگونی و زمان گذر با  به تدریج دگرگون شد و رابطه میان رهبری و سپاه

 نوانع به سپاه مقابل در. کند توجیه را آنها  که ستا فقیهی و رهبر نیازمند  سپاه پاسداران برای مشروع جلوه دادن تصمیم گیری ها و سیاست هایش

اه در میان گزینه های گوناگون رهبری سپ شرایطی چنین در. است رهبری برای گوناگون اشکال در  قدرت و اقتدار تولید کارکردش حکومت رهبر بازوی

 .طبیعتا با فردی همراه خواهد شد که قواعد داد و ستد را مراعات کند

ن رهبر نخست حکومت مطیع امر او بود و رابطه مریدی و مرادی میان آنها استوار بود ولی این رابطه به تدریج دگرگون شد و رابطه میان سپاه در دورا

 ی،نظام شبه نهادهای از اعم آن پیرامون شبکه و سپاه. درآمد  مان و دگرگونی شرایط به شکل دوسویه مبتنی بر داد و ستدز گذر با  رهبری و سپاه

 .دارند اطرافیان هدایت و حاکمیت رهبر سازی تصمیم در مهمی نقش  کنونی شرایط در اقتصادی، و سیاسی منیتی،ا

دریج بعدا تاقتدار رهبر پیشین حکومت حتی پیش از تاسیس سپاه تثبیت شده بود و بنابراین برای صعود بر نردبان قدرت نیازی به سپاه نداشت. سپاه به 

 استقرار و نشگزی فرایند در  تدار خمینی تبدیل شد. حال آن که نقش سپاه در برآمدن خامنه ای بر قدرت کم نبود، این نقش البتهبه یک ابزار تکمیلی اق

 .داشت. چون نفوذ سپاه مستقیم و غیر مستقیم نسبت به دوره های گذشته افزایش یافته است خواهد افزایش حکومت بعدی رهبر

ساالری، مجلس و حتی دولت را در اختیار دارد. البته سپاه مانند سایر موسسات دیگر همگن و یک پارچه نیست و همین سپاه اینک بخشی از بدنه دیوان 

 .امر یکی از محدودیت های آن برای در اختیار گرفتن کل قدرت است

اگری، س برخی از گزینه های رهبری بوسیله افشنقش سپاه در فرایند گذار می تواند شکل سلبی یا ایجابی داشته باشد. شکل سلبی آن، از سوزاندن شان

دید بری جانتشار اطالعات یا ضد اطالعات در مورد آنهاست. شکل ایجابی هم می تواند صورت های گوناگونی به خود گیرد. ایجاد ائتالف برای گزینه ره



ات به سود این و آن است. یکی از انگیزه های بسط از طریق رعب و وحشت و تطمیع و تهدید و خریدن این جماعت و آن مقام و سازماندهی تظاهر

 .دیوانساالری سپاه هم همین خریدن مهره و سیاهی لشکر برای چنین مواقعی است

ن این دیوانساالری همان حزب یگانه خامنه ای است که کارکرد چند گانه نظامی، سیاسی، مذهبی و اجتماعی دارد. مشتاقان خودجوش رهبری، انجم

 رهبر، مرید دانشجویان  ، بسیجیان مساجد، جماعت انبوه رای دهنده، لباس شخصی ها، دسته های عزاداری، نمازگزاران اعیاد مذهبی وهای دانشجویی

 .ه های گوناگون این دیوان ساالری است. اما همه آن نیستچهر  … و شهدا  های خانواده

ن و یا حوزه و یا مجموعه این دو، به تنهایی نمی تواند، مسیر تحوالت را رقم بزند. البته سپاه پاسدارن مستقل از یک نهاد مشروعیت ساز نظیر خبرگا

ی آمیخته بر داورهمزمان باید تاکید کرد رفتار فرد و گروه های اجتماعی از عوامل و شرایط گوناگونی تاثیر می پذیرد اما در نهایت این تصمیم های مبتنی 

و عملی می شود. این تصمیم ها همیشه عقالنی نیست و ممکن است به اهداف مورد نظر هم نرسد. چون به خطای انسان است که به تصمیم می رسد 

تی آرفتار انسان، درشکل فردی یا جمعی آن، هیچ گاه به عقالنیت کامل نمی رسد و مبتنی بر اطالعاتی است که کامل هم نیست. بنابراین تحوالت 

 .ی بازیگرانی است که در موارد بسیاری قابل پیش بینی نیستآمیخته ای از کنش های عقالنی و غیر عقالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آینده ایران در دستانی لرزان
 رنانی محسن: توسط

 

ز اد کشور و الینحل ماندن مشکالت حاکم بر اقتصاد ایران امحسن رنانی که چندی پیش نسبت به دو قطبی شدن انتخابات و تاثیر مستقیم آن بر اقتص

برای اقتصاد ایران، با تائید صالحیت « افق روشن»ای از شورای نگهبان درخواست کرده است که در جهت ایجاد جمله رکود هشدار داده بود، اکنون در نامه

 .انتخابات فراگیر با سطح باالیی از همبستگی ملی را فراهم آورد کاندیداهایی که از نظر مراجع چهارگانه، مشکلی ندارند امکان تحقق یک

ی خود نوشته است: نزدیک به سه ماه است که نگرانی عمیقی درباره پیامدهای ، محسن رنانی در نامه«اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران»نویسنده کتاب 

های سیاسی، نفر از فعاالن و اندیشمندان حوزه ۷۶گوهایی را با حدود وین خاطر گفتانتخابات اسفند برای اقتصاد ایران در من ایجاد شده است و به هم

یم را در باب هاام. تقریبا بدون استثنا زمانی که نگرانیاقتصادی و اجتماعی کشور )شامل ده نفر اصالح طلب، ده نفر اصولگرا و ده نفر مستقل( انجام داده

ی کردند و حتکردم، همه آنان سخنم را تایید میها برای این عزیزان بیان میهمگرایی و وفاق ملی برای عبور از بحرانهای آینده ایران و لزوم ایجاد بحران

 .پنداشتندکردم میتر از آنچه من توصیف میبرخی وضعیت را خطرناک

نها نهند و ورود به این عرصه برای ما تخن ما وقعی نمیگفتند سیاستمداران به سی وی تفاوت این جا بود که اندیشمندان مستقل ناامیدانه میبه گفته

گفتند مابیرون از قدرتیم و دست به هر اقدامی بزنیم از سوی اصحاب قدرت به عنوان یک اقدام مشکوک که احتماال هزینه دارد؛ اصالح طلبان می

گفتند باید کاری کرد اما در عمل متوجه شدم که همه آنان رچه میشود. و اصولگرایان نیز گای پشت آن است به آن نگریسته و با آن برخورد میدسیسه

باره و دست زدن به هر اقدامی پرهیز دارند و شاید نگران آن بودند که مورد شماتت همفکران و یاران خویش قرار گیرند و به از سخن گفتن در این

 .گران متهم شوندهمکاری با فتنه

 تواند به یکی از بدترین و خسارتمی  ۲۱نوشته است: به گمان من انتخابات اسفند ی خود رنانی در بخش دیگری از نامه

ثباتی های گذشته باشد فرایند واگرایی و فضای تنش و بیهای آن بسیار کمتر از انتخاباتهای بعد از انقالب تبدیل شود. حتی اگر تنشبارترین انتخابات

شرایط امروز، هم آینده اقتصاد آینده ایران، هم آینده دولت یازدهم و هم آینده نظام سیاسی و حتی که در حال پدیداری است، به خاطر حساسیت 

ود خارج محتمل است که آینده ملت ایران را تحت تاثیر قرار دهد. به صراحت معتقدم که سرنوشت اقتصاد ایران در دو سال آینده و این که آیا از رک

های اقتصادی دولت آقای روحانی بلکه این انتخابات مشخص خواهد کرد که آیا در سال بات دارد. در واقع، نه سیاستشود یا نه، بستگی به این انتخامی

شود یا نه. سیاست گذاری دولت برای خروج از رکود شرط الزم است اما کافی نیست. حتی فراتر از این، به گمان اقتصاد ایران از رکود خارج می ۶۷۲۲

کند که روند آینده تحوالت سیاسی در جمهوری اسالمی چگونه باشد و آیا ساختار نظام سیاسی ما همچون گذشته با فراز و یین میمن این انتخابات تع

 غلتد؟یابد یا به مسیری کامال غیردموکراتیک در میتر ادامه میهایی، در یک روند تکاملی به سوی دموکراسی کاملنشیب
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دهد این است که در یک انتخابات قطبی شده یا حذفی کند، آنچه رخ میچه کسی برنده این انتخابات باشد تفاوتی نمی وی در ادامه افزوده است: این که

اش با ساختار سیاسی موجود تضعیف شود و پیوندهای روانیو انحصاری، از یک طرف بخش بزرگی از جامعه از سپهر سیاسی کشور کنار گذاشته می

اص گیرد که متشکل از یک تفکر خشود، و از سوی دیگر مجلسی شکل میو مشارکت آینده آن در مسائل کشور تضعیف میشود، و احساس مسئولیت می

ا سه ها دو یخواهد بود که در بهترین حالت نماینده بخشی از جامعه است. در چنین مجلسی اگر حتی بخش اعظم آنها از عقال و میانه روان باشند، ولی تن

آنها باشد، کلیت آن را به یک مجلس تندرو تبدیل خواهد کرد و راه را بر موفقیت دولت یازدهم برای برون رفت اقتصاد از رکود کنونی  نفر تندرو در میان

ان نخواهد بست. چرا که اگر ترکیب مجلس برآیند کلیه قشرهای اجتماعی نباشد و فقط از نمایندگان یک جناح خاص پر شده باشد حتی اگر بیشتر ای

ت ها این استوانند فضای عمومی مجلس را افراطی کنند. چرا که همیشه شگرد تندروها و افراطیهمان چند تن تندرو می رو باشند،ی فهیم و میانهافراد

واهند های آنان جرأت مخالفت با آن شعارها و مواضع را ندارند و در بهترین حالت سکوت خگیرندکه هم جناحیدهند و مواضعی میکه شعارهایی می

 .کرد و بنابراین فضا در دست همان چند تندرو خواهد بود

ار است وکدر فضای کسب« عدم اطمینان»این اقتصاددان برجسته کشورمان خاطرنشان کرده است: بخش بزرگی از رکود اقتصادی کنونی ناشی از وجود 

رو نیست، بلکه تقریبا چهار برابر نیاز جامعه امروز، سرمایه ود سرمایه روبهکه آن هم عمدتا ناشی از ابهام در فضای سیاسی است. اقتصاد ما اکنون با کمب

درصد ظرفیت خود مشغول به کارند،  ۹۲های صنعتی کشور اکنون به طور متوسط با حدود گذاری کرده است. وقتی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک

درند تا چهار برابر میزان کنونی، تولید کنند. به همین ترتیب از نظر نیروی انسانی، به این معنی است که اگر شرایط کشور مناسب باشد این واحدها قا

کنون با کمبودی ا کمبودی نداریم که هم اکنون چندین برابر نیاز بخش تولید، فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داریم. بنابراین از نظر منابع اصلی تولیدی ما

ولید و اقتصاد ما اکنون کمبود ثبات، کمبود اعتماد و کمبود افق است. و این ها همان منابعی هستند که در رو نیستیم. کمبودهای اصلی بخش تروبه

 .گیرندفضای سیاسی و بر اساس رفتار بازیگران سیاسی شکل می

قشه ما وارد فضای نااطمینانی شدیم. ، فضای ریسکی و مخاطره آمیزی داشت. اما با این منا۸۸به گفته او، اقتصاد ما تا پیش از مناقشه انتخابات سال 

ها و تحریم ها، کشور ما را در فضای ابهامی ای از ایران و سپس صدور قطعنامهبعدها پنجه اندازی دولت دهم به روی دنیا و نشان دادن چهره ستیزگرانه

هنوز در اذهان باقی است. نگویید مناقشه تمام  ۸۸تخابات تر و عدم اطمینانی شدیدتر فرو برد. اکنون مناقشه اتمی تمام شده است ولی مناقشه انغلیظ 

گذار مغز فیل، قلب بره و پای آهو دارد. یعنی حافظه ای گویند سرمایهگران حذف شدند و اوضاع به سوی ثبات رفته است. اقتصاددانان میشد و فتنه

ه گریزد. همین کافتد و آنگاه به سرعت میخطری قلبش به تپش می شود، همچنین به کوچکترینماندگار دارد و چیزی به راحتی از خاطرش حذف نمی

روز بخش هایی از جامعه را از دایره نظام بیرون کنیم پیامش به بازیگران اقتصادی این بههر روز مجبوریم به نام فتنه به مخالفان خود حمله کنیم و روز

ه مقامات حاکم هر روز مجبورند به انگی و رنگی بخشی از جامعه را حذف کنند نشان از است که این کشور هنوز به دوران ثبات پا ننهاده است. این ک

های حاکمان دارد یعنی در این کشور یک نیروی معارض و مخالف قوی وجود دارد که جناح حاکم از آن به شدت هراس دارد و هر آن ممکن است نگرانی

 .شود این کشور با تحولی تازه و بی ثباتی جدیدی رو به رو

ماند که به علت طوالنی شدن بیماری، انرژی، روحیه و مقاومت خود را از دست محسن رنانی هشدار داده است: اقتصاد و جامعه ما به سان بیماری می

 .داده است

تد. برخیزد سرپا بایس این دیگر اقتصاد و جامعه ده سال پیش نیست که اگر یک وزیر عوض شود حالش خوب شود یا اگر اندکی پول به آن تزریق شود

 .است رسیده – سرطان نگویم اگر –بیماری های این اقتصاد به تمام معنا به مرحله عفونت حاد 

 .خواهد تا این بیمار بتواند دوباره بر روی پای خود بایستدخیلی مراقبت می

یادی های زی اعتمادی شدیدی در آن تکثیر شده است و تنشبار زیادی از این اقتصاد کشیده شده است، فریب زیادی به این اقتصاد داده شده است، ب

ه این تواند آخرین ضربه ای باشد کایم و امروز اگر مراقبت نکنیم این انتخابات میبه آن تحمیل شده است. ما در دهسال گذشته نای این اقتصاد را گرفته

اما  گرددمیشود و دوباره به حالت اول خود برمی ی بزنیم اندکی از تعادل خارجااقتصاد را نقش بر زمین خواهد کرد. به یک بدن قوی و سالم اگر ضربه

را بزنیم ممکن است نقش بر زمین گردد. داستان اقتصاد  اگر به بدن بیماری که مدت مدیدی است دچار تب و ضعف و اُفت فشار خون است همان ضربه

 .ما اکنون این گونه است



 های صنعتینون در بلندترین دوره رکود تورمی خود در سالهای پس از جنگ جهانی دوم است. اکنون سالهاست که شهرکگوید: اقتصاد ایران اکاو می

کنند این به معنی خسارت بلندمدت به بنگاه ها و به کل اقتصاد ایران است. در عین حال هم اکنون انبوهی کشور تقریبا با یک چهارم ظرفیت خود کار می

رخانه ها به علت رکود طوالنی مدت در آستانه ورشکستگی هستند اما به امید آن که اقتصاد ایران به زودی از رکود خارج خواهد شد خود از بنگاه ها و کا

شت ههاست وضعیت نزدیک به را سَرِ پا نگه داشته اند که اگر رکود ادامه یابد اینان به ضرورت باید تعطیل شوند یا عمالً ورشکسته خواهند شد. من مدت

کی از اند. یشناسم که چند سال است به امید بهبود اوضاع، خود را تا این جا کشاندهکنم. در میان آنان صنعتگرانی را میهزار بنگاه صنعتی را رصد می

نه اش را که عمر خود را فروشد تا دستمزد بدهد و کارخاهای گذشته بوده است، میها و فعالیتای از مستغالتش را که حاصل اندوختهآنان هر ماه تکه

شناسم که ماهیانه دو و نیم برابر در پای آن نهاده است تعطیل نکند و صدها کارگری که عمری با آنها زیسته است را اخراج نکند. و صنعتگری را می

اران نظیر اینان با هزار خون دل خود را دهد تا بانک برای حراج کارخانه اش اقدام نکند. اینان و هزحقوق کارگرانش سود و خسارت دیرکرد به بانک می

ماده آ اند به امید این که اوضاع ایران ثبات گیرد و اقتصاد از رکود خارج شود. اگر سال آینده ما نتوانیم اقتصاد را از رکود خارج کنیم بایدتا این جا کشانده

 .جدید به میلیون ها بیکار کنونی افزوده خواهد شدها باشیم آنگاه صدها هزار کارگر بیکار ها و تعطیلیشروع امواج ورشکستگی

شود یا نه، بستگی به این انتخابات دارد. در واقع، نه به صراحت معتقدم که سرنوشت اقتصاد ایران در دو سال آینده و این که آیا از رکود خارج می

شود یا نه. سیاست اقتصاد ایران از رکود خارج می ۶۷۲۲در سال  های اقتصادی دولت آقای روحانی بلکه این انتخابات مشخص خواهد کرد که آیاسیاست

 .گذاری دولت برای خروج از رکود شرط الزم است اما کافی نیست

ار سپهر ک ی رقیبان در این انتخابات و یکدست کردن مجلس آینده،رنانی به بزرگان شورای نگهبان، هشدار داده است که گمان نکنید با حذف گسترده

گیری کرده اید. دقیقا بر عکس، برگزاری یک انتخابات بسته با حضور های آینده پیشثباتیاید و از بییران را به سامان و قدرت را یکدست کردهسیاسی ا

 منمایندگان یک جناح خاص و تشکیل یک مجلس یکدست از یک جناح سیاسی همراه با ناامیدی و عدم مشارکت بخش بزرگی از جامعه، به منزله اعال

شود که بخش بزرگی از جامعه از حوزه پنداریم. در چنین فضایی اقتصاد متوجه میعمومی جنگ به اقتصاد است. اقتصاد هوشیارتر از آن است که ما می

 مقدرت سیاسی کنار گذاشته شده است در این صورت تصور بر این است که بخش حذف شده همواره تهدیدی برای بخش حاکم خواهد بود و بخش حاک

پی خطر حضور بخش محذوف را جدی بگیرد و حمله کند و کنترل کند و تبلیغ دراز ترس از دست دادن قدرت و موقعیت خویش مجبور خواهد بود پی

تش یک آور کند و اعالم خطر کند و زنهار بدهد و این ها همه یعنی پیام آشکار به اقتصاد که این کشور هنوز وارد مرحله ثبات نشده است و در این کش

 .ور شودزیرخاکستر هست که هرآینه ممکن است شعله

که روزاروز فریاد شما به این سو همین فضا بر کشور حاکم بوده است؟ این ۸۸ی خود نوشته است: مگر نه این که از انتخابات او در بخش دیگری از نامه

گران باز نگردند و اکنون همین برخورد شما با انتخابات اسفند و بت کرد که فتنهشود که باید مراقاز فتنه و فتنه گران باالست و هر روز هشدار داده می

رت جناح دحذف گسترده رقیبان، دو پیام برای اقتصاد دارد: یکی این که قدرت اجتماعی جناح مخالف بسیار باالست و دیگر این که جناح حاکم از این ق

دهد و به هیچ قیمتی، حتی به قیمت بی اعتبار شدن پی میدرن علت است که هشدارهای پیترسد و به همیمحذوف و احتمال بازگشت آن بسیار می

کن گیرد که فضای سیاسی این کشور هر لحظه ممها، فعال اقتصادی ما نتیجه میانتخابات، حاضر نیست رقبایش به صحنه رقابت بازگردند. و با این پیام

 ی آن تداوم رکود اقتصادی در سال آیندهبلندمدت در اقتصاد و بی افق بودن اقتصاد و نتیجه« عدم اطمینان»است در هم بریزد. و این یعنی تداوم فضای 

 .یا حتی سال های پس از آن است

نده یدهم که وارد این بازی خطرناک نشوید و نگذارید به دست شما و با یک تصمیم شما آرنانی همچنین تاکید کرده است: اما بزرگان شما را زنهار می

بازگشت درافتد. توصیه من این است که در تصمیم خود برای حذف بخش بزرگی از فعاالن از سپهر سیاسی کشور تجدید نظر کنید کشور به سرآشیبی بی

 اق یابد. درو مگذارید یکی از قوانین اجتماعی و سنت های الهی درباره سرنوشت ملت ها که اکنون علم اقتصاد آن را کشف کرده است در باره ما مصد

 .را به شما معرفی کنم« علمِ اقتصادِ توسعه»دانم یکی از جدیدترین نظریات توضیح این قانون اجتماعی و سنت الهی الزم می

یری لوگت جاین اقتصاددان در بخشی از نامه ی خود با مطرح کردن دو راه نوشته است: یا تالش کنید که به هر قیمتی از ورود مجدد رقیب به بازی سیاس

د و م آیکنید که این به منزله زدن سوت یک بازی حذفی جدید در انتخاباتِ در پیشِ رو است؛ و یا این که اجازه دهید شرایط یک بازی منصفانه فراه

حران ز بلوازم مشارکت حداکثری جامعه را مهیا کنید و موجب شکل گیری یک وفاق عمومی تازه و همبستگی ملی برای کمک به عبور عقالنی کشور ا

باقی مانده برای هر دو تیم را و برای کل  تواند آخرین انرژیهای در پیش رو شوید. چرا که تالش برای حذف رقیب و آغاز یک بازی حذفی جدید می



ران خسارت خواهد جامعه را مستهلک کند و مقدمات یک سقوط اقتصادی فراگیر را برای کشور فراهم آورد. که در این صورت هر دو جناح و کل جامعه ای

 .دید

هایش جان سالم به در بردیم به علت این بود که آن بازی در زمانی شروع او هم چنین هشدار داده است که اگر ما از بازی حذفی پیشین با همه خسارت

رده های تولید ما را ویران نکدات بی رویه بنیانشد که کشور با انباشت منابع و سرمایه ها روبه رو بود. اقتصاد رو به رونق بود، ذخایر ارزی ما خوب بود، وار

تماد و شت، اعبود، نرخ تورم و بیکاری بسیار پایین بود، منابع آبی ما به نقطه بحران نرسیده بود، درآمدهای نفت چشم انداز رو به افول کنونی را ندا

های اقتصاد ما تضعیف نکرده بود، فساد به مرزهای نجومی نرسیده  تحریم ها بنیان ی اجتماعی، نشاط ملی و اخالق عمومی سقوط نکرده بود،سرمایه

ارآمد نشده ناکبود، بیکاری آشکار و پنهان به مرز هشت میلیون و حاشیه نشینی به مرز یازده میلیون نرسیده بود و سرانجام نظام اداری ما به این چنین 

 .بود

یم. تفاوت بار بزنو راه داریم. یا سکوت کنیم و شاهد درهم ریزی باشیم یا دست به سرکوب خشونتبه اعتقاد او اگر ما با شورش پابرهنگان روبه رو شویم د

هنگان پابر های مدنی که طبقه متوسط شهری در آنها مشارکت دارد با شورشاعتراضات گروههای نخبگان مانند روشنفکران و دانشگاهیان و حتی شورش

 پذیرند. پس با درخواستت. یعنی آنان نوعی سازمان غیررسمی مدنی دارند و افرادی را به عنوان رهبری خود میاین است که دو مورد اولی رهبری پذیر اس

شوند . اما وقتی فقرا و حاشیه نشینان و پابرهنگان که وضعیت شان گردند یا وارد یک فرایند گفت و گو و تعامل و مصالحه میرهبرانشان به خانه باز می

بردار نیستند. آنان وقتی شورش خود را آغاز کنند، رهبری پذیر و مدیریتیریتی ما در چهار دهه گذشته است اعتراض و شورش میمحصول ناکارایی مد

 ا بزند آنانگیرد. اگر پلیس آنان رگویی شکل نمیوشوند. یعنی فرایند گفتدهند یا وارد فرایندی خسارت بار میکردند یا تا دستیابی به نتیجه ادامه می

آورند. جمهوری اسالمی یک بار در اوایل دهه هفتاد دارند و اگر به آنان شلیک شود آنان نیز سالح های سرد و گرم بیرون مینیز سنگ و چوب برمی

ادی و اقتص داند چقدر خسارتبار است. خسارتهای فیزیکیرو شده است و میبهشمسی در اسالم شهر، اراک، قزوین و مشهد با شورش محدود پابرهنگان رو

 .بود ۸۸هر یک از این شورش های محدود )نظیر شکستن وآتش زدن اماکن دولتی و عمومی( بسیار فراتر از خسارت های کل اعتراضات مدنی سال 

و کل هایی از تهران از کنترل خارج شده بود فقط دانشجویان شورش کردند و چند روز بخش ۶۷۳۸رنانی هم چنین یادآوری کرده است که در سال 

 .تهران ملتهب بود

نیز طبقه  ۸۸با این حال دانشجویان رهبری پذیر و مذاکره پذیر بودند و در نهایت هم همین مذاکرات ماجرا را ختم کرد. در اعتراضات پس از انتخابات 

بری پذیر بود و هم کنترل شده و متوسط شهری اعتراض کردند که چند ماه کل کشور در التهاب و بحران بود. با این حال آن اعتراضات نیز هم ره

رد آنان یخسارتی متناسب با وسعتی که داشت، نداشت. اما اگر میلیون ها بیکار، حاشیه نشین و فقیر دست به اعتراض بزنند و شورش پابرهنگان شکل بگ

 شورش به موجود وضع ریزی همدر تا و اهندخونمی را موجود وضع فقط دیگر نه مذاکره پذیرند و نه رهبری پذیر. آنان هدف روشنی نخواهند داشت. 

 .دهندمی ادامه خویش

توانستیم در عبور کشور از بحران های آینده به آنان های نمادینی را که میها و سرمایهاو ابراز تاسف کرده است که در حال حاضر بخش عظیمی از چهره

ی مختلف جامعه را در عبور از بحران ها با خود همراه کنیم، حذف، تخریب، بی اعتبار، هاتکیه کنیم و از همراهی آنها بهره ببریم و با حضور آنان بخش

هایی از جامعه ما مان حفاظت کنیم. امروز بخشمان باید همانند آثار تاریخیهای نمادینایم؛ و توجه نکردیم که از چهرهقدرت و یا حتی محصور کردهبی

ی سیال و بی مهار ی ما را به یک جامعهها جامعهتواند بسیار خطرناک باشد و در بحرانانده است که این میسر و بی راهبر و بی سرمایه نمادین مبی

 .های نمادین ملی بودتبدیل کند. بخشی از فروپاشی سوریه امروز ناشی از این بود که جامعه سوریه فاقد سرمایه

عشق بود که با سرمایه اجتماعی عظیمی همراه بود، با این حال خطاها و دشواری های  وی هم چنین خاطرنشان کرده است که انقالب پیشین ما انقالب

ای با سرمایه بزرگی از آن برای جامعه ما بر جای مانده است. اگر در آینده در ایران انقالب یا شورشی رخ دهد شورش های کور آکنده از نفرت در جامعه

 .ریب ثمری نخواهد داشتاجتماعی شدیدا تضعیف شده خواهد بود و جز تخ



أی ر محسن رنانی خطاب به مردم نوشته است: نگویید اگر ما رای بدهیم نظام از رای ما برای تحکیم مشروعیت خویش استفاده خواهد کرد. بیایید و

تیِ مجلس و انحصار قدرت و مان برای چهار سال یکدسبدهید، آری یک هفته روی رأی شما مانور داده خواهد شد اما در عوض ما می توانیم با رأی

 .احتماال بسته شدن و امنیتی شدن فضای کشور را به تعویق بیندازیم و احتماال مانع سقوط اقتصاد ایران شویم

 :ی خود را این گونه به پایان رسانده استاین استاد دانشگاه اصفهان نامه

م. ملت ما دیگر نمی خواهد بازی شاه کشی در این کشور ادامه پیدا کند. متاسفانه ما ایم امیدوار و سرافراز بمانیبزرگان شورای نگهبان ما تصمیم گرفته

ه او را یب کدر طول تاریخ ملت کم صبری بوده ایم. مردم انگلستان در طول هزار سال پادشاهی آن کشور تنها یک پادشاه را کشته اند، آن هم به این ترت

سال یک  ۹۲سال اخیر به طور متوسط هر  ۹۲۶و رسما محکوم به اعدام کرده اند. اما ملت ایران در  در مجلس و توسط نمایندگان کشور محاکمه کرده

ش اند سکوت یا کرنپادشاه را کشته یا فراری داده یا در برابر دشمن تنهایش گذارده است. مردم ایران در تاریخ پادشاهی گذشته، وقتی قدرت نداشته

های ایم به این رویه خاتمه دهیم. گرچه روش حذفی شما که سال به سال بخشاند. ما تصمیم گرفتهرش کردهاند شواند و وقتی قدرت داشتهکرده

ه کند اما ما به این بلوغ رسیده ایم ککنید، بسترهای روانی تداوم شیوه نامیمون گذشته را در ما تقویت میتری از جامعه را از دایره نظام بیرون میبزرگ

تر رهنمون کنیم و آرام آرام کشور را به سوی دنیایی با ثبات، عادالنه و انسانیکرار نکنیم. ما صبر می کنیم و با صندوق رای قهر نمیخطاهای گذشته را ت

 .خواهیم شد

 خالصه سازی توسط سایت کلمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خورده و رهاشدهفریب
 یلفانی محسن: توسط

 

 ایران متوسط طبقات ای چند بر کتابِ حاشیه

  *نوشتۀ فرهاد خسرو خاور فرهنگی، برتری و سیاسی شکست میان

 کرده، به بعنوانی که فرهاد خسرو خاور، استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانی در فرانسه، برای سخنرانی خود در نشست ساالنۀ بنیاد پژوهشی صدیقی انتخا

. خسروخاور دهدهای رویداد انقالب اسالمی، یعنی نقش آکنده از تناقض و نامنتظر طبقۀ متوسط جدید در این انقالب را، توضیح میتنهائی یکی از بغرنج

دهد می معمّا پاسخه این ب ای بوسیلۀ همین بنیاد منتشر شده، در یک بررسی سریع، امّا دقیق و جامع،در این سخنرانی، که در یک کتابچۀ هفتاد صفحه

ت که نه سکه چرا و چگونه طبقۀ متوسط جدید، همراه با و در پی روشنفکران برخاسته از آن، به رژیم شاه پشت کرد و برای سرنگونی آن به نیروئی پیو

 اندشیماندگی و تاریکتنها هیچ سنخیتی با آن نداشت، بلکه طی سه ربع قرن، از آغاز جنبش مشروطه تا کودتای بیست و هشت مرداد، با عقب

(obscurantism) حاکم بر آن مبارزه کرده بود. 

ای سابقهشود که به یاد آوریم که رژیم شاه، بویژه در پانزده سال پیش از انقالب، امکانات و امتیازهای بیوخامت و تناقض این معّما هنگامی بیشتر آشکار می

شد. در حالی که نیروئی که به مقابله با آن برخاست و از طریق انقالب مند میخواه به وفور از آنها بهره فراهم کرده بود که طبقۀ متوسط جدید نیز خواه نا

اعتمادی یا لعن و نفرین برای طبقۀ متوسط جدید، بویژه برای روشنفکرانش، نداشت؛ قبل از انقالب در تحقیر اعتنائی و بیبر آن چیره شد، چیزی جز بی

رفت و بعد از انقالب نیز اعضای فعّال این طبقه را دسته دسته اعدام کرد و چند میلیون از آنها شمردن شان پیش می« نجس»ا حد و ناچیز شمردن آنها ت

 .را به تبعید و مهاجرت وادار ساخت

 ان موجز و سریع است که ارائۀدهد، چنتاریخچه و توضیحی که فرهاد خسروخاور از پیدایش طبقۀ متوسط و روشنفکرانی که از دل آن برخاستند ارائه می

انجامد. شاید بر اثر همین ایجاز است که خسرو خاور نیازی به ارائۀ تعریف مورد نظر خود از ای از آن به تحریف و ناقص کردن آن میهر گونه خالصه

، (۱۹ابد. چنانکه در یک مورد، ) زیر نویس ص. پیند و ظاهراً امیدوار است که خواننده خوذ ضمن مطالعۀ کتاب، نعریف مورد نظر او را درینمی« طبقه»

نگاه طبقانی آبراهیمیان با نگاهی که در اینجا عرضه شده متفاوت است. »نویسد ، میانقالب دو بین ایران ،ضمن ارجاع به کتاب مشهور یرواند آبراهیمیان

ل و نیز بر تقابل میان بازیگران اجتماعی رادیکالیزه شده و غیررادیکا بندی آنها میان سکوالر** و مذهبیاین نگاه بر هستۀ مرکزی طبقات متوسط و نقسیم

 .(۱۹)ص. « های عینی طبقاتی با آن در ارنباط متقابل قرار دارند.مبتنی است. به نظر من، ذهنیت عامل اصلی است، و خصلت

چه در عنوان کتاب و چه در متن آن، در اغلب موارد از  قاعدتاً به همین علت )یعنی اصلی دانستن عامل ذهنی در تعریف طبقه( است که خسروخاور،

دانیم در جامعۀ ایرانی طبقه یا طبقات متوسط را معموالٌ به جدید و برد. هر چند که می، نام می«جدید»متوسط، بی ذکر صفت « طبقات»یا « طبقه»
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هم شکاف فرهنگی، یا ذهنی، و هم اختالف منشاً اقتصادی )عینی( کند ناپذیر میبندی را اجتنابکنند. آنچه این تشخیص یا تقسیمسنتی تقسیم می

 نیجنی دوران جدید متوسط طبقۀ که –کند. برای نمونه، اگر در اوان جنبش مشروطیت موجود میان این دو الیه است که آنها را یکسره از هم متمایز می

 ودوج هائیهمآهنگی استعمار با مبارزه و گرائیملّی هایآرمان سر بر الیه دو نای میان نفت، کردن ملّی جنبش جریان در بخصوص و – گذراندمی را خود

ذرانده، تفاوت و شکاف میان آنها، چه در عرصۀ ذهنی )فرهنگی( و چه از لحاظ عینی )منشاً و گ سر از جامعه که تحوالتی و زمان گذشت با داشته،

طبقۀ متوسط سنتی با توسّل به اسالم بنیادگرا به  ۶۷۲۳ناپذیر شده است. تا آنجا که در انقالب تر و سرانجام آشتیهای اقتصادی( دائمًا عمیقوابستگی

هایش در مخالفت با رژیم شاه دموکراسی و رعایت بینی ناسیونالیستی و ضداستعماری، در برابر طبقۀ متوسط جدید قرار گرفت که اولویتمثابۀ جهان

و جهان سومی، و زیر  های چپها را تحت تاًثیر گرایشدهد، این اولویتد خسروخاور هم به درستی توضیح میقانون و حقوق بشر بود. ولی، چنانکه خو

 .ناپذیر اسالم انقالبی، رها کرد و به سلطه )هژمونی( طبقۀ متوسط سنتی در مبارزه با رژیم شاه تن در دادسیطرۀ مقاومت

است و، گذشته از توضیحی که باالتر به آن اشاره شد، در موارد متعدد نیز با « بقۀ متوسط جدیدط»در هر حال، آشکار است که مراد خسروخاور همه جا 

 .است« شکست سیاسی و برتری فرهنگی»کند که منظورش گرفتاری همین طبقه در برزخ روشن می« طبقۀ متوسط»بر « جدید»افزودن صفت 

آمیزی در درون جامعۀ ایرانی قرار گرفت، سه مرحلۀ مهم ن بدو تولّد در موقعیت کشمکشخسرو خاور در تحوّل طبقۀ متوسط جدید )سکوالر(، که از هما

ساالری ، پس از آن، دوران فترت یا هزیمت، از استقرار دین۶۲۳۲دهد : نخست، از پیدایش و گسترش آن از اواخر قرن نوزده میالدی تا انقالب تشخیص می

 .(۹۱انجام بازگشت کم و بیش غیرمتتظرۀ آن به صحنۀ اجتماعی و سیاسی از همین تاریخ به این سو. )ص. )تئوکراسی( تا اواسط دهۀ نود میالدی، و سر

هائی که خسروخاور برای هر یک از آنها پیشنهاد کرده، آنها را رسد. ولی با ویژگیگانه در نگاه اوّل غریب به نظر میهای سهدرازی و کوتاهی این دوران

 .یابیمتاریخی می فهمیدنی و موافق واقعیت

 تولّد و توّهم

داد. شدند، تغییری در ماهیت سکوالریستی آنها نمیهای مسلمان و با زبان مذهبی بیان و نمایندگی میها بوسیلۀ شخصیتاین واقعیت که این خواست

ت که توان نادیده گرفهستند، این واقعیت را نمی« هبیروشنفکران یا نواندیشان مذ»برد در شمار اگر چه تقریباً همۀ کسانی که خسروخاور از آنها نام می

خط بطالن کشیدند و با رویکرد ناگزیرشان به میراث روشنفکران سکوالر ایرانی، « تابوی غربزدگی»شان از منابع غربی، بر و استفاده اینان با توجه و عالقه

 .راه را برای گفتگو دربارۀ آینده باز کردند

ای را از سر گذرانده است. این وسط سکوالر، از نظر مادی و طبعًا از لحاظ نسبت اعضای آن به کلّ جمعیت، رشد تقریباً بالوقفهدر مرحلۀ اوّل طبقۀ مت

ترین حامل و همراه مدرنیته به درون جامعۀ ایرانی بوده، از نظر ذهنی یا فرهنگی همواره با دو عامل استبداد سیاسی رشد بالوقفۀ مادی، که در ضمن مهم

گذراند، توانست از طریق روشنفکرانش در مقابله با و ارتجاع مذهبی درگیری داشته است. در آغاز این مرحله، که طبقۀ متوسط دوران جنینی خود را می

گی ده پانزده و آشفت اهلل نوری(. این توافق به درازا نکشیدترین نمایندگان آن را خنثی کند )اعدام آیتاستبداد سیاسی با مدهب به توافق برسد و مرتجع

 اًثیرت تحت –های آن رو در روئی گاه خونین میان روشنفکران سکوالرسالۀ بالفاصله پس از استقرار مشروطیت را به دنبال داشت، که یکی از ویژگی

 هم مذهبی اعارتج با سرعت به که سیاسی، مرج و هرج برابر در بدیلی عنوان به رضاشاه، دیکتاتوری. بود سنتّی مذهب نمایندگان با – روسی سوسیالیسم

را در مقابله با نهاد مذهب به خود جذب کند. امّا  طبقه این از برآمده روشنفکران توانستمی هم و کرد کمک متوسط طبقۀ سابقۀبی رشد به هم درافتاد،

 .شد اینزدیکی چنین تحقّق انعم — شوروی اتحاد الگوی از بار این –برداری از سوسیالیسم بیزاری از دیکتاتوری، و باز، گرته

طبقۀ متوسط جدید، هم از لحاظ کمیّت و هم از نظر فرهنگی توسعۀ ( ۶۲۲۷تا  ۶۲۲۶زمان با جنبش ملی کردن نفت )دهد که همخسرو خاور توضیح می

در صفحۀ بعد (. ۹۳داند. )ص,کران میبیشتری یافته بود، ولی کودتای بیست و هشت مرداد را آواز قوی دموکراسی در ایران و باعث یاًس عمیق روشنف

الدی، های دهۀ شصت میپس از آن نیز، از سال« شکست جنبش مّلی بوسۀ مرگ دموکراسی به عنوان هدف اصلی طبقۀ متوسط بود.»کند که نیز تکرار می

به عنوان آموزۀ اقتصادی و چه به عنوان نظام  ای از روشنفکران ظهور کردند که به شدت از سیستم پارلمانی غرب و لیبرالیسم آن، چهشدهنسل بیگانه

 Foco) های جدید، نظیر تئوری فوکوسیاسی، بیزار بودند. و به جای اینها، به عقاید کمونیستی، یا در لباس کهنۀ میراث حزب توده و یا با پوشش

Theory) – آوردند روی  — …مین، چه گوارا، رژیس دبره وبرخاسته از نظرات هوشی. 



جا نباشد که تا اوایل دهۀ شصت میالدی خواست آزادی و نظر کرده، بیا شاید یادآوری این توضیح، که خسروخاور به اقتضای ایجاز از آن صرفدر اینج

ترین میتینگ سیاسی به معنای دموکراسی همچنان اولویت و ضرورت خود را نزد طبقۀ متوسط حفظ کرده بود. تنها کافی است به یاد آوریم که بزرگ

اهلل خمینی از حدود های آیت، خواست۶۷۱۹خرداد  ۶۲میالدی( به دعوت جبهۀ مّلی برگزار شد. حتّی در قیام ۶۲۱۶) ۶۷۱۶واقعی کلمه در اردیبهشت 

هشت مرداد، بود که وی نظریۀ والیت فقیه را تدوین کرد. یًاس عمیق ناشی از کودتای بیست و ( ۶۷۱۸ها بعد )رفت، و تنها سالقانون اساسی فراتر نمی

ها، اضافه بر سرکوب و تالشی حزب، با زیر سوآل که واقعیتی انکار ناپذیر است، بیشتر در مورد اعضا و طرفداران حزب توده مصداق داشت که در آن سال

 .ناپذیری شده بودندرفتن کارنامۀ آن نیز دچار بحران هویت و ندامت چاره

ای از نۀ سیاسی از نیروهائی که اصالتاً طرفدار دموکراسی بوذند، خالی شذ و جای آنها را انبوه و آمیزهدر پی شکست جبهۀ ملّی دوّم و سوم بود که صح

های افراطی طرفداران و مبارزان جهان سوّمی، چپ جدیِد افراطی، و بازگشت به مذهب در خوانش انقالبی آن، گرفتند. آنچه بیش از هر چیز این گرایش

گذاشت و به دیکتاتوری فردی روی های شاه بود که هر چه بیشتر حتّی ظواهر مشروطیت و دموکراسی را زیر پا میسیاستکرد، را توجیه و تشدید می

 .آوردمی

های صرفاً دموکراتیک بود که به اعتراض برخاست و خواه نا خواه باعث شروع حرکت انقالبی با این همه، در آستانۀ انقالب طبقۀ متوسط سکوالر با خواست

شد که، به گفتۀ خسروخاور، سنین کهولت خود را های دموکراتیک یا بوسیلۀ برخی پیروان مصدّق اعالم میمشکل اینجا بود که این خواست شد.

وسط فراتر تهای طبقۀ مگذراندند و نفوذ و اعتبار گذشته را از دست داده بودند؛ و یا بوسیلۀ نویسندگان و روشنفکرانی که حوزۀ تاًثیرشان از برخی الیهمی

خود را به « نهضت»طلبی یک انقالبی تمام عیار عنوان اهلل خمینی با موقع شناسی و فرصتهنگامی که آیت(. ۶۷۲۱های شعر پائیز رفت )شبنمی

 …نیافت« انقالبش»ای جز همراهی با وی و با تغییر داد و تمامیت رژیم شاه را نشانه گرفت، طبقۀ متوسط چاره« انقالب»

 بنهزیمت و غ

تر، هر چند سخت خشن و دردناک، از آنچه فرهاد خسروخاور برای سرنوشت طبقۀ متوسط سکوالر در مرحلۀ پس از توان توصیفی مناسببه زحمت می

 در فردای انقالب اسالمی بخش سکوالر جامعه زمین را زیر پای خود .(=« demise ») انقالب اسالمی آورده، پیدا کرد : مرگ، اضمحالل یا شکست

و  ت آمدهخالی دید. حاصل سه ربع قرن تالش و مبارزۀ این بخش از جامعه به منظور استقرار نهادها و نمودهای مدرنیته که به بهائی سخت گران به دس

سالمی را شعار ی ابسیاری از آنها به عناصر عادی و پذیرفته شدۀ جامعه تبدیل شده بودند، یک شبه و یک سره در اختیار نیروئی قرار گرفت که بنیادگرائ

 .خود قرار داده و، حداقل در حرف، در پی نابودی نمودها و نهادهای یاد شده بود و راهنمای اصلی

اش، در جریان انقالب شکست خورده و تار و مار شده بود. آنچه هم که، به امید پذیرفتن رژیم پهلوی، با مسئوالن سیاسی و اداری و نظامی و اقتصادی

آمدن با رژیم اسالمی باقی مانده بود، به سرعت بوسیلۀ دادگاه ها و نیروهای مسلّح انقالب نابود شدند. حاکمیت اسالمی به خوبی و بسی  طرفی و کناربی

 «فرهنگی برتری»اش همانا طبقۀ متوسط سکوالر است. علت نیز چیزی نبود مگر همان پیش از پیروزی بر این واقعیت آگاه بود که دشمن یا حریف اصلی

ناپذیر حاکمیت اسالمی در برابر آن. بنا بر این برای حکومت اسالمی راهی جز قلع و قمع این طبقه وجود این طبقه و، به ناچار، احساس حقارت درمان

گان از ت بزرگ اعدام شداند )به اقتضای امانت باید یادآوری کرد که اکثریکه تقریباً همیشه از این طبقه برخاسته نداشت : امحاء و اعدام مبارزان سیاسی

فاع از سازمان مجاهدین خلق بودند که تشکلی اسالمی بود؛ هر چند که در برهۀ زمانی مورد نظر ما این سازمان به این علت که شعار اصلی خود را د

 نزوی و تصفیه کردن نمایندگان فرهنگیهای چپ از عالقه و طرفداری سکوالرها برخوردار بود(، مآزادی و دموکراسی قرار داده بود، حتّی بیش از سازمان

ها تن از آنان به تبعید و مهاجرت، و در نهایت، سرکوب و کنترل زندگی خصوصی آنچه از این طبقه باقی مانده بود. حکومت اسالمی آن، راندن میلیون

های خود و همراهان شان پیش خیانت به اصول و آرمان حتّی به آن بخش از نیروهای سیاسی سکوالر که به هواداری از آن برخاستند و در این راه تا حد

 .رفتند، اعتماد و رحم نکرد

ش گرفته ای در پیو دورویانه طبقۀ متوسط سکوالر، با وجود برخورداری از برتری فرهنگی و با وجود گسترش و تقویت کمّی، برای ادامۀ بقا، زندگی دوگانه

جانبۀ آثار و عوارض همزیستی طوالنی میان آورد. بررسی همهرا در پی می اخالقی تزلزل ناخواه خواه که ایشیوه –که نام آشناترش تقیه و کتمان است 

 .برتری فرهنگی و شکست سیاسی از عهدۀ این نوشته خارج است



مه یافت، این طبقه با احساس ، که قلع و قمع طبقۀ متوسط جدید به نقطه اوج خود رسید و تا بیش از یک دهۀ دیگر ادا۶۷۱۶ام خرداد بسی پیش از سی

اندیشید و اغراق نخواهد بود اگر بگوئیم که پس از انقالب اسالمی خود را در مقام موالی پس از فتح ایران خوردگی به رویداد انقالب میتلخ باخت و فریب

اهلل ش به آیتاشرکت کرده بود تا به علت عالقه یافت. طبقۀ متوسط جدید، بیشتر به علت مخالفت با دیکتاتوری شاه در انقالببوسیلۀ مسلمانان می

 دانهنرمن و نویسندگان و فکر اهل که است این حقیقت. داشت دانستنش به ایعالقه نه و دانستمی آن از چیزی نه که –اشخمینی و حکومت اسالمی

ه و متناقضی با آن رژیم پیچید رابطۀ شد،می گذاشته شانعهده به یا گرفتندمی عهده به هم را اجتماعی مصلح وظیفۀ اغلب که پیشین، رژیم دوران

تند با بردند و هیج وقت نتوانسداشتند. بسیاری از اینان با وجدانی معذّب از امکانات و امتیازهائی که دیکتاتوری شاه در اختیارشان گذاشته بود، سود می

مرداد و سرنگون کردن حکومت ملّی و مردمی مصّدق، و نیز با حکومت  انگلیسی بیست و هشت-شاه در همکاری با کودتای آمریکائی« سوءسابقۀ»

اشان را در همراهی با انقالب اسالمی با چنین خشونت و قساوتی دریافت دلیدیکتاتوری و پلیسی او آشتی کنند. اّما اکنون که سزای حسن نیّت و ساده

ناشناسی نسبت به شرایطی که رژیم پهلوی برایشان فراهم کرده بود، به خاطر حقشد و خود را کردند، احساس غبن و پشیمانی بر آنها چیره میمی

که جای  دهدهای فکری رایج یا مسلّط بر روشنفکران سکوالر به خوبی نشان میکردند. توضیحات خسروخاور دربارۀ بنیۀ سیاسی و گرایشسرزنش می

 .ع احساسات وجود نداردچندانی برای توجیه یا دلیل قابل قبول و مؤثزی برای این نو

 تولّدی دیگر

های سکوالریستی طبقۀ متوسط را کنترل و سرکوب کند، بلکه از گسترش و پیشرفت آنها نیز عاجز با این همه، حاکمیت اسالمی نه تنها نتوانست گرایش

هائی است حکومت ها و آموزشنیادگرا و نه آرمانبا وضوح هر چه بیشتر نشان داد که خواست اصلی مردم، نه اسالم ب ۶۷۳۱ماند. انتخابات دوم خرداد 

 مانه یعنی –ساالری و برخورداری از حقوق مدنی بودند اسالمی طی قریب به بیست سال به مردم تحمیل کرده بود. آنها همچنان خواستار آزادی و مردم

 های مسلمان ووسیلۀ شخصیتب هاخواست این که واقعیت این .است بوده آنها نمایندۀ و حامل سکوالر و جدید متوسط طبقۀ که هائیهدف و هاخواست

 .دادشدند، تغییری در ماهیت سکوالریستی آنها نمیبا زبان مذهبی بیان و نمایندگی می

ت. اسی بازگشاش به صحنۀ اجتماعی و سیداند که در آن طبقۀ متوسط جدید همراه با نمایندگان فکریها را مرحلۀ سومی میخسروخاور تحولّات این سال

ای که آنها را به استقبال از انقالب رانده بود، وداع های افراطیها و شیوهدهد که در این مرحله، روشنفکران طبقۀ متوسط با اندیشهاو همچنین توضیح می

 .کرده بودند

ه برد کسروخاور از نسل جدیدی از روشنفکران نام میاهلل خمینی و از پایان دهۀ هشتاد میالدی، ختر پس از مرگ آیتدر این مرحله، یا به عبارت دقیق

خوانی اسالم و سیاست را به پرسش کشیدند. اگر اگر چه به انقالب اسالمی دلبستگی داشتند و به درجات گوناگون در آن شرکت کرده بودند، اصل هم

 توان نادیده گرفت کههستند، این واقعیت را نمی« ندیشان مذهبیروشنفکران یا نوا»برد در شمار چه تقریباً همۀ کسانی که خسروخاور از آنها نام می

خط بطالن کشیدند و با رویکرد ناگزیرشان به میراث روشنفکران سکوالر ایرانی، « تابوی غربزدگی»شان از منابع غربی، بر و استفاده اینان با توجه و عالقه

 .راه را برای گفتگو دربارۀ آینده باز کردند

 اخالقی تزلزل …، شکست سیاسی وبرتری فرهنگی

 حاکمیت اسالمی، همراه با سرکوب طبقۀ متوسط جدید، فرهنگ آن را نه سرکوب، که مصادره کرد. این مصادره همۀ فرهنگ سکوالر یا عرفی جامعۀ

از غنائم بادآوردۀ حاکمیت اسالمی تبدیل ی اموال ثروتمندان در اوایل انقالب نبود، به یکی «چپو»شباهت به شد. این مصادره، که بیایرانی را شامل می

 تا …ر زنانشد و آن را از فروافتادن در قعر چاه بنیادگرائی که خود حفر کرده بود، نجات داد. از پذیرفتن عنوان جمهوری، مجلس شورا، حق راًی و کا

 ولیدت النۀ زمانی که –ها دانشگاه گسترش از کنسرت؛ هایسالن و تلویزیون و رادیو در موسیقی تحمّل و شطرنج بازی و بروناوزون ماهی دانستن حالل

 میراث از نگهداری تا … –بود مسلمان مبارزان واجبات و مشغولیات جمله از آنها زدن آتش که – سینما پذیرفتن رفت،می شمار به جاسوس و زدهغرب

 حاکمیت اسالمی مصادره شد و آن را، بوسیلۀ که است فرهنگی عظیم روتث هایعنوان تنها …اسالم از بعد اسالمی غیر ادبیات و اسالم از پیش فرهنگی

 .به واقع، از سقوط در ورطۀ حاکمیت نمام عیار شرع، که با چیزی شبیه به خالفت داعشی قابل مقایسه است، معاف کرد



ثروت و ظرفیت فرهنگی به رژیم اسالمی عرضه  طبقۀ متوسط سکوالر در برابر این مصادره چه واکنشی از خود نشان داد و در عوض آنچه که به صورت

آشکارا از کرده بود، چه دریافت داشت؟ در آغاز، روشنفکران و اهل قلم، در حدود توانائی خود و در فضای متشنج و ناپایدار پس از انقالب چند سالی 

ی آمیزهای احتیاطیمۀ دهۀ نود میالدی، تنها نجواها و زمزمههای سکوت فرا رسید و سپس، تا تحولّات نهویت و موقعیت خود دفاع کردند. پس از آن سال

ها به سرود تبدیل شدند. امّا در هر دو مورد در نجواها به فریاد و زمزمه ۶۷۸۸و در جریان جنبش سبز  ۳۱های پس از خرداد رسید. در سالبه گوش می

 .برابر ماشین سرکوب و کشتار به خاموشی گرائیدند

بوده  ناپذیروسط سکوالر، با وجود برخورداری از برتری فرهنگی، که همچنان ادامه دارد، و با وجود گسترش و تقویت کمّی، که اجتنابجز اینها، طبقۀ مت

 پی در ار اخالقی تزلزل ناخواه خواه که ایشیوه –ای در پیش گرفته که نام آشناترش تقیه و کتمان است و دورویانه است، برای ادامۀ بقا، زندگی دوگانه

دهد و حاصل کارش نیز سخت چشمگیر است. امّا این خیل عظیم نر و اندیشه و قلِم این طبقه همچنان به کار خود ادامه میه اهل عظیم خیل. آوردمی

رشی چنان خود را با خطوط قرمز و حد و حدود تعیین شده از جانب حاکمان سیاسی تطبیق داده که تشخیص مرز فرآوردۀ مستقل از محصول سفا

 .غیرممکن شده است

جانبۀ آثار و عوارض همزیستی طوالنی میان برتری فرهنگی و شکست سیاسی از عهدۀ این نوشته خارج است. باید امیدوار بود که خود فرهاد بررسی همه

 .ای با توش و توان استثنائی او، به این کار همت گماردخسروخاور، یا فرهیخته

 محسن یلفانی

 

 Cultural and Failure Political Between Classes Middle Iranian The havar,*Farhad Khosrok
Sadighi Research Fund, Amsterdam,  Supremacy,۹۶۶۲. 

 که ممکن است« الئیک»و « غیرمدهبی»های استفاده شده و از به کار گرفتن واژه« سکوالر»در این نوشته، به تبعیت از نویسنده همه جا از واژۀ  **
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