توضیحی در باره تجدید انتشار این رساله
این رساله ده سال پیش و در بحبوحه اعتراضات موسوم به "جنبش سبز" در نشریه آرش انتشار یافت.
سرمستی همگانی بسیاری از گرایشات را از چپ تا راست به دنباله روان این نحله مبدل ساخته بود .در آن
فضا اندیشه اصلی این رساله نمی توانست بجز در میان اندک شماری از منقدان گوش شنوایی بیابد .شاید
فرصت بازخوانی آن اکنون مهیا شده باشد.به این امید!
مهرداد وهابی  71ژوئن 9172
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مقدمه
در پاسخ به نخستین پرسش نشریۀ آرش مبنی بر آن که «دالیل و خصلت اصلی این جنبش و شکلگیری و دوام آن را
چگونه میتوان توضیح داد؟» مقدمتاً الزم می دانم یک نکته را به لحاظ متد بررسی این جنبش خاطرنشان کنم .مقاومت و
واکنش در مقابل هر نوع قدرتی از نوع و شیوۀ اعمال قدرت مجزا نیست .نمیتوان سرشت یک انقالب را بدون مختصات
دولتی که علیه آن انقالب حادث شده است ،دریافت .به بیانی دیگر ،برای درک یک جنبش باید خصوصیات و ویژگیهای
دولت مستقر را بازشناخت .از اینرو در پاسخ به این پرسش که دالیل و خصلت اصلی این جنبش کدامست ،مقدمتاً به این
نکته میپردازم که جمهوری اسالمی چگونه دولتی است و تمایزات اصلی آن با دولت پیش از انقالب یعنی رژیم سلطنتی
محمدرضاشاهی کدام است .بررسی این تمایزات در عین حال ما را قادر خواهد ساخت که تفاوتهای جنبش اعتراضی اخیر را
با مبارزات تودهای پیش از انقالب بهتر دریابیم .برخاستن بانگ اهللاکبر بر سر بامها ،تجمع به مناسبت چهلم شهدا و غلیان
روحیه همبستگی و ایثار در میان مردم طی شش ماهۀ اخیر پس از انتخابات خرداد  8811یادآور خاطراتی از انقالب بهمن
است که در صورت شبیهسازی تاریخی میتواند موجب برداشتها و تفاسیری ناصحیح از مسیر تحول اعتراضات کنونی باشد.
مارکس در آغاز اثر جاودانهاش هیجدهم برومر لوئی بناپارت هشدار میدهد که «سنت تمامی نسلهای مرده به نحو سنگینی
بر مغز زندگان اثر میگذارد»( )8و کنشگران و ناظرین را به الگوسازی از حوادث کهن وامیدارد .اگرچه قرینهسازی تاریخی
یکی از اولین گامهای شناخت خود ویژگیهای جدید است ،اما هیچ چیز بیش از به زیر پرسش کشیدن همین قرینهسازیها
برای بازسازی تئوریک لحظه تاریخی کنونی حائز اهمیت نیست.

 -8دولت در جمهوری اسالمی کجاست؟
اگر دولت را با مجموعهای از نهادهای قدرت نظیر پلیس ،ارتش ،زندان ،وزارتخانهها ،شهرداریها و غیره مترادف بپنداریم ،در
آن صورت پاسخ به این پرسش که دولت در جمهوری اسالمی کجاست ،بسیار دشوار خواهد بود .این نکته شاید یکی از سه
تمایز اصلی جمهوری اسالمی با نظام سلطنتی محمدرضاشاهی باشد .کافیست کهریزک را با زندان اوین یا قصر در دورۀ
پیش از انقالب مقایسه کنیم .کهریزک چگونه زندانی است ،تحت نظارت کدام مقام دولتی قرار دارد ،خدمه و کارکنان آن
چه کسانی هستند و از کدام مرجع قانونی و قضائی تبعیت میکنند؟ تا پیش از انتشار «اطالعیه سازمان قضایی نیروهای
مسلح» به تاریخ  81آذر  81( 8811دسامبر  )8()8001که در آن از کشته شدن سه تن به نامهای محسن روحاالمینی ،امیر
جوادیفر و محمد کامرانی در «بازداشتگاه کهریزک» یاد میکند ،حتی تعیین مرجع سرپرستی این نهاد نامعلوم بود .آن را
بر مبنای همۀ معیارهای حقوقی میتوان معادل ایرانی زندان گوانتانامو نامید .کهریزک ،اما ،نه اولین و نه آخرین بازداشتگاه
از این قماش است .بندهای ویژه تحت نظارت سپاه در زندان اوین و دهها بازداشتگاه سایه دیگر نمونههای زندان سیاسی در
جمهوری اسالمیند .تفاوت «کمیته مشترک ضد خرابکاری» و اوین دوران محمدرضاشاهی با کهریزک در این است که
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دوّمی از محدودۀ دولت رسمی و هرگونه ضابطۀ قانونی خارج است ،حال آن که اوّلی از عناصر آشکار و رسمیت یافته نظام
سیاسی استبداد است)8(.
عمدۀ سرکوب مخالفین در تظاهراتهای خیابانی اخیر به دست «لباس شخصیها» (بسیجیها) و نه نیروهای انتظامی وزارت
کشور صورت گرفته است .لباس شخصیها ،گروه انصار و مشابهین آن که با فتوای مذهبی عمل میکنند دولت سایه
محسوب میشوند که اهرمهای اصلی قدرت را در اختیار دارند .این امر نه تنها در حوزۀ دستگاههای سرکوب دولت بلکه در
عرصۀ نهادهای اقتصادی و فرهنگی نیز صادق است .بنیاد مستضعفان( ،)4قرارگاه خاتم االنبیأ و قرب ( )5بر اغلب شریانهای
اقتصادی ،پیمانها و معامالت تجاری کشور حاکمند( .)6اما از محدودۀ دولت خارجند .این نهادها نه وزارتخانه محسوب
میشوند و نه بنگاه انتفاعی خصوصی یا دولتی .اما بر همۀ وزارتخانهها و دوایر رسمی دولتی اعم از اقتصاد و دارائی ،نفت و
بانک مرکزی سیطره دارند و هیچ بنگاه دولتی یا خصوصی به اندازۀ آنها از دسترسی به اعتبارات بانکی و دالرهای حاصل از
درآمد نفتی برخوردار نیست .قدرت چانه زنی آنها برای تمتع از حساب ذخیره ارزی کشور تا بدان پایه است که با موافقت
شورای اقتصاد یک میلیارد دالر از این دارائیها را رسماً و علناً به بهانه عدم تأمین مالی از جانب شرکت ملی نفت ایران به
حساب خود واریز میکنند(.)7
جمهوری اسالمی نوعی «نه دولت» است .بهتر بگویم «شبه دولت» است« ،دولت در سایه» است« ،دولت در دولت»
است( .)1اگر بخواهیم تعبیر جیورجیو آگامبن ) (Giorgio Agambenرا به عاریت بگیریم که در خصلتبندی فاشیسم و
گوانتانامو از اصطالح «دولت استثناء» ) (State of Exceptionیعنی دولتی در «حدفاصل بین آنارشی و قانون» استفاده
کرد (آگامبن ،8005 ،صص  ،)1()78-78جمهوری اسالمی دولت استثناء میباشد.
قانونگرائی و قانون اساسی در دولت استثناء بیمعناست ولو آن که قانون اساسی آن از پیشرفتهترین قوانین عرفی باشد
(نظیر قوانین جمهوری و ایمار) تا چه رسد به قانون اساسی جمهوری اسالمی .حکومت در حد فاصل آنارشی و قانون نیازمند
توسل به کودتاها و ریزهکودتاها به مثابه شیوۀ اصلی حکمرانی است .تاریخچه جمهوری اسالمی از بدو پیدایش تاکنون گواه
این امر است .از ت صویب قانون اساسی جمهوری اسالمی آغاز کنیم که با کودتای مجلس خبرگان علیه طرح پیشنهادی
دولت موقت و مصوب شورای انقالب به منشور والیت فقیه مبدل شد (رجوع کنید به اصغر شیرازی ،8817 ،فصل دوم(،)80
و نیز کریم سنجابی)88(8861 ،؛ ابوالحسن بنی صدر)88(8877 ،؛ عزتاهلل سحابی .)88()8877 ،سپس برهۀ گروگانگیری
سفارت آمریکا را بخاطر آوریم که درواقع کودتا علیه کابینه موقت بازرگان بود (رجوع کنید به بازرگان.)84()8868 ،8868 ،
انحالل حزب خلق مسلمان و گوشمالی دادن به آیتاهلل شریعتمداری به منظور به تبعیت واداشتن مراجع روحانی حلقۀ
دیگری از این ریزهکودتاها بود .کشتار مخفیانه رهبران خلق ترکمن ،طوماج ،جرجانی و واحدی ،حمله به ستاد احزاب
سیاسی توسط «امت حزباهلل»« ،انقالب فرهنگی» و استقرار حاکمیت جمهوری اسالمی در دانشگاهها در سال  8851تداوم
همین شیوۀ حکمرانی بود که در مسیر بعدی خود به طراحی توطئۀ کودتا علیه بنیصدر (نوارهای آیت) و سپس عزل وی ،و
سرانجام کشتارهای سال  8860منجر شد .بر این مجموعه میتوان سیاهۀ طوالنی از کودتاها و ضدکودتاها نظیر ماجرای
نوژه و اعدام قطبزاده را نیز افزود .حاکمیت جمهوری اسالمی حتی در زندانهای رسمیاش از طریق توسل به کودتا مستقر
شده است و شاهد این مدعا کشتارهای گسترده مرداد و شهریور سال  8867به فرمان شخص خمینی است (حسینعلی
منتظری.)85()8810 ،
بنابراین کودتاها و ریزه کودتاها به عنوان شیوۀ اصلی حکمرانی جمهوری اسالمی امری نیست که در گیرودار انتخابات نهم و
دهم ریاست جمهوری یا مجلس هفتم بروز یافته باشد .هرچند که هیاهو و جنجال مطبوعاتی اصالح طلبان حکومتی دربارۀ
کودتای انتخاباتی خرداد  8811انعکاس این واقعیت است که گارد قدیمی جمهوری اسالمی به تازگی قربانی این شیوه
حکمرانی شده و طعم تلخ آن را چشیده است .ناروشنی جایگاه دولت در جمهوری اسالمی در عین حال بیان مغشوش بودن
مرزهای دولت و جامعه و عدم تفکیک کامل این دو از یکدیگر و یا تقابل مفهوم «امّه» (امت اسالمی) و دولت است .این
دومین تمایز جمهوری اسالمی با رژیم سلطنتی محمدرضاشاهیست .در یک دیکتاتوری کالسیک تمایز حاکم و محکوم،
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زندانب ان و زندانی واضح و آشکار است و رابطۀ قدرت در یک مناسبات دوجانبه ) (dyadفیمابین سلطهگر و تحت سلطه
تعریف میشود .نظام سلطنتی پیشین از زمره این نوع استبداد بود .اما نوع دیگری از دیکتاتوری وجود دارد که میتوان از آن
با عنوان «جباریت بیچهره» یا «دیکتاتوری پخش شده» ) (Diffused dictatorshipنام برد (کوشیک بازو-8116 ،
 )Kaushik Basu, 1986که تحت آن هر فردی به شیوۀ خود هم قربانی و هم حامی نظام است و بدین اعتبار جابر فقط
با یک چهره مشخص نمیشود( .)86در چنین نوعی از دیکتاتوری ،اعمال قدرت در چارچوب یک مناسبات سه جانبه
) (triadتعریف می گردد که در آن حاکم با محکومینی روبروست که به دلیل مظنون بودن به یکدیگر با رژیم حاکم
همکاری میکنند.
جمهوری اسالمی از نوع جباریت بیچهره است .بیتردید انقالب بهمن سبب نزدیکی ،تماس و تا حدودی درهم آمیختگی
ملت و دولت شد که پیش از آن سابقه نداشت .اما این امر به معنای توسعه دمکراسی نبود ،زیرا حمایت مردمی و بسیجهای
خیابانی صرفاً وسیلهای بود برای مشروعیت بخشیدن به تبعیض »خودی» و «غیرخودی» مطابق با تفسیر مذهب شیعه
اثناعشری .این ویژگی جمهوری اسالمی از نظر برخی مفسران سیاسی نادیده نمانده است .محمدرضا نیکفر در این خصوص
به درستی چنین مینویسد « :جمهوری اسالمی از ابتدا کانون مقتدری داشته و همزمان برخوردار از سازمانی همچون یک
شرکت سهامی بوده است که در آن سهامداران کوچک ،هم در نقش «مردم» ظاهر میشوند ،هم در نقش رکنی از «قدرت».
جمهوری اسالمی در این معنا «مردمی» است .برای زندانی این امکان موجود است که زندانبان شود ،در تعیین مسئوالن
بندها مشارکت داشته باشد ،خود وکیل بند شود ،از مجریان شکنجه و اعدام شود ،تیر خالص بزند ،سپس به سلولش برگردد
و همچون دیگران محرومیت بکشد و آزار ببیند .همدستی و دوپهلویی از مشخصههای اصلی وضع سیاسی و اجتماعی
ماست .با رژیم همدستی ایدئولوژیک و کارکردی وجود دارد ،هم به شکل فعال و هم به شکل منفعل (محمدرضا نیکفر88 ،
خرداد  .)87()8811ترسیم جمهوری اسالمی به مثابه یک شرکت سهامی تصویری درخشان از واقعیت دوپهلو و دوگانه
حاکم و محکوم در جمهوری اسالمی است .در آن نه تنها میتوان گذشته و حال بسیاری از سازمانهای سیاسی و
شخصیتهای سیاسی را در مقام دوگانه «پوزیسیون» و «اپوزیسیون» دید ،بلکه همچنین با تفکیک سهامداران به کوچک و
بزرگ میتوان مسیر جابجائیها را در بلوک قدرت تعقیب کرد .به این نکته در فصول بعدی مقاله باز خواهیم گشت.
سوّمین تمایز جمهوری اسالمی با رژیم سلطنتی محمدرضاشاهی تعدد جناحهای سیاسی ،رقابت و کشمکشهای شدید
فیمابین آنهاست (نگاه کنید به سعید برزین )81(8876 ،و حمیدرضا ظریفینیا( )81و حسین بشیریه .))80(8818 ،مبادله
سیاسی ) (Political exchangeمتناظر با قدرت چانهزنی ) (Bargaining powerجناحها عنصر نوینی است که با
استقرار جمهوری اسالمی در سیاست معاصر ایران قوام گرفته است .مبادالت سیاسی در محدودۀ قواعد معینی انجام میشود
که داور یا میانجی نظام یعنی ولی فقیه با درنظر گرفتن توازن قوای بین جناحی تعیین میکند .این قواعد دایره آن
اختیارات و موضوعاتی را که می توانند مشمول مبادله سیاسی گردند ،و آن چه را که خط قرمزهای نظام محسوب میشوند و
از دایرۀ چنین مبادالتی مستثنی میباشند ،تعیین میکنند.
گروههای ذینفع اقتصادی (البیها) و اجتماعی نیز با بهرهگیری از رقابتهای جناحی به این یا آن جناح نزدیک شده،
مسئوالن سیاسی گوناگون از وکالی مجلس گرفته تا بیت رهبری را از طریق رشوه دهی خریداری میکنند و در مقابل نیز
از حمایتهای آنان برخوردار میشوند .این ساختار جناحی و مبادله سیاسی ناشی از آن مستقیماً از دستگاه چند مرجعی و
پلورالیستی روحانیت شیعه نشأت میگیرد (در خصوص این پلورالیسم نگاه کنید به :جوادی آملی،)88(8810 ،)88(8871 ،
و نیز مصباح یزدی( .))88بدین اعتبار نیز اطالق صفت توتالیتاریسم به نظام جمهوری اسالمی فاقد دقت علمی الزم است.
برخالف یکی از باورهای رایج در میان محافل جمهوریخواه لیبرال ،دوپارۀ «جمهوریت» و «اسالمیت» در جمهوری اسالمی
لزوماً در تعارض با یکدیگر قرار ندارند .چنین تعارضی هنگامی موضوعیت مییابد که جمهوریت را در معنای مدرن آن یعنی
حق حاکمیت مردم مبتنی بر حقوق مساوی شهروندان در امر انتخاب کردن و انتخاب شدن تلقی کنیم .اما اگر مراد از
جمهوری ،جمهوری پیشامدرن یعنی حاکمیت کنسولی نخبگان یا الیگارشی جمعی صاحبین امتیاز باشد (در مورد تاریخچه
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نظام جمهوری ،رجوع کنید به :اوردل  ،))84(8000 ،Everdellدر آن صورت جمهوری اسالمی بیان اقتدار روحانیون
صاحب امتیاز شیعه است که از ساختاری پلورالیستی برخوردارند .نهادهائی نظیر «مجمع تشخیص مصلحت نظام» (حسین
مهرپور(8878 ،)85؛ مهدی هادوی تهرانی (8871 ،)86؛ اصغر شیرازی ،8817 ،فصل دوازدهم)« ،مجلس خبرگان» و یا
پیش بینی تشکیل شورای رهبری در قانون اساسی جمهوری اسالمی در غیاب ولی فقیه واجد شرایط بازتاب این پلورالیسم
الیگارشی حاکم است .البته این جمهوری پیشاسرمایه داری از تمام مضرّات و بیماریهای جمهوریهای مدرن یعنی اعمال نفوذ
گروههای ذینفع اقتصادی در سامانۀ دستگاه دولتی بهرهمند است.
اگر در ایران نیز نظیر غرب ،مالیات و نه اجاره بهای نفتی منبع اصلی درآمد دولت بود ،همین پلورالیزم سیاسی محدود
می توانست سرآغازی برای خریداری کامل دولت توسط طبقه بورژوازی باشد .در آن صورت شاید جمهوری اسالمی نیز
می توانست در درازمدت مسیری مشابه بناپارتیسم در غرب طی کند (رجوع کنید به فردریک انگلس ،پیشگفتار بر جنگهای
دهقانی در آلمان چاپ دوم سال  )87()8170-8175و به تدریج از یک جمهوری پیشاسرمایهداری به یک جمهوری متعارف
بورژوائی مبدل گردد .اما خودمداری دولت به یُمن اجارهبهای نفتی به ارگانهای ویژه دولتی یا شبه دولتی مجال نشو و نما
داده ،آنان را به ولی نعمتان و سروران واقعی جامعه مبدل میکند .از اینرو اگرچه منشأ این پلورالیزم سیاسی محدود در نظام
جمهوری اسالمی ساختار چندمرجعی دستگاه سنتی روحانیت شیعه است ،اما سرنوشت آن بیش از آن که توسط اعمال
نفوذ اقتصادی بورژوازی و البی گری تعیین شود ،از طریق تحول جمهوری اسالمی مطابق با مقتضیات حکمرانی سیاسی مقرر
میگردد .در فصل آتی خواهیم دید که چگونه همین مقتضیات سیاسی در جهت حذف و یا محدود کردن پلورالیسم سیاسی
عمل کرده است.
جایگاه انتخابات در جمهوری اسالمی نیز از منظر همین پلورالیسم سیاسی محدود و رقابت جناحی معنا و مفهوم دارد ،ورنه
در فلسفه سیاسی شیعه ،مشروعیت قدرت سیاسی نه از رأی مردم ،بلکه از رأی امام نشأت میگیرد .همان طوری که حمید
عنایت ( )8868اظهار میدارد « :شیعه بیشتر در پاسخ به انتقادهای کسانی که از اصل انتخابی بودن جانشینان پیامبر دفاع
میکردند ـ احتجاج میکرد که مسأله رهبری امت ،حیاتیتر از آن بود که به رأی و نظر افراد عادی که ممکن است شخص
ناصالحی برای این مقام برگزینند ،وانهاده شود ،و این با هدف الهی از تنزیل کتاب و ارسال پیامبر تعارض داشت .فقط
خداوند از وجود صفات علم و عصمت در افراد باخبر است و میتواند با شناساندن این افراد از طریق پیامبرانش پیروزی وی و
تنزیلهای خود را تأمین نماید .در اینجاست که مسأله شخصیتها وارد بحث میگردد ،چه شیعه بر آن است که فقط افرادی
که پیوند نزدیک با پیامبر می داشتهاند میتوانستهاند چنین صفاتی را دارا باشند ،و این شرایط جز در علی (ع) و اعقاب
ذکورش جمع نبوده .این بخش از بحث شیعه مکمل نظر دیگر آنان است که شاید مهمترین عنصر در نظریۀ سیاسی شیعه
باشد ـ یعنی ضرورت مطلق و قطعی عدل به عنوان شرط رهبری ،طبق آیۀ صریح قرآن :الینال عهدی الظالمین (بقره)884 ،
(عهد و پیمان حکم و حکومت من به ظالمان نمیرسد ).تکملۀ بحث شیعه راجع به امامت ،همانا توجیه مقام علما یا
مجتهدین در جامعۀ اسالمی در غیاب ائمه است( ».ص  .)81()88پذیرش اصل اجتهاد که متضمن حق تفسیر آزادانه مجتهد
از قوانین اسالم است ،تعدد مراجع تقلید را موجه میسازد (رجوع کنید به محمد ابراهیم جناتی )80(8861 ،)81(8865 ،و
والبریج  .))88(8810 ،Walbridgeوجاهت و مقبولیت عامه مجتهد ایجاب میکند که مقلدین بنا به انتخاب خود مرجع
خویش را برگزینند .به همین منوال نیز حق انتخاب مردم یا سهامداران کوچک در گزینش این یا آن بخش از سهامداران
بزرگ به عنوان متولیان نظام به رسمیت شناخته میشود بی آن که آرای مردم مالک مشروعیت نظام یا اقتدار ولی فقیه
تلقی گردد.
اگرچه در جمهوری اسالمی ،انتخابات به عنوان یکی از ابزارهای حکمرانی در قیاس با توسل به کودتاها و ریزه کودتاها و یا
بسیجهای خیابانی نقش ثانوی دارد ،اما این ابزار بارومتر پلورالیزم سیاسی در میان خودیها یا رقابتهای جناحی فیمابین
آنهاست.
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 -9تغییر در چارچوب نظام
پس از تشریح خودویژگی های نظام جمهوری اسالمی به پرسش نخست نشریۀ آرش باز میگردیم« :دالیل و خصلت اصلی
این جنبش و شکلگیری و دوام آن را چگونه میتوان توضیح داد؟» پاسخ فشرده من به این پرسش بدین قرار است :دلیل و
خصلت اصلی این جنبش را باید در نیاز به تغییر در کل جامعه ،اما تغییری در چارچوب نظام جمهوری اسالمی جستجو
کرد .شکلگیری این جنبش را باید محصول بنبست در مبادله سیاسی فیمابین جناحهای نظام ،بروز آشکار و علنی جنگ
قدرت در میان سهامداران اصلی نظام و ک شیده شدن آن به سطح خیابانها دانست که ثمرۀ مداخله فعال اقشار متوسط
شهری و باالخص جوانان و زنان بود .اکنون الزم است عناصر مختلف این پاسخ فشرده را بیشتر بشکافیم.
برخالف چهار سال پیش که فضای انتخاباتی ایران تحریمی بود (بهمن احمدی امویی 88 ،فروردین  ،))88(8811در آستانۀ
دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری ،طرفداران تحریم بازی انتخاباتی به اقلیتی بیتأثیر یا کم اثر تبدیل شده بودند.
انتشار بیانیۀ نخست «انتخابات و گفتمان مطالبه محور» (یکشنبه  85اسفند  85 ،8817مارس  )88()8001با امضای حدود
 800نفر از شخصیتهای ملی ـ مذهبی و اصالح طلب ،و سپس «بیانیۀ شماره  8انتخابات و گفتمان مطالبه محور» (سه
شنبه  81خرداد  1 ،8811ژوئن  )84()8001با امضای حدود  500نفر از کنشگران سیاسی و اجتماعی علیرغم آن که از
کاندیدای مشخصی حمایت نمیکرد ،اما به قول آقای بابک داد «تحریم انتخابات» را «تحریم» میکرد (بابک داد ،سه شنبه
 88خرداد  8 ،8811ژوئن  .)85()8001بدین سان موقعیت مردم را در آستانۀ انتخابات میتوان این طور توصیف کرد:
«پسرفت دیده می شود و تسلیم ،تسلیم به این که گویا مقدر است با همین سیستم بسازند»( .محمدرضا نیکفر ،سه شنبه
 88خرداد .)86()8811
کسی که به نحو درخشانی این «پسرفت» به معنای دقیق کلمه را مشاهده و تئوریزه کرد ،سعید حجاریان بود در مقالهای با
عنوان «بربریت یا مدرنیت ،بزنگاه اینجاست» (سعید حجاریان 88 ،خرداد  88 ،8811ژوئن « :)87()8001از ابتدای انقالب
ما در هر انتخابی نوعی صفآرایی اصلی داشتیم .در نیمه اول عمر جمهوری اسالمی صفآرایی اصلی میان چپ و راست بود.
از نیمه دوّم تا انتهای دولت خاتمی این صف آرایی چرخشی به سمت مفهوم جدیدی پیدا کرد که آن را دموکراسیخواهی و
اقتدارطلبی مینامیدند .به گمان من از پایان دوره خاتمی کامالً چرخش دیگری رخ داده است که من آن را به بربریت و
مدرنیت تعبیر میکنم .در این صفآرایی یکسو عناصر مخرب قرار دارند و سوی دیگر طالبان عمران (به معنای ابن خلدونی).
از یک سو جریانات غارتگری که حکومت را طعمه پنداشته و بر سر آن تکالب و تحارش میکنند (تحارش به عربی تقریباً
معادل  harshانگلیسی است و به معنای چپاول کردن به کار می رود چپاولی که در آن بیش از آن که میل شود ،حیف
میکند ».اشاره حجاریان به «عناصر مخرّب» و چپاولگری که بیش از آن که میل کنند ،حیف میکنند متوجه اقتدار فزاینده
سپاه و بسیج در عرصه سیاسی و اقتصادیست .معالوصف علیرغم این پسرفت عمومی ،میل به تغییر بارزتر از چهار سال پیش
در سطح جامعه مشهود بود ،میلی که اگرچه اندیشه بزیر کشیدن نظام را خیالپردازانه و دور از دسترس میپنداشت ،اما
امیدوار تغییری در چارچوب نظام بود.
بدینسان از همان ابتدا ،بازی انتخاباتی تبدیل به نمایش بزرگ تغییر و تحولطلبی گردید ،نمایشی که میباید همزمان
مقبول تماشاچیان داخلی و خارجی میافتاد .پس الگوی رقابتهای انتخاباتی آمریکا سرمشق قرار گرفت :از هر دو حزب بزرگ
دو کاندیدا و سپس مناظرههای تلویزیونی فیمابین کاندیداها .دو کاندیدای اصولگرا هر دو عنوان «دکتر» را یدک
میکشیدند :دکتر احمدینژاد و دکتر محسن رضائی در مقابل «مهندس» میرحسین موسوی .طبعاً اصرار بر استفاده از القاب
«دکتر» و «مهندس» تا بدان پایه که به افتضاح جعل مدرک دکترا از جانب کردان و جانشین شدن صادق محصولی در
کابینه احمدینژاد انجامید و یکی از محورهای مناظره موسوی و احمدینژاد بود ،خود نشان از تغییری مهم در ارزشها و
ساختار جمهوری اسالمی داشت.
نظامی که با تأکید بر ارزشهای اسالمی بعنوان پاسخی به بحران هویت ناشی از «فرهنگ غربزده» شاهنشاهی به اریکه قدرت
رسیده بود اکنون آزمندانه خود را ملقب به عناوین دوران «طاغوت» میساخت .اگر با اصالحات ارضی و گذار از فئودالیسم
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به سرمایه داری در دهۀ چهل ،اقشار مدرن شهری در تعریف هویت جدید خود دچار بحرانی عمیق شده بودند ،اکنون با
گذشت سه دهه از استقرار جمهوری اسالمی ،اقشار سنتی دیروز یعنی روحانیون و «عوام» هوادار آنان یعنی بازاریان ،کسبه
و اصناف و فرزندانشان به شکرانه موقعیت ممتاز خود در اعمال حکمرانی با ظواهر تجدد آشنا شده ،ارزشهای پیشین خود را
تحقیر کرده ،دچار بحران هویت گردیدهاند .از اینرو نه فقط اقشار مدرن شهری بلکه اقشار سنتی دیروز جامعه نیز اکنون
خواهان تغییرند« .قشربندی طبقاتی در جامعه پیشرفته ،جامعه به روی جهان گشودهتر شده ،انتظارها باال رفته و حتا در
میان «هزار فامیل» نیز ،فرزندان دیگر منش پدران را دنبال نمیکنند .دیگر با مثلث سنتی آخوند ـ بازاری ـ لومپن نمیتوان
سیاستورزی کرد .با بسیج عوام ،نمیتوان جامعه را ترور کرد و به تسلیم واداشت .جمعی از «عوام» سابق ،اینک چه منزلتی
یافتهاند .از میان آنان ،گروه بزرگی سردار و دکتر و مهندس شدهاند ،فرزندانشان درس خوانده شدهاند .حجتاالسالم دکترها
سرمشق شدهاند ،طلبهها به آنان اقتدا میکنند و دیگر به سادگی حاضر نیستند با چاقوکشها دمخور شوند .سهمیهایهای
دیروز به سهمیههای امروز با تحقیر مینگرند .تغییر نسل با خود تغییر منش به همراه آورده» (محمدرضا نیکفر ،سهشنبه
 88خرداد )81(.)8811
تحول صرفاً در میان «عوام سابق» رخ نداده است .مدرکگرایی در میان «خواص» یعنی روحانیون و حوزویان قم ،مشهد و
اصفهان نیز که اکنون متصدی مشاغل اداری و حکومتیند رواج یافته است .شکلگیری الیۀ جدید «دانشجو ـ روحانی»،
«حجتاالسالم ـ دکتر» ثمرۀ تلفیق دین و دولت است که به موجب آن روحانی را به دنبالهروی از فرهنگ اقشار میانه
شهری واداشته است« ،هدف روحانیت هم ایضاً از دستیابی به مدرک تحصیلی ،سهولت پیوستن به مشاغل علمی ،اجتماعی
و فرهنگی است تا هم به لحاظ سطح مالی خانوادگی به یک سطح زندگی متوسط همانند اقشار متوسط اجتماعی دست
یابند و هم بدنه اصلی حوزه به لحاظ تعیین سطح تحصیلی و علمی از بالتکلیفی رها شود( ».محمدحسین شمسایی 81 ،آذر
 81 ،8811دسامبر )81(.)8001
مناظرههای تلویزیونی باالخص منازعه انتخاباتی «دکتر» احمدینژاد و «مهندس» موسوی(( )40بیبیسی 84 ،خرداد
 4 ،8811ژوئن  )8001به صحنه محاکمه گارد قدیمی مؤسس نظام جمهوری اسالمی طی بیست و پنج سال گذشته و در
رأس همۀ آنها هاشمی رفسنجانی و «آقازادههایش» انجامید که به ادعای احمدینژاد پایهگذار «اشرافیت» نظام بودهاند .این
حمالت خصمانه آشکار از جانب احمدینژاد و سکوت «رهبر معظم» سرانجام موجب نگارش نامه سرگشاده رفسنجانی به
خامنهای گردید (سهشنبه  81خرداد  1 ،8811ژوئن  )48(.)8001این اقدام بیسابقه از جانب عالیجناب خاکستری مبیّن
بنبست مبادله سیاسی و چانهزنی در میان جناحهای حاکم یا سهامداران اصلی نظام بود.
در این نامه ،رفسنجانی اظهارات احمدینژاد را حساب شده و محصول یکرشته «مقدمهچینیهای قبل و حوادث بعد از
مناظره با موسوی» میداند که «افتخارات ربع قرن انقالب اسالمی» را به عنوان رقیب اصلی نشانه گرفته است و زیر سؤال
برنده « تصمیمات بنیانگزار جمهوری اسالمی ایران و تالشهای امام راحل و مردم مسلمان و متعهد و روحانیت عظیمالقدر»
است .رفسنجانی ضمن هشدار دربارۀ خطر گرفتاری کشور به سرنوشت دورۀ بنیصدر ،نامۀ خود را با اشاره به احتمال
رویاروئی جناحهای نظام در خیابانها به پایان میبرد« :از جناب عالی با توجه به مقام و مسئولیت و شخصیتتان انتظار است
برای حل این مشکل و برای رفع فتنههای خطرناک و خاموش کردن آتشی که هماکنون دودش در فضا قابل مشاهده است،
هرگونه که صالح میدانید اقدام مؤثری بنمایید و مانع شعلهورتر شدن این آتش در جریان انتخابات و پس از آن
شوید )48(».این اظهارات را البته نباید به حساب دوربینی رفسنجانی گذاشت چرا که وی صرفاً یک مفسر سیاسی نیست
بلکه یکی از معماران نظام و دست اندرکاران اصلی سیاست ایران است .او نه بعنوان ناظر بلکه به مثابه مداخلهگر از رویاروئی
آتی سخن میگوید .این رویاروئی نیز نه فقط در آستانۀ انتخابات دهم بلکه از فردای انتخابات نهم یعنی همان هنگام که در
نتیجه مداخله «حزب پادگانی» ،احمدینژاد فاتح انتخابات بیرون آمد و رفسنجانی شکایت نزد خداوند برد و کروبی مصمم
به تشکیل حزب «اعتماد ملی» گشت ،آغاز شد .نخستین دورۀ ریاست جمهوری احمدینژاد و نحوۀ تعیین کابینه وی
هرگونه امید به امکان مبادله سیاسی از طریق چانه زنی در باال را به یأس مبدل ساخت و تدارک جنگ قدرت جناحها را
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الاقل در یک ساله پایانی این دوره به همراه داشت .این نکته را در «پاسخ سلیمی نمین (رئیس مرکز مطالعات و تدوین
تاریخ معاصر ایران) به نامه انتخاباتی هاشمی رفسنجانی» ( 88مرداد ماه  5 ،8811اوت  )48()8001میتوان مشاهده کرد.
نامه مزبور که حاوی نکات بسیار مهمی پیرامون تاریخچ ه اختالفات سهامداران اصلی نظام است ،انگشت اتهام را به سوی
رفسنجانی بعنوان صحنهگردان واقعی رقابتهای انتخاباتی علیه احمدینژاد از یک سال پیش بدین سوی دراز میکند:
« براساس کدام تحلیل تصور نمودید که اگر در پشت صحنه ،انتخابات را رهبری کنید حساسیت مردم برانگیخته نخواهد
شد؟ قرار گرفتن حضرتعالی در کنار آقای میرحسین موسوی و آقای خاتمی ،پیوند همه کسانی را که از سال  60در قدرت
بودند برای دستیابی مجدد به قدرت در ذهن مردم رقم زد .چرا از این مطلب غفلت شد که فعالیتهای گسترده حضرتعالی و
منسوبانتان از نگاه مردم پنهان نخواهد ماند؟» (همانجا) .مروری بر اظهارات هاشمی رفسنجانی در یکسال پیش از انتخابات
در سایت شهاب نیوز شواهد متعددی در این خصوص به دست میدهد« :نگرانی هاشمی از کاهش قدرت و منزلت ایران در
جامعه جهانی ( 88مهر  17ساعت  .)80/86هشدار هاشمی درباره انزوای روحانیت ( 85آبان  ،17ساعت  ،)85/88انتقاد
شدید هاشمی از اقتصاد صدقهای و گداپروری در کشور ( 86آبان  ،17ساعت  .)88/84هاشمی رفسنجانی :درآمد نفتی
بیسابقه کشور چه شده؟ ( 80آذر  ،17ساعت  ،)88/81هاشمی :هدف طرح دولت وحدت ملی ،واقعاً وحدت است ( 85آذر
 ،17ساعت  ،)84/41آیتاهلل هاشمی رفسنجانی فراخوان داد :هوشیاری عمومی در مقابل انحرافات احتمالی در انتخابات (5
دی  ،17ساعت  ،)88/50هاشمی :بعضیها در صدد مخدوش کردن اراده مردم هستند ( 84دی  ،17ساعت  ،)85/80ادامه
رایزنیهای محرمانه هاشمی و خاتمی ( 81دی  ،17ساعت  ،)88/07هاشمی :گناه بزرگی است که برخی زبان مردم را
میبندند ( 1بهمن  ،17ساعت  ،)88/41در مصاحبه مفصل با روزنامه جمهوری اسالمی مطرح شد :مواضع صریح هاشمی
پیرامون مهمترین مسائل روز سیاسی از جمله ...حذف گسترده مدیران ،عملکرد دولت احمدینژاد به ویژه در ابعاد اقتصادی
و سیاست خارجی ،انحالل ناگهانی سازمان مدیریت و شورای پول و اعتبار ،جریان متحجرین مذهبی و»...
روزنامه کارگزاران  88مرداد  8817نیز ما را باخبر میسازد که از یکسال پیش از انتخابات رفسنجانی حساسیت حوزهها را به
«تقلبات و تخلفات» انتخاباتی برانگیخته بود ،و در محوطه دانشگاه آزاد تهران ستاد نظرسنجی با استخدام هزار تن و به
سرپرستی پسرش مهدی هاشمی تشکیل داده بود تا نوسانات افکار عمومی را دربارۀ کاندیداها به ثبت رساند )44(.در جریان
انتخابات اخیر ،رفسنجانی تالش کرد تا بمثابه سخنگوی سیاسی الیگارشی روحانیت شیعه و نظام جمهوری اسالمی در ظرف
یک ربع قرن گذشته در مقابل چرخش جدید نظام واکنش نشان دهد.
این چرخش جدید که پس از اشغال سفارت آمریکا میتواند سومین مرحلۀ انقالب اسالمی نامیده شود ناظر بر جابجائی
الیگارشی روحانیت شیعه با الیگارشی سپاه و بسیج است .در مسیر این جابجائی ،نظام تدریجاً از گروهبندیهای اجتماعی که
بلوک قدرت مؤسس نظام را تشکیل میدادند یعنی روحانیت شیعه و بازار استقالل یافته است .سرآغاز این تحول را میتوان
نیمه دوم دهۀ شصت پنداشت که منجر به تجدیدنظر در قانون اساسی و تصویب اصل «والیت مطلقه فقیه» گردید .دینامیزم
این امر را باید در مقتضیات حکمرانی سیاسی و تأثیر بیواسطۀ آن بر ساختار دستگاه روحانی جستجو کرد .رویۀ دیگر
تشکیل دولت مذهبی ،پیدایش مذهب دولتی است که مستلزم ارجحیت قائل شدن برای منافع نظام نسبت به اصول و فروع
دین میباشد .امری که از دیدگاه بنیانگزار جمهوری اسالمی ،آیتاهلل خمینی ،الزمه بقأ و دوام نظام است و در مباحثات
فقهی به «احکام ثانویه» موسوم است.
مضافاً این که پیدایش مذهب دولتی مستلزم پایان دادن تدریجی به استقالل دستگاه سنتی و چندمرجعیتی روحانیت شیعه
است .اصل اجتهاد و تعدد مراجع که تاکنون مبنای پلورالیزم محدود در میان خودیها بوده است با امر تمرکز قدرت در
دستگاه دولتی در تعارض قرار گرفته است و ضرورت تحول جمهوری اسالمی به سوی حکومت اسالمی را مطرح کرده است.
افزایش نفوذ روحانیت وابسته به سپاه از یکسوی و مداخله مستقیم سپاه در تعیین ائمه جماعات از سوی دیگر( )45بازتاب
این تغییر مناسبات فیمابین سپاه و روحانیت است .انتخاب مجدد احمدینژاد به ریاست جمهوری به پشتوانه سپاه و بسیج و
تقلبات گسترده انتخاباتی( )46مبشّر چنین تغییر کیفی در نظام جمهوری اسالمی است که متضمن افول سیادت روحانیت و
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خاتمه پلورالیزم محدود خودیهاست .آیا چنین تحولی به افزایش اقتدار ولی فقیه میانجامد و ویرا به یک سلطان تمام عیار
مبدل میسازد؟ در بادی امر چنین به نظر می رسد که ولی فقیه با استقالل از دستگاه روحانی و تجدید آرایش ساختار
سنتی آن به نفع روحانیت دولتی به اوج اقتدار دست یافته ،والیت مطلقه فقیه را در چهرۀ تام و تمام یک سلطان تحقق
میبخشد .اما در واقعیت امر چنین موقعیتی مستلزم اتکای هرچه بیشتر وی به سرنیزه سپاه و بسیج میباشد و به معنای
افول نقش وی به عنوان میانجی و داور نهائی است .به عبارت دیگر در یک تئوکراسی نظامی یا به تعبیر هانتینگتون «رژیم
پراتوریای مذهبی»( ،)47ولی فقیه بیشتر گروگان قدرت امنیتی ـ نظامی است تا ولینعمت و سرور نظام.
همان طوری که در فصل نخست خاطرنشان شدم ،نظام جمهوری اسالمی به مثابه «شبه دولت» از مجموعهای از جناحهای
سیاسی رقیب تشکیل میشود که وحدت خود را به شکرانه والیت فقیه احراز میکنند .این نظام که در حد فاصل آنارشی و
قانون قرار دارد ،نوعی نظم اجتماعی مبتنی بر «هماهنگی ویرانگر»( )47یا آنارشی سازمان یافته است که بدون والیت فقیه
انسجام دولتی خود را از دست داده به مجموعهای از فراکسیونهای رقیب و متخاصم فرو میکاهد .آیتاهلل امامی کاشانی
محق است وقتی به عنوان خطیب جمعه تهران اظهار میدارد که «اگر والیت نباشد ،همه چیز بههم میریزد( ».تابناک87 ،
آذر  )41(.)8811اما نبود والیت از هنگامی آغاز می شود که ولی فقیه نقش خود را به عنوان داور و میانجی جناحهای رقیب
از دست بدهد .تظاهرات میلیونی مردم در  85خرداد در اعتراض به تقلبات گسترده انتخاباتی مشروعیت فاتح رسمی
انتخابات را زیر سؤال برد .سخنرانی خامنهای در نماز جمعه  81خرداد در تأیید احمدینژاد و صحت انتخابات ،و تهدید
مردم به سرکوب نشان از ناتوانی وی در ایفای نقش داور و میانجی داشت .تظاهرات عظیم فردای آن روز که در پاسخ به
اظهارات ولی فقیه صورت گرفت این واقعیت را مسجل ساخت که بحران سیاسی موجود بهیچوجه به موضوع تقلبات
انتخاباتی محدود نشده ،مبیّن زیر سؤال رفتن نقش و جایگاه والیت فقیه است.
بدین اعتبار نیز آیتاهلل جوادی آملی در خطبه مهم خود برای برونرفت از بحران به تاریخ  5تیرماه  87( 8811ژوئن
 )8001اظهار داشت« :ما یکجا را باید نگاه داریم آن دیانت است ،حوزه و مرجعیت است .اینها را باید حفظ کنیم .اگر
اختالفی پیش آمد ،اینجا باید سالم بماند .همه اشخاص ،همه مکانها ،همه منابر و تریبونها را نمیشود آلوده کرد به این
سمت و آن سمت ...جدا بودن مجری قانون از داور و نیز فقیه باتقوا و قانوندان راه خروج از بحران پیچیده کنونی کشور
است»)41(.
خالصه کنیم .منشأ این بحران را باید در تغییر درونی خود نظام یافت :گذار از اقتدار الیگارشی روحانیت به الیگارشی
مشترک سپاه و روحانیت قواعد تاکنونی مبادالت سیاسی درون نظام را زیر سؤال برده ،به آن چنان درگیریهای شدید و
آشکار فیمابین جناحهای قدرت انجامیده است که موقعیت ولی فقیه را بعنوان داور و میانجی نهائی تعارضات به چالش
کشیده است .بی تردید این منازعات در نظامی که قدرت حکومتی حکم آب و نان را داشته ،وسیله دستیابی به رانت نفتی
است مستقیماً با منافع اقتصادی گره خورده است .از اینرو در این مالحظۀ سلیمی نمین حقیقتی انکارناپذیر وجود دارد« :در
جریان انتخابات دوم خرداد  76آقای ناطق نوری طیفی را نمایندگی میکرد و آقای خاتمی طیف مقابل آن را .آیا در کنار
هم قرار گر فتن این دو در این انتخابات پدیده قابل تأملی نبود؟ بهم ریختن دستهبندیهای سیاسی برای مردم ویژگیهای
اقتصادی سیاسیون را حائز اهمیتتر ساخت .در این زمینه باید حق را نیز به مردم داد زیرا حضرتعالی ناخدای کشتیای
شدید که عالوه بر دوم خردادیهای سیاسی و اقتصادی ،برخی چهرههای اقتصادی جریان متقابل نیز در آن جای گرفتند.
سوار شدن افرادی چون آقایان فالحیان ،رفیقدوست ،واعظ طبسی ،ناطق نوری و ...بر این کشتی ،شاخصهای ارزیابی گذشته
را کامالً تغییر داد )50(».بی تردید جابجائی الیگارشی روحانیت با الیگارشی سپاه متضمن تعارض منافع اقتصادی عظیم و
مبارزه مرگ و زندگی بر سر حفظ این منافع است .اما این تصادم صرفاً به ابعاد اقتصادی تنزل نیافته ،خصلت سیاسی فراگیر
دارد .حذف یا محدود کردن پلورالیزم خودیها که عالئم آن هماکنون با انحالل مجاهدین انقالب اسالمی ،جبهه مشارکت،
ادوار وحدت و دفتر تحکیم وحدت آشکار شده است ،جناحهای رقیب و بعضاً متخاصم را در مقطع  8خرداد به همگرائی و
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وحدت سوق داده است .این آن چیزی است که حجاریان با عنوان تصادم «بربریت و مدرنیت» توصیف میکند ،و سلیمی
نمین بعنوان جبهۀ گسترده سیاسی و اقتصادی تحت رهبری رفسنجانی.
پیش از آ ن که به مطالعه نقش اقشار میانه شهری در جنگ قدرت جناحهای رقیب بپرداریم ،الزم است مروری اجمالی بر
موقعیت هر یک از این جریانها بطور جداگانه داشته باشیم و فاتحین و مغلوبین انتخابات دهم را بازشناسیم.

 -8جناحهای سیاسی رقیب :موافق یا مخالف نظام؟
چهار کاندیدای انت خابات ریاست جمهوری که پس از عبور از صافی شورای نگهبان به احراز صالحیت «خودی» بودن دست
یافتند به دو طیف قدرت موسوم به «اصولگرا» و «اصالحطلب» تعلق داشتند .از اینرو جناحبندی سیاسی جمهوری اسالمی
در آستانه انتخابات دهم عموماً به تقابل اصولگرایان و اصالح طلبا ن معروف شده است که مطابق آن احمدینژاد و رضائی
طیف نخست و موسوی و کروبی طیف دوم را نمایندگی میکنند .بدینسان برندۀ رسمی انتخابات اصولگرایانند ،حال آن که
با احتساب تقلبات گسترده ،پیروز واقعی اصالحطلبانند.
معالوصف بررسی دقیقتر نشان میدهد که صفبندی بر مبنای اصولگرائی و اصالحطلبی در انتخابات دهم اعتبار خود را از
دست داده بود .در حالی که موسوی به عنوان مدافع خط امام خمینی خود را «اصولگرای اصالحطلب» مینامید و در انتقاد
از کارنامه احمدینژاد ،از حمایت طیفی از اصولگرایان برخوردار بود ،احمدینژاد که به نیابت از اصولگرایان سخن میگفت و
از سوی سپاه و بسیج حمایت می شد ،خود را در جایگاه اپوزیسیون نظام نشانده بود .به قول اسفندیار رحیم مشائی ،رئیس
دفتر محمود احمدینژاد و معاون اول پیشنهادی وی در کابینه دهم« ،از  84میلیون رأی احمدینژاد ،بیست میلیون منتقد
به نظام هستند که در این انتقاد خود ،حتی از آن سیزده میلیون هم جدیتر هستند ،چرا که آن سیزده میلیون تنها دولت
احمدی نژاد را زیر سؤال بردند ،ولی این بیست میلیون به کل روند سالهای گذشته پیش از احمدینژاد نه گفتند و در
حقیقت احمدینژاد در این میان فقط چهار میلیون رأی ایجابی دارد 88( ».مرداد )58(.)8811
مهمترین خودویژگی انتخابات دهم آن است که جناحهای گوناگون نظام علیرغم جنگ قدرت همهجانبه در یک نکته وحدت
کلمه دارند :مخالفت با نظام! هژمونی گفتمان مخالفت با نظام را در این واقعیت میتوان مشاهده کرد که همه جناحها
یکدیگر را به مخالفت با نظام متهم میکنند و هیچ تعریف واحد یا مورد توافقی دربارۀ موافق و مخالف ،خادم و خائن به نظام
وجود ندارد .براستی چگونه می توان به تعریف واحدی در این خصوص دست یافت وقتی مسؤوالن و حتی بنیانگزاران نظام
طی یک ربع قرن اخیر «سران فتنه» قلمداد میشوند و همکاران و نزدیکانشان دستگیر و زندانی شده به دادگاههای نمایشی
کشانده میشوند؟
به عبارت دیگر ترسیم مرز «خودی» و «غیرخودی» در میان باورمندان به این تفکیک غیرممکن شده است .نظام جمهوری
اسالمی به این اعتبار دچار بحران گشته است ،بحرانی که واقعیت آن مورد تأیید عالیجناب خاکستری نیز قرار گرفته است:
« اگر مسؤوالن ،نیروهای انتظامی ،نظامی و امنیتی رعایت کنند همه ما عضو یک خانواده هستیم ...ما علما را نداریم؟ مراجع
ما که همیشه پشتیبان و حقیقتاً بدون توقع در حوزههای علمیه در خدمت بودند ،چرا باید بعضی از آنها برنجند؟...
امیدوارم ...بتوانیم از این مشکلی که می شود متأسفانه اسم بحران روی آن گذاشت ،به خوبی عبور کنیم و دوباره شاهد
همدلی ،همرزمی و همراهی و رقابت سالم ،و هرکس را مردم خواستند ،باشیم( ».رفسنجانی 86 ،تیر  87 ،8811ژوئیه
)58(.)8001
ابعاد این سردرگمی تا بدان پایه است که سردبیر سایت تابناک وابسته به محسن رضائی در مقالهای با عنوان «احمدینژاد،
میرحسین و ضد والیت فقیه» ( 88آذر  )8811تالش کرده است تا معیارهای قرار گرفتن در جبهه موافق و مخالف نظام را
تعریف کند .جالب اینجاست که مطابق این معیارها میتوان طرفدار سینه چاک احمدینژاد بود و ضد والیت فقیه« :رهبر
انقالب معتقدند :سه گروه سیاسی در جامعه ما وجود دارد و در این رابطه هرکسی که طرفدار احمدینژاد نباشد یا مخالف
است و یا منتقد و حکم این دو یکی نیست .بر این اساس به نظر ما کسی که این واقعیت و نظر رهبری را قبول نداشته باشد
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هم جاهل است و هم اگر آگاه باشد ضد والیت فقیه ،و لذا کم نیستند کسانی که خود را سینه چاک احمدینژاد میدانند
ولی بر این مبنا بیتردید ضدوالیت فقیهاند)58(».
وقتی حامیان احمدینژاد به سبب انکار منتقدین به ضدیت با والیت فقیه متهم میشوند ،میتوان تا حدودی به رابطه
پرتنش و متناقض احمدینژاد با طیف اصولگرایان پی برد .بواقع پیروزی احمدینژاد در انتخابات بیش از آن که شاخص
موفقیت اصولگرایان باشد ،بازتاب شکست آنان بود .علی مطهری در «آسیبشناسی انتخابات دهم ریاست جمهوری» به این
شکست اعتراف میکند و آن را به اصالحطلبان نیز تعمیم میدهد« :بیتردید آقای احمدینژاد در این انتخابات پیروز شد اما
باید قبول کنیم که اصول گرایی شکست خورد ،همچنان که به موازات شکست آقای موسوی جریان اجتماعی اصالحطلبی
نیز شکست خورد زیرا هر دو طرف بر اصول و معیارهای خود پایدار نماندند )54(».علی مطهری در جای دیگری پیرامون
رابطۀ اصولگرایان و احمدینژاد چنین اظهار میدارد« :احمدینژاد در دوره نهم ریاست جمهوری که کاندیدا شده بود
کاندیدای اصولگرایان نبود بلکه کاندیدایی مستقل بود که به نام اصولگرایی وارد شد .ایشان نه اصولگرا و نه اصالحطلب
است بلکه روش مستقل و خاصی دارد( ».علی مطهری 88 ،آدر )55(.)8811
از اینرو در بررسی فاتحان و مغلوبین انتخابـات دهـم از تقسـیم بنـدی مرسـوم جناحهـای سیاسـی ایـران بـه اصـولگرایان و
اصالحطلبان پرهیز میکنیم .در تقسیمبندی ما فاتح این انتخابات جناح احمدینـژاد و حامیـان وی در بسـیج و سـپاهند؛ و
مغلوبین آنان اصولگرایان و اصالحطلبان .معالوصف اگر بخواهیم دقیقتر بگوئیم ،اصولگرایان را بایـد جـزء غـایبین انتخابـات
نامید ،چرا که آنان اساساً از ارائه نمایندۀ مستقل در انتخابات دهم ناتوان بودند .با انـدکی تسـامح مـیتـوان سـه گـروه را در
رابطه با نتایج انتخابات از یکدیگر تفکیک کرد )8 :فاتحین  )8غایبین (که خود در نهایت از مغلوبیناند)  )8مغلوبین.
چنانکه در بخش فاتحان خواهیم دید ،قضاوت دربارۀ این که ولی فقیه نیز فاتح این انتخابات بود یا مغلوب آن چنـدان سـاده
نیست و به گمان ما ،وی را نیز بیشتر باید در صفوف مغلوبین تلقی کرد تا فاتحین .به این موضوع در ادامه خواهیم پرداخت.
اما خواننده هشیار مقاله حاضر از هم اکنون تشخیص داده است که از دیدگاه نگارنده این سطور ،نظام جمهـوری اسـالمی در
مجموع بازندۀ اصلی این انتخابات بوده است.

 -4فاتحین انتخابات دهم :جناح احمدینژاد و حامیان وی در بسیج و سپاه
جریان احمدینژاد که بعدها عنوان «رایحه خـوش خـدمت» را برگزیـد از حلقـهای از دوسـتان دانشـگاهی احمـدینـژاد در
دانشگاه علم و صنعت تشکیل شد که بعدها در استانداری اردبیـل همکـاری خـود را ادامـه دادنـد .لکـن آنـان از وقتـی کـه
شهرداری تهران را در اختیار گرفتند توانستند به شیوهای سازمان یافتهتر عمـل کننـد و بـر نفـوذ خـود در دسـتگاه قـدرت
بیفزایند .شهرداری تهران که پس از پایان جنگ بـه یکـی از کانونهـای قـدرت سـاز مبـدل شـده اسـت سـکوی پـرش بانـد
احمدینژاد به سوی ریاست جمهوری بود .حضور پررنگ حلقه اردبیل در میان مشاورین و نزدیکـان کنـونی احمـدینـژاد از
جانب بسیاری از مفسرین سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است )56(.نیکزاد ،معاون عمرانی وزیر کشـور و از مـدیر کـلهـای
احمدی نژاد در استانداری اردبیل ،رحیم قربانی ،استاندار آذربایجان غربی ،محمود عبـاسزاده مشـکینی ،مـدیر کـل سیاسـی
وزارت کشور و از جمله مدیران کل استانداری وقت اردبیل و فتحاللهی معاون سیاسی نهاد ریاست جمهوری و معاون سیاسی
استانداری اردبیل در زمان احمدینژاد از زمره چهرههای این حلقه میباشند .معهذا در میان نزدیکان رئیس جمهور ،جایگـاه
اسفندیار رحیم مشائی ،پدرزن پسر احمدینژاد ،بعنوان ایدئولوگ و مشاور مخصوص وی شاخص میباشد.
مشائی که در تاریخ  86تیر  8811در جلسه هیأت دولت در استانداری خراسان به عنوان معـاون اول رئـیس جمهـور دولـت
دهم معرفی شد با چنان مخالفتهای گسترده ای از جانب مجلس ،اصولگرایان و حتی روحانیت مدافع رئیس جمهور روبرو شد
که ابقا یا عزل وی به اولین صحنۀ رویاروئی خامنه ای و احمدینژاد پس از انتخابات دهم انجامید .اختالفـات اصـولگرایان بـا
احمدی نژاد البته به حوادث بعد از انتخابات خالصه نمیشـود بلکـه «بـه سـال  8814برمـیگـردد یعنـی زمـانی کـه آقـای
احمدینژاد کاندیدای ریاست جمهوری و سپس رئیس جمهور شد و افراد و گروههای اصولگرا را به بازی نگرفت و تنها از یک
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گروه خاص استفاده کرد .متأسفانه در این دوره هم ایشان همان راه را ادامه میدهد و اساساً ارزشی برای احزاب و گروههـا و
شخصیتهای سیاسی اعم از اصولگرا و اصالحطلب قائل نیست» (علی مطهری 88 ،آذر )57(.)8811
در آستانۀ انتخابات دهم نیز هنگامی کـه سـخنگوی هیئـت مؤلفـه ،عسـگر اوالدی ،بعنـوان یکـی از معـدودترین گرایشـات
اصولگرای متحد «رایحه خوش خدمت» حمایت خود را از کاندیداتوری احمدینژاد ابراز داشت ،وی با بـیاعتنـائی کامـل در
واکنش به این حمایت گفته بود که وی به پشتیب انی از رأس هرم نظـام دلگـرم اسـت و حالیـا اگـر آنهـا یـا دیگـر جریانـات
محافظهکار از وی حمایت بکنند یا نکنند توفیری در وضعیت او نمیکند )51(.بررسی واقعۀ برکناری رحیم مشائی ،اما ،نشان
میدهد که دارودسته احمدینژاد نه تنها از اصولگرایان بلکه از مقام رهبری نیز استقالل داشته ،پیروزی خـود را نـه مـدیون
خامنهای بلکه حاصل حمایت جریاناتی در سپاه و بسیج میدانند ،که در دوران حکومت خاتمی بـه «دولـت سـایه» موسـوم
بودهاند .مدیریت بحران انتخاباتی اخیر نیز به عهده چهرههای اصلی این جریان نظیر طائب قـرار داشـته اسـت کـه در میـان
اصولگرایان به خشونت و بیتدبیری شناخته شدهاند .برجسته کردن چهرۀ قالیباف در برابر طائب که مسئولیت بحران «چنـد
سال پیش در سالگرد حادثه  81تیر در حوالی دانشگاه تهران و کوی دانشگاه به مدت پـنج شـب» را بعنـوان فرمانـده وقـت
نیروی انتظامی بعهده داشت ،و «حتی یک قطره خون از بینی کسی نیامد» ،از این حیث است که این جریان را مسـئول بـه
«خاک افتادن» (و نه به «خاک افکندن») بسیجیها بنامند )51(.بدینسان در فردای انتخابات دهم ،هم گارد قدیمی نظام بـا
تخطی از پذیرش نتایج انتخابات تقلبی از فرمان رهبری سرپیچی کرد و هم فاتح آن احمدینژاد که با تعیین مشائی بعنـوان
معاون اول رئیس جمهور ،رهبری ،اصولگرایان و کل روحانیت را به سخره گرفت.
در فردای روز انتصاب مشائی ،فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسالمی از احمدینژاد خواست تا اصالح و بازنگری جـدی
در این خصوص انجام دهد .در همان روز ولی فقیه حکم ملغی شدن این انتصاب را به رئیس جمهور ابالغ کرد بی آن که آن
را رسانهای کند .احمدینژاد ،اما« ،حکم آقا» را اجرا نکرد .این نافرمانی فرصتی فراهم آورد تا طیفهای گوناگون اصولگرا کـه
بنا به مصلحت شرایط پس از انتخابات زبان به انتقاد آشکار از احمدینژاد نگشوده بودنـد ،نارضـایتی و خشـم ابـراز نشـده را
سرریز کنند .در تاریخ  81تیر ،احمد توکلی انتصاب مشایی را استفاده نادرست احمدینژاد از قدرتی دانست که مردم با رأی
خود به امانت نزد وی سپردهاند .سایت توکلی در همان روز اعالم داشت که برکناری مشایی قطعی شده است .آیتاهلل جنتی
نیز علیه انتصاب مشایی مصاحبه ای انجام داده بود که به دنبال قطعی شدن برکناری مشایی ،انتشار این مصـاحبه لغـو شـد.
کعبی عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری فارس این انتصاب را سبب غافلگیر شدن همگان نامید.
محمدتقی رهبر دبیر فراکسیون روحانیون در گفتگو با نشریۀ اعتماد ملـی( )60بـرای برکنـاری مشـایی از رهبـری اسـتمداد
طلبید و از تشکیل کمیته سه نفرهای برای برون رفت از مشکل خبر داد .آیتاهلل خاتمی امام جمعه موقت تهران این انتخاب
را نوعی دهن کجی به مراجع عظام تقلید و نخبگان دیگر خواند و از احمدینژاد خواست که از امتحان تبعیت از والیت موفق
بیرون بیاید )68(.پانا خبرگزاری وابسته به آموزش و پرورش مدعی شد که اسـفندیار رحـیم مشـایی از سـمت معـاون اولـی
ریاست جمهوری استعفا داده است )68(.اما همان روز ،مشایی این خبر را تکـذیب کـرد و آن را «شـایعه دشـمنان والیـت و
دولت کریمه» خواند.
 81تیرماه ،رهبر فراکسیون روحانیون مجلس اعالم کرد که چنانچه آقای احمدینژاد بر این انتصاب اصرار داشـته باشـند بـا
مقام معظم رهبری دیدار خواهد کرد و از ایشان کمک خواهد خواست .علی مطهری نیز اصرار داشـت کـه احمـدینـژاد بـه
نظرات دیگران حتی مراجع تقلید و نخبگان جامعه اهمیتی نداده و برای افکار عمومی هم ارزشی قائل نیست.
در تاریخ  80تیر ،روزنامه اسرائیلی هاآرتص در مطلبی با عنوان «دوست ایرانی اسراییل شایعه اسـتعفایش را تکـذیب کـرد»
خبر داد که انتخاب مشایی به سمت معاون اول در عین حفظ مواضع شعاری احمدینژاد علیه اسراییل میتوانـد دارای پیـام
باشد )68(.اظهارات مشایی در این روز در دفاع از عملکرد چهار ساله کابینه نهم واضح ساخت که بخش عمـدهای از حمـالت
اصولگرایان علیه مشایی متوجه ترکیب کابینـه اسـت کـه عمـدتاً از نزدیکـان احمـدینـژاد تشـکیل شـده بـود )64(.بعـالوه
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احمدینژاد عصر روز  80تیر در گفتگو با واحد مرکزی خبر ضمن دفاع مجدد از مشائی اعالم کرد که ایشان به معاونت اولـی
رئیس جمهور منصوب شده و به کار خود ادامه خواهد داد.
در تاریخ  88تیرماه ،پایگاه اطالعرسانی آیت اهلل مکارم شیرازی فتوای ایشان را در باب عدم مشروعیت تصدی مشایی منتشـر
ساخت .در پاسخ به آن فتوا ،احمدینژاد مجدداً از انتصاب خود دفاع کرد .بدینسان ماجرای انتصـاب مشـایی و اصـرار بـر آن
علیرغم مخالفت روحانیت منجمله روحانیت مدافع احمدینژاد به شکاف وی با روحانیت رسمیت بخشید .غالمعلی رجائی در
مقاله ای با عنوان «احمدینژاد و مشائی» ( 88تیر  )8811در این خصوص چنین مینویسـد« :آیـا مـیتـوان تصـور کـرد در
دیدگاه آقای احمدی نژاد ،نظر مراجع در مخالفت با مشایی از قدر و ارزشی برخوردار نبوده و نیست و بر همین مبناسـت کـه
متأسفانه دامنه تأیید مراجع عظام از او به دلیل همین تکرویهـا چنـان محـدود و تنـگ شـده کـه بـرای نمونـه متأسـفانه و
خوشبختانه! هیچکدام از آنها به زعم توصیه مقامات کشور پیروزی درخشانش! را به او تبریک نگفتند؟»()65
در همان تاریخ  88تیرماه ،سایت شخصی اسفندیار رحیم مشایی طی مطلبی تأمل برانگیز ،واکنش مخالفان را علیه انتصـاب
وی ناشی از «حسادت» و «سهم خواهی» دانست و تأکید کرد که نظرات وی در مورد دوستی با مردم اسرائیل موضع رسمی
دولت بوده است .باهنر نایب رئیس مجلس در همان روز طی مصاحبهای برکناری مشائی را حتمی دانست.
در همین روز چندین وزیر احمدی نژاد در جلسه هیأت دولت نسبت به عدم اطاعت وی از حکم ولی فقیه و اظهـارات وی در
تودیع مشایی انتقاد کردند که سبب ترک اجالس از جانب رئیس جمهور شد .وی ریاست جلسه را در غیاب خود بـه مشـایی
واگذار کرد که این امر به نوبه خود سبب برآشفتن محسنی اژه ای وزیر اطالعات ،صفار هرندی وزیر فرهنـگ و ارشـاد ،و نیـز
وزیر کار شد و آنان نیز جلسه هیأت دولت را ترک گفتند .بدینسان واپسین روزهای حیات کابینه نهم شاهد بحرانـی در ایـن
کابینه بود که با برکناری یا استعفای سه وزیر خصلت قانونی آن را در معرض ابطال قرار میداد ،امـری کـه سـبب یـافتن راه
حلی برای تقلیل استعفا یا برکناری به یک وزیر (اطالعات) انجامید.
از اول مردادماه تقابل رئیس جمهور با موضعگیری آیت اهلل مکـارم شـیرازی ،خـاتمی ،کعبـی و دیگـران در مرکـز مباحثـات
مجلس و مطبوعات قرار گرفت .اسماعیلی عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس از تشکیل اجالس این شـورا در
صبح یکشنبه آتی برای بررسی موضوع انتصاب مشایی خبر داد و گفت که «اینجا دیگر کوتاه نمیآییم)66(».
در تاریخ  8مردادماه پایگاه اینترنتی «دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب» صفحه نخسـت خـود را بـه موضـوع «نظـر
رهبری انقالب برای کنار گذاشتن مشایی» اختصاص داد که در آن صراحتاً حکم رهبری مبنی بر الغـای انتصـاب وی اعـالم
شده بود .بدینترتیب بدنبال یک هفته تمرّد رئیس جمهوری از اجرای حکم رهبری و تنها پس از رسانهای شدن ایـن حکـم،
رحیم مشایی در نامه ای خطاب به احمدینژاد کنارهگیری خود را از این مسئولیت اعالم کرد .احمدینژاد که مخاطـب نامـه
رهبری بود ،نهایتاً از فرمان وی تبعیت نکرد و حکم برکناری مشـایی را صـادر نکـرد بلکـه در پاسـخ بـه اسـتعفای مشـایی،
کنارهگیری وی را پذیرفت .عالوه بر این ،در ادامه دهن کجی به حکم رهبری ،رحیم مشایی را به عنوان مشاور عالی و رئیس
دفتر خود منصوب کرد.
بنابراین پیروزی احمدی نژاد در انتخابات دهم با حمایت مستقیم رهبری ،اگرچه پیروزی سپاه و بسیج است که رهبـری نیـز
بدان متکی است ،اما معلوم نیست که هزینه سنگینی که ولی فقیه بابت این پشتیبانی پرداخته است ،از نفع آن بـرای نظـام
بیشتر نباشد .اکنون که بر استقالل محفل احمدی نژاد از اصولگرایان و رهبری تا حدودی روشنی افکنـدیم ،پرسـیدنی اسـت
که اندیشههای راهبردی این محفل کدامند و چرا کل روحانیت و اصولگرایان با معاونت اولی مشایی به مخالفـت برخاسـتند؟
اعالم دوستی با ملت اسرائیل و قرآن خوانی با رقص در ترکیه در مراسـم سـازمان گردشـگری بـه عنـوان دو نمونـۀ گویـای
موضوعاتی که سبب برانگیخته شدن مراجع عظام نسبت به مشایی شدهاند ،ذکر شده است.
توجه مطبوعات اسرائیلی بر اصرار احمدینژاد در ابقای مشایی بعنوان «دوست ملت اسرائیل» علیرغم سـخنرانیهـای تنـد و
تیز ظاهریش علیه دولت اسرائیل حاوی پیام مهمی در آستانۀ جایگزینی بوش با اوباما بـود .چـرخش در سیاسـت منطقـهای
آمریکا که از اواخر دوران ریاست جمه وری بوش آغاز شده بود و با ریاست جمهوری اوباما به سـوی پـذیرش تلـویحی نقـش
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ایران در خاورمیانه( )67و مذاکره با این کشور تحول یافت ،احمدینژاد را به تجدید نظر در رفتار سیاسـی خـود واداشـت .او
اکنون برای حفظ موقعیت خود در حکومت خواهان آن بود که طرف مذاکره ایاالت متحده آمریکا باشد .تأکید احمدینژاد بر
مخالفت نامبرده با اشغال سفارت آمریکا در سال  51و محاکمه علنـی فعـالین اشـغال سـفارت آمریکـای آن روز بـه عنـوان
عاملین «انقالب مخملی» امروز )61(،عالوه بر اجرای کودتای مخملین علیه «اصالحطلبان تنـدرو» در راسـتای همـین پیـام
بود.
ناگفته نماند که صرفنظر از «اعالم دوستی با ملت اسرائیل» که با مخالفت اصولگرایان نیـز روبـرو شـد ،عامـل عمـدهای کـه
اصولگرایان را به استفاده ابزاری از کابینه احمدینژاد متقاعد میکند این نکته است کـه «احمـدینـژاد بایـد مسـائلی ماننـد
هسته ای و مناسبات با آمریکا را حل کند و شماری از اصالح طلبان را حذف کند تا زمینه برای دوران فرااحمدینـژاد فـراهم
شود )61(».به زبانی دیگر ،آنان کابینه احمدینژاد را پلی برای رسیدن به مرحلۀ بعدی میدانند.
جریان احمدی نژاد در نزدیکی با مدرسه حقّانی و تحت تأثیر آیتاهلل مصباح یزدی بر مسئله مهدویت و پیوند انقالب اسالمی
با مهدویت تأکید زیادی دارد .اما برای تقرّب به امام زمان وساطت روحانیت را ضروری نمیپندارد .از اینـرو «نـوعی احسـاس
خودکفایی در شناخت اسالم و آرمانهای اسالمی دارند که البته همین میتواند نقطه انحراف و سقوط آنها باشد چون متکی
به یک اسالمشناس نیستند)70(».
از دیدگاه روحانیت و اصولگرایان ،جریان احمدینژاد بلحاظ فرهنگی از «سیاستی باز و لیبرالی» جانبداری میکند و در ایـن
خصوص حتی از خاتمی نیز «لیبرالتر» میاندیشد .منظور از اندیشه باز و لیبرالـی عبارتسـت از مخالفـت بـا گشـت ارشـاد،
بیتوجهی به پوشش اسالمی و ممیزی کتاب و نظارت بر فیلمهای سینمایی ،و یا موافقـت بـا حضـور زنـان در اسـتادیومهای
ورزشی« :از نظر فرهنگی نیز این جریان باز فکر میکند و لیبرال است .لذا نسبت به مسائلی مانند نظارت بر پوشش اسـالمی
جامعه و نظارت بر فیلمهای سینمایی و ممیزی کتاب و مبارزه با رواج کلمات التین در جامعه حساسیت الزم را ندارد)78(».
بدین اعتبار نیز مخالفت احمدی نژاد با عملکرد صفار هرندی در وزارت ارشاد این طور تعبیر شده است« :عملکرد آقای صـفار
هرندی در مجموع خوب بوده است ولی چون سیاستهای فرهنگی رئیس جمهور به گونه دیگری است که در مسائل فرهنگی
بی تفاوت هستند و به دنبال سیاستهای باز هستند ،سیاستهایی را دنبال میکنند که با اصول اسالمی سازگار نیست .کما این
که اخیراً هم گفتهاند در مسائل فرهنگی باز فکر میکنند و با گشت ارشاد مخـالف بـوده و هسـتند و بـه پوشـش اسـالمی و
ممیزی کتاب کاری ندارند .همان حرفهایی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری هم میزدند .به نظـر مـن سیاسـتهای بـاز
فرهنگی که احمدی نژاد به دنبال آنهاست ،با سیاستهای مقام معظم رهبری هماهنگ نیست و او حتـی سیاسـتهایی بـازتر از
زمان خاتمی را میپسندد .از این جهت نقدی به او وجود دارد که احمدینژاد را از دایره اصولگرایی خارج میکند)78(».
از دیدگاه اصولگرایان ،بزرگترین نقد وارده بر دولت نهم «تأکید صرف بر موضوع عدالت و بـیتـوجهی و عـدم حساسـیت بـه
مسائل فرهنگی»( )78بوده است .غالباً این طور تصور میشود که جریان احمدینژاد مظهر «سنتگرایی» اسـت و مقابلـه بـا
وی نزاع بر سر تجدد (مدرنیته) یا سنت است« :اما صرفنظر از صحت و سقم شائبه این تقلب ،نمیتوان در یک نکتـه تردیـد
داشت و آن این که محمود احمدی نژاد با تکیه بر سلوک و ادبیات منحصر بفرد خود به نمایندگی از طبقات سـنتی در کنـار
ایفای نقش ناخواسته نمایندگی میرحسین موسوی نزد طبقات متوسط و مدرن ،به اتفاق ایـن توفیـق را یافتـهانـد تـا گسـل
تاریخی و خفته «سنتی ـ مدرن» در ایران را فعال کننـد»( .داریـوش سـجادی 87 ،خـرداد  8811ـ  4ژوئیـه )74(.)8001
صرفنظر از حمایت اقشار متوسط شهری از موسـوی و مخالفـت بـا احمـدینـژاد ،ایـن برداشـت کـه احمـدینـژاد نماینـده
سنتگرایی است نادقیق است .بواقع از دیدگاه اصولگرایان یکی از نقاط اشتراک احمدینژاد ،موسوی و کروبی این است کـه:
« هر سه نفر از مخالفت با گشت ارشاد سخن راندند بدون آن که روشن کنند اگر طرح ارتقای امنیـت اخالقـی اشـکاالتی در
اجرا داشته باشد آنها چه طرح جایگزینی دارند و مثالً برای بهبود پوشش اسالمی که در چند سال اخیر انحطـاط یافتـه چـه
تدبیری اندیشیدهاند و اصوالً آیا وظیفه ای برای دولت از نظر اجرای بخشی از امر به معروف و نهی از منکر قائل هستند یا نه؟
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همچنین هر سه ،ممیزی کتاب را انکار کردند و این یعنی مثالً آزادی نشر رمـانهـای خانمـان برانـداز کـه ریزتـرین روابـط
جنسی را تشریح کردهاند ،چگونه اینها با اصولگرایی و اصالحطلبی سازگار است؟» (علی مطهری 87 ،تیر )75(.)8811
در سی ام آذرماه امسال رئیس پلیس تهران اعالم کرد که پلیس دیگر برنامهای برای مبارزه با بدحجابی نـدارد .بـه گفتـۀ وی
جامعه از این نظر به حالت عادی بازگشته و دیگر نیازی به گشتهای ارشاد نیست .در تفسیر این اظهارات بعضاً چنین اظهـار
نظر شده است که «دغدغه حکومت اسالمی نه امنیت اجتماعی ،که امنیت نظام است .قبالً بدحجابی ایـن امنیـت را تهدیـد
میکرد و امروزه اعتراضات خیابانی .بنابراین حکومت ترجیح می دهد تمامی نیروی خود را معطوف به مبارزه بـا ایـن مسـئله
کند( ».علی طایفی 87 ،دسامبر  )76(.)8001اما برچیدن گشت ارشاد یکی از وعدههای انتخابـاتی احمـدینـژاد بـود کـه از
جانب اصولگرایان بازتاب سیاستهای لیبرالی وی در حوزۀ فرهنگی قلمداد شده بود.
از نگاه روحانیت و اصولگرایان ،اسفندیار رحیم مشائی که در گذشته گویا مدتی از اعضای هیئت مؤتلفه بـوده اسـت ،از آنجـا
که مشوق اندیشه ها و سیاستهای لیبرالی نـزد رئـیس جمهورسـت بایـد از مقـام معاونـت اولـی عـزل گـردد .اطـالق صـفت
«لیبرالیزم» به احمدینژاد البته حاکی از بیفرهنگی نمایندۀ فرهنگی اصولگرایان در مجلس ،علی مطهـری ،اسـت؛ چـرا کـه
احمدی نژاد بهیچوجه مدافع نظام پارلمانی یا نمایندگی مبتنی بر انتخابـات نیسـت .بـالعکس او طرفـدار پروپـاقرص «دولـت
سایه» ،روشهای کودتائی یا مداخله حزب پادگانی در سیاستگزاریها و «بسیجهای خیابـانی و تـودهای» اسـت .از ایـن حیـث
دیدگاه و روشهای وی را باید فاشیستی تلقی کرد.
روش «پله بیسیت» ) (Plebisciteرئیس جمهور در معرفی کابینه دهم و نیز در خصوص تعیین و تکلیف الیحۀ «هدفمند
کردن یارانهها» از نظر مفسران و کنشگران سیاسی نادیده نمانده است .اگرچه وی در ماجرای مشایی نشان داد که هر زمـان
ارادۀ ولی فقیه با تصمیمات وی انطباق نداشته باشد از فرمان وی سرپیچی میکند ،اما برای تحمیل کابینه مورد عالقه خـود
و نیز ب رای تصویب لوایحی که یحتمل با مقاومت مجلس روبرو خواهد شد ،از سیاست بسیج مستقیم مردمی و مداخلـه ولـی
فقیه بهره میجوید.
در مورد نخست میدانیم که سران مطرح اصولگرایی در مجلس ،با کلیت وزرای پیشنهادی توسط رئـیس جمهـور مخالفـت
کردند .محمدرضا باهنر ،رهبر سیاسی اصولگرایان ،علی مطهری رهبر فرهنگی اصولگرایان و احمـد تـوکلی ،رهبـر اقتصـادی
اصولگرایان به ترتیب در سه حوزه سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی با رجوعی به دولت نهم ،کابینه دهم را به چالش کشیدند .بـه
گزارش سایت تابناک ،این چالش پیش و بیش از آن که متوجه کابینه باشد ،متوجه شـخص احمـدینـژاد بـود )77(.شـگرد
رئیس جمهور برای مقابله با این «هجمه» مجلس ،مخاطب قرار دادن مسـتقیم امـت حـزب اهلل بـود .بـه شـکرانه ضـرغامی،
سرپرست صدا و سیمای جمهوری اسالمی ،احمدی نژاد توانست پشتوانه و سوابق وزرای پیشنهادی خود را از طریق تلویزیون
با امت حزب اهلل در میان بگذارد و سعی کند تا نظر مثبت آنان را نسبت به کابینه جلب نماید .این سیاست «پله بـیسـیت»
گرچه تبعات حقوقی نداشت ،اما مجلس را در تنگنا قرار داد .اگرچه به دلیل توصیههای آشکار و پنهان رهبری ،مجلس روش
تفاهم با رئیس جمهور را در تأیید کابینه در پیش گرفت ،اما این تجربه سبب شد کـه نماینـدگان اصـولگرای مجلـس بـرای
خنثی کردن مانورهای رئیس جمهور متقابالً به روش «پله بیسیت» یا بزعم آنان «دمکراسی مستقیم» روی آورند« :اگرچـه
رأی اعتماد حداکثری به وزرا با در نظر گرفتن تمام دالیل باال الزم است ،امـا پـس از آن مجلـس نبایـد در تلـه بـازی «پلـه
بیسیت» گرفتار شده و بازنده آن باشد ،چنانچه مجلس هفتم این بازی را باخت .مجلس باید در ایـن دوره بـه ماننـد رئـیس
جمهور به دمکراسی مستقیم روی بیاورد .به ویژه رئیس مجلس و سران اصولگرا بایـد مسـتقیم بـا مـردم از ناکارآمـدیهـای
احتمالی و ضعفهای آن بگویند .این کار اگرچه مطلوب نیست ،اما موقتاً الزم است )71(».یکی از مهمترین ابزارهای محدود
کردن و یا حذف کامل نقش مجلس گسترش دایره احکام حکومتی است .در اساس «حکم حکومتی» در شرایطی که برخـی
قوانین موضوعه یا تدبیرات حکومتی با احکام معهود شرعی در تعارض قرار میگیرد ،با تکیه به عنوان مصـلحت کـه دوام آن
وابسته به بقای ضرورت نباشد ،جانب تدبیرات حکومت اسالمی را میگیرد .هماکنـون در تصـویب الیحـۀ «هدفمنـد کـردن
یارانهها» که با مخالفت مجلس روبروست پیشبینی می شود که تصویب آن از طریق حکم حکـومتی صـورت گیـرد .در ایـن
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مورد سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی که آیا الیحه هدفمند کردن یارانهها برای اجرا ،نیـاز بـه حکـم حکـومتی
پیدا خواهد کرد یا نه ،پاسخ داده است« :امیدوارم این الیحه نیاز به حکم حکومتی نداشته باشد .به گزارش «تابناک» ،به نظر
میرسد طرح چنین پرسشهایی ـ که البته با جواب منطقی کدخدایی روبهرو شد ـ با هدف ایجاد فضایی باشـد بـرای دسـت
کشیدن مجلس از نظرات کارشناسی خویش دربارۀ الیحه هدفمند کردن یارانهها)71(».
نگرش سیاسی ـ فرهنگی احمدینژاد نه لیبرالی بلکه مافیائی یا فاشیستی است .او با هر نوع نهاد انتخـابی نظیـر مجلـس یـا
حتی نهادهائی نظیر «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که به نحوی ظرف پلورالیزم و مبادالت سیاسی فیمابین «خـودیهـا»
میباشد ،مخالف است .در خنثی کردن مجلس نیز از سیاست نان قندی و شالق هر دو استفاده میکند .نان قندی ،آنجا کـه
به بهانه های نامعلوم به نمایندگان مجلس پاکت پول تقدیم می کند و یـا زمـانی کـه بـه مناسـبت افطـار آنـان را در مراسـم
سورچرانی گرد خود میآورد .شالق ،هنگامی که از چماق حکم حکـومتی و فشـار امـت حـزباهلل بـرای سـکوت نماینـدگان
اصولگرای مخالفسرا مدد میگیرد.
حکومت اسالمی مورد عالقه محفل احمدینژاد نوعی تئوکراسی امنیتی ـ نظامی است که در آن سپاه و بسـیج در قیـاس بـا
روحانیت نقش فائقه دارند ،و ولی فقیه گروگان و مجری فرامین مقامات امنیتی ـ نظامیست« .سکوالریسم نظامی» ناشـی از
چنین تعادل قدرتی خود را پایبند ارزشهای فرهنگی و سنن اسالمی نمیداند .باالخص اگر عرفگرائی در امر حجاب ،سینما،
ممیزی کتاب و مسائل جنسی تا حدودی سبب جلب رضایت زنان و جوانان نسبت به حکومت شود از آن استقبال مـیکنـد.
بهمین منوال ناسیونالیزم و شوونیسم ایرانی تا آنجا که وسیلهای برای اخذ حمایت عمـومی از برنامـههـای هسـتهای رژیـم و
جاهطلبیهای منطقه ای ایران بعنوان نیروی برتر باشد مقبول تلقی میشـود .بـر ایـن مجموعـه ،سیاسـت پوپولیسـتی و بـه
اصطالح «عدالتطلبانه» احمدی نژاد را باید افزود که به سفرهای استانی رئیس جمهور ،توزیع گسترده سهام عدالت ،افزایش
ناگهانی حقوق بازنشستگی و کمکهای نقدی در روستاها توسط دولت در آستانه انتخابات محدود میشود .سهم شیر البته بـه
بنیادهای اقتصادی سپاه و بسیج تعلق دارد .صدقه و گداپروری ،اما ،تا آنجا که اجاره بهای نفتی اجازه دهد ،دنبال میشود.
جایگزینی مدیران وزارتخانهها و مسئولین استانداریها در سطوح گوناگون در دوران احمدینژاد بـا هـدف ایجـاد یـک قشـر
کارمند وابسته به نظام انجام شده است که در کنار بسیجیان و سپاه ،پایگاه جدید نظام را تشکیل دهنـد .پیشـتر بـه شـکاف
روحانیت و جناح احمدینژاد اشاره کردیم .عالوه بر روحانیت ،بازرگانان و صنعتکاران کوچک نیز حامی دولت نهـم محسـوب
نمی شوند ،چرا که آنان برای نخستین بار در طول حیات جمهوری اسـالمی در مهرمـاه  8817در اصـفهان ،شـیراز ،مشـهد،
تهران ،قزوین و تبریز دست به اعتصاب زدند)10(.
خالصه کنیم .فاتحین واقعی انتخابات دهم به جناح احمدینژاد و حامیان وی در بسیج و سپاه و نیز نوکیسگان دولتی یعنـی
کارمندان ،مدیران و مسئولین دولتی محدود میشود که از برکت کابینه احمدینژاد به نان و نوا دست یافتهاند.

 -5غایبین انتخابات دهم :اصولگرایان
نمیتوان از غایبین انتخابات دهم سخن گفت بی آن که گریزی به غایبین همۀ انتخابات جمهوری اسالمی زد .گریزی که بـه
ناگزیر ما را به سوی خاوران می کشاند ،آنجا که منکران نظام خفتهاند ،منکرانی که حتـی حضورشـان در گورسـتانها تحمـل
نمیشود تا آنجا که تخریب خاوران همچنان پروژۀ ناتمام نظام را تشکیل میدهد .آن دسته از این جماعت که بنا به تصـادف
روزگار از آفت تیغ آختۀ سربازان گمنام امام زمان در امان ماندنـد و نـاگزیر از جـالی وطـن شـدند ،تبعیـدیان سیاسـیانـد.
بدینسان تبعید سیاسی یکی از نهادهای انکارناپذیر تاریخ معاصـر ایـران اسـت کـه از فقـدان حـق رأی دگراندیشـان سـخن
میگوید .افسوس که این حقیقت ساده از دو سوی در خارج از کشور انکار میشود :نخسـت از جانـب گروهـی از اپوزیسـیون
خارج از کشور که شعار «شرکت در انتخابات»( )18با رأی «سبز»( )18یا «سفید»( )18میدهد ،حال آن که از حق هرگونـه
فعالیت سیاسی در داخل کشور محروم است .دوّم از جانب آن گروه از اپوزیسیون تبعیدی که در توهم ایفـای نقـش رهبـری
تودهها ،انتخابات را «تحریم» میکند بی آن که از کمترین پایگاه تودهای برخوردار باشد.
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خاوران و تبعید سیاسی همزاد نظام جمهوری اسالمیاند .حضور یکی با انکار یا غیبت دائمی دیگری تعریف میشود .غـایبین
انتخابات دهم ،اما ،از سرشتی دیگرند .آنان اصولگرا و خودی نظامند.
در انتخابات دهم ،نظیر انتخابات نهم ،اصولگرایان نتوانستند نمایندۀ مستقل خود را ارائه دهند .تنـوع گرایشـات و رقابتهـای
درونی هرگونه اراده واحد را در میان آنان ناممکن ساخته بود الّا حلقه زدن به دور رهبری و چشم دوختن به دهـان رهبـری.
همگان به دنبال کشف نظر رهبر بودند و تصور میکردند که شاید معجزهای رخ دهـد و سـرانجام رهبـری بـه آقـای والیتـی
رخصت نامزدی در انتخابات دهد که چنین نشد« :برداشت غلط آنها از رابطه والیت فقیه و انتخابات هرگونه ابتکار عمل را از
آنها سلب کرد و اکثر آنها با چشمانی گریان به آقای احمدینژاد رأی دادند در حالی کـه راه بـرای ورود فـردی ماننـد آقـای
والیتی باز بود و اگر ایشان زودتر وارد میدان میشد و رهبری احسـاس مـیکـرد کـه وی رأی قابـل تـوجهی دارد مخـالفتی
نداشت و از آن سو نیز احتمال عدم ورود آقای موسوی زیاد بـود( ».علـی مطهـری 87 ،تیـر  ،8811تأکیـد از ماسـت))14(.
راست این است که کاندیداتوری موسوی نیز پس از اطمینان خاطر از عدم توانائی اصولگرایان برای ارائـه کاندیـدای مسـتقل
اعالم شد .او نیز به عنوان «اصولگرای اصالحطلب» روی جذب آرای بخشی از اصولگرایان بویژه نـاطق نـوری و نزدیکـان وی
حساب باز کرده بود و این محاسبه اشتباه نبود .شاهد این مـدعا گالیـه نامـۀ محسـن رضـائی اسـت از نـاطق نـوری پـس از
انتخابات « :کالً گالیه بنده از آقایان این بود با این که مقدمات را طی و حجت را بر آنها تمـام کـرده بـودم پشـت سـر مـن
نیامدند و از طرف دیگر به دلیل انتقاد به آقای احمدی نژاد به آن سو هم نرفتند به همین دلیل این آقایان متهم بـه حمایـت
از میرحسین موسوی شدند .یادم هست که یک هفته مانده به روز رأیگیری به این آقایان به شوخی گفتم اگر مـیخواهیـد
بعد از انتخابات متهم به رأی دادن به اصالحطلبان نشوید ،الاقل به صورت علنی بگویید از فالنی حمایت میکنید .البته بنـده
این موضوع را نمیگویم که آنها به آقای میرحسین موسوی رأی دادهاند ...قرائنی وجود دارد کـه ایـن آقایـان در عمـل بـه
هرحال به آقای موسوی تمایل بیشتری داشتند و آقای موسوی نیز میگوید بعضی از این افراد روز جمعـه بـه بنـده تبریـک
گفتند ،نظرتان در این خصوص چیست؟ بنده نمی توانم این موضوع را تأیید کنم ولی سکوت آنها یک اشتباه استراتژیک در
جبهه اصولگرایی بود( ».رضائی 1 ،آذر  )15(.)8811در میان اصولگرایان یا راست سنتی همواره بر سر همکـاری بـا راسـت
پراگماتیست یا مدرن که توسط هاشمی رفسنجانی نمایندگی میشود تشتت فراوانی وجود داشته است .عملکرد کابینه نهـم،
همگرایی بخشی از اصولگرایان را با راست پراگماتیست تقویت کرد.
خدمت بزرگ احمدینژاد به بخشی از اصولگرایان و اصالح طلبان آن بود که سبب آشتی مجدد حامیان دو کاندیـدای رقیـب
دوم خرداد  8876یعنی ناطق نوری و خاتمی شد .بدینسان مرزبندی اصولگرا و اصالحطلب فرو ریخت و میرحسین موسـوی
به عنوان اصولگرای اصالح طلب از حمایت جناح ناطق نوری برخوردار شد .سهم رفسنجانی در این مراسم آشتیکنان البته از
دید احمدی نژاد پنهان نماند و همین امر بود شاید یکی از دالیلی که وی رفسنجانی را مـدیر پشـت صـحنه همـۀ رقابتهـای
انتخاباتی علیه خود خواند.
گالیه محسن رضائی مرد تنهای انتخابـات دهـم صـرف ًا بـه نـاطق نـوری و نزدیکـان وی محـدود نمـیشـود .رهبـران سـایر
فراکسیونهای اصولگرا نیز یکی پس از دیگری صحنه را خالی کردند .اگرچه همه گرایشـات اصـولگرا معتـرض آن بودنـد کـه
کابینه نهم صرفاً از نزدیکان احمدینژاد تشکیل شده ،و فاقد کارائی الزم است .اما تنها فراکسیون ناطق نـوری بـود کـه یـک
سال پیش از انتخابات از ایدۀ تشکیل «دولت وحدت ملی» سخن گفت .چنین دولتی باید از تجمع اصولگرایان منتقد دولـت
یعنی چهرههائی نظیر آقایان توکلی و کاتوزیان از یکسوی و اصالحطلبـان «معتـدل و معقـول» همچـون خبـاز ،پزشـکیان و
بیطرف تشکیل میشد .این طرح بر پایه پایان دادن به مرزبندی اصولگرا و اصالحطلب و نزدیکـی راسـت سـنتی بـا راسـت
پراگماتیست استوار بود .اما با استقبال چندانی در میان اصولگرایان روبرو نشد .محسن رضائی تنها کسی بود که ضـمن عـدم
پذیرش طرح ناطق نوری ،در اوایل پائیز سال  8817طرح جدیدی مبنی بر تشکیل «دولـت ائتالفـی کارآمـد و متعهـد» داد.
این طرح هم با «آسیب های دورۀ ریاست جمهوری آقای خاتمی که در آن تعهد و ارزشها ضعیف شده بود» مقابله میکـرد و
هم با «ضعف کارآمدی در دورۀ فعالیت آقای احمدینژاد» .البته دائرۀ ائتالفها در طرح محسن رضائی ناروشن بود و در حالی
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که از یکسوی میتوانست در حد چانهزنی با احمدینژاد بر سر تشکیل کابینهای با وزن بیشتر اصولگرایان تقلیل یابد از سوی
دیگر میتوانست از این محدوده فراتر رود .صرفنظر از این ابهامات ،وجه تمایز طرح رضائی در قیاس با طرح نـاطق نـوری در
این نکته بود که از مخالفت غریزی اصولگرایان با دورۀ اصالحات حرکت میکرد .واقعگرائی رضائی دربارۀ اصولگرایان ،منـافع،
روحیات و منش آنان چنین حکم میکرد که در صورت مخیّر شدن بین اصالحطلبان و احمدینـژاد حتمـاً جانـب دومـی را
خواهند گرفت.
در آذرماه سال  ،8817محسن رضائی به عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ،در نامهای خطاب بـه حبیـباهلل عسـگر
اوالدی که رونوشت آن برای رؤسای سه قوه ،سران نظام و احزاب سیاسی کشور نیز فرستاده شد ،دربارۀ طـرح خـود سـخن
گفت )16(.این طرح باید مبنای تشکیل «ستادی به نام دولت ائتالفی» میگردیـد .رئـیس سـتاد البتـه تعیـین نشـد ،چـون
اعضای تیم دولت ائتالفی هنوز به توافقی دربارۀ شرکت در چنین دولتی دست نیافته بودند .عسگر اوالدی با اعـالم ایـن کـه
دولت اساساً شرکت سهامی نیست که بشود آن را ائتالفی کرد از همان ابتدا با این طرح مخالفت کرد .معالوصف مذاکرات بـا
دیگر سران اصولگرا ادامه یافت.
به ابتکار محسن رضائی جلسات مشترکی با آقایان الریجانی ،قالیباف ،ناطق نوری و والیتی تشکیل شـد بـی آن کـه تـوافقی
دربارۀ ستاد یا شورای ائتالف صورت بگیرد .احمدینژاد به این جلسات دعوت نشده بود ،چرا که «قرار ما به این شکل بود که
اگر شورا تشکیل شود ،اوّل آقای الریجانی با آقای احمدی نژاد صحبت کند و اگر ایشان دولت ائتالفی و کار جمعـی را قبـول
کردند ،دیگر از طرف ما کسی کاندیدا نشود )17(».اما الریجانی با احمدینژاد در این خصوص صحبتی نکرد زیرا بنا به گفتـه
الریجانی «در جلسهای که آقایان باهنر و عسگر اوالدی با آقای احمدینژاد داشتند ،ایشان آب پاکی را روی دستشان ریختـه
و گفته که نیازی به حمایت شما ندارم)11(».
احمدی نژاد که از ناتوانی اصولگرایان در ارائه کاندیدای مستقل باخبر بود ،نیازی به تشکیل «ستاد یا شورای ائتالف» نمیدید
و جلب توافق رهبری را برای نامزدی خود کافی میپنداشت .بدینسان ناکامی جلسات مشاورهای که بـه ابتکـار رضـائی برپـا
شده بود قطعی شد .هیچیک از نامزدهای احتمالی اصولگرا حاضر به اعالم کاندیداتوری نبود و از نامزدی دیگران نیز حمایـت
نمیکرد چرا که همگان تجربۀ انتخابات نهم را به خاطر داشتند :بدون پشتیبانی قوی رهبری شانسی برای پیـروزی در برابـر
کاندیدای حزب پادگانی وجود نداشت« .آقای الریجانی تقریباً دی ماه اعالم کرد به خاطر این که تـازه رئـیس مجلـس شـده
مصلحت نیست که وارد رقابتهای انتخاباتی شود .آقای قالیباف که از بهمن ماه فعالیت خود را شروع کرده بود در فـروردین
ماه آن را متوقف کرد و آقای والیتی هم استداللش این بود که تکلیف شرعی ندارد و باید مقام معظم رهبـری بـه وی بگویـد
که نامزد شود )11(».با تصمیم محسن رضائی در اردیبهشت ماه  8811برای اعالم نامزدی ،جلسات مشاوره نیز خاتمه یافت.
بنابراین حضور رضائی در انتخابات دهم از همان ابتدا حضوری فردی بود و از پشتوانه حمایت جریانات اصولگرا بیبهره .ایـن
که اساساً چرا رضائی خود را نامزد این انتخابات کرد ،پرسشی است که جواب آن تنها به محاسبات شخصی این مـرد تنهـای
انتخابات دهم مربوط می شود و بررسی آن از حوصلۀ نوشتار فعلی خارج .تأمل دربارۀ رفتار جمعی اصـولگرایان ،امـا ،موضـوع
مرکزی فصل حاضر است .مرور ما بر نحوۀ رفتار فراکسیونهای گوناگون اصولگرا نشان داد که صـرفنظر از آن جنـاحی کـه در
ضدیت با احمدینژاد رأی خود را به صندوق موسوی ریخت ،اغلب آنان با «چشـمانی گریـان» بـه احمـدینـژاد رأی دادنـد.
انتخابات دهم ناظر ناتوانی اصولگرایان در ارائه کاندیدای مستقل بود .آنان ارادۀ سیاسی خود را به رهبر واگذار کـرده بودنـد
که وی نیز رأی خود را در صندوق سپاه و بسیج واریز کرده بود .اصولگرایان را باید غایبین انتخابات دهم و از زمـره مغلـوبین
آن به حساب آورد ،مغلوبینی که بدون نبرد تسلیم شده بودند.
شکاف درونی اصولگرایان پس از انتخابات دهم عمق بیشتری یافت .بخشی از اصـولگرایان نظیـر حـداد عـادل و محمـدجواد
الریجانی معتقدند که حوادث پس از انتخابات ناشی از برنامهریـزی و طرا حـی حسـاب شـده از چنـد مـاه قبـل از برگـزاری
انتخابات بوده است و به اصطالح یک «انقالب مخملی» بوده است و طرف خودی یا احمدینژاد هیچ تقصیری نداشته اسـت.
اما «بخش دیگر که من هم همانند آنها فکر می کنم اگرچه قائل به برخی شیطنتها در مغلوبین انتخابات و نوعی فرصتطلبی
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آنها از هیجان حاصل از تبلیغات انتخاباتی هستند اما احمدی نژاد و طرف خودی را در ایجاد زمینه این حوادث و تشـدید آن
مقصر می دانند و حوادث به وجود آمده را از پیش طراحی شده تلقی نمیکنند و انقالب مخملی را یک دروغ بزرگ میداننـد
و معتقدند اگر بناست عدالت اجرا شود باید به اتهامات هر دو طرف رسیدگی شود اما در عین حال بر این عقیدهاند که همان
طور که رهبر انقالب فرمودند ظلم بزرگتر از طرف کسانی بـود کـه ادعـای تقلـب را مطـرح کردنـد )10(».بـا حـدتگیـری
رویاروئی های سیاسی و زیر سؤال رفتن مقام رهبری ،مرز اصولگرایان منتقد با طرفداران پروپاقرص احمدینژاد در نفس امـر
سرکوب کمرنگ می شود و فضای سیاسی در میان جناحهای حاکم به سوی دو قطبـی شـدن مـوافقین و مخـالفین رهبـری
پیش میرود .معالوصف اختالف در ابعاد سرکوب به قوت خود باقیست .پس از تظاهرات عاشورا ،در حـالی کـه عسـگراوالدی
بعنوان دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری با دوربینی سیاسی اظهار داشت که «شعار امروز باید بر علیـه اغتشاشـگران
باشد و حتی در مورد آزردگان انتخابات هم نبایـد خشـونت نشـان دهـیم»( ،)18روحاهلل حسـینیان نماینـده تهـران و عضـو
فراکسیون اصولگرایان مجلس تأکید کرد که« :وقت آن است که از موسوی و خاتمی که هنوز بیشرمانه دست در دست اوباما
به جنگ حسین و والیت او آمدهاند و از امام خمینی شرم نمی کنند و حسینیه جماران که متعلق به همه شهیدان ،جانبازان
و انقالبیون است وسیله ای برای کوبیـدن امـام حسـین و امـام خمینـی و راه آنـان اسـت ،اسـتفاده مـیکننـد اعـالم برائـت
میکنند)18(».
اما چرا اصولگرایان نهایتاً احمدینژاد را برگزیدند؟ زیرا اگرچه پیروزی احمدینژاد به معنای شکست سیاسی آنـان بـود ،امـا
این پیروزی بلحاظ اقتصادی منافع راست سنتی را تأمین میکرد .به عبارت دیگر ،راست سـنتی مغلـوب سیاسـی ،امـا فـاتح
اقتصادی انتخابات دهم بود .اعضای جمعیت هیئتهای مؤتلفه که برخاسته از بازارند این واقعیت را سـریعتر و روشـنتر از هـر
گرایش دیگر اصولگرا تشخیص دادند و بدین لحاظ نیز از زمرۀ معدود جریانات اصـولگرائی بودنـد کـه در ائـتالف بـا «رایحـه
خوش خدمت» از نامزدی احمدینژاد حمایت کردند.
یادآوری منازعات شدید خاموشی و بهزادیان بر سر ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران طـی سـالهای -14
 8818یعنی در دورۀ دوم ریاست جمهوری خاتمی میتواند بر این موضوع پرتو بیفکند.
در زمستان سال  ،8818حاکمیت  88ساله سیدعلی نقی خاموشی بر ریاسـت اتـاق بازرگـانی و صـنایع و معـادن ایـران کـه
پارلمان بخش خصوصی ایران محسوب می شود و دربرگیرنده سی اطاق تجاری در شهرستانها و تهران است توسط بهزادیـان
رئیس اتاق بازرگانی تهران به چالش کشیده شد .بهزادیان که بـه عقیـدۀ بسـیاری نماینـدۀ بخـش مـدرن و صـنعتی بخـش
خصوصی ایران بود ،در دورۀ خاتمی در بسیاری از اتاقهای شهرستانها موفقیت چشمگیری بدسـت آورد و از همـه مهمتـر در
اتاق ایران که حدود پنجاه درصد دارندگان کارت بازرگانی کشور در آن عضویت دارند ،تقریبـاً قـادر شـد خاموشـی و جنـاح
پرقدرت اقتصادی ـ سیاسی حامیش را به زانو در آورد.
برای  88سال خاموشی هم رئیس اتاق تهران بود و هم رئیس اتاق ایران ،و نیز رئیس اتاق مشـترک ایـران و انگلـیس ،عضـو
شورای پول و اعتبار ،عضو شورای بورس اوراق بهادار تهران و رئیس هیأت مدیره در دو کارخانه نساجی ایران به نام مطهـر و
جامع .خاموشی در گفتگو با بهمن احمد امویی (سه شنبه  7آبان  )8817میگوید« :هدف ما ایـن بـود کـه بـا گـرفتن اتـاق
بازرگانی پایگاهی برای کمک به وزارتخانهها و وزرای دولت انقالبـی ایجـاد کنـیم و از آنجـا بانکهـا ،وزارت بازرگـانی و وزارت
اقتصاد را هدایت کنیم )18(».این گونه بود که آقایان عالینسب ،کرد احمدی ،هاشترخوانی ،میرمحمد صادقی ،عسگراوالدی،
پورشهامی پسردایی خاموشی با هدایت و رهبری علی نقی خاموشی و با حکمی کـه بـه تأییـد بهشـتی ،مطهـری و موسـوی
اردبیلی رسیده بود و امام هم از پاریس آن را تأیید کرده بود ،ستاد کمکرسـانی بـه انقالبیـون را در اتـاق بازرگـانی مسـتقر
کردند .آنها از همان زمان همه را مدیون خود کردند .روزهای خوشهچینی در راه بود.
پس از انقالب ،خاموشی به همراه سید میرمحمد صادقی و عسگراوالدی اعضای پرنفوذ هیئتهای مؤتلفه اسـالمی بودنـد کـه
طی  88سال در همۀ ارکان اتاق تهران و اتاق ایران حضور داشتند .قانون نانوشته همواره این بـود کـه خاموشـی در جایگـاه
رئیس ق رار گیرد و میرمحمد صادقی و عسگراوالدی به نوبت نقش معاونین وی را داشته باشند« .تنهـا اسـتثنای ایـن قاعـده
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بهزادیان بود که توانست در انتخابات زمستان سال  18اتاق تهران به میان پنج نفر هیأت رئیسه آن راه پیدا کند .بـه تـدریج
خاموشی و یارانش به حاشیه رانده شدند .در نهایت بهزادیان که در خطکشـیهـای سیاسـی دارای گرایشـات اصـالحطلبانـه
محسوب میشد و مناسباتی هم با اصالحطلبان بر سر قدرت داشت ،به ریاست اتاق تهـران برگزیـده شـد( ».بهمـن احمـدی
امویی 80 ،دی  .)14()8818سه سال طول کشید ( )8818-8814تا خاموشی توانست مجدداً قدرت از دست رفته را به کف
آورد .در این بازپس گرفتن اقتدار ،وی از همـۀ روشـهای ممکـن اسـتفاده کـرد :از اعمـال نفـوذ در رأیگیـری و اسـتفاده از
شیوههای غیردمکراتیک( ،)15تا اعمال فشار بر مجلس ششم از طریق نمایندگان نزدیک به گروههای پرقدرت محافظـهکـار.
در این میان بهزادیان بیشتر وقت خود را به مداوای فرزندش اختصاص داده بود کـه در یـک درگیـری مشـکوک در حـوالی
خیابان کارگر شمالی و در اطراف کوی دانشگاه تهران ،با چند ضربۀ چاقو به سختی مجروح شده بود )16(.معالوصف دو نکته
در پیروزی قطعی خاموشی نقش تعیین کننده داشت .اوّل ،کنار رفتن اصالحطلبان در انتخابات شوراهای شهر؛ دوّم ،پیروزی
احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری .با معرفی بیست نماینده دولت جدید از سوی وزارت بازرگانی و صـنایع ،بهزادیـان
استیضاح و قبل از پایان دورۀ انتخابیش از ریاست اتاق تهران کنار گذاشته شد .این برکناری البته مغایر با قانون بود ،چرا که
براساس قانون صرفاً در صورت فوت ،استعفا و یا خلع عضویت یکی از اعضا توسط کمیسیون انضباطی امکان تجدید انتخابات
وجود دارد .بدینترتیب پیروی احمدی نژاد در انتخابات نهم در اقتدار مجدد بازاریـان و پیـروزی اقتصادیشـان بـر نماینـدگان
بخش مدرن و صنعتی بخش خصوصی ایران نقش بسرائی ایفا کرد.
هنگامی که از اقتدار بازاریان سخن می گوئیم ،نباید چنین تصور کرد که بازاریان امروز همان بازاریان سنتی دیروزند .بازاریان
جدید وارد بانکداری شدهاند و گوشهای از تجارت خانههای خویش را به محلی برای خرید سـهام شـرکتهای دولتـی تبـدیل
کردهاند .انگلیسی صحبت میکنند و با سرمایه داران جهانی در اروپا و آسیای جنوب شرقی خود را گـره زدهانـد .دفـاتری در
کشورهای عربی ،اروپائی و آسیایی گشوده اند و حتی در آمریکا هم سهام ،ملک و کارخانـه مـیخرنـد و فرزندانشـان را بـرای
تحصیل به اروپا ،آمریکا و کانادا میفرستند .به بیان دیگر ،همان طور که ترقی عضو بلندپایه هیئتهـای مؤتلفـه در گفتگـو بـا
احمدی امویی اظهار میدارد« :دیگر مؤتلفه آن جمعیت بازاری سابق نیست و جز آقای رخصفت دیگر هیچ بازاریی در میـان
آنها وجود ندارد .ساختار قدرت و سیاست در ایران هم تغییر کرده است .بازار در مقابل آن همه کمک و امتیازهـایی کـه بـه
دولتیها داده همچنان تشنه رانت است )17(».بعالوه حضور و گسترش سـرمایهداری دولتـی و شـبه دولتـی و سـرمایهداری
برآمده از مستغالت ایران آن چنان منابع جدید مالی را بوجود آورده که «برخیها در صحنه سیاسـی بـه ایـن فکـر افتادنـد،
دیگر به بازاریان سنتی نیازی نیست و آنها و عقبههای سیاسی و البیهایشان را به حاشیه راندند)11(».
اکنون ساخت و راهاندازی مجتمع های بزرگ تجاری و اداری به یکی از پرسودترین کسب و کارها در شهرهای بزرگ ایـران و
بویژه تهران تبدیل شده است .گروههای اقتصادی متعددی به سرمایهگذاری در این حوزه عالقمند شدهانـد .از دانشـگاه امـام
صادق گرفته تا بنیاد مستضعفان و شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران و شهرداریها و افراد حقیقی و حقوقی کـه در سـالهای
اخیر با گران شدن قیمت زمین و کمیاب بودن آن در شهری مثل تهران وارد این عرصه شدند .به دلیل نبود زمـین مناسـب
در شرق تهران ،عمدۀ مجتمعهای بزرگ تهران نظیر مجتمع «دنیای نور» در غرب و جنوب غربی تمرکـز یافتـهانـد .یکـی از
منازعات اصولگرایان با کرباسچی شهردار اسبق تهران ،اخذ مجوزات و امکانات الزم برای تأسیس همین نوع مجتمعهـا بـوده
است.
کابینه احمدینژاد و مدیریت قالیباف بر شهرداری تهران نه تنها از حیث تأمین منافع اقتصادی بازاریانی همچـون خاموشـی،
بلکه محافظهکاران درگیر در سرمایهداری مستغالتی و زمینخوار نیز غیرقابل انکار اسـت« .دانشـگاه امـام صـادق نیـز بـا در
اختیار داشتن زمینی بسیار مرغوب ،سرانجام توانست مجوزهای الزم سـاخت و سـاز در آن را در اواخـر دوره احمـدینـژاد و
اوایل دوره مدیریتی قالیباف بر شهرداری تهران بگیرد .این مجتمع بـا عنـوان «مجتمـع نـور» در تقـاطع خیابـان ولیعصـر و
زالقانی در مرکز تهران قـرار دارد .گفتـه مـیشـود یکـی از اخـتالف هـای کرباسـچی ،شـهردار اسـبق تهـران ،بـا بخشـی از
محافظهکاران جمهو ری اسالمی ،مجوزها و امکاناتی بود که دانشگاه امام صادق برای این زمین میخواست و او با بخشهایی از
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آنها مخالفت کرده بود .برخی از واحدهای این مجتمع به شهرداری واگذار شـده و بقیـه واحـدها هـم در حـال واگـذاری بـه
صورت اجاره هستند ...از سوی دیگر به نظر میرسد پیوندی بین برخی سرمایهگذاران ایـن مجتمـعهـای بـزرگ تجـاری بـا
بعضی گرایشهای سیاسی و اقتصادی در کشور وجود دارد .یکی از بارزترین نشانههای این رابطه را میتوان در حضـور یکـی
از صاحبان این مجتمع های بزرگ تجاری در مدیریت تیم فوتبال استقالل تهران مشاهده کرد .علی انصاری مالک دو مجتمع
بزرگ مبل تهران که یکی از بزرگترینها در خاورمیانه است ،یکی از اعضای هیـأت مـدیره ایـن تـیم اسـت .گفتـه شـده وی
حمایت مالی گسترده ای از این تیم و مدیران آن دارد .درواقع با پیشنهاد او بود که آشتیانی یکی از یاران نزدیک احمدینژاد
از معاونت وزیر صنایع و ریاست بر شرکت شهرهای صنعتی کناره گرفت و به مدیریت این باشگاه رسید)11(».
مضمون جدال بخش خصوصی مدرن و صنعتی با بخش خصوصی سنتی در ایران امروزه کدام است؟ پاسخ به این پرسش مـا
را یاری خواهد کرد تا به نحو دقیقتری دریابیم چرا اصولگرایان علیرغم لعن و نفرین روشهای تکروانه ،قلدرمآبانه و غیرکارآی
جناح احمدینژاد در حوزۀ سیاست ،سرنیزه سربازان گمنام امام زمان را حافظ کیسۀ پول خود میدانند.
پیشتر در مقالۀ «نظامهای متناقض و شیوۀ هماهنگی ویرانگر ،بیماری ایرانی» (باباعلی ،تیرماه  8817ـ ژوئیه ،)800()8001
نظم اجتماعی تحت جمهوری اسالمی را از نوع «هماهنگی ویرانگر» ) (Destructive coordinationنامیدم .در این نـوع
هماهنگی ،منابع و تالشهای بشری در خدمت به تصاحب درآوردن آن چیزیست که دیگران تولید کـردهانـد ،و یـا در جهـت
محافظت و حراست کردن از هستی و مایملک خود در مقابل تهاجم احتمـالی اسـت .ویلفـردو پـارتو )(Vilfredo Pareto
یکی از پیشگامان برجسته مکتب نئوکالسیک دو مکـانیزم تخصـیص منـابع را از یکـدیگر بازشـناخت )8 :مکـانیزم تولیـدی
) )8 (Productive mechanismمکانیزم تصاحبی یا غارتگرانه )« :(appropriative mechanismتالشـهای آدمیـان
به دو طریق به کار گرفته میشود :این تالشها یا در جهت تولید و تغییر فرآوردههـای اقتصـادی هـدایت مـیشـوند ،و یـا در
خدمت تصاحب و به چنگ آوردن محصوالتی می شـوند کـه توسـط دیگـران تولیـد شـدهانـد( ».پـارتو [ ،8178 ]8187ص
 .)808()848اگر تمایز پارتو فیمابین تالشهای «تولیدی» و «غارتگرانه» را به عاریه بگیریم ،در آن صـورت بایـد بگـوئیم کـه
مکانیزم تخصیص منابع در یک شیوۀ همـاهنگی ویرانگـر غارتگرانـه اسـت .ادغـام و سـازماندهی اجتمـاعی از طریـق اجبـار
) (Coercionمستلزم وضعیتی است که در آن حفاظت از جان و مال برای هر کسی مهمترین مسـئله محسـوب مـیشـود.
تخصی ص منابع به منظور حفاظت از جان و مال خویش چه از طریق نزدیک شدن به محافل قدرت چـه از طریـق خریـداری
مأموران دولتی به منظور اجتناب از تعدیات خودسرانه دولت موجب آن میشود که منابع کمتری به تولیـد اختصـاص یابـد.
بالعکس ،این نوع تخصیص منابع منجر به افزایش سرمایهگذاری در عرصه ابزارهای قهریه و اعمال فشار میشود.
غارتگری البته خود سرچشمه انباشت سرمایه است .اما در اقتصاد متکی به رانت نفتی و ادغام شده در بازار جهانی ،غارتگری
نیازمند انباشت مولّد نیست .زیرا غارت درآمدهای نفتی انباشت مولّد را از مهمترین منبع سرمایهای محروم کـرده ،زمینـه را
برای نوعی از فعالیت سوداگرانه در حوزۀ کاال و پول فراهم میکند که در نقطۀ مقابل تولیـد قـرار دارد .سـرمایه سـوداگر یـا
مرکانتیل ) (Mercantileبرخالف سرمایهداری تجاری مدرن نه مکمل سرمایهداری صنعتی کـه در تعـارض بـا آن تعریـف
میشود (مارکس ،سرمایه ،جلد سوم ،فصل بیستم))808(.
پایگاه اقتصادی اصولگرایان یا راست سنتی سرمایۀ سوداگر در حوزۀ تجارت کاال و پول است کـه بـا سـرمایهداری خصوصـی
صنعتی در تعارض قرار دارد .همدلی اصولگرایان با مدافعین تئوکراسی نظامی را در اقتصاد سیاسی «هماهنگی ویرانگر» بایـد
جستجو کرد.

 -2مغلوبین انتخابات دهم
در آستانه انتخابات دهم ،محافل بیشماری از اصالحطلبان در داخل و خارج از ایران مدعی شدند که پیروزی احمدینژاد در
انتخابات نهم محصول سیاست تحریم بود .موعظهگران دوره گرد این باور در خارج از کشور هنوز نیز از تکرار این ترجیع بنـد
پروائی ندارند« :حکومت احمدی نژاد آمد روی کار در نتیجۀ اون یأس ،مردم نتیجه را دیدند .چهار سـال بعـد بـا فشـار زیـاد
آمدند وسط»( .فرح نگهدار 6 ،ژانویه  )808(.)8080اما کروبی نمی توانست با چنین دعوی موافق باشد چرا کـه وی پیـروزی
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احمدینژاد را محصول تقلبات گسترده انتخاباتی میدانست که در نتیجه ضعف عملکـرد دولـت خـاتمی میسـر شـد« .عـدم
سالمت انتخابات ،نتیجه ضعف عملکرد دولت است .من خیلی قبل از انتخابات مجلس به آقای خاتمی گفتم کـه ایـن دولـت
نمیتواند انتخابات سالم برگزار کند و ضمانت آن را بدهد ...در انتخابات ریاست جمهوری شما دیدید کـه آقـای الهـام آمـد و
نتیجه اولیه شمارش آرا را اعالم کرد ،در حالی که این خالف است و باید وزارت کشور آن را اعالم کند ...من با رئیس جمهور
تماس گرفتم اما اثری نکرد ...من تا عصر دوشنبه نمیدانستم که چه بر سرم آمده است .رفتم به مالقات و در آنجا گفتم کـه
من نفر دوم هستم اما به من گفتند که وزارت کشور و رئیس جمهور خود شما میگویند که بهتـرین و سـالمترین انتخابـات
بوده است ...زبان ما بسته بود .چه میگفتیم؟ امروز با این دولت حداقل میتوانیم دعوا کنیم و بگوییم حقمان را خوردند .امـا
آن روز ،من هرچه مـیگفـتم ،تـف سـرباال بـود .اصـالً مانـده بـ ودیم کـه خـدایا چـه بگـوییم در ذیـل وزارت کشـور دولـت
اصالحات)804(».
به همین مناسبت نیز اگرچه خاتمی انتخابات نهم را یکی از سالمترین و بهترین انتخاباتها نامید و رئـیس جمهـور فـاتح را
جانشین مشروع خود خواند ،کروبی به گفته خود« ،حتی وقتی که ناپدری آقای احمدینژاد از دنیا رفت ،صرفاً یـک تسـلیت
گفتم و در آن تسلیت هم ننوشتم «رئیس جمهور» بلکه نوشتم «آقای دکتر احمدینژاد» )805(».اما هم کروبی و هم کلیـه
جریاناتی که پیروزی احمدینژاد را محصول مداخلـۀ «حـزب پادگـانی» مـی دانسـتند در مقابـل یـک پرسـش جـدی قـرار
میگرفتند ،پرسشی که به بهترین نحو از جانب عباس عبدی مطرح شد« :عبدی :باز هم درباره انتخابات گذشته میخواهم از
شما سؤالی بپرسم .شما گفتید که چند ساعتی خوابیدید و نتیجه در همین مدت کوتاه تغییر کـرد .مـن کـاری بـا صـحت و
سقم این ادعا ندارم ولی چون شما این صحبت را کردید حتماً به آن اعتقاد دارید .آقای کروبی! آن زمان هیأتهای اجرایـی از
سوی دولتی انتخاب شده بودند که از طیف اطالح طلب بود و وزارت کشور هم دست دولت اصـالحطلـب بـود .بـا همـۀ ایـن
اوصاف شما گفتید که طی دو ساعت که خواب بودید ،نفر دوم و سوم جابهجا شدند .حاال شـما امـروز مـن یـا یـک شـهروند
عادی را دعوت میکنید که بیاید و در انتخابات به شما رأی بدهد .اما شما چگونه به ما میتوانیـد تضـمین بدهیـد کـه ایـن
اتفاقات مجدداً نیفتد ،در حالی که امروز حتی هیأتهای اجرایی و وزارت کشور هم با شما همسو نیستند؟ اگر قرار باشـد مـن
به شما رأی بدهم ولی شما خوانده نشوید ،بر چه اساسی می توانم برای رأی دادن به شـما توجیـه داشـته باشـم؟ شـما چـه
تضمینی میتوانید به من بدهید؟»( )806پاسخ کروبی به این پرسش این بود که برای تمـامی کسـانی کـه مـدافع نظـامنـد،
شرکت در انتخابات تنها راه اصالح نظام «بدون مبارزه و جدال تند» است .بعالوه به زعم وی یگانه ضامن رقابتهای انتخاباتی،
«چانهزنی در باال» است.
مطابق این دیدگاه ،از آنجا که «آقای احمدینژاد اکنون مسئولیت ریاست جمهوری را برعهده دارند و یک دوره هم بسـتانکار
این مسئولیت هستند»  ،پس مظلومین یا طلبکاران انتخابات پیشین فرصت احقاق حق خواهند داشـت هـر آیینـه از طریـق
ریش سفیدی و به نحو مؤثری شیوۀ اعتراض همراه با چانهزنی را در پیش گیرند« .اعتراض ،لوازمی دارد و اعتراض همـراه بـا
چانه زنی ،لوازم دیگری دارد .اصلی ترین علت شکست ما در دوران اصالحات همین بود که حرف چریکی میزدیم اما در خانه
و در هنگام خوردن چلوکباب .کار چریکی با چلوکباب معلوم است که چه نتیجهای میدهد ...شیوه من ،شیوه اعتراض همراه
با چانهزنی و گفتگو است ،تا این که به نقطهای برسیم که روال قانونی حاکم شود)807(».
برخالف اغلب اصالح طلبانی که در دورۀ دوم ریاست جمهوری خاتمی ،سیاست «چانهزنی در بـاال» را ناکـافی پنداشـتند و از
لزوم «فشار از پائین» سخن گفتند (رجوع کنید به مهـرداد بابـاعلی و ناصـر مهـاجر ،اسـفند  -8818مـارس ،)801()8004
کروبی بر این باور است که خاتمی فاقد قدرت چانه زنی در باالست چرا که وی بیشتر اهل شعار دادن است در حـالی کـه در
عمل حتی حاضر به سماجت و پیگیری خواستههای حداقلی خود نیـز نیسـت .کـارآئی راهکـار «ریـش سـفیدی» کروبـی و
توانائی وی در امر چانه زنی الاقل در آزادی لقمانیان یکی از نمایندگان مجلس ششم و حفاظت سایر نماینـدگان آن مجلـس
(نظیر آقای دادفر و خانم فاطمه حقیقت جو) از خطر دستگیری و بازداشت قابل استناد اسـت .امـا دربـارۀ رفتـار خـاتمی در
موارد مشابه نظیر دستگیری و زندانی کردن آقای کرباسچی ،شهردار اسبق تهران ،عضو هیات دولـت خـاتمی و اصـلیتـرین
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گرداننده تبلیغات انتخاباتی وی چه میتوان گفت؟ بیسبب نیست اگر کرباسچی نیز یکی از مهمترین ایرادات وارد بر خاتمی
را فقدان ایستادگی و ناتوانی وی در امر چانهزنی میداند « :آقای خاتمی برای شهردار یا وزیر که هیچ ،شاید بـرای برادرشـان
هم حاضر نباشد که از کسی خواهش کند برای حل یک معضل .اما دیدهایم که آقای کروبی گاهی اوقات بـرای مالقـات یـک
زندانی ،به نگهبانی زندان هم زنگ میزنند و چون فکر میکنند که این یک خدمت است ،انجام آن برایشان سنگین نیست.
این روحیه به نظر من در شرایطی که ما داریم و ظرفیتی که قانون اساسی ما دارد ،بسیار قابل توجه و الزم است .مـا کـه در
یک وضعیت ایدهآل در تفکیک قوا و قانونگرایی قرار نداریم .محتـاج بـه البـی و همگرایـی در مـدیریت هسـتیم و در چنـین
موقعیتی ،شاید فردی با روحیه آقای کروبی موفقتر باشد( ».غالمحسین کرباسچی 84 ،دی  8817ـ  8ژانویه )801(.)8001
گفتار درمانی و ارجاع به اندیشۀ منتسکیو دربارۀ اهمیت قانون بدون برداشتن کوچکترین گـام عملـی علیـه اقـدامات دولـت
سایه به حق موجب بیاعتمادی نه تنها شهردار سابق تهران ،بلکه همچنین جوانان یعنی پایگاه اصلی انتخابات خـاتمی شـد.
نامه سرگشاده دانشجویان تحت عنوان «ده پرسش از محمد خاتمی» همزمان با طرح کاندیـداتوری مجـدد وی در انتخابـات
دهم بازتاب همین بیاعتمادی عمیق بود« :ما از شما شعارهای حداکثری نمیخواهیم .ولـی انتظـار داریـم اگـر مـیخواهیـد
مجدداً بر مسند ریاست جمهوری تکیه زنید به شعارهای حداقلی خود وفادار باشید و اگر وفادار نبودید این حق را برای ما به
رسمیت بشناسید که چون  86آذر  8818به دیدار شما بیاییم)880(».
البته روحیه حاکم در میان اصالحطلبان در آستانۀ انتخابات دهم سیاست «فشار از پایین» را برنمیتابیـد .اصـالحطلبـان بـه
سوی «واقعگرائی» ،تبری جستن از «رادیکالیزم» و چانهزنی مؤثر از باال تمایل یافته بودند .از اینـرو کرباسـچی در پاسـخ بـه
این پرسش که «به هر حال آیا شما معتقدید که به نتیجه رسیدن این مطالبات نیازمند مدل سیاسـتورزی آقـای کروبـی و
مشی ریش سفیدی ایشان است یا نیازمند مُدل سیاست ورزی آقای نوری و مشـی قاطعیـت و ایسـتادگی مـدنی ایشـان؟»،
چنین اظهار میدارد« :هر دو این مدلها می تواند جواب بدهد به شرط آن که برنامه داشته باشند و اراده قوی برای ایستادگی
و اجرای این برنامه .البته با توجه به مجموعه شرایط کشور و محدودیتهای موجود من گمان میکنم که مدل آقـای کروبـی،
مدل کم هزینهتری است و شاید راحتتر به برخی اهداف برسد ولو این که این اهداف و نتایج پایدار نباشد)888(».
به عبارت دیگر ،کروبی بر عبداهلل نوری مرجح است ،اما هر دو بهتر از خاتمیند ،چرا که وی نه اهل «چانهزنی در باال»سـت و
نه «فشار از پایین» .برپایه همین شناخت نیز کرباسـچی در سـال  8810بـه صـفوف «تحریمیـان» پیوسـت« :مـن کـالً در
مجموعه رأیگیریهای سی ساله پس از انقالب تا آنجا که خاطرم هست فقط یکبار در انتخابات شرکت نکردهام که احتمـاالً
همان انتخابات ریاست جمهوری  10بوده است )888(».بنابراین مـدافعین کروبـی سـرخوردگان دورۀ خـاتمی بودنـد کـه از
سیاست ریش سفیدی و چانهزنی در باال پیروی میکردند .این سیاست با طرح پیشـنهادی نـاطق نـوری مبنـی بـر تشـکیل
«دولت وحدت ملی» انطباق کامل داشت.
ارزیابی جناح کروبی این بود که اگرچه کشور در موقعیت «بحرانـی» نیسـت ،امـا بـا مشـکالت جـدی مواجـه اسـت)888(.
علت العلل این مشکالت نیز حذف نیروهای مجرّب چه از جناح چپ و چه از جناح راست بوده است« :شما بـه کابینـه آقـای
هاشمی اگر نگاه کنید و به عقب بازگردید ،میبینید که نیروهای مجرّب از طرفین در کابینه ایشان حضور داشتند .این افـراد
در این سالها ورزیدهتر شدند ،اما با این حال در این دوره از آنها استفاده نشد و این مسأله ضربه بزرگی بـه کشـور وارد کـرده
است )884(».برخالف دیدگاه رایج در میان اصالحطلبان در مقطع انتخابات مجلس ششـم ،کروبـی اکنـون از ایجـاد کابینـه
ائتالفی با ترکیبی از افراد مجرّب اصالحطلب و محافظهکار جانبداری کرد تا روش ریش سـفیدی و چانـهزنـی در بـاال بتوانـد
مؤثر افتد.
کروبی ،اما ،کاندیدای مورد توافق اصالحطلبان نبود .بخش عمده ای از آنان همچنان امید بـه کاندیـداتوری خـاتمی داشـتند.
خاتمی ،اما ،علیرغم اصرار و فشار مجاهدین انقالب اسالمی و جبهه مشارکت کاندیداتوری خود را موکول کرده بـود بـه فـال
حافظ .اگرچه احزاب اصالحطلب دم از گفتمان «مطالبه محور» میزدند ،اما منتسکیوی آنان فرداً تصمیم میگرفـت .در ایـن
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خصوص «شیخ اصالحات» که تصمیم مشارکت خود را در انتخابات ظاهراً به تصمیم حزب تازه تأسیس یافته خـود «اعتمـاد
ملی» (تو بخوان «بی اعتمادی به خاتمی») منوط کرده بود ،گفتار مدرنتری درباره سیاستورزی داشت.
خاتمی همچنان مردد بود و نگران ،نگران آن که این بار قصد داشته باشند برنامه «هاشمیزاسـیون» را در مـورد او بـه اجـرا
بگذارند .هاشمی زاسیون یعنی چه؟ در دو انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم ،هاشمی رفسـنجانی بـا دو شکسـت
شدید و پی در پی مواجه شد که به فاصلۀ یک سال برای او اتفاق افتاد« .آنهایی که زیرکتر بودند پیش از برگـزاری دور دوم
انتخابات ریاست جمهوری نهم بارها با او و پسرانش که شنیده شد بر او تأثیر دارند گفت و گو کردند و توصـیه کردنـد تـا از
صحنه انتخابات کنارهگیری کند و با احمدینژاد رقابت نکند .دلیل آنها هم این بود که ابهامات زیـادی بـر دور اول انتخابـات
وجود داشت که سالمت انتخابات را زیر سؤال میبرد .این بهانه خوبی بود برای کنارهگیری .امـا هاشـمی رفسـنجانی چنـین
نکرد .به نظر می رسد همین روند در مورد خاتمی در حال تکرار شدن است .اختالف بین اصالحطلبـان بـه حـدی اسـت کـه
امکان اجماع نیست .دست کم کروبی با توان بخش عمده ای از کارگزاران به رهبری کرباسچی و کمکهـای مـالی و رسـانهای
محافظهکاران شرایط را برایش تنگ خواهد کرد( ».بهمن احمدی اموی 7 ،اسفند )885(.)8817
خاتمی ترجیح می داد تا موسوی قدم پیش بگذارد تا وی از این مخمصه رها گردد و موسوی تعلل میکرد چـرا کـه هنـوز از
وضعیت دودل اصولگرایان در رأی دادن یا ندادن به احمدینژاد مطمئن نبود .آنچه تردیدها را برای کاندیداتوری دیرهنگـام
موسوی زایل ساخت ،بحران درونی اصولگرایان بود و نقش مؤثر هاشمی رفسنجانی در ایجاد یک همآهتگی فراجناحی مرکب
از بخشی از اصولگرایان و بخشی از اصالحطلبان که با ورق زدن فصل دوم خـرداد  ،8876طرفـداران نـاطق نـوری و محمـد
خاتمی را در  88خرداد  8811گرد هم میآورد.
«زنگ خطر در اردوگاه حامیان احمدینژاد نواخته شده که مبادا «میرحسین موسوی» جایگزین «محمود احمدینژاد» شود؛
نگرانی که یک ماه پیش روح اهلل حسینیان به آن رسید و به همین دلیل در چند هفته گذشته سعی کرد کار را تمام کند و با
بیانیه یی کلی در حمایت از احمدی نژاد جایی برای طرح نام میرحسین فراهم نشود .اما این ایده محقق نشد و با جدی شدن
حمایت طیفهایی از اصولگرایان در مجلس از میرحسین موسوی ،فشار حامیان دولت به الریجـانی افـزایش یافتـه اسـت .امـا
اصرار الریجانی به کوتاه نیامدن از موضع «تأیید نکردن احمدینژاد» دیروز بار دیگر درگیری لفظی میان این دو طیف را باال
برد تا جایی که الریجانی در جمع خبرنگاران به رایحه خوش خدمتیها پیغام داد حساب آنها از حساب فراکسیون جداسـت.
به همین دلیل با اوج گرفتن این اختالف در درون اردوگاه جناح راست مجلس بر سر حمایت یا عدم حمایت از احمدینـژاد،
طرح نظرسنجی درون فراکسیونی با محوریت میرحسین موسوی مطرح شده و قرار است در جلسه آتی این فراکسیون مـورد
بررسی قرار بگیرد .گرچه طراحان طرح اظهار می کنند نتایج این نظرسنجی علنـی نخواهـد شـد تـا شـائبه مسـتقل نبـودن
فراکسیون مطرح نشود اما چهرههای سرشناس منتقد احمدینژاد در فراکسیون اصولگرایان اخیراً هیچ ابایی از اعالم مخالفت
صریح با کاندیداتوری رئیس دولت نهم ندارند .علی مطهری ،احمد توکلی ،علی الریجانی ،محمدرضا باهنر ،غالمرضا مصباحی
مقدم ،حمیدرضا کاتوزیان و ...از جمله چهرههایی هسـتن د کـه بـه صـراحت اعـالم مخالفـت خـود بـا احمـدینـژاد را بیـان
کردند)886(».
تزلزل ،تردید و چنددستگی در میان اصولگرایان ،موسوی را به جلو سوق داد .کاندیداتوری موسوی در پایانۀ اسفند ماه سـال
 8817به دودلی خاتمی پایان داد و او کنارهگیری خود را اعالم کرد (خاتمی 87 ،اسفند  8817ـ  87مـارس )887(.)8001
موسوی ،اما ،نه اصالح طلب که اصولگرا بود ،یا بهتر بگوئیم اصولگرای اصالح طلب بود ،همین بود و هم آن ،نه ایـن بـود و نـه
آن .این پیرو وفادار خط امام خمینی که نخست وزیر تحمیلـی خمینـی بـه خامنـهای در دومـین دورۀ ریاسـت جمهـوریش
بود( ،)881و ریاست دولت را در کشتارهای سال  8867برعهده داشت ،پس از یک دورۀ غیبـت بیسـت سـاله ،آمـده بـود تـا
منادی «بازگشت به ارزشهای» صدر انقالب گردد .در بیانیه انتخاباتیش میگفت که هدف وی «استقرار یـک جامعـه ارزشـی
مبتنی بر آموزههای اسالم ناب محمدی (ص) و متکی بر اندیشههای حضرت امام خمینی»( )881است .این جامعـه بایـد بـه
همت مستضعفان برقرار میشد که هم اصالحگرند و هم اصولگرا« :مستضعفان این مطمئنترین پایگاه برای ارزشهای برآمـده
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از انقالب اسالمی و آماده ترین قشر برای اصالحگری و پایبندترین پشتوانه برای اصول و اصولگرایی صبورانه به گوشند که آیا
فرزندان مصدرنشینشان همچنان به جایگاه عزیز آنان اقرار میکنند»)880(.
ضامن استقالل این جامعه «در مقابل اجنبی»« ،انرژی هستهای» است و ضامن آزادی ایران ایستادگی «خرازیها و باقریهـا
و باکریها» .راهکار دستیابی به این جامعه فعلیت بخشیدن به ظرفیتهای مغفول قانون اساسی است« :شـاید کسـانی تصـور
کنند عجله برای عملی کردن چنین نیت خیری استفاده از هر شیوهای را مباح میکند ،ولو این که شامل قانون شـکنیهـای
گسترده باشد ...آیا فرصتهایی که تبعیت از قانون در اختیار قرار میدهد پیش از این مستهلک شده است که دسـت بـه ایـن
بازی خطرناک میزنیم .قانون اساسی ما برای رسیدن به همین اهداف دارای ظرفیتهای عظیمی است که همچنان میتواننـد
به فعلیت برسند)888(».
حسن ختام بیانیه انتخاباتی موسوی نیز احترام به دولت قانونی جمهوری اسالمی است و طرح انتقادات به صورت دلسوزانه و
نه فریبکارانه« :احت رام دولت قانونی جمهوری اسالمی به دقت رعایت شود و انتقادات به صورت روشنگرانه ،مستدل ،دلسوزانه
و نه با قصد فریب ارائه گردد )888(».در بیانیه نه کالمی از لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان به میان میآید ،نه حرفی از
اصالح (و به طور اولی از تغییر) قانون اساسی .نه از لزوم نظـارت داخلـی و خـارجی بـر جریـان انتخابـات سـخنی در میـان
است( )888نه کوچکترین نشانه ای از نگرانی دربارۀ مداخالت احتمالی «حزب پادگانی» و نه اشارهای ولو تلویحی به تقلبـات
گسترده انتخابات نهم.
خالصه کنیم .بیانیه انتخاباتی موسوی نه ربطی به جریان  8خرداد داشت نه پیوندی با اصالحطلبـی و اصـالحطلبـان)884(.
بواقع اگر حضور کروبی در رقابت انتخاباتی بیان شکست خاتمی و بیاعتمادی عمیق اصالحطلبان نسبت به وی بـود ،حضـور
موسوی بازتاب ناتوانی اصالحطلبان بود در ارائه کاندیدای مستقل خود .بدینسان انتخابات دهم شاهد غیبت هـم اصـولگرایان
بود و هم اصالحطلبان ،چرا که نه احمدی نژاد نماینده واقعی اصولگرایان بود ،نه موسوی نماینده راستین اصالحطلبان .تمـایز
اصولگرا و اصالح طلب رنگ باخته ،صنفبندی جدیدی شکل گرفته بود که در یکسوی آن سربازان گمنام امام زمان در پشـت
سر احمدینژاد صف کشیده بودند و در سوی دیگر مدافعان «دولت وحدت ملی».دستۀ نخست خود را مخـالف یکربـع قـرن
نظام جمهوری اسالمی و منادی انقالب سوم اسالمی معرفی میکرد که باید زایش حکومت اسالمی جدیدی را تحقق بخشد.
دستۀ دوم نگران محو شدن پلورالیزم درونی نظام بود و حـامی تـداوم اقتـدار «گـارد قـدیمی» نظـام از اصـولگرا گرفتـه تـا
اصالحطلب .دستۀ اخیر جبههای غیررسمی را تشکیل میداد که در آن راست پراگماتیست لـوالی اتصـال بخشـی از راسـت
سنتی و اصالحطلبان شده بود .از اینجا بود که با شکاف در میان اصولگرایان و کاندیداتوری موسوی ،خشم احمدینژاد علیـه
رفسنجانی به صحنه تلویزیون کشید و پشتیبانان احمدی نژاد در شورای نگهبان و همۀ ارکانهای رسـمی و غیررسـمی نظـام
آشکارا هرگونه بی طرفی سیاسی را در آستانه انتخابات کنار نهادند .نامۀ مهدی کروبی به شـورای نگهبـان پیرامـون سـالمت
انتخابات یک مـاه پـیش از برگـزاری انتخابـات (سـه شـنبه  81فـروردین  8811ـ  7آوریـل  )885()8001و ابـراز نگرانـی
میرحسین موسوی نسبت به تخلفات انتخاباتی در نامۀ سرگشاده وی به رهبر در شب انتخابات (پنجشنبه  88خـرداد 8811
ـ  88ژوئن  )886()8001نشان از مداخلۀ گسترده حزب پادگانی داشت .برخالف بیانیه انتخاباتی ،موسوی اکنون صـراحتاً از
مداخله سپاه و بسیج در انتخابات سخن میگفت« :شواهدی از مداخله تعدادی از فرمانـدهان و مسـئوالن سـپاه و بسـیج در
انتخابات واصل گردیده است و به نظر می رسد این عمل در صورت صحت خبر عالوه بر نقض قوانین ،شکاف بین فرمانـدهان
و مسئوالن رسمی و بدنه سالم و صادق نیروهای بسیج و سپاه را دامن میزند)887(».
جنگ قدرت جناحها که به ابتکار احمدینژاد با مصاحبههای تلویزیونی در مقابل انظار عمومی قرار گرفته بود میرفت تـا بـا
دخالت آشکار حزب پادگانی و تقلبات انتخاباتی به عرصۀ خیابان کشیده شود.

 -2بنبست «چانهزنی در باال» بدون «فشار از پایین»
سرانجام پیش بینی خانم زهرا رهنورد ،همسر میرحسین موسوی به حقیقت پیوست« :اگر در آرا دستکاری شود ،ایران به پـا
می خیزد( ».به نقل از راجر کوهن 88 ،ژوئن  )881(.)8001پیش از او نیز هاشمی رفسنجانی به رهبـری نظـام هشـدار داده
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بود« :برای حل این مشکل و برای رفع فتنههای خطرناک و خاموش کردن آتشی که هماکنون دودش در فضا قابل مشـاهده
است .هرگونه که صالح میدانید اقدام مؤثری بنمایید و مانع شعلهور شدن این آتش در جریان انتخابات و پس از آن شوید».
(هاشمی رفسنجانی 1 ،ژوئن  8001ـ  81خرداد )881(.)8811
پیشبینی و هشدار سران جناحها و مقامات کشوری سنخیتی با ارزیابیهای بیطرفانه تاریخی ندارد و غالباً معصومانه نیست.
حاصل آن که اولین تجمع اعتراضی در واکنش به نتایج انتخابات در عصر فردای روز انتخابات یعنی شنبه  88خـرداد 8811
( 88ژوئن  )8001در مقابل درب وزارت کشور به وقوع پیوست .در همین روز ،مهدی کروبی طی پیامی در اعتراض به نتیجه
و روند انتخابات ،نتایج اعالم شده از شمارش آرا را «فاقد مشروعیت» خواند و «به پیشگاه ملت شکایت برد» و اظهـار داشـت
که «این تازه اول داستان است» )880(.میرحسین موسوی نیز در اعتراض به نتایج انتخابات ،اولین بیانیه خود را صادر کـرد
که در آن برخالف بیانیه انتخاباتیش «ملت» و نه «مستضعفان» مخاطب قرار گرفته بـود و بـه مسـئوالن توصـیه شـده بـود:
«پ یش از آن که دیر شود این روند را فوراً متوقف کنند و همگی به خط قانون و امانتداری از آرای ملت بازگردند و بدانند که
خروج از عدالت مشروعیت زداست )888(».معالوصف« ،ملت» در این بیانیه به معنای کهن آن یعنی در پیوند با عالیق دینی
تعریف شده بود و به جای دعوت از جنبش یا نهضت ملی برای احقاق حق از «موج عقالنیت سبز» یاری طلبیـده شـده بـود:
«ما موج عقالنیت سبز را که برگرفته از تعالیم دینی و عالیق ملت ما به اهل بیت پیـامبر (ص) اسـت بـا تمـامی شـور ادامـه
می دهیم و با شورش دروغ که در کشور طغیان کرده و چهره آن را آلوده است مبارزه میکنیم )888(».تأکید بر «عقالنیـت»
موج سبز از این هراس برمیخیزد که «اما اجازه نخواهیم داد که حرکات ما شکل کور به خود بگیـرد ».مـا در ادامـه بیشـتر
دربارۀ مختصات و جایگاه «موج سبز» سخن خواهیم گفت ،اما در اینجا الزم میدانیم دربارۀ یک نکته مهم مکث کنیم.
در فصل پیش نشان دادیم که هم کروبی و هم موسوی مدافع راهکار «چانهزنی در باال» بودند .اما مسیر انتخابات و نتـایج آن
هر دوی آنها را به سوی اعمال «فشار از پایین» سوق داد .دالیل این تحول کدام بود؟
نخست آن که برخالف انتخابات نهم ،اصالح طلبان مسئول کابینه ،مجلس و شوراهای شهر و روستا نبودند بنـابراین اعتـراض
علیه تقلبات انتخاباتی تف سرباال نبود ،یعنی رئیس جمهور و وزیر کشور اصالحات را زیر سؤال نمیبرد .بواقع انتخابـات نهـم
چرکنویس انتخابات دهم بود و به همان دالیلی که نتایج انتخابات دهم از جانب معترضـین غیرمشـروع نامیـده شـد ،رئـیس
جمهور برآمده از انتخابات نهم نیز باید غیرمشروع تلقی میگردید .معهذا از آنجا که آقـای محمـد خـاتمی ایـن انتخابـات را
«سالمترین و بهترین انتخابات» خوانده بود ،دهان معترضین دوخته بود .این مانع در انتخابات دهم وجود نداشـت .بـه بیـان
دیگر ،عدم حضور اصالحطلبان در کابینه شرایط را برای فشار از پایین مساعدتر ساخت.
دوم آن که حزب پادگانی مصمم بود تا به پلورالیزم درونی نظام خاتمه دهد و به این اعتبار نیازی بـه انتخابـات بـرای حـل و
فصل اختالفات درونی نمیدید .عروج الیگارشی سپاه و بسیج با تغییر توازن قوای سیاسی ،قواعد بازی تاکنونی برای مبادالت
سیاسی را برهم زده بود و راه چانهزنی در باال را مسدود کرده بود .حمالت آشکار و خصمانه احمدینژاد به رفسنجانی بمثابـه
مظهر «اشرافیت»  85ساله نظام بیان این انسداد بود.
سومین و شاید مهمترین دلیل ناتوانی ولی فقیه در ایفای نقش خود بـه عنـوان میـانجی و داور نهـائی نظـام بـود .مفسـران
سیاسی غالباً در توجیه رفتار غیرمدبرانه خامنهای به نفوذ بیت وی بر تصمیمات رهبری ،باالخص فرزند ذکورش مجتبی کـه
با محافل قدرت در سپاه و بسیج ارتباط تنگاتنگی دارد اشاره داشتهاند )888(.نزدیکی خامنه ای و بیت وی با سـپاه و بسـیج
بر پایه منافع اقتصادی مشترک باالخص سهمبری از اجارهبهای نفتی تقویت شده است .غارت و چپاول درآمد هنگفت نفتـی
طی چهار سال نخست ریاست جمهوری احمدینژاد چندان عظیم بود که ویرانگری ناشی از آن در تاریخ اقتصادی ایـران بـا
تاراجهای دوران مغول قابل قیاس خواهد بود .کوچکترین رقم آن خروج 5ر 81میلیارد دالر از ایران به سوی ترکیه است کـه
تاکنون بجز انتساب آن به شخصی به نام اسماعیل صفاریان نصب هیچ اطالع دیگری از جانب مقامات دولتی دربـارۀ پرونـده
این کهریزک مالی ارائه نشده است )884(.با این چپاولگری عظیم مقامات کشوری آینده خود را بیمه کردهاند.
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بی گمان چهار برابر شدن درآمدهای نفتی ،جابجائی بوش با اوباما( ،)885افزایش اقتدار ایران در سطح منطقـه و چشـمانـداز
دستیابی به نیروی هستهای در دامن زدن به نخوت و تکبر خامنهای و سایر رهبـران نظـام بـیتـأثیر نبـود .پیشـتر در برهـۀ
نخستین شوک نفتی در سال  8178شاهد بیداری روح امپراطوری و «شاه شاهان» در محمدرضا شاه پهلوی بـودیم .جهـش
بی سابقه درآمدهای نفتی در سالهای اخیر در میان حاکمان نظام سودای «امپراطوری اسالمی» را بیدار کرد .بیسبب نیسـت
که احمدینژاد در واکنش به تظاهرات میلیونی مردم در اعتراض به نتایج انتخابات به تاریخ دوشـنبه  85خـرداد 85( 8811
ژوئن  ،)8001آنان را «خس و خاشاک» نامید و رهبر نظام در نماز جمعه  81خرداد  81( 8811ژوئن  )8001آنان را آشکارا
به سرکوب تهدید کرد .تبریک خامنهای به احمدینژاد به عنوان فاتح انتخابات در فردای روز انتخابـات و حمایـت بـیقیـد و
شرط وی از صحت انتخابات در خطبه نماز جمعه  81خرداد ،هرگونه نقش فراجناحی را از «ولی فقیه» سلب کرد.
این امر البته صرفاً محصول بیتدبیری ،کینه توزی و خودبزرگبینی افراطی رهبر نبود بلکه اساسـاً حاصـل تـوافقی بـود کـه
فیمابین رهبر و حزب پادگانی برای خاموش کردن جنبش اصالحات پس از  8خرداد  8876برقرار شده بود .همان سردارانی
که در نامۀ سرگشاده به محمد خاتمی خود را حافظ نظام نامیده ،رئیس جمهور وقت را به متابعت از رهبری فرا میخواندند،
و بیپروا با اشغال فرودگاه امام خمینی و عزل وزیر راه و ترابری ناتوانی کابینه اصـالحات را در معـرض انظـار جهانیـان قـرار
میدادند( ،)886اکنون رهبر را به گروگان گرفته بودند.
پیام رهبر روشن بود :نتایج انتخابات و کابینه احمدینژاد را بپذیرید؛ در این خصوص بده و بسـتان سیاسـی در کـار نیسـت.
حاال دیگر برای تداوم چانهزنی در باال ریش سفیدی کفایت نمیکرد .فشار از پایین یگانه ضامن چانـهزنـی در بـاال بـود .آری،
شعلههای آتش نمایان بود.

 -1کشیده شدن جنگ قدرت به خیابانها و اقشار میانه شهری
در مقدمه نوشتار حاضر گفتیم که برای درک یک جنبش باید خصوصیات و ویژگیهای دولت حـاکم را بازشـناخت .در فصـل
نخست دربارۀ وجوه تمایز جمهوری اسالمی از سلطنت محمدرضاشاهی مکث کردیم و باالخص بر مغشـوش بـودن مرزهـای
دولت و جامعه در جمهوری اسالمی به مثابۀ «جباریت بیچهره» تأکید بعمل آوردیم که در آن هر فردی به شیوۀ خـود هـم
قربانی و هم حامی نظام است .برخالف استبداد کالسیک ،در این نـوع جباریـت صـفوف حـاکمین و محکـومین ،مـوافقین و
مخالفین ،دولت و مردم بروشنی از یکدیگر قابل تفکیک نیست .یا به تعبیری دیگر جمهوری اسالمی علیـرغم برخـورداری از
یک کانون مقتدر ،از سازمانی مشابه یک شرکت سهامی برخوردار است که در آن سهامداران کوچک هـم در نقـش «مـردم»
ظاهر میشوند هم در نقش رکنی از «قدرت»« :ملت با «زرنگی» خود را همساز نشان میدهد و با «زرنگی» ناسازگاری کرده
و به رژیم ضربه میزند .این ملت هم تو را عصبانی میکند ،هم به ستایش وامیدارد؛ هم میگریاند ،هم میخنداند)887(».
رقابتها و تعارضات جناحهای مختلف قدرت عموماً به صورت رویاروئی بخشهای گونـاگون مـردم بـروز مـییابـد .سـاختارها و
نهادهای قدرت موازی نیز این آمیزش دولت ـ جنبش را مدام بازتولید میکند ،بطوری که جناحهای مختلـف نظـام در عـین
حال که خود را پاسدار نظام می دانند ،هر یک مدعی نمایندگی بالمنازع و مشروع مخالفت با نظـام نیـز مـیباشـد .منازعـات
درونی نظام که «اختالف خانوادگی» نامیده میشود ،ثمرۀ چنین ساختاریست« :مـاجرای مـا ،هرچقـدر تلـخ ،یـک اخـتالف
خانوادگی است که اگر خامی کنیم و بیگانگان را در آن دخالت دهیم به زودی پشیمان خواهیم شد( ».میرحسـین موسـوی،
 80تیرماه  8 -8811ژوئیه  )881(.)8001معهذا همانطوری که در فصول پیشین مقاله حاضر نشـان دادیـم ،اگرچـه جنـگ
هابیل و قابیل داستان همیشگی جمهوری اسالمی بوده است ،اما «حوادث پس از انتخابات نشان داد که تضـاد و اخـتالف در
میان این جناح ها به حدی رسیده که با ریش سفیدی و میانجیگری حل شدنی نیستند( ».حسین بشـیریه ،چهارشـنبه 88
شهریور )881(.)8811
اکنون مردم در خیابانها بودند ،خشمگین از تقلبـات گسـترده انتخابـاتی و سـوگوار جوانانشـان کـه از فـردای اعـالم نتـایج
انتخاباتی در دانشگاه ها به اعتراض برخاسته بودند و پنج تن از آنان به شهادت رسیده بودند :موبینا احترامی ،محسن ایمـانی،
فاطمه براتی ،کسرا شرفی و کامبیز شعاعی 85 )840(.خرداد ماه بود و صدها هزار تن در شمال و مرکز تهران گـردهم آمـده
28

بودند .جنب و جوش اعتراضی نه فقط در پایتخت سیاسی کشور بلکه در سه پایتخـت مـذهبی کشـور یعنـی قـم ،مشـهد و
اصفهان نیز مشهود بود و کمابیش در برخی شهرهای دیگر همچـون شـیراز و کرمانشـاه .شـرکتکننـدگان عمـدتاً از اقشـار
متوسط مدرن و نیمه مدرن شهری برخاسته بودند که آرای خود را در صندوقهای موسـوی و کروبـی واریـز کـرده بودنـد و
اکنون جویای آن بودند که رأیشان کجاست؟
هر دو کاندیدا نیز خواهان ابطال انتخابات و تجدید آن بودند .محسن رضائی ،اما ،علیرغم تأکید بـر عـدم صـحت انتخابـات و
تخلفات انتخاباتی ،شعار ابطال انتخابات را پیش نکشید .بیانیه شمارۀ  5موسوی (شنبه  80خرداد  80 -8811ژوئـن )8001
همچنین خواستار تشکیل هیئتی بیطرف و مورد «اعتماد ملی» بود تا به شکایات رسیدگی کند ،شـکایاتی کـه رئوسـش در
نامۀ وی به شورای نگهبان تشریح شده بود )848(.اما چانه زنی دربارۀ ترکیب این هیأت بـاالخص در فاصـله سـوم تـا هفـتم
تیرماه  8811منوط به فشار از پایین بود .پس موسوی و کروبی هردو در تظاهرات  85خرداد شخصاً شرکت کردند ،اما تالش
کردند تا جمعیت پس از طی نیمی از راه تا میدان آزادی «سکوت سبز» را رعایت کند و شـعاری ندهـد .مـعالوصـف همـین
جمعیت آرام و مسالمتآمیز به هنگام پراکندگی در تیررس گلولههائی قرار گرفت که از پشت بامها شلیک میشد.
از تعداد کشته شدگان این روز اطالع دقیقی در دست نیست ،اما بنا بر گزارش روزنامۀ فیگارو به نقل از برخی پزشکان ایرانی
که شاهد جنایات «دوشنبه سیاه» بودند ،این رقم متجاوز از  18تن بوده است )848(.کشتارها و بازداشـتها موجـب خشـم و
انزجار و نیز اعتراضات بسیاری از جمله در طیف اصولگرایان منتقد دولت شد .در میان این واکنشها ،باالخص باید از اعالمیـۀ
منتظری یاد کنیم چرا که حاوی پیامی ویژه بود .این اعالمیه ضمن تسلیت به «آحاد داغدیده ملـت» ،روزهـای چهارشـنبه،
پنجشنبه و جمعه ( 81 ،87و  81خرداد) را روزهای عزای عمومی اعالم میکرد تا شاید این فرصت سه روزه امکـان تنفسـی
برای دستیابی به تفاهم و توافقی در میان سران نظام فراهم آورد و از مسیر بیبازگشتی که برای نظام با ریختن خـون مـردم
آغاز میشد جلوگیری کند « :هرگونه مقاومت در این راستا به خصوص ضرب و شتم و کشتار ملت را مصداق بارز مخالفت بـا
اصول اساسی اسالم مبنی بر حاکمیت ملت در سرنوشت خود دانسته و حرام شرعی اعالم میکنم)848(».
البته عزای عمومی اعالم نشد ،اما پس از این مداخله ،برخی از آیات عظام ،مجمع روحانیون مبارز ،جبهه مشارکت اسـالمی و
مجاهدین انقالب اسالمی خواستار ابطال انتخابات شدند و علی الریجانی ،رئیس مجلس ،به انتقـاد از شـبیخون بـه دانشـگاه،
کشتار و زندانی کردن دانشجویان پرداخت .اوجگیری دم افزون اعتراضات به نتایج انتخابات و خطر کان لم یکن شدن آن ولی
فقیه را ناگزیر از مداخله ساخت .نماز جمعه میعادگاه برخورد رهبری با مردمی بود که برای ابطال انتخابات به خیابـان آمـده
بودند.
پیشتر گفتیم که ولی فقیه چندان خود را وامدار بسیج و سپاه می دانست که از ایفای نقش داور و فراجناحی ناتوان بود .عدم
حضور کاندیداهای رقیب باستثنای محسن رضائی ،و غیبت رفسنجانی ،خاتمی و بسیاری از روحانیان بلندپایه نظـام در نمـاز
جمعه  81خرداد گویای «انزوای» رهبری در میان گارد قدیمی نظام بود .خطبه ولی فقیه کـه قـرار بـود بـه «لشکرکشـی و
زورآزماییهای خیابانی» پایان بخشد ،نقطه عطفی در مناسبات مردم با ولی فقیه شد .تأیید انتخابات و صدور فتوای سرکوب
معترضین در آن گفتارِ سست و بیمایه پیشدرآمد حضور پلیسهای مجهز به یونیفورم و کاله خود ،باتون و بعضاً کالشنیکوف
در فردای آن روز در خیابانهای تهران بود .حضور یا غیبت مردم سرنوشت این هل المبارز طلبیدن را تعیین میکـرد و مـردم
پاسخ دادند :تظاهراتی عظیم که مرکزش «انقالب» بود و مقصدش «آزادی» و شعار مکررش« :مرگ بر دیکتاتور»!
با این نافرمانی مدنی مردم اعالم می کردند که زین پس آرای خود را نه از طریق صندوقهای رأی بلکه مسـتقیماً در خیابانهـا
بیان خواهند کرد تا از دستبرد وزارت کشور و شورای نگهبان در امان ماند و حتی ضرغامی نیز نتواند از جعبـه شـعبدهبـازی
صدا و سیما نام احمدینژاد را مگر برای لعن شدن بیرون بکشد .بدینسان سیاست ایران ناظر تولد قدرت تازهای بـود :قـدرت
خیابان .اکنون هم موسوی و هم کروبی خاطرجمع بودند که در زورآزمایی با حزب پادگانی میتوانند بر این نیرو تکیه کننـد.
منشأ این نیرو کدام بود؟ «اینها بیشتر از قشرهای طبقۀ متوسط مدرن و نیمه مدرن میآمدند کـه در جریـان انتخابـات بـه
موسوی رأی داده بودند :آموزگاران ،دانشگاهیان ،فـن سـاالران ،روشـنفکران عرفـی ،پرسـتاران ،صـاحبان شـغلهـای آزاد و
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نوکیسگان .همچنین آن پاره از بازاریان ،کسبه ،روحانیان ،کارمندان ،دانش آموختگان و روشنفکران دینی و بخشـی از «آرای
خاموش»ی که کروبی را مشکلگشای نظام بحرانزده میدانستند .حضور گستردۀ زنان در راهپیمـایی چشـمگیر بـود و نیـز
بیحضوری گستردۀ کارگران و تهیدستان»( .ناصر مهاجر ،بهار  ،8811ص )844(.)48
آن چه به نقل از ناصر مهاجر آوردم در عین حال پاسخی است به پرسش دوم نشریۀ آرش« :ترکیب طبقاتی جنبش کنونی را
چگونه ارزیابی میکنید؟» اگرچه می توان با تسامح از مفهوم «طبقه متوسط» برای توصیف واقعیت جامع شناسانۀ مجموعـه
گروه های اجتماعی مزبور استفاده کرد ،اما نباید تنوع ،ناهمگونی و موقعیت بعضاً متضاد الیههـای اجتمـاعی گونـاگون را کـه
تحت عنوان «طبقه متوسط» گردهم آمدهاند را از نظر دور داشت .برای شناخت این تمایزات تصریح مقدماتی معنـائی کـه از
طبقه مستفاد میکنیم ضروری بهنظر میرسد.
برخالف یک باور رایج ،مفهوم طبقه و مبارزه طبقاتی نه بوسیله مارکس بلکه توسط مورخین فرانسوی دورۀ احیـای سـلطنت
باالخص گیزو ) ،(Guizotتییری ) (Thierryو مینه ) (Mignetوارد مطالعات تاریخی و سپس جامعهشناسـی شـد .ایـن
مورخین نه انقالبی که بعضاً همچون گیزو محافظهکار بودند )845(.اقتصاددانان کالسیک بـاالخص آدام اسـمیت ،ریکـاردو و
سیسموندی نیز آناتومی اقتصادی طبقات را پـیش از مـارکس تشـریح کـرده بودنـد .مـارکس در نامـهای بـه ژوزف ویـدمیر
(مارکس )846()8158 ،این حقیقت را خاطرنشان میکند و سهم خود را تنها در بسط این مفهوم به مبارزه طبقاتی پرولتاریا
و بورژوازی تا برقراری حاکمیت طبقه کارگر و امحای طبقات میداند .اثر جاودانۀ گئورگی پلخانف تحت عنوان تکامل نظریـۀ
مونیستی تاریخ( )847با رجوع به آثار مورخین فرانسوی نامبرده ،منابع فکری و شواهد تاریخی ایده تقسیم جامعه به طبقات
را در گذار از اشرافیت زمیندار به بورژوازی صنعتی در انگلستان و فرانسه مستند میسازد.
مورخین و اقتصاددانان قرن هیجدهم و نوزدهم از طبقه در مفهوم مدرن یا اقتصادی کلمه استفاده کردند که از مفهوم سنتی
یا سیاسی ـ قضائی آن متمایز گشت .در کلیه جوامع پیشاسرمایهداری ،تفکیک جامعه به طبقات در معنای اقتصـادی کلمـه،
اگر نگوئیم غیرممکن ،الاقل دشوار است .مقـوالت اجتمـاعی نظیـر «کاسـت» ) ،(Casteو «رسـته» )« ،(Estateصـنوف»
) (Guildsو کورپوراسیونها در توصیف واقعیات گروهبندیهای اجتماعی پیشاسرمایهداری اهمیت بسـزائی مـییابنـد .بـدین
اعتبار نیز حتی در جامعۀ ایران امروز نیز نباید اهمیت مفهوم «کاست» را در تحلیـل روحانیـت و یـا محافـل حـاکم نادیـده
گرفت (رجوع کنیـد بـه بیـژن جزنـی)841(8857 ،؛ مهـرداد بابـاعلی ،شـهریور  ،)841(8851دی مـاه  ،)850(8851بهـار
 .)858(8871آن چه به مفهوم مدرن طبقه قدرت تحلیلی ویژه ای می بخشـد ،تعمـیم یـافتن مناسـبات کـاالئی ـ پـولی در
جامعه سرمایهداریست.
مارکس در تعریف خود از طبقات اجتماعی مناسبات با تملک وسایل تولید و نوع سهمبـری از محصـول اجتمـاعی یـا منـابع
درآمد را اساسی میپندارد .منظور از منابع درآمد عبارتست از سه شکل اصلی سهمبـری از محصـول اجتمـاعی یعنـی مـزد،
سود ،و اجارهبهای زمین )858(.منابع درآمد را نباید با سطح درآمد اشتباه گرفت .برخی از جامعهشناسان نظیر ماکس وبر بر
نابرابری میزان درآمدها بعنوان مالک تقسیم جامعه به طبقات یاد کردهاند .اما از دیدگاه مارکس منابع درآمد کـه منبعـث از
مناسبات با مالکیت بر وسایل تولید است عامل اصلی تمایزات طبقاتی است و تفاوت میزان درآمدها تنها بر پایـه ایـن تمـایز
بنیادین جایگاه خود را در تفکیک اقشار یک طبقه معین پیدا میکند .بدین اعتبار طبقه کارگر که فاقد وسـایل تولیـد بـوده،
بلحاظ اقتصادی ناگزیر از فروش نیروی کار خود است ،در ازای بازتولید نیروی کار خـود دسـتمزد دریافـت مـیکنـد .طبقـه
بورژوا صاحب وسایل تولید (ماشینآالت ،کارخانهها و غیره) بوده با به استخدام درآوردن نیروی کار قادر به اخذ اضـافه ارزش
یا سود است .سرانجام زمینداران با تملک زمین از رانت ارضی بهرهمند میشوند .در آنجا که زمین ملی میشود ،اجـارهبهـای
ناشی از حق مالکیت انحصاری بر زمین (یا اجارهبهای مطلـق  )Absolute rentحـذف شـده و تنهـا اجـارهبهـای تفاضـلی
) (Differential rentکه حاصل بهرهبرداری تجاری و صنعتی از زمین اسـت تـداوم مـییابـد و بـدین اعتبـار ایـن گـروه
اجتماعی به قشری از اقشار بورژوازی تحول مییابد.
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در دوران مارکس البته هنوز تفکیک مدیران بنگاهها از صاحبان سرمایه به دلیل مرحلۀ جنینی پیـدایش شـرکتهای سـهامی
معظم تکامل نیافته بـود .بعـالوه در آن مقطـع و حتـی تـا اواخـر قـرن بیسـتم سـرمایه اساسـ ًا در چهـرۀ مـادی و ملمـوس
) (materialخود یعنی ابزار تولید ،مواد اولیه ،بنای کارخانه و غیره تجسم مییافـت و سـرمایۀ غیرمـادی )(immaterial
نظیر حق اشتهار (مارک تجارتی) ،یا سرمایه اطالعاتی به عنوان سرمایه به تصور درنمـیآمـد .در کاپیتـال مـارکس ،اثـری از
انباشت ایـن نـوع سـرمایه نمـیتـوان سـراغ گرفـت .طبعـ ًا بـه مـوازات تحـول در تولیـد و مبادلـه ،هزینـههـای معاهـداتی
) (Transaction costsنیز رشد کمی و کیفی شگرفی یافت .گسترش فعالیتهای خـدماتی بـاالخص در حـوزۀ آمـوزش و
پرورش ،بهداشت ،امور حقوقی و قضائی و فرهنگی نیز حوزههای نخستین تقسیم کـار بـه «مولـد» و «غیرمولـد» را منسـوخ
کرد .ملحوظ داشتن مجموعۀ این تحوالت مستلزم نوسازی مداوم آن مفاهیم بنیـادینی اسـت کـه بـاالخص پـس از انقـالب
صنعتی در قرن نوزدهم پا به عرصۀ وجود نهاد .مفهوم طبقه نیز از این دائره مستثنی نیست.
تعریف لنین از طبقه در «ابتکار عظیم» (لنین )8181 ،مفهوم مارکسیستی طبقه را با واقعیـات اوایـل قـرن بیسـتم تطبیـق
میداد« :طبقات به گروههای بزرگی از افراد اطالق میگردد که برحسب جای خود در سیستم تاریخاً معین تولید اجتمـاعی،
برحسب مناسبات خود (که اغلب به صورت قوانین تثبیت و تنظیم گردیده است) با وسـائل تولیـد ،برحسـب نقـش خـود در
سازمان اجتماعی کار و بنابراین برحسب شیوه های دریافت و میزان آن سـهمی از ثـروت اجتمـاعی کـه در اختیـار دارنـد از
یکدیگر متمایزند .طبقات آن چنان گروه هائی از افراد هستند که از بین آنها یک گروه میتواند ،بعلت تمایزی که بـین جـای
آنها در یک رژیم معین اقتصاد اجتماعی وجود دارد ،کار گروه دیگر را به تصاحب خود درآورد )858(».در این تعریـف عـالوه
بر دو معیار «مناسبات با وسایل تولید» و «شیوههای دریافت و میزان سـهم از ثـروت اجتمـاعی» ،از معیـار سـومی نیـز یـاد
میشود که عبارتست از نقش گروههای اجتماعی در سازمان اجتماعی کار .این امر از حیث نقش سلسله مراتـب (هیرارشـی)
دستگاه قدرت در بنگاههای انتفاعی اهمیت مییابد .تمایز مدیران از کارگران و نیز تفاوت فـورمنهـا و کـارگران تکنیکـی بـا
کارگران ساده و غیرماهر بدون توجه به سلسله مراتب مزبور غیرقابل فهم است.
تغییرات سرمایه داری در نیمه دوم قرن بیستم و نیاز به اندازهگیری کمّی گروهبندیهای گوناگون حرفهای اجتمـاعی موجـب
باز شدن مجدد بحث پیرامون مفهوم طبقه بوده است .فصل دوم کتاب سهراب بهداد و فرهاد نعمانی تحت عنوان طبقه و کار
در ایران بعد از انقالب (چاپ نخست به زبان انگلیسی  ،8006صص 88-88؛ ترجمۀ فارسی  )854()8817چکیـدهای از ایـن
مباحثات را بدست میدهد .یکی از مطرحترین تعاریف نئومارکسیسـتی طبقـه از جانـب اریـک اولـین رایـت (Erik Olin
) Wrightارائه شده است (رایت ))856(8117 ،)855(8115 ،که تا حدودی مبنای محاسبات آماری طبقـات اجتمـاعی در
ایران از جانب بهداد و نعمانی بوده است )857(.در تعریف رایت ،طبقه برپایه سه معیار خصلتبندی میشـود کـه عبارتنـد از:
 )8مناسبات با مالکیت بر وسایل تولید )8 ،سازمان اجتماعی کار؛ )8مهارت/صالحیت.
تفاوت تعریف رایت با تعریف لنین در معیار سوم یعنی «مهـارت/صـالحیت» نهفتـه اسـت کـه در توضـیح جایگـاه مـدیران،
پزشکان ،مهندسین ،وکال ،هنرمندان ،و دیگر فنساالران بعنوان «طبقه متوسط» کلیدی میباشد .از نظر رایت ،این گروههای
حرفهای/اج تماعی از آنجا که صاحب وسایل تولید نیستند ،از زمره طبقه بورژوا محسوب نمیشوند اما به دلیل برخـورداری از
مهارت و تخصص ویژه از نوعی «رانت وفاداری» ) (Loyalty Rentبهرهمنـد مـیگردنـد کـه از تخصـیص بخشـی از سـود
سرمایه تحصیل میشود .از این حیث ،آنان را نمیتوان بخشی از طبقه کارگر به حساب آورد.
با چنین تعبیری از طبقه ،بازگردیم به ترکیب اجتماعی شرکتکننـدگان در تظـاهرات خیابـانی  85و  80خـرداد .در میـان
شرکتکنندگان مقدمتاً باید سه گروه شغلی را از یکدیگر بازشناخت )8 :دانشآموزان و دانشجویان کـه هنـوز وارد بـازار کـار
نشدهاند؛  )8دیپلمهها و دانشآموختگان بیکار که در دورۀ انتقال از تحصیل به اشتغال یا ورود به بازار کـار بـهسـر مـیبرنـد؛
)8شاغلین .به باور این قلم ،گروههای اوّل و دوّم که عمدتاً دربرگیرندۀ جوانان پانزده تا سی ساله است ،پـای ثابـت یـا هسـتۀ
فعال اعتراضات خیابانی میباشند .اما بدون پیوستن گروه سـوم یعنـی شـاغلین در تظـاهرات  85خـرداد و  80خـرداد ،ایـن
اعتراضات خیابانی نمیتوانست ابعاد عظیم توده ای یابد.
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در نقل قول فوق الذکر ،ناصر مهاجر بدقت ترکیب اجتماعی گروه سوم را یادآور میشود .الیههای اجتماعی مـورد اسـتناد وی
را میتوان به سه دسته تقسیم کرد )8 :معلمین ،پرستاران ،و دیگر کارکنان تکنیکی؛  )8اساتید ،وکال و حقوقدانان ،پزشـکان،
هنرمندان ،روزنامه نگاران ،نویسندگان و دیگر روشنفکران عرفی اهل قلم ،و مدیران یا صاحبین مهارت/صالحیت؛  )8صاحبان
شغلهای آزاد و نوکیسگان .با پیروی از تعریف رایت دربارۀ طبقه ،دو گروه ( )8و ( )8را باید «طبقۀ متوسط» به حسـاب آورد،
هرچند که گروه اوّل بلحاظ سطح درآمد و منزلت اجتماعی در مرتبۀ پائینتری از گروه دوم قرار دارد .اما گـروه ( )8از زمـره
بورژوازی کوچک و متوسط است.
علیرغم تمامی ابهامات و دشواریهای ذاتی هر نوع تالش برای تقسیمبندی گروههای اجتماعی بـه طبقـات کـه طبعـاً تعریـف
رایت نیز از آن مستثنی نیست ،مفهوم «طبقه متوسط مدرن» در فهم بهتر نیروهای محرکۀ اعتراضات خیابـانی اخیـر ایـران
راهگشاست .اگر جوانان  85-80ساله یعنی دانشجویان و دانشآموختگان بیکار هستۀ سفت یا پای ثابت اعتراضات را تشکیل
می دهند ،طبقه متوسط مدرن باالخص صاحبین مهارت/صالحیت که از جانب جناحهـای قـدرت «نخبگـان کشـور» نامیـده
میشوند ،رهبری فکری ـ ایدئولوژیک این نیروی اجتماعی را بعهده دارند .نگاهی به درجۀ سازمان یافتگی اقشار مختلف ایـن
طبقه موضوع را روشن میکند .کانون نویسندگان در داخل و خارج از کشور ،کانون وکال و حقوقدانان ،سازمان نظام پزشـکی
در داخل و انواع مجامع پزشکان و داروسازان در خارج از کشور ،تجمعات گوناگون اساتید دانشگاهها در خارج و داخل کشور،
جمعیت روزنامهنگاران و وبالگنویسان در داخل و خارج از کشور ،انجمنها و جمعیتهـای مهندسـین و فـارغالتحصـیالن در
داخل کشور از زمره نهادهای مدنی این طبقه به حساب میآیند .صیغۀ مـدرن یـا متجـدد ایـن طبقـه نـه تنهـا از کـاردانی،
تخصص و مهارتش در بهرهگیری از دانش و فنآوری معاصر منجمله اینترنت نشأت میگیرد ،بلکه این آن طبقهایست کـه در
معنای اخص کلمه نماینده عرف و زندگی روزمره عرفی در تقابل با شرع و آموزههای مذهبیسـت .فرهنـگ جدیـد بهداشـت
عامه (پزشکان) ،نظام جدید آموزشـی (دانشـگاهیان) ،قـوانین مـدنی و عرفـی (وکـال و حقوقـدانان) ،گـردش آزاد اطالعـات
(روزنامهنگاران و وبالگنویسان) ،آزادی خالقیت و ابداع فکری و هنری (روشنفکران عرفی و هنرمندان) فینفسه بـا دسـتگاه
روحانی و اقتدار آن در سپهر عمومی ) (Public sphereدر تعارض است.
کمتر از یک دهه پس از انقالب بهمن وقت الزم بود تا سران نظام جمهوری اسالمی دریابنـد کـه ادارۀ سیاسـی ،اقتصـادی و
فرهنگی یک جامعه مدرن بدون تخصص و کاردانی و به اتکای تقوی ناشدنیست .مرور ایام بر نفـوذ فرهنگـی ـ ایـدئولوژیک
طبقه متوسط چندان افزود که شریعتمداران حاکم و اعقابشان به تدریج آنان را به الگو و سرمشق رفتاری خـود برگزیدنـد ،و
به تقلید از ایشان یکدیگر را «مهندس» و «دکتر» خطاب کردند .امروزه نیز یک دوجین حزب سیاسی در داخـل و خـارج از
کشور برای احراز نمایندگی سیاسی این طبقه به رقابت با یکدیگر مشغولند .از عالیجناب خاکستری و سـفرایش در خـارج از
کشور گرفته تا حزب کارگزاران ،جبهه سبز امید و احزاب اصالحطلـب در داخـل ،و از طرفـداران حـزب مشـروطه سـلطنتی
داریوش همایون گرفته تا جناحهای راست و چپ سازمان فدائیان اکثریت در خارج از کشور تـالش مـیکننـد تـا بـه حـزب
«نخبگان» کشور مبدل شوند.
بنابراین طبقه مزبور از توانائی دادوستد ،چانهزنی ،رشوهدهی و رشوه ستانی فراوانی با نظام حاکم برخوردار است ،توانـائی کـه
به مراتب بیش از طبقۀ بورژوا ایران است .دقیقتر بگوئیم .اگر از اوایل دهۀ شصت میالدی با اتکای هرچـه بیشـتر دولـت بـه
درآمد نفتی بجای مالیات ،طبقه بورژوا به مقام چاکری و آستانبوسی دولت تنزل یافت و شخصیت و هویت مستقل خود را از
دست داد ،طبقۀ متوسط با پاسخگوئی به نیاز دولت برای بهرهبرداری از مهارت و کاردانی به سوگلی دولت مبدل شد .امـروزه
نیز طبقه متوسط محرومترین گروه اجتماعی جامعه نیست ،بالعکس آن طبقه ایست که علیرغم تعارض شیوۀ عرفی حیـاتش
با ارزشها و سنن مذهبی ،و ضمن محرومیت از قدرت سیاسی بیشترین توانائی چانهزنـی را در میـان «سـهامداران کوچـک»
نظام داراست.
صحبت از یک طبقه بدون سخن گفتن از فرهنگ یا شعور سیاسی ـ طبقاتیش نادقیق و ناکامل است (لوکاچ8188 )851(،؛
پوالنتراس .))851(8178 ،پس به سه مؤلفۀ اصلی شعور اجتماعی طبقه متوسط میپردازم:
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الف) مخالفت با انقالب و طرفداری از اصالحات
طبقه متوسط ایران تا پیش از وقوع انقالب بهمن دیدگاه روشنی دربارۀ پرسش «انقالب یا اصالح» نداشت؛ بعضاً حتی نسبت
به اندیشههای انقالبی تمایل مثبت نشان میداد .اما پس از انقالب یکسره متقاعد شد که باید با اندیشۀ انقـالب ضـدیت ورزد
و از اصالحات باالخص از نوع قطره چکانی و تدریجی دفاع کند .این ضدیت بظاهر از موضع مخالفت با خشـونت و خـونریزی
صورت می گیرد ،اما انقالبات بدون خشونت یا کم خشونت در تاریخ کم نبوده اند ،از جمله انقالب بهمن که با خونریزی بسیار
توأم نبود ،حال آن که بروز خشونتها پس از انقالب حادث شد.
اگرچه انقالب همواره با خشونت توأم نیست اما متضمن دگرگونی نظام سیاسی و اجتماعیست و بنابراین بنا به قاعـده ثمـرۀ
قطببندی (پوالریزاسیون) اجتماعیست .علت اصلی مخالفت طبقه متوسط بـا انقـالب نیـز از همینجاسـت ،چـرا کـه چنـین
قطب بندی در یک جامعه سرمایه داری نظیر دورۀ انقالب بهمن نه فقط اقتدار سلطان یا ولی فقیه را بزیر مـیکشـد بلکـه بـا
برآمد انبوه کارگران و تهیدستان نظم سرمایه را به مخاطره میافکند .بنابراین اجتناب از «افـراطگـری» ،رعایـت اعتـدال در
تقابل با نظام اسالمی را ایجاب میکند تا از «دفع فاسد به افسد» پرهیز شود .گرایش غالب در میان طبقه متوسط دسـتیابی
به نوعی تفاهم با جناحهائی از قدرت به منظور «تغییر» تدریجی یا «تحول» به سوی نوعی سکوالریسم نیمبند یا نـرم اسـت
که اگرچه با جدائی کامل دین از دولت فاصله دارد اما با رعایت برخی از آزادیهای مدنی و حـد معینـی از پلـورالیزم سیاسـی
امکان تنفس این طبقه و اعمال نفوذ آن را بر قدرت سیاسی فراهم آورد .آلرژی نسبت به واژۀ انقالب چندان است کـه حتـی
رادیکالترین گرایشات وابسته به این طبقه ،تغییر قانون اساسی جمهوری اسالمی یا برچیـدن کـل نظـام را بـا واژۀ کشـدار و
نامفهوم «اصالحات ساختارشکن» توصیف میکند .به یـک کـالم« ،تغییـر» و «تحـول» مقبـول اسـت؛ «ساختارشـکنی» در
محدودۀ اصالحطلبی اگرچه مقبول نیست ،قابل تحمل است و حال آن که «انقالب» خط قرمـز اسـت و سـخن گفـتن از آن
عین طرفداری از استبداد و حتی بدتر از استبداد حاکم است.
ب) ناسیونالیزم ایرانی
برخالف دعوی رایج ،طبقه متوسط مدرن ایران قبل از آن که خود را شهروند ایران بداند ،ملیگرا میداند یعنی به ایران نه به
مثابه یک واقعیت سیاسی بلکه به عنوان یک هویت فرهنگی مینگرد .به یک معنـی «هویـت ایرانـی» نـوعی بـدیل «هویـت
اسالمی» محسوب می شود ،بدیلی که اگرچه با هویت اسالمی به رقابت میپردازد ،اما از دستیابی به نـوعی آشـتی بـا هویـت
اسالمی در محدودۀ یک سکوالریسم نرم یا قطره چکانی استقبال مینماید .طبقۀ متوسـط همچنـین خـود را وارث فرهنـگ
امپراطوری باستان ایران میداند و خواهان اعتبار بخشیدن به اقتـدار ایـران در سـطح منطقـه اسـت .عنصـر ناسـیونالیزم در
فرهنگ طبقه متوسط ایران قویتر از مردمساالری و جمهوریخواهی عمل میکند.
ج) گرایش به غرب
طبقه متوسط مدرن ایران عمیقاً غرب گراست ،چرا که فرهنگ ،تخصص و مهارت خود را مدیون آموزش و تعامل فرهنگی بـا
غرب است .اگرچه کودتای  81مرداد و سرنگونی حکومت دکتر مصدق غرور ملی این طبقه را جریحهدار ساخت ،امـا تجربـه
نظام جمهوری اسالمی هرچه بیشتر این طبقه را به سوی نزدیکی با غرب سوق داد .میزان تأثیرپذیری این گروه اجتماعی از
غرب بویژه در نقش رادیوی صدای آمریکا ) (VOAدر شکلدهی به افکار عمومی مشـهود اسـت .شـیفتگی طبقـه متوسـط
ایران نسبت به ایاالت متحدۀ آمریکا تنها از عالقۀ این طبقه به تجدد ناشی نمیشود بلکه از حس احترام وی بـه امپراطـوری
مقتدر جهان نشأت میگیرد که به گمان آنان بدون توافق وی تغییرات و جابجـائیهـای مهـم منطقـهای از جملـه در ایـران
امکانپذیر نیست.
برآیند این سه مؤلفه اندیشه راهبردی اعمال نفوذ بر نظام جمهوری اسالمی برای دستیابی به امتیازات سیاسـی اسـت تـا در
کنار هویت اسالمی به هویت ایرانی و عرفی میدان داده شود و جمهوری اسالمی ضمن احترام به کونوانسیونهای بینالمللی
و اعالمیه جهانی حقوق بشر به سوی تفاهم با غرب جهتگیری کند و به رژیمی متعارف تبدیل شود.
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همان طوری که پیشتر خاطرنشان شدیم ،جوانان  85-80ساله را باید از طبقه متوسط مدرن شهری به معنای اخـص کلمـه
تفکیک کرد .دانشجویان و دانش آموختگان بیکار از پرشمارترین گروههای این جوانانند که پای ثابت اعتراضـات خیابـانی را
تشکیل داده ،بیشترین شهدا را تقدیم آن کردهاند .در اینجا الزم است دربارۀ اهمیت کمّی و کیفی این اقشار تأمـل بیشـتری
کنیم.
میرحسین موسوی در بیانیه شمارۀ  86خود دربارۀ وزن نسبی این گروه اجتماعی در ساختار جمعیتـی ایـران چنـین اظهـار
میدارد« :دانشجویان نه مستوره ای کوچک از مردم ،که یکی از وسیعترین و فعالترین قشرها را تشـکیل مـیدهنـد .در حـال
حاضر از هر بیست ایرانی یک نفر دانشجو است( ».موسـوی ،یکشـنبه  6دسـامبر  )860(.)8001بـه عبـارت دیگـر  5درصـد
جمعیت کشور دانشجو هستند .هاشمی رفسنجانی نیز در دیدار با چهار تشکل دانشجویی در مشـهد دربـارۀ وزن ایـن قشـر
چنین میگوید« :جامعه ای را که سه چهار میلیون دانشجو دارد نمیشود با فریب اداره کرد( ».هاشمی رفسنجانی ،یکشنبه 6
دسامبر  )868(.)8001تحقیقات میدانی نیز این ارزیابیها را تأیید میکنند و بر برخی جوانب مشارکت فعـال ایـن اقشـار در
اعتراضات اخیر پرتو میافکنند.
گزارش جواد صالح اصفهانی و دانیل ایگل ) (Daniel Egelتحت عنوان «محرومیت جوانان در ایران ،وضـعیت آمـوزش و
پرورش ،اشتغال و تشکیل خانواده» منتشره از جانب مؤسسه بروکینگز ) (Brookingsدر سال  8007ضمن اشاره بـه آمـار
رسمی مربوط به نرخ متوسط بیکاری ده تا یازده درصد در ایران ،این رقم را برای جوانان پانزده تا سی سـاله دوبرابـر میـزان
یاد شده یعنی بیست درصد محاسبه میکند (صالح اصفهانی و ایگل ،8007 ،ص  )868(.)84الزم به تـذکر اسـت کـه وزیـر
تعاون دولت دهم ،به تازگی گفته است که حدود چهار میلیون نفر از نیروی فعال کشور را بیکاران تشکیل میدهند .بـا ایـن
سخنان او تلویحاً تأیید کرده است که نرخ بیکاری کشور به تقریباً  81درصد (و نه  80تا  88درصد) رسیده ،هرچنـد همـین
رقم نیز با تغییرات اساسی دولت در شاخصهای تعیین نرخ بیکاری به دست آمده است« .براساس آمـار رسـمی 17 ،درصـد
بیکاران ایران را جوانان تشکیل میدهند ،یعنی سه چهارم کسانی که بین شانزده تا سی سال سن دارند فاقـد کـار هسـتند»
(ناصر اعتمادی 88 ،ژانویه )868(.)8080
بنا به گزارش صالح اصفهانی و ایگل دورۀ گذار از پایان تحصیالت دانشگاهی تا کسب اشـتغال بـرای کسـانی کـه در زمـان
فارغالتحصیلی شاغل نبودهاند ،بطور متوسط سه سال است (همـان گـزارش ،ص  .)85مطـابق جـداول و نمودارهـای آمـاری
گزارش مزبور ،طول دورۀ بیکاری برای دارندگان مدرک دیپلم دبیرستانی به مراتب بـیش از سـه سـال اسـت .ایـن بخـش از
جوانان شهری در دورۀ بیکاری عمدتاً با اتکاء به حمایتهای خانوادگی امـرار معـاش مـیکننـد .اگـر در دورۀ قبـل از انقـالب،
تحصیالت دانشگاهی فارغالتحصیالن را در قبـال خطـر بیکـاری بیمـه مـی کـرد ،پـس از انقـالب و بـویژه بـا توسـعه سـریع
دانشگاه های خصوصی نظیـر دانشـگاه آزاد و تنـزل کیفیـت آمـوزش ،مـدرک دانشـگاهی بـه خـودی خـود ضـامن اشـتغال
دانشآموختگان نیست.
طی چهار سال دورۀ نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد ،با توجه به جهش ناگهانی قیمت نفـت و رشـد اقتصـادی ،میـزان
بیکاری در سطح کشور تا حدودی کاهش یافت .اما افزایش اشتغال بیشتر به نفع مردان و باالخص مردان کمتر تحصـیلکرده
تمام شد « .بواقع ،نرخهای بیکاری در میان زنان مدام ازدیاد یافته است به طوریکه این نرخ اکنـون دو برابـر بیکـاری مـردان
است .نیمی از زنان که در اوان دورۀ بیست سالگی خود بهسر میبرند ،قـادر بـه یـافتن شـغل نیسـتند( ».صـالح اصـفهانی و
ایگل ،8007 ،ص  .)85این دسته از زنان یعنی دانشآموختگان غیرشاغلی که دلنگران آتیه خویشنـد و بعضـاً در سـودای
ماندن و رفتن از ایران در نوسان و تردید ،در تجمع  85و  80خرداد همچون دیگر تظاهرات خیابانی پس از آن بسیار بودنـد
و هستند .ندا صالحی آقاسلطان که به ضرب گلولۀ جالدی در فردای صدور فتـوای سـرکوب امـام در تظـاهرات خیابـانی 80
خرداد به خاک افتاد سمبل راستین این قشر بود( .نگاه کنید به اسماعیل نوریعالء 81 ،ژوئیه  )864(.)8001بنـابراین ناصـر
مهاجر محق است و قتی که در گزارش خود پیرامون اعتراضات اخیر به «حضور گستردۀ زنان» اشاره میکند .اما او بالفاصـله
میافزاید« :و نیز بیحضوری گستردۀ کارگران و تهیدستان» (مهاجر ،بهار  ،8811ص )865(.)48
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برخی از گرایشان چپ واقعیت این بیحضوری گسترده کارگران و تهیدستان را انکار میکنند و مدعیند که مشکل در نحـوۀ
تعریف ما از «طبقه کارگر» است .بزعم آنان اگر این تعریف نو شود ،بسیاری از حقوقبگیران و صاحبین تخصص و فنآوری را
باید از زمره طبقه کارگر به حساب آورد .بخش نخست پرسش چهارم نشریۀ آرش مبنی بر ایـن کـه «چـه نیروهـایی کـارگر
هستند؟» احتماالً معطوف به گرهگشائی از همین معضل تئوریک است.
در پاسخ به این دعاوی باید بگویم که اگر با تعریف مجدد یک واقعیت حضور کارگران به ناگهان در جنبش فعلـی بـه اثبـات
میرسد ،و آن چه ما جنبش جوانان و طبقه متوسط مدرن شهری نامیدیم ،همان جنبش طبقـه کـارگر جدیـد اسـت ،در آن
صورت باید به سادگی نشانههای این حضور فعال طبقه کارگر و خصلت «ضد سـرمایهداری» ایـن جنـبش را مشـاهده کـرد.
مطالعه شعارها و اشکال مبارزاتی این جنبش مؤید فرضیه مزبور نیست .از شعارها آغاز کنیم.
مروری بر شعارهای مورد استناد آقای تقی روزبه در ضمیمه مقالهاش تحت عنوان «کدام پارادیم؟ نگاهی به شعارهای مـردم
و دینامیزم فرارونده آنها» نشان میدهد که در میان مطالبات تظاهرکنندگان اثری از نان ،کار یا هرگونه درخواست دیگـری
ناظر بر کمبودها و نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی نیست )866(.پرسشی که بیش از همه باید توجه خود نگارنـده را جلـب
میکرد این است که براستی این چگونه حضور کارگری ست که هیچ مهر و نشانی از مطالبات خود برجـای نگذاشـته اسـت؟
تأمل در خصوص شکل بروز اعتراضات نیز پرسش مزبور را تقویت میکند.
در تمام دوران هفت ماهه این اعتراضات ،علیرغم دعوت مکرر فعالین چپ از کارگران مبنی بر «اعتصاب عمومی برای تـداوم
و گسترش جنبش اعتراضی مردم» (محمدرضا شالگونی ،دوشنبه  8تیرمـاه  )867()8811بجـز در کردسـتان شـاهد تـالش
دیگری برای تحقق بخشیدن به شعار اعتصاب عمومی نبودیم .در کردستان نیز این کوشش به بسته شدن بخشـهائی از بـازار
محدود ماند و با شکست کامل مواجه شد.
بنابراین اگر نه در شعارها و نه در اشکال مبارزات و نه حتی در مناطق بروز اعتراضات یعنـی شـمال و مرکـز (و نـه جنـوب)
تهران رد و نشانی از حضور طبقه کارگر و تهیدستان نمیتوان یافت ،چگونـه بایـد از حضـور طبقـه کـارگر و خصـلت «ضـد
سرمایهداری» اعتراضات کنونی داد سخن داد؟ اما بلحاظ تئوریک نیز گسترش دائرۀ شمول طبقـه کـارگر بـه تمـامی اقشـار
اجتماعی کاردان/متخصص یا دانشجویان و فارغالتحصیالن بیکار ،این طبقه را از معنی و مفهوم ویژه خود تهی میکند.
به گمان من بجای تأکید بر حضور طبقه کارگر در جنبش اخیر باید از واقعیت غیبـت ایـن طبقـه آغازیـد و ایـن پرسـش را
مطرح کرد که چرا طبقه کارگر ایران در اعتراضات اخیر غایب بود؟
پاسخ ناصر مهاجر به این پرسش بر بخش مهمی از دالیل غیبت طبقه کارگر روشـنی مـیافکنـد« :فـروکش راهپیمـاییهـا و
خلوت شدن خیابانها ،با اعتصاب کارگران ،کارمندان و کسبه پُر نشد .نمیتوانست هـم کـه شـود .تـودۀ عظـیم کـارگران نـه
خواسته های خود را در گفتار و کردار نامزدهای ریاست جمهوری باز مییافت و نه آن را در شعارهای راهپیماییهای خیابانی!
راست است « ،ضعف بزرگ جنبش اخیر این بود که با خواستهای صنفی و اقتصادی روبرو نشد ».از کارمندان و کاسبانی هـم
که به سیاست گرایش داشتند ،تنها پارۀ کوچکی از جریان حاکم جداسرند .پارۀ بزرگ این دو نیرو ،به ویژه کارمنـدان دولـت
اسالمی ،در پیوندی تنگاتنگ با قدرت حاکم قرار داشتهاند .هردو پارۀ این دو نیروی اجتماعی اما با هزار تار پیدا و پنهـان بـه
جمهوری اسالمی وابستهاند ،با آن بده و بستان دارند و نزدیکیهـایی در عـین دوریهـا و فاقـد ارادهای مسـتقل الزم .توجـه
میرحسین موسوی به «نیروی میانی» و این که «نیازهای آن با نیازهای جامعه گره خورده است» ،بیان درکی واقـعبینانـه از
وزن نیروی میانی و شاخههای فعالتر آن در جنبش کنونیست (جوانان ،دانشجویان ،زنان و روشنفکران))861(».
اما بخش دیگر دلیل غیبت طبقه کارگر را باید در واقعیت رشد اقتصادی حاصل از افزایش ناگهانی قیمـت نفـت طـی چهـار
سال نخست ریاست جمهوری احمدینژاد جستجو کرد .این رشد اقتصادی تا حدودی به ازدیاد اشتغال انجامید ،اما اشـتغالی
از نوع قراردادی و پیمانی .قراردادهای موقت کار عامل مهمی در دامن زدن به روحیات محافظـهکـاری در میـان کـارگران و
عامل دودستگی فیمابین کارگران قراردادی و دائمیست.
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چپاول درآمدهای هنگفت نفتی توسط الیگارشی جدید سپاه و بسیج و دیگر حکام نظـام از یکسـوی ،و افـت فـاحش قیمـت
نفت از هر بشکه  840دالر به  50دالر از سوی دیگر نه تنها سبب توقف این رشد اقتصادی شده بلکه ابعاد بـیسـابقهای بـه
کسری بودجه دولت و دیون دولت به نظام بانکی بخشیده است .مدیر کمیسیون اقتصادی مجلس ،غالمرضا مصباحی مقـدم،
اخیراً اعالم کرد که کسری بودجه سال  8001-8001هشت میلیارد دالر بوده است (به نقل از ابـراهیم حسـینی نصـب84 ،
نوامبر  )861(.)8001اگرچه رئیس بانک مرکـزی دیـون پرداخـت نشـده بانکهـا را  41میلیـارد دالر اعـالم کـرده ،فعـاالن و
دست اندرکاران اقتصادی رقم واقعی این دیون را تقریباً دو برابر رقم رسمی اعالم شده تخمین میزنند .همین منـابع تصـریح
میکنند که « %70این مطالبات در اختیار کمتر از هزار شخصیت حقیقی و حقوقی قرار گرفته که به دلیل نزدیکیشـان بـه
محافل قدرت نگرانی از عدم بازپرداخت تسهیالت دریافت شده به دل راه نمیدهند .یحیی آلاسحاق ،رئـیس اتـاق بازرگـانی
تهران ،اخیراً گفته است که از مجموع  800میلیارد دالر تسهیالتی که بانکها پرداختهاند ،نیمی از آنها به واحـدهای دولتـی و
نیم دیگر آن به واحدهای غیردولتی تعلق گرفته است .با این حال ،رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرده است کـه درصـد
عمدۀ مطالبات پرداخت نشدۀ بانکها مربوط به واحدهای دولتی است ،هرچند بیشترین فشارها بر واحدهای غیردولتی اعمـال
میشود( ».ناصر اعتمادی 88 ،ژانویه )870()8080
دیون دولت به بانکها بالغ بر یازده میلیارد دالر (اعتمادی ،همانجا) ،و کل کسری بودجه دولتی در پایان سال  8001به میزان
 88میلیارد دالر تخمین زده می شود (ابراهیم حسینی نصب ،همانجـا) .بواقـع نتـایج بحـران مـالی جهـانی سـال  8001بـا
تأخیری یکساله و از طریق کاهش درآمد نفتی تأثیرات خود را بر اقتصاد ایران آشکار میکند (دربارۀ این بحران جهانی نگـاه
کنید به باباعلی ،دی ماه  -8817ژانویه  )878(.)8001چپاولگری حکام البته در بروز این بحران نقش تعیینکننده دارد ،چرا
که ذخایر ارزی چهارسالۀ  8004-8001به تنهائی برای پیشگیری از بحران کنونی کفایت میکرد.
اقتصاد ایران امروز در معرض بحران نقدینگی بانکهاست که به دلیل انباشت دیون دولتی و دیون خصوصـی پرداخـت نشـده
بانکها ،آنها را در معرض ورشکستگی قرار داده است .برای نمونه رقم بدهی صنایع خودروسازی تهران بـه قطعـهسـازان هـزار
میلیارد تومان برآورد شده است .باتوج ه به ناتوانی بانکها در اخذ مطالبات معوقه ،آنان قادر به واگذاری یا پرداخـت اعتبـارات
مصوبه دولت نیز نیستند و این امر خطر ورشکستگی واحدهای تولیـدی و تجـاری را بـه شـدت افـزایش داده اسـت .محمـد
نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران پیشتر هشدار داده بود که  50درصد کل واحدهای تولیدی ایـران ورشکسـته و تعطیـل
شدهاند و  50درصد باقیمانده تنها با  80درصد ظرفیت خود کار میکنند .این به معنای افزایش سریع نـرخ بیکـاری خواهـد
بود .به باور این قلم ،یکی از دالیل اصرار کابینه دهم در تصویب الیحه مربوط به رایانهها افزایش نقدینگی بخـش دولتـی بـه
منظور تقلیل کسری بودجه دولت و پرداخت بخشی از دیون آن به بانکهاست .ابعاد عظیم دیون بانکی ،مسـئله طـرح خریـد
دیون را به طور جدی به میان آورده است .از هماکنون نیز مؤسسات مالی و اقتصادی وابسته بـه بسـیج مستضـعفان و سـپاه
پاسداران با پشتیبانی از طرح خرید دیون بانکها ،آمادگی خود را برای به تملک درآوردن سیستم بانکی و مالی کشـور اعـالم
داشتهاند.
بحران نقدینگی و ورشکستگی صنایع زمینۀ اقتصادی مهمی برای افزایش اعتصابات کارگری در دورۀ دوم ریاسـت جمهـوری
احمدینژاد میباشد .این امر میتواند پارامترهای اصلی جنبش اعتراضی را به نحو فاحشی تغییر دهـد و دائـرۀ اعتـراض را از
خیابان به کارخانه بکشاند.

 -2خودانگیختگی یا سازمان یافتگی؟
آیا بروز اعتراضات در واکنش به تقلبات گسترده انتخاباتی خصلتی خودانگیختـه داشـت یـا سـازمان یافتـه؟ انتظـار پاسـخی
«ابژکتیو» یا بلحاظ سیاسی «بیطرفانه» و از منظری تاریخی به این پرسش امروزه نابجاست .فاتحین انتخابات دهم از همـان
فردای روز انتخابـات بـا دسـتگیری مصـطفی تـاجزاده و محسـن امـینزاده بـه عنـوان مسـئولین «اتـاق هـدایت و حمایـت
آشوبطلبان»( )878رد پای «انقالبهای رنگی آمریکائی»( )874را در این اعتراضات دیدند .متعاقباً نیز در پروژه توابسازی و

36

گرفتن «اعتراف» دربارۀ «غلط بودن اندیشههای ماکس وبر»(!) طی نمایشهای تلویزیونی« ،مجریان» فتنه را در داخل ایـران
معرفی کردند و غیاباً «رهبران خارجی» باالخص بیبیسی و آمریکا را محاکمه کردند.
در واکنش به این گزافهگوئیهای ابلهانه ،مخالفین بر خصلت «خودانگیخته» تظاهراتهای خیابانی تأکیـد ورزیدنـد و بعضـاً از
فقدان رهبری یا «فقدان رهبری واحد» سخن گفتند .به باور من ،اما ،هم تأکید یکجانبه بر خودانگیختگی اعتراضات ناصحیح
است و هم تقلیل این اعتراضات به یک حرکت پیشاپیش سازمان یافته .از دیدگاه ما ،اعتراضات کنونی از ابتدا از یک رهبری،
حد معینی از سازمان یافتگی ،نقشه و تدارک قبلی برخوردار بوده است ،اما استقبال تودهای و حضور گسترده مردمی از حـد
انتظار رهبران بمراتب فراتر رفت و مایه تداوم حضور آنان شد.
قبل از تشریح بیشتر نقطه نظراتم ،الزم میدانم یادآور شوم که تالش برای رد یا اثبات تز رسمی ولی فقیه مبنی بر «رهبـری
کشورهای خارجی» بلحاظ نظری فاقد موضوعیت است ،زیرا نفس این دعوی نشان از آن دارد که رهبری از اذعان به واقعیت
تولد یک مرکز جدید قدرت در سیاست ایران یعنی خیابان امتناع میورزد و حال آن که پیشفرض بحث «خودانگیختگی» یا
«رهبری» حضور قدرت خیابان است.
نخست از این موضوع آغاز کنیم که چرا تز «خودانگیختگی» اعتراضات خیابانی ناصحیح است؟ در نوشتار حاضر نشـان دادم
که انتخابات دهم از فردای انتخابات نهم تدارک میشد چرا که گارد قدیمی نظام بدرستی در پیروزی احمدینـژاد و کابینـه
نهم عروج الیگارشی جدیدی را میدید که پلورالیزم درونی نظام را برنمیتابید .مداخله حزب پادگانی در انتخابـات دهـم نیـز
پیشاپیش بر همگان محرز بود ،هرچند که در چند و چون ابعاد آن و نیز میزان حمایـت رهبـر از چنـین مداخلـه ای تردیـد
وجود داشت .مناظرههای تلویزیونی قبل از انتخابات ،اظهارات احمدینژاد و عدم واکنش رهبری به حمالت آشـکار وی ،ایـن
تردیدها را نیز مرتفع ساخت .پس همگان «شعلههای آتش آتشفشانها» را دیدند :از عالیجناب خاکستری گرفتـه تـا خـانم
زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی و هیچیک از دست اندرکاران نظام از بروز اعتراضـات خیابـانی غـافلگیر و شـگفتزده
نشد.
اگرچه مجریان «کودتای مخملین»( )874به اهرمهای نیرومندی همچون حزب پادگانی ،کهریزک ،لباس شخصیها و پلیس
یونیفورم پوش مجهز بودند ،اما مغلوبین انتخابات نیز از یک تشکیالت نسـبتاً گسـترده شـبکهای و نفـوذ در انـواع گونـاگون
نهادهای مدنی برخوردار بودند .ذکر نام تمامی این نهادهای آشکار و پنهان در اینجا مقدور نیست ،اما همینقدر میتوان گفت
که عالوه بر شبکه های وابسته به رفسنجانی و حزب کارگزاران ،حزب اعتماد ملی ،مجاهدین انقالب اسالمی ،جبهه مشارکت،
ادوار وحدت ،دفتر تحکیم وحدت و مجمع نمایندگان ادوار مجلس و انجمنهای اسالمی ،نهادهای وابسته بـه روحانیـت نیـز
همچون مجمع روحانیون مبارز ،بخشی از جامعه روحانیت مبارز ،و مدرسین حوزه علمیه قـم ،تعـداد قابـل تـوجهی از آیـات
عظام نظیر منتظری ،دستغیب ،صانعی ،صدوقی ،جوادی آملی و طبسی نیز در این اعتراضات به نحوی از انحاء درگیر بودند.
نادرستی تز «خودانگیختگی» از آنجاست که با این واقعیت شاخص خوانائی ندارد کـه اعتراضـات خیابـانی در تـداوم جنـگ
قدرت جناحها به منصه ظهور رسید و منشأ پیدایش آن را باید در ساختار نظام جستجو کرد .سرآغاز اعتراض یـک «انقـالب
کاخی» بود که با خودانگیختگی یک انقالب واقعی آن طـور کـه فردریـک انگلـس تأکیـد مـیورزد تفـاوت فاحشـی داشـت:
ال از اراده و هـدایت احـزاب و تمـامی طبقـات مسـتقل
«انقالبات همواره و همه جا نتیجه ضروری شرایطی بوده اند کـه کـام ً
بودهاند( ».به نقل از هانا آرنت ،8170 ،صص  )875(.)88-88اگرچه اعتراضات اخیر انقالب تودهای نبود ،اما بـیتردیـد یـک
نافرمانی توده ای بود ،نافرمانی که با شور و شعف و پایکوبیهای شبانه دختـران و پسـران جـوان در محـالت شـمال و مرکـز
تهران در دورۀ انتخابات آغاز شد و پس از نومیدی از نتایج اعالم شده انتخاباتی به انفجار خشم آنان انجامید .پدران ،مـادران
و خانواده های همین جوانان بودند که در همبستگی با آنان و در سوگ عزیزان از دست رفتهشان خشمناک و عزادار در  85و
 80خرداد در میدان حاضر شدند و اقتدار ولی فقیه را به چالش کشـیدند .ابعـاد نافرمـانی تـودهای کـه بمراتـب از محـدودۀ
انتظارات رهبران انقالب کاخی فراتر رفته بود ،آنان را همزمان امیدوار و نگران ساخت.
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امیدوار ،چرا که تولد این قدرت جدید آنان را برای پای سفت کردن بر سر خواستههایشان در برابر زورگوئیهای رهبـر توانـا
ساخت .نگران ،زیرا که این قدرت جدید که با نافرمانی مدنی آغاز کرده بود میتوانست به نیروی براندازی مبدل شود .حضور
خیابان ،این قدرت سوم نوظهور ،معادلۀ دومجهولی فاتحین و مغلوبین انتخابات را به معادلهای سه مجهولی تبدیل کرده بـود
که در آن رهبران انقالب کاخی در عین ایستادگی در برابر فشار رهبر ،میباید از خروج خیابـان از محـدودههـای جمهـوری
اسالمی و قانون اساسیش جلوگیری بعمل آورند.
رهبران انقالب کاخی اگرچه خود را متخصصین «چانهزنی در باال» میپنداشتند ،اما در عمل خود را در موقعیتی یافتند کـه
رادیکالترین نمایندگان اصالحطلب مدافع «فشار از پـایین» وعـدۀ آن را نمـیدادنـد .اعتراضـات خیابـانی هفـت ماهـۀ اخیـر
نزدیکترین تجربه به آن جنبشی است که تیمـوتی گـارتون اش ) (Timothy Garton Ashاز آن بـه عنـوان رفولسـیون
) (Refolutionنام برد .این اصطالح که در فارسی به جنبش «اصقالبی» ترجمه شـده اسـت حاصـل ترکیـب دو اصـطالح
انقالب (رولوسیون) و رفرم (اصالح) است.
اش ( )876()8110نخستین بار از این اصطالح د ر توصیف جنبشهای اجتماعی در اروپای شرقی و اتحـاد جمـاهیر شـوروی
پیشین در سال  8111استفاده کرد .وی با مشاهده تظاهرات تـودهای تابسـتان  8811در ایـران ،آن را نیـز اصـقالبی نامیـد:
«اصطالح «ساعت دموکراسی» شاید گمراه کننده باشد .ایران در آیندهای نزدیک بسوی یک دمکراسی لیبـرال از نـوع غـرب
نخواهد رفت( .همان طور که افغانستان و عراق نیز بدان سوی نخواهند رفت) .اما آنچه هنوز امکـانپـذیر اسـت ترکیبـی از
اصالح و انقالب است ـ آنچه را که من «رفولسیون» (اصقالبی) نامیدم ـ امری که منجر به تقویـت عناصـر جمهوریخواهانـه
قانون اساسی در نظام سیاسی متناقض و منحصر به فرد جمهوری اسالمی گردد و عناصر انقالبی اسالمی آن را تضعیف کنـد.
در حال حاضر عکس آن رخ میدهد .آیتاهلل خامنهای با قرار دادن اتوریته خود در پشت احمدینژاد و سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ،وزنه را به سوی عناصر انقالبی اسالمی چرخانده است .بهترین ثمرۀ یک «انقالب مذاکره شده» در ایران یـک تغییـر
جدی وزنه در جهـت دیگـر خواهـد بـود :جمهـوری بیشـتر و اسـالمیگرائـی کمتـر( ».تیمـوتی گـارتون اش 88 ،سـپتامبر
)877(.)8001
انتظار تئوریسین «انقالبهای رنگی» از یک جنبش اصقالبی در ایران «دمکراسی لیبرال از نوع غرب» نیست .از نظر او چنـین
امری در ایران حاال حاالها بعید است .انتظار وی از یک جنبش اصقالبی در ایران امروزه در همان محـدودهایسـت کـه همـۀ
اصالحطلبان حکومتی آرزومند آنند :جمهوری گرائی بیشتر و اسالمیگری کمتر در محدودۀ نظام جمهـوری اسـالمی .مشـکل
اصلی آن است که امروز عکس آن در حال رخ دادن است و نافرمانی مدنی تـودهای عامـل اصـلی پایـداری در مقابـل چنـین
روندیست .آیا این نافرمانی مدنی در محدوده جنبش اصقالبی باقی خواهد ماند یا به فروپاشی نظام خواهد انجامیـد؟ ایـن آن
پرسشی است که تنها آینده جواب قطعی آن را روشن خواهد کرد.

 -80موج سبز و راه سبز امید
«ما در راهی که خداوند پیش رویمان قرار داده است از نماد «سبز» استفاده کردهایم تا پرچم دلبستگی نسـبت بـه اسـالمی
باشد که اهل بیت پیامبر (ع) آموزگاران آن بودهاند؛ اهل بیت خرد ،اهل بیت محبت ،اهل بیـت نورانیـت( ».موسـوی ،بیانیـه
شمارۀ  5 ،88سپتامبر )871(.)8001
موج سبز پالتفرم رهبران «انقالب کاخی» در نظام اسالمیست .اندیشۀ اصلی این پالتفـرم مبـارزه بـا احمـدینـژاد و حـزب
پادگانی پشتیبان اوست و هدفش حفظ موقعیت گارد قدیمی نظام یا به تعبیر کروبی ،پاسداری از «اهداف و آرمانهای نظـام
جمهوری اسالمی با قرائت امام خمینی» )871(،که در مقابـل «اسـالم تحجرگـرا» قـرار دارد (کروبـی 1 ،تیـر )810(8811؛
موسوی 5 ،سپتامبر  ))818(8001و با «دولتی ساختن روحانیت این شجره هزارساله» مخالف! (موسوی ،همانجا).
از اینرو موج سبز اگرچه از تغییر سخن میگوید اما هدفش رجعت به جمهوری اسالمی پیش از انتخابات نهم است .افزون بر
مخالفت با نتایج انتخابات دهم و کابینه احمدینژاد ،مبانی آغازین موج سبز را میتوان در دو نکته خالصه کرد:
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الف) دفاع از نظام جمهوری اسالمی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد
یادآوری این عبارت مشهور خمینی از جانـب میرحسـین موسـوی در گفتگـو بـا قلـم نیـوز در واکـنش بـه شـعار برخـی از
تظاهرکنندگان مبنی بر «جمهوری ایرانی» ،جوهر دفاع از «نظام جمهوری اسالمی با قرائت خمینی» است« :شعارهایی مورد
حمایت راه سبز میلیونی مردم است که فراتر از قانون اساسی جمهوری اسالمی نرود .خواسته مردم دفاع از جمهوریت نظـام
در کنار ا سالمیت آن است و شعار جمهوری اسالمی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد در بیان این جنبـه از مطالبـات آنـان
نقش راهبردی دارد)818(».
اگرچه والیت مطلقه فقیه از جانب منتظری و برخی از فعالین موج سبز به چالش کشیده شد .اما ایدۀ والیت فقیـه هرگـز از
سوی رهبران موج سبز و شخص منتظری تا آخرین لحظۀ حیاتش مورد پرسش قرار نگرفت .بیتردید شعار «خامنهای قاتـل
است ،والیتش باطل است» در محدودۀ فتوای منتظری مبنی بر جائر بودن والیت شخص خامنهای قرار میگیرد اما بـا اصـل
والیت فقیه در تعارض نیست ،چرا که همان طوری که منتظری در پاسخ به پرسش محسن کدیور ابـراز مـیدارد ،تشـخیص
جائر بودن والیت باز بر عهدۀ « خـواص جامعـه یعنـی عالمـان دیـن آشـنا و مسـتقل از حاکمیـت و اندیشـمندان جامعـه و
حقوقدانان و آگاهان از قوانین میباشد ...مشروط بر این که از هرگونه نفـوذ حاکمیـت و مالحظـات خطـی و سیاسـی آزاد و
مستقل باشند)818(».
ت دبیر قانون اساسی جمهوری اسالمی برای بازبینی نقش و عملکرد رهبری ،تشکیل مجلس خبرگان است؛ همان تدبیری کـه
از جانب آیتاهلل سیدعلی محمد دستغیب پیشنهاد شد( )814اما به دلیـل نفـوذ قـاطع رهبـری و روحانیـت دولتـی در ایـن
مجلس بر زمین ماند .معهذا تصور تعویض ولی فقیه جائر با ولی فقیه «عـادل» و یـا تشـکیل «شـورائی از فقهـا» در صـورت
فقدان ولی فقیه واجدالشرایط ،یا تدابیر دیگری که به ولی فقیه نقشی در ورای سیاست و نه لزوماً در مرکـز سیاسـت واگـذار
کند بی آن که نقش محوری روحانیت شیعه کثیرالمرجع را در ساختار قدرت خدشهدار سازد به عنوان یکی از گزینهها تحت
شرایط بحرانی غیرقابل مهار کامالً قابل تصور است.
ب) احترام به چارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی و تالش برای فعلیت بخشیدن به مواد «معطل مانـده» یـا «مغفولـه»
آن
این اصل نیز بدفعات از جانب موسوی مورد تأکید واقع شـده اسـت ،چـرا کـه «اجمـاعی در مـورد چنـین چـارچوبی جنبـه
سرنوشتساز دارد وگرنه وارد یک دوران هرج و مرج خواهیم شد )815(».یا آن که« :قانون اساسی در خود ظرفیتهـایی دارد
که اگر عملیاتی شود حتی گرایشهای ساختارشکنانه را هم متقاعد میکند .اگر از چارچوب قانون اساسی خارج شویم جامعـه
با یک آنارشی لجامگسیخته روبه رو خواهد شد که جمع کردن آن غیرقابل پیشبینی خواهد بـود )816(».بـه عبـارت دیگـر
برای آن که جنبش اعتراضی به آنارشی نیانجامد باید در محدودۀ قانون اساسی نظام باقی بماند .شاهبیت تمـامی بیانیـههـای
موسوی ،بدون استثناء ،حفظ نظام و قانون اساسی آن از یکسوی و اجتناب از هرج و مرج از سوی دیگر است.
این مبانی آغازین از منافع بلوک سنتی قدرت در نظام جمهوری اسالمی جانبداری میکـرد .امـا جنـبش ابطـال انتخابـات و
تجدید انتخابات با کشیده شدن به خیابانها نمی توانست در محدودۀ منافع بلوک سنتی قدرت باقی بماند و مطالبات نیروهای
محرکۀ اصلی این جنبش یعنی جوانان و طبقه متوسط مدرن شهری را نادیده انگارد .یکی از نتایج بیواسطۀ این امر ناپدیـد
شدن اصطالح «مستضعفان» در بیانیههای موسوی و جانشین شدن آن با ایران و ایرانیت بود.
بیانیه شماره نُه موسوی که پس از اعالم تأیید نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان ،انتشـار یافـت ،شـاهد
این چرخش بود « .همۀ ما به چهره رحمانی اسالم رو کردیم و در این رویکرد میراث تمدنی ایـران عزیـز و بـزرگ را تجدیـد
شده دیدیم ،تا آنجا که در مساجد شعار ایران ،ایران! را با طنینی که هنوز در تکبیرهای شبانۀ شما شنیده میشود سر دادیم
و کسی احساس نکرد که ایران جدای از انقالب و یا جدای از اسالم است ،بلکه اسالم و ایران و انقالب از تحجـر و کهنگـی و
تعصب و خارجیگری جداست )817(».در این بیانیه ضمن آن که ایران در کنار اسالم قرار میگیرد ،حقوق شـهروندی نـه از
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حاکمیت مردم و برابری عموم شهروندان در برابر قانون ،بلکه از حاکمیت اسالم نتیجه میشود« ،اسالمی که شوینده هر نـوع
نابرابری در مقابل قانون و پرچمدار تکریم حقوق شهروندی است)811(».
متعاقب قانونیت یافتن نتایج انتخابات دهم ،موج سبز به تشکیالت «راه سبز امید» تحول یافـت .تأسـیس و نـامگـذاری ایـن
تشکیالت ج دید ،بنا به اظهارات علیرضا بهشتی مشاور میرحسین موسوی ،با مسئولیت موسوی بانجام رسید )811(.پـیش از
اعالم این تشکیالت اخباری دربارۀ رایزنی های موسوی ،کروبی و خاتمی دربارۀ احیای احتمالی حزب جمهـوری اسـالمی بـه
بیرون درز کرده بود )810(.همچنین این حدس نیز مطرح بود که گروه «توحید و توسعه» که در ماههای پـیش از برگـزاری
انتخابات با همیاری گروهی از همفکران موسوی ایجاد شده بود به حزب «توحید و توسعه» تحول یابد )818(.اما دستآخـر،
موسوی گزینه «راه سبز امید» را انتخاب کرد که به گمان من بازتاب چرخش موسوی به سوی تعامل با طبقه متوسط جدید
شهری و نتیجتاً افزایش وزن ایرانیت در پالتفرم سیاسیش بود .توضیح موسوی در بیانیه یـازدهم دربـارۀ وجـه تسـمیه «راه
سبز امید» روشنگر این سمتگیری است .اگر همان طوری که در مطلع فصل حاضر به نقـل از موسـوی یـاد کـردیم «سـبز»
پرچم «دلبستگی نسبت به اسالم و اهل بیت پیامبر (ع) است»« ،امید» نشانۀ ایرانیت است« ،و ما «امیـد» را سـرمایه خـود
قرار داده ایم تا حاکی از هویت ایرانیمان باشد؛ امیدی که این ملت را از گردونههای سخت تاریخ عبور داده و حیـات او را در
تلخترین روزهای این سرزمین تداوم بخشیده است؛ راه سبز امید)818(».
علیرضا بهشتی نیز در تشریح جزئیات «راه سبز امید» دربارۀ مبانی این تشکیالت جدید چنین اظهار میدارد« :هر کسی که
به هویت ایرانی ـ اسالمی به عنوان یک سرمایه نگاه کند و یا این که هرکسـی کـه مسـأله انقـالب ایـران را بـه عنـوان یـک
حادثهای که متجلی خواست مردم ما بوده باور دارد و یا تعهد و پایبندی به قانون اساسی را به عنـوان یـک مبنـا مـیپـذیرد
میتواند وارد این تشکیالت شود )818(».بنابراین «راه سبز امید» بر سه محور استوار است:
 )8هویت ایرانی ـ اسالمی
 )8تأیید انقالب اسالمی
 )8تعهد و پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسالمی
از اینرو آنچه امروزه به «جنبش سبز» موسوم است در محدودۀ انقالب اسالمی میگنجد و نزدیکترین قرابـت را بـا جریـان
ملی ـ مذهبیها دارد .این حرکت را نوعی رجعت به دورۀ پیش از اشغال سفارت آمریکا یا نخستین مرحلـۀ انقـالب اسـالمی
باید دانست که در آن کابینه موقت بازرگان تحت اقتدار تئوکراتها به حیات پرتناقض خود ادامه میداد .در ایـن هنگـام ایـن
حیات پرتناقض از سوی روحانیت حاکم مرحلۀ اول انقالب اسالمی محسوب میشـد و هنـوز از اسـتقرار نظـام والیـت فقیـه
فاصله داشت .امروز پس از گذشت سی سال ،طرفداران راه امام خمینی به این نتیجه رهنمون شدهانـد کـه آنچـه را دیـروز
امامشان ائتالفی «تاکتیکی» با طبقه متوسط میپنداشت باید ائتالفی «استراتژیک» تلقی کنند تا شاید بتوانند با ارائه الگـوی
نظام اسالمی با چهرۀ رحمانی یا انسانی بدیلی در مقابل الگوی خشن و پادگانی نظام اسالمی ارائه دهند.
هم «راه سبز امید» موسوی و هم «راه سیاه» احمدینژاد ،هر دو در چارچوب انقالب اسالمی قرار میگیرند ،با این تفاوت که
نگاه اولی معطوف به گذشته یا مرحلۀ نخست انقالب اسالمی است ،حال آن که نگاه دومـی بـا نقـد مسـیر تـاکنونی انقـالب
اسالمی که سبب سرخوردگی پیروان آن بوده خواهان ورود به مرحلۀ سوم این انقالب از طریق تصفیه «گارد قدیمی» اسـت.
نکته قابل تأمل آن که هیچکدام از آنها خود را وارث دومین مرحلۀ انقالب که با اشغال سـفارت آمریکـا توسـط دانشـجویان
پیرو خط امام مشخص میگردد ،نمیداند .این دوران در عین حال دوران شوریدگی و «ایدهآلیسـم انقالبـی» پیـروان سـینه
چاک امام بود .امروز البته از چنین شوریدگی و ایدهآلیسمی در هیچیک از جناحهای جمهوری اسالمی اثـری بجـای نمانـده
است .همگان قدر «زر و زور» را میشناسند و واقف به مظنه نوسانات سیاست بینالمللیند.
بی سبب نیست اگر مشاور مخصوص احمدی نژاد ،اسفندیار رحیم مشـائی از دوسـتی بـا مـردم اسـرائیل سـخن مـیگویـد و
احمدی نژاد شخصاً بارها از مخالفت خود با اشغال سفارت آمریکا در گذشته یاد کرده است .نکته ظریفتر آن کـه دانشـجویان
پیرو خط امام که دیروز «النه جاسوسی» را اشغال کرده بودند و «قهرمانان انقالب اسـالمی» بحسـاب مـیآمدنـد ،امـروز در
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نمایشهای تلویزیونی توابسازی ظاهر میشوند .میرحسین موسوی بدرستی بر این نکته انگشت نهـاده اسـت« :ایـن افتخـار
نیست که چند معاون رئیس جمهور و وزیر و افرادی که النه جاسوسی را گرفتند و زمانی تصاویر آنان را جلوی دوربینهـا بـا
سربلندی نشان میدادیم و راجع به آنان بحث میکردیم و نماد ایستادگی ما در مقابل قـدرتهای بـزرگ بودنـد ،ایـن چنـین
جمعی را در یک دادگاهی با این شکل و قیافه ،دستهجمعی محاکمه کنیم( ».موسوی ،چهارشنبه  84مـرداد  5 -8811اوت
)814(.)8001
هردو جناح خواهان تبدیل شدن به طرف مذاکره با ایاالت متحدۀ آمریکا هستند و این امتیاز را حربهای در جنگ قـدرت بـا
یکدیگر به شمار میآورند .هردو جناح نیز مدعی ارزشها ،سنن و میراث جمهوری اسالمینـد .خصومتشـان نیـز از رقابتشـان
برمی خیزد که با کشیده شدن به عرصۀ خیابانی به نمایش انشعابی تمام عیار فیمابین دو پارۀ جمهوری اسالمی تبدیل شـده
است که هریک برای تصاحب شعائر و سننی که با نظام گره خورده است عناد میورزد :تکبیر گفتن بـر سـر بامهـا ،برگـزاری
دعای کمیل و نماز جمعه ،برگزاری مراسم «شهدای هفت تیـر» ،روز قـدس ،روز  88آبـان و الـی آخـر! بـالعکس ،آنجـا کـه
اعتراضات خیابانی به تدارک راهپیمایی برای دهمین سالروز  81تیـر برخاسـت ،و بـیش از  50هـزار تـن در راهپیمـاییهـای
پراکنده و تجمعات اعتراضی این روز با شعارهایی چون «دولت بـی لیاقـت ،اسـتعفا ،اسـتعفا ،مـرگ بـر دیکتـاتور ،مـرگ بـر
خامنهای ،خامنه ای حیا کن ،سلطنت را رها کن؛ زنـدانی سیاسـی آزاد بایـد گـردد»( )815بـه میـدان آمدنـد ،از پشـتیبانی
موسوی ،کروبی و خاتمی برخوردار نشدند )816(.در سالروز کشتارهای شهریور سال  8867و سالروز قتلهای زنجیـرهای نیـز
«موج سبز» ناپدید شد! موج سبز بعنوان موج سیّدی اسم شب خاص خود را دارد.
موسوی دربارۀ تکبیرگوئی به عنوان رمز شب موج سبز چنین میگوید« :دشمن خارجی با همراهی یاران جاهل و طماع خود
در داخل بر آن است که مطالبات این حرکت عظیم خودجوش را به خوارج بیرون از نظام نسبت دهد و حتی اهللاکبرهـای از
دل برآمده شما را چون قرآنهای سرنیزه معرفی کند( ».موسوی ،بیانیـه شـماره  4 ،1تیـر  )817(.)8811تناقضـات نهضـت
خیابانی از نفوذ این رهبری در میان جوانان و طبقه متوسط مدرن شهری برمیخیزد ،این تنـاقض و دوپهلـوئی را در هـر دو
سوی معادله رهبری و جنبش میتوان مشاهده کرد .در یکسوی طلبه ـ دانشجوها و حجتاالسالمهـا ـ دکترهـا ،و در سـوی
دیگر سکوالرهای تکبیرگو گرد آمده به زیر پرچم سبز سیّدی موسوی!
مارکس در مقدمه هیجدهم برومر بناپارت به نقل از هگل مینوشت که تاریخ دوباره تکرار میشود ،یکبار به صورت تراژیک و
بار دوم به صورت کمدی .تاریخ سی ساله اخیر ایران ،اما ،تاریخ تکـرار مـدام و همزمـان تـراژدی و کمـدی اسـت .کافیسـت
موقعیت متناقض آن سکوالری را در نظر آورید که «سبز» شده ،شبانه تکبیر میکشد ،نماز جمعـه برگـزار مـیکنـد ،دعـای
کمیل میخواند ،و بابت آن سیلی ،مشت و لگد هم میخورد و بازداشت میشود .آیا میتوان این صـحنه تعجـبآور را دیـد و
همزمان نگریست و نخندید؟ تو گوئی هیچکس از هویت و چهرۀ یگانهای برخوردار نیست .التقاطی بینظیر که فقـط بـر سـر
سفرۀ ما پیدا میشود :دیزی ،پیتزا و خروس سرخ کرده در شراب همه باهم ،همچون شخصیتی چندپاره و چندگانـه کـه بـه
اسکیزوفرنی تنه میزند .در این جنون عمومی ،نادرند سـکوالرهائی کـه بروشـنی بگوینـد« :صـریح بگـویم .سکوالریسـتها از
جنبش اسالمیستها نیستند و ضروری است که از قاطی شدن با آنها پرهیز کنند .اگر این کار در داخل کشـور هنـوز ممکـن
نیست ،اگر مطرح کردن خواستاری سکوالریسم هنوز مشکل است ،وظیفۀ ما در خارج کشور پافشـاری بـر ایـن اصـل اولیـه
است .باور کنید که جدائی مذهب از حکومت با جدائی سکوالرها از اسالمیستها آغاز میشود!» (اسماعیل نـوریعـال ،جمعـه
 88مرداد  8811ـ  85اوت )811(.)8001
بر این عبارات زرّین فقط باید افزود :جدائی مذهب از حکومت منوطسـت بـه جـدائی سیاسـتورزی از «زرنـگ بـازی» نـزد
سکوالرها .زرنگ بازی یعنی پلتیک زدن سکوالر به اسالمیست ،بدین معنـا کـه وی در قالـب اسالمیسـت مـیرود ،همرنـگ
جماعت میشود و «سبز» میگردد تا بزعم خود بتواند از «درون» قلعه را فتح کند! به زبـان نیمـه تـاریخی ـ نیمـه شـاعرانه
سیاستورز این کاره« :نیروی عرفی منفذی در درون سیستم مییابد تا که وارد آن شود و از والیت نیرو برکند ،بـه درون آن
بلغزد تا که از حصار آن نیرومندتر بیرون بجهد!» (بهزاد کریمی ،دوشنبه  5مرداد  8811ـ  87ژوئیه )811(.)8001
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زرنگبازی و پلتیک زدن مستلزم فارغ شدن از «وسواسهای آرمانگرایانه» است « :ایـن جنـبش کـه بـرای رسـیدن بـه حـق
شهروندی شکل گرفته است و آرمان خود را در همان زندگی موجود خود تعریف میکند بکلی از آن وسواسهای آرمانگرایانه
جنبشهای آرمان خواهانه رها است! حتی اگر نماز جمعه میتواند منزلگهی برای اعالم وجود و ابراز اعتراض باشد ،شـرکت در
آن حتی برای اولین بار و یا یکبار کامالً مجاز است و اقامۀ ناشیانه نماز از سوی دختران و پسـران آن هـم در کنـار هـم و بـا
کفش و کاله واجب!» (بهزاد کریمی ،شنبه  88مرداد  88 -8811اوت  )800(.)8001شاید اسالف ما نیز با همین منطق بـه
دین مبین اسالم مشرف شدند تا به درون آن بلغزند ،و وقتـی خواسـتند از درون آن نیرومنـدتـر بـه بیـرون بجهنـد ،شـیعه
اثناعشری از آب درآمدند! بهرحال این تاکتیک «آنتریستی» ) (Entrismeفقط خاص سیاستورزان اکثریتی نیست.
حزب مشروطه سلطنتی آقای داریوش همایون( )808و اتحاد جمهوریخواهان ایـران( )808نیـز خـود را جزئـی از «جنـبش
سبز» میدانند .طبعاً وقتی که «هرکه از ظن خود شد یار من» ،میتوان مدعی شد که «جنبش سبز کنونی ،جنـبش رنگـین
کمانی است» (فریدون احمدی 81 ،سپتامبر  )808(.)8001محدودۀ این تعریف دلبخواهانه از «رنگین کمانی» جنبش سـبز
تا آن جا گسترش مییابد که بهمن امینی نیز به سهم خود مدعی است که« :جنبش سبز ایران جنبش «نۀ بزرگ» میلیونهـا
شهروند ایرانی است به جمهوری اسالمی» و «هرکس که در پی نفی تئوکراسی ،یعنی آمیختن دین و دولـت و عوارضـش در
ایران است ،خود را عضوی از جنبش سبز میداند» )804(.با چنین تعریف سخاوتمندانهای از جنبش سبز معلوم نیست چـرا
کسانی که خواهان شعار دادن علیه کل نظام جمهوری اسالمی بودند در تظاهرات خارج به نام حفظ «وحدت کلمـه» حـذف
شدند؟ و یا چرا با آغاز اعتراضات اخیر ،بسیاری از احزاب و سازمانهائی که با مناسبت و بیمناسبت حضور خود را جدا جدا یا
دستجمعی اعالم میکردند ،ناپدید شدند و در هیئت جمعیتهای نوپای «سبز» ظاهر شدند؟ باقر مرتضوی و اسـد سـیف نیـز
همین مشاهده را با ما سهیم میشوند« :نخستین ضعف بیشتر تظاهرات در بیهویتی آنان بود .برای نخستین بار در خـارج از
کشور ،همزمان در چندین شهر از کشورهای غربی فراخوان اعتراض به نتیجـه انتخابـات بـا امضـای «جمعـی از ایرانیـان»...
منتشر شد .هویت فراخوان دهندگان بر کسی معلوم نیست .شعارها و قطعنامهها واحد بودند .گردانندگان اجـازه نمـیدادنـد
شعاری علیه جمهوری اسالمی ،علیه والیت فقیه و یا قانون اساسی داده شود .بـه هـیچ پـرچم و یـا شـعاری جـز شـعارهای
خویش اجازه حضور نمیدادند .شعارهای انتخاب شده خودشان ،از میان بیبو و خاصیتترین شعارهای داخل کشور انتخـاب
شده بود .سازماندهندگان در شرایطی که در داخل کشور مردم عکسهای خامنهای را به آتـش مـیکشـیدند ،حتـی حاضـر
نبودند صفت دیکتاتوری را برای او به عنوان ولی فقیه به کار گیرند .دیکتاتور برای آنان برابر بود با احمدینژاد .آیا نباید شک
کرد بر این رفتار؟ سازمان دهندگان به ظاهر میخواستند وحدت را عمومی کنند و شعار «همه بـا هـم» را جـاری گرداننـد،
غافل از این که هر حرکت آنان خود نشانی از گرایشهای خاص سیاسی داشت ،گرایشی که در نهایت خـویش بـا سیاسـتهای
جمهوری اسالمی همخوان بود»( .باقر مرتضوی و اسد سیف ،پنجشنبه  85تیر  86 -8811ژوئیه )805(.)8001
بهمن امینی نمی تواند بر واقعیات مورد استناد مرتضوی و سیف وقوف نداشته باشد چون خود از سازمانگران جنبش سـبز در
خارج از کشور بوده است .پس بر چه مبنائی مدعی است که «هرکس که در پی نفی تئوکراسی ،یعنی آمیختن دین و دولـت
و عوارضش در ایران است ،خود را عضوی از جنبش سبز میداند»؟ آیا او از تأکیدات مکرر موسوی ،کروبی و خـاتمی دربـارۀ
اسالم ناب محمدی ،اسالم با قرائت امام خمینی بی خبر است؟ دور از انصاف است اگر به نیابت از او به اظهارات اکبـر گنجـی
اشاره نکنم که در تأیید برداشت امینی مینویسد« :این مدعا که نواندیشان دینی از دولت دینی دفاع میکنند ،اتهـامی بـیش
نیست .اما چه باید کرد با افرادی که در عین وقوف بر آرای نواندیشان دینی در خصوص جدایی نهاد دین از نهـاد دولـت بـاز
هم اتهام میزنند؟» (اکبر گنجی ،یکشنبه  85مرداد  86 -8811اوت  )806(.)8001این مطلب کـه در پـاورقی شـمارۀ یـک
هفتمین بخش از مجموعۀ مقاالت پراکنده ای آمده است که تنها ربطشان به یکدیگر عنوان واحـد «چـه بایـد کـرد؟» اسـت،
نمونۀ بارزی است از پلتیک زدن اسالمیستها به سکوالرها .زرنگبازی و فراغت از وسواسهای آرمـانگرایانـه تنهـا در انحصـار
سکوالرها نیست .اسالمیستها هم به رمز و راز پلتیک زدن بخوبی واقفند و همان طور که پائینتر خواهیم داد در میدان رقابت
با سکوالرهای زرنگ گوی سبقت را مدتهاست که ربودهاند .در حالی که آقای گنجـی طلبکارانـه سـکوالرها را دربـارۀ شـایعه
42

سازیهای بیاساس شماتت میکند و مدعیست که نواندیشان مـذهبی نظیـر محسـن کـدیور از جـدایی دیـن و دولـت دفـاع
میکنند .شخص آقای کدیور که از مشاوران آقای موسوی هستند در مصاحبهای با مجلۀ آلمـانی اشـپیگل در ایـن خصـوص
چنین اظهار میدارند« :من قبول دارم که پاره ای از جوانان تمایل به زندگی از نوع غربـی دارنـد .امـا بایـد ظرفیـت جنـبش
موجود را در نظر گرفت .من و اکثریت هموطنان من طرفدار جدائی صد در صد دین از حکومت نیستیم .ایران کشوری است
با سنتها و ارزشهای اسالمی 10 .درصد ایرانیها مسلمان هسـتند( ».محسـن کـدیور ،سـه شـنبه  1تیـر  80 -8811ژوئـن
 )807(.)8001حال پرسیدنیست که کدام یک راست میگوید :کدیور یا گنجی؟
واقعی ت این است که گنجی نیز نظیر بهزاد کریمی اهل پلتیک زدن است .با استعانت از عبارتپردازیهای مشحون از «زرنگی»
آقای کریمی می توان منطق گنجی را این طور بیان کرد« :نیروی شرعی منفذی در درون سیستم عرفی خارج کشور مییابد
تا که وارد آن شود و از سکوالرها نیرو برکند ،به درون آن بلغزد تا که از حصار آن نیرومندتر بیرون بجهد!» مـن فقـط جـای
«شرعی» و «عرفی» را عوض کردم و برای امانتداری همچنان از اصطالح «منفذی در درون سیستم عرفی» اسـتفاده کـردم،
درحالی که سکوالرهای از نوع آقای بهزاد کریمی بدلیل فراغت کامل از وسواسهای آرمانگرایانه بجـای «منفـذ»« ،سـوراخی
گشاد» دارند .اگر پلتیک زنی گنجی را درز بگیریم ،آن وقت حق را به کدیور خواهیم داد ،چرا که در غیر این صـورت منطـق
انتشار بیانیه «خواستههای بهینه جنبش سبز»( )801را به امضای پنج رهبر این جنبش در خارج ،یعنـی آقایـان عبـدالکریم
سروش ،محسن کدیور ،سیدعطاءاهلل مهاجرانی ،عبدالعلی بازرگـان و اکبـر گنجـی کـه جملگـی از «نواندیشـان مـذهبینـد»
درنخواهیم یافت .عطاءاهلل مهاجرانی در پاسخ به پرسش جرس مبنی بر این که «برخی به شماها اشکال گرفتهاند کـه دوبـاره
نزاع دینی عرفی ،یا مذهبی و سکوالر ،یا دیندار و الئیک ،را راه انداختهاید ،حال آن که جنبش سبز متکثـر اسـت و موسـوی
هم حتی این را به رسمیت شناخته است ،راستی چرا از سبزهای عرفی یا فعاالن سکوالر یا الئیک یا دین نابـاور کسـی را راه
ندادید ،حال آن که خیلی از این گونه افراد میگویند ما همه اکثـر مفـاد بیانیـه را قبـول داریـم؟» )801(،ایـن طـور پاسـخ
میدهد« :به صراحت بگویم جمع ما (و یا دستکم میتوانم از زاویه دید خودم سخن بگویم) با کسانی که ارزشـهای دینـی و
اسالمی را به سخره می گیرند ،از اساس با انقالب اسالمی مخالفند و دل در گرو سـلطنت دارنـد و یـا مثـل مجاهـدین خلـق
کارنامهای تباه از آنها برجای مانده است ،نمی توان حتی به عنوان حرکت تاکتیکی هم همراه باشد .البته افرادی بودند که بـه
تعبیر شما سکوالر یا الئیک هستند ،یعنی گرایش غیردینی دارند و نه ضد دینی ،برخی نیز از بیانیه حمایت کردهانـد امـا مـا
نمی توانیم نگاه به داخل و ملت ایران را فراموش کنیم .اکثریت قوی و قاطع ملت ایران دینباور هستند و روی سـخن اصـلی
ما با آنان است .کسانی که گرایش غیردینی دارند ،سخنگویان خود را دارند .ما سخنگویان چنان جمعیتی نیستیم)880(».
عطاءاهلل مهاجرانی نیز حرف محسن کدیور را در مصاحبه با اشپیگل تکرار میکنـد :ملـت ایـران ملتـی مسـلمان اسـت و مـا
خواهان جدایی کامل دین از دولت نیستیم .پس معلوم میشود که آقای گنجی پلتیک میزنـد وقتـی وانمـود مـیکنـد کـه
«نواندیشان مذهبی» جملگی به جدایی دین از دولت باور دارند! اما این اولین باری نیست کـه ایشـان بـه سـکوالرها پلتیـک
میزند .مگر ایشان نبودند که ضمن «دعوت عام از ایرانیان» برای شرکت در اعتصاب غذای نیویورک ،از حضـور هـر پرچمـی
بجز «پرچم سبز» سیّدی ممانعت بعمل آوردند؟ اکنون نیز ایشان و دیگر رهبران جنبش سبز در خارج از کشور ضمن آن که
از «جنبش متکثر سبز» سخن میگویند ،از شرکت هر نوع فکری بجز فکر «نواندیشـان مـذهبی» در «اتـاق فکـر» ممانعـت
بعمل میآورند.
یقین دارم که بهمن امینی با تفسیر دلبخواهانه ای که از محدودۀ جنبش سـبز و مطالبـات آن دارد ،ایـن رفتـار را برنخواهـد
تابید و مجدداً بر پرسش خود ابرام خواهد ورزید« :سؤال این است که آیا گنجی برای کسانی که این جنبش را قبـول دارنـد،
ولی این یا آن «چهره شاخص» را به عنوان سخنگو و یا رهبر جنبش نمیشناسند هم حقی قائل است .آیا کسانی حق دارنـد
بگویند جنبش سبز را به نفع این یا آن «چهره شاخص» مصادره نکنید )888(».آقـای مهـاجرانی جـواب ایـن پرسـش را در
گفتگوی یاد شده با صراحت کامل داده است« :فعاالن سیاسی هم که گمان میکنند در حد رهبری جنبش سبز در خارج از
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کشور هستند ،و در این باره بیانیه هـم دادنـد ،از شـناخت حـد و انـدازه خـویش بـیخبرنـد و امـر بـر آنـان مشـتبه شـده
است)888(».
گردانندگان سایت اخبار روز که از این صراحت لهجه آقای مهاجرانی و تصریح رهبری خـارج از کشـور جنـبش سـبز بسـیار
ناخشنودند ،احساس غبن خود را از تشکیل «اتاق فکر» چنین بیان میکننـد« :نیروهـای دمـوکرات ،سـکوالر و چـپ ایـران
نخواهند پذیرفت که بار دیگر پلۀ ترقی دیگران و سوروسات آشتیکنان «خودیها» باشند .برای این کار ضـمن پافشـاری بـر
حداکثر همکاری دموکراتیک ...نی روی دموکرات ـ سکوالر باید به سازماندهی و ارایۀ برنامـه و خواسـتهای خـود بـه صـورتی
منسجم اقدام کند )888(».آیا پس از سی سال از حاکمیت جمهـوری اسـالمی بـاز هـم سـیلی اسالمیسـتها و «نواندیشـان
مذهبی» الزم است تا «سکوالر» به یاد آورد که به سبز سیّدی تعلق ندارد و باید «برنامه و خواستهای» خود را ارائه دهد؟
به یُمن «زرنگبازی» سکوالرهای سبز و فراغت خاطرشان از وسواسهای آرمان خواهانه ،دوپاره جمهوری اسالمی ،یکی قدرت
حاکمه و دیگری اپوزیسیون آن را نمایندگی میکند .سکوالرهای سبز هم هویت سکوالر خود را انکار میکنند و هـم حـال و
آینده جمهوری اسالمی را تضمین .آنان ورشکستگان به تقصیر سی سالۀ اخیر سیاست ایـراننـد« :مـن ،بـا توجـه بـه تجـرۀ
انقالب سی سال پیش که در طی آن روشنفکران سکوالر ایران با مذهبیهای حکومتطلب وحدت کردند و نتیجهاش هم آن
شد که سی سال تمام به دست آنها آواره و زندانی و شکنجه و اعدام شدهاند و فرزندانشان را هم در یک جهنم واقعـی بـزرگ
میکنند ،به این یقین و تصمیم رسیده ام که هرگز قلمـم را آلـودۀ همراهـی و شـراکت بـا اسالمیسـتهای رنگارنـگ (ملـی ـ
مذهبیها ،مذهبی ـ دموکراتها ،اصالحطلبان مسلمان ،مشارکتکاران اسالمی ،نواندیشان تشیع سیاسی ،معتقدان بـه قابلیـت
دموکراتیزه شدن یک حکومت اسالمی) نکنم و زیر پرچم آنها ،به هر رنگـی کـه باشـد ،حتـی سـه رنـگ شیروخورشـیددار،
نایستم( ».اسماعیل نوریعال ،جمعه  88مرداد )884(.)8811

 -88مراحل تاکنونی جنبش اعتراضی
نقطۀ عزیمت ما در شناخت جنبش اعتراضی بحران نظام جمهوری اسالمی است .این بحران از جانب گارد قدیمی نظام مورد
تأیید است ،حال آن که فاتحین انتخابات دهم و رهبری نظام آن را برسمیت نمیشناسند .معالوصف منکران بحران نظام نیز
هفت ماهۀ اخیر را «دوران فتنه و غبارآلود بودن فضا»( )885نامیدهاند که به باور مـن مناسـبترین تعریـف از بحـران اسـت.
بحران نظام عبارتست از مخدوش شدن صف «خودی» و «غیرخودی» یا صف «طرفداران والیت فقیه» با «ضد والیت فقیه».
این وضعیت آشفته و مغشوش در تعبیر مذهبی «فتنه» است که بدین نحو توصیف میشود« :غوغا که باال میگیرد ،آشوب و
هرج و مرج هم از راه میرسند .سیاهی مطلق و غبار کورکننده بر میدان مستولی میشود و آتش فتنه روشن میشـود و بـاال
می گیرد ،تا جایی که طرفین چنان درهم می آمیزند که هیچ گروه و جریانی در جای خود نمـیمانـد .هـیچ کـس نمـیدانـد
کیست؟ از کجا آمده ،برای چه چیز آمده ،اینک کجا ایستاده ،در خاکریز خودی یا دشمن؟» (محمدمهـدی فقیهـی 84 ،آذر
 )886(.)8811این اغتشاش از درهم آمیختگی جنگ قدرت جناحها در «باال» و اعتراضات از «پـایین» ناشـی مـیشـود کـه
دربرگیرندۀ سه نیروست )8 :جناح غالب حکومت  )8جناح مغلوب و منتقد حکومت  )8خیابان.
هرآئینه جنبش اعتراضی را به «موج سبز» محدود نکنیم و دینامیزم مستقل آن را برسمیت بشناسـیم ،در آن صـورت قـادر
خواهیم بود مراحل گوناگون آن را طی هفت ماه گذشته از حیث شعارها ،دامنه و وسعت جنبش تفکیک کنیم .این تفکیـک
نظیر هرگونه دورهبندی تاریخی خصلت قراردادی و نسبی داشته فاقد قطعیـت اسـت .از آنجـا کـه از  85خـرداد بدینسـوی
خیابان به مرکز جدید قدرت در پهنۀ سیاست ایران تبدیل شده است ،مطالعه این مراحل ما را یاری خواهـد کـرد تـا منطـق
چانهزنی و مبادالت سیاسی فیمابین جناحهای قدرت را نیز بهتر دریابیم.
اعتراضات خیابانی را میتوان به سه دوره تقسیم کرد:
الف) از تظاهرات  85خرداد  8811تا راهپیمائی سوم تیرماه  8811به سوی مجلس در میدان بهارستان
ب) از راهپیمائی سوم تیرماه  8811تا تظاهرات عاشورا در  6دی ماه 8811
ج) از تظاهرات عاشورا تاکنون.
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ترجمان «فشار از پایین» در هر مرحله« ،چانهزنی در باال» در ابتدای مرحله بعدی بوده است .به بیان دیگـر« ،چانـهزنـی در
باال» بین جناحهای غالب و مغلوب نظام حاصل توازن قوای خیابان و حزب پادگانی میباشـد .بـرای نمونـه متعاقـب مرحلـۀ
نخست اعتراضات خیابانی (از  85خرداد تا  8تیر) ،در هفتۀ اول تیرماه ،چانهزنی در باال پیرامون ترکیب هیأت بازرسی نتـایج
انتخابات قوت گرفت .به همین سیاق ،پس از دومین مرحلۀ اعتراضات خیابانی (از  8تیر تا تظـاهرات عاشـورا) بـویژه در پـی
مراسم سوگواری آیتاهلل منتظری که نقش کاتالیزور را برای مشارکت گسترده مردم در تظاهرات تهاجمی عاشورا داشت ،دور
جدیدی از چانهزنی در باال آغاز شده است که بیانیۀ پنج مادهای موسوی یا بیانیه شمارۀ  )887(87دقالباب آن میباشد.
اگر در طول دورۀ انتخابات ریاست جمهوری باالخص از مناظرههای تلویزیونی تا  88خرداد ،رقابـت جناحهـای قـدرت رفتـار
مردم یا «رأی دهندگان» را تعیین میکرد ،پس از  85خرداد توازن قوای جنبش اعتراضی و حزب پادگانی ،رفتار جناحهـای
قدرت را تعیین میکند .در پایین به بررسی اجمالی این مراحل و چانهزنیهای متعاقب هر دوره خواهیم پرداخت.
دورۀ نخست با نافرمانی مدنی جوانان و طبقه متوسط مدرن و نیمه مدرن شهری در  85و  80خرداد مشخص میشـود .ایـن
دوره با تظاهرات مردم در مقابل مجلس در میدان بهارستان به تاریخ سوم تیرمـاه  8811بـه پایـان مـیرسـد .شـعار فراگیـر
جنبش در این مرحله «رأی من کو؟» و اعتراض به تقلبات انتخابیست که بـا سـخنرانیهـای تحریـکآمیـز احمـدینـژاد و
مداخله آشکار رهبر در تأیید نتایج انتخابات ،شعار «مرگ بر دیکتاتور» نیز بر آن افزوده میگردد .در این دوره مطالبۀ جنـاح
مغلوب «ابطال انتخابات و تجدید انتخابات» است .پیدایش قدرت نوظهور خیابان بعنوان سنگ تعادلی در برابر قـدرت حـزب
پادگانی ،جناح مغلوب حکومت را برای ایستادگی در مقابل قلدری ولی فقیه مصمم میسازد .از این پس بنبست «چانـهزنـی
در باال» باید به مدد «فشار از پایین» گشوده شود.
این امر متضمن دادوستدی فیمابین رهبری و پایه است .از یکسوی رهبران انقالب کاخی یا «موج سبز» برای تبدیل جنبش
اعتراضی به ابزار چانهزنی در باال ،تالش میکنند تا این نافرمانی تودهای در محدودۀ نظـام ،شـعائر اسـالمی و قـانون اساسـی
محبوس بماند .از سوی دیگر آنان با افزودن «هویت ایرانی» در کنار «هویت اسالمی» میکوشند تـا در کنـار دفـاع از منـافع
گارد قدیمی نظام ،رضایت سیاسی طبقه متوسط مدرن شهری را جلب کرده ،این نیروی اجتماعی را به پایگاه «مـوج سـبز»
مبدل سازند .موج سبز با تعریف پالتفرم خود بر مبنای «هویت فرهنگی ایرانی ـ اسالمی» نه بـا جنـبش شـهروندی قرابتـی
دارد نه با سکوالریسم .زیرا همان طوری که سید محمد خاتمی اذعان دارد« :اصالحاتی که ما میگوییم از رواج سکوالریسـم
و افول دین در جامعه و اذهان و رفتار ایرانیان جلوگیری میکند .این که جریانی افراطی میکوشد ما را مخالف امام ،نظـام و
حتی امام حسین (ع) نشان دهد بسیار غیرمنصفانه ،مضحک و بیرحمانه است)881(».
موج سبز نماینده سکوالریسم و دمکراتیسم طبقه متوسط نیست بلکه بازتاب ناتوانی سیاسی این طبقه ،روحیـه سازشـکاری
وی در قبال قدرت مذهبی و ناسیونالیزم عظمت طلبانۀ آن است .تأکید بر هویت ایرانی ـ اسالمی موج سبز ،تبعیضات مبتنی
بر جنسیت ،مذهب ،قومیت و طبقات را نادیده میانگارد و از آنجا که داعیه «جنـبش جنـبشهـا» را دارد ،خواهـان انحـالل
جنبشهای مطالباتی در این جنبش فراگیر است .انتخاب رنگ سبز سیّدی ،تکبیرهای شبانه ،برگـزاری نمـاز جمعـه و دعـای
کمیل ،و سرانجام تظاهرات به سوی مجلس در سوم تیرماه به منظور تأکید بر «قانونگرائی» بازتاب نقش رهبـری در مهـار و
کنترل این جنبش در چارچوب نظام اسالمی و قانون اساسی است.
راه پیمائی به سوی مجلس و نمایش قانونگرائی نیز مانع برخورد خشن بـا تظاهرکننـدگان نشـد .فـروکش جنـبش تـودهای
نافرمانی مدنی پس از سوم تیرماه ،نه با آغاز موج اعتصابات کارگری جبران شد و نه شاهد بروز جنبشهای مطالبـاتی زنـان و
اقلیتهای قومی بود چرا که مطالبات همۀ این طبقات و گروههای اجتماعی در اعتراضات خیابانی خالی بود .تکبیرهای شـبانه
نیز این خالی بزرگ را پُر نمیکرد.
در فصول پیشین به تفصیل دربارۀ مختصات «فشار از پایین» در این دوره به بحث نشسـتیم .در اینجـا الزم اسـت تـا نتـایج
حاصل از این «فشار از پایین» را در «چانهزنی از باال» دنبال کنیم.
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در پی اولین دوره اعتراضات خیابانی ،چانهزنی در باال که در پیش از انتخابات به بنبست رسیده بود ،از سر گرفته شد .مرجع
مذاکرات رسمی با کاندیداهای مغلوب یعنی هیئت ویژه شورای نگهبان ،و طول دورۀ رسیدگی به شـکایات پیرامـون تقلبـات
انتخاباتی از جانب شخص خامنهای تعیین شد .اگرچه خامنهای متعاقباً مهلت رسـیدگی بـه شـکایات را بـه مـدت پـنج روز
تمدید کرد ،اما عمدۀ گفتگوها و چانهزنیها در همان هفته اول تیرماه به انجام رسید .مذاکرات عمـدتاً در سـه شـهر تهـران،
مشهد و قم متمرکز بود که پایتختهای سیاسی و سیاسی ـ مـذهبی کشـور محسـوب مـیشـوند .بیـت رهبـری در ارتبـاط
تنگاتنگ با هیئت ویژه شورای نگهبان ،معتمدین خامنه ای و کمیسیونهای مخنلف مجلس این مـذاکرات را هـدایت کردنـد.
نقش هاشمی رفسنجانی در رایزنی و پیشبرد گفتگوها باالخص در میان روحانیت و نیز در ارتباط با ولی فقیه کلیدی بود .بـا
توجه به تنشهای شخصی خامنهای و موسوی در دورۀ حیات خمینی و شخصیت کینهتوز خامنهای ،چانهزنی در باال از طریق
نامهنگاری و مذاکرات مستقیم موسوی و خامنهای پیگیری نشد .در عوض ،محمد خاتمی بعنوان رئیس جمهوری که وفاداری
خود را به نظام و امام به اثبات رسانیده ،نقش میانجی و رابط فیمابین کاندیداهای مغلوب (موسـوی و کروبـی) بـا رهبـری را
ایفا کرده است.
مذاکرات هیئت ویژه با موسوی در روز هفتم تیرماه همزمان با برگزاری مراسم «شهدای هفتم تیرماه» در مسجد قبا بود .این
همزمانی و عدم حضور موسوی در این مراسم بدلیل مذاکرات که در آن هنگـام هنـوز علنـ ًا اعـالم نشـده بـود ،بـه شـایعات
مختلفی دربارۀ علت عدم حضور وی دامن زد .می دانیم که مراسم بزرگداشت توسط علیرضا بهشتی ،فرزند بهشـتی و مشـاور
سیاسی میرحسین موسوی ،در مسجد قبا که محل کمیته استقبال از امام خمینی بود برگزار شد )881(.این مراسـم سـمبل
احترام به گارد قدیمی نظام و یادآور فداکاریهای آنان در راه انقالب اسالمی بود .مهدی کروبـی ،همسـر و دختـر رفسـنجانی،
فائزه و عفت ،در این مراسم شرکت کرده بودند )880(.از نظر نباید دور داشت که اولین سخنرانی هاشمی رفسنجانی پـس از
اعتراضات خیابانی در جمع خانوادههای شهدای  7تیر بود که در آن وی از «ترور شخصیتی بهشتی مظلـوم قبـل از شـهادت
وی» سخن گفته بود )888(.اعالم وفاداری به شهدای گارد قدیمی نظام پیشدرآمد سخن گفتن از شـهدای خیابـان بـود .از
اینرو عدم حضور موسوی در این مراسم سؤالانگیز بود .دو توجیه متناقض در خصوص این غیبت طرح شـد .توجیـه اول آن
که موسوی در راه رسیدن به مسجد قبا در ترافیک گیر کرده و از طریق تلفن همراه مـاجرا را بـا برگزارکننـدگان مراسـم در
میان نهاده است .توجیه دوم آن که موسوی برای خروج از منزل از جانب مأمورانی که منـزلش را بـه محاصـره در آوردهانـد
اجازه نیافت« :براساس اطالعات کسب شده از منابع آگاه و نیز اشارۀ ضمنی فرزنـد ارشـد آیـتاهلل بهشـتی در میـان مـردم،
موسوی در منزل شخصی خود حصر شده و اجازه خروج از منزل را به منظور شرکت در مراسم هفت تیر نیافت )888(».لکن
فردای آن روز خبرنگار ایلنا در گفتگو با عباسعلی کدخدائی اظهار میدارد که «دیشب برخی اعضای هیئت ویژه و میرحسین
موسوی مالقات مشترکی داشتند» و این که «پس از ارائه پیشنهادات جدید میرحسین موسـوی کـه در سـاعات پایـانی روز
گذشته به شورای نگهبان ارائه شده این شورا آن را مثبت تلقی کرد و بررسی آن را به جلسه امروز صبح تا ظهر هیـأت ویـژه
بررسی روند انتخابات واگذار کرد )888(».خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی ایـران در روزهـای یکشـنبه و دوشـنبه  7و 1
تیرماه تالش نمود تا دستیابی به نوعی توافق با کاندیـداهای معتـرض را در «تشـکیل کمیسـیون نظـارت از جانـب شـورای
نگهبان» القا کند .اما این تالش بی فایده بود ،چرا که دو شرط کروبی برای حضور در هیئت ویژه رسیدگی به انتخابات()884
مبنی بر تعویض دو نفر از اعضای هیئت تأمین نشد .بعالوه موسوی نیز از ترکیب شش نفره هیئت مزبور تنهـا بـا حضـور دو
تن ،یعنی گودرز افتخار جهرمی (حقوقدان و استاد دانشـگاه و عضـو پیشـین حقوقـدانان شـورای نگهبـان) و قربـانعلی دری
نجفآبادی (دادستان کل کشور و وزیر سابق اطالعات) مخالفت نکرده بود .چهار تـن دیگـر یعنـی علـیاکبـر والیتـی (وزیـر
خارجه اسبق ایران و مشاور رهبر) ،غالمعلی حداد عادل (رئیس پیشین مجلـس) ،محمدحسـن ابـوترابی فـرد (نایـب رئـیس
مجلس) و محمدحسن رحیمیان (نماینده خامنهای در بنیاد شهید) جملگی از حامیان آشکار احمدینـژاد بـوده ،حضورشـان
در هیئت مورد اعتراض میرحسین موسوی بود .هیئت ویژه شورای نگهبان تالش داشت وانمود نماید که همۀ مـذاکرات الزم
را برای جلب توافق مخالفین نتایج انتخابات بعمل آورده است .پس در همان یکشنبه شـب هفـتم تیرمـاه مـذاکرات متعـدد
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دیگری نیز صورت گرفت که از جملۀ آنها باید از دیدار یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بـا محمـد
خاتمی یاد کرد که طی آن خاتمی اظهار داشته بود که «باید اصولگرایی و اصالحطلبی از نو تعریف شود و محور تالش هـم
حفظ نظام باشد )885(».در ادامه رویدادها ،روز دوشنبه  1تیرماه در قم با آیتاهلل مکارم شیرازی و مقتدایی نیـز دیـدارهائی
صورت گرفت .هدف از همۀ این دیدارها دادن ظاهری حق به جانب و موجه به هیئت ویـژه پیرامـون رسـیدگی بـه شـکایات
مخالفین بود .در اصل اما تصمیم رهبری دربارۀ تأیید نتایج انتخابات پیشاپیش اتخاذ شده و از تریبون نماز جمعه  81خـرداد
( 81ژوئن  )8001علناً ابراز شده بود .این تصمیم مبنای کار شورای نگهبان بود و بنابراین تأییـد صـحت انتخابـات از جانـب
شورای نگهبان پس از بازشماری ده درصد آرا در تاریخ  1تیرماه ( 81ژوئن) موجب شگفتی هیچکس نشد.
تناقض تأیید پیشاپیش نتایج انتخابات از جانب رهبری و بررسی بعدی صحت و سقم ایـن نتـایج از سـوی شـورای نگهبـان،
پیشتر از جانب مهدی کروبی مورد توجه قرار گرفته بود .وی با توجه به این تناقض در تاریخ  7تیرماه ( 81ژوئن) در نامـهای
خطاب به شورای نگهبان از آنان خواست که « :با استناد به نظر رهبری و واگذاری بار مسـئولیت آن بـه رهبـری بـه حسـب
مصلحت انتخابات را تأیید کنید )886(».خبرگی شیخ در چانه زنی به شیوۀ ریش سفیدی در بندبند این نامه پیداسـت .او در
این نامه ضمن اشاره به تنگناهای شورای نگهبان ،از آنان میخواهد که مانند انتخابات مجلس سوم عمل نماینـد« :اگـر ایـن
شورا با اتکا به نظر رهبری ،مبنی بر عدم بطالن که آن را بدعت و به مصلحت نظام نمیداند و قصد به تأییـد انتخابـات دارد،
حداقل به لحاظ حقوقی و حسب وظیفه شرعی و قانونی این انتظار میرود که مانند انتخابات مجلس سوم عمل نمایید .حتماً
بخاطر دارید که به دنبال اختالف پیرامون انتخابات مجلس سوم میان شورای نگهبان و وزارت کشور ،حضرت امام نمایندهای
جهت بررسی موضوع تعیین کردند .هنگامیکه نظر ایشان بر صحت انتخابات قرار گرفـت ،شـورای نگهبـان در نامـه خـود بـا
استناد به نظر امام و واگذار کردن بار مسئولیت بر دوش امام انتخابات را تأییـد کـرد )887(».مـعالوصـف ایـن ترفنـد ریـش
سفیدانه نیز کارآ نشد .خالصه کنیم! فشار از پایین و ریش سفیدی در چانهزنی از باال هیچ حاصلی در ابطال نتـایج انتخابـات
نداشت.
اما محور دوم «چانهزنی در باال» که بطور غیررسمی از جانب برخی چهرههای متنفذ اصولگرای مجلس با موسوی انجام شـد،
به قول و قرارهائی دربارۀ رفتار اپوزیسیون در قبـال نظـام و رئـیس جمهـور «قـانونی» کشـور یعنـی احمـدینـژاد انجامیـد.
محمدرضا باهنر ،نایب رئیس مجلس ،و نمایندۀ سیاسی اصولگرایان در مجلس ،حبیباهلل عسگراوالدی و یحیی آلاسحاق نیز
در هفته اول تیرماه با موسوی دیدار داشتند .خبر این دیدار که مدتها بعد از جانب ایلنـا در تـاریخ  81تیرمـاه  8811اعـالم
شد ،حاکی از مذاکراتی بود که طی آن جبهه پیروان خط امام و رهبری برای ایجاد جبهه سیاسی ،حضور سیاسی موسوی را
در چارچوب قانون شرط قرار داده بودند .به گفته این چهرههای ذینفوذ اصولگرا و منتقد دولت ،موسوی میتوانست از نهایت
کمک ایشان در برخورداری از سایت شخصی ،مطبوعات و حتی تأسیس حزب برخوردار شود منوط به این که فعالیت خود را
به نحو قانونی دنبال کند )881(».انتشار علنی این خبر در  81تیرماه ( 80ژوئیه) بیارتباط با انتصاب اسفندیار رحیم مشـائی
از جانب احمدینژاد بعنوان معاون اول رئیس جمهور نبود .بـه بیـان دیگـر ،اصـولگران منتقـد دولـت بـرای گوشـمالی دادن
احمدی نژاد از حربۀ حمایت از اپوزیسیون مخالف دولت استفاده کردند ،باالخص هنگامی که احمدینژاد از دستورات رهبری
سرپیچی کرده بود.
هر دادوستدی دوجانبه است .پس پرسیدنی است که ابراز مخالفت قانونی موسـوی و کروبـی کـه شـعار «ابطـال انتخابـات و
تجدید انتخابات» را در بیانیه های متعدد خود پیش کشیده بودند ،پس از تأیید «قانونی» صحت انتخابـات از جانـب شـورای
نگهبان چگونه میتوانست تداوم یابد؟ تنها راه حل این بود که آنان از تعقیب این مطالبه عدول کنند و صرفاً به اعـالم «عـدم
مشروعیت» دولت «قانونی» بسنده نمایند .بدینسان پس از اعالم نظر شورای نگهبان ،چرخشـی عمـده در مواضـع موسـوی،
کروبی ،سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ،جبهۀ مشارکت اسالمی و مجمع روحـانیون مبـارز صـورت گرفـت .آنـان خواسـت
ابطال انتخابات را کنار نهادند ،خواستی که حتی تا دو روز پیش از آن ( 6تیرماه  )8811طی نامهای از جانب موسوی خطاب
به شورای نگهبان مجدداً مورد تأکید قرار گرفته بود و پیشنهاد تشکیل یک هیئت «حکمیت قانونی شرعی و ملی» نیز بـرای
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تحقق آن مطرح شده بود )881(.در میان احزاب اصالح طلب ،موضع سازمان مجاهـدین انقـالب اسـالمی بظـاهر از سـایرین
رادیکالتر بود چرا که دولت احمدینژاد را «فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی» خوانده بود )880(.اما این موضع «رادیکال» بـر
تناقضات این سازمان می افزود ،زیرا معلوم نبود به چه دلیلی خواست «ابطال انتخابات و تجدیـد انتخابـات» در برابـر چنـین
دولت غیرقانونی عنوان نشده بود .مع الوصف این سازمان در بیانیه هفتم تیرماه خود بدرستی بر خصـلت نمایشـی دیـدارها و
مذاکرات انگشت نهاده بود و موضوع اصلی را دستگیری و سرکوب مخالفین قلمداد کرده بود« :آیـا کمیسـیون امنیـت ملـی
مجلس شورای اسالمی به جای مالقاتهای تبلیغاتی با این و آن از این حد از قدرت برخوردار است کـه بتوانـد بـا بازدیـد از
زندانها و محل نگهداری دستگیرشدگان ،امنیت جانی و حقوقی صدها زندانی سیاسی را تضمین کند؟»()888
سیاست سرکوب مجالی برای دادوستد سیاسی باقی نمیگذاشت و چانهزنی در باال بر سر هر دو محور یعنی بررسی شـکایات
انتخاباتی و پذیرش حق حیات سیاسی مخـالفین بیحاصـل بـود .پلـورالیزم درونـی «خـودیهـا» آشـکارا تحمـل نمـیشـد.
پیشنهادات رفسنجانی در نماز جمعه  86تیرماه برای خروج از «بحران» که «با مخدوش شدن اعتماد مردم به نظام» تعریـف
می شد ،بدون آن که نتایج انتخابات را زیر سؤال برد ،از واقعیت بنبست مبادالت سیاسی آغـاز مـیکـرد« :متأسـفانه از ایـن
فرصت که رهبری به شورای نگهبان دادند و گفتند بروید عقال و موجهین را بیاورید تا بررسی کنید و اعتماد مـردم را جلـب
کنیم ،استفاده خوبی نشد و من نمی خواهم بگویم تقصیر چه کسی بود که نشد ،اما نشد )888(».بحران ،اما ،راه حل سیاسی
داشت و شرط نخست آن توقف سرکوبها و آزادی زندانیان سیاسی و «دلجویی از آسیبدیدگان حوادث اخیر» بـود ،و شـرط
دوم باز کردن راه مناظره های تلویزیونی و مذاکره و مباحثه با مخالفین از طریق تعـویض شـیوۀ جانبدارانـه مـدیریت صـدا و
سیما تا بجای تظاهرات خیابانی و نافرمانی مدنی ،روشهای «قانونی» ابراز مخالفت قوت گیرد و اعتماد مردم به نظام بازسازی
شود)888(.
پیشنهادات رفسنجانی با واکنش مثبت رهبری روبرو نشد .باالتر از آن ،بخشهائی از بیانات رهبری بهنگام تنفیذ حکم ریاست
جمهوری به ردیهنویسی علیـه اظهـارات رفسـنجانی در نمـاز جمعـه  86تیرمـاه اختصـاص یافـت« :ایـن کسـانی کـه دم از
بیاعتمادی مردم میزنند ...اگر این سخن از روی غرض نباشد ،از روی غفلت اسـت )884(».انتخابـات هـم کـه قاعـدتاً بایـد
آزمونی برای دولتمردان باشد ،بزعم رهبری «امتحان آحاد مردم بود» و در این امتحان «بعضی از خـواص هـم البتـه مـردود
شدند .این انتخابات بعضیها را مردود کرد .برخی از جوانان ما ...به رغم هوشیاریهایشان در مـواردی اشـتباه کردنـد ...یـک
عده هم البته فریب خوردند ».بخش پایانی بیانات رهبری ،اما ،بین «مخالفین» دولت و «منتقدین» دولت تمایز قایل میشد،
و در حالی که مخالفین دولت را از زمره مخالفین نظام میانگاشت ،شنیدن نظرات منتقدین دولت را به دولت توصیه میکرد:
«البته در کنار عالقهمندان به رئیس جمهور محترم ...دو دستۀ دیگر هم هستند ...یک دسته مخالفان عصبانی و زخمخـورده
هستند .مطمئناً اینها در این دورۀ چهارساله ،در مقام معارضۀ با دولـت برخواهنـد آمـد .مخالفـت کردنـد ،بـاز هـم مخالفـت
خواهند کرد .لیک یک دستۀ دیگر هم هستند که اینها جزو نظامند ،با رئیس جمهور ،با نظام هیچ دشمنیای ندارند؛ ممکـن
است منتقد باشند .این منتقدان را بایستی به حساب آورد؛ نظرات آنها را باید شنید؛ آنچه که قابـل فهـم اسـت ،قابـل قبـول
است ،آن را پذیرفت)885(».
به این اعتبار اصولگرایان منتقد باید از تیغ گزمهها در امان میماندند .خامنهای پیشنهادات رفسنجانی را نپذیرفت امـا دامنـۀ
سرکوبها را تا حدودی کنترل و محدود کرد .فی المثل مسئلۀ دسـتگیری موسـوی الاقـل از تـاریخ دوشـنبه اول تیرمـاه (88
ژوئن) از جانب علی شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی مجلس رسماً مطرح شده بـود )886(.حسـین شـریعتمداری و بسـیج
دانشگاهی نیز در تاریخ پنجشنبه  88تیرماه  8( 11ژوئیه  )8001از این موضوع سخن به میان آوردند( )887و رئـیس دفتـر
سیاسی سپاه در تاریخ جمعه  84اوت دربارۀ لزوم دستگیری موسوی ،کروبی و خاتمی موضعگیری کرد )881(.رفسـنجانی و
فرزندانش نیز طی این مدت بارها تهدید شدند و در راهپیمائیهای هواداران احمدی نـژاد مـورد اهانـت قـرار گرفتنـد)881(.
معالوصف ولی فقیه با دسـتگیری آنـان موافقـت نکـرد .در همـین راسـتا نیـز پـس از شـهادت محسـن روحاالمینـی فرزنـد
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عبدالحسین روحاالمینی در زندان کهریزک زیر شکنجه ،و صدمات وارده به برخی دیگر از بستگان نزدیـک اصـولگرایان طـی
بازداشتهای اخیر ،خامنهای حکم به بازرسی زندان کهریزک داد.
خالصه کنیم :فشار از پایین در دورۀ اول اعتراضات خیابانی اگرچه به دستاورد ملموسی در حوزۀ چانهزنی از بـاال نیانجامیـد،
اما یگانه عامل بازدارنده در تکمیل پروژۀ «کودتای مخملی» بود.
دورۀ دوم اعتراضات خیابانی از راهپیمائی سوم تیرماه  8811تا تظاهرات عاشورا در  6دی ماه  8811را در برمیگیرد .جنبش
خیابانی در این دوره با سه ویژگی از دورۀ نخست متمایز میشود .اوّل آن که این جنبش اگرچه از پشتیبانی طبقـه متوسـط
برخوردار است اما عمدتاً به جوانان محدود میشود .دوّم آن که اعتراضات اغلب به مناسبت روزهای رسمی جمهوری اسالمی
بوقوع میپیوندد که بازتاب اعمال نفوذ رهبری «موج سبز امید» و پایبندی آن به چارچوب انقالب اسالمی است .سوّم آن که
مطالبۀ محوری آن نامشخص است.
در این دوره راهپیمائیها و تظاهراتها به مناسبت هفتم تیرماه در مسجد قبا ( 7تیرماه  81 -8811ژوئن  ،)8001مراسم اقامه
نماز جمعه به امامت رفسنجانی در تاریخ  86تیرماه ( 87ژوئیه) ،روز جهانی قدس ( 87شهریور ـ  81سپتامبر) 88 ،آبـان یـا
«روز تسخیر النه جاسوسی» تداوم مییابد .از اینرو هر یک از روزهای تقـویم رسـمی نظـام شـاهد دو تظـاهرات بـه مـوازات
یکدیگر است :یکی از جانب بسیجیان و سربازان گمنام امـام زمـان و دیگـری از جانـب مخالفـان! معهـذا شـعارهای شـرکت
کنندگان در هر یک از این تظاهرات رسمی با شعارهای رسمی جمهوری اسالمی متفاوت است .مثالً در روز قدس شعار «نـه
غزه ،نه لبنان ،جانم فدای ایران» سرداده شد و یا در  88آبان شعار «مرگ بر چین و روسـیه» مطـرح شـد .در مـرداد مـاه و
سپس در شانزدهم آذرماه شعار «استقالل ،آزادی ،جمهوری ایرانی» عنوان گردید که همـان طـوری کـه در فصـول پیشـین
خاطرنشان شدم با واکنش شدید موسوی روبرو شد .او این شعار را مورد حمایت «راه سـبز» ندانسـت و بـر نقـش راهبـردی
«جمهوری اسالمی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد» تأکید بعمل آورد)840(.
نافرمانی مدنی جوانان ،اما ،در این دوره تنها در محدودۀ تاریخ رسمی جمهـوری اسـالمی بـاقی نمانـد 81 .تیـر ،بزرگداشـت
شهدای شهریور  ،67سالگشت قتلهای سیاسی زنجیره ای و شانزدهم آذر مناسبتهای دیگری بودند که تـاریخ عرفـی جنـبش
خیابانی در ایران را نشانهگذاری کردند و باستثنای شانزدهم آذر از دایرۀ «موج سبز» بکلی مستثنی شدند.
پس از تأیید صحت انتخابات از جانب شورای نگهبان ،موج سبز بدلیل پایبندی به چارچوبهای مبارزۀ قـانونی شـعار محـوری
خود یعنی «ابطال انتخابات و تجدید انتخابات» را کنار نهاد .تأکید بر «عدم مشروعیت دولت» نیز مابازای قـانونی مشخصـی
نداشت .رهبران موج سبز نه تصمیم به تشکیل «دولت سایه»ای در برابر «دولت احمدینژاد» داشتند و نه راهکـاری قـانونی
برای مبارزه با یک دولت «قانونی» اما غیرمشروع ارائه میدادند .ابهام در مطالبۀ محوری از یکسوی و محدود شـدن جنـبش
اعتراضی به جوانان و باالخص دانشجویان با خواستهای رادیکالتر از سوی دیگر ،بر دشواری کنتـرل خیابـان توسـط رهبـران
موج سبز افزود .تنوع تمایالت سیاسی در پایه این جنبش بیش از پیش آشکار میشد و از آنجا که سـرکوب بـه یگانـه زبـان
سخن گفتن حکومت با معترضین تبدیل گردیه بـود ،شـعار «مـرگ بـر دیکتـاتور» بطـور طبیعـی جـایگزین شـعار «ابطـال
انتخابات» گردید .به همان اندازه که «عدم مشروعیت دولت» بعنوان یک شعار اثباتی مبهم بود ،به همان اندازه شعار «مـرگ
بر دیکتاتور» بعنوان یک شعار سلبی روشن و صریح بود .جنبش خیابانی در این دوره به هیچگونه چانهزنی در باال نیانجامید.
درواقع امام با حزب پادگانی در این نقطه اشتراک نظر داشت که سرکوب موجب افـت و سـپس از نفـس افتـادن اعتراضـات
خیابانی خواهد شد .بدینسان ولی فقیه از ایفای نقش فراجناحی ،میانجی و داور نظام بازمانـد و نتوانسـت راه حلـی سیاسـی
برای خروج از بحران ارائه دهد .جمهوری اسالمی به جناحهای رقیـب و متخاصـمی فروکاسـته بـود کـه قـادر بـه تشـخیص
«خودی» و «غیرخودی» نبودند .اکنون حتی عالیجناب خاکستری نیز در مظان اتهام رهبری «فتنه» قرار داشت!
در این دوره ما عمدتاً شاهد افشاگریهای علنی و تظلمخواهی هستیم ،بی آن که رایزنیها و گفتگوها دربارۀ نفـس سـرکوب و
جایگاه گارد قدیمی نظام لحظهای در میان روحانیون قم ،مشهد ،اصفهان و شیراز متوقف شود .پیشنهادات رفسـنجانی بـرای
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برون رفت از بحران از حمایت اکثر مراجع تقلید برخوردار می شود و او به یک معنـا بـه سـخنگوی روحانیـت شـیعه مبـدل
میگردد.
در میان افشاگریهای این دوره ،نامه نگـاری علنـی کروبـی بـه هاشـمی رفسـنجانی و رئـیس قـوۀ قضـائیه دربـارۀ تجـاوز در
زندانها( )840و قتل ترانه موسوی( )848و نیز فجایع کهریزک( )848حائز اهمیـت ویـژهای اسـت .در عـین حـال نامـههـای
سرگشاده به هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان( )848بمنظور رسیدگی به کارنامۀ اعمال رهبری در اجالس
خبرگان و یا بالعکس انتشار نامه ای که ظاهراً به امضای پنجاه تن از اعضای شورای نگهبان رسیده ،رفسنجانی را به تبعیت از
رهبری فرا میخواند ،نشان از بنبست مبادله سیاسی در میان «خودیها» داشت.
افشاگری از فجایع درون زندانها در دورۀ اخیر البته هرگز به گشوده شدن پروندۀ تابسـتان  67و یـا کشـتار خـرداد سـال 60
نیانجامید )844(.از اینرو اگرچه این افشاگریها به انزجار عمومی از «ولی جائر» ،احمدینژاد و مجریـان بسـیجی و سـپاهی
سرکوب دامن زد ،اما سبب تنویر افکار عمومی دربارۀ عملکرد کل نظام و ساختار جمهوری اسالمی نشد.
فوت منتظری در  81آذرماه کاتالیزوری مهم برای پایان یافتن این دوره و شروع دورۀ تازهای در جنبش اعتراضی بود که آغاز
آن را شاید بتوان تظاهرات عاشورا در  6دی ماه نامید .اعالم دو روز عزاداری عمومی بـه مناسـبت مـرگ منتظـری از جانـب
موسوی و کروبی اولین اقدامی بود که در نفس خود میتوانست عالمتی باشد برای گام برداشتن در راستای اعالم یک دولـت
سایه .اما چنین نبود.
برگزاری مراسم سوگواری منتظری در قم ،نجف آباد ،اصفهان ،تهران و شیراز ابعاد گستردهای داشت و ممانعـت از سـوگواران
برای عزیمت از تهران به سوی قم سرشار از تنش .اگرچه خامنهای برخالف خطبه نماز جمعـه  81خـرداد ،در پیـام تسـلیت
خود به مناسبت درگذشت منتظری نهایت هوشیاری سیاسی را بکار گرفته بود تا دوستان ،نزدیکان و هواداران «فقیه متبحر
و استاد برجسته» را نیآشوبد .اما همان عبارت پایانی پیام او مبنی بر این کـه «ابتالئـات دنیـوی» منتظـری «کفـارۀ»()845
نافرمانی او از امام بود کفایت میکرد تا شرکت در مراسم سوگواری به رفراندومی اعالم نشده علیـه ولـی جـائر تبـدیل شـود.
آذرماه را میتوان ماه به آتش کشیده شدن تصاویر خامنهای نامید .او دیگر منفور بود ،امـا همچنـان کلیـددار حفـظ وحـدت
نظام!
دورۀ سوّم با تظاهرات عاشورا آغاز میشود ،طغیانی تودهای در ماه محرم علیه شخص ولی فقیه کـه کـل نظـام را در معـرض
فروپاشی قرار داد .در مورد چند و چون مسیری که زین پس از سوی خیابان در پیش گرفتـه خواهـد شـد هنـوز نمـیتـوان
اظهارنظر کرد .همچنان هنوز معلوم نیست که این سرآغاز به دورهای تازه بیانجامد .امّا آن چه قطعـی اسـت ایـن اسـت کـه
عاشورا از جهات مختلف یک نقطه عطف بود .نخست آن که آماج اصلی این تظاهرات ولی فقیه بود .این نکتـه از جانـب امـام
جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری ،علمالهـدی ،کـه «اغتشاشـگران روز عاشـورا» را «گوسـاله و بزغالـه» خوانـد و
«محاربشان» نامید بروشنی تصدیق شده است « :آیا کسانی که قدرت فهم امتیاز اصل مترقی والیت فقیـه را ندارنـد و بـا آن
دشمنی میورزند و شعار علیه آن میدهند ،مصداق این اشخاص نیستند )846(».دوّم آن که این تظاهرات از آغاز تا پایان در
مهار و کنترل رهبران موج سبز نبود .موسوی در بیانیه شمارۀ  87خود به این واقعیت اشاره میکند« :برای مراسم عاشـورای
حسینی علیرغم درخواستهای فراوان ،نـه جنـاب حجـت االسـالم والمسـلمین کروبـی اطالعیـه دادنـد و نـه حجـتاالسـالم
والمسلمین خاتمی اطالعیه صادر کردند و نه بنده و دوسـتانم )847(».صـرفنظر از چگـونگی شـروع تظـاهرات ،پیـام اصـلی
تظاهرات خیابانی با سیاست راهبردی موج سبز که در محدودۀ نظام و قانون اساسی قرار دارد در تعارض بـود .هشـدار آقـای
محسن رضایی در  88آذرماه  11به موسوی و کروبی پیرامون دشواری «مدیریت و رهبری» قدرت خیابان کامالً موجـه بـود:
«امروز ادامه این ناآرامیها به مرز خطرناکی رسیده است .اهانت به عکس امام به هر شکلی و توسط هر کسی که باشد نشـان
میدهد که ادامه این ناآرامیها از مدیریت و رهبری خودیها خارج شده و معلوم نیست که در آینده چـه حـوادثی از دل آن
بیرون آید .البته از قبل هم معلوم بود که چنین سرنوشتی در ادامه این اعتراضات خواهد بود .فعـاالن سیاسـی ایـران نشـان
داده اند جز در قالب ابزار و امکانات دولتی توان اداره اعتراضات خودجوش مردمـی را ندارنـد ،نمـیتواننـد آنهـا را مـدیریت و
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رهبری کنند و دشمنان ملت ایران که از ابزار و امکانات بیشتری برخوردارند سوار موج اعتراضات میشوند )841(».سـوّم آن
که رفتار سربازان گ منام امام زمان چندان آشوبگرانه بـود کـه بـا حساسـیتهای متعـارف مسـلمانان سـنتی در تعـارض قـرار
میگرفت .حکومتیان در روز عاشورای حسینی از همۀ ظرفیتهای سرکوب خود استفاده نکردند امّا در عین حال از حملـه بـه
حسینیه جماران ابا نکردند و دست به ترور خواهرزادۀ موسوی زدند .عالئم بسیاری گواه آنند که توطئهگران حـزب پادگـانی
مترصد راه انداختن فضای «جنگ داخلی» بودند تا پروژۀ «کودتای مخملی» را با دستگیری «سران فتنه» منجمله موسـوی،
کروبی و خاتمی تکمیل کنند .چهارم آن که تظـاهرات عاشـورا بـرخالف اعتراضـات خیابـانی دورۀ دوم بـه جوانـان محـدود
نمیشد ،طبقه متوسط شهری در آن حضور گسترده و فعال داشت.
قدرت خیابان در روز عاشورا جنگ قدرت جناحهای حکومتی را تحت الشعاع قرار داد و همۀ جناحها و خـرده جناحهـا را بـه
سوی تفکیک «خودی» از «غیرخودی» واداشت.
نخستین گام در این راه از سوی موسوی برداشته شد که در نخستین بند بیانیۀ پـنج مـادهایش بـه ابهـامی کـه بـه خـروج
جنبش اعتراضی از محدودۀ نظام دامن میزد پایان داد .بجای تأکید بر عدم مشروعیت دولـت ،اکنـون از «اعـالم مسـئولیت
پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه» سخن گفته میشد .بدینترتیب مجلس به عنوان مرجع قـانونی
کنترل رفتار دولت معرفی گردید« :به یقین اگر دولت کارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلـس را بدهـد و
اگر بی کفایت و ناکارآمد بود مجلس و قوه قضائیه در چارچوب قانون اساسی با او برخورد خواهند کرد )841(».پرواضح اسـت
مجلسی که قدم به قدم در برابر خواستهای احمدی نژاد چه در مورد کابینه ،چه در مورد طرح یارانهها ،کوتاه آمده است وزنۀ
جدی در مهار او به حساب نمیآید .تصور می کنم بجز برخی شیفتگان خودفریب موسوی در خارج از کشور (رجوع کنید بـه
بیانیه حمایت  54تن از دانشگاهیان و فعاالن سیاسی از بیانیه  87موسوی به تاریخ چهارشنبه  88ژانویـه  )8080هـیچکس
حتــی خــود موســوی نیــز «اشــاره غیرمســتقیم او [موســوی] بــه برکنــاری «قــانونی» محمــود احمــدینــژاد از طریــق رأی
مجلس»( )850را در بیانیه هفدهم دیده باشد .معهذا این نکته از دیده هیچکس عیان نمانـد کـه شـعار «ابطـال انتخابـات و
تجدید انتخابات» در مرحلۀ اوّل که متعاقباً به شعار «عدم مشروعیت دولت» در مرحلۀ دوّم تغییرشـکل داده بـود ،در بیانیـه
هفدهم موسوی کالً درز گرفته شد .این بیانیه موج سبز را به ابراز مخالفت از مجاری قانونی دعوت میکرد.
اگر پیشنهادات رفسنجانی را برای خروج از بحران در نماز جمعه  86تیرماه ( 87ژوئیه  )8001بیاد آوریم و آن را با مطالبات
تاکنونی رهبران موج سبز مقایسه نمائیم مالحظه میکنیم که تنها تفاوت آنها در نحوۀ برخورد به نتایج انتخابات دهـم بـوده
است .رفسنجانی از «ابطال انتخابات» یا «عدم مشروعیت» دولت سخن نمیگفت .بیانیۀ هفدهم موسوی اکنون با حذف ایـن
مطالبه ،راه حل هاشمی رفسنجانی برای خروج از بحران را تکرار میکرد.
تشکیل «اطاق فکر» با حضور پنج «نواندیش مذهبی» بعنوان مرکز رهبری موج سبز در خارج از کشور شـائبه هرگونـه بهـم
ریختن صفوف خودی و غیرخودی را حتی در خارج از مرزهای حاکمیت جمهوری اسالمی زدود .به روش مرضیه جمهـوری
اسالمی ،زنان از دائرۀ «رجال سیاسی» خارج ماندند و به سکوالرهای «سبز» شده نیز گوشزد شد که «امـر بـر آنـان مشـتبه
نشود» و «حد و اندازه خویش» بدانند (مهاجرانی 80 ،دی  )858(.)8811طبعاً تکلیف چپـیهـای کـافر ،سـلطنت طلبـان و
مجاهدین خلق نیز از پیش روشن بود« :البته به صراحت بگویم جمع ما (و یا دستکم میتوانم از زاویـه دیـد خـودم سـخن
بگویم) با کسانی که ارزشهای دینی و اسالمی را به سخره می گیرنـد ،از اسـاس بـا انقـالب اسـالمی مخالفنـد و دل در گـرو
سلطنت دارند و یا مثل مجاهدین خلق کارنامهای تباه از آنها برجای مانده است ،نمیتـوان حتـی بـه عنـوان تـاکتیکی هـم
همراه باشد)858(».
انتخاب جنبش سبز در «چهارراه جمهوری» ( )858نیز اگرچه «جمهوری اسـالمی واقعـاً موجـود» نیسـت ،امـا «جمهـوری
اسالمی براساس تفسیر حقوقی قانون اساسی موجود» است ،جمهوری که بنا به گفته محسن کـدیور الگـوی «جنـبش سـبز
میرحسین موسوی» و «آیتاهلل شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی» است و قائلین دیگر آن عبارتند از« :آیات شیخ یوسف صانعی،
سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ،سیدجالل الدین طاهری اصفهانی ،سیدعلی محمود دستغیب شـیرازی ،شـیخ اسـداهلل بیـات
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زنجانی و نیز بیت بنیانگذار جمهوری اسالمی ،مجمع روحانیون مبارز ،مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ،گروههـای
موسوم به خط امام و بخشهائی از اعضای برخی احزاب (جبهه مشارکت ایران اسالمی ،سـازمان مجاهـدین انقـالب اسـالمی،
حزب کارگزاران سازندگی) )858(».تفاوت این دو قرائت از جمهوری نیز در آن است که اولی بر «والیت مطلقه فقیه» استوار
میباشد و دومی مبتنی است بر «والیت مشروطه فقیه» .اگرچه جمهوری نخست «جمهوری اسالمی واقعـاً موجـود» نامیـده
شده است .لیکن «جمهوری اسالمی مبتنی بر قانون اساسی» نیز ایدهآلی مربوط به آینده نیست که تاکنون صـورت واقعیـت
به خود نگرفته باشد .این جمهوری اسالمی از زمان امام خمینی تأسیس شده ،تا قبل از انتخابات نهم به مدت  85سال زمـام
امور را در اختیار داشته است .بدیل موج سبز احیای این جمهوری اسالمی یا به عبارت دیگر تداوم اقتدار گارد قدیمی نظـام
است که با عروج الیگارشی سپاه و بسیج به خطر افتاده است و مبشر سومین مرحلۀ انقالب اسالمی با هدف حذف یا تضعیف
اشرافیت روحانی برآمده از  85سال نخست نظام است.
محسن کدیور که از زمره دانشگاهیان امام جعفر صادق است و همواره در کنار «معـارف اسـالمی»« ،دروس جدیـده» را نیـز
دنبال کرده و «چیزی بین دانش آموخته حوزه و دانشگاه» است( )856می داند که عالوه بر این دو نوع جمهوری اسالمی ،دو
نوع جمهوری دیگر نیز وجود دارد :یکی «جمهوری اسالمی به روایت پیشنویس قـانون اساسـی منهـای والیـت فقیـه» کـه
الگوی مورد عالقه «مرحومان آیتاهلل سیدکاظم شریعتمداری ،آیت اهلل سیدمحمود طالقانی ،مهندس مهـدی بازرگـان ،دکتـر
ی داهلل سحابی ،دکترعلی گلزاده غفوری ،و نیز نهضت آزادی ایران و فعـاالن ملـی مـذهبی و برخـی از اعضـای احـزاب پـیش
گفته»( )857میباشد و دیگری «جمهوری سکوالر» مبتنی بر جدائی دین از دولـت کـه «از سـوی غالـب ایرانیـان خـارج از
کشور و نیز برخی انجمنهای دانشجوئی در داخل حمایت میشود)851(».
دانش آموخته دانشگاه امام صادق اضافه میکند که این دو نوع آخر جمهوری حتی اگر از انواع «مطلوب» جمهـوری باشـند،
از زمرۀ «مقدورات» نیستند و از دستور بحث خارج ،بویژه آن آخری یا جمهوری سکوالر ،زیرا در آن «این کـه بـیش از نـود
درصد مردم ایران مسلمانند هیچ تأثیری در قوانین مجلس ،احکام قضائی و تصمیمات سیاسـی نـدارد )851(».تـو گـوئی در
دیگر نظامهای الئیک و سکوالر اکثریت مردم به دین معینی گرایش ندارند! باری ،بزعم یکـی از اصـحاب «اتـاق فکـر» تنهـا
آلترناتیو مقدور در برابر «جمهوری اسالمی واقعاً موجود» جمهوری اسالمی مبتنی بر تفسیر حقوقی قـانون اساسـی موجـود
است که گزینه موج سبز میباشد و حافظ گارد قدیمی نظام .بدینسان محدودۀ «خـودیهـا» از «غیرخـودیهـا» در معنـای
راهبردی کلمه متمایز میشود.
بیانیه شماره  87موسوی با پایان دادن به گفتمان «دولت غیرمشـروع» ،نزدیکـی اصـولگرایان منتقـد را بـا مخـالفین دولـت
احمدینژاد تسهیل کرد .اولین عالمت آن نامۀ محسن رضائی بـه رهبـری بـود کـه بـا واکنشـهای شـدید طیـف طرفـداران
احمدینژاد روبرو شد .در این نامه محسن رضائی با اشاره به «عقب نشینی آقـای میرحسـین موسـوی از انکـار دولـت آقـای
احمدینژاد» ،انتشار بیانیه هفدهم را به فال نیک گرفته ،از آن بعنوان «سرآغاز یک حرکت وحدت بخش در جبهه معترضین
با دیگران» نام برد (محسن رضائی 88 ،دی )851(.)8811
سخنگویان حزب پادگانی و حامیان احمدینژاد باالخص روزنامۀ کیهان شـریعتمداری هیـاهوی شـدیدی علیـه ایـن مراسـم
آشتیکنان براه انداختند .اصولگرای ان منتقد اما این فرصت را مغتنم شمردند و در راستای اظهـارات هاشـمی رفسـنجانی در
دفاع از راه «اعتدال» و مخالفت با «افراط و تفریط»( ،)860این هیاهو را نشانه افراطگرایی دانستند« :امروز همین افراطیهـا
با ابزارها و تریبونهایی که در اختیار دارند ،چنان فضایی ایجاد کردهاند که جز خود همه را به انفعـال کشـاندهانـد و اکنـون
حتی تحمل محدود کسانی را که کارنامهشان در انقالب بسیار روشنتر و پربارتر از ایشان است ،هم ندارند)868(».
توطئهگران حزب پادگانی که پس از ضد تظاهرات بیرمق دولتی در نهم دیماه خواستار به فرجام رساندن قطعی «کودتـای
مخملی» و دستگیری و محاکمه سران موج سبز و «کور کردن چشم فتنه» بودند ،مـوج جدیـدی از دسـتگیریهـا را بـه راه
انداختند که طی آن عالوه بر صدها تظاهرکننده ،ده تن از مشـاوران میرحسـین موسـوی از جملـه علیرضـا بهشـتی ،هفـده
روزنامهنگار اصـالحطلـب و یـازده فعـال ملـی ـ مـذ هبی و عضـو نهضـت آزادی ایـران از جملـه ابـراهیم یـزدی را دسـتگیر
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کردند )868(.به ابتکار حجتاالسالم روحاهلل حسینیان در مجلس اسالمی 86 ،تن از نمایندگان نیز با ارایه الیحهای خواسـتار
اجرای حکم محارب در مورد تظاهرکنندگان ظرف  5روز شدند .علی مطهری ،نماینده فرهنگی اصولگرایان در مجلس ،با این
طرح به مخالفت برخاست و اظهار داشت که« :حسینیان کالً عالقه خاصی به اعدام دارد )868(».عسگراوالدی نیز پیشـتر در
واکنش به وقایع تظاهرات عاشورا ابراز کرده بود« :همانها که خواهرزاده موسوی را ترور کردند به حسـینیه جمـاران حملـه
کردند )864(».این موضعگیری از جانب یکی از برجستهترین چهرههای هیئتهای مؤتلفه که جـز معـدود حامیـان «رایحـه
خوش خدمت» بود بویژه تأمل برانگیز بود .آیا ناتوانی موسوی و کروبی در هدایت جنبش خیابانی از یکسوی و عالئم تحریک
به «جنگ داخلی» و تکمیل «کودتای مخملی» از جانب توطئهگران حزب پادگانی از سوی دیگر ،این بازاری کهنهکار مظنـه
شناس را به صرافت انداخته بود؟ هرچه بود ،در این امر تردیدی نبود که از پس عاشورا 88 ،بهمن در راه بود و ولی فقیه باید
بین فرونشاندن عطش کینهتوزانهاش علیه تمرّد موسوی «مدافع نظام» و رام کردن قدرت خیابانی ضد والیـت فقیـه یکـی را
انتخاب کند.
انتخاب رهبری دوّمی بود .پس در دیدار با مسؤوالن سازمان تبلیغات اسالمی ،ضمن تشکر از جنتی ،بجای «سـران فتنـه» از
«خواص» یاد کرد و اظهار داشت« :در فضای غبارآلود فتنه ،خـواص از مواضـع دوپهلـو پرهیـز کننـد )865(».در عمـل نیـز
«اعتدال» و مقابله با «افراطگرایی» و تندروی به گفتمان رایج تبدیل شد .نه تنها ،رفسنجانی ،خاتمی و علی الریجانی رئیس
مجلس ،بلکه رحیم صفوی فرمانده اسبق سپاه و مشاور عالی رهبری ،آیت اهلل محمـدی ری شـهری نیـز از ضـرورت اعتـدال
سخن گفتند )866(.متعاقباً با انتشار گزارش مجلس دربارۀ کهریزک( ،)867قاضـی سـعید مرتضـوی مـتهم اصـلی کهریـزک
شناخته شد )861(.حسینیان نیز نگران از عاقبت جوّ اعتدالطلبی به اعتـراض و بـه صـورت ظـاهری از نماینـدگی مجلـس
استعفا داد )861(.وزیر اطالعـات ،حجـت االسـالم حیـدر مصـلحی نیـز اظهـار داشـت کـه زمـان زیـادی بـرای بـازجویی از
دستگیرشدگان نیاز است و بنابراین انتظـار اجـرای حکـم محـارب در مـورد دستگیرشـدگان ظـرف  5روز را تلویحـاً منفـی
دانست)870(.
همچنین گزارش اختصاصی کیهان از «موج نامهنگاری پشت پرده سران فتنه» برای فرار از مجازات خبر داد( ،)878در حالی
که روزنامه جمهوری اسالمی اظهار امیدواری کرد که «راه حل فقط تدبیر است و ایـن راه بـاز اسـت» )878(.حتـی خطیـب
تندروی نماز جمعه تهران ،آیت اهلل احمدی خاتمی ،به تشریح حقوق شهروندی پرداخت و گفت« :قانون اساسی ما اعتراض را
پذیرفته و اعتراض حق هر شهروندی است و ما هیچگاه معترضین را برانداز نخواندهایم)878(».
مناظره های تلویزیونی نیز بعضاً با حضور موافق و مخالف موج سبز و شرکت اشخاصی همچون کواکبیان ،دکتر اطاعـت ،علـی
مطهری و حسینیان سازمان داده شد )874(.رفسنجانی نیز که رد و نشان پیشنهاد خـود را بـرای خـروج از بحـران در ایـن
مناظرههای تلویزیونی میدید ،از سازمان دادن آنها ابراز خرسندی کرد « :رجـوع بـه سـخنان اخیـر مقـام معظـم رهبـری در
حاکمیت قانون و پرهیز از اعمال خودسرانه و همچنین کمک به ایشان توسط همه نیروهای سیاسی و اصیل انقـالب کـه بـه
اسالم ،نظام و قانون پایبند هستند ،می تواند حل موضوع را به همراه داشته باشد و اقدامات نظیر انجـام منـاظرات مسـتدل و
اظهارات رسانهای به جای برخوردهای خیابانی میتواند این مسیر را هموار کند)875(».
در بحبوحۀ دستگیریها که همزمان با جوّ اعتدالطلبی و «قانونگرائی» تداوم دارد ،تنـدروها و افـراطگرایـان غیرخـودی در
داخل و خارج از کشور معرفی میشوند .بهائیان )876(،یهودیان ،سکوالرها ،مجاهدین و سلطنتطلبان البتـه «غیرخـودی» و
از زمره «محاربانند» .امتیاز دستگیرشدگان و زندانیان نیز فعالً در بهترین حالت (اگر بخت یاریشان کنـد)ایـن اسـت کـه بـه
سرعت به عنوان محارب اعدام نشوند ،و در بازداشتگاهها در انتظار رسیدگی به پروندهشان بهسر برنـد .بعبـارت دیگـر هـیچ
نشان جدی از اذعان به واقعیت بحران و تالش برای خروج از آن به چشم نمیخورد )877(،و چانهزنیها و رایزنیهـا در بـاال
هنوز به مبادلۀ سیاسی نیانجامیده است.
مع الوصف همۀ جناحهای قدرت دریافته اند که قدرت خیابان تنها نیروئی است که توانائی به چالش کشیدن قـوۀ سـرکوب را
دارد و از اینجاست هراس همگان از این که نیروئی که به مناسبت «ابطال انتخابات» و تغییر در چارچوب نظـام متولـد شـد،
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اکنون کل نظام را در معرض خطر فروپاشی قرار داده است .آنان که شاهد  6دی بودند از طغیان مجدد خیابان در  88بهمـن
هراسانند .پس اگرچه بر سر راه حل بحران به توافقی دست نیافتهاند ،امـا «راه اعتـدال» را بعنـوان تـدبیری موقـت بـرای از
سرگذراندن موج برگزیدهاند .آینده نشان خواهد داد که بحران نظام جمهوری اسالمی به کدام سوی خواهد رفت :بازسازی یا
فروپاشی؟ اما از هماکنون روشن است که عاشورا صف مخالفین احمدینژاد را از مخالفین نظام تفکیک کرده است.

کالم پایانی
شاعر بزرگ معاصر میهن ما ،احمد شاملو ،در بیان رابطهاش با نظام حاکم بر ایران گفته است« :من عدوی تـو نیسـتم ،انکـار
توام» .این بار نیز شعر فارسی بهانۀ خوبیست برای تأمل فلسفی .براستی اگر همۀ فداکاریها و رشادتهای هفت ماه اخیر تنهـا
به قصد کنار نهادن احمدینژاد باشد ،به چه کار میآید و چه حاصلی دارد؟ آیا معارضین و منتقـدین احمـدینـژاد در نظـام
حاکم ،آنان که خود را طرفداران «والیت مشروطه فقیه» بحساب میآورند ،طی  85سـال نظـام جمهـوری اسـالمی کارنامـۀ
درخشانتری از وی ارائه دادهاند؟
آنان که با چراغ دنبال ذره ای از سکوالریسم و تجدد در میان جناحهای حکومـت اسـالمی مـیگردنـد ،بـیشـک در صـفوف
احمدینژاد کمتر از منتقدین وی «سکوالریسم» نخواهند یافت .اظهارات منتقدین اسنفدیار رحیم مشائی را وارسی کنید ،در
آن چه مییابید بجز آن که احمدینژاد و مشاور او به «روحانیت ایـن شـجره طیبـه هزارسـاله» دهـن کجـی کـردهانـد و از
«لیبرالیسم فرهنگی» پیروی؟!
گفته می شود که مخالفت رقبای احمدینژاد به احمدینژاد ختم نمیشود بلکه خامنهای را هم نشانه میگیرد .امـا مخالفـت
آنان با خامنهای نیز مخالفت با تئوکراسی و حتی اصل والیت فقیه نیست ،مخالفت با «ولی جائر» است تا از «ولی عادل» یـا
«ولی انتخابی» طرفداری کنند.
گفته میشود در مقابل «جمهوری اسالمی واقعاً موجود» یا نظام اسالمی با چهـرۀ خشـن و نظـامی ،از «جمهـوری اسـالمی
مبتنی بر تفسیر حقوقی قانون اساسی» یا نظام اسالمی با چهرۀ رحمانی دفاع میکنند .اما این نظام اسالمی با چهرۀ رحمانی
به آینده تعلق ندارد ،ملهم از گذشته  85ساله نظام و بنیانگزارش امام خمینی است با کارنامهای از قتل عامهـا چـه در سـال
 ،60چه در سال  67و با بیشمار ترور مخالفان چه در داخل و چه در خارج از کشور.
اختالف خانوادگی جناحهای رقیب جمهوری اسالمی در محدودۀ نظام و انقالب اسالمی میگنجد .مسئله اما انکار ایـن نظـام
است و تولد انقالبی نوین .انقالب نیز نه با خشونت که با تغییر بنیادین نظام سیاسی و اجتماعی تعریف میشود .جدایی دیـن
از دولت ،برقراری جمهوری که اعالمیه جهانی حقوق بشر و کلیه آزادیها و حقوق دمکراتیک را برسمیت بشناسد و عاجلترین
وظیفه خود را قطع ی د از روحانیت ،سپاه و بسیج بر امور سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی کشور بداند ،برابـری حقـوقی زنـان بـا
مردان ،و اقوام و ملیتهای گوناگون ساکن ایران را تضمین کند و مسئلۀ اشتغال ،بهبود شرایط کار و معیشت را برای جوانـان،
کارگران و تهیدستان شهر و روستا در صدر وظایف خویش قرار دهد.
از هفت ماه پیش تاکنون پهنۀ سیاست ایران شاهد تولد خیابان بعنوان مرکز قدرت تازهای بوده است .سرچشمۀ ایـن قـدرت
زنان ،جوانان و طبقۀ متوسط مدرن شهری ایران بودهاند ،قدرتی که اکنون منازعات جناحهای نظام را تحتالشعاع قـرار داده،
در مقابل بحران جمهوری اسالمی دوراهی بازسازی یا فروپاشی را گشوده است.
لیکن فروپاشی نظام نیز مترادف با انقـالب نخواهـد بـود هرآئینـه از طـرح روشـن و اثبـاتی بـه منظـور جمهـوری الئیـک و
دمکراتیک ،تأمین حق کار و نان جانبداری نکند .چنین انقالبی کار طبقه متوسط نیسـت و نیازمنـد جنـوب شـهر تهـران ،و
حضور کارگران و تهیدستان در سراسر کشور است .امروز از چنین انقالبی فاصله داریم ،اما اندیشه این انقـالب و شـکل دادن
به گفتمان آن به امروز تعلق دارد.
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مستندات فارسی و پانویسها
 )8اطالعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح« ،در کهریزک ،سه تن بر اثر «ضرب و جرح» کشته شدند» ،اخبار روز ،شـنبه 81
آذر  8811ـ  81دسامبر www.akhbar-rooz.com ،8001
 )8بی تردید رژیم شاهنشاهای نیز بدفعات از محدودۀ دولت رسمی و ضوابط قانونی مورد استناد خود خارج شده است .یکـی
از برجستهترین نمونه های آن به گلوله بستن و کشتار دربندیان زندان رشت در سال  8888و قتل فجیع اقدامدوست است و
دیگری به شهادت رساندن هفت تن از اعضای گروه جزنی ـ ظریفی و دو عضو سازمان مجاهدین خلق ایران به نامهای کـاظم
ذواالنوار و مصطفی جوان خوشدل در روز سیام فروردین ماه  8854در پشت تپههای اوین تحت عنـوان سـاختگی «فـرار از
زندان اوین».
 )4در مورد بنیاد مستضعفان و منابع مربوط بدان رجوع کنید به :باباعلی ،مهرداد« ،نظـامهـای متنـاقض و شـیوۀ همـاهنگی
ویرانگر ،بیماری ایرانی» ،آرش ،شمارۀ  ،808تیرماه  8817ـ ژوئیه  ،8001صص .881-881
 )6رجوع کنید به آلفونـه ،علـی « ،سـپاه پاسـداران تـا چـه حـد در اقتصـاد ایـران دخالـت دارد» 88 ،AEI ،اکتبـر ،8007
 http://www/aei.orgو نیز :خلیق ،بهروز« ،موقعیت سـپاه پاسـداران و روحانیـت در سـاخت قـدرت ،تغییـرات سـاختار
سیاسی جمهوری اسالمی ،گذار از الیگارشی روحانیت به الیگارشی روحانیت و سپاه» ،بخش سوم :فعالیـت اقتصـادی سـپاه،
اخبار روز ،پنج شنبه  81تیر  80 ،8815ژوئیه www.akhbar-rooz.com ،8006
 )7اعتمــادی ،ناصــر« ،برداشــت یــک میلیــارد دالری پاســداران از حســاب ذخیــره ارزی» 80 ،RFI ،دســامبر ،8001
 http://www.rfi.fr/و نیز رجوع کنید به اعتمادی ،ناصر« ،قدرت اقتصادی سـپاه پاسـداران» 81 ، RFI ،نـوامبر ،8001
همان سایت.
 )80شیرازی ،اصغر ،نظام حکومتی جمهوری اسالمی ایران ،دین ،قانون و مطلقیت قدرت ،پاریس ،کتاب چشمانداز.8817 ،
 )88سنجابی ،کریم ،امیدها و ناامیدیها ،خاطرات سیاسی ،لندن ،انتشارات جبهه ملی ایران.8861 ،
 )88بنیصدر ،ابوالحسن« ،تشکیل مجلس خبرگان پیشنهاد آیتاهلل طالقـانی بـود و خمینـی فـوراً آن را پـذیرفت» ،کیهـان
(لندن).8877/4/85 ،
 )88سحابی ،عزتاهلل« ،در شورای انقالب چه گذشت .گفتگو با مهندس سحابی» ،ایران فردا ،شمارۀ  ،8877 ،58صـص -87
.88
 )84بازرگان ،مهدی ،شورای انقالب و دولت موقت .سیمای دولت موقت از والدت تا رحلت ،گردآورنده :نهضت آزادی ایـران،
تهران .8868 ،و نیز بازرگان ،مهدی ،انقالب ایران در دو حرکت.8868 ،
 )85منتظری ،حسینعلی ،خاطرات فقیه و مرجع عالیقدر حضرت آیتاهلل العظمی منتظری 8 ،جلد ،تکثیـر شـده از تارنمـای
منتظری.8810 ،
 )87نیکفر ،محمدرضا« ،در ایران چه میگذرد؟» (مقاله اول) ،گویا نیوز ،سه شنبه  88خرداد .8811
 )81برزین ،سعید ،جناحبندی سیاسی در ایران از دهۀ  8860تا دوم خرداد  ،8876تهران ،نشر مرکز.8876 ،
 )81ظریفینیا ،حمیدرضا ،کالبدشکافی جناحهای سیاسی ایران  ،8857-8871تهران ،انتشارات آزادی اندیشه.8871 ،
 )80بشیریه ،حسین ،دیباچهای بر جامعه شناسی ایران .دورۀ جمهوری اسالمی ،تهران ،نگاه معاصر.8818 ،
 )88جوادی آملی« ،پلورالیزم دینی» ،تهیه و تنظیم از :محمدرضا مصطفیپور ،پاسدار اسالم ،شمارۀ  ،887ت .بالغ.8871 ،
 )88جوادی آملی« ،کثرتگرائی» ،پاسدار اسالم ،شمارۀ  ،880ت .بالغ.8810 ،
 )88مصباح یزدی« ،پلورالیزم دینی از دیدگاه آیتاهلل استاد مصباح یزدی» ،رسالت.8871/1/1 ،
 )85مهرپور ،حسین« ،الف :مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن» ،سالم 1/88 ،تا .78/80/1
 )86هادوی تهرانی ،مهدی« ،مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز تاکنون» ،مصاحبه با مجله چشمانـداز ،شـمارۀ ،8871 ،7
صص .41-60
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 )87انگلس ،فردریک« ،پیشگفتار بر جنگهای دهقانی در آلمان چاپ دوم سال  ،»8170-8175جنگهای دهقـانی در آلمـان،
ترجمه فارسی ،منتشره در خارج از کشور ،محل انتشار و بنگاه انتشاراتی نامعلوم.8858 ،
 )81عنایت ،حمید ،اندیشۀ سیاسی در اسالم معاصر ،ترجمه بهاءالدین خرمشاهی ،تهران ،انتشارات خوارزمی.8868 ،
 )81جناتی ،محمد ابراهیم« ،الف :اجتهاد در جامعه اسالمی» ،کیهان اندیشه ،شمارۀ  ،8865 ،80صص .6-81
 )80جناتی ،محمد ابراهیم« ،فقه اجتهادی و اصالح حوزه از دیدگاه امام» ،کیهان اندیشه ،شمارۀ  ،8861 ،81صص .85-81
 )88احمدی امویی ،بهمن« ،دشواریهای موسوی بـرای پیـروزی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری» ،گویـانیوز ،دوشـنبه 88
فروردین http://news.gooya.com/columnists/archives/ ،8811
« )88انتخابات و گفتمان «مطالبه محور»» ،اخبـار روز ،یکشـنبه  85اسـفند  8817ـ  85مـارس www.akhbar-،8001
rooz.com
« )84بیانیــه شــماره  8انتخابــات و گفتمــان مطالبــه محــور» ،عصــر نــو ،ســه شــنبه  81خــرداد  8811ـ  1ژوئــن ،8001
http://asre-nou.net
 )85داد ،بابــک« ،مــردم ایــن بــار «تحــریم انتخابــات» را «تحــریم» کــردهانــد!» ،گویــانیوز ،ســه شــنبه  88خــرداد ،8811
http://news.gooya.com/politics/archives/
 )86نیکفر ،محمدرضا ،همانجا.
 )87حجاریان ،سعید« ،بربریت یا مدنیت «بزنگاه اینجاسـت»» ،عصـر نـو ،پنجشـنبه  88خـرداد  8811ـ  88ژوئـن ،8001
http://asre-nou.net/
 )81نیکفر ،محمدرضا ،همانجا.
 )81شمسایی ،محمدحسین« ،زمینههای مدرک گرایی حوزویان ،تصـویب مـدارج تحصـیلی حـوزه و انطبـاق آن بـا عـدالت
شرعی» ،اخبار روز ،شنبه  81آذر  81 -8811دسامبر www.akhbar-rooz.com ،8001
« )40منازعه بیسابقه انتخاباتی میان احمدینژاد و موسوی ،فیلم کامل این مناظره» ،عصر نو ،پنجشنبه  84خـرداد -8811
 4ژوئن .8001
 )48هاشمی رفسنجانی« ،نامه هاشمی رفسنجانی به آیتاهلل خامنهای :این تهمتها شما را هم نشانه گرفته است» ،عصر نـو،
سه شنبه  81خرداد  1 -8811ژوئن .8001
 )48همان منبع.
 )48سلیمی نمین« ،پاسخ سلیمی نمین به نامه انتخاباتی هاشمی رفسنجانی» ،خبرگزاری فارس ،گـزارش سیاسـی شـماره:
 88 ،1105880668مردادماه http://www.farsnews.net/ ،8811
 )44روزنامه کارگزاران 84 ،مرداد .8817
 )45باستانی ،حسین« ،گفتگوی شهال رستمی با حسین باستانی» 1 ،RFI ،اکتبر  .8001در این مصاحبه باستانی بـه گفتـه
آیتاهلل دستغیب دربارۀ «مداخله سپاه در تعیین ائمه جماعات» استناد میکند و اظهار میدارد که سپاه به همان انـدازه کـه
در نگهداری حکومت نقش دارد سهم میخواهد .عنوان مطلب «مأموریت سپاه پاسداران در پیشگیری از تغییر محتوای نظام
اسالمی» است.
 )41امامی کاشانی« ،خطیب جمعه تهران با تأکید بر وحدت کلمه :اگر والیت نباشد ،همه چیز بههم میریزد» ،تابنـاک87 ،
آذر  ،8811کُد خبرhttp://www/tabnak.ir/Fa/ ،77610 :
 )41جوادی آملی« ،خطبه مهم آیتاهلل جوادی آملی در قم برای برون رفـت از بحـران ،آینـده» ،گویـانیوز ،یکشـنبه  7تیـر
 81 ،8811ژوئن .8001
 )50سلیمی نمین ،همانجا.
« )58در تحلیل اظهارات جدید رحیم مشایی :تفکرات خطرناکی که باید از تـرویج آن هـراس داشـت» ،تابنـاک 88 ،مـرداد
 ،8811کُد خبرhttp://www.tabnak.ir/Fa/ ،51481 :
57

 )58هاشمی رفسنجانی« ،رفسنجانی :باید اعتماد مردم به «نظام» بازگردد ،تظاهرات در تهـران بعـد از پایـان نمـاز جمعـه»،
اخبار روز ،آدینه  86تیر  8811ـ  87ژوئیه www.akhbar-rooz.com ،8001
 )58ســــردبیر« ،احمــــدینــــژاد ،میرحســــین و ضــــد والیــــت فقیــــه» ،تابنــــاک 88 ،آذر  ،8811کُــــدخبر:
http://www.tabnak.ir/Fa/،76658
 )54مطهری ،علی« ،آسیبشناسی انتخابات دهم ریاست جمهوری» ،تابناک 87 ،تیر  ،8811کُدخبر.56051 :
 )55مطهری ،علی« ،تحلیلهای صریح علی مطهری از رخدادهای اخیر :امیدوارم بار دیگر وحدت در کل کشور حاکم شود»،
تابناک 88 ،آذر  ،8811کد خبر.77880 :
« )56گمانهزنیهای تازه درباره وزرای آینده :حضور پررنگ حلقه اردبیل در کابینه دهم» ،تابناک 5 ،مـرداد  ،8811کـدخبر:
.57888
 )57مطهری ،علی 88 ،آذر  ،8811همان منبع.
 )51مصاحبه حسین باستانی با بخش فارسی رادیوی بینالمللی فرانسه 81 ،RFI ،تیرماه  8811ـ  81ژوئیه .8001
 )51مطهری ،علی« ،متن کامل پاسخ سانسور نشده علی مطهری به کیهان» ،تابناک 81 ،مرداد  ،8811کد خبر51170. :
 )60رهبر ،محمدتقی« ،گفتگو با اعتماد ملی» ،اعتماد ملی 81 ،تیر .8811
 )68نوریزاده ،جواد« ،زلزله مشایی و پس زلزلههای آن» ،تابناک 5 ،مرداد  ،8811کدخبر.57804 :
 )68پانا ،خبرگزاری وابسته به آموزش و پرورش 81 ،تیر .8811
 )68نوریزاده ،جواد ،همان منبع.
« )64کابینهای برای خدمت یا کابینهای برای رئیس جمهور» ،تابناک 4 ،مرداد  ،8811کدخبر.57861 :
 )65رجائی ،غالمعلی« ،احمدینژاد و مشائی» ،تابناک 88 ،تیر  ،8811کدخبر.56676 :
 )66نوریزاده ،جواد ،همان منبع.
 )61نگاه کنید به متن کیفرخواست محمدعلی ابطحی (معاون رئیس جمهوری سـابق ایـران ،خـاتمی) ،بهـزاد نبـوی (نایـب
رئیس مجلس ششم) ،محسن صفایی فراهانی (رئیس سابق فدراسـیون فوتبـال و نماینـده مجلـس در دورۀ ششـم) ،محسـن
امــینزاده (معــاون ســابق وزارت امــور خارجــه) ،عبــداهلل رمضــانزاده (ســخنگوی دولــت محمــد خــاتمی)« :اتهــام اغلــب
دستگیرشدگان :اقدام علیه امنیت ملی» ،سایت عصر نو ،شنبه  88تیر  8811ـ  4ژوئیه .8001
 )61نامور حقیقی ،علیرضا« ،زمینهها و زمانهها ،کشاکش جناحها نظام را به کدام سو مـیبـرد؟» 88 ،RFI ،دسـامبر ،8001
http://www.rfi.f r/actufa/articles/120/article_10029.asp
 )70مطهری ،علی« ،تحلیل های صریح علی مطهری از رخدادهای اخیر :امیدوارم بار دیگر وحدت در کل کشور حاکم شود»،
همان منبع.
 )78مطهری ،علی ،همانجا.
 )78مطهری ،علی« ،احمدینژاد ارادت خاصی به مشایی دارد ،گفت و گو با علی مطهری» ،تابناک 87 ،تیـر  ،8811کُـدخبر:
.56087
 )78مطهری ،علی ،همانجا.
 )74سجادی ،داریوش« ،ماهیت نبرد در تهران» ،گویانیوز ،چهارشنبه  87خرداد  8811ـ  4ژوئیه .8001
 )75مطهری ،علی« ،آسیبشناسی انتخابات دهم ریاست جمهوری» ،همان منبع.
 )76طایفی ،علی« ،گفت و گوی دویچه وله با آقای علی طایفی :ماهیت طرح امنیت اجتماعی نه سیاسی ،بلکه دینی اسـت»،
عصر نو 87 ،دسامبر http://asre-nou.net ،8001
 « )77مخالفان چه گفتند؟ انتقاد شدید سران اصولگرا به وزرای پیشنهادی و رویه احمدینژاد» ،تابنـاک 1 ،شـهریور ،8811
کُدخبر.68118 :
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« )71مجلس و روش» پله بیسیت «رئیس جمهور در معرفی کابینه» ،تابناک 8 ،شهریور  ،8811کُدخبر.68080 :
« )71جلوی هزینه شدن دوباره رهبری را بگیرید :تعیین تکلیف الیحه هدفمند کردن یارانههـا؛ چـرا بـا حکـم حکـومتی؟»،
تابناک 88 ،آذر  ،8811کُدخبر.76110 :
 )18یلفانی ،محسن« ،آزموده را همچنان باید آزمود» ،عصر نو ،جمعه  1خرداد ـ  81مه  .8001و نیز نگاه کنیـد بـه :خانبابـا
تهرانی ،مهدی« ،انتخاباتی سرنوشت ساز پیش رو داریم» ،عصر نو ،سه شنبه  88خرداد  8811ـ  8ژوئن .8001
 )18مدنی ،مصطفی« ،پشت صحنه انتخابات!» ،عصر نو ،شنبه  86خرداد  8811ـ  6ژوئـن  .8001مسـتندات در ایـن مـورد
میتواند براحتی به چند دوجین افزایش یابد .ما تنها به ذکر مواضع برخی چهرههـای فرهنگـی سیاسـی دگرانـدیش بسـنده
کردهایم.
 )18اعظمی ،محمد« ،حق رأی و دشواری انتخاب» ،عصر نـو ،یکشـنبه  80خـرداد  8811ـ  88مـه 8001؛ و نیـز اعظمـی،
محمد« ،معنای آرای سفید ،در پاسخ به برخی پرسشها و ابهامات پیرامـون رأی سـفید» ،عصـر نـو ،چهارشـنبه  88خـرداد
 8811ـ  8ژوئن 8001؛ و نیز کریمی ،بهزاد« ،سهم من ،منع من! رأی سفید از موضع امتناع فعـال!» ،اخبـار روز ،آدینـه 85
خرداد  8811ـ  5ژوئن .8001
 )14مطهری ،علی« ،آسیب شناسی انتخابات دهم ریاست جمهوری» ،همان منبع.
 )15رضائی ،محسن« ،ناگفتههای محسن رضائی درباره قبل و بعد از انتخابات  88خرداد» ،تابناک 1 ،آذر  ،8811کُـد خبـر:
.75885
« )16در بازخوانی یک نامه :دغدغههایی که ضمن یادآوری قبلی ،درست درک نشد» ،تابناک ،شنبه  88تیر .8811
 )17رضائی ،محسن« ،ناگفتههای محسن رضائی ،»...همانجا.
 )11همان منبع پیش گفته.
 )11همانجا.
 )10مطهری ،علی« ،امیدوارم بار دیگر وحدت در کل کشور حاکم شود» ،تابناک 88 ،آذر  ،8811کُدخبر.77880 :
 )18عسگراوالدی« ،همان ها که خواهرزاده موسوی را ترور کردند به حسینیه جماران حمله کردنـد» ،سـایت کلمـه ،جمعـه
یازدهم دی ماه .8811
 )18حسینیان ،روحاهلل« ،تقاضای روحاهلل حسینیان برای اعالم برائت از خاتمی و میرحسین» ،سایت کلمه ،سه شنبه هشـتم
دی ماه .8811
 )18احمدی امویی ،بهمن« ،بازار در برابر دولت» ،گویانیوز ،سه شنبه  7آبان  ،8817برگرفتـه از هفتـهنامـه شـهروند ،چـاپ
تهران .رجوع کنید به http://news.gooya.com/columnists/archives/
 )14احمدی امویی ،بهمن « ،رویارویی بازرگانان در تهران ،درگیری سنت و مدرنیته در بخـش خصوصـی ایـران» ،گویـانیوز،
جمعه  80دی  ،8814برگرفته از روزنامه سرمایه.
 )15صادقپور ،بهناز« ،بررسی شبهات اصالح آییننامه اتاق بازرگانی در آستانه انتخابات ،تشنج در اتـاق بازرگـانی» ،روزنامـۀ
شرق ،شنبه  8تیرماه  8815ـ  88ژوئن .8006
 )16احمدی امویی ،بهمن« ،رویارویی بازرگانان در تهران ،»...همان منبع.
 )17احمدی امویی ،بهمن« ،بازار در برابر دولت» ،همان منبع.
 )11احمدی امویی ،بهمن ،همانجا.
 )11احمدی امویی ،بهمن« ،پولهای کثیف ،گروههای سیاسی و مجتمعهای تجاری» ،گویا نیوز ،پنجشنبه  8اسفند .8817
 )800باباعلی ،مهرداد« ،نظامهای متناقض و شیوۀ هماهنگی ویرانگـر ،بیمـاری ایرانـی» ،نشـریۀ آرش ،شـمارۀ  ،808تیرمـاه
 8817ـ ژوئیه  ،8001صص .881-881
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 )808نگهدار ،فرخ« ،گفتگوی ستاره درخشش (صدای آمریکا) با دکتر ناصر زرافشان و فرخ نگهـدار ،جنـبش سـبز و برخـی
مسائل اجتماعی» ،عصر نو ،چهارشنبه  6ژانویه .8080
 )804کروبی« ،گفت و گوی عباس عبدی با کروبی درباره انتخابات ،مهمترین مشکل مملکت را چه مـیدانیـد؟» ،عصـر نـو،
پنجشنبه  1آبان  8817ـ  80اکتبر .8001
 )805کروبی ،همانجا.
 )806همان منبع.
 )807کروبی ،همان منبع.
 )801درباره راهکارهای اصالحطلبان نگاه کنید به :بابـاعلی ،مهـرداد ،و مهـاجر ،ناصـر ،از اصـالحات تـا برانـدازی :تنگناهـا و
چشماندازها ،نشر نقطه ،بهار  ،8818فصل چهارم ،صص .58-67
 )801خجسته رحیمی ،رضا « ،خاتمی ،کروبی و عبداهلل نوری از نگاه کرباسچی ،گفتگوی رضا خجسته رحیمی با غالمحسین
کرباسچی» ،اخبار روز ،شنبه  84دی  8817ـ  8ژانویه .8001
« )880نامه سرگشاده دانشجویان 80 :پرسش از محمد خاتمی» ،اخبار روز ،یکشنبه  84آذر  8817ـ  84دسامبر .8001
 )888کرباسچی ،غالمحسین ،همان گفتگو.
 )888همان منبع.
 )888کروبی« ،گفت و گوی عباس عبدی با کروبی ،»...همان منبع.
 )884کروبی ،همانجا.
 )885احمدی امویی ،بهمن« ،هاشمیزاسیون خاتمی» ،گویانیوز ،چهارشنبه  7اسفند .8817
« )886بررسی گزینه موسوی در فراکسیون اصولگرایان :اکثریت مجلس سرگردان بین موسوی و احمدینـژاد!» ،اخبـار روز،
چهارشنبه  1اردیبهشت  8811ـ  81آوریل .8001
« )887به نفع میرحسین موسوی ،خاتمی از رقابتهای انتخاباتی کنار کشید» ،اخبار روز ،سه شـنبه  87اسـفند  8817ـ 87
مارس  .8001معین نیز بیانیهای در حمایت از موسوی صادر کرد :معین ،مصطفی« ،حمایت معین از موسوی» ،ایران امـروز،
 88آوریل .8001
 )881تصادم خامنه ای ،رهبر کنونی نظام و رئیس جمهور سابق ،با میرحسین موسوی ،نخست وزیر سابق و نـامزد انتخابـاتی
معترض امروز به دفعات مورد استناد مخالفین موسوی بوده است .از جمله نگاه کنید به سلیمی نمین ،منبـع پـیش گفتـه ،و
نیز :بادامچیان ،اسداهلل« ،بادامچیان :نخست وزیری موسوی اتفاقی بود» ،سایت کلمه ،جمعه یازدهم دی ماه .8811
 )881موسوی ،میرحسین« ،بیانیه میرحسین موسوی» ،ایران امروز نشریه خبری سیاسی الکترونیک 80 ،مارس .8001
 )880همانجا.
 )888همانجا.
 )888همانجا.
 )888الزم به تأکید است که نامزدهای جریان اصالحطلب عمدتاً از «کمیته صیانت آرا» سخن گفتند و جز مهدی کروبی که
اشارهای تلویحی بر نظارت بین المللی داشت ،سخن چندانی از این موضـوع بـه میـان نیامـد .در ایـن مـورد نگـاه کنیـد بـه:
سحرخیز ،عیسی« ،نظارت بینالمللی؛ اماها و اگرها» ،عصر نو ،یکشنبه  86آوریل .8001
 )884عیسی سحرخیز که خود را از تحول خواهان مدافع «اصالحات ساختاری» میداند نیز به این موضوع تلویحـاً اشـارهای
داشته است« :باید پذیرفت که نامزد اصلی جریان هوادار «اصالحات ساختاری» در شرایط کنـونی حـاکم در جامعـه عبـداهلل
نوری بوده است و در مرحلۀ بعد سیدمحمد خاتمی که متأسفانه نامزدی هر دو اکنون منتفی شده است( ».سحرخیز ،عیسی،
«تحول خواهان و انتخابات» ،عصر نو ،دوشنبه  80آوریل .)8001
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 )885کروبی« ،نامه مهدی کروبی به شورای نگهبان :نگران سالمت انتخابات هستم» ،عصر نو ،سهشنبه  81فـروردین 8811
ـ  7آوریل .8001
 )886موسوی ،میرحسین« ،نامه میرحسین موسوی به آیتاهلل خامنهای :نگران تخلفـات هسـتم» ،عصـر نـو ،پنجشـنبه 88
خرداد  8811ـ  88ژوئن .8001
 )887همانجا.
 )881هاشمی رفسنجانی ،مهدی« ،نامه هاشمی رفسنجانی به آیتاهلل خامنهای :این تهمتها شما را هم نشانه گرفته است»،
عصر نو ،سه شنبه  81خرداد  8811ـ  1ژوئن .8001
 )880کروبی ،مهدی« ،پیام مهدی کروبی در اعتراض به نتیجه و روند انتخابات» ،اخبـار روز ،شـنبه  88خـرداد  8811ـ 88
ژوئن .8001
 )888موسوی ،میرحسین« ،بیانیه میرحسین موسوی در اعتراض به نتایج انتخابات» ،اخبار روز ،شـنبه  88خـرداد  8811ـ
 88ژوئن .8001
 )888همانجا.
5 )884ر 81میلیارد دالر به صورت دویست تن شمش طال و 5ر 7میلیارد دالر نقد از ایران به سوی ترکیه خارج شده است.
در این مورد رجوع کنید به سایت تابناک 81 ،ژوئیه  .8001ابراهیم یزدی در مصاحبهای با بخش فارسی رادیوی بینالمللـی
فرانسه ) (RFIدر تاریخ جمعه  81سپتامبر  8001خبر از نامهای داد که از جانب ملیـ مذهبیها به صندوق بینالمللی پول
دربارۀ این مبلغ پول جابجا شده از ایران به ترکیه نوشته شده بود .پاسخ صندوق بینالمللـی پـول در ایـن خصـوص تـاکنون
رسانهای نشده است.
 )887نیکفر ،محمدرضا« ،در ایران چه میگذرد؟» ،گویانیوز ،سهشنبه  88خرداد .8811
 )881موسوی ،میرحسین« ،بیانیه شماره  1مهنـدس میرحسـین موسـوی در مـورد اعـالم تأییـد نتـایج انتخابـات ریاسـت
جمهوری توسط شورای نگهبان :مسئولیت تاریخی ماست که به اعتراض خود ادامه دهیم» ،عصرنو ،چهارشنبه  80تیر 8811
ـ  8ژوئیه .8001
 )881بشیریه ،حسین« ،گفتگوی دکتر حسین بشیریه در مورد ویژگیهای جنبش مردم ایران» ،ادوار نیـوز ،چهارشـنبه 88
شهریور .8811
 )848موسوی ،میرحسین« ،بیانیه شماره  5میرحسین موسوی خطاب به مـردم شـریف ایـران :همچنـان قویـاً اعتقـاد دارم
درخواست ابطال انتخابات و تجدید آن حقی مسلم است» ،عصرنو ،شنبه  80خرداد  8811ـ  80ژوئن .8001
 )848سحام نیوز ،پایگاه اطالعرسانی حزب اعتماد ملی،
http://www.etemademelli.ir/published/o/oo/45/4557
 )844مهاجر ،ناصر« ،زورآزمایی» ،نشریۀ باران ،شمارۀ  ،88بهار  ،8811صص .81-54
 )845گیزو ) )8717-8174( (Guizotنماینده مجلس ،استاد دانشگاه سـوربن ،وزیـر کشـور ،وزیـر امـور خارجـه در سـال
 ،8180و نیز سفیر فرانسه در انگلستان در سال  8140تصدی چندین وزارتخانه دیگر را تا پایان عمر برعهده گرفت .او را بـه
عنوان وزیری محافظهکار میشناسند.
 )847کتاب پلخانف تحت عنوان تکامل نظریۀ مونیستی تاریخ پس از انقالب به فارسی نیـز ترجمـه گشـت .فصـل دوم ایـن
کتاب به مورخین فرانسوی اختصاص دارد .متن انگلیسی این کتاب در بخش مستندات غیرفارسی مورد ارجـاع قـرار گرفتـه
است.
 )841نگاه کنید به جزنی ،بیژن ،طرح جامعه شناسی و مبانی استراتژی جنبش انقالبی ایران (بخش دوم) ،انتشارات سـازمان
چریکهای فدائی خلق ایران (و نیز انتشارات مازیار) .8857 ،این اثر احتماالً در سال  8858در زندان به رشته تحریر درآمـده
است .بیژن جزنی در این نوشته از «کاست روحانی» سخن میگوید.
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 )841باباعلی ،مهرداد ،مبارزه با انحصارطلبی مضمون عمدۀ مرحلۀ فعلی جنبش رهائیبخش ،راه فـدائی شـمارۀ  ،8شـهریور
 .8851عنوان اصلی کتاب «انحصارطلبی مذهبی» بود که در روی جلد از «مذهبی» فاکتور گرفته شده بود تا از یورش امـت
حزب اهلل به دستفروشهای روبروی دانشگاه تهران در امان بماند .در این رسـاله ،انحصـارطلبی مـذهبی تضـاد عمـده جنـبش
معرفی میشود و روحانیت به عنوان یک «کاست» خصلتبندی میگردد .این نحوۀ تدوین نظری دستگاه روحانیت مسـتقیماً
از بیژن جزنی متأثر بود.
 )850باباعلی ،مهرداد ،حاکمیت انحصارطلبان و روند آن ،راه فدائی شمارۀ  ،6دی ماه  .8851در این رساله جمهوری اسالمی
به عنوان یک رژیم بناپارتیستی مذهبی خصلتبندی میشود و از دو نوع «کاست» ،یکی «کاست روحانی» و دیگری «کاسـت
حکومتی» سخن گفته میشود .ب عدها ،راه کارگر طی یکرشته جزوات ،حاکمیت را فاشیسم مذهبی تلقی میکند و از «کاست
حکومتی» و نه «کاست روحانیت» یاد میکند .تز بناپارتیسم مذهبی با تز فاشیسم مـذهبی تفاوتهـای مهمـی داشـت کـه از
جانب نگارنده به مناسبتهای گوناگون از جمله در «جمعبندی از مباحثـات وحـدت فیمـابین راه فـدائی و سـازمان کـارگران
انقالبی ایران ـ راه کارگر» در نشریۀ راه کارگر ،دی ماه  )8114( 8868آمده است .در مقالـۀ اخیـر آقـای محمدرضـا نیکفـر،
«دین جداخواهی و دولت جداخواهی» ،اخبار روز ،دوشنبه  7دی  81-8811دسامبر  ،8001بخش پانویسهـا بـه نادرسـتی
ادعا شده است که -7« :تنها سازمان «راه کارگر» این جسارت نظری را داشت که قدرت را در دست یک «کاسـت روحـانی»
بداند .این سازمان که از طرف گروه های چپ زیر فشار شدیدی برای تسلیم شدن بـه تحلیـلهـای کلیشـهای طبقـاتی قـرار
داشت ،گام به گام از خالقیت آغازین خود دور شد .همۀ سازمانهای چپ ایران پیشروی روشنفکرانۀ خود را از دست دادند و
در تبعید هم نتوانستند خود را به لحاظ نظری بسازند ».صرفنظر از برخی داوریها ،که بررسیشان از حوصـلۀ مقالـه حاضـر
خارج است ،این اطالع که طرح ایدۀ «کاست روحانی» تنها از جانب سازمان راه کارگر بوده است ،اشـتباه مـیباشـد .بنـا بـه
اطالع این قلم ،الاقل قبل از پیدایش سازمان راه کارگر ،بیژن جزنی در سال  8858این برداشت نظری را تدوین کرد و من و
سایر دوستان راه فدائی نیز از آن بهره گرفتیم و در تحلیل نظام جمهوری اسالمی بهکار بستیم .بالعکس سازمان راه کارگر از
«کاست حکومتی» و نه «کاست روحانیت» سخن گفت.
 )858باباعلی ،مهرداد« ،نگاهی اجمالی به آرای بیژن جزنی در پرتو انقالب بهمـن» ،در جنگـی دربـارۀ زنـدگی و آثـار بیـژن
جزنی  ،منتشره از جانب کانون گردآوری و نشر آثار بیژن جزنی ،پاریس ،انتشارات خاوران ،چاپ اول بهار  ،8871صص -886
 .818در این نوشته تاریخچه مباحثه پیرامون «کاست روحانی» و «کاست حکومتی» و دیدگاه جزنـی و سـپس راه فـدائی و
همچنین راه کارگر آمده است .باالخص رجوع کنید به صص .888-88
 )858لنین ،والدیمیر ایلیچ« ،ابتکار عظیم» ( 81ژوئن سال  ،)8181آثار منتخبه در یک جلـد ،تجدیـد چـاپ سـال -8858
 ،8174صص .616-708
 )854بهداد ،سهراب و نعمانی ،فرهاد ،طبقه و کار در ایران بعد از انقالب ،ترجمه محمود متحـد ،تهـران ،نشـر آگـاه.8817 ،
متن انگلیسی این اثر در بخش مستندات به زبانهای غیرفارسی ،در پایین ،مورد ارجاع واقع شده است.
 )857این موضوع در فصل دوم کتاب از جانب مؤلفین آمده است .همچنین نگاه کنید به :بهداد ،سهراب« ،گفت و گوی کاوه
مظفری و آیدین اخوان با سهراب بهداد» ،سایت تحلیلی البرز 87 ،دسامبر .8001
 )860موسوی ،میرحسین« ،بیانیه شمارۀ  86مهندس میرحسین موسوی به مناسبت  86آذر» ،عصـرنو ،یکشـنبه  6دسـامبر
.8001
 )868هاشمی رفسنجانی ،مهدی« ،هاشمی رفسنجانی :جامعه ای را که سه چهار میلیون دانشجو دارد نمیشود با فریب اداره
کرد» ،عصرنو ،یکشنبه  6دسامبر .8001
 )868اعتمادی ،ناصر« ،نگرانی از تبدیل بحران اقتصادی به بحرانهای کارگری» ،بخش فارسی رادیـوی بـینالمللـی فرانسـه
) 88 ،(RFIژانویه http://www.rfi.fr/actuafa/articles/121/article10410.asp،8080
 )864نوری عالء ،اسماعیل ،سایت سکوالریسم نو 81 ،ژوئیه .8001
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 )865مهاجر ،ناصر« ،زورآزمایی» ،باران ،شمارۀ  ،88بهار .8811
 )866روزبه ،تقی« ،کدام پارادیم؟ نگاهی به شعارهای مردم و دینامیزم فرارونده آنها» ،سایت عصرنو ،چهارشـنبه  88مـرداد
 88 ،8811اوت .8001
 )867شالگونی ،محمدرضا« ،اعتصاب عمومی برای تداوم و گسترش جنبش اعتراضی مردم!» ،عصرنو ،دوشنبه  8تیر -8811
 88ژوئن .8001
 )861مهاجر ،ناصر ،همان منبع ،ص .47
 )870اعتمادی ،ناصر« ،نگرانی از تبدیل بحران اقتصادی به بحرانهای کارگری» ،بخش فارسی رادیـوی بـینالمللـی فرانسـه
 88 ،RFIژانویه 8080؛ نیز رجوع کنید به ثقفی ،علیرضا« ،چرا طرح تحول اقتصادی با این سـرعت تصـویب شـد» ،وبـالگ
کانون مدافعان حقوق کارگر ،دی ماه.8811
 )878باباعلی ،مهرداد« ،بحران مالی  ،8001پایان مدل آمریکائی سرمایهداری و چشمانـداز خاتمـۀ توفـق جهـانی آمریکـا»،
آرش ،شمارۀ  ،8دی ماه  -8817ژانویه  ،8001صص .864-875
 )878به نقل از ایرنا ،خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران ،شنبه  88خرداد  ،8811کدخبر .545886
 )878شریعتمداری ،حسین ،کیهان ،شنبه  88خرداد .8811
 )874خاتمی ،محمد« ،باید بگوییم کودتای مخملین صورت گرفته است» ،اخبـار روز ،پنجشـنبه  88تیـر  8 -8811ژوئیـه
.8001
 )871موسوی ،میرحسین« ،بیانیه شمارۀ  88میرحسین موسوی خطاب به ملت ایران ،آنچه ما میخواهیم استیفای حقـوق
از دست رفته ملت است» ،عصرنو 5 ،سپتامبر .8001
 )871کروبی ،مهدی« ،توصیحات جدید کروبی در مورد نامهاش به هاشمی» ،عصرنو ،پنجشـنبه  88مـرداد  88 -8811اوت
.8001
 )810کروبی ،مهدی« ،کروبی با انتشار بیانیهای گفت :دولت برآمده از انتخابات را دارای مشروعیت و مقبولیـت نمـیدانـد!»،
گویانیوز ،سه شنبه  1تیر .8811
 )818موسوی ،میرحسین« ،بیانیه شمارۀ  ،»...88همانجا.
 )818موسوی ،میرحسین« ،جمهوری اسالمی ،نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر! واکنش موسوی به شـعار «جمهـوری
ایرانی» ،اخبار روز ،شنبه  80مرداد  8 -8811اوت .8001
 )818منتظری ،حسینعلی« ،پاسخهای فقهی ـ سیاسی آیتاهللالعظمی منتظری بـه پرسشـهای حجـتاالسـالم والمسـلمین
دکتر محسن کدیور» ،عصرنو ،شنبه  80تیر  88 -8811ژوئیه .8001
 )814دستغیب ،علی محمد« ،آیت اهلل سیدعلی محمد دستغیب ،از مراجع تقلید و عضـو مجلـس خبرگـان رهبـری :تـا دیـر
نشده ،خبرگان تشکیل جلسه دهد» ،عصرنو ،پنجشنبه  88مرداد  88 -8811اوت .8001
 )815موسوی ،میرحسین« ،جمهوری اسالمی ،نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر! ،»...همان منبع.
 )816موسوی ،میرحسین« ،در دیدار با جمعی از اهالی رسانه و مطبوعات ،موسوی :منشوری فراتر از جبهه و گـروه سیاسـی
تدوین میکنیم» ،عصرنو ،چهارشنبه  88تیر  88 -8811ژوئیه .8001
 )817موسوی ،میرحسین« ،بیانیه شمارۀ  1مهنـدس میرحسـین موسـوی در مـورد اعـالم تأییـد نتـایج انتخابـات ریاسـت
جمهوری توسط شورای نگهبان» ،عصرنو ،چهارشنبه  80تیر  8 -8811ژوئیه .8001
 )811موسوی ،میرحسین ،همانجا.
 )811بهشتی ،علیرضا« ،جزئیات «راه سبز امید» در گفت و گو با علیرضا بهشتی ،دیدهبان جامعه خواهیم بود» ،عیرنـو ،سـه
شنبه  87مرداد  81 -8811اوت .8001
 )810طالعی ،جواد« ،آقای موسوی ،لطفاً خودکشی سیاسی نکنید!» ،اخبار روز ،چهارشنبه  84تیر  85 -8811ژوئیه .8001
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 )818طالعی ،جواد ،همانجا.
 )818موسوی ،میرحسین« ،بیانیه شمارۀ  88میرحسین موسوی خطاب به ملت ایران» ،عصرنو 5 ،سپتامبر .8001
 )818بهشتی ،علیرضا ،همانجا.
 )814موسوی ،میرحسین« ،انتخابات عمق مشکالت کشور را پیش روی ما گذاشت» ،عصرنو ،چهارشنبه  84مـرداد -8811
 5اوت .8001
 )815رجوع کنید به انقالب اسالمی در هجرت،
http://enghelabe-eslami.com/maghalat/3gozareshejadidaz tazahorate mardomi.htm
 )816رجوع کنید به مهاجر ،ناصر« ،زورآزمایی» ،همان منبع ،ص .50
 )817موسوی ،میرحسین« ،بیانیه شمارۀ  1مهندس موسوی :با ترفندهایی که ماهیت آن برای همه مردم روشن شده اسـت
از صحنه بیرون نمیروم» ،عصرنو 4 ،تیر  85 -8811ژوئن .8001
 )811نوریعال ،اسماعیل« ،نگذاریم اسالمیستها رنگمان کنند» ،گویانیوز ،جمعه  88مرداد  85 -8811اوت .8001
 )811کریمی ،بهزاد« ،نشانهیابی برای نشانهگذاری ،ائتالف سیاسی ملی بر زمینه اتحاد اجتماعی ملـی» ،عصـرنو ،دوشـنبه 5
مرداد  87 -8811ژوئیه .8001
 )800کریمی ،بهزاد« ،جنبش سبز خودبنیاد است! گفتگوی تالش با بهزاد کریمی ـ بخـش اوّل» ،عصـرنو ،شـنبه  88مـرداد
 88 -8811اوت .8001
 )808همایون ،داریوش« ،برگ زرین تاریخ ایران» ،عصرنو ،جمعه  81ژوئن .8001
 )808هیات سیاسی ـ اجرایی اتحاد جمهوریخواهان ایران« ،پیام اتحاد جمهوریخواهان ایران به مناسبت بازگشایی مدارس
و دانشگاهها» ،جمهوری 88 ،سپتامبر  80 -8001شهریور http://jomhouri.com ،8811
 )808احمدی ،فریدون « ،جنبش سبز کنونی ،جنبش رنگین کمانی است ،گفتگوی تالش با فریدون احمـدی» ،عصـرنو81 ،
سپتامبر .8001
 )804امینی ،بهمن« ،آیا صورت مسئله به همین سادگی است که اکبر گنجی میگویـد؟» ،عصـرنو ،شـنبه  88اوت -8001
 88مرداد .8811
 )805مرتضوی ،باقر و سیف ،اسد« ،جنبش اعتراضی در ایران و اپوزیسیون ارتجاعی خارج از کشور» ،عصـرنو ،پنجشـنبه 85
تیر  86 -8811ژوئیه .8001
 )806گنجی ،اکبر« ،با این رژیم چه باید کرد؟( )7بر ساختن دموکراسی؟ یا دیکتاتوری دین و ملیت و سـنت؟» ،اخبـار روز،
یکشنبه  85مرداد  86 -8811اوت .8001
 )807کدیور ،محسن« ،مصاحبۀ مجلۀ اشپیگل ( )8001 -87با اسالمشناس و فیلسوف مشهور ،آیتاهلل محسن کـدیور ،ایـن
حکومت الهی شکست خورده است» ،برگردان س .حاتملوی ،عصرنو ،سهشنبه  1تیر  80 -8811ژوئن .8001
 )801بازرگان ،عبدالعلی ،سروش ،عبدالکریم ،کدیور ،محسن ،گنجی ،اکبر ،و مهاجرانی ،سید عطاءاهلل« ،خواستههـای بهینـه
جنبش سبز» ،عصرنو ،یکشنبه  8ژانویه .8080
 )801مهاجرانی ،عطاءاهلل« ،گفتگو با مهاجرانی در مورد بیانیه پنج نفره« :اتاق فکر» جنبش سبز تشکیل شده است» ،جرس،
 80دی  ،8811ساعت  8:01قبل از ظهر.
 )880مهاجرانی ،عطاءاهلل ،همانجا.
 )888امینی ،بهمن ،همانجا.
 )888مهاجرانی ،عطاءاهلل ،همانجا.
 )888سرمقاله اخبار روز« ،پرسش ما ،در «اتاق فکر جنبش سبز» چه میگذرد؟» ،اخبار روز ،سهشـنبه  88دی 88 -8811
ژانویه .8080
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 )884نوریعال ،اسماعیل« ،نگذاریم اسالمیستها رنگمان کنند ،جمعهگردیهای اسماعیل نوریعـال» ،گویـانیوز ،جمعـه 88
مرداد .8811
 )885خامنهای ،سیدعلی« ،رهبر معظم انقالب در دیدار مسؤوالن سازمان تبلیغات اسالمی :در فضای غبارآلود فتنه ،خـواص
از مواضع دوپهلو پرهیز کنند» ،خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (ایرنا) 81 ،دی ماه  ،8811ساعت  85:04عصر.
 )886فقیهی ،محمدمهدی« ،درنگی در فتنه اخیر و راههای برونرفت از آن» ،تابناک 84 ،آذر  ،8811کُدخبر.77888 :
 )887موسوی ،میرحسین« ،بیانیه شمارۀ  5 ،87پیشنهاد موسـوی بـرای حـل بحـران» ،اخبـار روز ،آدینـه  88دی -8811
8ژانویه .8080
 )881خاتمی ،سیدمحمد« ،عده قلیلی در هر دو جریان با شیطنت میخواهند جو را رادیکال کننـد» ،خبرگـزاری ایلنـا81 ،
دی ماه  ،8811ساعت  04:88عصر ،کُدخبر.808187 :
« )881در پی تجمع در برابر مسجد قبا ،سرکوب مردم تهران شدت یافـت» ،عصـرنو ،دوشـنبه  1تیرمـاه  81 -8811ژوئـن
.8001
 )880گویانیوز ،یکشنبه  7تیر  81 -8811ژوئن .8001
 )888هاشمی رفسنجانی ،مهدی« ،اولین سخنرانی هاشمی رفسنجانی پس از وقایع اخیر :عوامل مرموزی عامل ایجاد شکاف
میان مردم و نظام هستند» (ایلنا) ،گویانیوز ،یکشنبه  7تیر  81 -8811ژوئن .8001
« )888در پی تجمع در برابر مسجد قبا ،سرکوب مردم تهران شدت یافت» ،همان منبع.
« )888جلسه هیأت ویژه با نماینده موسوی ،توافق حاصر نشد!» ،اخبار روز ،دوشنبه  1تیرماه  81 -8811ژوئن .8001
 )884کروبی ،مهدی« ،دوشرط کروبی برای حضور در هیئت ویژه رسیدگی به انتخابات» (به نقل از بـیبـیسـی) ،گویـانیوز،
شنبه  6تیرماه  87 -8811ژوئن .8001
« )885جلسه هیأت ویژه با نماینده موسوی ،توافق حاصل نشد!» ،همان منبع.
 )886کروبی ،مهدی« ،کروبی خطاب به شورای نگهبان :مسئولیت را بر دوش رهبری بگذاریـد» ،اخبـار روز ،چهارشـنبه 80
تیر  81 -8811ژوئن  .8001این نامه کروبی از حیث روشن ساختن تنزل مقام شورای نگهبان به دلیل عملکـردش طـی دو
دهۀ گذشته حائز اهمیت ویژهایست.
 )887کروبی ،مهدی ،همانجا.
 )881ایلنا 81 ،تیرماه  80 -8811ژوئیه .8001
 )881رجوع کنید به« :گزارش اخبار روز از مواضع اصالحطلبان بعد از «قانونی» شدن انتخابات» ،اخبـار روز ،چهارشـنبه 80
تیر  8 -8811ژوئیه .8001
 )880سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ایران« ،دولت فاقد مشروعیت و وجاهـت قـانونی اسـت» ،عصـرنو ،سـهشـنبه  1تیـر
 80 -8811ژوئن .8001
 « )888بیانیه سازمان مجاهدین انقالب در محکوم کردن برخورد با احزاب و افشای تکمیل پروژه کودتا» ،گویانیوز ،یکشـنبه
 7تیر  81 -8811ژوئن .8001
 )888هاشمی رفسنجانی ،مهدی« ،سخنان هاشمی رفسنجانی» ،اخبار روز ،آدینه  86تیر  87 -8811ژوئیه .8001
 )888هاشمی رفسنجانی ،مهدی ،همانجا.
 )884خامنهای ،سیدعلی« ،بیانات رهبری در تنفیذ حکم ریاست جمهوری» ،تابناک 88 ،مرداد  -8811کُدخبر.51858 :
 )885خامنهای ،سیدعلی ،همانجا.
 )886کیهان ،دوشنبه اول تیرماه  88 -8881ژوئن .8001
 )887کیهان ،پنجشنبه یازدهم تیرماه  8 -8811ژوئیه .8001
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« )881در شورای امنیت ملی بررسی شد :طرح بازداشت موسوی و کروبـی» ،اخبـار روز ،آدینـه  88مـرداد  84 -8811اوت
.8001
 )881در تاریخ یکشنبه  81مرداد  1( 11اوت) ،حمیدرضا کاتوزیان اعالم داشت که «پدر آقای روحاالمینی خواستار قصـاص
شده اند» (اخبار روز 81 ،مرداد  1 – 8811اوت  .)8001به گزارش سایت کلمه به گفتـه آقـای عبدالحسـین روح االمینـی،
عالوه بر محمد کامرانی ،محسن روحاالمینی ،امیر جوادی فر ،رامین آقازاده قهرمانی نیز چهارمین قربانی کهریزک بوده اسـت
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