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 طرح بحث 
م هن نوشته کند، ایگونه که نقد فیلم یا نمایش لزوماً داستان و محتواي اثر مورد نقد را دنبال نمیهمان
ید؛ ی) بیفزاسنجاندار این نمایش (رفازیگر نامي بهاي موجود دربارهخواهد صرفاً داوري دیگري به داورينمی

که در نمایش  عههایی) از جامتري در میان است: یعنی آن بخشی (یا بخشویژه اینکه در اینجا پاي بازیگر مهمبه
تر از هممی بس باور من پرسشکند. بهي رفسنجانی با جدیت (یا شاید هم کاهلی) ایفاي نقش میعروج دوباره

 ، آن استهد بود)نگاري سیاسی خوا(پرسشی که دیریا زود موضوع تاریخ» نجانی که بود و چه کرد؟رفس«اینکه 
هاي یرغم ناهمگوناي که رفسنجانی به سهم خود بر آن حکم راند و بخشا بدان شکل بخشید، بهکه جامعه

ها چه گونیاین ناهمکند؛ یعنی از دل شده را چگونه ارزیابی میاش اینک وضعیت خود و روند سپريدرونی
شتار همه، این نوینانگاهی درمجموع وجه غالب یافته و الجرم از امکان تکثیر بیشتري برخوردار شده است. با 

رخی از بناچار با مضمون اند، بهاي به مساله نگریستههایی که از چنین زاویهخواه در کنار برخی دیدگاهناخواه
 .تاریخیِ رفسنجانی هم مواجه خواهد شد-سیي سیاي کارنامهها دربارهداوري

 :هاي این بحث فشرده و ناتمام اشاره کنماما بهتر است در ابتدا به برخی از محدودیت
اش لزوماً وابسته ي ایران نسبت به مسیر نزدیک تاریخیجامعه» 2خودآگاهی عمومی«ارزیابی وضعیت  •

دانیم موقتی است) نیست؛ هرچند نوع تجربه میشدن در نمایش حاضر رفسنجانی (نمایشی که بهبه دقیق
تواند شاخص ي حاکمیت ایران، میهاي دیرین خیمهنگاه عمومی به رفسنجانی، به عنوان یکی از ستون

ي ایران باشد، و از این نظر، باید تا قابل توجهی درخصوص درك (پیامدهاي) مناسبات سلطه در جامعه
 .3نگریستدقت و چندجانبه در آن جاي ممکن به

                                                      
(برگردان: افریدون؛ دنیاي دانش) اشاره دارد؛ شاید تأثیري که » پذیرِ آرتورو اوییصعود مقاومت«اي از برتولت برشت به نام نامهعنوان این متن به نمایش -1

 ن رفسنجانی با آن گانگستر اهلتر از وجه شباهت داستاگذاشت، قوي) در من به جاي 1378؛ تئاتر شهراجراي قوي این نمایش با کارگردانی مجید جعفري ( 
 شیکاگو باشد. 

هاي مختلف جامعه (از دل ستیزها و هاي متفاوت الیهبه معناي خودآگاهی مشترك نیست؛ بلکه برآیند خودآگاهی» خودآگاهی عمومی«ترکیب  -2
هاي یههاي طبقاتی الگاهیروشن است که مضمون این برآیند پیوند نزدیکی با سطح خودآ ي روند کلی سیر جامعه است.هاي دایمی آنها) دربارهپویایی

 مختلف دارد.
است. » دعوت به کار ناممکن«سیاسی، کمابیش از جنس -نسبت به رویدادهاي اجتماعی» نگاه دقیق یا جامع«اي امروزيْ فراخواندن به در فضاي رسانه -3

تبعِ آن افول نگرش انتقادي به وضعیت مستقر، عوامل عینی و تاریخی دیگري و به بخشو مبارزات رهایی» خواهیرمانآ«جدا از پیامدهاي خاص عصر افول 
یافتن آهنگ زندگی روزمره (پیامد مناسبات کاري و تکنیکی نوین)، و اند. براي مثال، در اثر شتابهم امکان نگریستن دقیق یا انتقادي را دشوار ساخته

باالیی یافته است؛ این پدیده نیز » محبوبیت«خوانی رواج/گویهنویسی و گزینگویهاي، گزینرسانه-ي ارتباطییلی تکنولوژیک در حوزههاي تحمضرورت



ي میدانی یا پژوهش اي معین نیازمند کار تحقیقی گستردهارزیابی رویکرد غالب یک جامعه به مساله •
اي داشته باشد. درعوض، این نوشته بر اي است؛ حاشا که این نوشته چنین داعیهاَسناديِ دقیق و پردامنه

ي وضعیت د از منظري معین دربارهکوشزبان صرفاً میاي فارسیهاي مشهود در فضاي رسانهاساس داده
حال، این تفاوت آشکار نباید موجب فراموشی این نکته شود که کار کند. با این زنیمورد بحث گمانه

برآمده از برخی مشاهدات نامنسجم » منطقی/استداللیِ«هاي زنیپژوهشیِ تجربی عموما بر مبناي گمانی
 .شودآغاز می

، حداقل دو ابهام و نارسایی مفهومی را در خود حمل »به خودشدرك جامعه نسبت «گفتن از سخن •
هاي رغم شکافسازي جامعه بهواحد براي جامعه و همگن کند: یکی قایل شدن به یک سوژگیمی

ي مردم به این طبقاتی عظیم موجود در جامعه؛ و دیگري این تصور نادرست که گویی همه-اجتماعی
شده و وزن هاي ثبتي این واکنشاند و مضمون همهنشان دادهي مشخص واکنشِ قابل ثبتی پدیده

 .ها در برآورد نهایی مورد محاسبه قرار گرفته استنسبی آن
طرف اجتماعی و حتی در قلمرو دانش اجتماعی دشوار بتوان از نگاه بی-در موضوعات سیاسی •

خبري نباشد، الجرم از سخن گفت؛ اصرار بر این مساله اگر از جنس بی») درك ابژکتیو«(اصطالحا 
) است، مناسبات اجتماعی کاري است. چون در اینجا، آنچه موضوع بحث (یا پژوهشجنس فریب

بخشد. هاي هنجاري وي را تعین میگیرياست که خودْ نوع نگاه نویسنده (یا محقق) و جهت
هاِي تی و منافع/دغدغهطبقا-هاي اجتماعیها و جایگابخشی بسیارند: از خاستگاههاي این تعینمیانجی

ي مستقیم زیستی با انواعی از مناسبات ستم، تا ساختارها و سازوکارهاي مادي مشخص، تا مواجهه
نما به مناسبات اجتماعی را (در جهت دوام آنها) شکل ایدئولوژي مسلط که نوع نگاه غالبِ بدیهی

طرف نیست و ه موضوع این بحث بیي متن حاضر نیز طبعا نسبت ببخشند. در همین راستا، نویسندهمی
 .باره را ضروري یافته استهمین دلیل، مداخله در این از قضا دقیقاً به

 

 ) دشواریابیِ حقیقت تاریخی1

هاي تاریخِی یابی به فاکت، دست»خاص«طور طور کلی، و در سیاست حاکمانِ ایران بهدر سیاست حاکمان به

ي حقیقت، هرچند دلیل اصلی رویهي جامعه بهکردهیاز آماسکردن نناب بسیار دشوار است؛ جبران

ها «فاکت«گونه ترین دالیلی است که اینگمان یکی از مهمحقایق تاریخی) نیست، اما بی (یا جعل» سازيفاکت«

شدن شوند. اما این حرف بدان معنی نیست که حاکمان کنونی از گفتهراحتی در سطح وسیعی پذیرفته میبه

ي بزرگی دارند؛ چراکه آنان امروزه به ابزارها و (در قالب بیان یک فاکت مشخص) واهمه» ت تاریخیحقیق«
                                                                                                                                                                     

یم که زند. اگر با این درك هگل همراه باشاجتماعی دامن می-دیدنِ مسایل سیاسیسویهطورکلی به رشد تکسویه و بههاي تکي خود به رشد نگاهنوبهبه
 .سویگی نیستي تکمند سیطرهجاي نگرش انتقادي) نیز چیزي جز تداوم نظامگمان حاکمیت ایدئولوژي (به، بی»سویگی استخطا در تک«



کنندگی یک ، قابلیت مجاب»هافاکت«دهد ازطریق تولید انبوه ها امکان میسازوکارهایی مجهزند که به آن

بودن یک آنکه سرشت ناب ضیحآن) را مهار کنند. تو» حقیقتِ«بخشِ هاي سیاسی رهاییفاکت معین (و داللت

دادن دقیق آنها، امکان اجماع عمومی هاي عینی خاصی در آن است که تعیین و نشانوابسته به ویژگی» فاکتْ«

کنندگِی طریق به آن فاکتِ مشخصْ قابلیت نسبیِ مجابسازد و بدینفاکت را فراهم می در مورد حقیقت آن

جوامعی نظیر ایران حاکم است، یعنی در شرایط تداوم خفقان  ي که بر»خاص«دهد. در وضعیت عمومی می

ي دور از قدرت) در اکثر موارد نه با خالء اطالعات، بلکه با انبوهی از اخبار و معناي توده سیاسی، مردم (در

اند. یا سیاسی امور تاریخی» حقایقِ «ي آنان از قضا مدعی بیان اند که همهها و تفاسیر ضدونقیض مواجهگزاره

حالی که بنا به  ها و تفاسیر ضدونقیض در مورد یک پدیده/رویدادِ معین، درسرازیر شدن انبوه گزاره

ها) وجود ندارد، ها (یا اعالم عمومی این ارزیابیشدن براي ارزیابی عینی آنهاي سیاسی امکان ژرفمحدودیت

. و این 4کردن نهایی آنهاستشده، درجهتِ غربالها و تفاسیر ارائهي دادهمند امکان مقایسهبه معنی سلب نظام

لحاظ ، که درنهایت به»ارزهاي همداده«با انبوهی از ») افکار عمومی(«سازي جامعه چیزي نیست جز مواجه

گرند. اما در قلمرو مسایل سیاسی هایی خنثی و خنثیتأثیرات عمومی در شناخت حقیقت تاریخی، اغلبْ داده

هاي معموالً در جریان جنگ قدرت میان جناح» حقیقیشبه«هاي ، از آنجاکه این سیل دادهویژه در ایران)(به

مراجع «یافته از هایی نشتي فاکتْمثابهها را چنان بهشوند، برخی مفسران و فعالین سیاسی آنحاکم عرضه می

گونه ، این»یت اطالعاتمدیر«کنند که در عصر کلی این نکته را فراموش میگیرند، که بهجدي می» قدرتْ

» مدیریت سیاسیِ «ي ي حاکمان در حوزهآمیز و بر مبناي محاسبات ویژهتوانند گزینشی و تحریفها میداده

 جامعه عرضه یا برجسته شوند. 

ي تاریخی (یا یک رویداد ي یک پدیدهبنابراین، از دل انبوهی از اخبار و اطالعات ضدونقیضی که درباره

اي براي فهم یا منصفانه شوند، و صرفاً با تکیه بر آنها دشوار بتوان داوري خردمندانهائه میسیاسی) معین ار

ها و اطالعات دهد، طرد بسیاري از دادهماهیت آن رویداد) انجام داد. آنچه در عملْ رخ مییا حقیقت تاریخی (

هاي ایدئولوژیک گاهانه بر انتخابهایی که خودآگاهانه یا ناآهاي پیشینِی معین است، گزینشبه نفع گزینش

اند. در این معنا، هاي سوبژکتیو درآمیختهاز هر چیز با سویه(متأثر از هنجارها و مناسبات مسلط) استوارند و بیش

ها و اطالعات در وضعیتی که شرایط عمومی جامعه (از جمله سرکوب شدید امکانان ي فرد با انبوه دادهمواجهه

                                                      
کند، میشود، کمابیش همین سازوکار جریان دارد و عمل مدرن نیز تاجایی که به امور بنیادي (حقایق اساسی) مربوط می» دموکراسیِ-لیبرال«در جوامع  -4

هاي ضروري)، ها و مهندسییتمعنا که در چارچوب پلورالیسمِ سیاسی و آزادي بیان (و با چاشنی برخی مدیرتر. بدینتر و ظریفاي پیچیدهگونهگیریم به
یابد و درنتیجه نمی اجتماعی بسط ها عموما امکانکن آنکه نقد بنیانگیرند، طوريقرار می» سازيِ مطلقنسبی«نهایتاً این دسته حقایق بنیادي در معرض 

 نیروي اجتماعی موثري بیانجامد.تواند به ظهور نمی



، 5نسبت به امور را از وي سلب کرده است دستان) امکان پرورش نگرشی مستقل و نقادانهتحرکات سیاسی فرو

تدریج به ها، که بهتفاوتی محض به دادهتر) بیدهد: یکی (در سطحی وسیعي انفعالی رخ میعموما به دو شیوه

و در  6شودتبط نیستند بدل میطور کامالً مشهود) با زندگی فرد مرتفاوتی نسبت به مسایلی که مستقیماً (و بهبی

گیرد؛ و دیگري، سپردن فرمان انتخاب خود ي عمومی قرار میزدایی از عرصهترِ سیاستانطباق با کانتکست عام

هاي گیريکنند، و سپس بازگویی مضامین و جهتکردن را براي عموم تسهیل میبه مراجعی که نفس انتخاب

از همه، براي خود). رویکرد انفعالی دوم  ها (بیشصی بر این واگویهزدنِ شخو لعابانتخابیِ آنها و رنگ

مصرفی آن، » مواهب«شدن ارتباطات اجتماعی و فراگیرشدن موازات تثبیت عصر دیجیتالیاي است که بهپدیده

شدن سلطه تحت مناسبات اي براي فهم سازوکارهاي درونیرشد مشهودي یافته است و تحلیل آن اهمیت ویژه

 .نی قدرت در ایران داردکنو

تر از حقیقت تاریخی را به میان کشید: حقیقت در امتداد آنچه گفته شد شاید در اینجا بتوان معنایی گسترده

ماند، بلکه هاي متعارف تاریخی یا روندها و رویدادهاي گذشته محصور نمیتاریخی در این معنا صرفاً در پدیده

تر موقعیت حال در جهت فراروي از آن یاري برساند؛ یعنی هر ایی عمیقناظر بر هر آن چیزي است که به شناس

گیري و بازتولید وضعیت حاضر ضروري باشد. از این هاي شکلچیزي که براي فهم و شناسایی فرایند و ریشهآن

 فقط محدود به دسترسی به اخبار و اطالعات ناب نیست، یا حتی صرفاًمنظر، ملزومات فهم حقیقت تاریخی نه

و روشنگري  ها و مکاشفات شخصی نیست، بلکه نیازمند روندهایی از گفتگوي نقادانهچیزي از جنس پژوهش

ي اي که فارغ از میزان گستردگی یا درجهطلبانه است؛ پروسهي سیاسی تحولاجتماعی در بستر یک پروسه

                                                      
ي گسترش و واسطههاي اقتصادي که در شرایط معمولْ بهي زیر تقسیم کرد: بازدارندگیبستهي همتوان (حداقل) به سه دستهاین شرایط عمومی را می  -5

هاي ازدارندگیبدهد؛  و شدت تنزل میایمنی معیشتی، امکان و فراغت رشد و پرورش فکري و سیاسی را بهیابی میزان فالکت اقتصادي و فشار ناشدت
ن هاي مبارزاتی و فقداگیر سنتهاست، که با افول چشمهاي تاریخی آنسیاسی شامل فرایندهاي مستقیم سرکوب طبقاتی و تحرکات سیاسی یا دنباله

کند و امکان می ا تخریبي اجتماعی پرورش خودباوري نقاد ري خود زمینهنوبهها همراه است (وضعیتی که بهل آنهاي تربیتی بدیامکانات و فضاسازي
وکارهاي ي مناسبات و سازاي، و همههاي ایدئولوژیک شامل نظام تربیتی، رسانهکند)؛ بازدارندگیوانهادن استقالل شخصی به مراجع قدرت را تقویت می

 سازيِ) هنجارهاي سیاسی مسلط.ادي(یا ع بسط و نشر و تثبیت
طور عمده مسدود نیز به» از پایین سیاست«هاي قدرت در آمده است، و راهانحصار نخبگانِ صاحبمند بهطور نظامورزي متعارف بهدر جهانی که سیاست -6

تفاوتی سیاسی ر رشد بیدآفریند، که قدرتی میي از ناتوانی و بیشده است، احساس ناتوانی در تاثیرگذاري بر روند تحوالت واقعیتِ اجتماعیْ حس فراگیر
هاي سنگینی هزینه» یانْخاط«راي ب» غیرمجاز«ورزيِ خصوص در جوامعی که سیاستسان تنها دلیل آن). این مساله بهیابد (هرچند نه بهدر سطح جامعه نمود می

هاي ي ایران نمونهامعهجگردد. در ها نمایان میها و تکثیر اخبار مربوط به آنفجایع و جنایت تفاوتی تدریجیِ جامعه نسبت به تکراردر پی دارد، در بی
لفان سیاسی و تماعی و مخااران اجبرخی از بزهک هاي حبس دگراندیشان و اعدامگونه اخبار تکرارشونده وجود دارد (براي مثال: تداوم رویهفراوانی از این

هاي نجومی سن اختالگرایان؛ خودکشی و خودسوزي کارگران و محرومان درمانده؛ و در کنار آجنسانند بهائیان و همهاي اقلیت، ممحکومین گروه
رونگی زستان یا واا در خومحور و تناوبی مانند آلودگی شدید هومحیطیِ انسانهاي ناموسیِ زنان و دختران؛ فجایع زیستخوارانِ اقتصادي؛ قتلرانت

بار ی اسفیت زیستهاي اقلیت و دور از مرکز؛ وضعگرانه نسبت به گروهآمیز و سرکوبهاي تبعیضهران و شهرهاي بزرگ؛ رویهي هوا در تکُشنده
 ها ندارند.ز پروایی از تکرار آنهاي دولتی نیاي و غیره) که حتی رسانههاي جادهنشینان شهري؛ تلفات انسانی در تصادفحاشیه



ي هستی و د و با فهم نقادانهناپذیري علیه مناسبات ستم داشته باشگیري مماشاتموفقیت سیاسی آن، جهت

ها اي از آزاديايْ وجود کمینهشرط وجودي چنین پروسهبسته باشد. اما از آنجا که پیشچیستی این مناسبات هم

تر آن است که حقیقت تاریخی هاي سیاسی و اجتماعی است، تحت شرایط خفقان و سرکوبْ محتملو پویایی

هاي دروغینْ حامالن انسانی خود را بیافریند و دور از انتظار «فاکت«نما و یهیکُندي بتواند از دل پدیدارهاي بدبه

دلیل پیوند آن با حال، گسترش اجتماعی آن، به؛ با این7اندکی هم بیابد» بُرد اجتماعیِ«طور نسبی نیست که به

زه علیه مناسبات ستم رو مبارهاي موجود را مختل سازد. درست از همینتواند موازنهخلق سوژگی تغییر، می

عکس، حفظ وضعیت موجود، همواره همزمانْ تالشی براي شناسایی/شناساندنِ حقیقت تاریخی است؛ یا بر

گر ایدئولوژي ي سرکوبمند براي پوشاندن و تحریف حقیقت است (سویهمستلزم وجود سازوکارهایی نظام

 ).مسلط

 

 اي از مضمون نمایش ) فشرده2

هاي اجتماعی نسبت به مرگ رفسنجانی نشان اي و رسانههاي مشهود در فضاي رسانهشمرور کوتاهی بر واکن

باال را داشته آشکارا دست )apologists(گران اي صداي توجیههاي رسانهدهد که در این موج واکنشمی

و ایجاد  گران از درایت سیاسی رفسنجانی و نقش مؤثر وي در حفظ میزانی از عقالنیت و اعتدالاست. توجیه

عظیمی که وي » معنويِ«ي سیاسی و سان از پشتوانهتوازنِ نسبی در ساختار سیاسی ایران سخن نوشتند؛ و به همین

دادن جنگ با عراق و ساخت گفتند؛ یا از تاثیر مهم وي در پایانفراهم می» طلبیاصالح«براي تحرکات جریان 

ي رفسنجانی و سهم وي در ي تیرهها از گذشتهترین آنهاي پس از جنگ سخن گفتند؛ باهوشنیز در بازسازي

حساِب اقتصاد و گشودن کردن بی هاي اقتصادي و سیاسی (نظیر نئولیبرالیزه«کاريافراط«ها و برخی از سرکوب

                                                      
ها و امکانات زده حدي از آزاديترتیب در جوامع خفقانهاي اجتماعی در بدو امر این امید را برانگیخت که بدینزي و شبکههاي مجافراگیرشدن رسانه -7

کان ین پدیده اماا ظهور بهاي مادي داشت؛ چراکه گمان پایهتأمین خواهد شد. چنین امیدي بی طلبانههاي تحولذهنی براي گسترش پویش-ارتباطی بینا
هاي ر جنبشگونه ارتباطات دینشد؛ براي مثال، کارکرد اهاي مالی و سیاسی خارج میها و تفاسیر) از انحصار قدرتي و امکان کسب اخبار (و دادهگربیان

هاي ژه حکومتویها (و بهآمیز دولتبودن چنین امکاناتی داشت. وانگهی تالش وسواسدرصد و غیره نشان از واقعی-99و بهار عربی و جنبش  88اعتراضی 
عان کرد که اینک حال، باید اذها. با اینهاي ارتباطیِ اجتماعی خود دلیلی است بر برخی امکانات نهفته در آنگونه شبکهمستبد) براي کنترل و نظارت بر این

براي  ا تالشرتباطی را بضاهاي ایسی بر این فها کنترل پلطور محسوسی کاهش یافته است؛ نه فقط به این دلیل که دولتبینی سابق بهابعاد آن امید و خوش
هاي موزهآهنجارها و  ی شدنِ)ویژه به این دلیل که با فراگیرشدن (و دروناند، بلکه (از دید من) بهها تکمیل و تشدید کردهیابی سیاسی بر آنهژمونی

کار ضع موجود بهونفع تداوم  ا را بهطور داوطلبانه امکانات این فضاهراد بهي عمومی، بسیاري از افزدایی فزآینده از عرصهموازات سیاستایدئولوژي مسلط به
داري متاخر فراهم سازِ سرمایهانهي مناسبات بیگبخش) به رشد فزایندهگونه فضاها در عملْ عمدتا پاسخی کاذب (و التیامتر اینکه اینگیرند؛ و باز مهممی
فصلی مضوع بحث حساب آورد (این موهاي ذهنی و روانی بهها را امتداد زندگی مصرفی در ساحتآنتوان کنند و درست از همین روست که میمی
ها را توسعه بخشید)، اما به ت (و آنباید از حداقل امکانات موجود در این فضاها یاري گرفگنجد). بر این اساس، با اینکه میطلبد که در این نوشتار نمیمی

 شمار آورد.  دهی بهیابی و سازماني سازمانماندههاي سیاسی و ارتباطی مستقیم و یا ضرورت معطلبستري جایگزین براي کنش ها راتوان آنرو نمیهیچ



) یاد 67ي اقتصاد و سیاست، و حتی بعضا از نقش وي در تداوم جنگ و کشتارهاي پاي سپاه پاسدارن به عرصه

در او حادث شد تأکید نهادند » ي پیشاز دو دهه«درنگ بر چرخش سیاسی و تغییرات عظیمی که ما بیکردند، ا

اي و (منظور خامنه» ي سخت قدرتهسته«و اینکه این چرخش و تغییرات موجب تشدید اختالفات وي با 

؛ در همین 8ي انجامیدهاي بعدي و«ایستادگی«شرکاء) گردید، که سرانجام به حذف نسبی او از ساختار قدرت و 

ي سیاست قلمداد مداران را بخشی از واقعیت عرصهدر مشی سیاستگرانْ تغییر تدریجی راستا، برخی از توجیه

گران بر نقش ي توجیهبهره گرفت؛ تقریباً همه» مردم«رسمیت شناخت و از آن به نفع کردند که باید آن را به

» جناح تندرو«هاي آرایش قوا و تأثیرات مهم آن در مهار تندرويگر رفسنجانی در معادالت سیاسی و موازنه

 انقالب خدمت در] …[هاي اجتماعی و فرهنگی و نمادین انباشتی از سرمایه«سخن گفتند و رفسنجانی را 

ي فضاي سیاسی ایران ابراز نگرانی کردند؛ در معرفی کردند و از این منظر، نسبت به تحوالت آینده» 9اسالمی

افکن)، برخی براي رویارویی مؤثر با شرایط خطیِر زده (یا هراسگیري این صداهاي نگران و هراسي اوجمیانه

ي روحانی به مثابه و مشخصاً دولت» طلباناصالح«تر از رو، به تجویز راهکار پرداختند: پشتیبانی وسیع پیش

ي رفسنجانی ندي بر صداهاي منتقدِ کارنامهتگران به؛ اغلب توجیه10برِ سنت اعتدال و درایت رفسنجانیمیراث

، رویکرد منتقدان را نامربوط به »)رفسنجانی متاخر«ویژه از میراث سیاسی وي (به 11تاختند و ضمن دفاع تهاجمی

اي سان وزنهگران از اینکه رفسنجانی بههاي امروز ایران معرفی کردند؛ بخشی از توجیهها و ضرورتواقعیت

ي متوسط را خواهی طبقههاي دموکراسیسبک خودْ بخشی از خواستهدوگاه اصالحات، بهکاریزماتیک در ار

قد وي از ي شاهدي بر این مدعا، مدعی دفاع تماممنظور ارائهکرد سخن گفتند و برخی نیز بهنمایندگی می

 .شدند» موسوي و کروبی«وي از  و حمایت» جنبش سبز«

ها چنین برآیند گرفت که: توان از آنگران بسیار بلند است، اما میجیههاي طیف توها در واکنشفهرست داعیه

بود که براي پیوستن » تغییراتی«ي سیاسیِ »هزینه«رغم از دست دادن قدرت سیاسی پیشین (که بخشا رفسنجانی به

ان بود و ي مهمی براي جلوگیري از انحطاط فضاي سیاسی ایرمتحمل شده بود)، همچنان وزنه» مردم«ي به جبهه

ي رفسنجانی از منظر با مرگ وي خالء مهمی در معادالت قدرت ایجاد شده است؛ و سرانجام اینکه نقد کارنامه

 60ي طلبی درخصوص سهم وي در رویدادهاي گذشته (که از نظر آنان تنها به دههجویی و عدالتحقیقت

                                                      
 نریمان مصطفوي  -8
 بهاره آروین  -9

 ي حاکم.ايِ ارگانیک یا داوطلب طبقهنگهدار و بسیاري دیگر از نمایندگان رسانهءاهللا مهاجرانی، ابراهیم نبوي، علی علیزاده مسعود بهنود، فرخعطا -10
اندیشی باید با ترس و احتیاط و حزمي حاکمان ج. ا. درفضاي عمومی میهاي نمایش اخیر آن بود/است که اینک براي نقد کارنامهیکی از شگفتی -11

  ي کمتري برانگیزد.سخن گفت، تا خشم و هجمه



جویی امروز جامعه، بلکه با انتقامهاي درایتی سیاسی است که نه با ضرورتشود)، نوعی بیمحدود می

 ي سیاسی نسبت دارد.لجوجانه

رشد ي رفسنجانی در سطحی چنین گسترده، از هژمونی روبهها در رابطه با جایگاه و کارنامهگونه داعیهانتشار این

ه این باورها ي اصلی (حداقل در این نوشتار) این نیست کواقع مسالهدهد. بر این اساس، بهي حاکم خبر میطبقه

ها و تر فهم خاستگاهي مهمگردد، بلکه مسالهکسانی (در کدام جایگاه اجتماعی/طبقاتی) تکرار میاز زبان چه

 .سازوکارهاي فراگیر شدن آنهاست

 

 ) دشواري وفاداري به حقیقت تاریخی3

آنکه خواسته یا ناخواسته کاران بدون پاسخگویی و مکافات در پیشگاه حقیقت و عدالت بمیرند، بیاینکه جنایت

خودي خود اند کمکی برسانند، بهاي که بر پیکر جامعه وارد آوردههاي تاریخیبه روند شناسایی و درمان زخم

ضرورتی براي » یابی و دادخواهیحقیقت«انگیز است (و فهم این مساله قاعدتاً نباید دشوار باشد که تلخ و غم

تر از آن، جویی ندارد). اما تلخده است، که هیچ ربطی به انتقامشي سرکوبفراروي تاریخی یک جامعه

ترِ نسلِ جوان جامعه (از جمله، از اي از بخش فعالي این پدیده است که صدایی که در فضاي رسانهمشاهده

صدا با حاکمانْ بر فراموشی یا تحریف رسد، درمجموع همگوش میاجتماعی) به-جانب بخشی از فعالین سیاسی

گرایانه و متکی بر تحلیلی شگفت (اگر نگوییم ورزد؛ تاجایی که حتی در رویکردي ظاهراً عملریخ اصرار میتا

که مشخصاً در مورد نشاند. درحالیبرمی» امید یک ملت«فریبکارانه) جنایتکاران را در مقام قهرمانان تاریخی و 

اي داشته باشیم، هنوز هاي اخیر چه ارزیابیالرفسنجانی، فارغ از اینکه در مورد میزان قدرت واقعی وي در س

اي که وي نقش فعال و بارزي در شدههاي ویرانهاي سیاسی و جنگ و زندگیهاي سرکوببسیاري از زخم

ي وي را نیز فرودستان جامعْه برساخته بار مشی اقتصادياند و پیامدهاي مصیبتها داشت باز و گشودهایجاد آن

اي که وي از معماران و پاسدارانِ اصلی آن دهند؛ و نظام سیاسیي خود تاوان میروزانهوار در حیات سیزیف

ساختهْ حیات اکثریت شهروندان را به گروگان گرفته است و در اشکال بود هنوز در همان چارچوب آهنینِ پیش

طور موهن به ي شگفت کهکند. بنابراین، این پدیدهمختلفْ حقوق انسانی و امکان رشدشان را سلب می

گمان شود، بیکشد و در دستکاري آن با نظام سلطه همدست مییک ملت را به چالش می» ي تاریخیحافظه«

ي تمامی در گسترهنیاز به تحلیل جدي دارد. روشن است که حامالن صداهایی از این دست لزوماً به

توانند معرف اند نیز نمیاي ستم رنج بردههگیرند، و حتی بخشی از آنان که از تازیانهجاي نمی» ستمدیدگان«

مان محافظت کنیم، باید بینیْ از باورها و امیدهايصداي تمامی ستمدیدگان باشند؛ اما اگر نخواهیم با سپر خوش



ي اي که قاعدتاً باید در جبههمدنی-توجهی از فعالین سیاسیبپذیریم که در مرگ رفسنجانی بخش قابل

یا خود چنین باور دارند) نیز غمگین یا هراسان (اگر نگوییم سوگوار) شدند. یعنی دیدگان بایستند (ستم

هاي وابستگان یا دلبستگان هاي اجتماعی فوران کرد، تنها از تریبوناي و رسانههایی که در فضاي رسانهواکنش

بیرونی نیز با این  آوازانِهاي سیاسی حاکمیت صادر نشد، بلکه طیف بزرگی از همارگانیک به بخشی از جناح

میلیون نفري اینکه جمعیت دو تا سههاي مشابهی بروز دادند. ضمنها همراه و همساز شدند، یا واکنشواکنش

ي تاثرات از مرگ رفسنجانی محدود به اهالی اینترنت و دهد که دایرهحاضر در مراسم خاکسپاري نشان می

کند. با هاي فضاي مجازي را نفی میبودن واکنشیرواقعیي غترتیب داعیهمدنی نیست و بدین-فعالین سیاسی

دست داد، اما ي مردم به این رویداد بهي رویکرد میانگین تودهاینکه بسیار دشوار بتوان آمار و ارقامی درباره

ترِ روند ها (یعنی مشاهدات غیرمنسجم) و با قرار دادن آن در کانتکست کلیباتوجه به سطح مشهود واکنش

هاي اخیر (و نیز با نگاه به برخی رویدادهاي مشابه)، اغراق نخواهد بود اگر ت سیاسی کشور در سالتحوال

موجب آن (بخشی از) ي نادر و موحشی در تاریخ متاخر ایران هستیم که بهبگوییم شاهد ظهور پدیده

که بدون بررسی و فهم آن اي ، پدیده12شونددست ستمگر میخوار و همپروا غمگان چنین آشکار و بیدیدهستم

 ي امروزي ایران را شناخت. هاي جامعهتوان پیچیدگینمی

اي است از رومن گاري در یادآور داستان کوتاه و گزنده -براي من-روندي که ناباورانه شاهد آن هستیم 

بانیان بازمانده از ي عجیب یکی از قراین داستان شرح رابطه»: میرندروند در پرو میپرندگان می«داستان مجموعه

ي آمریکاي جنوبی است. باوجود گذشت گرش در یکی از شهرهاي دورافتادههاي نازي با افسر شکنجهاردوگاه

اش قرار دارد، گر سابقاي فرودست نسبت به شکنجهحدود سه دهه از جنگ جهانی دوم، قربانی هنوز در رابطه

اي کمابیش مازوخیستی گونهوار خدمات مورد نظر افسر نازي را بهطور داوطلبانه: او همچنان بندهبار بهاما این

باور من آمیز به نظر برسد، اما بهي مورد بحث ما قدري اغراقآورد. شاید این تشبیه در مورد مسالهجاي میبه

ن تشبیه دهد که ایي ایران نشان میهاي یاد شده در پیوند با تاریخ نزدیک جامعهتر وضعیت واکنشبررسی دقیق
                                                      

راند، مردم اسالمی، تحت فشارهاي سرکوب و خفقان و نیز سازوکارهایی که فرودستان را به حاشیه می هاي پهلوي وهاي استبدادِ نظامدر تمامی دوره -12
ؤثر یا یدنِ حضوري مددلیل ناممکن دلیل پیامدهاي آن و خواه بهگرفتند، خواه بهفاصله می» سیاست«عادي (شهروندان فاقد پیوند با حاکمیت) عمدتا از 

هاي مادي و م پایهاعتمادي بود. تداوي مردم تحت ستم و حاکمان وجود داشت که بخشا حامل خشم و بیمشهودي میان تودهکه غالبا مرز معنادار؛ طوري
اي و تحوالت هاي تودهیش خیزشکرد، موجب پیداارز براي طرفین) را بازتولید میاعتمادي متقابل (طبعا نه هموجودي این مرز، که توأمان یک هراس و بی

ود که بخشا بتقادي توأم گرشی اناعتماديْ با نهاي روشنفکريِ دور از حاکمیت این بیر مقاطعی از تاریخ متاخر ایران بوده است. در سطح الیهانقالبی د
آنکه بی شدن است،سرعت در حال زایلرسد که در ساحت ذهنی جامعه چنین مرزي بهنظر میساخت. اما امروزه بهاي براي مقاومت سیاسی فراهم میتوشه

معناي فقدان هبنهاد،  توان آن را بسط قلمرو حاکمیت نامي تاریخی، که میتغییري در ماهیت حاکمیت و مشی عمومی آن رخ داده باشد. این پدیده
تأثیرات  بازنمایی و یچگونگ اند) نیست، بلکه بیشتر بهي فرودستان و ستمدیدگان (که همواره در سطوح و اشکال مختلف وجود داشتههاي پراکندهمقاومت

 ها در سطح جامعه مربوط است. مقاومت عمومی این



رس حکم به طور پیشرغم متحمل شدن اشکالی از ستم (در گذشته یا حال) بهحداقل در مورد کسانی که به

حال، این مساله به توضیح طلبند) مصداق دارد. در هردهند (و منتقدان را به چالش میبرائت رفسنجانی می

 :بیشتري نیاز دارد

دهند، به کلی از دست میایی از قید ستم (یعنی خودباوري) را بهشوندگان زمانی که امید به امکان رهسرکوب

هاي یابند. این گرایشْ خود واکنشی روانی براي کاستن از بار تنشمی گرایش ادغام در نظام قدرتِ مستقر

بیان دیگر، تالش براي یکی شدن با پدِر گرانه و حس ناایمنی مداوم است. بهدرونیِ حاصل از اجبارهاي سرکوب

هاي محتمل و ي او و مجازاتگرانهبرداري از قوانین و اوامر سرکوبجبار، راهی براي کاستن از فشار فرمان

آورد که ، حس رضایتی پدید می»پدر«ي فرامین »داوطلبانه«زیستن در ترس دایمی است. در همین راستا، اجراي 

من) سیراب -بَر(اَ» شدهپدر درونی«هاي از تشویقفقط با پرهیز آگاهانه از توبیخ و مجازات نسبت دارد، بلکه نه

و سرکوب فراگیر)، قدرْت  ترتیب، در شرایطی مشخص (مناسباتی حامل حد باالیی از سلطهشود. بدینمی

شدن در افرادِ تحت سلطه تکثیر و تثبیت گردد. در سطحی دیگر، در بستر روند میانجی درونیتواند بهمی

، هراس فزآینده از دشواري انتخاب فردي و ناایمنیِ تنهایی در برابر پیامدهاي 13عمومیي از عرصه زداییسیاست

انتخاب فردي (یا صرفاً عدم آمادگی انتقادي براي داوري و گزینش مستقل)، گرایشی به سمت ادغام شدن در 

ز پوپولیسم یا حتی فاشیسم ساتواند در پیوند با عامل قبلیْ زمینهبه موقعیت میآفریند که بستهي بزرگ را می»ما«

» اردوگاه«ي وحشتِ قرار بود که وي در دوره . در مورد قربانی داستان رومن گاري، مساله از این14باشد

موازات آنْ این قدرت را در ها را از کف داده بود و بهشدن قدرت نازيتدریج هر امیدي به امکانِ شکستهبه

یتِ پایان جنگ نیز نتوانست ترس درونی او از مکافات محتمِل ذهن خویش چنان مطلق ساخته بود که واقع

 .ها را زایل سازدنازي

کرد دستگاه سرکوب هرگونه ي عملواسطههاي گذشته بهیابیم که طی دههبا نظر به وضعیت متاخر ایران درمی

مقاومت مؤثر  کههاي بس سنگینی در پی داشته است؛ طوريي موجود هزینهمقاومت در برابر نظم جبارانه

ویژه مقاومت جمعی) کمابیش ناممکن یا دور از دسترس جلوه کرده است (بااینکه همواره اَشکالی از کنش (به

ي شهري (عمدتا نسل جوان در شهرهاي بخشی از جامعه 88مقاومت وجود داشته است). طی اعتراضات جنبش 

هاي خونین پیامد آن امیدهاي اما سرکوب تري براي سرپیچی و مقاومت بگشاید،بزرگ) کوشید مجراي وسیع

                                                      
 .واقع یکی از پیامدهاي بارز آن استي عمومی ندارد، بلکه بهزدایی از عرصهفقط منافاتی با فرآیند سیاستنه» پوپولیسم سیاسی«ي گسترش پدیده -13
، برگردان: »گریز از آزادي«این سازوکار روانی، براي نمونه رجوع کنید به: اریش فروم: ي کارکردهاي اجتماعی و سیاسی براي بحث جامعی درباره -14

  اهللا فوالدوند.عزت



 کلمه به ناامیدي بدل ساخت. بر بستر این وضعیت عینی عمومی، گفتمان  ِمعناي دقیقشده را بهبرانگیخته

ي اعتدال و تدبیر بر تن کرده بود، قادر شد اینک جامه 88معترضانِ » افراطِ«که با وحشت از » طلبیاصالح«

سوي ادغام تدریجی در نهاد قدرت مسلط هدایت کند. اي ناامید از امکان تغییر را بههدرمجموع موج نارضایتی

(درواقع، انفعالی) در برآمدِن دولت روحانی بود، که بدیلی در برابر » فعال«نخستین گام در این مسیر، مشارکت 

کمیت بود که هاي کل حاشد؛ اما خیز بعديْ ادغام تدریجی در سیاستقلمداد می» ي سخت قدرتهسته«

ي داعش در و انحطاطی از جنس معرکه ها و خطر جنگ (و سپس خطر فروپاشیمیانجی رویارویی با تحریمبه

نمود یافت، که تبعات آن همچنان ادامه دارد. طی این » آشتی ملی«ي سوریه) برداشته شد و در قالب پروسه

هاي حاکمیت بدل گران سیاستمبلغان یا توجیهکم به مدافعان و وبیش 1388روند، بخش بزرگی از معترضان 

نیروي قابل توجهی براي محافظت از حاکمیت در برابر » ي مدنیجامعه«ترتیب در سپهر شدند، و بدین

 هاي انتقادي شکل گرفته است. دیدگاه

هاي ناقضاي، حفظ تمامیت روانیِ فرد در مواجهه با تگرانههاي چنین رویکردهاي توجیهدر سطح فردي، ریشه

باید وضع ناچار میسپارند، بههر دلیل به نظم موجود تن میگاه که بهخواهی آنیادشده است: مدعیان تحول

موجود را (حداقل براي خویش) دگرگونه جلوه دهند. بر مبناي این درك، احساس درونیِ ناتوانی مطلق در برابر 

گردد. ه ایجاد گرایشی به سوي ادغام شدن در آن میقدرتی مطلق)، منجر بي حاکمیت (حس بیاقتدار آمرانه

خواه از توان تا حدي دریافت که چرا امروزه بخشی از نیروهاي تحولاگر درك فوق کمابیش درست باشد می

الوصول نفی و انکار نیروهاي منتقد آن چرخش هدف دور از دسترس نقد دایمی حاکمیت، به هدف سهل

 خود).» دیگريِ«یسیون همچون (یعنی به نفی اپوز 15اندیافته

 ز انتظارادور  اش تبرك یافت، و با روند کنونیویژه در پس مرگگونه بود که رفسنجانی صعود کرد و بهاین

ار در انتظ یابی مشابهیاي) هم، صعود و تبركرهبر کنونی نظام سیاسی ایران (خامنه» ارتحال«نیست که در پس 

 ر گردبادامعه دجي تدبیر و درایت وي در هدایت سکان پیش نداهایی دربارهآنکه از مدتی  ویژهوي باشد، به

 .حوادث خاورمیانه برخاسته است

 

 ) ظهور همگونی از دل تنوعات؟4

                                                      
» تأثیر شگرف این دعوت«جانی، ضمن ابراز امیدواري از سپاري رفسنت در مراسم خاكبراي مثال، علی ثباتی در بازنشر دعوت عمومی خاتمی به شرک -15
ي حنجره یت ایران ازیی حاکممضمون)؛ تو گوسرت بسیج میلیونی مردم، همچون موسوي و خاتمی، را به گور خواهد برد. (نقل بهنویسد اپوزیسیون ما حمی

 .ي ظفرمندي سر داده استاش نعرهیکی از منتقدان سابق



اي کمابیش انتزاعی بر گونهگمان آنچه در بند قبلی گفته شد تمام ماجرا نیست: نگاهی که عرضه شد بهبی

سویگی چنین نگاهی بیش از هر چیز در اتکا به فرد، کید نهاده است. یکهایی از ساحت روانی مساله تأجنبه

سازي همراه بوده است. ناچار با نوعی همگونبدون ارجاع به جایگاه اجتماعی و طبقاتی اوست، که به

ها و منافع طبقاتی هایی با جایگاهاند و از الیهسیاسی ناهمگون-گران اجتماعیکه در عمل، کنشدرحالی

باید شوند. از سوي دیگر، در تحلیل این مساله میهاي سیاسی متنوع تشکیل میها و دغدغهاوت، و نگرشمتف

هاي زیستی و سیاسی مشخص لحاظ کرد. پس در ادامه تأثیر ساختارهاي ایدئولوژیک را بر بستر وضعیت

 ها را در بررسی موضوع لحاظ کنیم:کوشیم تأثیرات این سویهمی

خطر) به آنها از طریق کم کردن رویدادهاي سیاسی، و واکنش حداقلی (واشد که دنبالشاید پذیرفتنی ب

هاي باور من این واقعیت که امروزه واکنشاوقات فراغت نیاز دارد. به اي ازکمینههاي اجتماعیِ مجازي، بهشبکه

هاي ها و کامنتتهاي اجتماعیِ مجازي (در قالب نوشتن پسهاي داغ جاري در شبکهبه بحث» تلگرافی«

 چندانجویی فردي است (همچون یک نیاز همگانیِ قابلِ فهم و نهمالیستی)، مجراي نوینی براي هویتمینی

هاي واکنشی و حداقلی نیست؛ یعنی همین سطح گونه مداخلهبَر)، نافی اهمیت اوقات فراغت براي این زمان

توان گفت منظر، میدر وضعیت زیستی افراد است. از این هایی ماديگري نیز نیازمند حداقلمحدود از دخالت

پیوند با نهادهاي سیاسی حاکم) به رویدادهاي هاي هم(نه واکنش» 16خودانگیخته«هاي بخش عظیم واکنش

ي متوسط و نیز سیاسی خبرساز، از جمله مرگ رفسنجانی، از سوي اقشاري از بخش میانی و تحتانی طبقه

ي اي نوین از معناي طبقهشود. شاید در تلقیي کارگر (در معناي کالسیک کلمه) ابراز میهاي فوقانی طبقهالیه

ي کارگر به شمار آورد، اما در اینجا ي طبقههاي فوق را بتوان در گسترهاي از طیفکارگر، بخش عمده

وان اکثریت تموجب آن میکند، که بهطبقاتی نقش مهمی ایفا می-هاي فرهنگیِ جایگاه اجتماعیداللت

هاي سیاسی اقشار میانی و تحتانِی هاي موسمی را متأثر از فرهنگ و گرایشگونه موجکنندگان در اینمشارکت

ايِ کارگري، هویت و فرهنگ و ي متوسط شهري جاي داد. چراکه در غیاب مبارزات متشکل و تودهطبقه

گیرد، که این ي متوسط قرار مییاسی طبقههاي فرهنگی و سالشعاع گرایشخودآگاهی اقشار کارگر بخشا تحت

هاي ویژه در عصر فراگیرشدن شبکهیابد (بهي کارگر نمود بیشتري میهاي فوقانی طبقهتاثیرپذیري در الیه

 ي متوسط نیز هنگامی که وضعیت ناایمنی سیاسی و اقتصادياي). از سوي دیگر، اقشار طبقهتلویزیونی ماهواره

نهند. در اندیشی میکنند، عمدتا رو به حزمانداز مبارزات سیاسی رادیکال تجربه میشمرا در شرایطی فاقد چ

هاي مصرفیِ الیه-هاي فرهنگی و زیستیساختاري این طبقه به اقتباِس برخی المان حالتی، درکنار گرایشچنین
                                                      

 معناي واقعیْ خودانگیخته نیست.به» خودانگیختگی«دهیم که این نشان می -16



 .گیردفزونی می اعضاي آنهایی از آن) نزد ي حاکم (یا بخشپیوندي سیاسی با طبقهبه هم» گرایش«فوقانی، 

ي سی طبقههاي سیاهاي مورد بحث (و رویدادهایی نظیر آن) ذیل گرایشباور من گنجاندن واکنشبنابراین، به

 ساز) بیانمسانهاي (و همچون فونکسیونی طبیعی و مکانیکی و سویه و کلیشهاي تکگونهمتوسط، هرچند گاه به

 هاي سیاسی درونیي گرایشلحاظ دامنههیچ رو بهي متوسط بههمه، طبقهشود، دور از حقیقت نیست. با اینمی

ا و فتارهها (و شباهت گاي همگن نیست. پس باید بتوان توضیح داد که همگونی ظاهري واکنشآن گستره

اورم (و بخیزد. بر این هاي قبلی از چه سازوکاري برمیهاي ابراز شده) در نمایش اخیر و نمایشاستدالل

می ایفا قش مهنبسته با وضعیت سیاسی مستقر کوشم نشان دهم) که در اینجا سازوکارهاي ایدئولوژیکِ هممی

 کنند.می

ها ناشی از همگونیِ تاِم از هر چیز یادآور شد که بخشی از این همگونی واکنشخصوص، باید پیشدر این

اي که ضمن ام سیاسی فروبستهشود: یعنی نظاي است که بر اکثریت جامعه تحمیل میشرایط سیاسی

ها و طلبی، فاقد حداقلی از امکانات عینی براي پرورش و بروز دیدگاهمسدودساختن مجراهاي تحول

ي متوسط شهري که اعضایش مستقیم و ي طبقهي عمدتا نوخاستهرویکردهاي متنوع است. اگر از آن الیه

ها و مناسبات مسلط برند و یا حداقل تضادي با ارزشغیرمستقیم از ساختارهاي اقتصادي و سیاسی مسلط نفع می

انداز ي متوسط درعین اینکه چشمي طبقهزدههاي کمابیش ناراضی و هراس، بخش17درگذریمکنند حس نمی

و فرهنگی  اندازهاي سیاسیها و چشمبینند، اغلب حامل ارزشاقتصادي ایمن و باثباتی را پیش روي خود نمی

یادشده  اند. طیفکم با بخشی از مناسبات حاکم مخالفوهاي مسلط هستند، و از این رو بیشمتفاوتی با انگاره

رسد، و چشم نمیرفتی از آن بهبرون گري که ظاهرا راهي دیرین نظم سرکوبهاي اخیر در برابر سلطهطی سال

گفتارِ پرنفوذ و هژمونیک  هاي سیالِهاي همبستگی و نهادهاي مبارزاتی، با روایتدر غیاب حداقلی از سنت

ها و مواجه بوده است؛ گفتاري که در چارچوب تفسیريِ معینی ظاهراً بخشی از نگرانی «طلباناصالح«

هایی دهد، یا مدعی نمایندگی بخشی از چنین خواستهي متوسط را بازتاب میهاي این طیف از طبقهدغدغه

                                                      
بلکه  ي متوسط نیست،ي متوسط در بحث حاضر، به معناي نفی اهمیت و نفوذ سیاسی آن در رویکردهاي کلی طبقهن الیه از طبقهدرگذشتن از تحلیل ای -17

ا و ر و رویدادهسی مستقها نسبت به وضعیت سیاگیري آني موضعدهیم که نحوهتري از این طبقه را مورد توجه قرار میضرورتِ بحث بخش بزرگ بنا به
یست. اما در نیاسی مستقر س-تصاديهاي ارگانیک آنان با نظام اقري، لزوماً (همانند بخش یاد شده) بازتاب مستقیمی از  منافع مادي و پیوستگیتحوالت جا

ي متوسط کسب قهتماعی طبدي و اجمیانجیِ آن جایگاه باالیی در مراتب اقتصاي متوسط که پیوندهاي مستقیمی با حاکمیت دارد و بهاي از طبقهحقیقت، الیه
. متأسفانه ي متوسط دارددادن به خودآگاهی جمعی طبقههاي ایدئولوژیک حاکمیت و حتی شکلکرده است، نقش قابل توجهی در بازتوزیع برساخته

باره ارائه کرد. تري در اینقیقحث دي کنونی ایران در دست نیست تا به یاري آن بتوان بي متوسط در جامعههاي درونی طبقهتحقیقی در مورد ابعاد نسبی الیه
هاي هاي الیهگیريجهت ي متوسط در ساحت سیاسی ایران به دست داد، شناساییکه براي آنکه بتوان برآوردي از کارکردهاي سیاسی کلی طبقهدرحالی

 .ها ضروري استهاي مربوطه) و وزن و نفوذ سیاسی نسبی آن(و خاستگاه درونی این طبقه



به سمت پذیرش این گفتار و راویانِ آن ایجاد  گرایشی رو، طبیعی است که نزد طیف یادشدهاست. از این

معین، سازوکارهاي روانی یادشده در سطح وسیعی وارد عمل  اجتماعی-گردد. چراکه تحت این شرایط سیاسی

تر؛ ي مستقل خویش یا وانهادن فاعلیت خویش به فاعلیتی بزرگشوند: یعنی میل به وانهادن خواست و ارادهمی

فرض نهفته در شدن نسبی در ساختار قدرت ختم شود. پیشتواند به ادغامدن آن در نهایت میمسیري که پیمو

ترین سازوکارهاي روانی افراد نهفته است که تحت گیري آن است که حدي از اشتراکات در بنیانیاین نتیجه

شدن صرف برانگیخته انگیزد. اما باید خاطرنشان کرد کههاي مشخصی را برمیشرایط اجتماعی همسان، گرایش

در بسترهاي خُردتري که فرآیند  ها نیست؛ انبوهی از تنوعاتشدن فرد یا افراد بدانها، به معنی تسلیماین گرایش

صورت برخورداري از بازتاب  هاي مقاومت جمعی (دردهند، و نیز رویهیابی فردي را شکل میزیستی و هویت

. 18شدن ایجاد کنند یا ابعاد و درجات بسیار متنوعی بدان ببخشندن تسلیمتوانند مانعی در برابر ایاجتماعی)، می

هایی معین بیان دیگر، عامل روانیِ یادشده تنها همانند یک سازوکار ساختاري در جهت برانگیختن گرایشبه

هاي اي از بسترها تابع مختصات زیست فردي در گسترهشدن مادي این گرایشکه بالفعلکند؛ درحالیعمل می

. 19یابدي کنش سیاسی تداخل میي عمل و بروز دیگر سازوکارهاي برسازندهتر اجتماعی است و با نحوهکالن

ي متوسط را کرد سیاسی طبقهگیري و عملتوان میزانی از تنوعات کنونی موجود در جهتترتیب میبدین

 .تاحدي توضیح داد

هاي چپ«ي متوسط از سوي اي طبقهسازي کلیشهاز این منظر، درکی که در واکنشی تدافعی به محکوم

که تلویحا به کند، تاجاییطلبی این طبقه تأکید میهاي تحولدر جریان نمایش اخیر، بر پتانسیل» ارتدوکس

اي را پیش بینانهکند، درك واقعهاي سیاسی برآمده از این تنوعات اشاره میتنوعات درونی این طبقه و پتانسیل

انگاري طبقاتی داد که به نادیدههاي درونتوان چنان وزن باالیی به این تفاوتر ساحت تحلیل نمینهد. اما دمی

طبقاتی بیانجامد. هاي سیاسی درونزاد و نیز تأثیرات روندهاي هژمونیک در ساحت گرایشهاي درونهمپوشانی

د که این طبقه در پی سرخوردگی شوي متوسط مدعی میطبقه» سازيِمتهم«واقع دیدگاهی که در واکنش به به

، ناخواسته بر 20دور از هیاهوي شعارزدگی انقالبی] است، خواهان تغییرات عملی مشخص [به57از انقالب 

ي این دیدگاه در داعیهگواینکه گذارد. ي متوسط در مقطع کنونی صحه میخصلت ضدانقالبیِ برآیندِ طبقه

                                                      
باید از جبرگرایی ساختاري فاصله بگیرند، تا فضایی براي توانند و میشناسی اجتماعیِ ماتریالیستی میاي است که تحلیل طبقاتی و رواننقطه این همان -18

 .هاي فردي باقی بماندگیري کنش مقاومت جمعی حول این سوژگیسوژگی افراد و امکان شکل
ام. براي بحث جامعی کار بستهدیدگاه روي باسکار را به» گرایش«سازوکار برسازنده و مشخصاً مفهوم در اینجا درخصوص تاثیرات بالقوه و بالفعل یک  -19

 نزد باسکار.» باز«و » بسته«هاي کنید به مفاهیم نظامدر این باره نگاه
 فریدون تیموري -20



ي متوسط بنا شده است. چراکه این برآیند، هاي درونی طبقهشجاي گرایسازي نابهدستمستقیم خود بر یک

ها در پوشانیها و همها و ناهمگونیجمع سرراست عناصر همسو نیست، بلکه ماحصل کلی و سیال تفاوت

(متأثر از تحول اَشکالِ مناسبات حاکم) است و ضمناً بنا به جایگاه خاص  ي درونیهاي ستیزندهروندي از پویش

قه و سرشت سیال تحوالت سیاسی ایران، برآیندي ثابت یا دایمی نخواهد بود. با درنظرداشتن نکات فوق، این طب

هاي کرد سیاسیِ مشهودِ خود طی سالعمل میانگینِي متوسط در توان این برداشت را تأیید کرد که طبقهمی

اش، هرچه بیشتر زیستی و اجتماعی تر شدن وضعیتهاي بیشتر و نابساماناخیر، براي پرهیز از پرداخت هزینه

تر را محکم» آشتی ملی«ي ي حاکم در پروسهسو گام نهاده است که دست اتحاد نمایندگان سیاسی طبقهبدین

طبقاتی). اما پیوستن به این پروسه، تاجایی که منافع اکثریت جامعه هاي درونبفشارد (با درنظر گرفتن ناهمگونی

هاي دغهي متوسط) را فداي دغهاي تحتانیِ پرشمار طبقهکارگر، بلکه حتی الیهي فقط فرودستان طبقه(نه

تواند داشته باشد؟ خاطرنشان با انقالب می نامی جز ضدیتکند، چهمی هاي میانی و فوقانیِ این طبقهبخش

ها و منافع  خواستکردنِباید از دنبالي متوسط میکنم که پاي این انتظار متافیزیکی در میان نیست که طبقهمی

سیاسی بانفوذتر » نمایندگانِ«آمیزي که خود به نفع طبقات دیگر چشم بپوشد، بلکه مساله آن است که مسیر توهم

نهند، بخش بزرگی از همین طبقه را نیز دیر یا زود به این طبقه پیش روي اعضاي این طبقه و اکثریت جامعه می

» 76طلوع طالییِ «از پس » طلباناصالح«روي نسبی سیاسی از نبالهکه دچنانمغاك تباهی خواهد کشاند. آن

ي متوسط (براي اکثریت آن) را نیز ي کارگر، وضع عمومی طبقهبخشیدن به فالکت طبقهتاکنون، در کنار شتاب

ي متوسط قهي کارگر و طبوجه رودررو قراردادن منافع طبقههیچبه گام به قهقرا برده است. بنابراین، مسالهبهگام

ي مساله حتی صرفاً یادآوري آن نیست که همبستگی مبارزاتی طبقه ناپذیر نیست؛بنا بر یک قانون فرضیِ خدشه

رفت هر تواند براي بروني متوسط (اکثریت این طبقه) علیه ساختارهاي مسلط میهاي زیرین طبقهکارگر و الیه

نْی حیاتی و ثمربخش باشد؛ بلکه تأکید اصلی بر آن است ي شوم کنودو دسته از بحران حاضر و شکستن چرخه

زیان اکثریت آن جریان دارد، بخش ي متوسط و بهکه باوجود اینکه تضاد منافع عظیمی در درون خود طبقه

کوچکی از این طبقه توانسته است اکثریت این طبقه را با صداي خود همساز کند و در صداي خود ادغام سازد 

شده پیشکشی براي صلح با حاکم سیاسی آن اکثریت، از این صداي همگون» هدایتِ«تنِ دست گرفو با به

تواند همان بخشی باشد که در ابتداي بحث ، در بنیاد خود (نه تماما) می»بخش کوچک«تدارك ببیند. اما آیا این 

 !از آن درگذشتیم؟ -ضرورت بحث به -ي متوسط از رویکرد طبقه

 

 



 م) قدرت سیاسی در حاکمیت ایرانهاي (تداو) شالوده5

ویکرد رز یک اطلبانِ اعتدالیْ مصداقی ي متوسط شهري با اصالحي اکثریت طبقهشدهاما چرا همدستی هدایت

ا ده است ینجامیاگرا در شرایط کنونی است؟ چرا این همدستی لزوماً به ادغام نسبی در حاکمیت سیاسی واپس

 .ستایران امند وارسی ساختار کالن قدرت سیاسی در نظام حاکم بر انجامد؟ پاسخ به این پرسش نیازمی

کمتر کسی است که منکر وجود نوعی دوقطبی سیاسی در ساختار حاکمیت ایران باشد. این دوقطبی حداقل دو 

قابل  21ي نخست حاکمیتهاي آن در تحوالت دههکه خاستگاهاست که نمود بیرونی یافته است، درحالی دهه

ي ي درك جایگاه این دوقطبی در تحلیل کلیت حاکمیت به مثابهي محل اختالف اما نحوهت. مسالهردیابی اس

، که »غلط مصطلح«سیاسی مرسوم (یک  بنديپیروي از دستهیک ساختار کالن سیاسی است. این دو قطبی را به

، هرچند 22نامیممی »راست اسالمی«و قطب » چپ اسالمی«رواج یافت) قطب  1360ي کمابیش از اوایل دهه

واقع حامل مشی سیاسی و اقتصادي تماما چپ اسالمی نیز به اصطالحترین گرایش قطب بهدانیم که حتی چپمی

چپ «ي ي اقتصاد سیاسی است، جایی که کارنامهترین نمود این مساله در حوزهگرایانه است. روشنراست

سازي و تعدیل ي نولیبرالیسم (خصوصیبرد اقتصادي پروژهلحاظ پیشي خاتمی، هم بهساله 8در دوران » اسالمی

و محو امکانات  -ازجمله معلمان-ساختاري) و هم تأمین ملزومات سیاسی آن (سرکوب اعتراضات کارگران 

ي رفسنجانی است، که البته چندي بعد نیز دولت دوره» راست اسالمی«ي یابی آنان) رونوشتی از کارنامهتشکل

دادن همسانی باورها و رویکردهاي کلی دو ها ارائه کرد (نشانوشت دیگري از هر دوي آننژاد روناحمدي

 ).طلبداجتماعی بحث بیشتري می-هاي سیاسیي مسایل زنان/جنسیت و آزاديقطب یاد شده در حوزه

من دو  ز دیداانگارد درگذریم، آمیز و نمایشی میي توهماگر از دیدگاهی که این دوقطبی را یک برساخته

هاي کوشم به پرسشپردازم و در خالل آن میها میکه در ادامه به شرح آنماند دیدگاه اصلی برجاي می

خواهی به ولشده پاسخ دهم؛ با این توضیح که تمرکز بحث صرفاً بر رویکردهایی است که از منظر تحطرح

یک به طور ارگاند نیروهایی که بهرویکر -براي مثال  -دهند (نه درك ماهیت این دوقطبی عالقه نشان می

 ):انددستگاه سیاسی یکی از دو قطب موجود وابسته

 ) دیدگاه نخست:5.1
                                                      

هیئت «هاي سیاسی آنان با و ستیزها و تنش» مع روحانیون مبارزمج«و بعدها » مجاهدین انقالب اسالمی«از جمله در روند رشد و افول ناموزون گرایش  -21
 ». ي روحانیت مبارزجامعه«و » ي اسالمیموتلفه

معنا بندي سیاسی فوق را تا حدي تدقیق کند، بدینکوشید دسته» سازمان مجاهدین انقالب اسالمی«ي هفتگی جمهوري خاتمی نشریه در اوان ریاست -22
 مان را چنینزیران آن ترتیب آرایش سیاسی ساختار قدرت در اي سنتی و مدرن تقسیم کرده و بدینچپ و راست را به دو شاخههاي که هر یک از قطب

ها، یموسوي خوئینمدرن ( معرفی کرد: راست سنتی (مثال: موتلفه)، راست مدرن (مثال: کارگزاران سازندگی)، چپ سنتی (مثال: موسوي اردبیلی)؛ چپ
   ام به خطا رفته باشد]ها حافظهدلیل عدم دسترسی به متن ماخذ، ممکن است در نقل مثال. [به)خاتمی، حجاریان



داند که رفع کن میي دوقطبی موجود در ساختار قدرت سیاسی ایران را تضادي بنیاناین دیدگاه تضاد برسازنده

ناخواه مستلزم تغییراتی اساسی در ، خواه»)نطلبااصالح«حاکمیت (به تعبیر عام: » ترِمترقی«آن به نفع بخش 

واقع به» طلباناصالح«هاي فرودستان خواهد بود (فارغ از این که ساختار قدرت به نفعِ (بخشی از) دغدغه

جمهوري (آغاز ریاست 1376هاي پس از خرداد اش در سالخواستار آن باشند یا نه). این نگاه در الگوي اولیه

هاي دو سر دوقطبی) و در بستر هاي موجود (قطبتر شدن اختالفات سیاسی جناحلنیموازات عخاتمی) به

هایی از جامعه (از جمله زودي در الیهمدون شد و به» طلبیاصالح«ي نوظهورِ هیجانات آن زمانِ پروژه

انتخابات . امتداد این دیدگاه، در مقطع پیش از 23ي متوسط شهري) گسترش و اعتبار یافتهایی از طبقهبخش

ي موجب آن حمایت از موسوي (و کروبی) تنها شیوهتري مدون شد که به»رادیکال«در شکل نو و  1388سال 

شد. آنچه در این دیدگاه نسبت به روایت قبلیِ آن تفاوت خواهان قلمداد میبراي تحول» فعال«ي سیاسیِ مداخله

ي آن جویانههاي پیشینِ مماشاتدر قالب» طلبیالحاص«ي یافته بود، ناامیدي نسبی از پیشرفت تدریجی پروژه

بر حاکمیت » طلبیِ رزمندهاصالح«شد تا بتواند نیروي اجتماعی الزم براي تحمیل حادث می» رخدادي«بود؛ باید 

سازي یا گسترش این دیدگاه نقش موثري گرا نیز در مدونرا فراهم سازد. طیفی از فعالین سیاسی جوان چپ

هاي فکري خود، احتماالً خوانشی ویژه از بدیو را نیز محمل نظري این ی که در کنار سایر خاستگاهداشتند، کسان

ي آن دوقطبی از طریق مشارکت فعال در دادند. تصور بر آن بود که دستکاري شکاف برسازندهدیدگاه قرار می

این است که جنبش اعتراضی پیامد  بخش چنین رخدادي باشد؛ و نیز فرض برسهم خود الهامتواند بهانتخابات می

هاي پس از آن، و وقایع سال 1388انتخابات تا حدي مؤید این تصور بوده است. اما سرکوب و شکست جنبش 

نمود یافت.  1392ویژه در مقطع انتخابات ي حیات خود کرد، که بهدیدگاه یاد شده را وارد سومین مرحله

هاي هاي عمومی، نظیر پیامدهاي تحریمگرایی سیاسی (که بخشا از دغدغهپیشین اینک با واقع» رادیکالِ«دیدگاه 

هاي اساسی تعدیلوشد) دچار جرحگرا تغذیه میهاي جناح اصولاقتصادي، خطر تهاجم خارجی و تندروي

ي اصلی آن یعنی باور به اهمیت اساسی دوقطبی موجود در ساختار قدرت براي تعیین حال، هستهشد، با این

بنا به -خواهانه همچنان پابرجا ماند؛ هرچند که اینک گري تحولمشی مداخلهاتژي سیاسی و خطاستر

ترتیب، بود. بدین یافته «تعدیل«شدت کاهش یا ي انتظارات سیاسیِ پیشین بهدامنه -ها و امکانات موجودضرورت

منظور تجدید قوا) در ی (شاید بهآرایی سیاسمورد بحث، صف از دیدگاه هاي سومین نسخهبر مبناي رهیافت

                                                      
شدند) پس از هاي آن محسوب میشاخص» سازمان فدائیان اکثریت«و » حزب توده«در طیف چپ اپوزیسیونِ حاکمیت، جریانات چپ رفرمیست (که  -23

یا  وی دیرین خود اي براي مشی سیاسکه گویی متحد سیاسی تازهبه عمل آوردند، چنان» طلباناصالح«سوطی از استقبال سیاسی و گفتمانی مب 1376انتخابات 
 .اندیافته» پیوند با جامعه«مجراي بدیعی براي برقراري 



نمود. در همین هاي جانبی یا معنوي رفسنجانی) موجه و ضروري میپشت دولت نوظهور روحانی (تحت حمایت

ناچار (و شاید با اکراهی که غلبه بر آن نیاز به فداکارِي ي منازعاتِ جاري و واقعیِ جناحی، بهراستا در پهنه

ضروري قلمداد ») طلبی اعتدالیاصالح(« دگردیسی یافته» طلبیِاصالح«هاي رهیافتگرایانه دارد) دفاع از واقع

ها و مطالباِت ها و چهرهاند که رهیافتخوبی واقفست که حامالن این دیدگاه خود بهشود. این درحالیمی

طلبی کاتوري از اصالحنیز، تنها کاری 24پرتناقضِ گذشته» طلبیِاصالح«، حتی در قیاس با »طلبی اعتدالیاصالح«

ي نظري آن را باید در مایهوار شده است که بنبستی چرخهباور من این دیدگاه دچار بندهند. بهارائه می

هاي آن نسبت به جایگاه و کارکرد دوقطبی مورد بحث در ساختار حاکمیت ایران جستجو کرد. فرضپیش

هاي سیاسی مستقر هستند و بخشا ستیز میان قطب آیند واقعیهاي جناحیْ نمودهایی از فرگمان ستیزها و نزاعبی

و اجتماعی  هاي سیاسیاي از طرحهاي سیاسی براي پیشبرد دستهتوانند به حفظ یا کسب برخی فرصتمی

 خواهانه در این میدان گرفتار بماند بحث دیگري است. شاید علیگري سیاسی تحولبیانجامند؛ اما اینکه کنش

اي باشد که ترین مثال زندهايْ ملموسهایش در فضاي رسانهاش در بیان صریح دیدگاهشتاب همیشگی علیزاده با

وي مرتکب چرخشی  -باور منبه-شود کند؛ برخالف آنچه گفته میامتداد واقعی دیدگاه فوق را عیان می

ي مایهواقعی بن هايبعد داللتاش نشده است، بلکه صرفاً از جایی بههاي سیاسیعجیب در دیدگاه

ها هایش نسبت به ساختار حاکمیت را دریافت و تصادفاً از انگیزه یا شهامت کافی براي وفاداري به آندیدگاه

 ).برخوردار بود (یا شد

 ) دیدگاه دوم: 5.2

سو دو قطب دهم) از یکدست میبندي خود از آن را بهدیدگاه دوم (که من نیز بدان باور دارم و صورت

داند؛ و از سوي دیگر، هم میتنیده و وابسته بهلحاظ تاریخی و ساختاري درهمي این دوقطبی را بهدهبرسازن

داند. ستیزي سیال این دو قطب را بازتولید تمامیت حاکمیت و تداوم انسجام کلی آن میي تضاد و همنتیجه

هاي جاري این دو قطب هر دم بیان دیگر، بر مبناي چنین درکی، کلیت حاکمیت همچون سنتزي از تضادبه

ستیزْي شود، که چنین امري خود مشروط به آن است که دو قطب یاد شده در جریان این همبازسازي می

یکدیگر را نیز متقابال بازتولید کنند. چنین تعبیري در نظر نخست ممکن است همچون تحمیل یک الگوي فرمال 

                                                      
وانست مجال بروز بیابد، فارغ از اینکه تهاي ضروري به اصول آن) اساساً میبنديطلبی در معناي واقعی کالم (با پاياگر در فضاي سیاسی ایران اصالح -24

طلبی، بلکه نوع معوجی نه اصالح ن بودیمآداشتم. از دید من آنچه در تاریخ متاخر ایران شاهد گمان به احترامِ آن کاله از سر برمیبودم یا نه، بیهمراه آن می
ي بر جامعه شرایط حاکم لکه تحتباختار سیاسی حاکمیتْ محکوم به شکست بود، فقط بنا به تبار تاریخی و سي سیاسی اصالحات از باال بود، که نهاز پروژه

طلبی در ایران ه از اصالحنگامی کهطلبی از پایین را سد کند، و در عمل نیز تا امروز چنین کرده است. از این رو گیري جنبش اصالحتوانست شکلما تنها می
 ».طلبیاصالح«بمانیم، یا حداقل آن را در گیومه قرار بدهیم: » طلبی حکومتیاصالح«باور من باید آن را گوییم، بهسخن می



کوشم به اختصار رو می سی در ایران به نظر برسد. از اینسخت ساختار قدرت سیاو جان بر واقعیت پیچیده

ي این واقعیت با الگوي ذکر شده فراهم شناسانهنکاتی را بر شمارم که از دید من تاییدي بر خویشاوندي هستی

تاریخی براي به آزمون نهادن -کنند. روشن است که چنین سطحی از استدالل هنوز از یک بررسی تجربیمی

 .تري باشدهاي جديساز بررسیتواند زمینهحال، پرداختن به آن میي زیادي دارد؛ با اینفوق فاصلهي »فرضیه«

 رد: د اشاره کتوان به این موارها به یکدیگر میو وابستگی آن هاتنیدگی این قطبدالیل درهم در مورد )5.2.1

ي کشتار و ، از جمله در پروسهي استقرار و تثبیت جمهوري اسالمیي سیاسی مشترك در پروسهگذشته

یابی سیاسی و سنتیِ مشترك؛ هویت-سرکوب مخالفان و دگراندیشان؛ باورهاي دینی و عالیق آئینی

هاي خاص نهاد ي دفاع مقدس)؛ ویژگیایدئولوژیک از نمادهاي مشترك (نظیر کاریزماي خمینی؛ یا افسانه

 -در همین راستا-ک از این دو قطب با این نهاد و نیز ها و پیوندهاي محکم هر یتاریخی روحانیت و خاستگاه

کارکردهاي همچنان موجودِ نهاد دین در تأمین حدي از مشروعیت براي نظام سیاسی و بسیج اجتماعی اقشاري 

هاي در حوزه سازي و اجرایی و رویدادهاي تاریخیاي فرآیندهاي تصمیماز جامعه؛ سهم دوجانبه در پاره

دلیل ناسازگاري با بناي ایدئولوژیک حاکمیت (یا تناقض با باورهاي الملل که بهروابط بینسیاسی، اقتصادي، 

؛ پیوندهاي خانوادگی و خویشاوندي وسیع و 25شونداند و میدقت از جامعه پنهان نگاه داشته شدهرسمی) به

و در  26ابنده در جامعه شدن تضادهاي رشدیتنیده؛ آگاهی نسبت به شکنندگی کلیت نظام در برابر بحرانیدرهم

در جریان رادیکالیزه شدن اعتراضات » طلباناصالح«نشینیِ استراتژیک (عقب 27برابر بحران مشروعیت سیاسی

                                                      
، ماجراي تسخیر سفارت 1358فروردین  12هاي تاریخی را چنین برشمرد: کنفرانس گوادالوپ، انتخابات ترین نمونهتوان شاخصدر این زمینه می -25

مند انقالبیون و مقمع نظاوجمهوري، قلعصدر از ریاستقالب فرهنگی، خلع بنیمذهبی از قدرت، انگیري، حذف نیروهاي ملیآمریکا و گروگان
اي به مقام ، فرآیند ارتقاي خامنه، حذف سیاسی منتظري68دگراندیشان، ارتباط با آمریکا و حتی اسرائیل طی جنگ با عراق، کشتار زندانیان سیاسی در سال 

اي، ي هستهه، پروژهسیاسی با روسی-شهر، قزوین، مشهد)، نوع ارتباطات اقتصادي(اسالم» ي نانهاشورش«رهبري نظام، مرگ احمد خمینی، سرکوب 
 .هاي کالن اقتصادي و غیرهخواريرانت

 هاي دور از مرکز)؛ فهرست کردنتضاد طبقاتی، تضاد جنسیتی، تضاد سنت و مدرنیسم (پیامدهاي حکومت دینی)، و تضاد مرکز و پیرامون (اقوام/ملیت -26
 .ي این نوشتار استاند خارج از حوصلهي اخیر با هر یک از این تضادها پیوند داشتههایی که در دو دههها و خیزشبحران

هاي متعارف جناحی) نیز آشکار شده است که بخش بزرگی از گذرد که حتی در سطح سیاست رسمی (در جریان نزاعبیش از ده سال از زمانی می -27
ربی نیز ع یک کشور غران، تاببر تبعیت حکومت ایبخش فوقانی دستگاه مدیریت سیاسی کشور داراي دو تبعیت ملی هستند؛ یعنی عالوه یا» مسئوالن کشور«

میق ي احساس ناایمنی عدهندهنشان نیافته قابل توضیح نیست، بلکه همچنینخواري و فساد اقتصادي رایج در کشورهاي توسعههستند. این پدیده صرفاً با رانت
ز اعضاي ست. بخشی اشان حاصل آمده ا»خدمات«ست که طی سالیان متوالی از ماهیت شان تحت شرایطی انسبت به دوام موجودیت» گزارانخدمت«این 

را » انوادهخ«دي اقتصا ، امور»دتیمیهنی و عقی«اند و در کنار سایر وظایف کمابیش در جوامع غربی سکنی گزیده» مسئوالن«خانواده و وابستگان نَسبی این 
میسیون امنیت ردي (رئیس ک بروجهاي آن زمان این خبر را منتشر ساختند که عطاءاهللادهند. توجه من به این مساله زمانی برانگیخته شد که رسانهسامان می

دیهی بفته است که واج یارروز چنان در ایرانِ ام ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم) از تابعیت کشور آمریکا برخوردار است. روشن است که این پدیده
طلبی تهاجمی حاکمیت قاللي ایدئولوژیک استاي نه با داعیهخاطر داشت که چنین رویهحال باید بهانگیزد، با اینشود و دیگر حساسیتی را برنمیقلمداد می

 سازگاري دارد و نه روالی متعارف در سطح سیاست رسمیِ کشورهاي غربی است.



و به نوعی خود  88اي که جنبش واقع تراژدياي از همین خودآگاهی بود. بهدر تحلیل نهایی نشانه 88خیابانی 

 ).بود» طلبیاصالح«ساختاري جریان  موسوي گرفتار آن شد، برآمدي از محدودیت

سازي غیردموکراتیک، نظیر مجلس خبرگان) مجمع تشخیص مصلحت نظام (در کنار سایر نهادهاي تصمیم

اش، خاستگاه هاي ستیزنده است که فارغ از جزئیات پویش تاریخیتجلی نهادین وابستگی متقابلِ این قطب

انداز منافع کلی نظام (یا منافع درازمدت موجود با نظر به چشم هايمادي آنْ ضرورت مدیریتِ اختالفات و تنش

االصول) آن بوده است که با ها) بوده است. از سوي دیگر، کارکرد اصلی نهاد رهبري نیز (علیهر یک از قطب

زیر چتر نمادین واحدي  -تا جاي ممکن-هاي ستیزنده را در ساحت بیرونی رویکردي فراجناحی این قطب

هاي حادِ گریزناپذیر، نیازمند میزانی از اقتدار واقعی براي مهار تنش» مقام رهبري«هد؛ هرچند سامان بد

ي ساختار قدرت سیاسی ي پویش و پیشینه(فرانمادین) بوده است، که چنین جایگاهیْ در عمل (با توجه به نحوه

ي وي هستند ه مستقیماً تحت ادارهایران) با فرآیندي از انباشت سریع قدرت سیاسی (و سرمایه) در نهادهایی ک

 .همراه بوده است

قدري وسیع است ها بههاي درونی هر یک از این قطبممکن است این ایراد طرح شود که تنوعات و واگرایی

سازي ادهها در داخل یک قطب واحد مشخص، یا صرفاً قائل شدن به وجود دو قطب کلی، سکه جاي دادن آن

هاي سیاسی اگرچه واقعیتی مشهود و . در پاسخ باید گفت وجود این تنوعات و واگرایینگري استمساله یا ساده

ها (در هر یک از دو ي سومی در درون نظام که برآمده از این واگراییغیرقابل انکار است، اما شکل یافتن جبهه

نخست بتواند همچون  يي بزرگی از قدرت سیاسی (و اقتصادي) است تا در وهلهقطب) باشد، نیازمند پشتوانه

اش) را در ساختار قدرت نظام تثبیت کند. از آنجا که در شرایط مشی سیاسینیرویی مستقل وجود خود (و خط

مالوف  هاي موجود عموما به درون قطباي بسیار دشوار است، واگراییي اولیهسازي چنین تکانهموجود فراهم

 دهند (براي نمونه چرخش محتاطانهام میان دو قطبِ اصلی انجام میفرجگردند، یا نهایتا نوساناتی بیخود بازمی

» حزب اعتماد ملی«، یا نوسان 80ي و ناتمام رفسنجانی از اردوگاه راست اسالمی به چپ اسالمی در اوایل دهه

 گرا در قطب مقابل).و یا ظهور و افول انواع جریانات اصول» طلبیاصالح«کروبی در درون قطب 

اي سوبژکتیو براي آن که تأکید بر وابستگی متقابل این دو قطب به معناي آن نیست که سویه نشان کردباید خاطر

آمیز ظاهر امور را معنا که فرضاً سران دو قطب با وقوف بر این وابستگی، در روندي دسیسهقایل شویم؛ بدین

هاي مادي و اقعی است و از خاستگاهدهند. برعکس، اختالفات بین دو قطبْ کامال وي دیگري جلوه میگونهبه

واقع هر یک از طرفین ها نیز ممکن نیست؛ درسازي آندینامیزم تاریخی خاص خود برخوردار است و پنهان

هاي قدرت را در مرزهاي مجاز (در چارچوب حفظ تعادل کلی نظام، یا تاجایی که نهایتاً در چنین تمامی حربه



گیرد تا توان حریف را مهار یا تضعیف کند. موضوع بر سر آن کار مید) بهچارچوبی قابل توجیه و مدیریت باش

کننده نیست که قدري تعیینهاي عینی متقابل دو قطب بهاست که ابعاد این اختالفات در مقایسه با میزان وابستگی

رفع این اختالفات به  بیان دیگر، میزان توانایی هر قطب براي؛ به28ها ممکن باشدبراي رفع آن ايهر قمار سیاسی

هاي عینی متقابل دو قطب در بستر شرایط تاریخی جامعه است؛ شرایطی نفع خود، مشروط و محدود به وابستگی

سان بخشی از شوند (نه بهي بخشی از حاکمیت با آن مواجه میمثابهشان بهها براساس خودآگاهی طبقاتیکه آن

 .ي تحت ستم)توده

 ه کرد:زیر اشار توان به مواردمی ستیزي درونی این دو قطببازتولید کلیت نظام از دل همدالیل  از میان )5.2.2

: حاکمیت جمهوري اسالمی خواه بنا به خاستگاه پیدایش آن و خواه هاي سیاسیجذب و ادغام نارضایتی

هاي بخشتوانست از همراهی در پیش گرفت نمی و اقتصادي هاي سیاسی و فرهنگیاي که در ساحترویه

شدند و به ها، موجب تشدید تضادهاي موجود میها و سرکوبوسیعی از جامعه برخوردار باشد. ناکارآمدي

هاي سرکوبساختند. اي را ضروري میهاي تازهزدند و سرکوبهاي سیاسی دامن میها و مخالفتنارضایتی

ي هفتاد خونین دگراندیشان در دههي سرکوب امنیتی شهر، قزوین، مشهد و پروژههاي اسالمخونین شورش

و قمع احزاب اي و قلعهاي این واقعیت بود که سرکوب تودهمداري رفسنجانی) حادترین نشانه(دوران زمام

ي آرامش (سکوت گورستانی) نیانجامیده است. یعنی یک دوره لزوما به فرارسیدن 1360ي اپوزیسیون در دهه

نیز » تعدیل ساختاري«ویژه پس از آنکه پیامدهاي طرح گسترده بودند (بهها چنان هاي مادي نارضایتیزمینه

جمهوري ي مردم از ریاستسابقهناپذیر بود. استقبال بیهاي سیاسی اجتنابها افزوده شد) که بروز مخالفتبدان

نیز ناچار هاي وسیع در جامعه بود که حتی مسئوالن وقت بازتاب وجود همین نارضایتی 1376خاتمی در خرداد 

. سعید حجاریان که پس از مشارکت فعال در تاسیس وزارت اطالعات، از آغاز دوران 29به این امر اذعان نمودند

(به ریاست » مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوري«) معاونت سیاسی 1368جمهوري رفسنجانی (ریاست
                                                      

که خودشیفتگی و تزویر در ایران است (همچنان» طلبیاصالح«ي هاي ساختاري پروژهها و محدودیتنماي تناقضي سنخبه باور من چهرهخاتمی که  -28
دینی دموکراسی غیر« است: اش (در سفر به کرمانشاه) این واقعیت را به زبان خود چنین بیان کردهجمهوريهاي دوران ریاستآن)، در یکی از سخنرانی

یا این به معنی آنکرد، اما  حقق پیداخواهد. ما خیلی شعارها دادیم که تما هم نمیخواهیم و اکثریت جامعه شه، [بلکه] ما هم نمیالوه بر اینکه مستقر نمیع
نهاي اعتقاد خود یست، حاال منلوم ورش اصالً معنشینی است؟ یعنی بنده بیایم اعالم جنگ بکنم با نظامی که اصلش رو قبول دارم و اگر [از میان] بره اونعقب

 ».من
راستا هاي آن جستجو کند و در همینسازي ضعفي قوت خود را در برجستهبا افزایش قدرت نسبی قطب راست، قطب چپ ناچار بود که نقطه -29
رواج  حروم بودند)بیانش م ها از امکانلسا تدریج در ادبیات سیاسی طیف چپ اسالمی سخن راندن از حقوق مردم و جامعه (که دگراندیشان در همانبه

هیت ي سیاسی بنا به مابهمدون گردید و در فضاي سیاسی عرضه شد. البته این حر» ساالري دینیمردم«ایدئولوژیکِ -ي سیاسیزودي در بستهیافت و به
ن و تبریز) و جنبش اعتراضی (تهرا 1378ماجراي کوي دانشگاه چنان که در مانست، آناي محدود بود و به چاقویی دو لبه میمناسبات میان دو قطب، حربه

 آشکار شد. 88سال 



آمد در ایران بار دیگر اگر اصالحات رخ نمیها) را بر عهده گرفته بود، بعدها اعالم کرد که موسوي خوئینی

، که خود فرازي از روند »طلبیاصالح«ي ترتیب، با ظهور پروژهبودیم. بدینهاي تیمی میشاهد تشکیل خانه

تر هزینهجویی کمتوجهی از جامعه براي پیهاي درونی حاکمیت بود، بخش قابلاختالفات سیاسی قطب

ي لیبرالیسم ایرانی و کم با آن همراه شد. بخش بزرگی از جریانات برسازندهویشمطالباتش بدان امید بست و ب

کوشند از آنجا به مصاف اند/میزعم خود کوشیدهسنگر بستند و به» طلباناصالح» «دژ«چپ لیبرال نیز در پشت 

توان ا میگرایان، جناح تندرو یا هر نام رایج دیگر) بروند. این رویه ري سخت حاکمیت (اصولهسته

گیري یک اپوزیسیون مستقل از حکومت نامید. در درون ساختار حکومت به زیان شکل» سازياپوزیسیون«

» طلبیاصالح«ي نشینی هرچه بیشتر پروژهحاصل این رویه تا امروز، با تمامی فراز و فرودهاي طی شده، عقب

چه بیشتر قدرت حاکمیت (در مقایسه با قدرت اش و بسط هر نشینی جامعه) از مطالبات اولیهتعبیري: عقب(به

 هاي سیاسی و اقتصادي بوده است.جامعه) در حوزه

با  -همانند سایر نقاط جهان-ها در ایران : دولتفرآیند سرکوب» سازيِ بهینه«هاي داخلی و مهار تنش

دهند به روي کار می ي بالفصل پیشین را بازتابهاي مردم در دورهاي که اهم نارضایتیشعارهاي انتخاباتی

طور ها بهاي مغایر با آنگرفتن رویهگاه بابت ناتوانی در تحقق این شعارها یا حتی در پیشها هیچآیند؛ اما آنمی

اند آنچه را که با میل و رغبت هاي متوالی ایران به راحتی توانستهواقع دولتشوند. درجدي به چالش کشیده نمی

اند) ناشی از فشارها یا اند (یا از انجامش سر باز زدهنیادین خود انجام دادههاي بو در امتداد سیاست

جوسازي و اطالعات «شده را به ها و انتقادهاي طرحهاي قطب مخالف قلمداد کنند و یا افشاگري»اندازيسنگ«

ا باشیم). هاندازيآنکه منکر تأثیرات این فشارها و سنگاز سوي قطب مخالف منتسب سازند (بی» نادرست

ي هایی مستقل از دو قطب سیاسی موجود یا عرضهاي که مجالی براي پژوهشویژه در فضاي سیاسی بستهبه

گاه با چالشی ها هیچآمیز دولتگر و طفرههاي تحریفدست داعیهها وجود ندارد، ایني آنعمومی روشنگرانه

اي خود بازتولید چرخه امکانطور درونی از لیل بهدهمینواقع نظام دوقطبی درست بهشود. درجدي مواجه نمی

ي اندازي براي تغییر نظام دوقطبی سیاسی در جامعهخود چشمخوديگونه که بهبرخوردار است؛ درست همان

 .ایاالت متحد آمریکا وجود ندارد

هاي لفتامنیتیِ جامعه و سرکوب مستقیم اعتراضات و مخا-از سوي دیگر، در ساحت کنترل و مهار پلیسی

هاي مردمی در برابر اند تا مقاومتبهره گرفته»  درسایه ِدولت«ن از وجود اهاي متاخر در ایرسیاسی نیز دولت

هاي نولیبرالی) یا اعتراضات جمعی خودانگیخته به تناقضات هاي کالن خود (مشخصًا سیاستپیشبرد سیاست



گیري چنین مقاومتی را در نطفه یا امکان شکل موجود در کردار سیاسی خویش را از پیش پاي خود بردارند،

ي آن است). مشخصاً جایی که ي خاتمی بهترین نمونهخفه سازند (سرکوب شدید اعتراضات معلمان در دوره

اِعمالِ نظارت کنند، و یا اعتراضاتی را مهار » کافی«تنهایی نتوانند به قدر هاي امنیتی و پلیسیِ تابع دولت بهدستگاه

، نظیر »ارزشی«(اصطالحاً نیروهاي » نظامیشبه«کنند، لشکري از نهادهاي امنیتی موازي یا نیروهاي  و سرکوب

ها کرد آنها به سادگی نسبت به عملشوند، که دولتتر آن) وارد عمل میو الگوهاي تازه» اهللانصار حزب«

ع خود را نیز به این بهانه که نفوذ هاي احتمالی نهادهاي سرکوب تاب»تندروي«کنند. و حتی سلب مسئولیت می

آنکه هیچ نمایند. بیها را ناممکن کرده است، توجیه میشان هدایت مطلوبِ آنقطب رقیب در ساختار مدیریتی

مقاومت مشهودي نشان داده باشد (دریغ از » فراقانونی«هاي گونه رویهها تاکنون در برابر اینیک از این دولت

پذیري نسبت به ها را از هرگونه مسئولیتواقع چنین ساختاري دولتستعفا). بهیک تهدید سمبولیک به ا

سازد. از عملکردشان و وظایفی که حتی در چارچوب قانون اساسی کذایی موجود متوجه آنهاست معاف می

قضا چنین شرایطی مطلوب حاکمیتی است که مشی کلی آن در تضادي بنیادین با منافع اکثریت جامعه قرار 

مند کنترل و سرکوب است، و چه بهتر اي نیازمند سازوکارهاي نظامرد. چرا که تداوم حکومت بر چنین جامعهدا

») عناصر خودسر«و حتی » هاي حاکمیتتندروترین الیه(«ها به نیروهایی موهوم سرکوب» ضروريِ«که فرآیند 

 منتسب گردد.

گاه اکمیت ایران بنا به دالیل روشنی هیچ: حالمللهاي روابط بینزبان کارآتر در مواجهه با تنش

هاي غربی برقرار کند، گرچه سطوحی از روابط اقتصادي نتوانسته است روابط سیاسی متعارف و باثباتی با قدرت

هاي وجودي تر بودنِ زبان پول). ریشهبودن یا بنیادياند (به دلیل خنثی(با فراز و فرودهایی) همواره برقرار بوده

رغم نیاز ساختاري به بهبود ویژه پیش از توافقات برجام) مانع از آن بوده است که بهان تاکنون (بهحاکمیت ایر

 نشینی کند:المللی خود عقبهاي بینها و رتوریکمناسبات سیاسی و اقتصادي با غرب، بتواند از برخی داعیه

طلبی و الم و مشخصاً قدرتطلبی در جهان اسهاي دنیاي استکباري غرب، عظمتنظیر ضدیت با سیاست

نظامی در برخی از کشورهاي خاورمیانه در قالب طرح گسترش اسالم شیعی، و در همین -گري سیاسیمداخله

سو ها، از یکامتدادْ ضدیت پرهیاهو با اسرائیل و غیره. تالش حاکمیت براي کسب قدرتی متناسب با این داعیه

(جدا از مصارف داخلیِ ضروريِ آن)، که خط استراتژیک گري بوده است نیازمند گسترش دایمی نظامی

توان در امتداد آن تلقی کرد؛ و از سوي دیگر نیازمند ورود به اتحادي را نیز می» ايعظمت هسته«دستیابی به 

ي سوریه) بوده است. در ویژه در خاورمیانه (براي مثال در مسالهالمللی و بهاستراتژیک با روسیه در مسایل بین



جنگ سرد (با هدایت آمریکا) که -هاي امپریالیستی پساهاي غربی در پیشبرد استراتژيف دیگر، قدرتطر

هاي نمادین آن بوده است، به المللی و از جمله بنیادگرایی اسالمی یکی از دژکوبمبارزه علیه تروریسم بین

حاکمیت ایران حداقل به دو دلیل زیر نیاز داشتند. » شر مجسم«اي عینی از یک دولت براي نشان دادن یک نمونه

ساخت: قطع روابط دیپماتیک با آمریکا در پی ماجراي اي را فراهم میخوبی چنین نمونهها بهبراي مدت

» عاصی«ي ملموسی از یک دولت هاي پوپولیستی ضدآمریکایی حاکمیت ایران نمونهگیري و رتوریکگروگان

ثباتی و التهاب اسرائیل، منبعی پایدار براي برقراري فضاي بی-ایران ي پرهیاهويکرد؛ ضدیت دوجانبهعرضه می

سازي انتخابی و نیز برجسته» ايخطر ایران هسته«ي آورد. در این میان، مسالهسیاسی در خاورمیانه فراهم می

 هایی مثل سنگسار یا اعدام یا سرکوب بهائیان)حقوق بشر توسط حاکمیت ایران (در زمینه موارد نقض

توانست دیپلماسی غرب در ضدیت با ایران را نزد افکار عمومی موجه بنمایاند. اینکه هر یک از طرفین می

تداوم این تقابل نیاز داشتند، موجب آن نبود که در جستجوي کسب امتیاز سیاسی و اقتصادي از  نوعی بهبه

ظاهر مانعی براي پیشبرد انواع چه بهحاکمیت ایران اگر » دوشخصیتی بودنِ«یکدیگر نباشند. در همین زمینه 

واقع امتیازي براي طرف ایرانی بود: نمایندگان سیاسی ایران در چنین شد، اما بهگفتگوهاي دیپلماتیک تلقی می

خواهانه بر شرایط خود (با ارجاع به امکان ، ضمن پافشاريِ سهم»چماق و هویچ«مذاکراتی به سیاق تاکتیک 

ي دادند و آن را به موازنهبندي به معاهدات نمیی براي پايحال تضمینی قطع، در عین»)تندتر«هاي اتخاذ رویه

ترین مثال متاخر در اي شاید ملموسکردند. روند مذاکرات هستههاي قدرت مشروط میقواي داخلی میان قطب

بر المللی وجود داشته است: عالوههاي بیننامهخصوص باشد. روند مشابهی نیز در امضاء یا اجراي پیماناین 

هاي وقت ایران در هاي ناظر بر حقوق شهروندي با توسل به همین شکاف، دولتنامهضاءنکردن برخی از پیمانام

اي کامًال بشر) نیز رویههاي مربوط به حقوقنامهخصوص پیمانشده (بههاي جهانی امضاءنامهاجراي پیمان

ي کلی روند شود. نتیجهایران توجیه می اي که با دوگانگی ساخت قدرت دراند، رویهکار بستهخودسرانه به

 ها بوده است.هاي حاکمیت بدون ایجاد تغییري جدي در آنیادشده امکان تداوم رویه

ت حاکمی ختار  ن سا د و ه ب هاي اخیر رغم تنازعات سیاسی دیرین میان دو قطب سیاسی موجود، طی دهه: بهبست

را راهی به » غیرخودي«اي مانده است. یعنی ي بستهدایره ي فوقانی مدیران سیاسی) هموارهي حاکمان (ردهدایره

ي ساختار حاکمیت معناي آن است که ستیزهاي دو قطب سیاسی اصلی برسازندهاین دایره نبوده است. این به

سهم خود نشده است، بلکه به» محتواي حاکمیت«گاه موجب ایجاد شکاف یا روزنی براي تغییر درونی هیچ

تنها هنگامی در سطح » دیگران«در هدایت سکان سیاسی کشور بوده است. » سندگیخودب«موجد نوعی 



بیان یابند که پیشاپیش مقررات این بازي را پذیرفته و درونی کرده باشند؛ یا بهراه می» بازي بزرگان«محدودي به 

» قدرت واقعی« که به رنگ حاکمان در بیایند. هرچند پیمودن مدارج ترقی براي کسب حدي ازدیگر، زمانی

این دلیل که در ساختار کنونیْ کسب قدرت سیاسی کسب قدرت اقتصادي را بسیار دشوار است، از جمله به

با بازي بزرگان » بیرونی«شرط خود دارد (همچون شرطی الزم و نه کافی)؛ از همین روست که این همراهی پیش

جاست که با ظهور لشکري از مدیران . در همینشودظاهر می» وظایف روشنفکري«عمدتا در قالب انجام برخی 

لحاظ شویم، که طبعا بهخُرد و یا روشنفکران وابسته به قدرت و حامی قدرت (در هر دو اردوگاه) مواجه می

شان هاي عقیدتی و سیاسیي تفاوتواسطهکار ضروري، و نیز بههاي نظام تقسیمها در مراتب و جایگاهتفاوت

هاي گر) نظم مستقر در رسانهي روشنفکران حامی (توجیهدهند. پرورش و تغذیهل میطیف رنگارنگی را شک

ي کارکردها سنخیت هاي حاکمیت، در حیطهعمومی و نهادهاي گوناگون فرهنگی و تبلیغاتیِ وابسته به قطب

ت کمبودهاي ي نخسگونه که دستههمان»: ارزشی«نظامی و دهی نیروهاي شبهآشکاري دارد با پرورش و سازمان

ي دوم کمبودهاي نیروهاي انتظامی و کند، دستهنظام بوروکراسی اجرایی و تکنوکراسی سیاسی را جبران می

اي شیوهکند؛ ار این رو، هر یک بهامنیتی در سرکوب تحرکات مخالفان و نمایش عریان قدرت را جبران می

کنند. تنها تفاوت جدي در تقویت و حراست مییابی ایدئولوژي حاکم را ي عمل خود مادیتخاص و در دایره

 1370ي ي دههنظامی عمدتا تحت هدایت قطب راست قرار دارند (تا میانهاین است که امروزه نیروهاي شبه

سیاسی قطب چپ » گريافراط«ي دیگري بود) و در مواقع الزم از طریق مانورهایی تهدیدآمیز گونهوضعیت به

 .کنندمی» یادآوري«را نیز 

تنها به اختالفات مربوط به منافع اقتصادي  دالیل اختالفات میان دو قطب سیاسی حاکم از میان) 3.2.5

 است: ي رشد دیگر اختالفات تأثیر نهادهاند و بر نحوهها بودهستیزيترین منبع همپردازم که از دید من بنیاديمی

ي میان حاکمان جمهوري اسالمی را عمق و شدت و هاي سیاسی اولیهي اختالفات و شکافگمان آنچه دامنهبی

تر حکمرانی و یا مدرن» بهتر«هاي هاي عقیدتی در مورد شیوهگسترش بخشیده است، در تحلیل نهایی نه تفاوت

ي حیات جمهوري اسالمی در هر دو ساحت کلی و خاص نظایر آن، بلکه دینامیزم اقتصاد سیاسی در تاریخچه

هاي سیاسی پس از تثبیت قطعی جمهوري اسالمی در امعه و قلمرو حاکمان) است. تنشترتیب: قلمرو جآن (به

اند (گرچه در فضاي هاي اقتصادي قابل دركخواهیعمدتا همچون پیامدهایی از سهم 1360ي اواخر دهه

وند ي خود رسیاست رسمی همواره به سان اختالفاتی عقیدتی و بینشی ترسیم شدند)؛ پیامدهایی که به نوبه

هاي قدرتِ وابسته به هاي موجود بین حلقهها و واگراییهاي سیاسی حاکمان و تنشجوییها و برتريرقابت

 .منصبان (و حتی در مناسبات شخصی میان روحانیون) را شدت بخشیدندصاحب



ن توان چنین ترسیم کرد: حاکماخطوط کلی دینامیزم اقتصاد سیاسی در ساحت خاص حاکمان ایران را می

) توهمات اقتصاد اسالمی را وا نهاده و راه مستقیم 60ي ي دههنورسیده که بسیار زود (در همان میانه

دارانه و انباشت هاي سرمایهزودي در مناسبات میان خویش نیز به ملزومات رقابتدارانه را برگزیدند، بهسرمایه

سپري شد که  1360يهاي آغازین دههسی در سالهاي سیااي از تنشثروت تن سپردند. البته پیش از آنْ مرحله

درخصوص » انقالب اسالمی مجاهدین«و اصحاب » ي اسالمیهیئت موتلفه«بخشا با منازعات اولیاي 

هاي مهم ایجاد شکاف در اردوگاه هاي اقتصادي کشور پیوند داشت و خود یکی از تکانهگذاريسیاست

ي حاکمهبر هیات بود. بلبشوي حاکم» راست اسالمی«و » میچپ اسال«بندي گیري قطبحاکمان جدید و شکل

، »طاغوتیان«شده از هاي وسیع مصادرههاي نخست موجب شد که بخشی از اموال و سرمایهاسالمی در سال

دیگري بود » نعمت«شدن اقتصادي قرار دهد. جنگ با عراق نیز ي فربهاي از مریدان خمینی را در مسیر اولیهپاره

(در پوشش اضطرار شرایط  30ي تسلیحات نظامیخواري گسترده در تهیهسازي امکان رانته بر فراهمکه عالو

جنگ و تحریم)، دست بازاریان و دالالن کالن را براي سوءاستفاده از شرایط کمبود عمومی کاالهاي مصرفی و 

گیري . این فرآیند در شکلترین شکل این سوءاستفاده بود)صنعتی باز گذاشت (احتکار کاالهاي مصرفیْ ساده

نهادهاي «منصبان و نهادهاي قدرت سهم داشت. هاي انباشت سرمایه پیرامون برخی از صاحببرخی کانون

اي که جهت حراست زودي اختیارات ویژهاي یا دولتی، بههاي مصادرهي متکی بر سرمایه»دارانهسرمایهانقالبی 

اي که در اگذار شده بود را صرف انباشت شتابان سرمایه کردند؛ رویهآنها و به» انقالب اسالمی«هاي از آرمان

هاي متصدي منصبان و خاندانناچار نه فقط این نهادها، بلکه صاحبخواري، بهبستر فضاي رو به گسترش رانت

از سوي هاي اقتصادي تابع آنها دامن زد. آن نهادها را نیز فربه ساخت و به رقابت میان نخبگان سیاسی و کانون

میانجی پیوند تاریخی میان سران روحانیت و سران بازار)، ي مادي آن در بازار بود (بهدیگر، حاکمیتی که پشتوانه

از همین رو ، به نهاد بازار پشت کند؛ »نشینانمستضعفین و کوخ«توانست به بهاي خدمت به االصول نمیعلی

شان در کنندهاکمیت نوپا یافتند و طبعا بنا به وزن تعییناي در ارکان سیاسی حنمایندگان بازار جایگاه ویژه

اي از مناسبات اقتصادي بازار همت گماشتند، که تحقق و تثبیت نهایی این ساختار حاکمیت، به بسط اشکال ویژه

هاي دو قطب بود. این مناسبات اندکی بعد ي شکافي اختالفات برسازندهمناسبات  خود یکی از منابع اولیه

مند براي الحاق به بازار جهانی (الگوي اي یافت و مطابق با الگویی نظامنسق تازهوهدایت رفسنجانی نظم تحت

و خشونت انحصارِي » سرکوب قانونی«یاري سازوکارهاي  ها بر جامعه بهنولیبرالیستی) بسط یافت و تحمیل آن

                                                      
خواري خاندان ي جنگ هشت ساله با عراق، منبعی براي رانتبراي مثال، در همین حد تا این زمان روشن شده است که خرید تسلیحات نظامی در دوره -30

 .رفسنجانی و دیگران فراهم ساخته بود



 .نهاد دولت پی گرفته شد

سازي منابع ملی بود؛ مستلزم خصوصی 1360ي لیبرالی از اواخر دههپیوستن به کاروان جهانی بازار آزاد نو

ثروت و  ل منابعیا چپاو» سازيخودمانی«حد با  دانیم که تا چههاي رسمی میفرآیندي که حتی بنا بر روایت

، دابجا شونآن ج هاي عظیمی که به سرانگشت تصمیمی به نفع این یاهاي ملی همراه بوده است. سرمایهسرمایه

متولی  »نقالبیِنی و ابرادران دی«کند، چه رسد به حتی برادران و خواهران خونی را نیز به خصم بالفعل بدل می

ترتیب ینکردند: بدهاي مختلفی را در مناسبات میان خود حمل مینظام نوپاي اسالمی، که از پیشْ هم تنش

 .سرعت و شدت گرفت» ارکان قدرت«هاي شکاف و تنش و واگرایی در گییابیِ بالقوهروند فعلیت

اقتصادي بیمار -گذاري خارجی و تجارت با کشورهاي صنعتی در بافتار سیاسیدر همین راستا، آزادي سرمایه

یابی به این ها هنگام اخذ قراردادها با طرف خارجی منجر شد که دستخواريدستگاه حاکم به انبوهی از رانت

گرفتن بر رقبا (و انحصارطلبی)، و درنتیجه منبعی جدي براي تنش و پیشیي مهمی براي ها خود انگیزهرانت

دالري پسر رفسنجانی از شرکت نفتی گیري میلیونرقابت و واگرایی سیاسی بوده است (براي مثال، افشاي رشوه

ي مهم را نیز ها باید این نکتهي اینهمهاویل نروژ صرفاً حاصل دالوري تعدادي خبرنگار خارجی نبود). بهاستات

هاي گونه اختالفات در قالب تنش، بروز این»بران انقالبمیراث«جویی اقتصادي میان افزود که در جریان رقابت

یابی سیاسی و تالش براي کسب فرادستی سیاسی تنها یک سوي ماجراست؛ در سوي دیگر، فرآیندهاي توافق

هاي یک طرف منديشدن بهرهاي متقابل در برابر عیانقرار دارد که عمدتا در قالب توزیع امتیازه») اجماع(«

ي جنگ براي تأمین برخی نیازمندهاي عنوان یکی از نهادهاي فعال در دورهمعین است. اینکه سپاه پاسداران به

هاي اقتصادي و تولیدي روي آورده بود و سپس در دوران پس از اي فعالیتفنی و عمرانی و مصرفی به پاره

ي آن در سرکوب انقالبیون و تثبیت خود (از جمله به دلیل سهم ویژه» ُمرجح«ي جایگاه واسطهجنگ به

هاي آساي بعدي سپاه در عرصهخودي خود رشد غولضدانقالب) توانست وارد سپهر اقتصادي گردد، به

فرآیند دهد. درعوض، در تحلیل این مساله باید هاي سیاسی پس از آن) را توضیح نمیروياقتصادي (و پیش

 توجهی از امتیازات اقتصادي اعطا شده به سپاهتبادل امتیازات اقتصادي را لحاظ کرد. و جالب آنکه بخش قابل

هاي اقتصادي کالن دولت وي تحقق و در جریان طرح» سردار سازندگی«پاسداران، در دوران معماري اقتصادي 

 هاي سیاسی رقیب در نهاد سپاهدرونی گرایش (هرچند این مساله قابل بررسی است که روند ستیزهاي 31یافت

                                                      
» سازندگی«شوند، در دوران هاي عمرانی کشور محسوب میترین طرحکه از پرهزینه هاي سدسازيثال تاریخی شاخص، گشایش پروژهعنوان یک مبه -31

ي ثروت براي بنیادهاي وابسته به سپاه ترین منابع انباشت اولیهاي داشته است. سدسازي در مقیاسی کالن از مهمرفسنجانی آغاز شد و همواره اولویت ویژه
سدسازي تنها به  اش بردارد. البته منافع اقتصاديصنعتیِ کنونی-نظامی-هاي مالیهاي شتابانی براي برپایی محتمعاسدارن بوده است تا از آنجا بتواند گامپ

ه همین دلیل، از آن زمان تاکنون دولتی دیگري را نیز تغذیه کرده است (مثالً آستان قدس رضوي). بها و بنیادهاي شبهشود، و سازمانبنیادهاي سپاه ختم نمی



 ).یابی قطعی قطب مسلط کنونی انجامیدترتیبی به هژمونی چه زمانی و به پاسداران از چه

مدتا حول نهادهاي اقتصاديِ اقماري ساختار ع ي کالم آنکه در ایران پس از انقالبْ انباشت سرمایهخالصه

ها و اشخاص حقیقی داشتند. فرایندي هاي روشنی به خاندانپیوستگی هاقدرت شکل گرفت که بسیاري از آن

هاي اقتصادي (امیتازستانی و امتیازدهی) بود که با تشدید که این انباشت در آن انجام گرفت، ترکیبی از رقابت

هاي سیاسی در سطح سیاست رسمی همراه بوده است. بستر واقعی ها و شکافهاي سیاسی و رشد تنشرقابت

بندي به شفافیت و پاسخگویی ساختار حکومتی نسبت به شهروندان و عدم پايگیري این فرآیند، عدمکلش

خواري توانست فساد اقتصادي و رانتبند موجود بود که باتوجه به منابع عظیم ثروت در ایران، نمیقوانین نیم

اك (آنارشیک) مناسبات موجود در ناساس، و بر بستر وضعیت آشوبگسترده را در پی نداشته باشد. بر این

هاي اقتصادي وابسته به سپاه پاسداران، بنیاد یافته (نظیر بنگاهساختار قدرت ایران، نهادهاي اقتصادي شکل

اند و گو نبودهمستضعفان،  بیت رهبري، آستان قدس رضوي، بنیاد شهید و غیره) عمالً به هیچ نهاد قانونی پاسخ

معناست که ها بدیني اینخویش بوده است. همهبهحد زیادي خودسرانه و معطوفها تا ي اقتصادي آنرویه

داري پیرامونی است که در آن الیگارشی حاکْم اي از یک سرمایهنظام اقتصادي حاکم بر ایران نوع ویژه

ها کانوناي در پیرامون دستگاه سیاسی حاکمیت برپا کرده است که این گونههاي انباشت سرمایه را بهکانون

اند بر تمامی حیات اقتصادي کشور مسلط گردند، و مندي از امتیازات انحصاري سیاسی قادر شدهمیانجی بهرهبه

گیري و تحول این حال شکلي خود دوام انحصارات سیاسی خود را تضمین کنند. درعیننوبهاز این طریق باز به

ها نیازمند تغییرات سیاسی بنیادي اه بوده است، که رفع آنهاي حاد همرستیزيها و همالیگارشی همواره با تنش

(برخالف  32داري دولتی نداردمعنا نظام اقتصادي ایران نه فقط شباهتی به الگوهاي کالسیک سرمایهاست؛ بدین

-ي مافیاییدارانههایی جدي به الگوي اقتصاد سرمایههاي ایرانی)، بلکه شباهتي برخی از نولیبرالداعیه

در ایران  )state(ارشیک در روسیه و کشورهایی نظایر آن دارد. همچنین، از این منظر، نهاد حاکمیت الیگ

صرفاً بازتاب سیاسی منافع طبقاتی بورژوازي و ابزار سیاسی تضمین این منافع (الگوي متعارف مارکسیستی از 

                                                                                                                                                                     
براي بلعیدن منابع عظیم ملی (از درآمدهاي نفت و گاز و غیره) همواره در دستور کار » موجه«و » کارآمد«اي بسیار اي) همچون شیوهسدسازيِ انبوه (زنجیره

هاي اکولوژیکی (از جمله ها براي پهنهرب بودن آنهاست که مخمحیطی سالکه کارشناسان مستقل و فعاالن زیستهاي وقت بوده است، درحالیدولت
 .اندها را نشان دادهبار بودن اقتصادي آنزیست مردم بومی) و زیان

د. ده)  ارائه می57هاي پس از انقالب ي نظام اقتصادي متاخر ایران و دینامیزم کالن آن (در سالي زیر تحلیل قابل تاملی دربارهرامین معتمدنژاد در مقاله -32
گیرد؛ اما در فراز فوق از نوشتار آماري بسیار پی می -هاي تجربیي دادهنژاد این دینامیزم را بیشتر در ساحتی بیرونی (یا کلی) و توأم با ارائهبحث معتمد

ي معتمدنژاد غایب است، ر مقالههردلیل دباور من) بهحاضر کوشش بر آن بود که تا جاي امکان آن وجهی از این دینامیزم اقتصادي برجسته گردد که (به
، »داري در ایراناند: اقتصاد سیاسی سرمایهانحصارات بر اقتصاد ایران چیره شده«یعنی دینامیزم اقتصاد سیاسی در ساحت خاص حاکمان: رامین معتمدنژاد: 

   .2012ي ی، فوریهلوموند دیپلماتیک فارس

http://dostan.mondediplo.com/spip.php?article339


شکال حیات و ایجاد اکالن جامعه بخشی به مناسبات دولت) نیست، بلکه پیکریابیِ عینی قدرت سرمایه در نظم

هاي خاص تداوم و گسترش آن در هاي انباشت سرمایه و شیوهاجتماعی است: مکان هندسی تجمیع کانون

 .ي ایرانمختصات تاریخی جامعه

شد (شامل: سازوکار بازتولید کلیت حاکمیت  ي دوقطبی سیاسی حاکم بر ایران گفتهرغم آنچه دربارهبه

ها و هاي اختالفات سیاسی قطبي آن؛ و نیز بنیاني برسازندهستیزنده ولید هر یک از دو قطبمیانجی بازتبه

رو ساختار کلی حاکمیت در ایران را ایستا در نظر هیچوار بههاي همبستگی میان آنها)، این مدل فرضیهضرورت

حرکت این کلیت در روند تاریخی معنا که دهد. بدیني عزیمت خود قرار نمیگیرد و چنین فرضی را نقطهنمی

ي هاي درونی هر قطب و نحوهدر گرایش الف)کند: هاي زیر ایجاد میآن، تغییراتی را حداقل در ساحت

ها؛ نسبی هر یک از قطب» قدرت«در جایگاه و موقعیت سیاسی و اجتماعی و  ب)ترکیب و آرایش نهایی آنها؛ 

و متأثر از  ت)قتصادي مقطعی هر قطب و ملزومات انباشت سرمایه؛ ها و آماج اها و نیازمندي»دستاورد«در  پ)

ستیزي و ي همها و در پیوند با شرایط مقطعی جامعه و توازن قواي طبقاتی، در نوع و سطح و موضوع رابطهاین

 .وابستگی میان دو قطب

ریزد، اما پی می ترتیب، دینامیزم فوق اگرچه چارچوب کلی تجلیات آتی دو قطب و کلیت حاکمیت رابدین

ي امور تصادفی که دایرههاي میان دو قطب نیست، همچنانستیزيمانع ظهور تنوعات در روند پویش هم

بیان دیگر، چنین درکی از بازتولید کلیتِ ساختار سیاسی حاکم (بر مبناي گذارد. به(پیشامدي) را باز می

ي ریزي پیشینی پدیدارهاي عرصهاي در مورد طرحي آن) هیچ داعیههاي اصلی برسازندههاي قطبستیزيهم

گمان رغم اختالفات موجود، بیبه» ي جامعهاداره«هاي کالن مشیسیاسی ندارد؛ اگرچه حاکمان در تعیین خطی

کوشند متناسب با شرایط عینی عمل کنند. در دهند و میهایی را مورد مالحظه و تحلیل قرار میچنین واقعیت

ي حاکمیت لزوماً توازنی دایمی و پایدار نیست؛ بلکه توازنی است میان دو قطب برسازندهحال، توازن عین

ي نیروهاي ي تجلی و شدت تضادهاي اجتماعی و چگونگی موازنهشکننده که پیوند مستقیمی دارد با نحوه

طبی) به ملزومات بنديِ حاکمان (در هر دو سرِ دوقکه برقراري آنْ پايطبقاتی و سطح مبارزات جاري. همچنان

پذیر بزرگ هر یک از دو قطبْ آسیب» خطاهاي سیاسیِ«نظر، نسبت به طلبد و از اینمنافع کلی مشترك را می

ارز هم نیست، یعنی در مراحلی از است. افزون بر این، این توازن شکننده لزوماً در مراحل مختلف خود هم

مسلط بدل گردد، درحالی که همچنان براي بازتولید خود  تواند به قطبها، یکی از دو قطب میستیزيپویش هم

نیاز از وجود و اش، آن را بیو بازتولید کلیت حاکمیت، نابسنده و ناتمام است و از این رو مسلط بودن

 سازد. (در بند بعدي به این نکته بازخواهیم گشت).کارکردهاي قطب دیگر نمی



ي آن کوشیدیم در هر مرحله با وارد هاي برسازندهو پویش قطب در مسیر بررسی ساختار حاکمیت سیاسی ایران

گیري بیشتر آن به سوي اي اولیه بکاهیم و سمتکردن برخی قیدهاي واقعی، از شمایل انتزاعی الگوي فرضیه

وضعیت انضمامی را ممکن سازیم. در همین امتداد شایان ذکر است که تاکنون ساختار حاکمیت را در وضعیتی 

ي مورد بحث قرار دادیم. دنیاي بیرونیِ حاکمیت در وهله» دنیاي بیرونی«شده و با حداقل پیوند با ایزولهکمابیش 

حاکمیت  کند؛ دنیاي بیرونیِآن تغذیه می راند و پاي در آن دارد و ازاست که بر آن حکم میاينخست جامعه

حاکمیت با وضعیت  تعاملن. بررسی ي آي بعدي عبارتست از مناسبات جهانی و بازیگران عمدهدر وهله

طلبد که اساساً خارج از ي متاخر ایران) میي دینامیزم تاریخی جامعهي ایران تحلیل بسیار مبسوطی (دربارهجامعه

تواند به تصحیح و تدقیق الگوي فوق نیز بیانجامد (یا حتی آن را گنجایش این متن است. چنین تحلیلی قطعا می

رتِ بحثْ بسیاري از الزامات کلی برآمده از این تعامل (بر مبناي درکی که من وضرحال، بهایناعتبار سازد). بابی

اند. بنابراین، در اینجا تنها شده ها و قیدهایی ضمنی در الگوي باال گنجاندهفرضصورت پیشاز آن دارم) به

 کنم:طور گذرا به کلیاتی پیرامون عامل دوم اشاره میبه

ي آن بدون هاي برسازندههاي تاریخیِ قطبم قدرت سیاسی در ساختار حاکمیت ایران و پویشتحلیل دینامیز

هاي ايِ قطبهاي جهانی و منطقهبررسی تعامالت حاکمیت با قواي فراملی، در روند تحوالت سیاست

جمهوري « شدن آن بهو بدل 57گیري انقالب که شکلامپریالیستی تحلیلی ناتمام و نارسا خواهد بود. چرا

ها و پیوندها و تعامالتی نزدیک و دایمی با تحوالت و تحوالت بعدي آن اساساً در بستر کشاکش» اسالمی ایران

ي هاي تاریخی شاخصِی که تا مرحلهو بازیگران اصلی آن رخ داده است. از میان روندها و پدیده» بیرونی«دنیاي 

کرد توان موارد زیر را برجسته ساخت: عملاند میامالت بودهگونه تعتثبیت نهایی جمهوري اسالمی نشانگر این

سیاسی محمدرضا شاه تحت تأثیر ملزومات جنگ سرد، و تأثیرات مشی حکمرانی وي بر تحوالت کشور و 

و توافق  57عنوان نیروي هژمون انقالب شدن جناح اسالمی پیرامون خمینی بهآرایش نیروهاي داخلی؛ برجسته

براي برآمدن این جناح به جایگاه حاکمان؛ ضدیت پوپولیستی حاکمان جدید با ایاالت متحد هاي جهانی قدرت

هاي گیري؛ جنگ میان ایران و عراق و تحریمآمریکا، در نمودهایی چون تسخیر سفارت آمریکا و گروگان

برالی، وابستگی ي پس از تثبیت حاکمیت، ملزومات پیوستن ایران به اقتصاد جهانی نولیالمللی. در دورهبین

ي اقتصاد داخلی به استخراج و فروش نفت و گاز، و نیز ملزومات حفظ توازن قدرت در مناسبات چرخه

هاي استراتژیک حاکمیت ایران و هویت اي که نیازمنديگونهاي)، بهدر سطح منطقه ویژهالمللی (بهبین

ي حاکمیت ایران با هاي پیونددهندهترین شاخصتأمین گردند، مهم ي آن در سپهر جهانیژیکِ برساختهایدئولو

ها در کارکرد خود ضمن تاثیرپذیري از وضعیت اند. روشن است که هر یک از این حوزهدنیاي بیرونی بوده



میانجی آن بر اند، و بههایی را بر آن تحمیل کردهها و محدودیتداخلی ایران، متقابال بر آن تأثیر نهاده و پویش

توان گفت اند. در همین راستا میات و تعامالت میان دو قطب سیاسی اصلی نیز تأثیر گذاشتهچگونگی مناسب

 اند:ي زیر با مناسبات قدرت در ایران تعامل داشتهبستهمناسبات امپریالیستی در دو سطح هم

(یا برایند این  اي و جهانی هر یک از آنانهاي منطقههاي امپریالیستی و سیاستهاي بلوكبازتاب رقابتالف) 

ها و امکاناتی طور خاص در ایجاد محدودیتي ایران، و بهدر شرایط اقتصادي و سیاسی جامعه) هاسیاست

توان هاي مسلط در ساختار حاکمیت. در این زمینه براي مثال میي پویش قطب(مستقیم یا غیرمستقیم) براي نحوه

هاي تحمیلی بانک جهانی و صندوق ي اقتصادي، سیاستهابه موارد زیر اشاره کرد: جنگ با عراق، تحریم

ي المللی مربوط به مسالههاي بینگذاري سازمان اوپک؛ تحریمها بر سیاستالمللی پول، اعمال نفوذ قدرتبین

 هاي سیاسی و نظامی در خاورمیانه.اي؛ تشدید تنشهسته

یابی استراتژیک آنان ي پیوندهمسلط در نحوي قواي میان دو قطبِ ها و چگونگی موازنهبازتاب سطح تنش ب)

 اي، و تأثیرات بعدي آن بر پویشهاي امپریالیستی در چارچوب شرایط عمومی داخلی و جهانی/منطقهبا قطب

توان براي مثال به مورد زیر اشاره کرد: تالش بخشی از حاکمیت ایران می مناسبات بین دو قطب. در این زمینه

ا دولت آمریکا در زمان جنگ با عراق و تصادم سیاسی دو قطب در این خصوص؛ یا تالش یابی ببراي پیوند

هاي چین و روسیه، در برابر بخش دیگري بخشی از حاکمیت براي محدودسازي مناسبات استراتژیک به دولت

دیگر، هر یک از دو  بیانهاي غربی را نیز باز نگاه دارد. بهي پیوند با قدرتکوشید (عالوه بر آن) دریچهکه می

عنوان قدرت اصلی المللی خود را تقویت کند و خود را بههاي بینقطب سیاسی حاکمیت کوشیده است پشتوانه

ي خود بر نوبهها بهها و همسوییپیوندگیري ي سیاست ایران جلوه دهد. اینیا آلترناتیو سیاسی ماندگار در عرصه

اي گیري رسانهاند (نظیر جهتتماعی هر یک از دو قطب تأثیر نهادهمیزان نفوذ سیاسی و جایگاه سیاسی و اج

سویی هرچه بیشتر قطب سو؛ یا همبدین 76هاي غربی نسبت به قطب چپ اسالمی از مقطع مثبت و حمایتی دولت

 ).ي سوریهویژه در مناقشهاي روسیه، و بههاي منطقهمسلط حاکمیت با استراتژي

 

  س از عبور از رفسنجانیپ» قطار سیاست«) مسیر 6

اي بر این نوشتار تلقی کرد، پیش از هر چیز نیازمند ارزیابی توان آن را حاشیهورود به چنین بحثی، که می

 :ي رفسنجانی استاي از کارنامهفشرده

کرد تاریخی نشینیم عملنخست باید خاطرنشان کرد که هنگامی که کردار سیاسی حاکمان را به داوري می

ها و خصایل شخصی آنان را. در این دهیم، نه انگیزهها و پیامدها) را مورد بازبینی نقادانه قرار می(زمینهها آن



شوند محل گیرند و تثبیت میي کردار سیاسی آنان (در جایگاه قدرت) شکل میواسطهسطح، ساختارهایی که به

هاي ها با چرخشاند و عمر آنمؤثرتر از اشخاص اند، و نیازي به گفتن نیست که این ساختارها ماندگارتر وبحث

رفسنجانی زنده «توان گفت: . بدین اعتبار می33رسدپایان نمیفرضی بعدي این افراد یا مرگ فیزیکی آنان به

 .ي تسالیی باشدن وي مایها، و این شاید براي داغداران و سوگوار»است، تا زمانی که این نظام زنده است

ام ن) نظقانونی و غیرمدر-گیري ساختار سیاسی اقتدارگرا و آشوبناك (فراي شکلهگمان در تاریخچبی

 قدرت همواره هاي شخصیِ صاحبانها و خصلتجمهوري اسالمی، روابط و مناسبات شخصی و نیز گرایش

یل تقلهاي زرد نهباره تحلیل سیاسی را به سطح گفتاري رساایناند، اما مبالغه دراثرات مهمی برجاي نهاده

ادي مدهاي ي عمل حاکمان همواره مشروط و محدود به شرایطی است که در اثر پیامدهد؛ چراکه دایرهمی

هاي ز شخصیتات که اند. وانگهی در نظام سیاسی ایران ساختارها دیرزمانی اسشده استقرار یافتهمسیر پیموده

باره ر ایندي تاریخی گویایی خود نمونهاند، و سرنوشت سیاسی رفسنجانی ي خود پیشی گرفتهپدیدآورنده

وده است، بهاي حیاتش چقدر سال است. از این نظر، بحث در اینکه قدرت سیاسی واقعی رفسنجانی در واپسین

ورد بار بیا تواند بهاي چه تبعاتی میزود خامنه یابحث در اینکه مرگ دیر  -از همین منظر-مورد است؛ حتی بی

در دل -اي هي جناح خامني گذشتهباره نیست که طی دو دههست (با اینکه تردیدي در اینمورد انیز تا حدي بی

ي رفسنجانی بسط زیان قطب چپ و ازجمله جبههقادر شد قواي سیاسی و اقتصادي خود را به -قطب راست

 ونیم دههسه زاي ایران در پی گذشت بیش تواند این باشد که جامعهدهد). اما بحث اصلی و پرسش محوري می

ا چگونه رضعیت هاي مختلف مردم این وویژه اینکه الیهاز حاکمیت جمهوري اسالمی در چه وضعیتی است و به

اي مهی مقدي عمومی). بحث و تأمل در باب چنین پرسشتر جامعه در عرصههاي فعالخصوص بخشبینند (بهمی

 ».راه سوم«غییر بر مبناي گشودن ي تدارك استراتژي تاست ضروري براي هر کنکاشی درباره

ترین معماران دو روند تاریخی مهم با پیامدهایی دیرپا در ایران معاصر بوده است: ظهور و رفسنجانی یکی از مهم

؛ و دیگري برپایی نظام اقتصادي نئولیبرال و تحمیل خشن آن بر جامعه. 57تثبیت ضدانقالب از دل انقالب ناتمام 

اي گونهآمیزي دارد که بهبسته و اختناق ندي عمیق با برآمدن ساختارهاي سیاسیمورد نخست همچنین پیو

ي سیاست را از مخالفان و ناراضیان وضع موجود سلب مند امکان نفوذ در (و تاثیرگذاري بر) عرصهنظام

                                                      
 قرار داد، که» سازي سیاستشخصی«به  توان ذیل گفتارهاي معطوفاي پس از مرگ رفسنجانی را میهاي فضاي رسانهبخش زیادي از بحث -33

برند. براي مثال، نسرین ستوده ه میي) را»بشر حقوق«هاي گفتمان رایج هاي آموزهي رفسنجانی (عمدتا بر پایهي کارنامهخواه به داوري اخالقی دربارهناخواه
ي گذشته کارنامه روشنی از خود نشان داد، به اردوگاه مردم پیوست و براي اثبات آقاي هاشمی طی یک دهه«گوید: وایر میي ایراندر گفتگو با نشریه

 »تحوالت فکري هاشمی تحت تاثیر زنان خانواده اش بود«نسرین ستوده:  نگاه کنید به:». هاي بسیار سنگینی پرداختصداقت خود در این پیوستن، هزینه
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ن، امکان سرکوب ي ایرازدهاي بحراني جامعهاند؛ یعنی ساختارهایی که در راستاي مهار تضادهاي فزآیندهکرده

آن را فراهم ساختند. پس در این سطح، اهمیتی ندارد که پویش » حیاتیِ«ي ابعاد سیستماتیک و تداوم آن در همه

است.  بعدي این ساختارها در آینده چه تأثیري بر جایگاه سیاسی خود رفسنجانی (و یا همراهانش) نهاده

ي سالهعیار دگراندیشان، یا تداوم هشتذف سیاسی تمامسرکوب خونین و قهرآمیز مخالفان و انقالبیون و ح

هاي اقتصادي و سیاسی، در تحلیل نهایی یابی مخوف نظامیان در عرصهو یا قدرت جنگی ویرانگر با مردم عراق،

پیامدهایی از روند تثبیت ساختارهایی بودند که امکان مشارکت در سیاست را از فرودستان سلب کردند، و 

عنوان شخصیت سیاسی بسیار گیري را به پشت درهاي بسته منتقل ساختند. رفسنجانی بهصمیمفرآیندهاي ت

سیاست درهاي «ي سیاست ایران بدل شد، نه فقط استاد ي صحنهپرنفوذي که به شاخصی از بازیگران چندچهره

 .بود، بلکه از معماران اصلی آن بود» بسته

ي قطب یابی فزآیندهو قطب اصلی ساختار حاکمیت و قدرتبا حاد شدن اختالفات د 1370ياز اواخر دهه

عنوان مدعیان اصلی میراث انقالب اي (بهراست اسالمی، که با تشدید جنگ قدرت میان رفسنجانی و خامنه

هایی تدریج و در گامي راست، بهتر از جبههگیري روشناسالمی) نیز مقارن بود، رفسنجانی ضمن فاصله

عنوان بخشی عقیدتی از این جریان، بلکه با هدف ، اما نه به34ي چپ چرخیدئتالف با جبههسمت امحتاطانه به

 حزب«عنوان ائتالفی میان توان آن را بهادغام تدریجی چپ اسالمی در مشی سیاسی خود. این روند که می

سوي هر دو طرف هایی از تعبیر کرد، نیازمند برداشتن گام» حزب مشارکت اسالمی«و » کارگزاران سازندگی

ساالري مردم«با » نئولیبرالیسم ایرانی«ي ي پروژهجانبههمهبندي بود، که معنا و کارکرد نهایی آن تلفیق و مفصل

تمامی چپ اسالمی و راست اسالمی به ي مولد دو قطبهاي مسلکی اولیهترتیب، یکی از تفاوتبود. بدین» دینی

اي براي تداوم اختالف و تنش میان این درت سیاسی در ایران منابع تازهي حیات قاز میان رفت؛ هرچند تاریخچه

 .دو قطب آفریده بود (بند قبلی)

مندي از اعتبار سیاسی و اجتماعی بنابر شواهد موجود، هدف استراتژیک رفسنجانی آن بوده است که ضمن بهره

اي) تقویت کند؛ شروي قطب مقابل (خامنه، بتواند قواي سیاسی این قطب را براي مهار پی»اصالح طلبی«ي پروژه

کوشید استقالل سیاسی خود را حفظ کند یا اصطالحًا ي فوق بیش از هرچیزي میحال رفسنجانی در رویهبااین

اي تعادلی در روند تالش وي معطوف به آن بود که چونان وزنه درعوض، مانند همیشه». گدار به آب نزندبی«

اي ي حاکمیت؛ نقشی که خامنهقطب عمل کند، همچون عمودي براي خیمه ها و ستیزهاي میان دوتنش

ایفا کند، و درعوض عمدتا در » درستی«گاه نتوانست به اش) هیچفراجناحی (برخالف وظایف صوري
                                                      

 دادند. علیه رفسنجانی را بازتاب می» چپ اسالمی«گاه حمالت سیاسی تند هواداران پرشور » اصالحات«هاي نخست هاي سالپیش از آن، رسانه -34



یک اعتبار  اش را پی گرفت (گواینکه بههایی تند به نفع قطب راست، مسیر بسط مستقیم اقتدار فرديچرخش

ي حاکیمت در برابر گردبادهاي تغییرخواهی اي نیز براي استواري خیمهي خامنههاي ویژهفت تنديتوان گمی

هاي تلویحی از ي سیالِ خاص خود، ضمن حمایتترتیب، رفسنجانی به شیوه). بدین35جامعه ضروري بوده است

را براي خود حفظ نماید. گري سیاسی در دعواي میان دو قطب کوشید جایگاه میانجیمی» طلبیاصالح«جریان 

تري یافت و سرانجام به برآمدن دولت اعتدالی نمود هرچه روشن 1388جایگاهی که در جریان اعتراضات 

لعاب وشده از رنگگیري حسابانجامید؛ دولتی که ضمن بهره» آشتی ملی«ي روحانی و افتتاح پروسه

توان گفت دهد. پس میجانی را انعکاس می، به گویاترین وجهی خطوط سیاست مالوف رفسن»طلبیاصالح«

(یعنی، رفسنجانی بر  36اندازي سیاسی وي نشدموجب پوست» چپ اسالمی«رفسنجانی به  روند نزدیکیِ سیاسی

ي این همجوشیِ سیاسی (و متأثر واسطهبه» چپ اسالمی«وفات یافت که در آن زیسته بود)؛ بلکه، » دینی«همان 

-انداز اقتصادي)، تناقضات همیشگی خود را کنار نهاد و سرشت بنیادي و چشماز فشارهاي قطب سیاسی مسلط

 .روشنی عیان ساختسیاسی واقعی (یا ممکنِ خود) را به

اش را از کف داده هاي اخیر بخشی از ابزارهاي سیاسی مستقیِم سابقرغم آنکه در سالترتیب رفسنجانی بهاینبه

هاي ي مختلف قدرت (نظیر دستگاه روحانیت، بیت خمینی، بخشها، اما همچنان به میانجی شبکه37بود

ویژه در دل قطب چپ اسالمی) که طی تکنوکرات در نهادهاي اقتصادي و نظامی و اجرایی حاکمیت، و به

هاي شد (در تحلیل پایهي سیاسی بسیار مهمی محسوب میها نفوذ و اعتبار یافته بود، وزنهسالیان مدید در آن

ها غافل شد). درست ي آنگرانهوذ نباید از نقش منابع اقتصادي کالن رفسنجانی و کاربست حسابمادي این نف

این گري وي عمیقا نیاز داشت. بهبه کارکردهاي میانجی -اشرغم ظفرمنديبه-همین دلیل، قطب راست نیز به

هاي ترین مشارکتن یکی از مهمتواي آشتی ملی نمایان گشت را میطی استقرار و تثبیت پروسه چهاعتبار، آن

 شمار آورد.اش بهمحبوب» نظام اَمامِ«واپسین رفسنجانی در حراست از 

ي آشتی ملی است. ي مسیر سیاسی پیشِ روي حاکمیت ضرورتا وابسته به فهم پروسهزنی دربارهاما گمانه

                                                      
هاي اخیر، تا جایی که به برساختن و تداوم کلیتی به نام حاکمیت شان در سالهاي سیاسیرغم تشدید اختالفات و رقابتبهاي رفسنجانی و خامنه -35

 اند.هاي مختلف مکمل یکدیگر بودهشیوهشود، بهجمهوري اسالمی مربوط می
قابل، ناچار بود بیش از همیشه (و خالف مشی همیشگی خود) بر ي مي قدرت جبهههرچند رفسنجانی در روند حاد شدن منازعات سیاسی و رشد فزاینده -36

سی پیمان و همراه سیاها و بدعهدي و جفاي همخواهیي زیادهواسطهحال رفسنجانی بهحساب) انگشت بگذارد. درعیننقاط ضعف حریف (اقتدارگرایی بی
 شک با تلخکامی از دنیا رفت. اي) بیاش (خامنهسابق

کند؛ شکسته تصویر میصورت پیرمردانی نحیف و درهمي کاراکترهاي اصلی طیف مافیا را به، عامدانه همهGoast Dogر فیلم جارموش د جیم -37
بیش شود (مرگی کماه میهاي مافیا به دست وي کشتي پایانی فیلم که قهرمان وفادار به یکی از شخصیتحال، صحنههمچون نسلی رو به زوال. با این

  گشاید که منطق مافیا مقدم بر سیماي ظاهري آن است.اه بر این تعبیر میخودخواسته)، ر



ي زیر گشایش یافت: بستهانی همي آشتی ملی در پاسخ به سه دسته شرایط بحرهاي عینی، پروسهلحاظ زمینهبه

بحرانی شدن وضعیت عمومی جامعه؛ از جمله، بحران اقتصادي، حاد شدن تضادهاي اجتماعی موجود، و  الف)

ها و انزواي ي تحریمویژه مسالهالمللی و بهبحران در روابط بین ب)؛ 88بحران مشروعیت نظام پس از وقایع 

گفتن از هاي میان دو قطب سیاسی حاکم. البته سخنیافتن تضادها و تنششدت ج)المللی حاکمیت ایران؛ و بین

قطب سیاسی مسلط، در تحمیل شرایط این همسازي  نادیده گرفتن این واقعیت گردد کهنباید موجب » همسازي«

 .دست باال را داشته است

ه سمت ادغام در یکدیگر ي آشتی ملی، دو قطب سیاسی موجود بنظر برسد که در راستاي پروسهشاید چنین به

هاي درونی هاي مادي و تاریخی تضادها و شکافاندازي بنا بر زمینهباور من چنین چشمپیش خواهند رفت. به

هاي سیاسی موجود در جامعه) چندان محتمل نیست. و همچنین این تصور که ممکن حاکمیت (و نیز شکاف

رسد، چراکه این امر نظر میاز دید من دور از واقعیت بهتر را در خود ببلعد نیز تر قطب ضعیفاست قطب قوي

هاي سیاسی و اجتماعی بسیار سنگین (از سوي قطب مسلط) درجهت برپایی یک نظام سیاسی معناي تقبل هزینهبه

و شدت  توجه به گسترهقطبی باکه حفظ و برقراري یک نظام سیاسی تکقطبی خواهد بود؛ درحالیتک

جامعه (در قلمروهاي مختلف) و سطح مطالبات اقتصادي و سیاسی و اجتماعی موجود، اگر تضادهاي موجود در 

تر تر (در بخش قبلی) گفته شد، بسیار محتملناممکن نباشد بسیار شکننده و پرهزینه خواهد بود. بنا بر آنچه پیش

هاي متقابل دو قطب) تگیها و کارکردهاي آن (و نیز وابسمیانجی خاستگاهآن است که این دوقطبیِ سیاسی به

سپارد و عمالً راه پابرجا بماند، درحالی که یکی از دوقطب خواسته یا ناخواسته به هژمونی قطب دیگر تن می

کند. البته ثبات چنین وضعیت مفروضی منوط به غلبه بر موانع سیاسی (مقاومت جامعه) را براي دیگري هموار می

ي ممکن به این هژمونی تن بسپارند؛ یعنی زمانی که تضادهاي اجتماعی به آن است که فرودستان جامعه نیز تا جا

نما بدل شده باشند و سازوکارهاي سیاسی و اجرایی کامالً متعارفی براي مهار و سرکوب هایی بدیهیواقعیت

تیزها و گیرند که در آن قلمرو سکاري را پی میتقسیم» بزرگان سیاسی«ها ایجاد گردد. در چنین دورنمایی، آن

شوند و بازیگران دو طرفْ به ي حفظ ثبات عمومی ترسیم میهاي سیاسی همانند گذشته در دایرهزنیچانه

سپارند. سید محمد خاتمی در پیامی که پس از مرگ رفسنجانی منتشر کرده حَکمیتِ مراجع حل اختالف تن می

اي که از اثرات امیدوارم آشتی نسبی« :کندمی انداز محتمل را چنین بیاناست اشتیاق خود به فرارسیدن این چشم

 کشور بزرگان امیدوارم] …[اهللا هاشمی شکل گرفته با محوریت رهبر ایران تداوم داشته باشد. درگذشت آیت

 کشور اعتالي و مردم به خدمت براي زندگی از جدیدي يعرصه وارد را ما رهبري معظم مقام خصوصبه



 ».38کنند

د کند، ي را سکوشد راه هر تغییراي که می، هسته»ي سخت حاکمیتهسته«د، از دید من بنا بر آنچه گفته ش

ارهاي شود؛ سازوکاي نسبت داده میوابسته به خامنه يکلیت حاکمیت است، نه آنچه صرفا به جناح تندرو

رایط شست که در نیکار باید موضوع فهم و آماج مبارزه قرار گیرند. قابل اناي است که می»هسته«بازتولید چنین 

ه تشدید ن نسبت به آناانسداد و ناامیدي سیاسیِ کنونی، اقبال اقشاري از جامعه به رفسنجانی ناشی از ترس موج

 دري اغماضقشوند؛ و حتی با اند/میاي ثبت شدهنام خامنهآمیزي) بهطور تقلیلهایی است که عموما (بهسیاست

دروي ایی و تندارگرواسطه در ضدیت با اقترا نوعی رویکرد واکنشی بی توان تا آنجا پیش رفت که این اقبالمی

کمیت و ار حاپوشیدن بر کلیت ساختقیمت چشماي بهسازي خطر خامنهاي تعبیر کرد. اما برجستهجناح خامنه

هایتًا ن گیزد کههایی را برانسویگیها و تکتواند نگرانیدینامیزم درونی و سازوکارهاي بازتولید آن صرفاً می

 راژدي تاتي از که تاکنون نیز در روندچناني آن را درو خواهند کرد؛ آنداران پوپولیسم سیاسی ثمرهسکان

 .ایمکمديِ تلخ شاهد تجلی تاریخی آن بوده

 

 سخن پایانی:

نیم وشاید در امتداد آنچه گفته شد بتوان بیان این دریغ را هم افزود که مرگ حاکمان فرتوت در کهنسالی (سه

ي ما پیرتر دهد که همههاي آن همچنین نشان میي داللتدهه پس از تثبیت ارتجاع ضدانقالبی) در کنار همه

ي رغم همهي موجود و بهآنکه جامعه در سیر حرکت تاریخی خود، باوجود تضادهاي خُردکنندهایم، بیشده

در » جلو«گیري به اند، در مجموع گام چشمشده هایی از آن متحملهایی که الیهها و مبارزات و هزینهمقاومت

از امیدش در کانتکست این همه، این نوشتار برخالف ظاهر کمابیش خالیجهت رهایی خویش برداشته باشد. با

اش هیچ رو بر آن نیست که جایی براي امیدواري باقی نمانده است. بلکه طنین ظاهراً ناامیدانهاین بحث معین، به

هاي مادي برپایی تواند پایههاي امید کاذب میمتکی است که امید واقعی تنها پس از زدودن بنیانبر این باور 

هاي بالفعلِ واقعیت خود را بیابد؛ امید واقعی در شرایط امروز ایران در امکان برگشودن راه سوم در دل ناامیدي

ستیزي دو قطبی سیاسی حاکم، روند همکننده در بستن به لحظات فرضی تعییننهفته است؛ راهی که وراي دل

 ما به که است نومیدان سبب به فقط«ي والتر بنیامین: گفتهباشد. به» سیاست از پایین«معطوف به تدارك بسترهاي 

دهد و موجود که خود را مطلق نشان می بست سیاسیبیان دیگر، براي مقابله با بنبه ».است شده عطا امید

خواند، باید نشان داد امیدوار بودن به فرآیند تغییر شدن به (و الجرم ادغام در) ستمگر فرامیدیده را به تسلیم ستم
                                                      

 .انیپس از درگذشت رفسنج» آشتی نسبی«ابراز امیدواري محمد خاتمی به ادامه رادیو فردا:  -38
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پذیر است، و این برخالف مسیري است که با ارجاع به دیدگان امکانهاي درونی ستمي توان و پتانسیلبر پایه

ترین بینانهدهد و (در خوشنشانی غلط می» مردم«مراتب قدرت، به کورسوهایی فرضی در باالدستِ سلسله

کوشد فضاي ناامیدي موجود را با برساختن امید کاذب پاسخ دهد. تقویت روندهایی که به خلق برداشت) می

ي سطوح و اشکال ممکن در همه امید حقیقی بیانجامند نیازمند روشنگري و نقادي مستمر و سازماندهی صبورانه

 .دادن چنین ضرورتی الهام گرفته استاست. این نوشتار نیز از باور به نشان 
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