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پس از يك دهه از تشكيل جمهوري اسﻼمي ديگر تصفيهي ناخالصيهاي داخلي حكومت چه در بخش آخوندي و چه در بخش مكلّا
سرانجامي گرفته بود .تشكلها و افرادي كه هر يك از ظنِ خود براي سهيم شدن در قدرت به گروه خميني پيوسته بودند ،به تدريج با
روشن شدنِ اختﻼف مواضع و هدفهايشان با اين گروه در بستر رويدادهاي سياسي و اجتماعيِ شتابآلودي كه رخ ميداد ،توسط نيروي
گريز از مركزي به خارج از گردونهي حكومت پرتاب شدند كه از فرايند انعقاد يك غشأ تيوكراتيك پيرامونِ ساختارِ سرمايهداري رانت-
محور نيرو ميگرفت [1].تب و تابِ انقﻼبي مردم و مبارزاتي كه در نقاط مختلف كشور جاري بود در سايهي جنگ با عراق ،به همراه
سركوبِ گروههاي ماركسيستي مبارز و سپس سازمان مجاهدينِ خلق فروكش كرد .اكنون براي نخستين بار شرايط براي آغازِ جنگي
جدي ميان دو جناح حكومتي كه از آغاز در نطفه وجود داشتند ] [٢و حاﻻ در فرايند سركوبِ رقباي مشترك تقويت و مجهز شده بودند
فراهم شده بود :جنگي با مضمون تقسيمِ قدرت.
در طيِ دههي دوم در دو سوي دو جناح اصولگراي اصلي ،دو طيف افراطي شكل گرفت تا به مثابهي خط مقدم جبهه ،يكي
كاريكاتوري از حكومت مشروعه و ديگري كاريكاتوري از حكومت مشروطه را براي اجتماعي كردنِ دامنهي مبارزهي جناحي و به بازي
گرفتنِ ﻻيههاي مياني سنتي از يكسو و ﻻيههاي مياني نوين جامعه از سوي ديگر و حتي به بازي گرفتن قشر پايينِ عقب مانده و قشرِ
باﻻي به اصطﻼح اعيانِ طبقهي كارگر پيرامونِ منافعِ جناحين به نمايش گذارند.
اين بازيگردانيِ اجتماعي پيرامونِ منافع دو جناحِ اصولگراي اصلي به كمك دو طيف افراطيِ وﻻيتمدار و اصﻼحطلبِ مردمساﻻر،
يكي از هنرهاي نمايشي جمهوري اسﻼمي بود كه ،پس از دو دوره انتخابات فرمايشيِ رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني پس از جنگ
كه شايبهي قدر قدرتيِ »اكبر شاه« و ديكتاتور -مصلح و حتي تغيير قانون اساسي و دائمي كردن پست رياست جمهوري در قامت وي را
در افواه رايج كرده بود ،با دو دورهي رياست جمهوريِ سيد محمد خاتمي آغاز شد و به گرد آن بازيِ انتخابات رياست جمهوري ،مجلس و
شوراهاي شهر تا دو دهه با رقابتي كنترل شده به خوبي اجرا شد .هنري كه ميتوان گفت هيچ حكومت ارتجاعيِ ديگري در خاورميانه
قادر به ارائهي آن نبود.
اما از همان آغاز سال  ٧٦طيف اصﻼحطلبِ حكومتي ،با وجود تسلطي كه از نظر مأموريت تاكتيكي بر خود داشت ،به دليلِ
همراستاييِ صوريِ مشيِ خود با خواستههاي دموكراتيك واقعيِ جامعه ،تا اندازهاي در معرضِ فشار قشرهاي دموكراسيخواه جامعه براي
عبور از بازي حكومتي قرار گرفت؛ فشاري كه در طول يك دهه بعد به تدريج افزوده شد و ضمنِ ايجاد دستهبنديهاي متعددي در خود
طيف اصﻼحطلبان حكومتي ،باعث شد كه در دورهي پيش از انتخابات  ٨٨نزاع چنان باﻻ بگيرد كه هم سيد محمد خاتمي را ناچار كرد از
پذيرفتنِ ريسك كانديداتوري امتناع كند ،و به تبعِ آن جناح اصولگراي اعتدالي به رهبري هاشمي رفسنجاني را ناگزير كرد به جاي يك
شخصيت سياسيِ معتبر ،شخصِ يك ﻻ قبايِ »پاك و منزه و فراجناحيِ« خارج از گودي مثل ميرحسن موسوي را كه چيزي براي از
دست دادن نداشت به ميدانِ نمايش بفرستد و طيِ نامهي سرگشادهاي با موضعيِ تهديدآميز ،مثلِ موضعي كه در دور اولِ رقابت
انتخاباتيِ خاتمي اتخاذ كرد ،از اعتبارِ خود استفاده كند و جناح رقيب را از تقلب بر حذر دارد .در مقابلِ اين وضعيتي كه فشارِ مردمي ايجاد
كرده بود ،جناح محافظهكارِ اصولگرا به رهبري خامنهاي هم ناچار شد به ريسك پشتيباني از ماجراجوي يك ﻻقباي ديگري به نام
محمود احمدينژاد از طيف افراطيِ وﻻيتمدار تن بدهد.
جنبشِ سبز براي ﻻيههاي ميانيِ جامعه كه از عقبنشينيِ آگاهانهي اصﻼحطلبان ناخرسند بودند ،حكمِ يورشي بدون مﻼحظه را
داشت كه ميتوانست ناخواسته چاشني انفجاريِ خارج شدن از مدارِ منارعات جناحي را فعال كند .انفجاري كه خاتمي پيشاپيش از آن
هراسيده بود و با عقبنشينيِ آگاهانه و امتناعِ دورانديشانه از ايفاي نقشِ فدايي در ميداني كه ديگر خيلي از بازيگردانيِ اجتماعي فراتر
استقﻼل عينيِ خود از جناح اعتدالي به پشتوانهي
ِ
رفته و به يك دوئلِ تمام عيار ميان دو جناح تبديل شده بود ،ضمنِ نشان دادنِ
برخورداري از تشكيﻼت مناسبي كه با استفاده از امكانات وسيعِ دولتي طي هشت سال رياست جمهوري ساخته و پرداخته بود ،مانع از
نابوديِ تشكيﻼت نو رسي شد كه براي آيندهاي قابلِ پيشبيني اميد زيادي به آن بسته بود .انفجاري كه هاشمي رفسنجاني در نامهاي
سرگشادهي گفته شده ،چشم رقيب را از آن ترسانيده بود و حاﻻ معلوم ميشود كه اين اقدام انتحاري در آن هنگام تا چه اندازه از سرِ
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نوميدي بوده است و چقدر صحنهي نمايشي كه ابتدا براي دوره كردنِ مردم آراسته شده بود از هدف اوليهي خود دور شده بود .ششم د ِ
ي
) ٨٨روز عاشورا( شاسي انفجار را لمس كرد ،و همزمان در سمت مقابل يورشِ بيمﻼحظهي متقابلي را از سوي جناح محافظهكار به
پيشقراوﻻنِ جبههي اعتدالي و اصﻼحطلبي و همزمان به حريمِ هاشميِ رفسنجاني و سيد محمد خاتمي تجت نام طلحه و زبير تحريك
كرد .البته اين بيمﻼحظهگي نيز به نوبهي خود جا را براي »جريانِ انحرافياي« باز كرد ،كه در خﻸ ايجاد شده در فضاي بين دو جناحِ
اصلي ،توانست در پيرامون دفترِ رييس جمهورِ »منتخبي« تشكيل شود كه مراسمِ تحليفاش را در ميانِ دودي برگزار كرد كه از »خس
و خاشاك« خيابانها برميخاست.
در دورهي عبرتآميزِ پس از »فتنه« ،جناح اعتدالي نادم و پشيمان از ريسكي كه در دنبالهروي از مردمي به آن مبادرت كرده بود كه
قاعدهي بازي را به هم زدند ،با جناح محافظهكاري همنوا شد كه از آن پس با خود عهد كرده است كه از تمام توان خود براي بازگشت
به انتخابات فرمايشيِ قبل از  ٧٦استفاده كند و تا سرحد امكان رقيبِ خود را از امكانات اجتماعيِ اصﻼحطلبان محروم كند .اصﻼحطلبان
نيز كه هشتسالهي تا انتخابات  ٩٦را در وضعيت» خارج از حكومت« گذرانيده بودند ،باز در انتخابات دور دوم رياست جمهوري ،با احتياط
هوادارانِ نادم ِ خود را به خيابان آوردند و در كمال ادب و نزاكت موقعيت پشت جبههاي خود را با پيروز كردنِ ظاهريِ سيد حسن روحاني
رسميت دادند.
اما آخرين انتخابات رياست جمهوري ،همزمان نشان داد كه قدرت اجتماعي اصﻼحطلبان اگر بخواهد محدود به انتخاباتها بشود،
بيحاصل از آب در خواهد آمد .به اين معني كه از ابتدا معلوم بود كه رييس جمهور اعتدالي يك راست در هييت رييس جمهورِ توي
صندوق ماندهي جناحِ محافظهكار ظاهر ميشود و پيوندهاي خود را با اصﻼحطلبان قطع ميكند؛ پيوندهايي كه به حكمِ تخليهي بارِ
برقيِ غيرِ همنام در رابطهي بد و بدتر پس از  ٨٨ديگر اصوﻻً نميتوانند جدي باشند.
حاﻻ در پايانِ دههي چهارم ،در سالي كه از پسِ شورشهاي انقﻼبيِ دي  ٩٦ميگذرد ،شورشهايي كه فقط چند ماه پس از آشكار
شدنِ بي ارزشيِ آراي انتخاباتي اصﻼحطلبان و از يك نظر در واكنش به موقعيت نوميدكنندهي اصﻼحطلبان بر پا شد ،ديگر هنر
بازيگردانيِ اجتماعي جمهوري اسﻼمي به موازات مشروعيت جمهوري اسﻼمي پايان يافته است .تضاد خارجي جمهوري اسﻼمي و
تضادش با زحمتكشان جامعه ،تحت تأثير متقابلِ يكديگر ،باﻻ گرفته و تضاد جناحي اگرچه در سطح رسمي تا اندازهاي فروكش كرده ،اما
در بنِ ساختارِ حكومتي و با موضوعيت» حفظ قدرت« همچنان در سهپايهي بحران جمهوري اسﻼمي نقش بازي ميكند و در هر يك از
ارگانهاي حكومتي فعال است.
اصﻼحطلب حكومتي كه بخشي از آن حاﻻ عادت كرده است خود را غير حكومتي بخواند ،از سنتي ،تحولخواه ،تا تك و توكي حتي
برانداز ،از داخل و خارج  ،طيف رنگارنگي را ميسازد كه بايد در اين ميانه تكليف خود را روشن كند :در چارچوب جمهوري اسﻼمي راهش
به سوي حكومت مسدود شده و كسي ديگر به فكر هنر نمايشي او نيست ،و او خود به بيهودگيِ آن واقف شده است .جناحهاي اصلي،
خود را براي عقبنشينيِ سازمانيافتهي خارجي و مصاف داخلي آماده ميكنند و حامي جناحياش ديگر نه به افكار عمومي اقتدا ميكند
و نه تبعاً به نقش او در بسيجِ افكار عمومي ،بخشي از هواداران از او و تبعاً از كلِ جمهوري اسﻼمي تبري ميجويند ،و هواداران وفادارش
نيز خاصيت ميانجيگرياش را بيفايده و مهمل ميدانند .با اين وضعيت قدرتهاي خارجي نيز با توجه به پشتيبانيِ گفتمانيِ گستردهاي
كه در رسانهها و مؤسسات مرتبط از وي و اعضاي دور و نزديك جبههاي وي در خارج و داخل كردهاند ،همين روزهاست كه از
بيتحركي و ترديد سنگيني كه بر او سايه انداخته ،دلسرد شده و عطايش را به لقايش ببخشند.
در غروبِ مشروعيت جمهوري اسﻼمي ،همانطور كه صاحبان قدرت در ساختارِ استبدادي جمهوري اسﻼمي ناگزيرند به خود ديگر نه
صرفاً به عنوان اركانِ يك رژيم مستقر بلكه همزمان به عنوان يك كانديداي كسبِ مجدد قدرت در فرايند گُسست احتمالياي كه اركان
فعلي قدرت را به هم خواهد زد ،در كنار رقباي ديگر نيز بنگرند ،همانطور هم اصﻼحطلب حكومتي نيز در مسير ناگزيري قرار گرفته است
كه بايد براي حفظ خود به ارزيابيِ عينيِ امكاناتش براي تبديل شدن به آلترناتيو ،در مقابلِ آلترناتيوهاي بالقوهي ديگر بپردازد .دههها كار
تشكيﻼتي و كشمكش بر سر قدرت به هر حال اعتباري اجتماعي براي اصﻼحطلبِ جمهوري اسﻼمي به عنوان يك نيروي سياسيِ قادر
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به عمل فراهم كرده است كه همهي گروههاي سياسيِ مخالف يا برانداز ديگر در شرايط موجود مطلقاً فاقد آن هستند .اين چنين نيرويي
براي قدرتهاي خارجيِ ذينفع از جمله امپرياليسم آمريكا نيز امكان شناختهشدهاي است ،كه در صورت فروپاشيِ جمهوري اسﻼمي ،آنها
را از دستاندازهاي مسيري ناشناخته مصون نگهميدارد كه در صورت استفاده از آلترناتيوهاي رژيم چنجِ بالقوهي عمﻼً ضعيفتر و
ناشناخته ممكن است بر سرِ راهشان پيدا شود؛ تجربهي نامﻼيمات همكاري با آلترناتيو جمهوري اسﻼمي در مقابلِ سلطنت استبدادي،
خود درسهاي نهيكنندهي گرانبهايي از حركت در مسير ناشناخته به همراه داشته است كه بايد رعايت شود.
براي مردم زحمتكش ايران به عنوان يك كل ،و حتي براي طبقهي كارگر ايران به عنوان بخش بزرگتر و راديكالتر اين كل نيز
هنوز فكر يك انقﻼب اجتماعي در محاقِ نبود آلترناتيوي انقﻼبي در ميان تفكر ماركسيستي ،كه دست كم ذرهاي از ظرفيت ﻻزم براي
رهبري خﻼقانهي جامعه را از خود بروز داده باشد ،اسير است ،و شكلهاي كورِ قيامِ بدون رهبري نيز دست كم در اذهان جمعيت
كارگري شهرهاي بزرگ كه از درجهي آگاهيِ اجتماعيِ باﻻتري برخوردار است ،برخﻼف سالهاي پنجاه ،زمينه تجلي پر رنگي ندارد .آثار
اين فقدانِ تشكلهاي رهبريكننده بيش از هر جاي ديگري در پراكندگيِ شديد سياسي -تشكيﻼتيِ خود طبقهي كارگر براي آنها به
نحو مجابكنندهاي نمايان ميشود .نميتوان انتظار نداشت كه با ادامهي چنين وضعيتي ،در صورتي كه اوضاع وخيمتر و در اندازهي
بيشتري از كنترل خارج شود ،جريانِ اصﻼحطلبي نتواند در آستانهي يك گُسست سياسي حتي در نزد بخشي از طبقهي كارگر شهرهاي
بزرگ به همراه ﻻيههاي مياني به مشروعيت نسبيِ سياسيِ خود رنگ و بوي حكومتي مستقل و مورد پشتيباني قدرتهاي خارجي بدهد.
بايد خيلي ساده باشيم تا بتوانيم باور كنيم كه با اين امكانات تشكيﻼتي و كار نسبتاً همهجانبهي سياسياي كه اصﻼحطلبانِ حكومتي
با استفاده از مزايا و فرصتهاي دولتي در ميان جامعه در اختيار دارند و انجام دادهاند ،آن قدر ساده و غير واقعبين باشند كه بتوانند در
بزنگاه گُسستي سياسي به تشكيل حكومتي مستقل و مورد پشتيباني غرب اقدام نكنند ،و اين قدر بيتجربه و بي دست و پا باشند كه از
همين حاﻻ وسوسههاي آن را در ذهن نپرورانند و از قبل براي احراز پشتيباني از خود از طريق بخشِ خارجيِشان در تماس مستقيم با
اربابان قدرت سرمايهي جهاني نبوده باشند .دست كم اين وسوسههاي شيطاني آنقدر مؤثر بوده است كه همين اواخر صداي شازده
كوچولوي پهلوي را عليه حمايت غربيها از اصﻼحطلبان در آورد كه بدون داشتنِ توانايي ايجاد هيچ تشكيﻼت سياسياي در ايران ،براي
حكومت كردن در اينجا خوابهاي رنگي ميبيند .شايد هم خواب اين شازده از داشآكلهاي ماركسيست ما سبكتر بوده است كه به
جاي در بر گرفتنِ معشوقه ،با فكر مغازلهي مجازي با طوطي او دلمشغولند.
يادداشتها
 1تشكلهاي سياسياي مثلِ نهضت آزادي و جبههي ملي )كه طبق توصيهي مذاكرهكنندهگانِ اعزامي اياﻻت متحده و توافقهاي نوفل
لوشاتو ،خاطرات ابراهيم يزدي و جاهاي ديگر ،قرار بود بخشِ ثابت و اتفاقاً ادارهكنندهي حكومت جديد باشند( ،به اضافهي شخصيتهاي
مذهبياي مثلِ آيتاله شريعتمداري ،آذري قمي ،شيخعلي تهراني ،علي گلزاده غفوري و حتي آيتاله منتظري و غيره؛ گروههايي مثل
جاما ،جنبش مسلمانان مبارز ،مجاهدين انقﻼبِ اسﻼمي و شخصيتهاي سياسي -مذهبياي مثل مهندس بازرگان ،حبيباله پيمان،
ابوالحسن بني صدر ،صادق قطبزاده ،ميرحسين موسوي ،ابراهيم يزدي ،رضا صدر ،عزتاله و يداله سحابي ،كه همگي عضو شوراي
انقﻼب منتخبِ خميني در  ٢٢دي  ٥٧بودند ،همگي از ظن خود به جمهوري اسﻼمي نزديك شده بودند ،مشمول اين تصفيه شدند.
 ٢خميني كه خود دستور تشكيلِ حزب جمهوري اسﻼمي را داده بود ،پس از مدتي به دليل بروز اختﻼفات دروني دستور انحﻼلِ آن را داد.
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