
 

  برخالف آنچه تدارک ديده بودند

  حاکميت دو گانه
  به قدرت چندگانه تبدیل شد

  
سه ماه پس از تحويل رياست جمهوری به محمود احمدی نژاد، آن ميليون ها صاحب رای که 
به وی رای دادند بتدريج چشم باز کرده و به پايان انتظارها و خوش باوری ها نزديک می 

مصباح يزدی احمدی .  را رئيس جمهور به حساب نمی آورندنه خودش و نه ديگران او. شوند
فرماندهان بسيج مدعی اند بدون شناسنامه هايی آه با . نژاد را شاگرد خانگی خودش می داند

آن رای داده اند احمدی نژادی وجود ندارد و به همين دليل نيز پست های کليدی در دولت را 
ز مانند فرماندهان بسيج سهم خود را هنوز در  هزار ناظر شورای نگهبان ني300. طلبکارند

باهنر نايب رئيس مجلس اينجا و آنجا هنوز تکرار می کند که . دولت کامل شده نمی دانند
پرونده احمدی نژاد در وزارت اطالعات وی بسته است و اگر او نبود، االن احمدی نژاد 

  . رييس جمهور آه هيچ، شهردار اردبيل هم نبود
ن فرمانده سپاه از همان ابتدا گفته بود که سپاه با يك طرح پيچيده و چنداليه ذوالقدر جانشي

کل کشور را مانند فرماندار " امنيت"احمدی نژاد را رييس جمهور آرد و با همين ادعا عمال 
قاليباف، شهردار . نظامی کل کشور برعهده گرفته و چهره به چهره احمدی نژاد ايستاده است

هران را در گاوصندوق اسرار شهرداری چرخانده و پرونده های مالی، تهران کليد طالئی ت
. بيرون کشيده استرا لف و ليس ها و بخشش بودجه های محرمانه به محافل و کانون ها 

احمد جنتی آه بجای خود، حتی الهام و جهرمی که از شورای نگهبان به کابينه کوچ کرده و 
 مرداد 28فته اند خود را از تاج بخش های وزارت کار و سخنگوئی دولت را برعهده گر

  .کمتر نمی دانند
. چمران رئيس شورای شهر تهران همچنان خود را رئيس احمدی نژاد محسوب می آند

دهد خود حکايتی است  نوسان های پياپی او در انتخاب همکاران و يا انتصاباتی که انجام می
کباره در چنين جايگاهی قرار خواهد جداگانه و مويد اين امر که او خود هم نمی دانست ي

بين قرار گرفت انتصاب کلهر بعنوان نماينده وی ه آخرين نمونه ای که کمتر زير ذر. گرفت
پس از اعتراضاتی آه به سخنان آلهر مشاور فرهنگی . در سيمای جمهوری اسالمی است

ن که احمدی احمدی نژاد در جريان انتخابات و پس از آن شد، کلهر به حاشيه رفت و اکنو
  !نژاد نماينده ای برای سيما بايد معرفی می کرد، کس ديگری جز او نداشت

او را دارای چنان ظرفيتی تشخيص نداده اند که در حد اختيارات خاتمی، در پرونده اتمی 
  . شريکش کنند

در چنين فضائی است که او مانده است و گروه های فشار و بسيجی هائی که به هر بهانه ای 
در واقع، او پيش از . يان آنها حاضر می شود و برايشان حرف های آتشين می زنددر م

رياست جمهوری نيز يکی از سردسته های آنها بود و هنوز هم در همان دايره حرکت می 
 عليرغم -حدت تضادهای اجتماعی و بازتاب آن در حكومت، به پراآندگی بيسابقه قدرت . کند

  . شده است منجر -يكپارچگی ظاهری حكومت
احمدی نژاد به معنای يكپارچه شدن حاآميت تفسير شده بود، همين سه ماه مدن ی آار آرو

گذشته و روياروئی هائی که در مجلس و کابينه با وی شکل علنی به خود گرفته نشان داد که 
چنين تفسير و برداشتی تا چه اندازه دور از شناخت علمی از ساختار حاکميت جمهوری 

شايد . کشاکش های قدرت متاثر از بحران عمومی جامعه در حاکميت بوده استاسالمی و 
نمونه برجسته اينگونه شناخت های ظاهری و کم عمق را بتوان تفسيرهای امثال احمد 

اکنون : ابتدای رياست جمهوری احمدی نژاد ذکر کرد که با ابراز خوشحالی گفت زيدآبادی در



 

مت يكپارچه شده و در نتيجه سياست های معينی پيش دوگانگی حاآميت خاتمه يافته و حكو
  .می روند

  
آنچه با آمدن احمدی نژاد اتفاق افتاد، ولو آنكه بتوان آن را يكپارچه شدن حاآميت هم دانست 

برخالف دوران خاتمی آه . در عين حال به معنای پراآنده شدن و ذره ای شدن قدرت است
نون اصلی متمرآز بود، اآنون قدرت بشدت عليرغم دوگانگی حاآميت، قدرت در چند آا

  .پراآنده شده است
  

تفاوت دوران خاتمی با دوران احمدی نژاد از جمله در همين است آه هرچند در آن دوران با 
خاتمی مقابله می شد و اجازه اجرای برنامه هايش را به او نمی دادند، اما خاتمی يك پای 

در دوران خاتمی . پای قدرت محسوب نمی شوددر حاليكه احمدی نژاد اصوال . قدرت بود
خاتمی، بيت رهبری، مجمع تشخيص، شورای . قدرت در چند آانون معين متمرآز بود

آه بخش دوم يعنی بخش مقابل خاتمی آمابيش هماهنگ عمل می . نگهبان، قوه قضاييه و سپاه
 بايد انداخت تا حال به صف بندی های سه ماهه اخير در همين کانون ها نگاهی دوباره. آرد

  .سقوط جام بلورين قدرت و به هر سو پراکنده شدن تکه های جام شکسته را بهتر ديد
موقعيت روحانيت و حتی مراجع تقليد نيز بشدت ضعيف شده و خام انديشی است آه اين 

وی که پايگاهی در ميان . تضعيف جايگاه روحانيت به معنای تقويت موضع رهبر تلقی شود
جايگاه خود را در ميان روحانيت نيز از دست داده آه او را مسبب روحانيت مردم نداشت، 

او خود را فرمانده آل قوا می داند، اما برعكس، . ستيزی و روحانيت زدايی موجود می دانند
هاشمی رفسنجانی نيز موقعيتی مشابه علی خامنه ای . سرنوشت او اآنون دست نظاميان است

فشار است و اين قوه از درون دچار چنددستگی و از بيرون زير رييس قوه قضائيه زير . دارد
موتلفه اسالمی، انجمن اسالمی مهندسين و ديگر ارآان سنتی . فشار فرماندهان سپاه است

مجلس اصوال فاقد يك . راست نيز موقعيت سابق خود را ديگر ندارند و ضعيف شده اند
ليل به جا و بی جا می کوشد خود را پشتوانه ملی و قدرت مانوور است و درست به همين د

از اين تقسيم شدن و تكه پاره شدن قدرت در جناح راست تنها نظاميان و ... مستقل نشان دهد
اما اين به . کانون مافيائی حجتيه سود برده است و از پشت صحنه به جلوی صحنه آمده اند

تاکنون در پشت صحنه جلوی صحنه آمدن نيز موقعيتی را درحاکميت از آنها سلب کرده که 
بدين ترتيب اين برندگان سود نيز در حقيقت تضعيف . داشتند و بموجب آن عمل می کردند

البته، آنها نيز . شده اند، گرچه اين تضعيف موقعيت در آينده بيشتر نمود پيدا خواهد کرد
بت قرار گرفته نه تنها نيستند، بلکه بيش از گذشته در تنگنا و رقا. يكجانبه تعيين آننده نيستند

چه خطرخيز شدن آنها بيشتر در حاکميت مطرح می شود و چاره جوئی برای دفع اين  و هر
ما اين امر را در انواع . خطر بيشتر می شود، چالش های درون حکومتی تشديد می شود

که آن را به تعبيری، می ( از انتصاب رئيس دانشگاه تهران . انتصابات سه ماه گذشته شاهديم
حتی توطئه ای حساب شده برای تضعيف باز هم بيشتر موقعيت روحانيت و زمينه توان 

تا انتصاب جانشين ) سازی برای لحظه برکناری روحانيت و برپائی جشن ملی تلقی کرد
  .فرمانده کل سپاه پاسداران بعنوان معاون امنيتی وزارت کشور

  
چند پارچه شده، دستيابی " اصولگرايان"به همين دالئل، عليرغم يكپارچگی ظاهری حكومت 

به سازش و تفاهم بر سر يك سياست و برنامه اقتصادی و سياسی نه تنها از دوران خاتمی 
در واقع ما به شرايطی نزديک شده ايم که بموجب . ساده تر نيست، بلكه دشوارتر هم هست
قوی متمرآز برخالف گذشته آه قدرت در چند آانون . آن، دستيابی به تفاهم تقريبا منتفی است

برابرش انبوهی از آانون های  بود، اآنون قدرت در يك آانون ضعيف متمرآز است و در
نگاهی به انواع جمعيت های برآمده با نام . حال شکل گيری اند ديگر قدرت قرار گرفته و در



 

 ايثارگران، استشهاديون، سمينارها و همايش های گوناگون بسيج که هر کدام با ديگری در
  .بياندازيد. .. اختالف سياسی است و خود را صاحب قوه مجريه می داند و

بر خالف هياهوهائی که می کنند، آانون ضعيف قدرت و دولت اآنون به اندازه يكی از آانون 
وحشت بودند هم قدرت  های سابق دوران خاتمی که تمام راستگرايان يکپارچه از آن در

از همايش های اصالح طلبان و .  تا مجلس ششماز تشکل های کوچک مطبوعاتی. ندارد
 مذهبی ها و حتی ديدارهای هفتگی وبالگ نويسان ـ نفره ملی 30-20ديدارهای معمولی و 

 - بگيريد و برويد جلو تا برسيد به وحشت از وزارت اطالعات تصفيه شده دوران خاتمی
بدين . اه اندازنديونسی که برای خنثی سازی آن مجبور شدند يک سازمان امنيت موازی ر

ترتيب است که سردرگمی و جدال بر سر تکميل آابينه هنوز ادامه دارد و عالوه بر جنگ بر 
سر تسخير وزارت نفت، با اطمينان می توان گفت که در آينده نزديک استيضاح وزرای 

صورت اظهارنظرهای  صف بندی های شبه نظامی و نظامی به کابينه شروع خواهد شد و
  . خواهد شدسياسی آغاز

دولت يکپارچه حتی در حل مسئله ای بنام مسئله اآبر گنجی درمانده و نمی تواند خود را از 
اينکه رهبر پراختيار و صاحب قدرت يک . زير فشار داخلی و بين المللی آن بيرون بکشد

نظام، اقتدار خود را در گرو به زانو در آوردن يک روزنامه نگار معترض زندانی می بيند و 
ولت يکپارچه ای که نمی تواند خود و رهبر را از چنين ماجرائی خالص کند و از سر د

اين . قدرت گنجی را مرخص کرده و به خانه باز گرداند، نه از قدرت، که از ضعف است
دولت، حتی در اين حد اختيار و توان ندارد که صالح رهبر جمهوری اسالمی را به او 

ه را مقايسه کنيد و اقتدار دولت خاتمی برای خاتمه بخشيدن حال همين يک مسئل. يادآوری کند
  .به حصر آيت اهللا منتظری

  
آنچه هنوز بر روی اين تضادها و اختالف ها سرپوش می گذارد اين است آه بخشی از 
ضعيف شدگان اين دوره نظير روحانيت، موتلفه و حتی هاشمی رفسنجانی از يكسو مرعوب 

مرعوبند، يعنی می دانند آه در شرايطی . ر هنوز اميدوارنداوضاع شده اند و از سوی ديگ
قرار دارند آه ممكن است خطر جمع شدن بساط همه آنان به همراه دولت جدی شود و 
اميدوارند، يعنی تصور می آنند آه خواهند توانست در شرايط مناسبی در آينده بحران را از 

كوت واداشته و بخشی ديگر مانند موتلفه اين وضع فعال بخشی از آنها را به س. سر بگذرانند
  .با تملق و چاپلوسی اميدوارند موقعيت خود را در دولت جديد حفظ آنند

  
پس از پيروزی احمدی نژاد در انتخابات . حال نگاهی عميق تر به داخل اتاق دولت بياندازيم

 دو دو جريان و دو سياست و" اصولگرايان"پرتقلب رييس جمهوری درون جناح راست و 
از کنار اين دو جريان اکنون چندين شاخه نيز . فكر آشكارا روياروی يكديگر قرار گرفتند

جوانه زده و بزودی خود به شاخه ای اصلی تبديل خواهند شد، اما فعال همان دو جريان را 
  .ببينم

، نظاميان و انصار حزب اهللا طرفدار آن هستند، با خواب و خيال "آبادگران"يك سياست آه 
های اول جمهوری اسالمی و حضور آيت اهللا خمينی در راس حاکميت،  ی باطل سالها

عبارتست از ايجاد شرايط و آمادگی برای آشاندن آشور به جنگ يا ايجاد حال و هوای 
تشكيل بسيج پانزده ميليونی به گفته فرماندهان سپاه محور اصلی برنامه اين گروه . جنگی
و مستلزم ادامه بازی مبارزه با فقر و فساد و تبعيض است تا پيشبرد اين برنامه از يكس. است

از سوی ديگر الزم است با تصفيه آامل مديريت و . بتوان توده مردم، الاقل بيطرف نگهداشت
رهبری جمهوری اسالمی از عناصر پيشين، شرايط را برای تقسيم پست ها و مقام ها ميان 

ه اکنون شک و ترديدهای جدی بخش مهمی از امری ک. اعضای اين بسيج جديد را فراهم آرد
در کابينه برای خنثی سازی " ذوالقدر"فرماندهان سپاه را برانگيخته و حضور سرداری مانند 



 

طرفداران اين برنامه می دانند آسی بخاطر خدا . توطئه های کودتا گونه پشت اين انديشه است
بعبارت . های مادی و پست و مقامامتياز. آيند اينان برای امتياز می. عضو بسيج نمی شود

ديگر سياست جمهوری اسالمی بنظر اين دسته چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سياسی و 
اداری آشور بايد به شكلی تنظيم شود آه خود را آماده شرايط جنگی نشان دهد و نيروی هر 

  .تری را جذب و پشت سر احمدی نژاد و دولت او بسيج آند چه وسيع
  

گر آه نمايندگان سنتی قدرت، و در واقع اصولگرايان سنتی از آن حمايت می آنند، گرايش دي
طرفدار ادامه تقسيم قدرت در ميان جناح راست، تقسيم مقام ها ميان اعضای اين جناح و پايان 

اينان هم . دادن به شعار و بازی مبارزه با فقر و فساد و تبعيض برای ايجاد پايگاه دولت است
خود هستند و هم نگران آن هستند آه اگر مردم مبارزه با فقر و فساد و تبعيض را نگران مقام 

  . جدی بگيرند قبل از هرچيز يقه کل رهبران جناح راست و مافيای قدرت و ثروت گرفته شود
  

احمدی نژاد از بيم توسعه و گسترش همين بدبينی و شک به انگيزه های او در عالی ترين 
. گر سخنی از آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم نمی گويدسطوح حاکميت است که دي

اين عقب نشينی، در عمل بر حدت . سخن خطرناکی که سرانجام آن قابل پيش بينی نيست
تضادها و نوميد شدن توده مردمی آه وعده های احمدی نژاد را باور آرده بودند افزوده و 

عقب نشينی آنست که برخوردها در باال حسن اين . فضا را از داخل انفجاری تر خواهد کرد
برای يك دوره به تاخير می اندازد، اما فضا برای تداوم درگيری ها در پايين و در نتيجه 

  .انعكاس ناگزير آن در سطح حكومت را بيش از گذشته خواهد کرد
  

احمدی نژاد برای پيروزی بر هاشمی رفسنجانی وعده هايی داد آه اآنون روی دست مجموع 
وعده هائی که رهبران حجتيه مانند مصباح يزدی نيز پشت آن سنگر . مت مانده استحكو

اين سنگر بندی که کوچکترين . گرفتند تا جامعه را آماده نشستن خود بر کرسی واليت کنند
زمينه اجرائی در جامعه ندارد و انگيزه سردهندگان آن نيز هرگز عملی کردن آن شعارها 

خشم و انفجاری که دهها بار مهيب تر از . ا متمرکزتر کرده استنبوده، خشم فريب خورده ر
  .گذشته است

حاآميت سراپا فاسد و بحران زده ای آه دوران خاتمی نشان داد، آمترين اصالحاتی را با 
مرگ خود برابر می داند، نه انگيزه اصالح اين ساختار را دارد و نه توان آن را، اما بخشی 

اين بحران دارد  از شعارهای ابزاری برای تثبيت موقعيت خود را دراز آن تمايل به استفاده 
حال ايجاد نهادهای رقيب و  و نيروی مقابل آن نيز با آگاهی از همين ترفند، بی وقفه در

ما اکنون با . موازی برای جلوگيری از اين استفاده ابزاری و تضعيف موقعيت خويش است
 بيش از هر زمان ديگری تجزيه شده است و بيشتر حاکميتی که. چنين حاکميتی روبرو هستيم

  .نيز تجزيه خواهد شد
  

مردم از خاتمی چندان توقع حل مسايل اقتصادی را نداشتند چون خاتمی چنين ادعايی نكرده و 
برعكس احمدی نژاد تمام مدت وعده های اقتصادی به مردم داده و . چنين وعده يی نداده بود

همانطور که نيروی رقيب آن در جناح راست . سئله اصلی اوستاآنون انباشت اين وعده ها م
چالش های بزرگی، در آينده . و صاحب قدرت حاکميت، می کوشد مانع تحقق اين توطئه شود

  .و از همين نقطه شروع خواهد شد
خطر آنست آه حاآميت در ميانه . دير يا زود با انفجارهای سياسی مهمی روبرو خواهيم بود

اندن ايران به يک جنگ ويرانگر تکليف خويش را با خود معين کند، نه پيش راه طی شده آش
يعنی ابتدا رايشتاگی را در داخل کشور و يا در سطح . از کشاندن ايران به اين ورطه

 ! المللی ايجاد کند و بعد برود و يا دست به دست شود بين


