
بخش هفدهم

سيستم قدرت و تئوکراسی شيعی

 شناخت ساختار سياسي ی حکومت اسلمي، بي��ش از توص��يفات ادب��ی درب��اره
 «خودکامگی ولی فقيه» يا «قدرت مطلق��ة س��لطان»، نيازمن��د تحلي��ل ج��امعه
 شناختی و ساختاری است تا منابع واقعی قدرت و مکانيس��م ه��ای مش��روعيت
 بخشی به آن را مشخص سازد و بتواند احتمالت تغيير و اصلحات دموکراتيک،
 يا احتمالت «بحران مشروعيت» و فروپاشی ی نظام را توضيح ده��د. اي��ن ک��ار
 آسانی نيست و داده های تجربی ی زيادی لزم دارد. همين طور، چنين تحليلی
 به ناگزيز با تحليل از ماهيت انقلب پنجاه و هفت و ق��درت برآم��ده از آن گ��ره
 خورده است. در ادبيات نيروهای چپ، می توان انب��وهی از انتق��ادات ش��عارگونه
 واخلقگرايانه در محکوميت رژيم ايران مشاهده کرد اما ساختار و نوع حاکميت
 کمتر مورد تحليل نظری قرار گرفته است. بخش بزرگی از ادبي��ات سياس��ی ی
 چپ از حد يک فورمول ساده فراتر نمی رود: «روابط توليد سرمايه داری اس��ت،
 کارگران استثمار می شوند، پس حاکميت به دست ب��ورژازی اس��ت. م��رگ ب��ر

امپريايسم.»! 

 پس از سقوط پادشاهی ی ايران و روی کار آمدن رژيم (جمهوري) اسلمي، در
 ميان طيف گستردة نيروهای چپ، سوسياليست، و کمونيست، دو ديدگاه عمده

را در مورد سرشت حکومت انقلبی ی جديد می شد تميز داد. 

 ديدگاه نخست برآن بود که به خاطر ماهيت ضد ديکتاتوری و ضدامپرياليس��تی
 ی انقلب، نيروی هژمونيکd برآمده از آن نيز عمدتاc مردمی و دموکراتيک بود و
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 خواهان عدالت اجتماعی و رفاه محرومان: از رهبر انقلب گرفته تا آن بخ��ش از
 روحانيت مبارزی که حاضر به مشارکت در جنبش خيابانی شده ب��ود و اکن��ون
 دس��ت ان��دکار س��ازماندهی و بس��يج م��ردم ب��رای پيش��برد انقلب و دف��اع از
 دستاوردهای آن بود. منافع مادي، عدالتخواهی م��ذهبي، و پايه ه��ای مش��ترک
 طبقاتی باعث پيوند ارگانيک و تنگاتنگ تودة مردم و رهبری انقلب شده ب���ود.

اسلمگرايی ی آن «روبنايي» و دارای اهميت ثانوی بود.

 ديدگاه دوم که در برآورد «خص��لت» انقلب ب��ا دي��دگاه نخس��ت هم��رأی ب��ود
 (خلقي، ضدامپرياليستي، ضدديکتاتوري، خواهان عدالت اجتماعي)، ره��بری ی
 آن را «ارتجاعي» می دانست زي��را حاکم��ان جدي��د ب��ه ش��دت چ��پ س��تيز ي��ا
 ضدکمونيست بودن��د. کمونيس��ت س��تيزی ی ره��بران انقلب (و ن��ه الزام��اc زن
 ستيزی يا لي��برال س��تيزی ی آنه��ا)، حامي��ان دي��دگاه دوم را وا می داش��ت ت��ا
 حکومت جديد را نه نمايندگان «ت��وده ه��ای زحم��ت ک��ش» بلک��ه نماين��دگان
 نيروهای ديگری وابنمايانند، مثلc «خ��رده ب��ورژوازی س��نتی عق��ب مان��ده» ي��ا
 «کاس�oت روحانيون» يا حتا «بورژوازی وابسته»! در چنين تحليلي، می بايس��ت
 ميان «رهبري» و «توده ها» اختلف منافع و شکاف طبقاتی وجود داشته باشد:
 حمايت پرشور مردم از آي��ت ال خمين��ی و ملزم��ان او در ره��بری (ب��ه ج��ای
 حمايت از نيروهای چپ) بايد ناشی از فريب خوردگی ، ترس، ي��ا چي��ز ديگ��ری
 می بود. مردم «علرغم» منافع واقعی شان به حمايت از رژي��م دين��ی پرداخت��ه

بودند و می بايست به نحوی از توهم بيرون آورده شوند! 

 در ديدگاه اول، رژيم جديد و ارگان ه��ای اجراي��ی آن، ق��انون اساس��ی و س��اير
 قوانين، نهادهای وليت و رياست جمهوري، و همچنين ديدگاهها و اي���دئولوژی
 ی رسمی رژيم، همه قابليت اصلح داشتند. خش��م و قه��ر رژي��م تنه��ا مت��وجه
 ضدانقلب داخلی و مهاجمان خ��ارجی (آمريک��ا) ب��ود. هرک��س ک��ه س��همی در
 قدرت نداشت می توانست از راه انتقاد و مشارکت، در راه اصلح و بازگش��ايی ی

نظام بکوشد. 
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 در ديدگاه دوم، رهبری و حکومت غاصب بودند و خ��ائن ب��ه ه��دف های انقلب.
 اين رهبران «ضدانقلبي» بودند، انقلب دموکراتيک م��ردم را دزدي��ده بودن��د و
 تنها هدف شان تثبيت و تحکيم قدرت خود بود. اين حکومت هرگ��ز داوطلب��انه
 تن به اصلحات نم��ی داد (مگ��ر «س��وپاپ اطمين��ان» ه��ای موق��تی ب��ه قص��د
 عوامفريبي) و می بايست دير يا زود کنار رود تا  اصلحات ريشه ای و تغيي��رات

دمکراتيک ميسر گردد. 

هردو ديدگاه حاوی تناقضی بنيادين اند: 
 ديدگاه نخست: اگر رهبری ی انقلب را نيروهايی به عهده داشتند که قصدشان
 رهايی از ديکتاتوری و ترک وابستگی به امپريايسم بود، چرا همان ه��ا در اولي��ن

فرصت دموکراسی را تعطيل کردند و به سرکوب نيروهای چپ پرداختند؟ 

 ديدگاه دوم: اگر رهبری ی انقلب را از همان ابتدا نيروهای فاشيستی به چنگ
 خود گرفتند، چگونه می توان حرک��ت انقلب��ی و جنبش��ی را ک��ه ب��ا پيون��دهای
 ارگانيک و باورهای مشترک عميق باعث روی کار آمدن اين رهبران شد مثب��ت

و آزاديخواهانه توصيف کرد؟ 
 

 چپ مارکسيست ايرانی در اک��ثريت خ��ود، از لح��اظ نظ��ري، هي��چ دري��افتی از
 «تئوکراسی مدرن» و تئول��وژی سياس��ی ی اس��لم نداش��ت. هن��وز ه��م ن��دارد.
 دگماتيسم اي��ن  مارکسيس��م عامي��انه، منش��اء بلي��ی ک��ه ب��ر او ن��ازل ش��ده را
 امپرياليسم و نظام اقتصادی سرماية ليبرال تصور می کرد. هنوز هم م��ی کن��د.
 همچنان که در بال آمد: «روبنا فرع اس��ت، رواب��ط تولي��د س��رمايه داری اس��ت،
 اقتصاد ايران با هزاران رشته به اقتصاد سرماية جه��انی گ��ره خ��ورده؛ ک��ارگران
 استثمار می شوند، پس حاکميت به دست بورژازی است. مرگ بر امپريايسم.»!
 هنوز هستند کمونيست هايی که همصدا با روياليست ها (سلطنت گرايان) جار
 می زنند خمينی را آمريکايی ها (يا انگليسی ها) بر سرکار آورد. يا اينکه مله��ا
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 را کمونيس��ت ه��ای روس��ی برکش��يدند و سياس��ت آموختن��د ت��ا «ديکت��اتوری
ملتارياي» نوع روسی شان را بر مردم بی گناه تحميل کردند. 

 انقلب ايران، به واقع يک «انقلب» بود، آنهم از نوع پوپوليستی آن و مثل همة
 انقلب ها، قدرت در آن تا مدت ها خصلت فراقانونی داشت و س��الهای س��ال در
 وضعيت «اضطرار» خودش را تعريف می کرد و هنوز هم چي��زی ع��وض نش��ده.
 پس از انقلب، منابع قدرت يکی نبودند اما همه بر جنبش خلق��ی س��وار و زي��ر
 رهبری کاريزماتيک آيت ال خمينی متحد بودند. (کاريزما = رهبری معنوی که
 در قلوب مردم جا دارد و سرسپردگی ب��ه آن واج��د خص��لت های خردگري��ز ي��ا
 «ايرشنال» است.) ايدئولوژی حاکميت به هي��چ وج��ه ارتب��اطی ب��ه «ش��ريعت»
 نداشت بلکه از تئول��وژی سياس��ی اس��لم (در ش��کل شيعيس��م انقلب��ی و ض��د
 استعماري، خمينيسم و آموزة وليت فقيه، شريعتيسم، مجاهدينيسم و امثالهم)
 ناشی می شد. از همان ابتدا وض��عيت اض��طراری ب��ه ش��کل «مص��لحت نظ��ام»
 تعريف شده بود که يکی از خصلت های تئولوژی سياس��ی اس��ت، يعن��ی تعلي��ق
 شکل هايی از قانونيت به نفع مصلحت حفظ نظام و تعاريف دوس��ت/دش��من؛ ت��ا
 زمانی که از بحران درآيد و وضع دوباره «عادي» شود. يا تا زم��انی ک��ه «بل��وک

 (نگاه کنيد به فصل ه��ای نه��م، ده��م، و ي��ازدهمقدرت» در آن يکپارچه شود. 
همين کتاب.)

 عده ای از روشنفکران چپ هن��وز تئوکراس��ی ش��يعی ی ران��تی و کارت��ل ه��ای
 اقتصادی ی «آزاد» (اما در چنگ آقازادگان وابسته به دولت) را «نئوليبراليس��م
 هاي�کي» خطاب می کنند. آن ها مثل کودکان لجباز می خواهند به پدرقلدرشان
 ثابت کنند که ادعاهای پدر مبتنی بر دفاع از محروم��ان و پ��ابرهنه ه��ا ص��حت
 ندارد و اين پدر  دارد از سفرة رنگينِ  شيطان ب��زرگ می خ��ورد و الک��ی ب��رای
 استکبار جهانی شاخ و شانة نمايشی م��ی کش��د! چ��ه ده��ن کج��ی ی بزرگ��ي!
 واقعيت آن است که تئوکراسی ی اسلمی  هم از س��فرة س��رماية جه��انی م��ی
 خورد، هم توی دهان آمريکا می زند، هم به برخی نيازهای پ��ابرهنه ه��ا پاس��خ
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 می دهد، هم کارتل های بزرگ رانتخوار می زايد، و هم شمای مثلc «چ���پ» را
گوشمالی می دهد! 

 قانون اساسی ايران را مجلسی از خبرگان اسلم (اکثراc مجتهدان و فقيه��ان) در
 مقام مؤسسان نظام جديد تدوين کردند. پدران مؤسس به فرمان رهبر انقلب و
 نزديک ترين سربازان رکابش (آيت ال ها بهشتي، مطه��ري، و منتظ��ري) اص��ل
 وليت فقيه را ستون قانون اساسی قرار دادن��د. مض��مون آيه ه��ايی از ق��رآن در
 قانون اساسی ادغام شد و جمعی از روحانيان شيعه در «شورای نگهبان» وظيفة
 دايمی پاسداری از خصلت اسلمی اصول قانون اساسی و قوانين آيندة کش��ور را
 عهده دار شدند. در خيالوارة سياسی ی پدران مؤسس، شهروندان ايران «امت»
 محسوب می شدند و رهبری تنها از آن امام ام��ت م��ی بايس��ت باش��د. ره��بران
 انقلب بهمن پنجاه و هفت، به فاصلة کوتاهی پس از پي��روزی ی انقلب، آيي��ن
 نامة يک تئوکراسی ی مدرن را به امضای اکثريت مل��ت اي��ران رس��انيدند. اي��ن
 حرکت به طور مؤثری انقلب مشروطيت و ميراث آن را ملغا (کنسل آوت) کرد.
 روشنفکری ی متجدد و حزب سياسی ی مدرن نيز توسط روشن فکر ارگاني��ک
 بومی و شبکة مساجد  «ملغا شد». سياستی از «جنس» متفاوت، ماشين دولتی
 ی سرمايه  داری وابسته را درهم شکس��ته و ب��ه ج��ای آن ي��ک تئوکراس��ی ی
 پوپوليستی ی بومی گرا و ضدامپريايست بنانهاده بود. به اي��ن ترتي��ب فاشيس��م
 کلريکالِ  بومی يعنی «وليت» جای سلطنت نشست. اين ساختار به هيچ وج��ه

«روبنايي» نبود بلکه می رفت که جامعه را از سرتا پا بازسازی کند. 

 چرا اين تئوکراسی را «مدرن» لحاظ می کنيم؟ زيرا از ابت��دای تأس��يس، ب��رای
 حفاظت از خود و انقلب اس��لمي، «منط��ق ق��درت» و «عقلني��ت حف��اظت از
 نظام» را مق��دم ب��ر ش��ريعت و فق��ه س��نتی ق��رار داد و اي��ن روش، مشخص��اc از
 عمل�کرد و اقتدار رهبر انقلبی ی جنبش يعنی آيت ال خمينی ناشی می شد.
 او بدون شک در صدد ايجاد حکومتی اسلمی بر اساس موازين دينی بود، اما به
 عنوان يک سياستمدار و يک انقلبي، همواره مصلحت انقلب اس��لمی و نظ��ام
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 اسلمی را بر فقه و سنت مقدم می شمرد. آيت ال خمينی (از بسياری جه��ات
 همانند لنين در سالهای پس از انقلب اکتبر) می بايست توازنی ميان «د�گم��ا»
 (موازين شرعي) و «بقای دولت» (موازين حکومت اسلمي) برقرار س��ازد. ب��رای
 اين کار می بايست همزمان با دو جناح راس��ت (فقيه��ان س��نت گ��را) و  چ��پ
 (مجاهدين، روحانيان جوان انقلبي) مبارزه کند. همرزمان انقلب��ی ی او نظي��ر
 آيت ال بهشتی و آيت ال هاشمی رفسنجانی اين منطق را درک م��ی کردن��د.
 آن ها مليان متجددی بودند که می خواس��تند تئوکراس��ی ی دين��ی را ب��ا اب��زار
 دولتمداری ی مدرن اداره کنند. بی شک اگر شخص خمينی مقام «ولی فقي��ه»
 را نمی داشت، هيچيک از آن ها حاضر نمی شد يکی از آيت ال های عظم��ی و
 سالخوردة حجره های خاک گرفتة قرون وسطايی را ب��ر مس��ند ب��الترين مق��ام
 سياسی و روحانی دولت بنشاند. به همين دليل، «جانشين امام» می بايست بنا

به ضرورتd مصلحت نظام گزين شود، نه به اعتبارِ  اقتدار فقيهانه و عالمانه.

 وليت از چه طريق قدرت خود را اعمال می کند؟ به ترتيب اهميت ت��اريخی از
 ابتدای انقلب: الف) نظام اعتقادی و باورهای ديني/سياسی ی ش��يعه ک��ه ن��زد
 مردم به شکل مجموعة بزرگی از «فولکلور شيعي» زمين��ة پ��ذيرش اي��دئولوژی
 اسلمی ی حاکمان است. ب) دستگاههای ايدئولوژيک و ترغيبی نظي��ر ش��بکة
 مساجد، نمازهای جمعه، و امام��ان جمع��ه، رس��انه های دول��تي؛ و ت) نهاده��ای

قهرية سپاه و بسيج و لباس شخصی ها.

 سرمايه داری ی رانتی ی اقتصاد ايران و بوروکراسی عري��ض  و طوي��ل دول��تی
 اش اکنون در چارچوب سياسی يک تئوکراسی ی شيعی می بايست اداره شود.
 اين بدان معنا بود که نهادهای سکولر جامع��ة م��دنی م��ی بايس��ت «اس��لمي»
 شوند، از نظام آموزش و پرورش گرفته تا ارتش؛ از سيس��تم قض��ايی و حق��وقی
 گرفته تا اخلق عمومي؛ از رسانه های گروهی تا وجدان جمع��ی ی ش��هروندي.
 جامعة توحيدی مستضعفان و پابرهنه ها، جامعة عدل علي، می  رفت که متول��د

شود و همزمان نهال «سوبژکتيوته» ی خودش را در برابر 
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«سوبژکتيويته»ی مدرنيته در خاک تئوکراسی نوين بکارد.

 اين واقعيت در سطح نظری به اين معناست که در بط��ن و زي��ر پوس��ت انقلب
 ضد سلطنتی و آزادی خواهانة پنج��اه و هف��ت ک��ه طبقهء متوس��ط ه��م در آن
 سهمی داشت، همزمان يک رگهء فاشيستی ق��وی حض��ور داش��ت. روش��نفکران
 چپ در سطح خودآگاه، هنوز تحليلی از پيوند تنگاتن��گ لومپنيس��م ش��هری ب��ا
 مذهب عوام، بازاری ها، و روحانيت ش��يعه نداش��تند. عنص��ر پوپوليس��م از ن��وع
 فاشيستی ، يعنی حضور وس��يع عناص��ر «دکلس��ه» و حاش��يه ای و ب��ه ش��دت
 قشري، همراه با سرريز عقده های جنس��ی ي��ک روان اجتم��اعی بيم��ار، بخش��ی

جدايی ناپذير از انقلب پنجاه وهفت و سويهء تاريک آن بود. 

  نظ��ام سياس��ی ی «تم��اميت خ��واه» (توتاليت��ارين) و نظ��ام «خودک��امه»
 (اوتاريتارين) دو گونة نسبتاc متفاوت از حکومت ه��ای س��رکوبگرند و هري��ک از
 منطق متفاوتی پي��روی م��ی کن��د. تع��اريف و نقش ه��ای «ره��بر»، «کاريزم��ای
 رهبري»، «حزب حاکم»، «بلوک قدرت»، «ايدئولوژ�ی رسمي»، «پايگ��اه ق��درت
 در جامعه»، «فساد قدرت»، «فراقانوني» و غيره در اين دو نوع يکس��ان نيس��ت.
 نوشته های ژورناليستی ای که رژيم سياسی ايران را همزم��ان تم��اميت خ��واه و
 خودکامه می نامند از لحاظ تحليلی چندان منسجم نيستند و بيشتر ب��ا الف��اظ

بازی می کنند. 

 برخی از تحليل های طيف اسلمگرايان ليبرال با مرکزيت بخشيدن ب��ه «ق��درت
 مطلقة فقيه»، عملc ساختارها و مکانيسم ه��ای ق��درت در ي��ک رژي��م پيچي��دة
 توتاليتر و پوپوليستی را «شخصي» می کنند و متمرکز بر يک ف��رد ک��ه هم��ان

«رهبر» باشد.

 سعی من اين بوده که توجه از «اف��راد» و «ن��ام ه��ا» ب��ه س��مت «بل��وک ه��ای
 قدرت» و «منافع خاص» عبور کند. برای مثال، علی اکبر هاش��می رفس��نجانی
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 يک فرد خاص است از بنيانگذاران اصلی نظام که در دوران��ی ق��درتش از عل��ی
 خامنه ای بيشتر بود. اين قدرت بعدها تضعيف شد. اما «هاشمي» به عنوان يک
 گرايش در بلوک قدرت، نمايندة جناح قدرتمندی از س��رماية خصوص��ی ب��زرگ
 است که خواهان سياست درهای باز و تعام��ل اقتص��ادی ب��ا غ��رب اس��ت. اي��ن
 گرايش پس از پايان جنگ ايران و عراق، مدام خودش را در ساختار ق��درت ب��ه
 شکل «اشرافيت نظام» بازتوليد کرده و زير چهره های ديگر به ميدان آمده زي��را
 پاية مادی دارد. نام اشخاص ديگر مهم نيست. اين بخش از بلوک ح��اکم هرگ��ز
 نتوانست به «قدرت هژمونيک» (سرکردگي) نائل شود اما در دورانی نزديک بود
 خط اصلی خمينيستی را عقب براند. بلوک حاکم کماک��ان مانن��د س��الهای اول
 انقلب در اختيار جناح خمينيست، و اسلم سياسی و انقلبی و ضد غرب است
 که اکنون بيشتر ميليتاريزه شده، پاية م��ادی آن ارگانه��ايی پوپوليس��تی نظي��ر
 بسيج و سپاه است. آمريکا ستيزي، يهودی ستيزي، نظامی گرايی معط��وف ب��ه
 قدرت هسته اي، تئولوژی سياسی اسلمي، و کي��ش پرس��تش ره��بری در ح��د
 ذوب شدن از ويژگی های اين جناح است. «خامنه اي» به عن��وان گراي��ش، ن��ه
 يک فرد خاص، به اين جناح تعلق دارد. جناح اول، زائده ای کوچکی هم داش��ت
 که علوه بر ليبراليسم اقتصادي، تا اندازه ای ب��ه ليبراليس��م سياس��ی ه��م ب��اور
 داشت اما گام به گام عقب نشس��ت، زي��را پايگ��اه م��ادی ی ق��وی ای در اختي��ار
 نداشت. نتيجه: اشخاص و نامهای منفرد و خصوصيات روانی ي��ا اخلق��ی آن ه��ا
 نبايد جای تحليل جامعه شناسانه را از س��اختارها و پروس��ه ه��ای ش��کل گيری

قدرت، و منافع مادی قشرهای خاص، اشغال کند.

 نکته ای که نبايد فراموش شود اين است ک��ه پ��س از م��رگ آي��ت ال خمين��ي،
 رهبری ی سياسی در ايران يک رهبری ی جمعی (کولکتيو) ب��وده اس��ت و ن��ه
 فردي. مجلس خبرگان رهبري، ش��ورای نگهب��ان ، مجم��ع تش��خيص مص��لحت
 نظام، مجلس و قوة قضايية غيرمستقل و ت��ابع بي��ت ره��بری، هم��ه متش��کل از
 اسلمگرايان روحانی و غيرروحانی، در پيوند تنگاتنگ با کارت��ل ه��ا ي��ا مافي��ای
 اقتصادی  (همان طور که واژة «مافيا» می رساند، صحبت از کارتل های مجزا يا
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 «خانواده هاي» جدا در شبکة مافيا است.) دستجمعی همه «شرکا» ی قدرت و
 همچنين «رقبا» ی قدرت اند برای کنترل و تقسيم منافع رانتي. نق��ش جن��گ
 هشت ساله با عراق در شکل دادن رهبری ی معتقد به آرمانهای اص��لی انقلب،
 ميليتاريزه شده، و بسيار «ارزشي» يا ايدئولوژيک را در اين ن��زاع ق��درت نباي��د
 ناديده انگاشت. رهبری و بدنة «سپاه پاسداران» و «بسيج» در شمار مهم��ترين

کارتل های قدرت اقتصادی و سياسی در نظام اسلمی اند.

 هيچ نظامی مطلقاc از گرايش های اص�لحاتگرايانه بری نيست، حتا نظ��ام ه��ای
 فاشيستي. بلوک های قدرت در داخل حاکميت مدام بر سر رهبری به رق��ابت و
 يارگيری مشغول اند. در ميان حاکمان انقلبی در ايران، برخی از اسل���امگرايان
 راديکال به تدريج به ليبراليسم سياس��ی ی متماي��ل ب��ه غ��رب و برخ��ی ديگ��ر
 برعکس به سوسيال فاشيسم نظامی گرايان��ة ناسيوناليس��تی و ضدامپرياليس��تی
 گرايش پيدا کرده و می  کنند. احتمال استحاله ه��ای اي��دئولوژيک را نمی ت��وان
 پيشاپيش به تمامی مردود اعلم کرد. در ايران،  تئوری استحاله بر اين باور بود
 که به خاطر ويژگی قدرت دوگ��انه در س��اختار دول��تی و ق��انون اساس��ي، رژي��م
 انقلبی به تدريج از درون متحول شده به سمت گشايش و اصلح دموکراتيک و
 جمهوريت اصيل س��ير م��ی کن��د. ام��ا چني��ن تح��ولی باشکس��ت م��واجه ش��د.
 ايدئولوژی اصلحگرايی بر اين فرض بنا شده بود ک��ه دراي��ران چي��زی ب��ه ن��ام
 «جامعة مدني» هرچند به شکل ناقص شکل گرفته ب��ود و بخش��ی از ص��احبان
 قدرت از بال در کنار «فعالن مدني» از پايين، با کار شبانه روزی ب��ه رون��ق آن
 م��ی افزودن��د، ب��ه هنگ��ام انتخاب��ات رياس��ت جمه��وری وانتخاب��ات  مجل��س و
 انجمن های شهر، فض��ای سياس��ی ی ش��هرها را سرش��ار از ش��وق و امي��د، و در
 روزنامه های نيمه دولتي از مسؤلن انتقاد می کردند؛ در راهروهای دادگستری
 و دادگاهها با قاضيان شرع چانه می زدند و امتياز می گرفتند، و با روشنگری در
 ميان زنان مسلمان به فمينيسم بومی اسلمی بال و پر داده، يک گام به تساوی

ی جنسي نزديک تر می گشتند.
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 مثل بسيای از اقتصادهای پساانقلبی ی دولتی ک��ه بع��د از ي��ک دوران جنگ��ی
 قصد احيا و بازسازی دارند، عصرِ  «سازندگي»ی هاش��می رفس��نجانی و س��پس
 دوران «اصلحات» خاتمی معطوف به خصوصی سازي، اقتص��اد ب��ازار و ب��ورس،
 صادرات و واردات با غرب، و به کارگيری متخصصان فنی و تکن��وکرات ه��ا ب��ود
 يعنی نمايانگر اينکه تئوکراسی اي��ران ب��رای حف��ظ خ��ود ق��ادر اس��ت پ��ارادايم
 سياست اقتصادی اش را عوض کند (هنوز با همان شعارهای پوپوليس��تي) ، ب��ه
 سمت تکنولوژی مدرن ، نيروی هسته اي، و «سازمان تجارت جه��اني» (دبلي��و
 تی او) خيز بردارد. آن ها که اين سياس��ت را خامدس��تانه ب��ه عن��وان اص��لحات
 دموکراتيک يا ليبراليسم سياسی تعبير کرده بودند البته مرتکب اش��تباهی م��ی
 شدند که دير يا زود می بايست بهای اش را بپردازند. ام��ا ب��دون ش��ک، کس��ان
 ديگری هم که  حاضر بودند آب توبه بر فع��اليت سياس��ی ی گذش��ته  بريزن��د و
 دست دولت مليان خندان و  خوش لباس را بفشارند، برای شان مي��دان ب��رای
 «سازندگي» و «خدمت» (و تحکيم فاشيسم کلريکال يا تئوکراسی ش��يعي) ب��از
 می شد. اين دورانی بود که واژه های تازه ای ب��ه س��رعت وارد فرهن��گ سياس��ی
 (ايدئولوژی اپوزيسيون) می شد مثل جامعة مدني، اdن جی او، ج��ورج س��وروس،
 فمينيسم اسلمي، حقوق بشر، غيرخشونت آمي��ز، و «نوانديش��ی ی دين��ي». در
 همين دوره قوانين کار مورد تجديد نظر قرار گرفت، اتحاديه های کارگری زي��ر
 فشار بيشتری واقع شده، شکاف طبق��اتی ني��ز افزاي��ش ي��افت. قش��ری ب��ه ن��ام
 «اشرافيت نظام» ي��ا «آق��ازاده ه��ا» وارد مع��ادلت اقتص��ادی و سياس��ی ش��د و
 همزمان سربازان راستين امام، از جبهه برگش��ته ه��ا، بس��يجی ه��ای ص��ادق  و
 حزب اللهی های استشهادی خود را مغبون و کنارگذاشته احساس کردن��د. ام��ا
 همين مغبونانd استشهادی به زودی با انتخاب محمود احمدی نژاد ب��ه رياس��ت

 ) موفق به احيای پوپوليسم نظامی گرايی می شدند ک��ه ادع��ا۲۰۰۵جمهوری (
 می کرد قصد مبارزه با رانت خواران بالشهری و مليان ميليونر و آق��ازاده ه��ای
 آن ها را دارد. تبلور مبارزة طبقاتی در سطح سياسي، در شرايط فقدان نيروهای
 سوسياليستي، خود را در دو جناح فاشيسم حاکم، يک��ی پوپوليس��ت و ديگ��ری

کلريکال نشان می دهد.
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 اگر بخواهيم سيستم قدرت را مقايسه کنيم با سيستم اقتصاد، اين نظامی است
 از کارتل ها و مونوپولی های قدرت، قدرتی که هرگ��ز در ب��ازار آزاد (انتخاب��ات)
 تقسيم نمی شود. مثل مونوپولی نفتی يا مونوپولی های فرش و پسته، مونوپولی
 سيستم های قدرت  به وارثان آن ها در سيستم های قدرت می رسد. آن ها که از
 قدرت سهمی نمی برند عبارت اند از واحدهای  شهروندي، اص��ناف ح��رفه ای و
 اقتصادي، اتحاديه ها و کانون های ص��نفی (مث��ل اتجادي��ة ک��ارگری ي��ا ک��انون
 وکل)، سازمان های زنان، و اتح��اديه ه��ای مرب��وط ب��ه کارمن��دان بوروکراس��ی
 دولتي.  در اين نظام، اگر سيستم اقتص��اد ران��تی و آريستوکراس��ی ی ک��ارگری
 نفتی به نحو کارآيی مديريت شوند و اگر کارت��ل ه��ای ران��ت خ��وار ک��ه ط��رف
 معاملة دولت در پروژه های ص��نعتی ان��د ب��ه نح��و عقلن��ی برنامه ه��ای توس��عة
 اقتصادی را پياده کنند، و دستگاههای ايدئولوژيک و امنيتی و رسانه ها به ط��ور
 خلق و کارآمد متخصصان فن را به کار گيرند، يک رژيم فاشيستی می تواند ت��ا
 سالها و دهه ها به بقای خود ادامه دهد و بحران های گهگاهی را مديريت کرده
 از سربگذراند. اما اگر فساد و رانت خواری چنان بگسترد که کارکردهای عقلنی
 سيستم اقتصادی مختل و مشروعيت ايدئولوژيک دولت به خط��ر افت��د، ش��دت
 بحران ها می تواند اختلفات باليی ها را به خشونت بکشاند، مردمان گرس��نه و

ناراضی را به شورش خيابانی وادارد، و رژيم را به آستانة فروپاشی بکشاند.
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همة لوطي ها به بهشت مي روند
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