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در انتخابات رای نگهبان شوسنجی ی صالحیتواکاوی شیوه

 1400ریاست جمهوری 

ی راه نونشریه -حسین خاموشی  
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صالحیت برخی  با عدم احراز   ۱۴۰۰ابات ریاست جمهوری سال ی انتخصحنه
 -نژاد و ...محمود احمدی ،ری، علی الریجانیاسحاق جهانگی –های سیاسیچهره

صالحیت  عدم احراز  ی متفاوتی به خود گرفته است. توسط شورای نگهبان، جلوه
عدم احراز  از  جریانات سیاسینژاد مسبوق به سابقه است. اما اغلب محمود احمدی

به طلب و اصالح اند. نیروهایغافلگیر شده ریجانی و جهانگیریصالحیت ال 
ین انتخابات نه تنها در ا جمهوری اسالمی )ج.ا(میت حاک «اعتدالی»اصطالح 

های متوسط  گزینهمزد ندارند، بلکه به عنوان نا های جناح خود راترین چهرهبرجسته
ی رقابت بیرون از گردونهنیز  ، نظیر جهانگیری و الریجانی،آنان شده از سویمعرفی

. به همین دلیل این نیروها به شدت از زمینی که شورای نگهبان برای اندگذاشته شده
نافی دموکراسی و باعث »اند و عمل شورای نگهبان را آنان ترسیم کرده است، ناراضی

 دانند.می «هش مشارکت در انتخاباتکا

دانند و برخی از مدافعین شورای نگهبان، عمل این شورا را مطابق قانون اساسی می
عمل « قانون ُمر  »ها به ی احراز صالحیتباورند که شورای نگهبان در زمینهبر این 

، انتخابات« پرشور کردن» نه کرده است و سوای این مسئله، هدف شورای نگهبان
ها، مخالفین . در مقابل این استداللاست «عمل به تکلیف و قانون اساسی»بلکه 
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ی شورای نگهبان عمل  شورای نگهبان بر این باورند که اساسًا وظیفه
سیاسی نهادی حقوقی، بلکه نهادی کاماًل  است و این نهاد، نه «سنجیمصلحت»

شورای نگهبان مطابق  گویندها میآن وز نیز اینگونه بوده است؛است و تا به امر 
ی همچون مدیر و مدبر بودن، رجل سیاسی بودن و ... احراز امعیارهای کیفی

شان، راه را برای ورود دهد و این معیارها به خاطر خصلت کیفیصالحیت انجام می
کنند. پس در نگاه این ها باز میی احراز یا عدم احراز صالحیتمصلحت در زمینه

الحیت برخی از سنجی است و با عدم احراز  صشورای نگهبان کارش مصلحت ،عده
عمل کرده است. ُطرفه اینکه برخی از  «خالف مصلحت و مصالح کشور» ،نامزدها

گویند نیز منتقد عمل شورای نگهبان هستند و می «خواهانعدالت»گرایان و اصول
خوردند و دلیل که الریجانی و جهانگیری در این انتخابات از رئیسی شکست می

 ا احراز  نکرده است.نگهبان صالحیت اینان ر موجهی وجود ندارد که چرا شورای 

، چرا شورای نگهبان برخی از قانون-ی مصلحتن مناقشه بر سر دوگانهاما ورای ای
تایید صالحیت   گرا راو یا حتی اصول  «رومیانه»نامزدهای شاخص و به اصطالح 

با ی و نه حقوقی است که مطابق  نکرده است؟ به باور ما شورای نگهبان نهادی سیاس
حاکم بر آن، الاقل از  کند و اصل تنظیمی  عمل می سیاسی هایمعیارها و تشخیص
 سی کشورتا کنون این بوده است که برای جریانات اصلی سیا 76انتخابات دو خرداد 

یید صالحیت کند. سوال این أنامزد یا نامزدهایی را ت ی سیاسی(،های عمده)جناح
چرا شورای نگبان خالف  اصل تنظیمی  حاکم بر عمل  خویش، رفتار کرده  است که

ی ایران و نیز ساختار حکمرانی است؟ شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه
  ؟برای چنین رفتاری هموار کرده استهایی است که راه را ج.ا واجد چه مولفه
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با کاهش رسمًا از برجام خارج شد. این خروج  ۹7ماه سال بهشتیدونالد ترامپ در ارد
تر نرخ ارز و تشدید رکود و تورم، رشد فزایندهزمینه را برای درآمدهای ارزی دولت ج.ا، 

با خرید  حجم عظیمی طال  ۹6داران از پاییز و زمستان سال ایجاد کرد. کالن سرمایه
دستی به پیشواز اهم کردند و در واقع با پیشو دالر، شرایط را برای افزایش نرخ دالر فر 

های آمریکا ایجاد تحریم در آن زمان خطر بازگشت   ی بحران رابحران رفتند. تکانه
بانک  کل وقت  در همدستی با دولت )محمود سیف رئیس داراناما کالن سرمایه ،کرد

محاکمه میلیارد دالری در آن مقطع هم اکنون تحت  3۰ «ارزپاشی  »بخاطر  مرکزی
. قبل از خروج رسمی ترامپ از برجام، شکل دادندینی وقوع بحران را بستر ع است(،
اتفاق افتاده بود که واکنشی به وضعیت بد  معیشتی توسط  ۹6ماه های دیشورش

مجددًا  ۹۸ماه  اقشار فرودست اجتماع بود. پس از خروج آمریکا از برجام نیز در آبان
-تورم شدیدی ی تکرار شوندهچرخهبه وقوع پیوست.  ۹6هایی مشابه سال شورش

ی آزادگذارانه ناشی از شکل دولت و وضعیت بد معیشتی تورم شدید-ود شدیدرک
ها ساز  این شورشزمینه ،های اجتماعی و اقتصادیدر سپهر سیاست ج.ا تهاجمی

هایی همچون که با مولفه ی تهاجمیگذارانهآزادبود. دولت  ج.ا با اتخاذ شکل 
 ... و بیش از پیش نیروی کارسازی ارزانزدایی فزاینده، سازی، مقرراتوصیخص

 نیز های دولت آمریکادر مقابل تحریم پذیرتر شدنراه را برای ضربهشود، شناخته می
شمسی  6۰ی دهه اواخرها به وع  اجرای این سیاستی شر . سابقهه استفراهم کرد

های ج.ا به شکلی ایمانی سیاست دولت   ،های پس از آنگردد و در تمام سالبرمی
 بیش از پیش گسترش و تعمیق بخشید.را  تهاجمی یانهآزادگذار 

ی های فزایندهتحریم»و « تهاجمی دولت ج.ا یانهشکل  آزادگذار » دو عنصر کلیدی  
این دو ی وضعیتی هستند که ما هم اکنون در آن قرار داریم. برسازنده« دولت آمریکا

اند و هم در ساختار حکمرانی ، هم بحران اقتصادی فعلی را رقم زدهی اساسیمولفه
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اند. دولت  حسن روحانی که برجام را دستاورد بزرگ سیاست دولت ج.ا تنش ایجاد کرده
با خروج ترامپ از برجام به یکباره همه چیز را از دست رفته  ،دانستخارجی خود می

جو  یابیاهترامپ و ر  تغییر با دید و به همین دلیل بسیار بر این مسئله تمرکز کرد که
. همانطور سازد هموارای جدد توافق هستهبرای احیای م را ، راهبه کاخ سفید بایدن

ی سیاست که خود  روحانی نیز بارها بیان کرده است، تمرکز دولت وی بر مسئله
ها، تحریم خارجی و برجام است. به زعم وی کلید حل مشکالت اقتصادی در گرو رفع

، از منظر های خارجی است. به تعبیر دیگراریگذو سرمایه فروش  مناسب  نفت خام
سامان یافتن  سیاست »سامان یافتن  شرایط اقتصادی مسبوق به  دولت روحانی،

دولت بایدن این با آمریکا و متحدین آن است.  «زداییتنش» اصطالحبه و «خارجی
 هشعار را در دستور کار قرار داده است که کمپین فشار حداکثری ترامپ شکست خورد

و دولت وی ُمصر است که برجام را احیا کند. تیم سیاست خارجی دولت روحانی نیز 
اما پرسش است.  ایهسته توافق حال انجام مذاکرات برای احیایهم اکنون در 

اساسی این است که توافق برجام به چه نحو احیا خواهد شد. دولت آمریکا از این 
 این توافق مجدد به دنبال چیست؟دولت ج.ا در خواهد و توافق جدید چه می

3 

ورای نگهبان خالف اصل  پرسش ابتدائی نوشته مبنی بر اینکه چرا شپاسخ  برای یافتن 
ی برجام و احیای مجدد کنونی خویش عمل کرده است، ناگزیریم که پروندهتنظیمی تا 

ا آن را واکاوی کنیم؛ چرا که جدال اساسی میان نیروهای درون  ساختار حکمرانی ج.
نیز  «ی میدان و دیپلماسیدوگانه»ای که این روزها با بر سر این مسئله است؛ مسئله

ی در واقع در ساختار حکمرانی ج.ا بر سر یک مسئلهشود. بازنمایی و تداعی می
های در سپهر سیاست ی دولتتهاجم یانهنیادی، یعنی تدوام شکل  آزادگذار ب

برخی نیروهای واجد قدرت  ممکن است-وجود دارد  توافق کلی اجتماعی و اقتصادی
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نظراتی خالف  این رویکرد داشته باشند، ولی  ،ی این ساختار حکمرانیدر حاشیه ،کم
های اصلی حاکمیت مورد ای نیستند که توسط یکی از جناحهمچنان واجد نماینده
اقتصادی و  حکمرانی   یمان به چنین شکلگفتیم که اجماع و ا تایید قرار گرفته باشد.

های آمریکا فراهم کرده تر و بهتر عمل کردن  تحریم، زمینه را برای قویاجتماعی
تهاجمی دولت، در طی سالیان متمادی قدرت طبقات  یانهاست. شکل آزادگذار 

دائمًا  فرودست اجتماع را تضعیف کرده است و با گره زدن  معیشت افراد اجتماع به نرخ
 و یا  معاشی تضعیف  عماًل زمینه های تورم و رکود شدید،و موج دالر در هر افزایش

نیروهای کالن سیاسی ج.ا  های معیشتی را فراهم نموده است.بحران ایجاد
 آزادسازی های خویش قصد ندارند که بند ناف  معیشت مردم را باهیچکدام در برنامه

 های دائمًا در حال افزایش نرخ ارز،و آزادسازی قیمت کاالها بر اساس نرخ نرخ دالر
 ،دولت ی تهاجمیآزادگذارانه ها و این شکل  خاص  قطع کنند. پس با استمرار تحریم

 همچنان رکود و بحران اقتصادی و اجتماعی پابرجاست. 

جام و ارتباط با ی بر در ساختار حکمرانی دولت ج.ا بر سر مسئله در وضعیت فعلی اما
در ی عمل شورای نگهبان و شیوه بلوک غرب و آمریکا اجماع وجود ندارد

، از بین رفتن اجماع در این ۱۴۰۰ها در انتخابات ریاست جمهوری تأییدصالحیت
باید حواسمان باشد که این عدم اجماع محصول شرایط فعلی  خصوص را نشان داد.

در دولت اوباما، اجماع کلی در بین  است و برای مثال در مقطع امضای برجام
ی میوه و اجرای آن، برجامحصول شت و های کالن سیاسی دولت ج.ا وجود داجناح

الخصوص گرا و علیعمدتًا از نگاه جریانات اصول در حال حاضر، .این اجماع بود
اند، گذاشتن تاکید بر فعلی از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده یهآنهایی که در دور 

حل مشکالت  یر  را مس «زداییتنش»روی ارتباط با غرب و آمریکا و این ارتباط و 
گویی که  ،دارد. از نگاه این جریاناقتصادی دانستن، همواره کشور را در تعلیق نگه می
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ایران ناچار است همیشه در زمین  دولت زمین بازی توسط آمریکا ترسیم شده است و
زند؛ بازی کردن در زمین ترسیم شده توسط بازی  ترسیمی آنان دست به کنش ب

دهد. این جریان به دیگران نیز به زعم آنان کشور را در وضعیت انفعال و تعلیق قرار می
ورزی اصطالحًا برجامی را قطع کرده و زمینه زعم خویش آمده است تا بند ناف سیاست

ند. در واقع نقد فراهم ک و متفاوت ای  فعالالمللی و منطقهرا برای یک سیاست بین
این جریان به دولت روحانی این است که دولت وی به برجام و رابطه با غرب به صورت 

در حالی که به زعم این جریان، باید این نگاه صرفًا تاکتیکی  ،کندراهبردی نگاه می
 هابرای رفع تحریم ایباشد. به این معنا که با غرب و آمریکا در مورد توافق هسته

دولت صرف همین انرژی  یا حداکثر   ای که تمامد اما نه به گونهمذاکره انجام بشو
 مسئله شود.

 سنجیی صالحیتشیوهت روحانی که امیدوار است با گرای منتقد دولجریان اصول
است، پیروز انتخابات شود، چند کنش مهم را  داشته در این دوره که شورای نگهبان

که گفتیم به  المللی، همانطوری سیاست بینینکه در زمینهدر دستور کار دارد: اول ا
ها با برجامی پایان دهد ولی در کنار آن برای رفع تحریم اصطالح تماماً به ورزیسیاست

ای رهبر ج.ا نیز بر این مسئله در سخنرانی چنانکه علی خامنه آمریکا مذاکره بکند.
اد و معیشت و نه سیاست خارجی اخیر خود تأکید کرده که مشکل  فعلی مردم، اقتص

تهاجمی،  یانهدوم اینکه در سیاست اجتماعی بدون عدول از شکل آزادگذار  است. 
با برخی مصادیق  آن را در ساختار مدیریتی ایجاد کند و در کنار هاجرح و تعدیلبرخی 

عالوه بر این دو سیاست برخورد کند.  «واقعی»نیز به صورت  صوری و یا  «فساد»
های تجاری و اقتصادی با دولت جدید امیدوار است که بتواند با ایجاد پیمان ،کالن

 همسایگان و نیز ارتباط با چین، جایگزینی مناسب برای بلوک غرب و آمریکا بیابد
شاید . )حتی ممکن است این جریان برای دستیابی به  نوعی برجام  چینی تالش کند(
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 چنیناین در صورت پیروزی جناح اصولگرا سیاست دولت جدید را عبارتبتوان در یک 
 . و تمرکز بر نگاه به چین خالصه کرد: نئولیبرالیسم جهادی

بینی وجود دارد. حکمرانان ج.ا قسمی خوش بخشی از در مورد رابطه با چین در بین
در واقع باور  آمریکاست.« افول هژمونی»بینی، مفروض گرفتن این خوش ُبروز  ای مبن
حکمرانان ج.ا را به این نتیجه  بخشی از و گرایشاتافول هژمونی آمریکا، برخی به 

در  توان بند ناف  رابطه با غرب و آمریکا را قطع کرد و در مقابلرسانده است که می
 رابطه حسنه با کشورهایبا چین و  جانبههمه بیشتر بر روی ارتباط ی جدید،دوره

نیاد به صورت از ب آمریکا« افول هژمونی»ه ب منطقه تأکید داشت. اما این باور
، «زید در حال  مردن است»وییم: مثل این است که بگ :شناختی غلط استروش

این امری واضح است که هر انسانی در حال  مردن است و گفتن این حرف صرفًا  ،بُخ 
نوعی همانگویی است. شاید برخی استدالل کنند که شواهد بسیاری برای افول 

 یرا استنتاج کرد. نکته «افول هژمونی»توان هژمونی وجود دارد و با این شواهد می
 «افول هژمونی»رد و شواهد موجود، اینجاست که تاریخ سیری ساده و خطی ندا اصلی

توان برخی روندهای کلی حاکم بر کنند. با این شواهد میآمریکا را نه رد و نه تأیید می
همچون  ،توان امری کالنالملل را تشخیص داد، اما نمیسیاست و اقتصاد بین

آن با  ها در مورد افول هژمونی و مقایسهرا استنتاج کرد. برخی تمثیل «افول  هژمونی»
ای العالج شده است، بدن انسانی به این معنا که گویی آمریکا مبتال به بیماری

ی کنندهها نه تنها راهگشا و تبیینکرده است. این قسم تمثیلرا گمراه  ایعده
چیزی که از نظر برخی  نیز هستند. کنندهگمراه و وضعیت نیستند، بلکه رهزن

ها یا چالش ،است ممکن است در واقعیت« اهای قطعی افول هژمونی آمریکنشانه»
ی مدیریت این امپریالیسم آمریکا باشد که در عمل با شیوه هایی پیش رویبحران
ی دیگری از هژمونی آن رقم بخورد. به هر ها توسط آمریکا، دورهها یا بحرانچالش



8 
 

امری به و تبدیل آن  باور به افول هژمونی آمریکا باید گفت به طور خالصه حال،
1بنیاد استبی« نظرورزی»صرفًا نوعی  ی فعلی،گرایانه و محتوم در لحظهسرنوشت .  

4 

ای ترسیم کرده را به گونه ۱۴۰۰ی انتخابات تا اینجا گفتیم که شورای نگهبان صحنه
المللی و بینهای ی سیاستاست که شرایط برای به اصطالح تغییر ریل در زمینه

را تأیید صالحیت نکرده  «بانیان وضع موجود» ،و به زعم  خود دولت فراهم شود داخلی
ی در زمینهها نیز در قبل سخن کردیم:سیاست . در مورد مختصات ایناست

نار تهاجمی در ک یانهشکل آزادگذار  تداوم   اجتماعی اصرار بر های اقتصادی وسیاست
عدم بازی  ،المللینی سیاست بیدر زمینه ، وجرح و تعدیلیبرخی اقدامات اصطالحًا 

 ،خوددر حقیقت شورای نگهبان به زعم زمین ترسیمی آمریکا و متحدانش.  در
کنون در آینده کرده است. تا  «ی مطلوبمنفعت و نتیجه» «قربانی  »مشارکت بیشتر را 

رهگذر مشارکت از  رسم بر این بوده است کهعمدتًا در ساختار حکمرانی ج.ا 
سیاسی  موقتی و  بازیابی م هژمونی یاترمی تالش برای ینتخابات صحنها ،حداکثری

اند یا خطر رویگردان شده از نظام سیاسی امعه باشد کههایی از جبخش مشروط  
ی انتخابات کنونی، مداران  طراح صحنه. اما سیاستها وجود داردرویگردانی آن

در حال  کهدانند و بر این باورند مشارکت حداکثری را حالل مشکالت فعلی نمی
 از نظر آنان، بیشتر برای ساختار حکمرانی مضر است. چه اینکه مشارکت   حاضر،

هایی مثل الریجانی و جهانگیری مشارکت حداکثری ممکن است به انتخاب گزینه
عمل کرده و کشور را معطل مذاکره  روحانیهمچنان بر روال  پلتفرم دولت بینجامد که 

                                                            
اره 1 : . برای توضیح بیشتر بنگرید به شم او ی ششم نشریه راه نو ارهواک ای اپوزسیون/ ی انگ ه

الیسمسرنگونی ، دولت و امپری ات  طلبی ا  94)صفح  .(96ت

https://mejalehhafteh.com/2020/11/01/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%86%da%af%d9%88%d9%86%db%8c/
https://mejalehhafteh.com/2020/11/01/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%86%da%af%d9%88%d9%86%db%8c/
https://mejalehhafteh.com/2020/11/01/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%86%da%af%d9%88%d9%86%db%8c/
https://mejalehhafteh.com/2020/11/01/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%86%da%af%d9%88%d9%86%db%8c/
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شرایط اقتصادی کشور  کن است با وخیم شدن بیشتر  یا حتی مم دارندبا غرب نگه می
« میدان و دیپلماسی»ی ی اقتصادی، دوگانهی بحران اقتصادی و محاصرهدر نتیجه

های دو و سه را دنبال ی برجامصورت جدی پروژهرا در باالترین سطح دنبال کنند و به
ترین ترین و اصلیضروریترین و حیاتی»: بیان داشته است که اخیراً جهانگیری  .کنند

مان مان را با دنیا حل کنیم و برای حل مسائل داخلیمان این است که مسائلمسئله
انتخابات یک »ای اخیرًا گفته است که علی خامنه «.مان با دنیا را حل کنیمباید مسائل

 این جمله خود گویای این«. روز است اما آثار آن تا چند سال  بعد باقی خواهد ماند
قرار است در این  های همسو با آن،به زعم  شورای نگهبان و بخش مطلب است که

در . «حداکثری فدای مصالح آتی بشود مشارکت  »، ه از انتخابات ریاست جمهوریدور 
تواند رضایت اقشار مختلف  داکثری نمیواقع گمان آنان بر این است که مشارکت ح
و  داخلیهای ی سیاستر در زمینهاگاجتماع را در شرایط فعلی ایجاد کند و 

 ،تغییراتی صورت گیرد -نظر آنان که در قبل بیان کردیمبا مختصات مد-المللیبین
منتقدان عده زیادی از شود. ایجاد می «همگانی نسبی رضایت»پس از چند وقت 

رضایت نسبی » شرط  الزم   ،شورای نگهبان بر این باورند که مشارکت حداکثری
ی گذاران صحنهشورای نگهبان و سیاست مقابل،آورد اما در را فراهم می «همگانی
 بر این باور نیستند.  ،انتخابات

، نه تنها و اصرار به تداوم آن تهاجمی یانهبه شکل آزادگذار  ایمانبا  ، دولتاز نگاه ما
تعمیق های فعلی جامعه نیست، بلکه بحران و رکود را هر چه بیشتر قادر به رفع بحران

و  داخلیهای ند که با تغییر سیاستاین باور  خواهد بخشید. اینکه برخی نیروها بر
شرایط معیشتی و اقتصادی جامعه بهبود  -نظرشان استبه شکلی که مد-المللیبین
ی تهاجمی مربوط به شکل آزادگذارانههای اهد یافت، خیالی واهی است. سیاستخو 

 ،در کنار تحریم ،و متفرعات آن هاقیمت و آزادسازی سازیخصوصی دولت، نظیر
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ی مصداقی با فساد و چشم دوختن وضعیت بد فعلی را بدتر خواهد کرد و با چند مبارزه
اقشار فرودست،  ای از مشکالت اساسی معیشتبه منطقه و توافق با چین، گره

های ضد اتخاذ سیاست ،تنها راه  واقعی خروج از این بحران گشوده نخواهد شد.
تا حدودی بر  تواندری توسط دولت است. در آن صورت است که دولت ج.ا میآزادگذا

ایجاد  صورت مشروط، موقتی و ناپایداربه نسبی و قسمی رضایت بحران فعلی فائق آید
نه تنها از  نسبی جامعه دولت، رضایت ی تهاجمیآزادگذارانه کند. وگرنه با این شکل

صوری  هایجرح و تعدیللکه پس از آن نیز با برخی آید، بابات بدست نمیرهگذر انتخ
ی قائل به ایجاد تغییر در شکل آزادگذارانه نگاه اما چنانکه گفتیم .حاصل نخواهد شد

که فعاًل هر چند که برخی نیروها  ؛ای ندارددر انتخابات فعلی نماینده ،دولت تهاجمی
این نگاه را  گیریدر صورت قدرت قادرندقرار دارند، ساختار حکمرانی ج.ا  یدر حاشیه

. دقت کنید که موضع ما در اینجا پیچیدن قسمی نسخه دنمایندگی و پشتیبانی کنن
ی آن بلکه تنها تبیین وضع موجود و دیدن  امکانات بالقوه ،برای دولت ج.ا نیست

 است.

5 

ن و بخشی از ساختار تا اینجا سعی کردیم روشن کنیم که مبنای عمل  شورای نگهبا
حکمرانی ج.ا در عدم تأیید صالحیت برخی نامزدها، مبتنی بر تفسیر خاصی از شرایط 

ای و برجام همچنان ی توافق هستهالمللی است. در این تفسیر اما مسئلهداخلی و بین
سازی این مهم نیاز است تا اندکی زا و بحرانی باقی خواهد ماند. برای روشنمسئله
 جام و احیای مجدد آن تمرکز کنیم.بر روی بر تر دقیق

هم باید چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ »دولت حسن روحانی با این شعار که 
، توافق موسوم به برجام را با شش قدرت جهانی به امضاء «اقتصاد و معیشت مردم
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ها را بر روی ها و نظارتکه برخی محدودیت متعهد شدبرجام رساند. ایران ذیل 
. شود برداشتهالمللی های بینتحریم ،آنای خود بپذیرد و در عوض ی هستهبرنامه

ها کارشکنی کرد و تحریم برداشتناز همان ابتدای توافق در مسیر دولت آمریکا اما 
ته برخی توافق به طور کامل منتفع شود. الب این اجازه نداد که دولت ایران از

های ایران آزاد شد و دولت توانست چند وقتی نفت بفروشد. از همان ابتدای دارایی
در ساختار حکمرانی آمریکا و ایران دو تفسیر متفاوت وجود  ،امضای توافق برجام

و معتقد بود که این توافق خودبسنده  دانستداشت. دولت ج.ا برجام را کامل می
ش تبدیل برجام به سکویی برای اریکا هدفاما در سوی دیگر دولت آم ،است
بود. در واقع از نظر  ایران ای و موشکیی مسائل منطقههای بعدی در زمینهبرجام

 و نیاز به تکمیل باای امری خودبسنده و کامل نبود دولت  آمریکا برجام هسته
 تا پایان دولت اوباما باقی بود. های بعدی داشت. این تنشبرجام

. بود «یا اصالح آن ایهسته توافق الغای» هایششعار  ، یکی ازمپترا دولت دونالد
اما در  ،بیاید های دو و سهی برجاممذاکره ترامپ تأکید داشت که ایران باید به میز

داد و در نهایت ترامپ در اردیبهشت نی دولت ترامپ تن مقابل دولت ایران به خواسته
کمپین  راه انداخت.هعلیه ایران ب ثری رارج شد و کمپین فشار حداکاز برجام خا ۹7

ها بین دولت ایران و آمریکا را بشدت باال برد. جنگ فشار حداکثری دولت ترامپ تنش
اقتصادی دولت ترامپ علیه ایران اما به یک تقابل نظامی گسترده نینجامید، هر چند 

ن و آمریکا به ی وقوع آن را بسیار فراهم کرده بود. چندین تقابل بین ایراکه زمینه
های ایران و پاسخ متقابل ایران، ی خرابکارانه و مخفی به نفتکشحمله: توقوع پیوس

هدف قرار داده شدن پهپاد آمریکایی توسط ایران، ترور قاسم سلیمانی توسط آمریکا و 
االسد در عراق و ... . تقابالت پاسخ متقابل ایران در حمله به پایگاه آمریکایی عین

موشکی به پایگاه  یایران و آمریکا با ترور قاسم سلیمانی و حمله علنی دولت
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 ها و خرابکاریدور جدید تنش ای کوتاهبا وقفه و سپس فروکش کرد موقتاً  االسدعین
های ایران و در عوض آغاز شد. عالوه بر حمله به نفکتش ای ایراندر تأسیسات هسته

و  نظامی هایپاسخ متقابل ایران به این حمالت، چند انفجار و خرابکاری نیز در پایگاه
یک سئولین دولت ج.ا در های برخی مرخ داد. طبق گفته ایرانای هسته تأسیسات

 از بین رفت و در پیشرفته مونتاژ سانتریفیوژهای سالنخرابکاری در نطنز کل 
بسیاری از سانتریفیوژها از  ،سازی نطنزدر سیستم برق مجتمع غنی بعدی خرابکاری

 در زمان دولت بایدن به وقوع پیوسته است. خرابکاری اخیر،این  مدار خارج شدند.
 را و آمریکا اسرائیل ،وده است و دولت ایراندو خرابکاری قابل توجه ب حجم این

 داند.ها میمسئول این خرابکاری

هایی ه است در عراق و سوریه نیز تقابلدر همین زمان کوتاهی که بایدن بر سر کار آمد
، دولت کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی پس ازبه وقوع پیوست.  و آمریکا بین ایران

بکاری در بایدن به پایگاه نیروهای تحت حمایت ایران در بوکمال حمله کرد. پس از خرا
به وقوع  نیز برخی انفجارها در اسرائیل ،سازی نطنزسیستم برق تاسیسات غنی

اسرائیل منفجر « دیمونای»ای در چند کیلومتری پایگاه هسته حتی موشکی پیوست و
ی این اتفاقات پیرامون برجام و لغو آن توسط دولت ترامپ و ی همهمجموعه شد.

حاکمیت را به  گرایشات درونلیه دولت ایران، برخی از جنگ اقتصادی دولت آمریکا ع
آمریکا و برجام کنار گذاشته  دیپلماسی با این نتیجه رسانده که باید نگاه معطوف به

میراث دولت ترامپ را کنار  ،ت بایدنی اساسی این است که دولشود. اما نکته
ران را وادار به نگذاشته است و سعی دارد با اهرم فشار حداکثری ترامپ، دولت ای

 .کندبرجام فعلی  «تقویت»های بعدی و پذیرش برجام
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درصدی  6۰سازی کثری سعی کرده تا با غنیایران نیز در مقابل اهرم فشار حدا 
 زنی کند.در مذاکرات بتواند چانهی قدرتی برای خود بسازد تا از طریق آن مولفه

متفاوتی از طرف دولت آمریکا در مورد های مذاکرات در جریان است و هر روز سیگنال
رسد. استراتژی ادعایی دولت بایدن با دولت ترامپ احیای توافق برجام به گوش می

تفاوت معناداری ندارد. دولت بایدن نیز به دنبال احیای برجام فعلی و تبدیل آن به 
د های بعدی است. دولت بایدن در مذاکرات اعالم کرده که بایسکویی برای برجام

های تحریم{2های قابل رفع، }{تحریم۱ا را به چند دسته تقسیم کرد: }هتحریم
بندی گویای این مطلب های قابل مذاکره. خود این تقسیمتحریم{3} قابل رفع وغیر 

فروبپاشد، بلکه  شده از قبلخواهد معماری تحریمی ایجادن نمیاست که دولت باید
سازی نشینی ایران از غنیدر عوض عقب هادر پی آن است تا با لغو برخی تحریم

 ، شرایط را برای وادار کردنهای برجامیو بازگشت به محدودیت درصد 3.67باالی 
. برخی فراهم کندای و موشکی ی مسائل منطقهبه پذیرش محدودیت در زمینه ایران
فشار آمریکا توان بر مکر و ها و افراد در ساختار حکمرانی ج.ا بر این باورند که میجناح

از رهگذر سوق دادن نگاه به سمت داخل و » گویندها میآن فائق آمد؛ اما چگونه:
جرح و اما گفتیم که . «و همکاری با چین تصاد داخلیهای اقمنطقه و تقویت بنیان

اقتصادی مد نظر این جریان کاماًل مصداقی، صوری و نمایشی است و  هایتعدیل
 یانهد. دولت بعد شکل آزادگذار ندی را عالجی کناقتصا تواند بحران فعلینمی

 را حفظ خواهد کرد و در کنار آن های اقتصادی و اجتماعیدر سپهر سیاست تهاجمی
های آمریکا اثر تحریم ،هاجرح و تعدیلای جاد پارهای امید دارد که با واهی( صورت)به

سازد. البته این جریان به  «اثربی»پس از مدتی حتی بتواند آن را  را کمتر سازد و
ها نیز ادامه خواهد داد. مذاکره در همین دولت نیز در جریان مذاکره برای لغو تحریم

ق تا قبل از هایی نسبت به احیای توافامیدواری از طرف برخی جریانات، است و
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یک توافق در چندین ماه پیش رو در  یا عدم حصول ورای حصول انتخابات وجود دارد.
ها و ی تحریمهمچنان تنش بین ایران و آمریکا و مسئله ،ایهستهسائل مورد م

باقی  ،که بخشی اساسی از تهاجم امپریالیستی آمریکا است های دو و سهبرجام
 خواهد ماند.

های اقتصادی و در سپهر سیاست تهاجمی یانهدولت آینده با حفظ شکل  آزادگذار  
رهای دولت آمریکا را کم کند. وهمی در بین تواند اثر فشابه هیچ وجه نمی اجتماعی

نئولیبرالیسم »، ی تهاجمیبا حفظ شکل آزادگذارانه نندتوانای وجود دارد که میعده
د. خروج از این زمین با وناز زمین ترسیمی آمریکا خارج ش در پیش بگیرند و« جهادی

های اجتماعی و در سپهر سیاست ادولت  ج. یآزادگذارانه وضعیت فعلی شکل
ی ممکن نیست. به طور خالصه مبنای ایجابی عمل جریاناتی که صحنهاقتصادی 

 «افول هژمونی»اند، شامل این موارد است: انتخابات را به شکل فعلی ترسیم کرده
ساله با این کشور، توجه به  2۵دولت چین و چشم دوختن به توافق  «عروج»آمریکا، 

 جزئی در هایجرح و تعدیلای و در پایان ایجاد برخی اری منطقهبازار و همک
 . های اقتصادیسیاست

 موخره

بر شعار استقالل سیاسی و عدم وابستگی به  ۵7 سالدولت ج.ا از زمان تأسیس در 
، راهبردی از منظر تاکنونأکید ورزیده است. این دولت های قدرت شرق و غرب تبلوک

ش اسیاست تاکتیکیرا دنبال کرده است. اما از حیث « نه شرقی و نه غربی»سیاست 
این شعار  ۸۸در انتخابات ریاست جمهوری سال  بوده است. «هم شرقی و هم غربی»
به چالش کشیده شد و جریانات پروغرب درون ساختار  «نه شرقی و نه غربی»

اشتند و در واقع قصدشان قرار ای ورای این سیاست پیش گذحکمرانی ج.ا، برنامه
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 نیز ۱۴۰۰در انتخابات گرفتن در مدار آمریکا و ایجاد پیوند راهبردی با این کشور بود. 
 بار نیزاین .روی دهد ۱3۸۸تی مشابه انتخابات سال وضعی ایتا اندازه ممکن بود

طلب، با پیش نهادن این شعار سیاسی که ممکن بود بخشی از جناح سیاسی اصالح
به دیپلماسی با  ای ایران()سیاست منطقه انقیاد میدان»ی ایران جز از طریق توسعه

در باالترین « دیپلماسی و میدان»ی و مطرح کردن دوگانه «غرب ممکن نیست
کنون ش تا ا.ا از ابتدای تأسیسخطر به چالش کشیده شدن شعار راهبردی ج ،سطح

برای  ، دولت۱۴۰۰ی انتخابات سال ،به زعم طراحان صحنهقیقت. در حرا ایجاد کند
ی ، ناگزیر است که از نظر تاکتیکی وزنه«نه شرقی و نه غربی»حفظ شعار راهبردی 

را تا  «غربیهم»ی تر کند و سویهسنگین «هم غربی»ی را به ضرر وزنه« هم شرقی»
دو  وارهه در ساختار حکمرانی ج.ا همای بر این باورند کعده در پرانتز بگذارد. مدتی

چون به  ،. این نگاهی غلط استارد: یک جناح شرقی و یک جناح غربیجناح وجود د
وجود ساختار قدرت دوگانه در ساختار حکمرانی ج.ا به طور دائمی قائل است. چنین 

این توازن  ۸۸البته در برخی مقاطع مانند سال  ،ای وجود ندارددوگانه دائمی   ساختار
 .اندهم خوردن این توازنهها نگران ببهم خورد و امروز نیز برخی جناح

های او و نه چیزی است که )که بیانگر دیدگاه جواد ظریفمحمد فایل صوتی لورفتهدر 
 خنانهمچنین تا حدی در س و عنوان وزیر امور خارجه اجرا کرده است(و در عمل به

 ۱۹7۰ی در دهه استحاله به سبک چینی چیزی شبیه رد پای ،نژادمحمود احمدی
هر دو بر این باورند که دولت ج.ا باید لیستی از مشکالت و  آشکار است. میالدی

برخی را که قابل حل است، حل  معضالت خود با دولت آمریکا فراهم کند و سپس
ل حل بودن آن با قابی غیر ذارد و در زمینهود باقی بگها را به حال خقابل حلغیر  ؛کند

مذاکره، به  توافق برسد و برخی از مشکالت را به عنوان امور قابلدولت آمریکا به 
ی ایران و آمریکا سروشکلی واضح و رابطه ، از نظر آنان،مذاکره بگذارد. بدین شکل
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کند. فراهم می «ایران شکوفایی اقتصادی»گیرد و زمینه را برای منقح به خود می
 خطر در برابر ریاست جمهوری انتخابات دوره از ساختار حکمرانی دولت ج.ا در این

استحاله به مقاومت برخاسته است. باید سیر وقایع را دنبال کرد و دید که  از این شکل
های اجتماعی و دولت در سپهر سیاست تهاجمی یانهبا حفظ  شکل  آزادگذار 

البته  کند. ایستادگی خطرواهد توانست در برابر این دید خ، چگونه دولت جاقتصادی
در دولت ج.ا  تهاجمی یآزادگذارانه، شکل فعلی 2همانطور که در قبل نیز گفتیم

ی لت خوردن مداوم در چرخهغ  ی دولت، شرایط تحریم شدید و کسری شدید بودجه
ی کند و این چرخهتورم شدید را بازتولید می-رکود شدید-بار تورم شدیدفالکت
ی ایران از دولت تری از جامعههای هرچه بزرگبار با رویگردان کردن  بخشفالکت

را  آمریکا، امپریالیستی تهاجم به ندادن امتیازجمهوری اسالمی، قابلیت این دولت در 
 د.کنمی تضعیف بیشترهرچه 

 1400خرداد  10

                                                            
ای رجوع کنید به نوشته - 2 است جمهوری انتخ ات ری ۱ب ار حکمرانی دولت ۴۰۰ اخت  و بحران س
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