
[ویژه نامه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری]8

اكنون دو چشم انداز رشد و ترقِي ايران و آمريكا در برابر ديدگان جهانيان خودنمايي مي كند. اينكه چرا در 
اين گفتار صرفاً بر راه هاي رشد در ايران و امريكا تكيه خواهد شد از آن روي مي باشد كه كشورهايي همانند 
روسيه ، چين، ژاپن و مالزي از يك سو و فرانسه ، آلمان و ... از حيث تئوريك، همگي در »متن مدرن« حركت 
ك��رده و ج��زو بديل به مفهوم جايگزين يكديگر )آلترناتيو( به حس��اب نمي آيند. اين كش��ورها در مدل هاي 
توسعه، حداكثر از حيث جغرافياي توسعه با يكديگر اختالف دارند ، اما انقالب اسالمي و مجريه ی ايراني– اسالمي 
هم از حيث زيست بوم و هم از حيث ماهيت با همگي آنها در الگو و پيگيري راه رشد، متفاوت مي باشد. پس 
در يك س��و كاپيتاليس��م و سوسياليسم قرار داشته كه هر دو مربوط به »سنت مدرن« بوده و در جانبي ديگر 
جمهوري اس��المي ايران قرار دارد كه خود منبع مس��تقلي در هويت به شمار مي رود. از طرفي بر آمريكا نيز 
از آن جهت تأكيد مي ش��ود كه اكنون در مركزيِت معنا و عمل غرب جديد قرار داش��ته و بنا به قول قديمي 
فوكوياما پايان راه تاريخ جديد اعالم ش��ده اس��ت. لذا مي توان گفت دو س��ند چشم انداز رشد و توسعه بيش 
از ديگر اس��ناد توس��عه ملي جلب نظر مي كند. سند چش��م اندازي كه از سوي »كميسيون تدوين استراتژي 
امنيت ملي آمريكا مدون گرديده و به بيان ويژگي هاي اين كش��ور در س��ال 2025 پرداخته است و نيز سند 
چش��م اندازي كه مؤلفه هاي ايران 1404 را احصاء نموده اس��ت. جالب است كه بدانيم نقطه ی تالقي دقيق 

اين دو سند از حيث زماني و زمان پيش روي كمتر از هفده سال مي باشد. 
از اين رو مي توان انتخابات هاي اخير در ايران و آمريكا را در يك چش��م انداز زمانِي پر معنا و پر داللت به 
تحليل نشس��ت. جمهوري اسالمي ايران در آخرين سال دور اول رياست جمهوري دكتر محمود احمدي نژاد 
وارد چهارمين دهه ی حيات انقالب اس��المي ش��ده است و از س��ويي ديگر، انتخابات اخير منجر به پيروزي 
اوبام��ا در آمريكا نيز گويا، اين كش��ور را وارد مرحله ی جديدي خواهد ك��رد. مقصود از مرحله اي جديد در 
تاريخ آمريكا، مصائب و ابهاماتي اس��ت كه اين كش��ور در آغاز پيروزي اوباما با آن دست به گريبان شده است. 
تزلزل در كاپيتاليس��م و بنيادهاي فرديت در ليبرال دموكراس��ي، چيزي است كه بايد تمامي تحوالت آمريكا 
از جمله پيروزي اوباما را در افق آن به قضاوت و تبيين نشس��ت. به واقع فصل تالقي دو كش��ور ايران و امريكا 
پيروزي اوباما در چش��م انداز فروپاش��ي و يا حداقل تزلزل در كاپيتاليسم از يك سو و پيروزي احمدي ن ژاد با 
ورود مقتدرانه ی جمهوري اسالمي به دهه ی چهارم انقالب از ديگر سو مي باشد. از اين رو به نظر مي رسد 
ق��واي مجري��ه در ايران و آمريكا صرفنظر از ويژگي ها، اختيارات و يا ح��دود و ثغورهاي قانوني مخصوص به 

خود، اكنون وارد مراحل نويني از حيات ساختاري و كاروي ژه هاي خود شده اند.
اينكه آيا اوباما و س��ازمان رياس��ت جمهوري اين كشور قادر خواهد بود آمريكا را از وضع نابه هنجاري كه در 
آن قراردارد برهاند و ديگر اينكه، آيا احمدي نژاد با كارويژه هاي جديدي كه از خويش در مهندسي نظري و 
عملي قوه ی مجريه بروز داده است، خواهد توانست مؤلفه هاي قدرت ملي ايرانيان را در ساختارهاي اداره ی 
كش��ور و مناسبات جهاني ارتقاء بخشيده و در طليعه چشم انداز ايران 1404 با سبكي نوين معماري كند؟ و 

اينكه ....، اين پرسش ها اكنون، تأمالتي جدي در ايران و آمريكا به وجود آورده است.
اما نگارنده بر آن اس��ت كه از منظر دكتر احمدي نژاد، گفتمان س��نتي سازمان رياست جمهوري در ايران در 
آس��تانه ی دهه ی چهارم انقالب اسالمي نيازمند تغييري بنيادين بوده و بايد وفق اختيارات قانوني، از حيث 
دروني اما به تقويت س��عه ی وجودي خويش بپردازد. پرس��ش بنيادين در اين باره آن است كه آيا سرمايه ی 
گفتماني سازمان رياست جمهوري و دال مركزي آن يعني رئيس جمهور بايد همانند دهه هاي گذشته مقهور 
ديوان ساالري بوده و مطابق اراده ی ديوانيان به ايفاي وظايف بپردازد؟ براي پاسخ به اين پرسش بنيادين بايد 
پرسشي جديد مطرح كرد و آن اينكه »گفتار زمان« چيست و سازمان رياست جمهوري ايران چقدر خود را با 
اين وضع منطبق كرده است؟ به نظر مي رسد دولت نهم و به خصوص شخص دكتر احمدي نژاد به ضرورت 
اين تحول و تبدل اس��تعاليي س��ازمان قوه ی مجريه در ايران پي برده و خواس��تار فعليت يافتن اس��تعدادها 

ایراني ها چه رؤیایي  در سر دارند  ؟
م��روری بر چرایی رأی 25 میلیونی ملت ای��ران به محمود احمدی نژاد

عضو هيئت علمي پژوهشگاه 
علوم انساني

          مجتبی زارعی 
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و امكان هاي قوه ی مجريه ايراني– اس��المي در چش��م ان��داِز امكان هاي انقالب 
اس��المي مي باشد. در حالي كه وقوف به سرمايه ی گفتماني رياست جمهوري در 
ايران اس��تظهار به امكان هاي نظري و عملي انقالب اسالمي مي باشد، در آمريكا 
اما، س��رمايه اجتماعي جديدي در حال تكوين اس��ت كه از نقص ها، كاستي ها و 
بي اس��تعدادي ذاتي ليبرال دموكراس��ي در اداره ی انسان و جهان آشكارا لب به 

انتقاد و اعتراض مي گشايد.
نگارنده، جنبش عظيم اجتماعي ايرانيان در 22 خرداد را به همين سياق مي نگرد. 
حركت عظيم اجتماعي اي كه بنا به قول رهبري حكيم نظام موجب آن گرديد تا 
انقالب اس��المي نفس تازه كند. اينكه قوه ی مجريه، موتور محركه ی كشور براي 
حركت هاي پيش روي ملت مي باش��د. به راستي آيا مي توان قوه ی مجريه را به 
دس��ت كساني و جرياني سپرد كه قواي محركه ی رشد را از هويت ملي ايرانيان، 
زمين گير كند. از طرفي آيا س��عه ی وجودي انقالب اس��المي با قوه ی مجريه اي 
محافظه كار و تنبل به تبلور و تجلي امكان و اس��تعدادهاي ايرانيان در مهندس��ي 

اجرايي كشور و معماري جهاِن جديد منجر خواهد شد؟!
ايراني��ان گويا   با اين رؤياي جديد، پاي صندوق هاي رأي رفتند. رؤيايي در س��ر 
داش��تند كه پس از شمارش آراء، جهان را در ش��وك و بهت فرو برد. رأي هشتاد 
و پنج درصدي ايرانيان مؤيد آن ش��د كه انقالب اسالمي حتي پس از سي سالگي 
اش نيز خزان ندارد. انقالبي كه در آغاز ميانسالي دوباره به جواني خود بازگشت. از 
ديگر س��و، رأي قاطع نزديك به 25 ميليون به دكتر محمود احمدي ن ژاد در عرف 
سياس��ت عالوه بر پيروزي متعارف به مثابه ی رفراندومي در حوزه ی كشور داري 
و نوع دولت داري هم به حساب مي آيد. لذا اكنون به ضرس قاطع مي توان گفت 

ايرانيان به چه چيزي رأي نداده اند و چه رؤيايي در سر  داشته اند.
آن ها به ديوان ساالري مزمن ايران بر باد ِده رأي نداده اند. آنها به اشرافيت برخي 
خواص، طبقاتي ش��دن سياست و قدرت و نيز تمركز قوه ی مجريه و يكجانشيني 
اركان دول��ت رانتيه »نه« ي بزرگ گفتند، بر آن ش��دند كه موانع را از پيش پاي 
قوه ی مجريه ی مأخوذ از انقالب اسالمي بردارند آمايش سرزميني عدالت گرايانه 
در ايران بگس��ترانند و در مهندس��ي جهان جديد در عرصه ی جهاني نيز بيش از 
گذش��ته ايفاي نق��ش كنند. همه ی ايرانيان به صحنه آمدن��د؛ پير و جوان، زن و 
مرد، شهري و روستايي و همه و همه، خواستار ظهور قوه ی مجريه اي بر مبناي 
حكمت متعاليه در ايران ش��دند، گو اينك��ه صفات چنين حكمتي و ويژگي چنان 
دولتي، بارها و بارها از سوي منتخب ملت و رهبري حكيم نظام با آن ها در ميان 

گذاشته شده بود.
ملت مي دانس��ت كه چه مي خواهد و بس��ياري از آگاهان و خبرگان اجتماعي و 
سياسي داخلي و خارجي نيز رؤياي انقالبي ملت را دريافته بودند. وقتي آدمي در 
روزهاي ما قبل انتخابات به اقصي نقاط كشور سر مي زد به رأي العين مي ديد كه 
گويا رقباي دكتر احمدي نژاد، چندين س��ال ديرتر از موعد به معركه رس��يده اند! 
در حالي كه گفتار زمان در ايران برائت از ديوان س��االري و همبس��تگي با عدالت 
بوده آنها بر زندگي و س��لوك ديواني پاي فش��رده و توده ی خواستار رفع تبعيض 
و جوياي عدالت را طبقه اي مس��حور و  بي اراده و آلت دس��ت »دولت احمدي« 
م��ي نمايندن��د كه آن ها را به مثابه ی گدايان، پ��روار مي كند تا رأي آن ها را در 
هنگام��ه ی نبرد انتخاباتي تصاحب نمايد! در حاليكه گفتار زمان، تزلزل در ليبرال 
دموكراسي و رويگرداني قاطبه ی جهان از آموزه هاي ليبرالي است آن ها خواستار 
تمكين دولت ايراني– اسالمي به اين اردوگاه در حال فروپاشي بوده  و شگفتا كه 

گويا تا كنون با ملت هم سخن نشده بود!
اگر چه قياسي كه خواهم كرد قياسي مع الفارق است اما به گمانم انتخابات 22 
خرداد مصداق بيان تاريخي ميش��ل فوكو درباره ی محمد رضا ش��اه بود كه پس 
از ديداره��ا و گپ و گفته هايش با توده ی مل��ت و طبقات گوناگون ايرانيان در 
تهران طي ماه هاي پيش از انقالب، گفت؛ پس از گفت و گو با مردم دريافتم كه 
ش��اه پنجاه سال دير آمده اس��ت، و مردم پنجاه سال از او پيش ترند. اكنون نيز 
با توجه به جامعه شناس��ي آراي 40 ميليوني و نيز با توجه به پيام هاي تاريخي 
مس��تتر در  انتخابات 22 خرداد، اگر نگوييم رقباي احمدي ن ژاد 20 س��ال است 

كه دير آمده اند اما ش��ايد به يقين بتوان گفت آنها حداقل چهار س��ال ديرتر از 
موع��د، پاي به عرصه  گذارده و دير آمده اند! مگر مي ش��ود »گفتار زمان« را با 
هياه��و و هو و جنجال تغيير داد! گفتار زمان از نظر نگارنده غير از هژموني هاي 
رايج و س��لطه ی دولت ها و ذات نسبيت انگارانه ی گفتمان ها مي باشد. گفتار 
زم��ان در يك فرايند به وجود مي آيد كه عق��ل، دل و زبان در يك انطباق قرار 
گيرند. گفتار زمان در انتخابات 22 خرداد پيش��رفت، تعالي و عدالت بود. همان 
مت��اع ها و مصالحي كه احمدي نژاد در چش��م انداز آن به معماري ايران جديد 

در ح��وزه ی دول��ت  داري پرداخت��ه ب��ود. 
ايراني��ان ب��ه فراس��ت دريافته اند ك��ه قوه ی مجري��ه در ايران ه��رگاه در افق 
ليبراليس��م و محافظه كاري صورت يافته، خود مانع رش��د و تعالي ايراني ش��ده 
اس��ت. دولت موقت، دولت بني صدر، دولت توس��عه گراي موسوم به سازندگي و 
دولت اصالح��ات دموكراتيك از اين زمره اند. در مقاب��ل، ايرانيان به رأي العين 
دريافتند كه دولت و  س��ازمان رياس��ت جمهوري اي كه منطبق با هويت ملي و 
انقالب��ي در اف��ق مكتبي رجايي و با هنر، دولت وقت مقام معظم رهبري و دولت 
نهم، سازمان يافته باشد جملگي، سبب آزاد سازي قواي باطني دولت و ملت در 
چش��م انداز دولت پايدار حق بوده و با مقتضاي ملت و كش��ور اسالمي ايران هم 

زباني و هم س��خني داش��ته اس��ت.

از اين رو به نظر مي رسد دولت داري در ايران كم كم به مقتضاي انقالب اسالمي 
نزديك مي شود. به ديگر سخن به يمن حضور تاريخي ملّت ، انقالب جوان شد و 
دولت با پوست اندازي، به اصل خود بازگشت. شايد همان بهتر كه بگوييم پوستين 
جديد، كسوتي را بر دولت پوشانيد كه از جنس خود انقالب و توده ی ملت مي باشد. 
ل��ذا مي توان از اي��ن دوره به دوره ی گ��ذار دولت به خود آگاه��ي جديد ايراني 
اسالمي ياد كرد و اگر چنين باشد، آشوب ها و غوغا هاي سازمان يافته و همچنين 
عصبانيت بُهت آور غرب سياس��ي و فكري و حمايت ايشان از آتش زدن بانك ها، 

اتوبوس ها و غارت مغازه ها را بايد بر همين سبيل طرح بندي كرد.
غربي كه بنا به اعتراف گروه تدوينگر اس��تراتژي امني��ت ملي، آمريكا بعنوان 
مركزيت آن، در چش��م انداِز 2025 ، با هژموني اي كم فروغ به پيش خواهد 
رفت. كش��وري كه بر اس��اس مطالعات كميس��يون تدوين اس��تراتژي امنيت 
ملي، ش��هروندانش با از هم گس��يختگي در هويت ملي روبرو بوده و احساس 
فداكارانه ی مردمانش به اياالت متحده ی آمريكا در پايين ترين س��طح خود 

قرار خواهد گرفت.
اما بر اس��اس سند چش��م انداز 1404 ايران و با توجه به ش��واهد و قرائن عيني در 
جامعه ی ايراني، جمهوري اسالمي ايران به عنوان كشوري الهام بخش در منطقه و 
جهان راه هاي رشد و تعالي را يكي پس از ديگري پشت سر خواهد گذاشت. درست 
ب��ه هين دليل اس��ت كه از نظر نگارنده، قوه ی مجريه باي��د در آغاز دهه ی چهارم 
انق��الب، خود را با آنچه آحاد ايرانيان در رؤي��اي آرمانخواهي واقعگرايانه تصوير 

مي كنند منطبق س��ازند.

ايراني�ان به ديوان س�االري مزم�ن ايران برباد ِده رأي نداده اند. آنها به اش�رافيت برخ�ي خواص، طبقاتي 
ش�دن سياس�ت و قدرت و نيز تمركز قوه ی مجريه و يكجانش�يني اركان دولت رانتيه »نه« ي بزرگ گفتند.




