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تعلیق اضطرار حاکمانه در دموکراسی جنبشی
 عباس شهرابی

 در حالی که اپوزیسیون »جرج تاون« سیاست پس از جمهوری اسالمی را همچنان در چارچوب منطق −

 اضطرار می بینند، محتوای »منشور مطالبات حداقلی«  تشکل های داخل ایران راهی برای تعلیق این منطق و

.گشودن مسیر سیاست دموکراتیک نشان می دهد

 با نشست دانشگاه جرج تاون، اپوزیسیون راست گرای حکومت اسالمی، دست کم برای مدتی موقت، جنبه ای

 رسمی تر و صدایی بلندتر یافته است. این نشست به لحاظ محتوای ایجابی ای که می توانست داشته باشد،

 دست کم تا زمان نگارش این یادداشت، آورده ی چندانی نداشته است. حاضران تنها به کلیاتی تکراری

 درباره ی دموکراسی سکوالر و وعده ی نوشتن یک منشور بسنده کردند. چه بسا حتی در صورت ارائه ی



 منشور، به بَر و روی محتوای آن ایراد چندانی نتوان گرفت. فارغ از محتوای احتمالِی آن منشوِر احتمالی،

 چکیده ی مهم نشست جرج تاون تأکید دوباره بر این ادعای انحصارطلبانه  بوده است که بحث و اختالف بر

.سر شکل حکومت آینده »خیانت«  است

 خیانت«  از جمله سرفصل های مهم واژه نامه ی منطق اضطرار حاکمانه است. منطق اضطراِر حاکمانه«

 اشاره به قسمی از حکمرانی دارد که مدام می کوشد با ارجاع به نوعی خطِر همواره حاضر از جانب این یا

 آن گروه مردم، یک جایگاه قدرت انحصاری بر فراز نیروهای اجتماعی برقرار کند. در وهله ی اول،

 مقصوِد این جایگاه انحصاری—که نامش را می توان حاکمیت گذاشت—تعیین این است که در کدام »برهه ی

 حساس کنونی« باید آزادی ها و حقوق اساسِی مردمان را به نفع قدرت دولتی تعلیق کرد؛ و هدف نهایی از

 این تعلیق ها—که تاریخ استبداد نشان می دهد تا مرگ حاکمیت ادامه می یابد—این است که جلوی پیش روی و

 تعمیق قدرت مستقل نیروهای مردمی گرفته شود و مناسبات اجتماعِی مبتنی بر سلطه ی نخبگاِن دولتی و

.اقتصادی استمرار یابد

 این خطر می تواند با واژگان مختلفی بیان شود؛ در همه ی این بیان ها گویا چیز »مقدسی« به خطر افتاده:

 تمامیت ارضی، روابط بازار، نهاد خانواده، و معموالً، ترکیبی از همه ی این ها. حتی مسئله ای مثل »رفع

 فقر« هم می تواند بهانه ی استقرار اضطرار حاکمانه باشد اگر سیاست های فقرزدایی با مشارکت مردمی از

 پایین همراه نشود. در تمام این موارد، سیاست مبتنی بر اضطرار حاکمانه با دولتی امنیتی-پلیسی همراه

 می شود که هر قدر هم پشت ادعای تأمین منفعت عمومی پنهان شود، دست آخر بناست حق انحصارِی حاکم

 بر تصمیم گیرِی سیاسی و مصادره ی حاصل توش و توان کثرت مردمان به نفع سرآمدان اقتصادی و سیاسی

.را تضمین کند

 چهره عیان کردِن پرویز ثابتی —سازمانگر و شکنجه گر ساواک شاهنشاهی— و یک دو ساواکی دیگر پس

 از سالیان سال تنها نشانه ای کوچک است از گرایش اپوزیسیون جرج تاون به برقراری نهادهای اضطرار

 حاکمانه در فردای فروپاشی حکومت اسالمی. همان طور که رژیم اسالمی ساختار امنیتی و ادارِی رژیم

 پهلوی را حفظ و با کمک مهره هایی از حکومت سابق تقویت کرد، اپوزیسیون راست نیز نه می تواند و نه

 می خواهد که تغییراتی جدی در ساختار سرکوب حکومت اسالمی ایجاد کند. ساختن دولت اقتدارگرای

 مرکزی که بتواند جنبش های اجتماعی و طبقاتِی کثیری را که هر یک با بحرانی ریشه ای و مستمر در پیوند

.هستند سرکوب کند، بدون همکاری قاتالن امروز مردمان ایران ممکن نخواهد بود



 البته، پیش از نشست جرج تاون و نمایش وحشت پشت بند آن نیز پهلوی گرایان از اضطرار حاکمانه ای پرده

 برداشته بودند که مایل اند فردای فروپاشی حکومت اسالمی استمرارش دهند. مجله ی »فریدون«  و

 حساب های کاربری نزدیکان رضا پهلوی در شبکه های اجتماعی گنجینه ای از تخیل اقتدارگرایانه ی »بیت

 پهلوی« است. علی رغم تأکیدهای مکرِر چهره های شاخص اپوزیسیون راست بر آرمان های کلی ای مثل

 دموکراسی و سکوالریسم، پهلوی گرایان—که چه به لحاظ ایدئولوژیک و چه به لحاظ نفوذ میدانی، بدنه ی

 اصلی اپوزیسیون جرج تاون را می سازند—بارها با اشاره به »خطر تجزیه«، »خطر چپ« و

 »مصلحت های توسعه«، از تأسیس رژیمی غیردموکراتیک در فردای حکومت اسالمی دفاع کرده اند. )برای

 بحثی دیگر درباره ی مفاد برنامه های سیاسی بیت پهلوی بنگرید به یادداشت چه کسی از دموکراسی

می ترسد؟(

 بیت پهلوی در تخیل سیاسی خود برای آینده ی ایران منطق حاکمیتی را ادامه می دهد که در دوره ی پهلوی

 قوام گرفت و در دوره ی حکومت اسالمی تحولی پیچیده یافت. آن ها —خالف تصوراتی که از خودشان

. هستند۱۳۵۷دارند— میراث بران راستین حکومت اسالمِی برآمده از انقالب 

گذارهای حاکمیت در ایران معاصر

 تحوالت حاکمیت در ایران معاصر را می توان بسان تاریخِ رشد و پیچیده شدن اندام های اضطرار حاکمانه

  است. اگر تا پیش از۱۳۵۷ و انقالب ۱۳۳۲ مرداد ۲۸دانست. دو نقطه ی کلیدی در این تاریخ کودتای 

  و در چارچوب دستاوردهای نیم بند جنبش مشروطه، ساختار سیاسی-حقوقِی ایران ماهیتی۱۳۳۲مرداد 

 دوگانه داشت که از یک بخش انتخابی و یک بخش موروثی-انتصابی تشکیل می شد و این دوگانگی در

 سطوح مختلف —مثل نیروهای نظامی و پلیس— بازتاب می یافت، از آن به بعد، تحت فرماندهی شاه و با

.مانورهای دربار، این دوگانگی به نفع منبع قدرت یگانه ی قدرت —یعنی شاه و دربار— رفع شد

 کامو در رساله ی »شورشی« می نویسد:  »تمام انقالب های مدرن به بازتحکیم قدرت دولتی منجر شده اند.«

  نیز به تأسیِس یک حاکمیتی انجامید که توأمان تداوم و گسست تحوالت حاکمیت در دوره ی۱۳۵۷انقالب 

 پهلوی بود. با این همه، این سازوبرگ سلطه، در سطح نهادی، شباهت کم تری با دولت های متمرکز برآمده از

 انقالب های فرانسه و روسیه داشته است. ُمهر خاِص نظام برآمده از انقالب، یک حاکمیت الهی-پلیسِی

 مرکزی است که وظایف سلطه را به شبکه ای نسبتاً پراکنده از نهادهای موازی واگذار کرده است. )برای

کمی شرح بیش تر بنگرید به یادداشت گرایش تاریخی قوه ی مجریه ی دولت مدرن در ایران(



 درون هر انقالب دموکراتیک، یک دگرگونی نخبگانی و از باال نهفته است که از خألهای نهادِی پیش آمده در

 جریان انقالب و از دشواری های بنیادگذارِی نظم نهادِی جدید بهره می گیرد تا میل مردم به امر نو را

 فرونشاند و منطق اضطرار را دوباره حاکم کند. تحکیم دموکراسی و خودفرمانِی کثرت مردمان در برابر

 قدرِت دولتی مستلزم تالش برای خنثی کردن عوامل برپادارنده ی منطق اضطرار حاکمانه است. این مستلزم

 بازسازی تخیل سیاسی نیروهای دموکراتیک از تخیل دولت گرا به تخیل جنبشی است؛ فارغ از این که دولت

 را چه کسی تصاحب می کند، این جنبش های اجتماعی هستند باید قدرتشان افزوده شود و مبنای سیاست

 دموکراتیک قرار گیرند. دولت های دموکراتیِک خوش کارکرد تنها بر بنیاد جنبش های اجتماعی پرقدرت

.ممکن می شوند، چنان که دولت بوریچ در شیلی تاکنون نشان داده است

»گرافیتی از انقالب ژینا با متن »برای پایان آقازاده، چه مجتبی چه شاهزاده

اضطرار جنبش ها و تعلیق اضطرار حاکمانه

 خطر تجزیه« نام دیگر سیاست اضطرار حاکمانه است—تجزیه ی کشور، تجزیه ی بازار، تجزیه ی«

 خانواده. اگر جرج تاونی ها با احضار مداوم »خطر تجزیه«، دست آخر حفظ شاکله ی کلی نهادهای

 اضطراری را توجیه کنند، اپوزیسیون دموکراتیک از جمله کارویژه هایش باید ارائه ی مبنایی برای نوعی از

 سیاست ورزی باشد که هدفش تعلیِق منطِق اضطراِر حاکمانه به نفع پیشبرد دموکراتیزاسیون از پایین،

.اجتماع سازی محلی و افزایش قدرت جنبش های اجتماعی است

 با این همه، اگر در مواجهه با اضطرار حاکمانه ی کاسبان »خطر تجزیه« به طور مطلق از منطق اضطرار

 بیرون بجهیم، عمالً دست خود را از اهرم های الزم برای مقابله با »خطر استبداد« خالی کرده ایم.

 دموکراتیک ترین قوانین اساسی و بی نقص ترین ساختارهای نهادی هم قادر به حذف کامِل سرشت اضطرارِی

 حاکمیت نیستند. بهترین قوانین و نهادها نیز نمی توانند سیاستی خالی از ریسک اضطرار پدید آورند، چرا که

 هرچه گستره، ژرفا و شتاب بحران ها در سطوح مختلف داخلی، منطقه ای و جهانی بیش تر می شود،

.عرصه های بیش تری هم برای عمل اضطرار پدید می آید

 سیاست دموکراتیک مستلزم این است که جنبش های اجتماعی، از پایین، منطق اضطرار خود را بر اضطرار

 حاکمانه تحمیل کنند. اگر »خطر تجزیه« تصویری است که اپوزیسیون جرج تاون به مدد آن می کوشد

 نیروهایش را برای قبضه ی مقام حاکمیت بسیج کند، جنبش های اجتماعی می توانند با گوش به زنگی نسبت به

 »خطر استبداد«—اعم از استبداد دولت،  مذهب،  جنسیت، ملیت و سرمایه—قسمی سیاست اضطرار متقابل

 را سازمان دهند. به این ترتیب، منادیان »خطر تجزیه« و منادیان »خطر استبداد« حامل دو نوع سیاست



 ذاتاً متفاوت اند و ژست میانجی گرانه ای که می کوشد میان این دو آشتی ایجاد کند، خواسته یا ناخواسته،

.جنبش های اجتماعی را از اهرم سیاست ورزی مستقلشان محروم و آن ها را در منطق حاکمیت منحل می کند

 منشور مطالبات حداقلی که چندین تشکل صنفی و مدنی داخل ایران از آن حمایت کرده اند مبنایی برای

 سیاست اضطراری جنبش های اجتماعی فراهم می کند. بندهای مختلف این منشور را می توان از دو منظر

 دید؛ یکی این که به فرض ورود ائتالفی دموکراتیک و برخاسته از جنبش های اجتماعی به دستگاه های دولتی

 چه سیاست هایی باید پی گرفته شود، و نکته ی مهم تر این که حتی در صورت دموکراتیک بودن نیروهای

 درون این دستگاه ها، جنبش های اجتماعی با چه چشم اندازی باید غلبه ی اضطرار بر دولت را مدام تعلیق کنند

.و به تعویق بیندازند

 از بندهای دوازده گانه ی منشور، این جا بر دو بند نهم و دوازدهم تأکید می کنم. ده بند دیگر تدابیر حقوقی و

 نهادی و سیاستی ای هستند که سیاست عمومی تعلیق اضطرار حاکمانه را پشتیبانی می کنند. سه بند اول

 آزادی ها و حقوق مدنی شهروندان را اعاده و به طور کلی، مبادی رابطه ی دولت و شهروندان را مشخص

  با سلب حق حاکم۳ به ویژه روی تضمین آزادی ها و حقوق اساسی دست می گذارند. بند ۲ و ۱می کنند. بند 

 بر جان مردم و سلب حق کشتن و شکنجه از حاکم، سنگ بنای تحکیم قدرت مردم در برابر قدرت دولت

.است

 افزون بر این، تأکید مشخص بر الغای »قصاص« در بند سوم تالشی است برای خشونت زدایی از مناسبات

 میان شهروندان، چرا که با قصاص، در واقع، حاکم میل خویش به کشتن را به جامعه برون سپاری می کند.

  ناظر به حقوق۱۱ و بند ۷ تا ۴بندهای دیگر را نیز به اختصار می توان این گونه مقوله بندی کرد:  بندهای 

 اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هستند، بند دهم )مقابله با تخریب محیط زیست( راجع به نجات شرایط اقلیمِی

. به چارچوب نهادِی مشارکت سیاسِی مردم اشاره دارد۸زندگی است، و بند 

: جمع کردن بساط نهادهای اضطراری از جامعه۹بند 

 اگر بندهای باال سودای تثبیت مبادی حقوقی رابطه ی دولت و شهروندان را دارند، بندهای نهم و دوازدهم

 مشخصاً به تدابیری فوری تر برای از کار انداختن اندام های اضطراری حاکمیت مربوط می شوند. بند نهم

:چنین می گوید



 مصادره ی اموال همه ی اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با غارت

 مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده اند. ثروت حاصل از

 این مصادره ها، باید به فوریت صرف مدرن سازی و بازسازی آموزش و پرورش، صندوق های بازنشستگی،

 محیط زیست و نیازهای مناطق و اقشاری از مردم ایران شود که در دو حکومت جمهوری اسالمی و رژیم

.سلطنتی، محروم و از امکانات کم تری برخوردار بوده اند

 نه معنا و کاربست پذیری اقتصادی مفاد این بند موضوع این یادداشت است و نه نحوه ی اجرای آن به لحاظ

 حقوقی؛ به ویژه این دومی باید بخشی از منشوری مفّصل تر برای سازماندهی حقوقی فرایند ریشه کنِی

 حکومت اسالمی باشد. این بند برای منظور یادداشت حاضر، پیش از هر چیز کارکردی سیاسی دارد. از

 »مصادره ی« اموال »خصوصی«—حتی آن هایی که با »رانت« حکومت اسالمی جمع شده اند—که

 بگذریم، مصادره ی دارایی های نهادهای به اصطالح »شبه دولتی« اهمیتی ویژه برای مقابله با نهادهای

.اضطراری حاکمیتی دارد

 بسیاری از این نهادها خاص حکومت اسالمی بوده اند—مثل سپاه پاسداران و امپراتوری اقتصادی اش—اما

 برمی گردد که با انقالب تحولی پیچیده را از سر گذراندند۵۷تاریخ برخی دیگر به نهادهای پیش از انقالب 

 —مثل بنیاد مستضعفان که دارایی های بنیاد پهلوی را تصاحب کرد و به امپراتوری ای به مراتب عظیم تر از

  این نهادها را از جمله برای سرکوب و جایگزینِی۵۷سلف خود بدل شد. مهم تر این که، اسالم گرایاِن فاتحِ 

 شوراها و تشکل های مردم بنیاِد برآمده از انقالب تأسیس یا نوسازی کردند. به این ترتیب، »مصادره ی«

 اموال و پایگاه های این نهاد از جمله پیش شرط های گسترش نهادهای خودگردان مردمی در اجتماعات محلی

.است

 یک نکته ی قابل توجه در واکنش ها به این منشور حساسیت به نام »مصادره« به خاطر خاطره ی منفی

 است. به هر صورت، »مصادره«—فارغ از نامی که به آن می دهیم—۵۷مصادره های پس از انقالب 

 واقعیتی است که در پی هر انقالبی رخ خواهد داد. جرج تاونی ها هم در صورت تصاحب قدرت دولتی دست

 به بازتوزیع دارایی های نهادها و اشخاص خواهند زد. آنان البته نه به نام مصادره، بلکه به نام

 »خصوصی سازی واقعی«، این اموال را به کاسباِن تازه از راه رسیده با کراوات فیروزه ای یا حتی به

 سردارها و حاجی های سابقی که آن زمان به کراوات فیروزه ای روی آورده اند منتقل خواهند کرد. در مقابل،

 نیروهای دموکراتیک الزم است الگوی خود از »مصادره« و »بازتوزیع« را تحت عنوان

.»اجتماعی سازی« در برابر »خصوصی سازی ای« که مثل اسالم هیچ وقت واقعی نخواهد شد ارائه کنند



: تنش زدایی۱۲بند 

:در بند دوازدهم منشور آمده است

 عادی سازی روابط خارجی در باالترین سطوح با همه ی کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادالنه و

احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی به سالح اتمی و تالش برای صلح جهانی

 تحت فرمانروایی حکومت اسالمی، سیاست خارجی و مشخصاً دو مسئله ی مبارزه ی دروغین با اسرائیل و

 آمریکا و پروژه ی اتمی سازی و موشکی سازی رژیم از مؤلفه های کلیدی منطق اضطرار حاکمیت بوده است.

 البته، شکل گیری دولت اسرائیل خود از نقاط آغازین تثبیت منطق اضطرار در مناسبات خاورمیانه بوده

 است، اما به هر صورت، ظهور حکومت اسالمی در ایران و در پی آن دست باال پیدا کردن اسالم گرایان در

 .فلسطین و لبنان به طور خاص،  گره اضطرار را کورتر کرده است

 به این ترتیب، به »عادی سازی«—یا شاید بهتر باشد بگوییم »تنش زدایی«—با »تمام کشورها« می توان به

 چشم فرصتی برای جنبش های اجتماعی نگاه کرد. اسرائیل مثل هر رژیم بحران دیگری از وخامت وضعیت

 اضطراری خوراک می گیرد و به طور خاص، در دیالکتیکی مسموم با نظام اسالمی بقا یافته است. سلِب

 دست کم موقتِی مواجهه با مسئله ی فلسطین از دست دولت و تبدیل آن به مسئله ای در اختیار نهادهای جنبشِی

 جامعه، نه تنها می تواند موقعیت راست گرایان اسرائیلی را تضعیف کند، بلکه به نیروهای اجتماعی مترقی

 فضا می دهد تا با ورود به مسئله ای برون مرزی و اتحاد با نهادهای خارجی و بین المللی فعال در این رابطه، 

.از انزوای تحمیل شده از جانب رژیم اسالمی بیرون بیایند و در جریان ساختن پیوندهای فرا-ملی، رشد کنند

از سایت زمانه


