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ر پیشگفتا

جانشینی چهره های کلیدی در عراق و ایران خاورمیانه را دگرگون خواهد کرد.

در عراق آیت هلال العمظی علی سیستانی - مرجع تقلید نزدیک به دویست میلیون 
شیعه در رسارس جهان -اوت امسال ۹۸ ساله می شود. در کشور مهسایه ایران، 

آیت هلال علی خامنه ای هشتاد سالگی و سی سالگی رهربی اش را رمق زد.

روند انتخاب جانشینی این دو مرد بسیار متفاوت است. با این حال، قاعده تعیین 
جانشینی و جانشین ها، تاثیر شگرفی بر مذهب و سیاست در منطقه و ورای آن 
خواهد داشت. جانشینان رهربان مذهبی فعلی ایران و عراق به روشن شدن چند 
مساله کمک خواهند کرد: میزان استقالل عراق، این که ایران رساجنام می تواند نظام 
دولتی منحرص به فرد خود را به عراق صادر کند، اینکه آیا ایران برنامه هسته ای 
خود را فعاالنه توسعه خواهد داد، و ماهیت رابطه یا عدم رابطه هر دو کشور با ایران. 

 چرا این جانشینی مهم است؟

در حالی که ولی فقیه، بنا به تعریف، قدرمتندترین خشصیت ایران است، اما او تهنا 
تصمیم گیرنده نیست. تصمیم های معده، چانه زنی های جدی در میان جناح ها و 
مراکز قدرت را می طلبد، حتی سپاه پاسداران انقالب اساملی مه یکپارچه نیست. 
از گسرتش نفوذ ایران در منطقه )که به فراخور دگرگونی اوضاع تغییر جهت یافته( 
محایت و آرمان خواهی دمکراتیک در داخل را رسکوب کرده است. او در تایید 
»نرمش  یا برجام  ایران  برنامه هسته ای  2015 بر رس  با غرب در سال  مذاکرات 
قهرمانانه« نشان داد اما از زمان انتخاب دونالد ترامپ به ریاست مجهوری آمریکا 
و خروج آمریکا از برجام، خود را در بی اعمتادی به ایاالت متحده حمق می داند.

دوران پس از سیستانی و خامنه 
ای: جانشینان احتمالی سرنوشت 

خاورمیانه را رقم خواهند زد

خالصه  ی این شماره

ابتکار عمل شورای آتالنتیک در رابطه 
با عراق به چالش های امنیتی فعلی 
که عراق با آنها روبرو است می پردازد 

و به دنبال سیاست هایی برای راه 
اندازی پتانسیل این کشور برای توسعه 

محرک های هر جامعه موفق مانند 
سیاست های فراگیر، توسعه اقتصادی 

و یک جامعه مدنی پویا است.

هدف ابتکار عمل شورای آتالنتیک در 
رابطه با آینده ایران تشویق تعامل 

ایاالت متحده و ایران و تالش برای درک 
عمیق تر شرایط ایران و انتقال آن به 

سیاست گذاران و شهروندان آمریکایی، 
برای توجه و تدوین سیاست های جدید 

در رابطه با جمهوری اسالمی است.
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بیش از یک سال، ایران در مهکاری با برجام باقی ماند. اما به 
علت استیصال ناشی از حتریم های نفتی و ناتوانی اروپا در 
یافنت راه های موثر برای دور زدن حتریم ها، عدم پایبندی به 
حمدودیت های تعیین شده در برجام را آغاز کرده است . یک 
جانشین تندروتر می تواند سیاست های مقابله جویانه تری در 
رابطه با ایاالت متحده و دمشنان منطقه ای ایران در پیش گیرد، 
به ویژه اگر احساس خطر از ایران افزایش یابد. اگر بقای رژیم 
در خطر باشد حتی امکان کودتا مه وجود دارد هر چند سپاه 
پاسداران احمتاال بیشرت ترجیح می دهد به عنوان قدرت پشت 
یک رهرب مذهبی وضعیت کنونی و موقعیت ممتاز خود را حفظ 
کند. از سوی دیگر، یک جانشین معلگرا و لیربال به احمتال زیاد 
و ممکن  گردد  بازمی  ]برجام[  ای  هسته  توافق  با  به مهکاری 
را  خود  حداکرثی  فشار  راهکار  آمریکا  که  در صورتی  است 

تغییر دهد، آمادگی بیشرتی به مهکاری نشان دهد.1

1 Collin Brown, Jose Drowne, Christopher Fix, Jonathan Gillespie, Christopher Petersen, and Abdullah Qayomi, “Iran After Khamenei: A 
Framework for Succession,” Bush School of Government and Public Service, Texas A&M University, April 27, 2017.

مصاحبه با باربارا اسالوین، 14 مارس 2019.  2

با توجه به وضعیت کنونی، اگر رهرب در آینده نزدیک و زمانی 
فوت کند که تنش ها با ایاالت متحده مه چنان رو به افزایش 
تر  ای حممتل  ای مهچون خامنه  آمدن چهره  کار  روی  است، 
است. مهان طور که دمحم آیت اللهی تبار، استاد مسایل بین 
امللل در A&M تگزاس، عنوان می کند، »حمافظه کاران در طول 
دهه ها تا این حد به خود ممطنئ نبوده اند، امری که انعکاس 
نفوذ فزاینده منطقه ای ایران و خصومت پیوسته ایاالت متحده 

علیه ایران است.2

مساله جانشینی در عراق مه به مهین اندازه مهم است. با آن که 
سیستانی در قانون اساسی عراق نقش سیاسی بازی منی کند، 
معال اقتدار و تاثیر وی در سیاست های عراق بسیار باالست. 
آن چه اقتدار و قدرت او را به یک نیروی مثبت و حمدود تبدیل 
کرده، خویشتنداری و انضباط این آیت هلال العمظی است. از 
سال 2003، او ]آیت هلال سیستانی[ داوطلبانه مداخله خود را 
آیت  عالوه،  به  است.  کرده  مهم حمدود  العاده  فوق  مسایل  به 

دیدار رئیس مجهور ایران، حسن روحانی و وزیر امور خارجه دمحم جواد ظریف در 13 مارس 2019 در جنف عراق با آیت اهلل العمظی شیعه علی 
Sistani.org http://www.sistani.org/english/archive/26259/ :سیستانی. منبع
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ایجاد.  و طرح  عراق  دمکراتیزه شدن  روند  از  هلال سیستانی 
دولت مدنی بر اساس قانون اساسی معدتا سکوالر سال 2005 
و قوانین موجود محایت کرده است. یک جانشین مهفکر، می 
تواند مسیر کنونی سیاست های عراق را ادامه دهد و از بروز 
حرکت های غیر منتظره و ناخوشایندی که می تواند به وضعیت 
سیاسی شکننده عراق رضبه بزند جلوگیری کند . هر تغییری 
دراین دیدگاه از سوی جایگزینی با نگاه ایدوئلوژیکی متفاوت، 

می تواند کشور را به یک تالطم سیاسی خست بکشاند.

که  است  مهم  بسیار  رو  این  از  جایگزینی سیستانی مهچنین 
به  به سادگی  که  ایجاد کرده  مقلدان  از  ای  او شبکه گسرتده 
جانشین وی منتقل منی شود. یک خبش مهم این شبکه نیروی 
داوطلبانه سیاسی نظامی جنجال برانگیزی به نام حشد الشعبی 
است که بر پایه فتوای تاریخی او در سال 2014 برای مقابله با 
داعش تشکیل شد. به رمغ نظام پیچیده ای که مقلدان در داخل 
و خارج را در بر می گیرد، حشد الشعبی مرشوعیت خود را از 
سیستانی می گیرد/ تهنا کسی است که بر معلکرد آن کنرتل 
موثر دارد. فقدان سیستانی سبب فروپاشی چارچوبی می شود 
که این واحدهای اساسا مستقل را به مه پیوند می دهد، ساختار 

عادل عبداملهدی، خنست وزیر عراق، در تاریخ 30 ژوئن 2019 حکم حکومتی مشاره 237 را به منظور آغاز اجرای قانون PMF )نیروهای بسیج مردمی( صادر منود.  3
مصاحبه غیررمسی عباس کامظ با روحانی ارشد در جنف، 2 می 2019.  4

مرجعیت را در مه می ریزد و کار دولت عراق برای کنرتل آهنا یا 
هدایت فعالیت های آتی آهنا را در جهت منافع کشور با مشکل 
روبرو می کند، چه رسد به تغییر ساختار این نیرو بر اساس 
قانون احلشد الشعبی سال 2016 که عادل عبداملهدی خنست وزیر 

عراق اجرای آن را به تازگی آغاز کرده است.3

ترتیب زمانی جانشینی در ایران و عراق مه مساله مهمی است. 
در صورت مرگ هر کدام از این رهربان خالئی ایجاد می شود 
که ممکن است به تغییرات اساسی در توازن کنونی قدرت منجر 
شود. بر اساس رسنوشت جانشینی در هر کدام از این موارد و 
نگرش متفاوت این دو رهرب، به نظر می رسد که اگر سیستانی 
زودتر فوت کند، عراق با چالش بزرگرتی پس از سیستانی رو 
به رو خواهد شد تا ایران در صورتی که خامنه ای زودتر فوت 
کند. به گفته یک روحانی با نفوذ در جنف »اگر سیستانی زودتر 
فوت کند، ممکن است جمبور شویم بار و بنه خود را ببندیم و 
از جنف برویم.«4 اشاره او به مدیریت خرد احمتالی ایران در 
حمیط روشنفکری جنف است که در حال حارض به علت حضور 
سیستانی حمدود و کنرتل شده است. به علت تعامل سیستانی 

دیدار مقام معظم رهربی آیت اهلل علی خامنه ای )راست( با صادق الریجانی )چپ(، علی الریجانی، حسن روحانی، و ابراهیم رئیسی. منبع: تصویر 
https://www.manoto.news/news/u1oljx/news33973 ثابت از



شورای آتالنتیک 4

دوران پس از سیستانی و خامنه ای: جانشینان احتمالی سرنوشت خاورمیانه را رقم خواهند زد خالصه  ی این شماره

و احرتام او به آزادی اندیشه و گفتگو، جنف به عنوان یک مرکز  
مذهبی، شاهد بیشرتین تعامل در طول تاریخ خود است.

آیت هلال العظمی سیستانی: نقش و 
احتمالی جانشینان 

زمان  از  عراق  رهرب  ترین  بانفوذ  العمظی سیستانی  هلال  آیت 
رسنگونی صدام حسن در سال 2003 بوده است. با آن که او ملیت 
ایرانی دارد، اما اقامت درازمدت او در عراق- از سال -1951 و 
قرار داشنت در جایگاه عالی رتبه ترین مرجع حوزه عملیه جنف، 
برای وی مرشوعیت الزم را برای داشنت نقشی حموری در امور 
روند  او در مداخله حمدود در  عراق فرامه کرده است.5 شیوه 
سیاسی عراق و محایت وی از دولتی مدنی، دمکراتیک، و غیر 
دینی، به مرشوعیت نقش وی می افزاید. دیدگاه های او در زمینه 
مسایل عراق مورد پذیرش و احرتام عراقی ها و جامعه بین املللی 
است.6 او غالبا از سوی منایندگان شورای امنیت سازمان ملل 
در عراق مورد مشورت قرار می گیرد و دبیر کل سابق سازمان 
ملل متحد، بن کی مون، در سال 2014 با وی در جنف دیدار کرد. 
سیستانی به طور کلی رهربان خارجی را به حضور منی پذیرد، 
اما سازمان ملل از این قاعده مثتثنی است. می توان گفت که هر 
تصمیمی درباره آینده سیاسی عراق پس از دوران صدام حسین، 
با توجه به واکنش احمتالی آیت هلال سیستانی اختاد شده است.

در مسایل داخلی عراق سیستانی نقش رسنوشت سازی داشته 
است. در روند تدوین قانون اساسی عراق، با ارصار بر انتخابی 
بودن کمیته تدوین، نقشی تعیین کننده ایفا کرد. با آن که تصمیم 
او در این زمینه رویکرد درستی بود، پیامدهای ناخواسته ای 
داشت، اما به این دلیل که کمیته مزبور آمادگی کافی و آگاهی 
اعضای  نداشت.  اساسی  قانون  بر  مبتنی  ازحکومت  ای  پایه 
کمیته بیشرت حتت تاثیر گرایش های قومی و جناحی بودند تا 

آگاهی از اصول دولمتردی و کشور داری. 

از نظر روابط اجمتاعی، سیستانی شایسته اعتبار زیادی است 
زیرا او از غلطیدن عراق به دامان جنگ داخلی پیشگیری کرد.

از نظر مسملانان شیعه مذهب، مرجع تقلید یک منبع هدایت دینی است که باید از او تقلید یا پیروی منود. برای مشاهده خالصه ای از زندگی نامه آیت اهلل عمظی   5
 Abbas Kadhim, “Sistani: Ali Husseini,” in Michael R. Fischbach, ed., Biographical Encyclopedia of The Modern Middle سیستانی رجوع شود به

.East & North Africa Vol. II (Farmington Hills: Gale, 2008), 772–776
6 For a detailed discussion of Sistani’s leadership style, see Abbas Kadhim, “Forging a Third Way: Sistani’s Marja’iyyah between Quietism and 

Wilayat al-Faqih,” in Ali Paya and John L. Esposito, eds., Iraq, Democracy and the Future of the Muslim World (Abingdon: Routledge, 2010), 
66–79.

7 Robert F. Worth, “Blast Destroys Shrine in Iraq, Setting Off Sectarian Fury,” New York Times, February 22, 2006,  
https://www.nytimes.com/2006/02/22/international/middleeast/blast-destroys-shrine-in-iraq-setting-off-sectarian.html.

8 See Abbas Kadhim and Luay Al Khatteeb, “What Do You Know About Sistani’s Fatwa?” Huffington Post, September 9, 2014,  
https://www.huffpost.com/entry/what-do-you-know-about-si_b_5576244.

با تالش های بی امان خود، شکل گیری فرقه گرایی خشونت 
شدید،  حتریکات  مقابل  در  جویی  تالفی  یا  شیعیان  در  آمیز 
مانند ختریب آرامگاه سامره، را مهار کرد.7 اما به یاد ماندنی 
مورد  در  بود  او خواهد  تاریخی  فتوای  نقش سیستانی،  ترین 
فراخواندن مهه عراقی ها به مبارزه با داعش که در روز دمه 
ماه ژوئن موصل را اشغال و در عرض چند روز کنرتل تفریبا 
یک سوم عراق را به دست گرفته بود و موجودیت عراق را در 
معرض بزرگرتین خطر تاریخ معارص قرار داده بود. آیت هلال 
سیستانی با مشاهده فروپاشی ارتش عراق و دولت فلج شده 
بدون هیچ دورمنای جدی برای دریافت کمک از جامعه جهانی، 
فتوای نادری برای جهاد دفاعی صادر کرد که نظیر آن از سوی 
هیچ آیت هلال شیعه ای در عرض صد سال صادر نشده بود.۸ 
ده ها هزار نفر به این فتوا پاخس گفتند و با داعش جنگیدند، 
در مهان حالی که ارتش عراق توانست جمددا گروه بندی کند و 
آمادگی مقابله را به دست بیاورد، و در مهان هنگام که ائتالف 

بین املللی برای کمک به این تالش ها شکل گرفت.

موقعیت ویژه سیستانی بدین معناست که برای خنستین بار در 
به  موضوعی  مرجع  ترین  عالی  جانشینی  مساله  عراق،  تاریخ 
غایت مهم و با امهیت است. در گذشته، این موضوع به رهربیت 
روحانی و فقهی مربوط می شد و امهیت سیاسی اندکی داشت؛ 
مرگ مرجع هرگز بر روند حیات سیاسی تاثیر منی گذاشت. در 
مسوئلیتی  چنین  قبول  از  پرهیزگار  روحانیان  بسیاری،  موارد 
امتناع داشتند، و بسیاری از واجدین رشایط جاه طلبی خود 
فرو می  دیکتاتوری صدام حسین  آزار در رشایط  از ترس  را 
خوردند. جانشین سیستانی، برعکس، نفوذ احمتالی ناحمدود و 
توانایی شکل دادن به آینده عراق برای دهه های آینده را به ارث 
خواهد برد. تعداد روحانیانی که، چه شایسته و چه غیر شایسته، 

خود را آماده ورود به این عرصه می کنند، بی سابقه است.

روند جانشینی در نجف چگونه است؟
برخالف روند جانشینی ولی فقیه در ایران، که بر اساس ماده 
در  است،  شده  کامال مخشص  اساسی  قانون   107  -111 های 
عراق نه شیوه خاصی برای تعیین جانشین حوزه جنف وجود 
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دارد، نه نقشی برای دولت در انتخاب جانشین، و نه حتی روزنه 
ای برای بر مه زدن توازن به نفع این یا آن نامزد وجود دارد. 
برای تعیین مرجع دو مالک وجود دارد: تقوا و تفوق در علوم 
فقهی. این مسوئلیت هر فرد عادی- افراد عادی - کسانی که 
عامل نیستند، وظیفه دارند بر اساس این دو مالک، بلند مرتبه 
ترین فقیه در قید حیات را به عنوان مرجع تقلید انتخاب کرده و 
در زندگی و مسایل دینی فتواهای او را دنبال کنند. این احکام 
از طریق رساله هایی که فقیه چاپ کرده، یا با متاس مستقیم 
با دفرت او، یا مناینده صاحب اختیارش قابل دسرتسی هستند. 
با درگذشت )یک مرجع تقلید(، پیروان او می توانند از مرجع 
تقلید بلند مرتبه بعدی تقلید کنند و یا می توانند با اجازه وی در 
مورد مسایل پیشین از مرجع در گذشته تقلید کنند اما در مسایل 
جدید از مرجع در قید حیات پیروی کنند. شناسایی فاضل ترین 
به طور معمول بر عهده آیت هلال ها یی  فقها برای مرجعیت، 
است که در حوزه ها تدریس می کنند، به آیت هلال های عمظا 
نزدیک هستند، و از دانش و مهارت الزم برای تخشیص تعیین 

رده فقهای برجسته برخوردارند.

مواردی که تهنا یک مرجع بی چون و چرا و بی رقیب وجود 
داشته بسیار حمدود بوده است. در بیشرت موارد، چند فقیه مورد 
احرتام وجود دارد که شیعیان معمولی مقلد آهنا هستند. با این 
حال، مهیشه یک مرجع بلند مرتبه وجود دارد که به او مرجع 
اعلی )یا عالی( گفته می شود. با این که این یک مقام رمسی 
نیست، اما مرجع اعلی نفوذ بسیاری بر شیعیان دارد و )آیت 
هلال( علی سیستانی اکنون از چنین مرتبه ای برخوردار است. 
بدون ساختار مخشص  اعلی، یک روند  روند جانشینی مرجع 
مرتبه  بلند  تعیین  برای  مذهبی  جامعه  آن  جریان  در  که  است 
ترین مرجع چند نفر را مورد بررسی قرار می دهد . در موارد 
مخشصی، جانشینی در طول مدت زمان نسبتا کوتاهی )چند 
هفته یا چند ماه( تعیین می شود. در مواردی مه چندین سال 
طول کشیده. مهانطور که پیشرت ذکر شد، در گذشته خماطرات 
سیاسی کمرت مطرح بود، از این رو این که چه کسی مرجع تقلید 

باشد از نظر سیاسی مساله مهمی نبود.

با توجه به نقش پرنفوذ آیت هلال عمظی سیستانی در سیاست 
های امروز عراق، نبود او در حصنه، عراق را بر رس دو راهی 
قرار خواهد داد. از یک سو اگر جانشین او به رسعت مخشص 
نشود، عراق با یک خال سیاسی معده رو به رو خواهد شد که 
می تواند آسیب های جدی به دنبال داشته باشد- جامعه عراق 

سیستانی را سوپاپ امطینان می نامد.

گفتگو با عباس کامظ، دسامرب 2010.  9

دولت، با دخالت حمدود و تهنا در رشایط کامال رضوری - یا 
چرخشی تدریجی به مست نظام والیت فقیه ایران داشته باشد که 
در آن ولی فقیه در مهه تصمیم های دولتی حرف آخر را می زند.

کسانی  یا  سیستانی  احمتالی  جانشینان  مجله  از  زیر  افراد 
هستند که ممکن است در آینده نزدیک به مرجعیت نائل شوند.

سال  متولد  فیاض:  احساق  شیخ     
1930 در افغانستان است. او و آیت هلال 
سیستانی جزو عامل ترین شاگردان در 
خویی  ابوالقامس  هلال  آیت  حیات  قید 
هستند. او جتلی کامل یک فقیه برجسته 
در حوزه جنف است که مهه زندگی و 
دملشغولی هایش حول تعالی اعتبارحرفه 
ایش دور می زند. از این رو، او واجد 
بتواند  که  است  رشایط  بیشرتین 
جانشین سیستانی باشد اگر بیشرت از سیستانی معر کند. اما 
افغان بودن او ممکن است ارتقا او را دشوار کند و بی سابقه 
باشد. فیاض مه مانند سیستانی خمالف دخالت روحانیان در 
می  رمسی  سیاسی  موقعیت  که  را  کسانی  و  است  سیاست 

گیرند را شایسته احرتام مردم منی داند.9

متولد  حکیم:  سعید  دمحم  سید     
سال 1934 در جنف و نوه مرجع پیرشو 
سال  در  که  است  حکیم  حمسن  سید 
1970 درگذشت. او دروس دینی را نزد 
عمظی  هلال  آیت  و  خویش  بزرگ  پدر 
هلال  آیت  گرفت.  فرا  ابوالقامس خویی 
حکیم به عنوان یکی از بلند پایه ترین 
از  شود.  می  حمسوب  جنف  فقهای 
آجنا که اصلیت عراقی دارد، در صف 
اول جانشینان احمتالی آیت هلال سیستانی است. اما بیامری 
سنگین  وظیفه  این  گرفنت  دست  به  از  را  وی  است  ممکن  او 
تعیین  که  دارد  زیادی  امهیت  آجنا  از  موضوع  این  بازدارد. 
جانشینی در فاصله کوتاه از مه، آنچنان که در سال 1992 با 
بود.  بسیار دشوار خواهد  افتاد،  اتفاق  هلال خویی  آیت  مرگ 
جانشین آیت هلال خویی، آیت هلال العمظی عبدهلال سزبواری، 
در عرض یک سال پس از مرگ آیت هلال خویی درگذشت که 
مشکل تازه ای ایجاد کرد. برخالف سال 1992، حمیط اجمتاعی 
سیاسی کنونی عراق، کمرت محتل بی ثباتی در رهربی مرجعیت 
شود،  خمتل  سیستانی  رهربی  زیر  مطلوب  تداوم  اگر  دارد. 
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سناریوی هبرت بعدی این است که مشار گسستگی ها و رضورت  
تعیین جانشین به حداقل ممکن برسد.

سید محمد باقر ایروانی: متولد 1949     
و یکی از مدرسان برجسته جنف است. 
حمرض  در  را  خود  حتصیالت  او 
مهمرتین فقهای جنف: آیت هلال خویی، 
آیت العمظی دمحم باقر صدر، و )آیت 
هلال( سیستانی به اجنام رسانده است. 
حکومت  دوران  در  را  جنف  ایروانی 
صدام حسین ترک کرد و در مق سکنی 
العمظی  آیت  کنار  در  که  جایی  گزید، 
تربیزی حتصیل کرد و سال ها به تدریس در حوزه مق پرداخت. 
تبعید او با سقوط حکومت صدام حسین پایان یافت. او سال ها 
یکی از پایه های حتصیالت حوزوی بوده است. فایل های صوتی 
دروس او منبعی غنی برای طالب و حمققانی که امکان سفر به 
مق یا جنف برای حضور در دایره تدریس او ندارند فرامه کرده 
است. این فایل ها اکنون یکی از حمبوب ترین منابع در میان 

طالب ارشد است.

شیخ هادی ال راضی: متولد جنف     
است. او در عراق نزد دمحم باقر صدر 
نزد تربیزی حتصیل کرده  ایران  در  و 
به  ایران  از  بازگشت  از  پس  است. 
به  فقیه  والیت  زمینه  در  او  عراق 
خسرنانی هایی پرداخت. به گفته یکی 
از شاگردانش، دیدگاه او درباره والیت 
است.10  دیدگاه سیستانی  مشابه  فقیه 
یک  فقیه  که  است  آن  بر  سیستانی 
اختیار کلی در امور رضوری دارد، اما دامنه این اختیار قدرت 
فراگیری را که قانون اساسی ایران به ولی فقیه می دهد، در بر 

منی گیرد.

در   1961 متولد  سند:  دمحم  شیخ     
دریافت  از  پس  است.  حبرین  منامه 
مدرک رشته مهندسی از لندن، در سال 
1980 به ایران رفت و در حوزه عملیه مق 
به فراگیری دروس دینی مشغول شد. 
او در کنار عملای برجسته ای از مجله 
آیت هلال دمحم روحانی، جواد تربیزی، 
آملی  و میرزا هامش  وحید خراسانی، 
حتصیل کرد. در سال 2005 در حبرین 

مصاحبه با عباس کامظ. براساس یک سنت دیرینه، طالب در حوزه ها ترجیح می دهند هنگام حصبت کردن درباره استادان خود ناشناس باقی مبانند، حتی زمانی   10
که نظر آهنا جنجالی یا حساسیت زا نیست.

پس از آن که سازمان ملل متحد را فرا خواند تا دولت حبرین را 
کنار بزند و رفراندمی برای انتخاب نوع حکومت توسط حبرینی 
ها برگزار کند، بازداشت شد. هشروندی حبرینی او مه از او 
گرفته شد. در سال 2010، او به جنف رفت و به یکی از رکن های 

حوزه جنف تبدیل شد.

با آن که شیخ ایروانی، آل راضی، و سند در میان مه نسالن 
خود برای مرجع عالی شدن واجد رشایط هستند، اما چند مانع 
برتری  این موانع رشط  از  یکی  دارد.  راهشان وجود  مه رس 
کامل در فقه و مسایل دینی است. از آجنا که اثبات داشنت چنین 
رشطی اساسا غیر ممکن است، ممکن است سن امتیاز مهمی 
حمسوب شود. تعدادی از واجدین، از مجله فرزندان سیستانی، 
در نظر گرفته منی شوند زیرا سنت موجود، ارثی بودن جایگاه 
چنین  دارای  فقهای  که  دیگری  مانع  کند.  می  رد  را  مرجعیت 
مرتبه ای با آن رو به رو هستند نقش آن ها به عنوان خربگانی 
است که می باید مراجع تقلید را به مقلدان معرفی کنند. اگر 
و  مواضع  منافع  آشکار  یک تضاد  گود شوند،  وارد  خودشان 

دیدگاه هایشان را خدشه دار خواهد کرد.

جانشینی در ایران

در سال 1989، آیت هلال روح هلال مخینی رهرب انقالب اساملی 
بدون تعیین جانشین درگذشت. مخینی در ابتدا روحانی برجسته 
آیت هلال حسین علی منتظری را به عنوان جانشین خود تعیین 
به  رژیم  از  منتظری  شدید  انتقادهای  از  پس  اما  بود،  کرده 
خاطر اعدام چندین هزار زندانی سیاسی در پایان جنگ ایران 
روحانیان خنبه  کرد.  او رصفنظر  کردن  جانشین  از  عراق،  و 
کشور، به رهربی اکرب هامشی رفسنجانی رییس وقت جملس، 
آیت هلال خامنه ای، رییس مجهوری وقت را، که در سلسله مراتب 
روحانیت یک روحانی متوسط بود انتخاب کردند و ممتم هایی 
بتواند جانشین مخینی  او  تا  کردند  اضافه  اساسی  قانون  به 
حذف  مه  را  وزیر  خنست  پست  جدید،  اساسی  قانون  شود. 
کرد و اختیارات اجرایی را به رییس مجهوری داد. رفسنجانی 
سپس نامزد ریاست مجهوری و در انتخابات پیروز شد. گرچه 
در ابتدا نفوذ رفسنجانی بیشرت از خامنه ای بود، اما خامنه 
ای به فاصله کوتاهی رییس مجهوری را حتت الشعاع قرار داد 
رسکوبگر  هنادهای  و  پاسداران  سپاه  با  قدرمتندی  ائتالف  و 
امنیتی دیگر تشکیل داد. این هنادها، که در پایان جنگ ایران 
و عراق تضعیف شده بودند، از آن زمان تاکنون ثروت و قدرت 
گسرتده ای برای خود دست و پا کرده اند و احمتاال در تعیین 
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رهربی آینده مه، مهان نقشی را ایفا خواهند که رفسنجانی در 
سال 1989 در تعیین خامنه ای بازی کرد.

به رمغ قرار داشنت در راس حکومت دینی، خامنه ای در میان 
روحانی شناخته منی  عنوان چهره  به  و جهان  ایران  شیعیان 
کمونیست  حزب  کل  دبیر  شبیه  چیزی  بیشرت  او  مقام  شود. 
در  دولت  محایت  مورد  عالیرتبه  مسوئل  است،  سابق  شوروی 
سایه. از این رو، جانشین او حمتا الزم نیست یک روحانی ارشد 
باشد؛ بلکه احمتاال کسی خواهد بود که جتربه گسرتده ای در 

حکومت و روابط نزدیکی با سپاه پاسداران داشته باشد.

اگر قانون اساسی دوباره تغییر نکند، جانشین خامنه ای قدرت 
قانون اساسی  بر اساس  برد.  ارث خواهد  به  ای  العاده  فوق 
کنونی، رهرب فرمانده نیروهای مسلح و رییس مهه قوای نظامی 
است. او امامان مجعه را که در رسارس کشور از خط مشی 
از  کدام  و منایندگان هر  کنند،  پشتیبانی می  مخشص حزبی 
هنادهای معده دولتی را برمی گزیند. حق انتخاب نصف فقهای 
شورای نگهبان، هنادی که صاحلیت مهه نامزدهای انتخابات را 
رد یا تایید می کند، با رهرب است. رهرب، رییس قوه قضاییه را 
که شش عضو دیگر شورای نگهبان را به رهرب پیشهناد می کند، 
و نیز رییس صدا و سیام را انتصاب می کند. او مهچینین به 
منابع مالی گسرتده مصادره شده از خاندان سلطنتی و طبقه 

مرفه در سال 1979 در اختیار دارد.11

با این حال رهرب یک دیکتاتور به متام معنی نیست. در گرفنت 
به  ای  ویژه در سیاست خارجی، خامنه  به  تصمیم های مهم، 
دنبال امجاع میان شورای عالی امنیت ملی - متشکل از رییس 
مجهوری، رییس جملس، و وزیران اطالعات، امور خارجه، دفاع 
- بوده است. رهرب ممکن است به دالیلی در تصمیم گیری ها، 
متایالت و گرایش های معومی مردم را در نظر بگیرد یا با مجمع 
تخشیص مصلحت نظام که مسوئل حل اختالف های میان شاخه 
های خمتلف حکومت است مشورت کند. با این حال او حرف 

آخر را می زند.

گاه خنبگان سیاسی ایران حبث هایی در مورد تغییر دوباره قانون 
اساسی به منظور کاهش اختیارات رهرب / جایگزینی او با یک 
شورای رهربی یا حتی حذف جایگاه او داشته اند. رفسنجانی 
در سال 2005، هنگامی که یکی از پرسانش در مصاحبه ای گفت 
انتخاب  آن سال  انتخابات ریاست مجهوری  اگر پدرش در  که 
شود، مقام رهربی را »مانند مقام ملکه انگلستان«.12 ترشیفاتی 

11 Steve Stecklow, Babak Dehghanpisheh, and Yeganeh Torbati, “Khamenei Controls Massive Financial Empire Built on Property Seizures,” 
Reuters, November 11, 2013 https://www.reuters.com/investigates/iran/#article/part1.

12 Barbara Slavin, “Iran Looks, Again, to ‘Experienced Captain,’” USA Today, February 7, 2005, https://en.kadivar.com/2005/02/06/iran-
looksagain-to-experienced-captain/.

خواهد کرد، دچار دردرس شد. شاید مه نه چندان تصادفی، 
سوی  از  که  نژاد  امحدی  محمود  به  را  انتخابات  رفسنجانی 
خامنه ای کم خطرتر قملداد می شد باخت. رفسنجانی در سال 
او در حصنه  وزنه معادل  2017 درگذشت و هیچ چهره دیگری 

سیاسی ایران نیست.

کارشناسان سیاست پیچیده ایران هشدار می دهند که تخشیص 
جانشین احمتالی خامنه ای بیشرت حدس و گامنی است که مه 
طول معر خامنه ای ومه رشایط داخلی و منطقه ای در زمان 

مرگ وی بر آن تاثیر دارد. رشایط ایده آل این است 

 که جانشین او مه اعتبار مذهبی و مه سیاسی داشته باشد. 
هامشی  هلال  آیت  رژیم  که  داشت  وجود  تصور  این  ها  مدت 
شاهرودی متولد عراق و رییس قوه قضاییه پیشین را به عنوان 
اما  دارد،  نظر  در  سیستانی  یا  ای  خامنه  احمتالی  جانشین 
شاهرودی در سال 201۸ درگذشت. در حالی که در جنف تعداد 
مقلدان عامل تعیین کننده ای است، الزامات حکمرانی بر ایران 
و  سیاسی  بعدی جتربه  فقیه  انتخاب  برای  که  ایست  گونه  به 
داشنت شبکه ای پر نفوذ، احمتاال بر اعتبار مذهبی می چربد.

جانشین او مه اعتبار مذهبی و مه سیاسی داشته باشد. مدت 
ها این تصور وجود داشت که رژیم آیت هلال هامشی شاهرودی 
متولد عراق و رییس قوه قضاییه پیشین را به عنوان جانشین 
احمتالی خامنه ای یا سیستانی در نظر دارد، اما شاهرودی در 
سال 201۸ درگذشت. در حالی که در جنف تعداد مقلدان عامل 
تعیین کننده ای است، الزامات حکمرانی بر ایران به گونه ایست 
که برای انتخاب فقیه بعدی جتربه سیاسی و داشنت شبکه ای پر 

نفوذ، احمتاال بر اعتبار مذهبی می چربد.

افراد زیر جزو کسانی هستند که به عنوان جانشین احمتالی 
خامنه ای در زمان چاپ مطلب پیش رو مد نظرند.

ابراهیم رییسی    

 در سن ینجاه و هشت سالگی رییسی به 
اندازه کافی جوان هست که در صورت 
برای  نزدیک  آینده  در  ای  مرگ خامنه 
مدتی طوالنی در جایگاه رهربی باقی 
مباند. او - مانند خامنه ای و مخینی - 
مه سید - یا از تبار پیامرب- است مه 
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صاحب منصبی با سابقه که سی و نه سال گذشته را در قوه  
قضاییه مشغول بوده است. در سال 2019 خامنه ای رییسی را 
به مست رییس قوه قضاییه تعیین کرد. او مهچنین نایب رییس 
اول جملس خربگان است، هنادی متشکل از روحانیون که بطور 
به  است.13  بعدی  فقیه  ولی  انتخاب  وظایفش  از  یکی  صوری 
عالوه، او داماد آیت هلال عمل اهلدی، روحانی قدرمتند حمافظه 
کار و امام مجعه هشر مقدس مهشد، و مناینده رهرب در استان 
خراسان رضوی است. اما رییسی چهره ای کریزماتیک نیست 
انتخابات ریاست مجهوری سال 2017 را به حسن روحانی باخت. 
او به علت مشارکت در »کمیته مرگ« اعدام های فوری در پایان 
زندانی  هزار  پنج  شامل  مختینی  به  که  عراق  و  ایران  جنگ 

سیاسی می شد، بسیار حبث انگیز است.14

حسن روحانی     

مه  ماه  در  ترامپ  دولت  که  زمانی  از 
ایران  با  ای  هسته  قرارداد  از   2018
بوده  آن  بر  عقیده معومی  خارج شد، 
که روحانی شانس جانشینی خامنه ای 
بار  آشکارا،  است.  داده  دست  از  را 
حتریم های ثانویه آمریکا، امید به این 
که برجام ورود جمدد ایران به اقتصاد 
جهانی را آسانرت کند و پاخسگوی نیاز عاجل به رسمایه گذاری 
و جتارت خارجی ایران باشد را بر باد داد. اما کارشناسان 
برگزیدن روحانی را یکرسه منتفی منی دانند. مانند رفسنجانی، 
روحانی مه از ستون های استوار مجهوری اساملی است که تا 
به حال مشاغل مهمی را بر عهده داشته است. روحانی هفتاد 
از  او  ساله است و دور دوم ریاست مجهوری را می گذراند. 
سال 2005-1989 مناینده خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی 
بود. به رمغ وعده های انتخاباتی او مبنی بر بازگشایی فضای 
روحانی  خبت  نیست.  لیربال  فرد  یک  او  ایران،  مدنی  جامعه 
شاید این بود که اخیرا اولین رییس مجهوری اساملی ایران شد 

که در جنف به حضور آیت هلال سیستانی پذیرفته شد.15

13 Mehrzad Boroujerdi, “Ebrahim Raisi: Iran’s New Chief Justice and Possible Supreme Leader in Waiting,” IranSource, March 11, 2019, https://
www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/ebrahim-raisi-iran-s-new-chief-justice-and-possible-supreme-leader-in-waiting.

14 Ibid.
15 Ali Mamouri, “Sistani to Rouhani: Iraq’s Sovereignty Must be Respected,” Al-Monitor, March 14, 2019, https://www.al-monitor.com/pulse/

originals/2019/03/iraq-iran-rouhani-sistani-us.html.
16 “Ahmadinejad Fails To Produce Evidence, Calls For Top Judge’s Resignation,” Radio Farda, December 20, 2017, https://en.radiofarda.com/a/

iran-ahmadinejad-larijani-dispute/28929011.html.
17 “Khomeini’s Grandson Criticizes the Islamic Republic His Grandfather Founded,” Radio Farda, December 30, 2018, https://en.radiofarda.

com/a/iran-khomeini-grandson-criticizes-islamic-republic/29683893.html.

صادق الریجانی    

کسی که ابراهیم رییسی جانشین وی 
از  یکی  عضو  شد،  قضاییه  قوه  در 
از  و  ایران  های  خانواده  ترین  بانفوذ 
آملی  هامش  هلال  آیت  فرزندان  مجله 
شامل  مجله  از  ها  الریجانی  است. 
علی الریجانی، مشاور پیشین شورای 
جملس،  کنونی  رییس  و  ملی  امنیت 
الریجانی[  ]صادق  و  نام،  فیزیکدان صاحب  الریجانی[  ]فاضل 
 58 الریجانی،  است. صادق  نگهبان  و عضو شورای  روحانی 
ساله، عضو جملس خربگان نیز هست و در انتخابات اخیر برای 
دبیری جملس خربگان/ پس از رییسی بیشرتین رای را داشت. 
باور معومی  به  و  ندارد  ایران حمبوبیتی  در  این خانواده  اما 
آلوده به فساد است. محمود امحدی نژاد رییس مجهوری پیشین 
که از زندانی شدن بسیاری از دستیارانش از زمان ترک ریاست 
فساد  و شواهد  اسناد  که  کرد  بود، هتدید  مجهوری عصبانی 
اعضای خانواده ]الریجانی[ را برمال کند.16 شانس الریجانی 
ممکن است از این رو که او زاده عراق است، و نه ایران، کمرت 

باشد.

حسن مخینی    

بنیانگذار مجهوری  نوه  پانزده  از  یکی 
ساله   47 تهنا  و  سیام  خوش  اساملی، 
های  سیاست  چارچوب  در  و  است 
است.  پروا  بی  لیربالی  ایران،  کنونی 
مجله  از  نظام،  برای  او  های  چالش 
»نفرت  خاطر  به  خنبگان  از  انتقاد 
پراکنی، عداوت، دورویی، یک بام و دو 
هوا بودن و عدم صداقت« چمش انداز آینده او را برای جانشینی 
خامنه ای کدر می کند.17 در سال 2016، شورای نگهبان او را از 
رشکت در انتخابات جملس خربگان بازداشت. اما اگر در زمان 
مرگ خامنه ای کشور در حبران باشد و به چهره ای جذاب و 
خانواده ای معروف نیاز داشته باشد تا مردم را آرام نگه دارد 
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و مرشوعیت نظام را حفظ کند، حسن مخینی شاید این شانس 
باشد.

جمتبی خامنه ای    

او 49 ساله و فرزند ولی فقیه کنونی 
بودن،  پدر  دستیار  طریق  از  و  است 
شایع  است.  اندوخته  فراوانی  قدرت 
است که او معامر انتخابات تقلب آمیز 
سال 2009 بود که به ریاست مجهوری 
گسرتده  رسکوب  و  نژاد  امحدی 
اجنامید.1۸  آن  از  پس  های  اعرتاض 
با توجه به غروری که رژیم از رسنگون کردن حکومت سلطنتی 
]که در آن ولیعهد جانشین پدر میشود[ احساس می کند، چنین 
اما  بود.  خواهد  برانگیز  جنجال  شدت  به  ایران  در  انتخابی 
جمتبی رابطه های الزم با سپاه پاسداران و بسیج را دارد و 

نیز به منابع گسرتده مالی پدرش دسرتسی دارد.

دمحم ریهشری    

است.  شده  شناخته  کمرت  ساله،   72
 1980 دهه  در  اطالعات  سابق  وزیر  او 
روزهای  با  نامش  و  بود  میالدی 
خونین اوایل انقالب گره خورده است. 
ریهشری پس از شکست در انتخابات 
از  بیش   ،1997 سال  ریاست مجهوری 
بار  او  ماند.  دور  انظار  از  دهه  یک 
»لیست  در   2016 سال  در  و  بازگشت  سیاسی  به حصنه  دیگر 
امید« قرار گرفت و مه روحانی و مه رییس مجهوری رفرمیست 
پیشین برای عضویت او در جملس خربگان از او محایت کردند. 
روحانی جمهتدی است که توانایی تفسیر حقوق اساملی را دارد 
و مسوئلیت اداره حرم شاه عبدالعظیم در جنوب هتران مه با 
اوست. مانند روحانی و الریجانی، او نیز سید نیست. دمحم آیت 
اللهی تبار می گوید ریهشری می تواند انتخابی باشد که بر رس 

او می توان به مصاحله رسید.19

18 Julian Borger, “Khamenei’s Son Takes Control of Iran’s Anti-Protest Militia,” Guardian, July 8, 2009, https://www.theguardian.com/ 
world/2009/jul/08/khamenei-son-controls-iran-militia.

مصاحبه با باربارا اسالوین، 14 مارس 2019.  19

نتیجه

آیت هلال العمظی سیستانی در جنف، و آیت هلال خامنه ای رهرب 
مجهوری اساملی، جانشینان آیت العمظی ابوالقامس خویی از جنف 
و ایت هلال روح هلال مخینی بنیانگذار مجهوری اساملی هستند. به 
رمغ برخی مهکاری ها و امتیازات و توافق های خشصی، آهنا 

فلسفه سیاسی منحرص به فرد خود را ارایه می دهند.

مرگ سیستانی احمتاال خالئی ایجاد خواهد کرد زیرا یک روند 
رمسی یا شیوه مخشصی برای جانشینی او وجود ندارد. در 
به رسعت  تواند  می  ایران جملس خربگان  نظام  در  که  حالی 

رهرب جدیدی را بر اساس رای گیری انتخاب کند.

اگر سیستانی قبل از خامنه ای فوت کند، تردیدها درباره ثبات 
و استقالل سیاسی آینده عراق افزایش خواهد یافت. خامنه ای 
با جتربه سی ساله اداره ایران و رس و کار داشنت با مسایل 
جانشین  تعیین  بر  احمتاال  منطقه،  کل  در  مذهبی  و  سیاسی 
سیستانی و محایت ازنامزدی که با دیدگاه های ایران مهدلی 
که  عراق  الشعبی  حشد  بود.  خواهد  تاثیرگذار  باشد،  داشته 
مورد محایت ایران است از هر خال معنوی در جنف، و به رضر 
پیروان سیستانی، هبره خواهد برد زیرا جانشین جدید برای جا 

افتادن به زمان نیاز دارد.

اما اگر خامنه ای پیش از سیستانی فوت کند، جانشین جدید 
بالفاصله قدرت فوق العاده او را به ارث خنواهد برد و سیاست 
کند. چنین جانشینی  باید هدایت  را مه  ایران  پیچیده  داخلی 
ممکن است تا زمانی که قدرت خود را در داخل تثبیت نکرده، 
توانایی استفاده از نفوذ خود را در خارج از کشور، نداشته 
باشد. از این رو، از یک دیدگاه اجمتاعی سیاسی عراقی، هر 

چه سیستانی بیشرت معر کند، هبرت است.

با این حال این که چه کسی در جنف و هتران رهربی را بدست 
می گیرد و به چه ترتیبی، و چگونه، نامعلوم است. قدر مسمل 
این که پیامدهای متعدد آن در رسارس خاورمیانه و ورای آن 

بازتاب خواهد داشت.
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