
  راه چهار

ي سياست در ايران، به لحاظ ساختاري يعني به لحاظ انواع  ادعاي اصلي اين متن آن است كه صحنه :چكيده

كه شهود عمومي بسياري از افراد،  چهار قطب فعال دارد درحالي "حداقل"هاي سياسي اثرگذار،  ها و جايگاه نقش

اهللا  رتند از جايگاه ولي فقيه و حاميانش كه آيتاين چهار قطب عبا. كند فضايي مشخصا دو قطبي را تجربه مي

جمهوري و پايگاه اجتماعي  كنند، جايگاه رياست را نمايندگي مي اي و حاميان به لحاظ سياسي فعالش آن خامنه

كنند، جايگاه  اش در ميان مردم عادي آن را نمايندگي مي نژاد و حاميان عمدتا غيرسياسي حاميانش كه احمدي

ي  شان در حوزه يا همان اپوزيسيون معروف كه حاميان جنبش سبز و نمايندگان از ميان رفتهمخالفان دولت 

هاي  ها و جايگاه كنند و در نهايت نقش كردند و مي را نمايندگي مي سياست يعني آقايان موسوي و كروبي آن

ي  ني و تجربه و سابقهاش هاشمي رفسنجا ترين مصاديق توجه تر و عمدتا نمادين كه در يكي از قابل اي حاشيه

شان   هاي سياسي آفريني بر مبناي روابط متقابل ميان اين چهار قطب و نقش. كند اش آن را نمايندگي مي سياسي

گيرد كه برآيند  ها پرداخته شده، نويسنده نتيجه مي در مقابل يكديگر كه به صورت مفصل در متن بدان

مندتر شدن قطب  ترفعلي سياست در ايران به هرچه قد ي هاي مختلف در عرصه آفريني نيروها و قطب نقش

بر همين مبنا نويسنده معتقد است اگرچه سبزها بنابر موقعيت . نژاد و حاميانش خواهد انجاميد احمدي

جمهوري در قالب  شان تمايل به تصوير فضاي دو قطبي و يك كاسه كردن دو قطب رهبري و رياست ساختاري

اگر بتوانند اين دو قطب را منفك از يكديگر انتزاع كرده و خود را در موقعيت انتخاب حال  يك قطب دارند، با اين

اي اخالقي و  خود و از قضا به شيوه وقت خودبه اي تصور كنند، آن اهللا خامنه اي ميان احمدي نژاد و آيت دو گزينه

شان خواهد  لي فقيه به چشماي در سمت و اهللا خامنه هاي مهم حضور آيت هاي دموكراتيك، مزيت همسو با ارزش

، نقاط قوت 84جمهوري سال  ي ميان دور اول و دوم انتخابات رياست طور كه در عرض همان يك هفته آمد همان

اي كشف و پررنگ كردند كه ساليان پيش ميان خود او را با القابي  پررنگي را دقيقا در همان هاشمي رفسنجاني



به ياد » اش هاي به خون آلوده دست«و » هاشمي پينوشه«و » اكبرشاه«و » عاليجناب سرخپوش«چون 

 . آوردند مي

  :متن اصلي

هاي سياسي  ها و جايگاه ي سياست در ايران، به لحاظ ساختاري يعني به لحاظ انواع نقش صحنهبه نظرم 

ي را كه شهود عمومي بسياري از افراد، فضايي مشخصا دو قطب چهار قطب فعال دارد درحالي "حداقل"اثرگذار، 

فرض كنيم شما، . بگذاريد مسير مستدل كردن اين مدعا را با يك آزمايش ذهني آغاز كنيم. كند تجربه مي

اي از  منظورم از شما عجالتا دوستان حامي جنبش سبز است، فرض كنيم شما قادر به تغيير آيت اهللا خامنه

اساسي و از بين بردن كل جايگاه واليت  گويم موفق به تغيير قانون جايگاه ولي فقيه باشيد، دقت كنيد كه نمي

اي را از سمت ولي فقيه بركنار كرده و  گويم اين امكان را داريد كه شخص آيت اهللا خامنه فقيه شويد، دارم مي

توانيد آيت اهللا  هاي انتخاب بسيار محدود است، شما مي البته گزينه. شخص ديگري را جايگزين وي كنيد

نژاد  جناب آقاي احمدي  »داشتني منتخب و دوست«ه داريد يا رئيس جمهور زيادي اي را در اين سمت نگ خامنه

مطلقا «فرض كنيم هر نوع سكوت، شير يا خط انداختن و . ي سومي وجود ندارد گزينه. را به اين سمت برگزينيد

ور دوم وبيش مشابه وضعيت انتخابات د كم(نژاد گذاشته شود  هم به حساب آقاي احمدي» هيچ فرقي ندارند

  :) 84رياست جمهوري سال 

ات؟  اي ما را با اين آزمايش ذهني شان درآمده است كه مسخره كرده خوانندگان و مخاطبان سبز البد حاال صداي

كني خب، يك دفعه بگو شكست  اي، چرا الپوشاني بيخود مي هم يك چنين دو گزينه اي، آن انتخاب دو گزينه

چنان تخيلي و فانتزي و  راستش به گمانم اين آزمايش ذهني آن. ثالهم ديگركامل و انتخاب بين بد و بدتر و ام

كنم،  خالصه دور از واقعيت است كه نيازي به تصريح اهداف تحليلي حاصل از آن نيست، كدام اهداف؟ عرض مي

د اگر حاميان جنبش سبز در يك انتخاب فرضي و در نبواش بگويم كه شهود كلي من بر اين است كه  فقط قبل



نژاد، احتماال  اي و احمدي اهللا خامنه به همچين انتخابي شوند، در رقابت بين آيت "مجبور"ي ديگري،  هيچ گزينه

اما عجالتا اين انتخاباتي را كه البد هيچ چيزش به يك انتخابات   .ي منتخب خواهد بود اي گزينه اهللا خامنه آيت

تا در انتهاي بحث و مرتبط با همان اهداف تحليلي  به معناي حتي حداقلي كلمه نرفته است كنار بگذاريم

  .گفته بدان باز گرديم پيش

. ي سياست و درك عمومي فضاي دو قطبي برگرديم سر مدعاي اصلي بحث يعني همان چهار قطب فعال حوزه

ي  وزهدر ح) شان بازيگران(شان  و نمايندگان) نقش(به جايگاه   اول بگذاريد چهار قطب مورد ادعا را با اشاره

ي  شان در حوزه كه كدام يك از اين چهار قطب بنابر جايگاه ساختاري سياست نام ببرم و بعد بپردازم به اين

به نظرم چهار قطب فعال در . دهند سياست بيشترين تالش را براي دو قطبي كردن فضاي سياسي انجام مي

اي و حاميان به لحاظ  اهللا خامنه نش كه آيتي فعلي سياست در ايران عبارتند از جايگاه ولي فقيه و حاميا حوزه

نژاد و  جمهوري و پايگاه اجتماعي حاميانش كه احمدي كنند، جايگاه رياست را نمايندگي مي سياسي فعالش آن

كنند، جايگاه مخالفان دولت يا همان  اش در ميان مردم عادي آن را نمايندگي مي حاميان عمدتا غيرسياسي

ي سياست يعني آقايان  شان در حوزه ان جنبش سبز و نمايندگان از ميان رفتهاپوزيسيون معروف كه حامي

تر و عمدتا  اي هاي حاشيه ها و جايگاه كنند و در نهايت نقش كردند و مي را نمايندگي مي موسوي و كروبي آن

ن را اش آ ي سياسي اش هاشمي رفسنجاني و تجربه و سابقه ترين مصاديق توجه نمادين كه در يكي از قابل

  . كند نمايندگي مي

ي سياست از  شان در عرصه ي تاثيرگذاري بگذاريد اول وضعيت اين چهار قطب را به لحاظ ميزان قدرت و دامنه

به گمانم بهتر . ها را با سه قطب ديگر روشن كنيم يكديگر متمايز كنيم و بعد سعي كنيم ارتباط هر يك از آن

ها، تنها وضعيت دو مولفه را در  ت و تاثيرگذاري هر يك از اين قطبتر شدنِ تخمين ميزان قدر براي سادهاست 

هاي رسمي كه بنابر قانون، ميزاني از امكانات و  ها در جايگاه يكي موقعيت آن. مورد هر كدام روشن كنيم



نظر  به  .دهد و ديگري ميزاني از محبوبيت در افكار عمومي و حمايت مردمي ها قرار مي اختيارات را دراختيار آن

هاي رسمي و تخمين ميزان قدرت و تاثيرگذاري امكانات مالزم با آن  رسد بر سر برخورداري افراد از جايگاه مي

هاي  نظر چنداني وجود نداشته باشد از آن روي كه به دليل ماهيت قانوني و مشخص جايگاه ها، اختالف جايگاه

ما در باب ميزان حمايت عمومي هر يك از چهار مورد بحث، متغير ياد شده تا حد زيادي متغيري عيني است ا

هاي فراواني وجود دارد و هر يك از چهار قطب تمايل دارد ميزان حاميان خود را  قطب ياد شده، بحث و جدل

هاي  هاي رقيب را حداقلي برآورد كند، اين است كه هر يك از افراد حامي قطب حداكثري و ميزان حاميان قطب

دارد، ميزان قدرت  "در ذهن"هاي رقيب  صوري كه راجع به حاميان قطب خودش و قطبمختلف، بنا بر درك و ت

هاي مختلف در جدول  ها و تخمين اي از اين برداشت خالصه. ها را متفاوت برآورد خواهد كرد هر يك از قطب

  : قابل مشاهده است ي بعد صفحه



  

ابزار موثر و امكانات جايگاه   قطب سياسي

ناشي از آن  رسمي و ميزان قدرت

  )متغير عيني(

ميزان حمايت 

  عمومي

  )متغير ذهني(

ميزان قدرت 

  قطب سياسي

جايگاه ولي فقيه و فرماندهي 
 كل نيروهاي مسلح

اي و حامياني  اهللا خامنه آيت(
  )به لحاظ سياسي فعال

: موثرترين ابزار قانوني جايگاه
  كاربرد خشونت مشروع

  زياد: ميزان قدرت و تاثير ابزار

: خوشبينانه برآورد
  زياد

مندترين  قدرت
  قطب

: برآورد معمولي
  متوسط

مندترين  قدرت
  قطب

  مند قطب قدرت  كم: برآورد بدبينانه

  جايگاه رياست جمهوري
نژاد و حامياني  محمود احمدي(

  )به لحاظ سياسي غيرفعال

: موثرترين ابزار قانوني جايگاه
  بودجه

  متوسط: ميزان قدرت و تاثير ابزار

: بينانه د خوشبرآور
  زياد

  مند قطب قدرت

: برآورد معمولي
  متوسط

  مند قطب قدرت

قطب نيمه   كم: برآورد بدبينانه
  مند قدرت

جايگاه مخالفين دولت يا 
  اپوزيسيون

جنبش سبز و حامياني به (
  )لحاظ سياسي فعال

: بينانه برآوردخوش  ندارد: موثرترين ابزار قانوني جايگاه
  زياد

  مند قطب قدرت

: برآوردمعمولي
  متوسط

قطب 
  مند قدرت نيمه

  قدرت قطب كم  كم: برآورد بدبينانه

هاي سياسي نمادين يا  جايگاه
  ي سياسي قدرت در عرصه كم
هاشمي رفسنجاني و تجربه و (

  )اش ورزي ي سياست  سابقه

: موثرترين امكانات قانوني جايگاه
) نمادين(حضور اسمي و تشريفاتي 

  ي سياسي در عرصه
  كم: ميزان قدرت و تاثير ابزار

: يينانه برآورد خوش
  متوسط

  قدرت قطب كم

ترين  قدرت كم  كم: برآورد معمولي
  قطب

بينانه، معمولي يا  ها را در حالت خوش كه ميزان حمايت عمومي از هر يك از قطب كه گفتم، بنا بر آن چنان

ها نيز متفاوت خواهد بود، انتخاب شخصي من  قطببدبينانه برآورد كنيم، ميزان تخمين نهايي قدرت هر يك از 

هايي در آخرين ستون سمت چپ است كه اصطالحا به شكل ايتاليك  ي اين متن، آن تخمين به عنوان نويسنده



در ميان اين چهار قطب، رهبري ايران به عبارت ديگر، از نظر من، شخصا، . درآمده است:) همان كجكي خودمان(

ترين ابزار دولتي يعني كاربرد خشونت  ه فقط از آن روي كه جايگاه او از محورين قدرتمندترين قطب است

كم متوسط از محبوبيت و حمايت  حال ميزاني دست اش برخوردار است بلكه در عين مشروع بر عليه مخالفين

ران در لوحانه است تمام كساني را كه براي حمايت از رهبري اي عمومي را نيز داراست، به گمانم خيلي ساده

توجه حاضر به  كه تنها در ازاي منافع مادي قابل  شوند، كساني تصور كنيم تظاهرات خياباني مختلف ظاهر مي

اي  نسبت به حاميان آيت اهللا خامنه  بنابراين اگر اين تصور غيرواقعي و بيش از حد سوگيرانه. اند حمايت از او شده

به حمايت از او :) مدت منظور است همان منافع شخصي كوتاه(را به عنوان كساني كه تنها به طلب حشمت و جاه 

مندترين قطب موجود است چون از يكي از دو مولفه در حداكثر ميزان  وقت او قدرت اند، اصالح كنيم، آن برخاسته

  . بينانه، در حدي متوسط برخوردار است چندان خوش ها، حتي در وضعيتي نه ممكن و از يكي از آن

مزيت  سبزها؛  عرض يا با اندكي فاصله نژاد قرار دارد و شايد هم به لحاظ ميزان قدرت، احمديي بعدي  در رده

جمهوري است كه گرچه برخالف جايگاه  قرار گيري او در جايگاه رياست نژاد نسبت به مخالفان سبزش، احمدي

بهره است اما يك ابزار  ياش ب كارگيري خشونت مستقيم دولتي و رسمي در مقابل مخالفين رهبري، تقريبا از به

ي چند ده ميلياردي دولتي است، او طي پنج سال  مندي از ثروت يا همان بودجه  مهم در دست دارد و آن بهره

اش بهره گرفته  مخالفين و رقباي سياسي  به خوبي بر عليه "بودجه"جمهور از ابزار  اش در جايگاه رئيس قراگيري

ي مصوب نهادهايي مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام و  واريز بودجه است، براي مثال نگاه كنيد چگونه از

ي شهرداري و مترو و  اش مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص و همچنين از واريز بودجه ارگان وابسته

 اش را با همين اهرم فشار به حاشيه رانده و وادار هاي آشكار و پنهان جلوگيري كرده و مخالفين امثالهم به بهانه

هاي اجتماعي  حال با استفاده از همين ابزار پرداخت پول، حامياني در پايگاه به سكوت كرده است و در عين

هاي  نژاد از حمايت عمومي و مردمي تخمين اما در باب برخورداري احمدي. مختلف براي خود ايجاد كرده است



وني او، محبوبيت وي به خصوص در ميان حاميان او با استناد به آراي بيست و چند ميلي. متفاوتي وجود دارد

ي فعلي سياست ايران  مدار ديگري در عرصه هاي عادي و به لحاظ سياسي غيرفعال را بيش از هر سياست آدم

هاي  ي او در سال اند محبوبيت اوليه كنند و مخالفين او با طرح رخداد تقلب در انتخابات، مدعي ارزيابي مي

ي  ي در عرصه گر او به ويژه و ويران  هاي نابخردانه و پس از آشكار شدن سياست اش حاال جمهوري ابتدايي رياست

زني  شايد پاسخ بدين سوال كه تخمين و گمانه. اقتصاد به خشم و انزجار عمومي نسبت به وي تبديل شده است

عجالتا اما . نژاد قرين واقعيت است، چندان ممكن نباشد كدام يك از طرفين موافق و مخالف جناب احمدي

ي او ميان مردم عادي جامعه هستند  توان گفت كه الاقل خود او و حاميانش قائل به محبوبيت نسبتا گسترده مي

و با همين درك و تصور، فارغ از درستي و غلطي و انطباق يا عدم انطباق اين تصور با واقعيت، دست به 

مان از  بندي ك را مالك تخمين و تقسيمزنند و لذا عجالتا ما اين در ي سياسي مي ورزي در صحنه سياست

  .گيريم ي سياسي مي هاي فعال و قدرتمند در عرصه قطب

نژاد سبزها قرار دارند كه تقريبا بالكل از تصدي هر نوع  عرض يا شايد با اندكي فاصله از جناب احمدي اما هم 

شان حمايتي مردمي و عمومي است  يجايگاه رسمي و امكانات و اختيارات همراه با آن محرومند و تنها نقطه اتكا

اي، حاميان جنبش سبز نيز  اهللا خامنه كه از قضا به لحاظ سياسي هم فعال است يعني مشابه هواداران آيت

شان، آقايان موسوي و كروبي دست به فعاليتي سياسي بزنند اعم از  حاضرند براي هواداري از نمايندگان نمادين

نژاد  مانند مورد آقاي احمدي. هم هستند  ن ميان حاضر به پرداخت هزينهتظاهرات خياباني و غيره و در اي

حاميان جنبش سبز در ميان موافقين و مخالفين اين جنبش تفاوت زيادي دارد » ميزان«ها در مورد  زني گمانه

ا دهيم چون فارغ از درستي و نادرستي ي جا هم درك و تصور خود حاميان را مالك قرار مي ولي عجالتا اين

انطباق و عدم انطباق اين تصور با واقعيت، مهم اين است كه سبزها با درك و تصور خودشان از ميزان گستردگي 

به . زنند ي سياسي ايران ظاهر شده و دست به كنش سياسي مي ي ايران در صحنه شان در جامعه و محبوبيت



و نفرت عمومي نسبت به جناب ها از محبوبيت عمومي خودشان  همين دليل است كه اگر درك و تصور آن

كنند  نژاد و حاميانش ارزيابي مي عرض احمدي وبيش هم ها قدرت خود را كم نژاد را مالك قرار دهيم، آن احمدي

جمهوري و امكانات همراهش، سبزها حامياني گسترده و  چون در مقابل برخورداري او از جايگاه رسمي رياست

نژاد  عرض احمدي اما آيا سبزها قدرت خود را نه فقط هم. دهند قرار مي ي افكار عمومي را مالك  فعال در عرصه

كنند؟ به گمانم سبزها خود به خوبي بدين نكته واقفند كه  اي ارزيابي نمي اهللا خامنه ي قدرت آيت پايه بلكه هم

به اين  اي است كه اش برگ برنده برخورداري جايگاه ولي فقيه از كاربرد خشونت مشروع در مقابل مخالفين

اي و سبزها حتي از سوي  اهللا خامنه ها قابل ناديده گرفتن نيست و همين است كه نزاع ميان حاميان آيت راحتي

خود سبزها هم به عنوان نزاع ميان حاكميت مستقر و مخالفان آن يا همان نيروهاي اپوزيسيون تصوير و توصيف 

  .سياسي ي وزن رقيب در عرصه شود نه نزاع ميان دو نيروي هم مي

ترين قطب در  قدرت ايم، كم ي قدرت مراد كرده جا از دو مولفه چهارمين قطب و به معنايي كه ما ايناما باالخره  

كه شايد احيانا از اندك حامياني تكنوكرات برخوردار باشد كه  ي سياسي ايران يعني هاشمي رفسنجاني عرصه

ياسي نيستند يعني احتماال نه حاضرند در حمايت از ي س وجه از جنس نيروهاي فعال در عرصه البته به هيچ

ترين  هاي سياسي حمايت از او را متقبل شوند، اصلي هاشمي رفسنجاني به خيابان بيايند و نه حاضرند هزينه

ي سياسي  ورزي او در عرصه مدت سياست ي طوالني ي هاشمي، شايد سابقه و تجربه داشته يا به تعبيري سرمايه

اگر نگوييم در افواه (بهره است  وبيش از محبوبيت عمومي بي حال هاشمي رفسنجاني كم يندرع. ايران باشد

ي هفتاد، نيروهاي پيشروي  هاي ابتدايي دهه اي كه در سال گونه رود به ي منفوري به شمار مي عاميانه اتفاقا چهره

عارهاي تند و تيزشان بر عليه را در ش» اكبر شاه«هاي اسالمي دانشجويان موفق شدند لقب  سياسي مانند انجمن

ها برخوردار است، بيشتر  اي كه او در درون حاكميت از آن هاي رسمي همچنين جايگاه.). او جا بيندازند



اش قرار  هايي تشريفاتي است كه امكانات و اختيارات خاصي را در اختيار او براي كاربرد عليه مخالفين سمت

  .  ي سياست ايران بيايد تشريفاتي او در عرصه كار نگه داشتن دهد و تنها شايد به نمي

اش كه  نژاد و حاميان شود، يكي احمدي اين فضاي چهار قطبي از سوي دو قطب، به شدت دو قطبي تصوير مي

اي پيرامون سكوت هاشمي رفسنجاني  هاي رسانه بازي كنند با هر ضرب و زوري كه شده، حتي با هوچي سعي مي

را به سمت سبزها برانند و فضا را كامال دو قطبي تصوير كنند و از طرف ديگر اين  او» فتنه«در برابر جريان 

نژاد بكار  اي و احمدي اهللا خامنه سبزهاي دو آتشه هستند كه بيشترين تالش را در جهت يك كاسه كردن آيت

رابر با كنار گذاشته ي سياست ب اي از صحنه اهللا خامنه كنند كه گويي كنار رفتن آيت گيرند و جوري وانمود مي مي

نژاد از كنار گذاشته شدن هاشمي و  نژاد خواهد بود مشابه تصويري كه حاميان احمدي شدن خودبخودي احمدي

اي براي  كه اين دو دسته تالش مصرانه حاال اين .دهند دست مي ي سبزها به »ستون خيمه«بالتبع از بين رفتن 

ليلي بر نادرستي رويكردشان نيست؛ درواقع پرسش اصلي دهند، د ايجاد فضاي كامال دو قطبي به خرج مي

ي سياست در ايران  رغم اين شهود عمومي مبتني بر فضاي دو قطبي، من حوزه همچنان باقي است كه چرا علي

ترين دليلم به درك  عمده. در قالب تنها دو قطب بازنمايي شود» شود تالش مي«بينم كه  را داراي چهار قطبي مي

رغم تالش ديگران خودشان را جداي از متحدان تصوير شده  گردد كه اتفاقا علي گري بازميآن دو قطب دي

اي  اهللا خامنه دهم به حاميان آيت ي اول ترجيح مي منظورم دقيقا چه كساني است؟ در وهله. بينند شان مي براي

نژاد، بيش از پيش  ي احمدي ميليوني بر سينه 24جمهور  اشاره كنم كه حاال بعد از الصاق برچسب رئيس

طلبي است كه  مدار فرصت ي واليت فقيه باشد، سياست كه حامي دو آتشه شان آشكار شده كه او بيش از آن براي

اش همبستگي  كه به هر دليلي نفع دهد و در جايي اش باشد خود را حامي واليت نشان مي تنها تا جايي كه به نفع

اعتنا خواهد بود، بلكه بيش از آن، ابايي از ناديده گرفتن  بدان بيپذيري نداشته باشد، نه فقط  خاصي با واليت

قيد و شرط از جناب مشايي، عزل وزير خارجه  توهين آميز نظرات ولي فقيه نخواهد داشت، اصرار بر حمايت بي



آميز محسوب  هاي حاد اين ناديده گرفتن توهين در حين سفر و انجام ماموريت خارجي دو مثال از نمونه

جمهور  به نظرم به چالش كشيدن سيستماتيك و آشكار جايگاه رهبري شايد از سوي هيچ رئيس. وندش مي

شدت همان كاري است كه زماني سبزهاي  اين البته شايد نوع كم. نژاد انجام نشده است ديگري مانند احمدي

ماتيك جايگاه او را به طلب با تصوير هاشمي رفسنجاني انجام دادند و اولين تخريب جدي و سيست سابقا اصالح

ديد، حتي موفق به  قدرها در شان خود نمي اي صورت دادند كه كسي كه احتماال رياست مجلس را هم آن گونه

  . ورود به مجلس ششم نشد

بند هاشمي رفسنجاني يا درواقع تعلل او در محكوميت  دانند كه حمايت  نيم حال سبزها هم به خوبي مي درعين

اي است  استراتژي كه ناشي از همراهي او با مطالبات جنبش سبز باشد،  بيش از آن» فتنه« قيد و شرط جريان بي

يا به تعبير بهتر تصفيه حسابي را   حال هاشمي رفسنجاني هم خوب به ياد دارد معامله سياسي براي بقا، درعين

ناي همين اتحاد تلويحي است بر مب. اش انجام دادند ي سياسي طلب با او و سابقه كه سبزهاي سابقا چپ و اصالح

ها حتي به روي خودشان  كنند، آن كه سبزها مشابه انتظاراتي كه مثال از خاتمي دارند را بر سر هاشمي آوار نمي

آورند كه هاشمي رفسنجاني دقيقا در همان روزهاي منتهي به انتخابات رئيس مجلس خبرگان كه  هم نمي

بز، اصال حتي به همان روال هميشگي مبهم و به در زدن بلكه مصادف شده بود با حضر خانگي سران جنبش س

ديوار بشنود هم عمل نكرد و از هر چيزي سخن به ميان آورد اال اعتراض به حصر خانگي موسوي و كروبي، اين 

چنان  درحالي است كه سبزهاي دو آتشه در همان روزها كه دل نگران وضعيت رياست مجلس خبرگان بودند، آن

تر از روند معمولش  تر و منتقدانه اي از سكوت خاتمي صورت دادند كه او را وادار كردند صريح زندهانتقادات گ

آشوبند و در مقابل سكوت  چنان برمي كه چرا حاميان جنبش سبز در مقابل سكوت خاتمي آن اين. موضع بگيرد

اوت از صف طوالني كه متف گشايند، بلكه تنها به همين مشابه هاشمي نه فقط زبان به اعتراض نمي

كند، حتي وقتي در كنارش  شكني اكتفا مي چندان تند و تيز به قانون به اعتراضي نه» فتنه«كنندگان  محكوم



كه  ها سبزها از اين ي اين دهد، با همه ارجاع مي» سران فتنه«ي تند خبرگان در محكوميت اعمال  صريحا به بيانيه

هر دو طرف ماجرا به خوبي به اين حال،  درعين. كنند د استقبال ميبند خودشان بدانن او را همچنان حامي نيم

شوند و هر دو  و در شرايط موجود تنها متحد استراتژيك و مقطعي يكديگر محسوب مي "عجالتا"نكته واقفند كه 

بهتر از هركس ديگري به اين نكته اشراف دارند كه با كمرنگ شدن و از بين رفتن خطر دشمن مشترك، چه 

امري كه حاميان . ي متقابل تبديل شود اي از مقابله ين اتحاد به سادگي گسسته شده و حتي به جبههبسا ا

دانند كه  اي بهتر از هركسي مي اهللا خامنه نژاد و رهبري ايران هم به خوبي بدان واقفند، حاميان آيت احمدي

شود كه در افتادن با او و باز  نژاد تنها متحدي استراتژيك محسوب مي و در شرايط موجود احمدي "عجالتا"

با تمام قوا وارد كارزار تضعيف و چه بسا از بين بردن جايگاه ولي »  فتنه«ي جديد، در شرايطي كه  كردن جبهه

طور كه سبزها عدم اعتراض هاشمي به  رسد، همان مدارانه به نظر نمي فقيه شده است، اصال معقول و سياست

آيند، حاميان  هاي متناوب او راه مي گيرند و با به نعل و ميخ زدن اديده ميحصر خانگي رهبران جنبش سبز را ن

نژاد و رفتار متفاوت او از صف طويل  هاي كوچك و بزرگ جناب احمدي اي هم شيطنت اهللا خامنه آيت

. گيرند وبيش ناديده مي بهمن نگرفتن و امثالهم را كم 25كنندگان فتنه و موضع صريحي در باب  محكوم

و به  "عجالتا"اي هم  اهللا خامنه كنند، طرفداران آيت با هاشمي رفسنجاني مدارا مي "عجالتا"قدر كه سبزها  همان

كنند و از قرار دادن او در صف حاميان رهبري كه نه از سوي شخص آقاي  نژاد مدارا مي همان اندازه با احمدي

رفسنجاني را هم  طور كه هاشمي همان. كنند مي شود، استقبال نژاد، بلكه بيشتر از سوي  سبزها انجام مي احمدي

دهند وگرنه نه خود او و نه حتي  نژاد و حاميانش است كه به طرف سبزها هل مي بيش از هر كس ديگري احمدي

  . كم نه به صراحت اند، دست حال يكي نكرده رهبري و حاميانش، حساب او و سبزها را الاقل تابه

ژاد كه خود را بيش از هر چيز ديگري بر مبناي ضديت و دشمني با هاشمي ن مرزكشي ميان طرفداري از احمدي

اش در برابر هاشمي به تعبير خود ايشان شايد منتقدانه باشد  تصوير كرده است و حمايت از ولي فقيه كه موضع



شي ترين مصاديق اخيرش، در همين موقعيت توهين و فحا ناپذير نيست، در يكي از روشن اما دشمنانه و سازش

كه حاميان رهبري اين نوع رفتارها نسبت به هاشمي را  درحالي. توجه شد به فائزه هاشمي بود كه پررنگ و قابل

دادند،  آزمودند و به محكوميت آن راي مي فارغ از غيراخالقي بودن، با محك نظر ولي فقيه نسبت به هاشمي مي

ن، وقيحانه و با زير پا گذاشتن تمام اصول مسلم شا چون نماينده نژاد، هم طرفدارانِ زيادي با بصيرت احمدي

هاي ركيك روي آوردند، رفتاري كه شايد  دليل و افترازني زني بي قد از تهمت اخالقي و مذهبي به حمايت تمام

نژاد به  احمدي) وقيحانه؟(حال صريح  هاي غيراخالقي و درعين زني بيش از هر چيز يادآور تهمت

اما بر مبناي همين اتحاد تلويحي با . هاي معروف زمان انتخابات باشد ش در مناظرها رفسنجاني و خانواده هاشمي

هاي  زدني چشم خود را به روي سر بزرگي نژاد است كه حاميان پروپا قرص ولي فقيه، با كف نفسي مثال احمدي

اند تا  گلو نگه داشتهكننده در  بندند و مشايي را چون استخواني برنده و چه بسا خفه نژاد مي متعدد جناب احمدي

هاي  رسي و چه بسا تالفي كن شود و اوضاع به حال عادي برگردد و موعد حساب ريشه 88ي  كي شود كه فتنه

نژاد با  بند و پرخدشه و بيش از هر چيز سياسي و استراتژيك احمدي اين آگاهي از اتحاد نيم. جانانه فرا رسد

نژاد و حاميانش هم به خوبي به  اي نيست؛ احمدي اهللا خامنه يتطرفه و منحصر به حاميان آ حاميان واليت، يك

اين نكته واقفند كه قدرت رهبري بيش از آن است كه جلوي آراي بيست و چند ميليوني رئيس جمهور به 

اصطالح منتخب سر خم كند و اين است كه احتماال در دل و در نهان بيش از هر كس ديگري از تضعيف جايگاه 

ي واليت با  ي پدرانه دار شدن چهره دانند كه خدشه ها مي كنند، آن استقبال مي 88ي  ر فتنهرهبري ايران د

ها است و حاميان رهبري را در  هاي گسترده و عريان در سطح جامعه بيش از هر چيز به نفع آن كاربرد خشونت

توان  اين است كه ميناپذير از خود نگه خواهد داشت،  هرحال اجتناب وضعيت اين حمايت صريح يا تلويحي اما به

» فتنه«ي روشن ماندن آتش  ترين برنده نژاد و حاميانش اصلي ي فعلي سياست در ايران، احمدي در صحنهگفت 

نژاد قطب  روند و سبزها احتماال ناآگاهانه و نابخردانه بازيگر اصلي سناريويي هستند كه در آن احمدي به شمار مي



دردسر كه گرچه احتماال نادانسته و ناآگاهانه اما با مهارت تمام ايفاگر  يشنو و ب پيروز ميدان است، بازيگري حرف

  . نقشي است كه در اين سناريو به او محول شده است

توان در قالب  نژاد را مي آفريني سبزها به سود احمدي ترين و اخيرترين مصداق اين نقش دست به گمانم يكي از دم

اش با قاطعيتي ستودني و در  ي قبل يندگان مجلسي كه دو هفتهدقيقا همان نما. عملكرد مجلس هشتم ديد

ي بعد و  استيضاح و بركنار كرده بودند،  دو هفته "غيابا"ي استيضاح وزرا، وزير راه را  سابقه در عرصه  اقدامي كم

اد مي را فري» اعدام سران فتنه«كرده  هاي گره بهمن راه افتاده بودند وسط صحن علني مجلس و با مشت 26روز 

كه  هو؟ نخير، بس شود يك شان مي فهمند چه خردند و خودشان هم نمي مزاج و كم كه دمدي كشيدند، بس

نژاد با سكوت امثال هاشمي در قبال جريان  اي حاميان احمدي هاي رسانه گري ي هوچي ند، چون معامله"مجبور"

آورد، گو  ي سياسي مي شان در عرصه بقاي دانند كه هر نوع تعلل و ترديد چه به روز اند و مي را ديده» فتنه«

بيني و  پيش اي بود كه به طور كامال قابل بهمن به گونه 25نژاد به كنار، شعارهاي  كه اساسا لولوي احمدي اين

نژاد هم  از آن طرف احمدي. اي، اين واكنش شديد نمايندگان حامي ولي فقيه را به دنبال داشته باشد توجيه شده

چنان خود را تكيه زده  و جدي ميان سبزها و حاميان واليت آن) همان راديكال(و خورد شديد ي زد  با مشاهده

شود و هيچ مخالفت و  كند كه در همان شبِ روز واقعه در تلويزيون ظاهر مي بر تخت پادشاهي تصور مي

به حمايت تمام كند و به جايش كنايي و چه بسا طنزآميز  محكوميتي صريحي را نسبت به اين تجمع ابراز نمي

چركين  ي دولت، دل ها در كابينه اي بيش از همه از حضور آن پردازد كه حاميان آيت اهللا خامنه قد از كساني مي

هايي مكرر در روزهاي پس  اند اصال و باز حتي به همين هم اكتفا نكرده و در كنايه كه چه عرض كنم خون به دل

فقيه، به داليل متفاوت البته، ترجيح به ناديده گرفتن و سكوت در  از آن كه همگان اعم از سبزها و حاميان ولي

و در انتقادي  زند مي ها آزادي بيان و حق تعيين سرنوشت به عنوان  حقوق مسلم ملتدم از مقابل آن داشتند، 

ها حرف  كنم تا بگذارند ملت مسئوالن اين كشورها توصيه مي اكيدا به«تازد كه  آشكار به قذافي و درِ ليبي مي



 »آنها باشند هاي خود گوش دهند و در كنار ها هستند، به حرف ملت اگر مدعي حكومت بر ملت خود را بزنند و

ي روزهاي پر  نژاد در آن بحبوحه ياش بشنود البد؛ احتماال اگر كسي غير از احمد بلكه ديوار ايران و رهبري

بهمن ، اين سخنان كنايي را بر زبان رانده بود، هيچ بعيد نبود مشابه رهبران جنبش سبز،  25التهاب پس از 

ناپذير  باز با توسل به همين جنگ الاقل به ظاهر سازش. اش باشد بهترين جاي متصور برايش حصارهاي خانه

ي سياست در ايران است كه او در اقدامي متكبرانه و مشابه و شايد در  عرصه قدرتمند ميان قطب قدرتمند و نيمه

ي  گذاري مملكت را به ريشخند مي گيرد و اليحه كل مجلس و نظام قانون  سابقه، جواب همان استيضاح كم

اب برد و البته كه اگر رفتار و سكنات جن ي كشور براي سال بعد را يكم اسفند سال قبل به مجلس مي بودجه

يابي داشت، خب خداوكيلي شما خودتان را بگذاريد جاي ايشان، از  نژاد جز اين بود، نياز به واكاوي و علت احمدي

و كاهش » فتنه«اي و راندنش به اردوگاه  قدرت هاشمي كه با همان هوچي بازي رسانه پس آن قطب كم

قدرتمند و نيمه قدرتمند هم كه عجالتا  توان برآمد، آن دو قطب كامال  هاي فعال رقيب از سه به دو مي جبهه

رسد تا جان در بدن دارند براي از ميدان به در كردن يكديگر خواهند  اند به جان هم و به نظر مي ناجور افتاده

ناپذير سبز و تضعيف نسبي  جنگيد كه البته احتماال و در نهايت به قلع و قمع شدن و از بين رفتن دشمن سازش

به قول معروف، ...زني در كار باشد و اي هزينه يا چانه كه ذره هم بدون اين خواهد انجاميد آنديگر رقيب قدرتمند 

  .خواهد برود قبرستان آدم ديگر مرگ مي

منظورم اين است كه اگر بپذيريم  توان كرد؟ چه مي: برانگيز ماجرا حال چالش اما برسيم سر بخش جذاب و درعين

ي فعلي سياست در ايران قرين  هاي سياسي مختلف در عرصه و بازيها  كه اين سناريوي طرح شده از نقش

مندتر شدن قطب  ترآفريني نيروها كه به هرچه قد واقعيت باشد و البته كه در اين صورت، برآيند نقش

نژاد و حاميانش خواهد انجاميد، بدترين سناريو در جهت اهداف و مطالبات دموكراتيك است، با چنين  احمدي

آفريني  توان پيشنهاد كرد چيست؟ آگاه كردن سبزها از نقش كه مي  هايي، راهبرد عملياتي ليلها و تح فرض



ترين  ي ريز و درشت در جهت تحقق اهداف اصلي جور هزينه تراژيك و همزمان طنزآميزي كه با پرداخت همه

رسد چي به  شان نمي همه آدم خودشان عقل شان كنيم؟ پيشنهاد شد اين؟ اين شوند؟ آگاه شان متقبل مي رقيب

چيز دان اين متن كه بيايد  ي پرگو و مثال همه اند معطل يكي مثل نويسنده شان هست و نيست و مانده نفع

شمار  خواهم بگويم چطور ممكن است خرد جمعي به قول خودمان بي بخشي را پي بگيرد؟ مي رسالت آگاهي

شود عقل اين يك نفر نويسنده به زير و بم  يدوستان سبز دست به چنين خودزني مهلكي بزند؟ اصال چطور م

كرده نرسيده  همه آدم عاقل و بالغ و تحصيل هاي مختلف رسيده است و عقل اين آفريني گروه سياست و نقش

هاي انتقادي گزنده  نوشت اول اين پست را بخوانيد تا از جواب نويسنده به اين پرسش تان گرفت پي است؟ حوصله

پيشنهادي كه رسد  بخشي و دشواري ساختاري مالزمش را كنار بگذاريم، به نظر مي آگاهي اما عجالتا. مطلع شويد

آيد، تغيير  اي چون مطالبات دموكراتيك بيرون مي يابي به نتيجه هاي اين تحليل براي دست از صغري كبري

ز كجا به كجا؟ از اي، ا وبيش صد و هشتاد درجه آفريني سبزها است، يك ذره و يك خرده هم نه، تغييري كم نقش

، مضحك است؟ مسخره است؟ بيش از هر چيز وقاحت ضديت آشكار با جايگاه ولي فقيه به حمايت صريح از آن

نژاد در نظر دوستان سبز بيش از همه طي اين  خواهد؟ فرض كه وقاحت بخواهد، چيزي كه جناب احمدي مي

و بس، چه اشكالي دارد استفاده از اين شش سال در اين مملكت خيرات كرده است، گويا وقاحت بوده است 

چنين   داند؟ شايد اصوال مقابله با  مقادير معتنابه وقاحت مجاني در جهت مقابله با خود او؟ چه كسي مي

كه با توسل به نجابتي معصومانه  جا كرده است، بيش از آن اي كه اساسا مرزهاي مفهوم وقاحت را جابه اعجوبه

اساسا انتخاب حمايت از رهبري در كه  گو اين. پذير گردد تي مضاعف و پيشروانه امكانممكن باشد، با كاربرد وقاح

هاي غيراخالقي  يابي به هدف يا همان انتخاب نژاد، انتخابي از جنس توجيه وسيله براي دست مقابل احمدي

كه بر  ست، چنانهاي دموكراتيك، انتخابي مشخصا اخالقي و ستودني ا نيست، از قضا اين انتخاب از منظر ارزش

جمهوري  رفسنجاني در دور دوم انتخابات رياست ي اخالقي، انتخاب هاشمي مبناي هيچ نوع عقل سليم و فلسفه

ايضا در مورد مضحك و مسخره  .شود هاي دموكراتيك محسوب نمي انتخابي غيراخالقي و در مخالفت با ارزش 84



اي ميان دور اول و دوم انتخابات رياست  ي يك هفته برهه بودن تغيير مواضع هم به گمانم بد نباشد باز به همان

آبادي و امثالهام از هاشمي  بازگرديم و به يادآوريم حمايت صريح كساني مثل محمود دولت 84جمهوري سال 

شوند اما آيا اين وجه كنايي و طنزآميز  هاي طنزآميز اصيلي تلقي مي رفسنجاني را كه احتماال در نوع خود كنايه

اين است كه به نظرم چرخش صد و . كنم كند؟ گمان نمي ها كم مي چيزي از ارزش اخالقي آن حمايت قضيه،

اي مواضع سبزها از ضديت و دشمني با ولي فقيه به حمايت و دوستي با او، اگر به لحاظ ساختاري  هشتاد درجه

هاي دموكراتيك نه فقط  ستالاقل از منظر اخالق و سيا ، )1نوشت  ك پي.ر(بسا ناممكن نباشد  دشوار و جه

هاي دموكراتيك، به گمانم اهداف  اشكالي بدان وارد نيست بلكه اتفاقا سياستي است اخالقي و در جهت آرمان

براي حمايت از خواهم بگويم  مي. شود بيان كرد تر از اين نمي تحليلي آزمايش ذهني ابتداي متن را ديگر عيان

ياكاري و شتر سواري دوال دوال نيست، دوستان سبز كافي است واقعاً بتوانند اي اساساً نيازي به ر اهللا خامنه آيت

خود و از  وقت خودبه اي را انتزاع كنند، آن اهللا خامنه اي ميان احمدي نژاد و آيت وضعيت فرضي انتخاب دو گزينه

شان خواهد آمد،  ماي در سمت ولي فقيه به چش اهللا خامنه هاي مهم انتخاب آيت اي اخالقي، مزيت قضا به شيوه

، نقاط قوت 84جمهوري سال  ي ميان دور اول و دوم انتخابات رياست طور كه در عرض همان يك هفته همان

اي كشف و پررنگ كردند كه ساليان پيش ميان خود او را با القابي  پررنگي را دقيقاً در همان هاشمي رفسنجاني

به ياد » اش هاي به خون آلوده دست«و » شههاشمي پينو«و » اكبرشاه«و » عاليجناب سرخپوش«چون 

تر  تر و متعادل اما حاال شايد پيشنهاد حمايت از قطب رهبري زيادي تندروانه به نظر رسد، راهبرد كلي. آوردند مي

ي مجريه است،  هاي مختلف قوه اش يعني سياست ي اصلي اين يادداشت قاعدتاً بازگرداندن بازي سياسي به عرصه

آيد در مقابل ولي فقيه موضع ايجابي مثبت بگيرند و چه  حاال سبزها خيلي بهشان فشار مي خواهم بگويم مي

نژاد و  تر شايد جلوگيري از قسر در رفتن جناب احمدي گنجد، راهبرد عملياتي شان نمي ي دانم اصالً در مخيله مي

  سوي اعتراضات از جايگاه ولي هايش باشد، درواقع به نظرم يك تغيير حداقلي ناظر به تغيير سمت و ناكارآمدي

آفريني  كردن آن نقش  جمهوري، حداقل كاري باشد كه شايد براي كمرنگ فقيه به سمت قطب رياست



تر  باز كردن چند و چون اين پيشنهاد و دقيق نژاد قابل انجام به نظر رسد، وار سبزها به سود احمدي گروتسك

  .د البتهطلب اي مي كردن پيامدهايش پست مفصل و جداگانه

رسد اما سه سوال وجود دارد كه يحتمل از سوي خوانندگان  جا به اتمام مي متن اصلي اين يادداشت همين

كنم  ي متن تالش مي ي ضميمه  هاي سه گانه نوشت تر و درگيرتر با متن، مطرح شود، در ادامه و در قالب پي دقيق

  . پاسخ دهمها  هاي احتمالي را طرح و به صورت خالصه بدان اين پرسش

نژاد  كه آيا بازي كردن سبزها به نفع احمدي سوال اول همان است كه داخل متن هم طرح كردم، اين: 1نوشت  پي

دانم  ي سياست در ايران، تنها از سر نابخردي و چه مي و ياري دادن او در تصوير فضاي دو قطبي از صحنه

شناسانه بعيد است، يعني بعيد است خرد جمعي  امعهكه الاقل از ديدگاه ج  گري در سياست است؟ خب اين ناشي

شباهت به نظرم . دفعه و بدون هماهنگي قبلي، دست به چنين خطاي مهلكي بزند شمارِ سبز، يك دوستان بي

اي  بازينژاد و حاميانش علت اين بازي كردن به نفع رقيب است،  ساختاري جايگاه سبزهاي منتقد با احمدي

  كنم؟     صحبت مي "شباهت ساختاري"از كدام . ركد عجيب و ظاهرا غيرقابل

نژاد و حاميانش و قطب حاميان جنبش سبز در اين است در فضاي  به نظرم شباهت ساختاري ميان قطب احمدي

شان از قدرت تا حد زيادي با  توجه ي سياست و سهم بردن قابل ها در عرصه چهار قطبي، امكان حضور فعال آن

 .ها  وجود دارد اهد بود، چرا؟ خيلي ساده چون امكان اتحاد سه قطب ديگر  بر عليه آندشواري زيادي همراه خو

ي رينگ قرار گيرد و سه قطب ديگر در كنار هم و  نژاد در يك گوشه تر بگويم؟ فرض كنيم قطب احمدي روشن

در اتحادي  )يعني رهبري، هاشمي رفسنجاني و سبزها(كه اين سه قطب  در مقابل آن، به نظرتان امكان اين

ي قدرت بيرون برانند و بر سر قطب جديدي از ميان خود توافق كنند بيشتر  نژاد را از صحنه استراتژيك احمدي

كه او را به عنوان قطب چهارم پذيرفته و سهمي از قدرت را با او شريك شوند؟ به نظر من  وضعيت  است يا اين

، به خصوص پس از عملكرد "وبيش كم"سه قطب ياد شده يك از  تر است چون تقريبا هيچ اول به مراتب محتمل



حاال به جاي . اش ندارند آميز سياسي هاي شيطنت نژاد، دل خوشي از او و بازي دو سال اخير جناب احمدي

جا هم   ي رينگ قرار دهيد و سه تاي ديگر را در مقابل آن، اين نژاد و حاميانش، سبزها را در يك گوشه احمدي

به توافقي ) رفسنجاني  نژاد و هاشمي يعني رهبري، احمدي(كه سه قطب ديگر  سد احتمال اينر باز به نظر مي

دهي به قطب جديدي از ميان خود توافق  ي سياست و شكل ميان خود براي بيرون راندن كامل سبزها از عرصه

شود؟ فكر  كرار نميي رينگ قرار بگيرد ت كنند خيلي زياد است، آيا اين وضعيت براي هر يك قطبي كه در گوشه

ي رينگ قرار گيرند بالقوه امكان گسست اتحاد استراتژيك طرف  كنم، از قضا، آن دو قطب ديگر اگر در گوشه نمي

اي و  اهللا خامنه مثال آيت. كنند مقابل و به سمت خود كشيدن يك يا دو طرف از سه قطب مقابل را فعال مي

نژاد  بعيد است ميان سبزها و هاشمي رفسنجاني و احمدي ي رينگ تصور كنيد، خيلي حاميانش را  در گوشه

مجددا اهداف تحليلي ناشي (ي سياست شكل بگيرد  اتحادي استراتژيك براي بيرون راندن رهبري ايران از عرصه

طور اگر هاشمي رفسنجاني را در يك  همين:). جاست كه عيان مي شود از آن آزمايش ذهني ابتداي متن اين

الاقل نسبت به آن دو وضعيت فرضي اول (گر را در مقابل او تصور كنيم، باز بعيد است طرف و سه قطب دي

شان، در اتحادي استراتژيك براي بيرون راندن  اي و حاميان اهللا خامنه نژاد و آيت كه سبزها و احمدي) بعيدتر است

ي  ي رفسنجاني در عرصهاي كه هاشم هوشمندانه  ي سياست دست به يكي كنند، به خصوص با بازي او از عرصه

ي  هايي كه به فضاي دو قطبي تن دادند و به نوعي شايد به مهره دهد و برخالف خيلي از چهره سياسي صورت مي

هاي ديگر،  اش براي قطب گيري دارد كه هر موضع اي نگه مي سوخته بدل شدند، او همچنان خود را به عنوان وزنه

هاي ديگر را  وبيش وزن قطب يت زيادي برخوردار است و كمبه خصوص براي قطب رهبري و سبزها از اهم

رسد شباهت  كه به نظر مي اش اين خالصه. دهد بيني اما مهم خود قرار مي پيش چندان قابل تاثير مواضع نه تحت

نژاد براي به چالش كشيدن بنيادين نظم موجود از طريق زنده نگه داشتن جنبش و  ساختاري سبزها و احمدي

در اين امر نهفته باشد كه هيچ يك از اين دو قطب انتخاب اول و با طيب خاطر   »فتنه«اشتن آتش روشن نگه د

ناذپر چنين جايگاه مشابهي است كه كنش و عملكرد و بازي  سه قطب باقيمانده نيستند و لذا الزام اجتناب



اين است كه . ل گيردآن شك  مندترين قطب ي سياسي و تضعيف قدرت شان در جهت تغيير اساسي عرصه سياسي

بخشي كار زيادي در جهت تغيير اساسي روند بازي سياسي سبزها از پيش  كنم صرف آگاهي من شخصا فكر نمي

  .ببرد

ي سياست در ايران است؟ آيا جايگاه او  قدرت عرصه چرا هاشمي رفسنجاني؟ آيا او تنها قطب كم: 2نوشت  پي

نژاد و  الاقل احمدي قاليباف يا حتي محسن رضايي نيست؟ مشابه جايگاه كساني مثل برادران الريجاني يا

دهند براي اجراي سناريويي مشابه سناريوي هاشمي رفسنجاني براي افراد  حاميانش كه عطش فراواني نشان مي

گيرند كه چرا سر فالن مساله موضع  آيند و ازشان گزك مي روند و راست مي برده و همين است كه چپ مي نام

د و سران فتنه را چرا محاكمه نمي كنند و عدل چرا گذاشتند در بهمان موقعيت چوب الي چرخ صريحي نگرفتن

همه من هاشمي رفسنجاني را قطب سياسي حساب كردم  پس چرا از ميان اين. گذارند و الخ دولت و وزرايش مي

ها را هم در قالب  ار بود آنها را ناديده گرفتم، چه بسا اگر قر هاي مشابه و افراد حاضر در آن و الباقي جايگاه

كه به چهارراه شبيه باشد، به  ي سياست ايران بيش از آن قدرت در نظر بگيريم، عرصه هايي هرچند كم قطب

راستش من هاشمي رفسنجاني را به عنوان بهترين مصداق از . شد كننده تبديل مي هزارتويي پيچيده و سردرگم

رسد كه هر كدام از افراد نامبرده بالقوه اين پتانسيل را دارند كه به  قدرت در نظر گرفتم چون به نظر مي قطب كم

ترين بازي ممكن را انجام  كه بهترين و هوشمندانه قدرت اما مستقل تبديل شوند به شرط آن قطبي هرچند كم

ي  بهي سياست است  از جنس مهارت راه رفتن بر ل اي در عرصه اي دشوار كه نيازمند مهارتي حرفه دهند، بازي

  ي تاخت قدرت كار هركسي نيست چون هر لحظه ممكن است عرصه ايستادن در موضع قطب مستقل اما كم. تيغ

قدرت  ي هرچند ناچيز جايگاه اقليت كم ي بهينه از وزنه استفادهدار ديگر قرار گيرد،  هاي مسلط و ريشه و تاز قطب

ورزي نيست، همين است كه تقريبا به جز  ي سياست ههاي برابر كار هر كسي با هر ميزان از تجرب در بازي قدرت

ها  مدار ديگري نيست كه تسليم فضاي دو قطبي موجود نشده باشد و با سكوت ست هاشمي رفسنجاني تقريبا سيا



ي باريك تيغ نگه   هاي ديگر، جايي بر روي لبه جا، جايگاه خود را دقيقا در ميانه و مستقل از قطب و مواضع به

كند عطاي قطب مستقل  همين موقعيت برنده و بغرنج است كه امثال الريجاني و قاليباف را وادار مي. داشته باشد

البته هاشمي رفسنجاني . مندترين قطب موجود مضحل كنند را به لقايش ببخشند و خود را در حمايت از قدرت

دن به سبزها و روي آوردن تام و ها و قاليباف را نداشت، در پشت كر قبل از هر چيز امكان بازي مشابه الريجاني

هاي مهلك و كشنده است، هاشمي  زدن  اي وجود دارد كه در كمين نيش تمام به قطب رهبري، مار زنگي

دانست كه در  دار و ساختاري است و از طرفي مي نژاد با خودش تاچه حد ريشه دانست كه دشمني احمدي مي

بار به صراحت اعالم  ب رهبري نخواهد بود، به هرحال رهبري يكي منتخ نژاد، او گزينه انتخاب ميان او و احمدي

تر است، لذا زير چتر رهبري رفتن براي هاشمي به معناي  يك از اين دو نزديك كرده بود كه نظرش به نظر كدام

مندي مانند  صورت با وجود رقيب قدرت اش به عنوان وزنه و قطب مستقل بود چون در اين پايان كار سياسي

نژاد و حاميانش نه راه پيش داشت و نه راه پسي به سوي سبزها كه احتماال او را بيش از هر زمان ديگري  احمدي

حال هاشمي از حمايت تام و تمام از سبزها هم اجتناب  درعين. كردند دو دوزه باز و تابع منافع شخصي تصوير مي

د و باز هم به معناي پايان كار اش بو كرد چون چنين انتخابي هم بيش از همه باب طبع دشمن ديرينه

هاي ريز و درشت  رغم حمله اش به عنوان قطب مستقل، او دقيقا در ميانه ايستاد و قطبش را علي سياسي

قدرت اما مستقل و تاثيرگذار در روند نزاعي جدي و فرساينده ميان  نژاد و حاميانش، به عنواني قطبي كم احمدي

نژاد  وبيش مشابه بازي احمدي ديگر حفظ كرد، درواقع بازي هاشمي كممند  قدرت مند و نيمه قدرت  دو قطب

مند رياست  ي قرار گرفتن در جايگاه رسمي نسبتا قدرت نژاد به واسطه است، با اين تفاوت اساسي كه احمدي

برد اما  ي چندان از منافع تضعيف دو قطب رقيب سود مي خود و بدون تالش و هزينه  جمهوري خود به

ي  نمادين و بدون قدرت واقعي و همچنين قرار گرفتن در نقطه  فسنجاني به دليل قرارگرفتن در جايگاهر هاشمي

ي  تنها سرمايه(اش  ورزي ي سياست ي تجربه و سابقه نژاد، بايد از همه مند احمدي سيبل حمالت قطب قدرت



قدرت اما تاثيرگذار  مستقل و كماستفاده كند تا همچنان بتواند خود را به عنوان قطب ) ارزشمند فعلي هاشمي

  .     ي سياست حفظ كند در عرصه

ي اصلي را در تغيير  من در متن محور راهبرد تغيير سناريو و پيروزي برنده: اما سوال آخر: 3نوشت پي

آفريني سبزها قرار دادم، سوال قابل تاملي است اگر پرسيده شود چرا از ميان چهار قطب، دست روي سبزها  نقش

شان تعيين تكليف كردم؟ چرا مثال نگفتم قطب رهبري و حاميانش هم قادر به تغيير  تم و به اصطالح برايگذاش

نژاد بردارند و از قضا با  ناپذير از احمدي بازي موجود هستند اگر مثال دست از اين حمايت تلويحي و ظاهرا چاره

؟ از ميان چهار قطب، تكليف قطب تشرهاي چندي به او و حاميانش جماعت معترض را آرام كنند و الخ

قطب هاشمي . نژاد و حاميانش كه روشن است، بيمار نيست قاعدتا كه بردارد بازي برده را خراب كند احمدي

كه اساسا  تر از آني است كه بتواند باعث تغيير بنيادين روند بازي شود، گو اين قدرت رفسنجاني هم به نظرم كم

اش در جهت حفظ و  مطالبات دموكراتيك ندارد و اصوال بازي سياسي ي تحقق دموكراسي و هاشمي دغدغه

در باب سبزها و تغيير . مانند سبزها و قطب رهبري و حاميانش مي. افزايش قدرت قطب خودش است

چرا من مشابه اين تغيير استراتژي را براي قطب شان مفصل صحبت كرديم داخل متن اما  هاي احتمالي استراتژي

هر  "عجالتا"نش پيشنهاد نكردم؟ به نظرم چون نه ممكن است نه مطلوب، مطلوب نيست چون رهبري و حاميا

اي، به خصوص با فرض ثبات و عدم تغيير بازي سبزها، به  اهللا خامنه نوع تغيير موضع بنيادين از سوي آيت

درواقع از  انجاميد، نژاد خواهد مندتر شدن قطب احمدي تضعيف بيشتر جايگاه ولي فقيه و بالتبع آن هر چه قدرت

مند ديگر به يكسان سود نخواهند برد چراكه  قدرت مند و نيمه نظر من، از تضعيف قطب رهبري دو قطب قدرت

هاست نه  اي ساختاري و ميان سهم قدرت هر يك از نقش اگر بپذيريم منازعه بر سر قدرت بيشتر منازعه

ميزان قدرت سبزها در جايگاه اپوزيسيون نخواهد  مندترين قطب تغييري در اشخاص، كاهش ميزان قدرت قدرت

. ي قدرت سود خواهد برد جمهوري به شدت از اين تغيير موازنه كه جايگاه رسمي ديگر يعني رياست داد درحالي



گر جايگاه باشد، ميزان تغيير در قدرت  كه چه كسي تصدي گويم منازعه ساختاري است يعني فارغ از آن وقتي مي

ي تضعيف جايگاه ولي فقيه و قدرت  ها خواهد بود، لذا معادله گر جايگاه ي قدرت يا ضعف تصديجايگاه به معنا

. جمهوري هم صادق بود گري خاتمي در جايگاه رياست جمهوري مثال در زمان تصدي يافتن متقابل جايگاه رياست

حتي اگر اراده هم بكنند اي و حاميانش  اهللا خامنه اما فارغ از عدم مطلوبيت تغيير بازي قطب رهبري، آيت

و  "نتواند"همه قدرت  شود؟ جايگاهي با اين توانند چندان بازي متفاوتي به نمايش بگذارند، چطور مي نمي

ي سياست  ي تجربي در عرصه گردد به يك فرضيه ؟ راستش جواب اين سوال برمي"بتواند"تر  قدرت اپوزيسيونِ كم

) يا اجتماعي(ي سياسي  كه بيشترين قدرت را در عرصه) نقشي(رسد جايگاهي  به نظر ميكه  و جامعه، اين

چرا و چطور؟ ساده  گري را داراست، پذيري و كنش داراست، به صورت پارادوكسيكالي كمترين ميزان انعطاف

كه قدرتي شخصي باشد، قدرتي ناشي از نقش و جايگاه و روابط  است، قدرت مورد بحث ما، بيش از آن

گري كه در جايگاه قدرتمند  مبنا، كنش  هاست، بر اين ها و جايگاه جايگاه با ديگر نقشسيستماتيك اين نقش و 

اي كه  ي شخصي را خواهد داشت، الزامات ساختاري گيرد اتفاقا كمترين امكان عمل بر اساس ميل و اراده قرار مي

گر  ي شخص تصدي رادهدار و موثر هست كه فرديت و ا قدر ريشه او را برساخته است، آن "قدرتمند"جايگاه 

معنا  "جايگاه قدرتمند"غير از اين بود كه ديگر (تاثير تكاليف نقشي و الزامات ساختاري قرار دهد،  جايگاه را تحت

بيني  باز به همين دليل است كه امكان پيش) قدرت سخن مي گفتيم نداشت و البد بايد از اشخاص قدرتمند و بي

هاي غيررسمي و سيالي از جنس جايگاه  بيني جايگاه ز امكان پيشهاي رسمي بسي بيش ا گري جايگاه كنش

بيني فراهم است، امكان  اي كه امكان اين پيش اقليت مخالف و به اصطالح اپوزيسيون است و به همان اندازه

گونه نبود و بر فرض به  تر است چراكه اگر اين ها كمرنگ گري ناشي از اين جايگاه دخالت و تغيير ارادي كنش

وقت  تاثير قرار داد آن هاي رسمي را هم تاحد زيادي تحت گري در جايگاه شد كنش ي فردي، مي ف ميل و ارادهصر

تر  وبيش انتزاعي را با يك مصداق مشخص روشن بگذاريد اين بحث كم. بيني هم چندان ميسر نبود امكان پيش

ترين عملكردها را  بيني غيرقابل پيشرسد در ميان اين چهار قطب، هاشمي رفسنجاني يكي از  به نظر مي. كنم



ها در  بيني دقيق كنش ي او عمال الگوي مشخص و دقيقي را براي تبيين و پيش داشته است، عملكرد دو ساله

گيري او هر سه قطب ديگر در كنجكاوي و  دهد و همين است كه در بزنگاه هر موضع اختيار ناظر بيروني قرار نمي

كه ناشي از افراد قرار  اين درحالي است كه عملكرد سه قطب ديگر بيش از آن. برند چه بسا بيم و اميد به سر مي

ها بوده است و بر خالف  ها باشد، ناشي از خود جايگاه و الزامات ساختاري متناسب با آن گيرنده در آن جايگاه

ا شدت و ضعف گرفت، تنه شد تصور كرد كه هركس ديگري هم در جايگاه اين سه قطب قرار مي مورد قبل، مي

  . هاي سياسي طرفين گرفت،  نه اصل تصميمات و استراتژي اصلي بازي تاثير قرار مي ها تحت كنش

  

  

  


