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 .رفسنجاني

ها را در چند دسته و  بندي كنيد، اين شخصيت شان طبقه اگر شما بخواهيد اين افراد را به لحاظ الگوي شخصيتي

اي هستند  جداگانه folder شان براي خودشان ي جداگانه چون هر كدام شش دسته طبقه جاي خواهيد داد؟ در

. بندي باشند هايي پيدا كرد كه در دو يا سه يا چهار گروه قابل طبقه شان سباهت شود بين يا نه، به نظرتان مي

است؟ خب دانيد منظورم وجوه تشابه و تفاوت از كدام جنبه و جهت  سوال سختي است؟ مبهم است چون نمي

مانده از  يك از پنج شخصيت باقي اي به كدام اهللا خامنه آيت” شخصيت“ترش كنيم، به نظر شما،  بگذاريد ساده

 است؟” تر نزديك“همه 

كه  اول اين. هاي فوق باز هم تدقيق بيشتري پيدا كنند بگذاريد روي دو نكته هم تاكيد ويژه كنم بلكه پرسش

مد ” شخصيت“شناختي  ي اول مفهوم روان كنيم، لذا در درجه د صحبت ميافرا ”شخصيت سياسي“دارم در مورد 

اش كردم چون قاعدتا ما به عنوان شهروندان معمولي اين  را بدين دليل ضميمه ”سياسي“ نظر است، صفت

ايم، ما همواره بروز و ظهور  هاي سياسي نداشته اي با شخصيت ي شخصي و دوستانه و صميمانه جامعه، هيچ رابطه

ي شخصيت  توانيم درباره ايم، لذا به يك معنا، ما حداكثر مي رصد كرده ”سياست“ي  ها را در حوزه آن” خصيتش“

اما قاعدتا براي . وگو كنيم نه بيش از آن شناختي حضورشان در سياست گفت ها به معناي وجوه روان سياسي آن

صورت دهيم، بايد بتوانيم  ”اي سياسيه شخصيت“اي از  و منطبق با واقع  بندي دقيق كه بتوانيم طبقه آن

شناختي و  درواقع بايد بتوانيم ميان وجوه روان. شان جدا كنيم  سياسي ”جايگاه“سياسي افراد را از  ”شخصيت“



بايد بتوانيم عملكردهاي ناشي از شخصيت افراد را . مان تفكيك قائل شويم شناختي كنشگرهاي مورد بحث جامعه

شان تفكيك كنيم، بله، كاري عمال و واقعا ناممكن است، اما اين تفكيك به  گاه و نقشهاي ناشي از جاي از سياست

توانيم اين  پرسيد چگونه مي البد مي. ايم اصطالح ضرورت تحليلي دارد، يعني در مقام تحليل ناگزير از اين تفكيك

ست كه به يك تفكيك را الاقل به همان صورت ذهني و تحليلي صورت دهيم؟ پيشنهاد شخصي من اين ا

كه  هاي مختلف يكديگر تصور كنيم، اين را در جايگاه  آزمايش ذهني دست بزنيم و هر يك از اين شش شخصيت

داشتند، البته تا حد  گرفتند چه كنش و عملكردي مي شان قرار مي ها در جايگاهي متفاوت از جايگاه فعلي اگر آن

هاي  ي قرار گرفتن در جايگاه اين شش شخصيت سابقهزيادي دشوار است اما ناممكن نيست چون هر كدام از 

هاي فرضي تغيير  كند تا آن وضعيت اند و قاعدتا رجوع به آن سابقه به ما كمك مي سياسي مختلف را داشته

ها اگر  اي دارد؟ طبيعي است كه تغيير ذهني جايگاه اما اين كار چه فايده. تر بازسازي كنيم جايگاه فعلي را دقيق

شناختي قضيه يعني تاثير نقش و جايگاه را  تواند وجه جامعه نطبق با شواهد واقعي همراه شود، ميبه دقت و م

شناختي  شناختي جايگاه و نقش را نسبت به متغير روان به خصوص از ديدگاه مني كه متغير جامعه. كمرنگ كند

دانم، اين تغيير  سياسي ميشخصيت، داراي قدرت و تاثير بيشتري در تبيين واريانس متغيرِ عملكرد و كنش 

صورت خيلي محتمل است كه ما تفاوت در عملكرد  ها به صورت ذهني ضروري است چون در غير اين جايگاه

 .شان تلقي كنيم هاي شخصيتي شان منتسب كنيم، ناشي از تفاوت هاي كه به تفاوت در جايگاه افراد را به جاي آن

به اين سوال كمي بيش از يك پيشنهاد شخصي ضرورت دارد  خواهم بگويم اين آزمايش ذهني براي پاسخ مي

حل ديگري براي  شناختي قضيه را كمرنگ كرد و راستش عجالتا راه هرحال بايد به طريقي اثر وجه جامعه چون به

حل بهتري  رسد، اگر شما راه كمرنگ كردن اين اثر جز انجام اين آزمايش ذهني الاقل به ذهن من يكي كه نمي

ي اخير، باز بحث تا حد زيادي مبهم و  گويا با اين نكته. ك شرح داده شده داريد كه خب فبهابراي تفكي

 .شود احتماال تر مي بالمصداق شد، اصال بگذاريد بروم سر اصل مطلب، روشن



 مدار مدرن ي اول يا الگوي شخصيتي سياست دسته

. بندي كرد توان در قالب سه دسته طبقه مدار فعلي در ايران را مي اين شش سياست ”شخصت سياسي“به گمانم 

شان به الگوي  هاي سياسي در ايران كساني هستند كه الگوي شخصيتي ي شخصيت به نظر من، اولين دسته

مدار مدرن، خيلي سردستي و ساده بگويم،  منظورم از الگوي سياست. مدار مدرن نزديك است شخصيتي سياست

يابي و حفظ قدرت و كسب منافع سياسي مرتبط با  ي كسي كه دستمدار است، يعن الگوي ماكياوليستي سياست

به نظرم،  .شود آن، هدف اول و آخرش است و هر نوع موضعي در ارتباط مستقيم با اين هدف است كه تنظيم مي

طلب نسبت به قدرت  هم جاه طلب است، آن مدار، الگوي شخصيتي به شدت جاه الگوي شخصيتي اين نوع سياست

كند  مدار برمبناي اين وجه غالب شخصيتي، كسي است كه تالش مي وت يا شهرت، اين نوع سياستنه لزوما ثر

مداران نيز بر  الگوي طرفداري هواداران از اين نوع سياست. اجتماعي بزند –مهر خود را بر تحوالت سياسي 

داران ميليوني پشت شود، لذا ممكن است در يك مقطع زماني هوا مبناي نفع و ضرر مقطعي است كه تنظيم مي

خواهم بگويم  مي. ي عمومي مواجه شوند سر خود بسيج كنند و در مقطعي ديگر با اقبالي اندك در حوزه

خوش تغيير  يابي به قدرت ممكن است دست ي سياست بر اساس هدف دست ها در عرصه قدر كه مواضع آن همان

اما سومين ويژگي . شان دچار نوسان است ز تحقق منافعشود، الگوي هواداري از آنان نيز بر مبناي تلقي هواداران ا

معناكه  مداران است بدين هاي آشكار يا تلويحي فساد مالي به اين نوع سياست اين دسته، ضميمه شدن برچسب

كنند كه معموال  اي بالقوه از فساد مالي را همراه خود حمل مي مداران مدرن پرونده معموال غالب سياست

ترين فرصت، اين پرونده را آشكار كرده و از رويگرداني عمومي نسبت به  كنند در مناسب شان سعي مي رقباي

نژاد، مهدي كروبي و هاشمي  به نظر من، از شش شخصيت باال، محمود احمدي. ها نهايت استفاده را ببرند آن

يابي و حفظ  براي دستطلب  هايي به شدت جاه ها آدم ي آن هر سه. گيرند رفسنجاني هر سه در اين دسته قرار مي

ترين مطالبات را براي  ترين و مترقي ها و شعارها تا روشنفكرانه ترين شيوه روند كه از پوپوليستي قدرت به شمار مي



ها  ي آن هر سه. اند شان نداشته اند و اساسا ابايي از تغيير بنيادين مواضع ماندن در قدرت طرح كرده  كسب و باقي

ي بارزش هاشمي رفسنجاني است كه  يا خواهند كرد، نمونه  را تجربه كرده ده و افول آنهايي از اقبال گستر دوره

ي تهران نيز راي ندارد و باز  امين نماينده ي راي سي جمهور مملكت است، يك وقتي به اندازه يك وقتي رئيس

دور دوم رياست جمهوري  ي بزرگ جمهوري و البته بازنده رسد كه نفر اول دور اول انتخابات رياست زماني فرا مي

ي باشكوه  رسد كه سبزهاي معترض براي عاليجناب سرخپوش نماز جمعه است و باز البته نوبت به زماني مي

كنم  نژاد البته هنوز افول جدي هواداري از خود را تجربه نكرده است اما فكر مي محمود احمدي .كنند برگزار 

هايش را كه  طرفداران و خشم عمومي نسبت به او و سياست ترين هوادارانش نيز شيب تند ريزش پروپا قرص

ها با اتهامات آشكار و تلويحي  ي آن كه هر سه در نهايت اين. اند اندك اندك در حال رخ دادن است، حس كرده

نژاد هم  تكليف هاشمي و كروبي كه در اين باب روشن است، اما در مورد احمدي. اند فساد مالي مواجه بوده

بخوابد و  88ي  رحيمي تازه از نتايج سحر نفت صدوهفتاد دالري است و دور نيست زماني كه آتش فتنهي  پرونده

 .ي اخير هم بدمد نژاد در اين فقره صبح دولت جناب احمدي

توان به دو زير گروه در داخل خود اين گروه تقسيم  را هم بگويم كه به نظرم اين سه شخصيت را مي البته اين

مدار مدرن كه خب ناگفته پيداست هاشمي رفسنجاني مصداق آن است و  چرچيلي سياست يكي الگوي. كرد

منظورم از الگوي هيتلري، . نژاد و كروبي مصداق آن هستند مدار مدرن كه احمدي ديگري الگوي هيتلري سياست

ز الگوي وجه، بيشتر منظورم اشاره به زير گروهي ا وجوه منفي ديكتاتوري و فالن و بهمان نيست به هيچ

ي پشت  هاي زيركانه كند، تاب و تحمل آهسته و پيوسته رفتن و بازي مدار مدرن است كه رو بازي مي سياست

پرده را ندارد، برايش مهم است كه مهر خود را به تحوالت بزند و برخالف زير گروه ديگر، اين مهر زدن را حتما 

  اين البته بدين معنا نيست كه الگوي چرچيلي دست. بايد بكند توي بوق و كرنا و حتي چشم مخالفين و رقبا

ترين  دهد، به نظرم سرسخت نشيند و عطش خاصي براي تاثيرگذاري بر جريانات سياسي نشان نمي بسته كنار مي



اي از تحوالت سي  مخالفان هاشمي رفسنجاني از قضا كساني هستند كه دست پيدا و پنهان او را در بخش عمده

توانند شواهد و مدارك آشكاري براي اين تالش و  ها نمي بينند گرچه به اين راحتي ب ميي پس از انقال ساله

 .تاثيرگذاري بر روند وقايع را به ديگران نشان دهند

 ي دوم يا آن سر طيف دسته

مدار  اي است كه اعضاي آن اتفاقا چندان به الگوي سياست هاي سياسي در ايران، دسته ي دوم شخصيت اما دسته

معناكه حتي اگر در  روند بدين طلب به شمار نمي چنان جاه به لحاظ شخصيتي، آن. نزديك نيستندمدرن 

 –ي قبل، تمايل چنداني به مهر زدن بر تحوالت سياسي  هاي سياسي قرار گيرند، در مقايسه با دسته جايگاه

  نند كه اتفاقا بالقوهك شان را حفظ مي ي سياست هم وجوه ديگري از شخصيت اجتماعي ندارند، حتي در عرصه

برخالف گروه قبل، . كند شان فراهم مي طلبي و هاي و هوي جهان را به حال خود گذاشتن را در ي انزوا زمينه

ها قرار داشته  ها حتي اگر در قدرتمندترين جايگاه شان هم معتقدند آن ترين مخالفان معموال حتي سرسخت

شان از  كه الگوي هواداري طرفداران اند و در نهايت آن لي مبرا بودهباشند، از شايعات و اتهامات تلويحي فساد ما

خاطر قبلي است نه الگوي نفع  مندانه و تعلق ي قبل، از جنس وفاداري ارادت ها، برخالف الگوي هواداري دسته آن

دسته اي و ميرحسين موسوي در اين  اهللا خامنه گفته، آيت به نظرم، از ميان شش شخصيت پيش. و ضرر مقطعي

هاي مختلف سياسي، اصراري بر مهر زدن بر تحوالت  اند كه زمان تصدي جايگاه هر دو كساني بوده. گيرند قرار مي

وزيري كه پس از ترك جايگاهش، بدون هيچ  در مورد ميرحسين، يعني نخست. اند سياسي نداشته – اجتماعي

رود كنج  كند مي باره ول مي يز را به يكي قدرت، همه چ خواهي و تالش براي باقي ماندن در عرصه نوع سهم

اي هم  اهللا خامنه اما چرا در مورد آيت. طلب نبودن نيازي به شرح و تفصيل ندارد نشيند اين جاه اش مي خانه

مندترين  معتقد به وجه شخصيتي مشابهي هستم؟ دليلم اين است كه ايشان در طي بيست سال تصدي قدرت

اجتماعي اين بيست ساله نقش پررنگي  –اقتصادي –كجاي تحوالت سياسيجايگاه سياسي كشور تقريبا هيچ 



را بنويسند، رهبري ايران  88تا  68اجتماعي از سال  –منظورم اين است كه اگر تاريخ تحوالت سياسي. اند نداشته

مثال بنويسند . تقريبا در هيچ كجاي اين تحوالت پر فراز و نشيب نقش پررنگ و مستقيمي ايفا نكرده است

سياست اقتصادي زمان جنگ را چه كسي به سياست اقتصادي تعديل بدل كرد؟ رئيس جمهور وقت جناب 

طلبانه بدل كرد؟  زدا و صلح خارجي تنش  استهاشمي رفسنجاني، سياست خارجي انزواطلب را چه كسي به سي

هاي سياسي مختلف دست به دست  جمهور وقت جناب آقاي خاتمي، بعد اين وسط مجلس كلي بين گروه رئيس

طلبان و غيره، ميان  دست شدن مجلس ششم با اصالح ها در مجلس چهارم بگير تا يك شده، از قلع و قمع چپ

كه گويا كافي بود در اين بيست  گيري نكرد درحالي اي هرگز مستقيما موضع اهللا خامنه ي اين دعواها آيت همه

خرداد ايراد كند تا صغير و كبير معترضانِ هميشه در صحنه او را اول  29ي  ي مشابه خطبه سال تنها يك خطبه

وند و تبعات شان با رقيب را به سوي او نشانه ر و آخر نظام سياسي ايران تلقي كنند و نوك پيكان دعوا و حمالت

تنها  88اي در جريان وقايع پس از انتخابات  اهللا خامنه خواهم بگويم تنها زماني كه آيت مي. اين مساله تا آخر

كند و اين  كند، فرياد ديكتاتوري و قدرت مطلقه و امثالهم گوش فلك را كر مي اندكي از اختياراتش استفاده مي

چه تاثيرگذاري پررنگي بر روند وقايع بوده است و ايشان ظرف  دهد كه جايگاه ايشان بالقوه مستعد نشان مي

دليل ديگرم . آفريني مستقيم در جريان وقايع پرشمار و متفاوت ظاهر شده است بيست سال با كمترين نقش

نژاد و امثالهم البته نه  در مقايسه با تيپ شخصيتي احمدي(اي  اهللا خامنه طلب نبودن آيت طلب و قدرت براي جاه

هاي مديران و روساي تحت امرش است، شما  رفتار او در عزل و نصب) نشين مثال مقايسه با يك عارف عزلتدر 

رياست سازمان صدا و (نگاه كنيد در اين بيست سال ايشان، اصال نكرده يكي از اين دو رياست تحت اختيارش 

شان را طي  ي ممكن اشته تمام دورهطور گذ را در اواسط دوره بركنار كند، همين) ي قضاييه سيما و رياست قوه

هاي متفاوتي هم گذاشته،  شان كرده، شخصيت ها تعويض العمر تلقي نشدن جايگاه كنند و بعد البد جهت مادام

هاي كپي همديگر و گوش  اهللا شاهرودي كه فكر نكنيد برداشته يك آدم اهللا يزدي را مقايسه كنيد با آيت شما آيت

بعد اين به حال خود گذاشتن مديران تحت امر و نظارت دورا . هاي تحت اختيارش به فرمان را گذاشته در سمت



نژاد كه چهار سال اول تمام نشده، با رسوايي  ها داشتن را مثال مقايسه كنيد با تيپ شخصيتي احمدي دور بر آن

كترين كه دم به ساعت عزل و نصب صورت داده بود و تاب كوچ از رسميت افتادن كابينه مواجه بود بس

كه يك نفر با تيپ  ايد، اين جاست كه آن آزمايش ذهني بكار مي درواقع اين. آورد خواني را نياورده و نمي مخالف

توانست ناشي از  نژاد را در جايگاه ايشان تصور كنيد و ببينيد چقدر تفاوت عملكرد مي شخصيتي احمدي

 .هاي شخصيتي اين دو الگوي شخصيت شكل بگيرد تفاوت

شان است يا در واقع  ت ديگر اين دو شخصيت در حفظ وجوه شخصي و غيرسياسي زندگي شخصيوجه شباه

ي سياست حفظ  شان در عرصه رغم حضور پرمايه اند وجهي از خودشكوفايي شخصي را علي كه سعي كرده اين

ر نقاشي و ي هنر تجلي يافته است، يكي د شان در عرصه شخصي  كنند كه البته هر دو هم اين وجه خودشكوفايي

يك از اين دو شخصيت با  رو شخصي و غيرسياسي است كه هيچ اين وجه توجه به هنر از آن. ديگري در ادبيات

مثل جناب مشايي نيستند كه امروز با اين بازيگر عكس . گيرند شان نسبت به هنر ژست نمي ي ها اين دغدغه

اي اين ژست هنرپسندشان را  هم با آب و تاب رسانهيادگاري بگيرند و فردا با آن يكي چاي و ميوه بخورند و بعد 

هاي ميرحسين را علم كرده  راستش آن زمان انتخابات كه ملت برداشته بودند نقاشي. به رخ اين و آن بكشند

قدر كه آدم مي فهميد چقدر  دادند آن ي خصوصي اين بنده خدا را مي بودند، به من يكي كه حس تجاوز به حوزه

ها را بردارند  اش و هيچ فكر نكرده كه يك روز اين خودش نقاشي كرده، از روي حس و دغدغهاين آدم براي دل 

اي كردن آثار  اي به رسانه اي هم چندان عالقه اهللا خامنه آيت. سر دست بلند كنند براي راي جمع كردن و امثالهم

فهمد كه  ها نمي به اين زودي اش با هنرمندان و شعرا ندارد، يعني كسي پيگير نباشد و حتي ديدارهاي خصوصي

كه گهگاه چه بشود كه دري به تخته بخورد و ديدار  ي جدي و شخصي رهبر اين مملكت است، بس ادبيات دغدغه

كه از ايشان انبوهي جمالت  اصال نشان به آن نشان. اي قرار گيرد ي كار رسانه مايه هنرمندان با رهبر انقالب دست

نوع ظرافت هنري درخشان كه روي در و ديوار و بيلبورد و كتاب و نشريه   هيچقصار هست بيشتر بديهي و بدون 



دانم بيش از يك درصد جمعيت كشور اطالع زيادي از اشعار ايشان و  و بولتن و امثالهم چاپ شده، اما بعيد مي

از  اين وجه خودشكوفايي شخصي كه از قضا هر دو شخصيت. ي ادبيات داشته باشد اش در حوزه آثار شخصي

كنند، همان وجهي است كه  شان جلوگيري مي ها به اين وجه غيرسياسي شخصيت اندازي سياسي رسانه دست

كند، حاال در يكي  ي انزواطلبي و هاي و هوي جهان را به حال خود گذاشتن را درشان فراهم مي بالقوه زمينه

اي در جايگاه  اهللا خامنه شود و در آيت يابد و محقق مي ساله مجال بروز مي مثل ميرحسين اين انزواطلبي بيست

طلبي ناشي از جايگاه تاحد زيادي تعديل شود و آن  شود آن وجه قدرت شخص اول يك مملكت تنها باعث مي

 .چندان پررنگ بر وقايع پر فراز و نشيب بيست ساله را فراهم كند تاثيرگذاري دورا دور و نه

ي قبل، خط  يكديگر در مقايسه با الگوي شخصيتي دسته حال وجه ديگر شباهت شخصيتي اين دو به در عين

پايبند بودن است كه ” همواره و در هر شرايطي“هاي خاصي  قرمز داشتن يا به معناي ديگري به اصول و ارزش

منظورم اين است كه بر . آورد شق بودن را در مورد اين الگوي شخصيتي پيش مي دندگي و كله ي يك بعضا شبهه

چنان بنيادي است كه بعيد نيست شما را به اين فكر بيندازد  شان بعضا آن ل كه تغيير مواضعي قب خالف دسته

هاي  اي وابستگي تام و تمام ندارند و معموال به عقايد و ارزش ها اصوال به هيچ نوع ارزش و عقيده كه اين آدم

چنان تفسيرهاي روزآمد  ماهرانه آنشان باشد و بعد زيركانه و  دهند كه به نفع مختلف تا جايي پايبندي نشان مي

شان صد و هشتاد درجه با  شود مواضع دهند كه باعث مي شان صورت مي ها و اصول گذشته و نويني از ارزش

كنند فارغ  ها و اصول چندي را حفظ مي ي اخير، همواره پايبندي به ارزش شان متفاوت شود، دسته مواضع قبلي

هاي انقالب و  ارزش“در مورد موسوي، احتماال . و اصول همراه باشد يا نباشد ها كه جو زمانه با اين ارزش از اين

هاي  دهد، حاال هر چقدر هم كه هواداران سبز او اعدام يك همچين خط قرمزي را براي او تشكيل مي” امام راحل

اش كوتاه  شگيو موضع امام و مسائل مشابه را به او يادآوري كنند، بعيد است او از اين خط قرمز همي 67سال 

تر  يا اصال چرا راه دور برويم، مورد نزديك. سره متفاوتي اتخاذ كند موضع يك” امام راحل“بيايد و مثال در قبال 



؛ »احساس وظيفه»ي انتخابات بود بر حسب  ي ورودشان به عرصه پا دارد ايشان، نحوه شقي و مرغ يك كله

دند وقتي ديدند موسوي با چه عزم جزمي وارد انتخابات بر طرفداران خاتمي جميعا در بهت و حيرت به سر مي

شده و اصوال كوتاه بيا هم نيست و در تقابل بين او و خاتمي، از همان ابتدا و قبل از هرگونه رايزني هم معلوم بود 

كشد چون اصوال به نظر موسوي شركت او در رقابت انتخاباتي بر اساس نظر  كه اين خاتمي است كه كنار مي

» احساس وظيفه«طلبان صورت نگرفته بود كه حاال بر اساس نظر ايشان بخواهد تغيير كند،  و اصطالح خاتمي

طلبان به ايشان نه بگويد و  اصالح 84هاي سال  ي آن التماس رغم همه چيزي بود كه باعث شد موسوي علي

ها را هم  ريزي ي برنامه همهدرست در بزنگاهي كه نياز خاص و شديدي به ورودش كه نبود به كنار، از قضا پاك 

ي انتخابات و  ي موسوي به عرصه هرچقدر كه اين ورود سرسختانه .ريخت، سرخود به صحنه بيايد به هم مي

خرداد  29ي  طلب موسوي دارد، خطبه ي رقيبي مثل خاتمي، نشان از شخصيت قدرت بيرون راندن قلدرمابانه

حاال . ت حرف حرف من است و الغير رهبري ايران داشته باشدتواند نشاني از شخصي اي هم مي اهللا خامنه آيت

 .كنم خرداد؟ عرض مي 29ي  چرا عدل يكراست رفتم سراغ خطبه

اش خيلي  اي هم يك همچين اصول و خطوط قرمزي وجود دارد كه گرچه دامنه اهللا خامنه به گمانم در مورد آيت

اش در  گري از تحوالت را در طي بيست سال تصديي رخداد طيف وسيعي  گسترده نيست و به همين دليل اجازه

رغم ساليق و حتي عقايد متفاوت  دهد و مديران تحت امرش علي مندترين شخص مملكتي مي جايگاه قدرت

ها ممكن است او را به  يابند اما اين اصول وجود دارد و ناديده گرفتن آن ي كار مي همگي تا مدت زيادي اجازه

خرداد را در چنين فضايي است كه  29ي  كه به نظر من، شخصا، خطبه ارد، چنانسابقه واد هايي بي واكنش

قدر كه  سابقه نيست اما به نظرم همان  ي عجيب و بي مان آن خطبه توان درك و هضم كرد، عجالتا بحث مي

هيچ اي ندارد و در قبال  اش ابايي از پرداخت هر نوع هزينه هاي شخصي موسوي در پايبندي به اصول و ارزش

اي هم در همين راستا براي حفظ  اهللا خامنه ين اصول و خط قرمزها نيست، آيت اي حاضر به باج دادن از ا هواداري



ي محبوبيت يا خشم عمومي  هاي سود و هزينه ها و اصولي كه بدان معتقد است، فارغ از چرتكه انداختن ارزش

شود بداند آن اصلي كه نقض  ي البد كنجكاو ميحاال البته هر انسان عاقل. كند نسبت به شخص خودش عمل مي

اي را به  اهللا خامنه نقض شد چه بود كه آيت 88ي پس از انتخابات  نشد نشد و عدل گذاشت در يك هفته

. فقيه، كمتر نشاني از آن ديده شده بود  اش در جايگاه ولي گري واكنشي واداشت كه در طي بيست سال تصدي

كه از هرگونه  محابا برآشفت چنان چنين صريح و بي لط شده بود مگر كه ايشان ايننعوذ باهللا كجاي قرآن خدا غ

نژاد ممكن است خشم تمام مخالفان  گيري صريح ايشان به نفع آقاي احمدي كه موضع دورانديشي در باب اين

اي در اين  نژاد را اگر نگوييم تماما متوجه شخص او كند، الاقل تا اندازه ميليوني احمدي 13سرسخت حداقل 

اش بازداشت؟  گيري ي موضع و دو دو تا چهارتاي سود و هزينه  خشم و نفرت سهيم كند، چه چيز او را از محاسبه

اي حاال از طريق مشاوران معتمدش بود يا هرچيز ديگر، مطمئن شده بود كه تقلب  كه آيت اهللا خامنه به نظرم اين

و عين همين را (ي انتخابات باشد  ي نتيجه وانسته تغيير دهندهت وجه نمي احتمالي رخ داده در انتخابات به هيچ

هم در سخنان ماندگارشان به اطالع حضار رساندند كه خب صد هزار راي، دويست هزار راي، اصال يك ميليون 

يا به قول خودمان يك چيزي ) نقل به مضمون البته(تقلب، چه ربطي به يازده ميليون اختالف راي دارد آخر؟ 

ها بود،  وبيش مشابه ديگر انتخابات بنابراين اگر بپذيريم كه در نظر ايشان تقلب رخ داده كم:) بگنجد خب بگوييد

كند كه شما نگذاريد يك طرف حرف زور بزند و انتخاباتي را كه  ي مرتب بر آن حكم مي اصول اخالقي و وظيفه

زمايي خياباني ابطال كند، زير بار اين يكي باخته است سر هيچ و پوچ و با يك جور زورآ» به واقع«شما مطمئنيد 

بروي، كال ديگر در اين مملكت سنگ روي سنگ بند نمي شود، يا طرف بايد بتواند از مجراي قانون پيش برود و 

آرايي  دانم صحنه هاي پنهان و چه مي تواند و هي روي دست اش را اثبات كند و به كرسي بنشاند يا اگر نمي حرف

به هر قميتي كه «متوجهيد؟ . كند، بايد به هر قيمتي شده سر جايش نشانده شود ه تمركز ميي پشت پرد ناديده

آيد مهم نيست،  طرف مي ي من به عنوان جايگاه بي ي سود و زيان و چه بر سر وجهه جا ديگر محاسبه ، اين»شده

ي زور بگويد، هركسي بايد مهم اين است كه در اين ميان كسي نتواند با به خيابان كشاندن طرفدارانش به ديگر



چه كه در توان دارد و ايشان ايستاد و از اختياراتش استفاده  در اين موقعيت جلوي حرف زور بايستد با هر آن

طور كه موسوي وقتي  كرد و البته قدمي هم كوتاه نيامد، اساسا قصد كوتاه آمدن هم نداشت از همان ابتدا، همان

يچ نوع وعده و وعيدي در آينده كنار بكشد، او بر حسب وظيفه آمده بود و بر وارد انتخابات شد، بعيد بود با ه

اي هم بر اساس اصول  اهللا خامنه كشيد نه بر اساس نفع و ضرر شخصي؛ آيت ماند يا كنار مي حسب وظيفه هم مي

د كه ممكن اي كه بدان معتقد بود بعد از بيست سال به صحنه آمده بود و تنها همان اصول بو اخالقي –مذهبي 

. نشيني وادارد نه مطلقا هيچ چيز ديگري از جنس وجهه و نفع و مصلحت سياسي و از اين قبيل بود او را به عقب

براي هر دو طرف ماجرا به » آرايي خطرناك نخواهم شد تسليم اين صحنه«ي كليدي  اين است كه به نظرم جمله

شود مصداق  نيدن اين جمله از زبان يك طرف ميهاست كه ش يك اندازه مصداق دارد و تنها تفاوت جايگاه

البته يكي از دو طرف . كوه و فالن و بهمان شود مصداق شير آهن ديكتاتوري و امثالهم و از زبان طرف ديگر مي

كه  خطا كرده است قاعدتا، مشاوران يكي از دو طرف سهوا يا عمدا اخبار و اطالعات غلط داده است، فارغ از آن

ام  باشد كه قرباني بينش نادرست مشاوران مورد اعتمادش شده است يا به عكس، بحث اصلي اين آقاي موسوي

كه  بيش از آن) مشخصا آقاي موسوي)اين است كه دعواي پس از انتخابات ميان رهبري و سران جنبش سبز 

ن دارد از هاي قدرت، دفاعي است مقدس كه هريك از طرفي دعوايي تهاجمي باشد بر سر تصاحب يا حفظ جايگاه

زني اصول است كه هر  گرايانه و غيرقابل چانه دهد و از قضا به دليل ماهيت اصول هايش صورت مي اصول و ارزش

باز به دليل همين . اند شان ايستاده نشيني از مواضع چنين محكم و استوار و بدون يك قدم عقب دو طرف اين

جور دعواي واقعي  دستاورد است، چون دعوا يك و كم چنين براي هر دو طرف پر هزينه ماهيت است كه دعوا اين

زني و امتياز گرفتن و امتياز دادن قابل حل و فصل باشد،  بر سر سهمي از قدرت نيست كه فرضا با مذاكره و چانه

اش ايستادگي  پندارم چه بدان معتقدم و درست مي چه در توان دارم پاي آن ي آن جور تا آخر خط و با همه يك

شود با گذشت زمان  وار كشانده است، شكلي كه باعث مي بست ت كه دعوا را به اين شكل بغرنج و بنكنم اس مي

هاي سر  زني جور زور آزمايي براي چانه شود نه يك تر مي تر و روشن ها و مواضع باشد كه پررنگ فقط مرزكشي



هر “وبيش  ي قبل كه كم دستهكه بر خالف الگوي شخصيتي  اش اين خالصه. مذاكره و امتياز گرفتن و امثالهم

شود به ويژه در طي زمان، الگوي  زني و تفسير و غيره محسوب مي شان قابل مذاكره و چانه براي” چيزي

وجه قابل مذاكره  داند كه به هيچ هايي هر چند اندك مي ي اخير، خود را پايبند به اصول و ارزش شخصيتي دسته

 .شود زني محسوب نمي و چانه

رغم دوران  ها، در مورد يكي حتي علي هاي شخصيتي بنيادين، هر دوي اين شخصيت شباهت گذشته از اين

ي اتهامات فساد مالي از جنس اتهامات  سياسي يك كشور، حتي با شبهه  مندترين جايگاه طوالني تصدي قدرت

اري از هر دوي كه الگوي هواد اند و در نهايت اين ريز و درشت ضميمه شده به هاشمي رفسنجاني مواجه نبوده

اهللا  طلبي مقطعي، در باب آيت خاطر قلبي است نه نفع مندانه و تعلق ها، از جنس وفاداري ارادت اين شخصيت

اي كه اين نكته نياز به شرح و تفصيل زيادي ندارد اما در مورد ميرحسين موسوي هم معتقدم نگاهي به  خامنه

هاي عمدتاً  ري را آشكار خواهد كرد، طيف وسيعي از آدمخاط ي اول مشاوران و هواداران او چنين تعلق حلقه

حال در جريان انتخابات و حوادث پس از  هاي سياسي نبوده و نيستند و با اين آكادميك كه اساسا از جنس آدم

كه اصوال  هاي گزافي شدند و دم هم نزدند بدون اين آن، بدون هيچ نوع شك و ترديدي حاضر به پرداخت هزينه

كرباسچي (اين الگو را مقايسه كنيد با مثال الگوي مشاوران كروبي . ر اين ميان مدنظرشان بوده باشدنفع خاصي د

كش، حتي در همان روزهاي آخر پيش از انتخابات هم  هاي پس از انتخابات پيش كه هزينه) و عبدي و امثالهم

ور اول انتخابات، قانع شده و به ها هم با همان استدالل احتمال پيروزي موسوي در د شايعاتي بود كه حتي آن

 .اند كروبي راي نداده

  

  



 گرها ي سوم يا ميانجي دسته

توان در آن جاي داد،  هاي سياسي كه به گمانم عجالتا تنها سيد محمد خاتمي را مي ي سوم شخصيت اما دسته

به اين معنا  ي اول دور است و مدار مدرن دسته اي است كه گرچه از الگوي شخصيتي سياست الگوي شخصيتي

هايي را براي اين الگوي  ي اجرايي سياست نباشد، اما جهان سياست مدرن جايگاه شايد چندان مناسب حوزه

هايي كه ضمانت اجرايي واقعي براي تحقق  جايگاه. شخصيتي تدارك ديده است كه قابل ناديده گرفتن هم نيست

صميمات شخص قراگيرنده در جايگاه، از جنس ي مواضع و ت گر آن جايگاه ندارد و پشتوانه تصميمات تصدي

شان  ها بنا بر ماهيت اين جايگاه. مثل؟ مثل جايگاه دبيركلي سازمان ملل. محبوبيت و مشروعيت عمومي است

طلب نبودن از الگوي  طلب و قدرت گرند، الگوهايي كه از نظر جاه نيازمند الگوهاي شخصيتي ذاتا ميانجي

هاي نامشخص  گيري شوند اما از جهت تصميمات به شدت محتاطانه و موضع ي اول متمايز مي شخصيتي دسته

اي كه به قول خودمان نه سيخ بسوزد نه  ي ميانه و تعادل باقي بماند به گونه كند در نقطه سعي مي” همواره“كه 

دهند  ميي عمل قرار  اي كه اين گروه سرلوحه هاي اخالقي ش اصول و ارز. شود كباب، از گروه دوم متمايز مي

چنان كلي و مورد توافق عمومي است كه عمال ممكن است با هر نوع موضع مشخصي سازگار در آيد و دقيقا  آن

گيري صريح و مشخص جز به اجبار و ضرورت اجتناب  به همين دليل است كه اعضاي اين دسته معموال از موضع

اري از يك طرف و بيزاري از طرف ديگر كنند تا مبادا آن اصول كلي و نامشخص رنگ مشخص و واقعي طرفد مي

عملي  مخالفين اين دسته، اين الگوي شخصيتي را بيش از هر چيز به ترديد و تذبذب و دودلي و بي. را بگيرد

گري بنا شده  كنند اما واقعيت آن است كه الگوي شخصيتي اين دسته كه بر محور ميانجي متعاقب آن متهم مي

هاي مشخص سياسي، بلكه مناسب تعديل تصميمات سياسي ديگران است با  گيري است، كال نه مناسب تصميم

قدري كه جايگاه دبيركلي  دردسر بيشتر ندهم ديگر، همان. استفاده از همان ابزار مشروعيت و محبوبيت عمومي

ي سياست در  حال براي حوزه هاي سياسي متداول جهان سياست متفاوت اما در عين سازمان ملل از جايگاه



هاي سياسي معمول  گر هم نه شايد مناسبِ تصدي جايگاه مدرن ضروري است، الگوي شخصيتي ميانجي جهان

 .هاي خاصي در جهان سياست مدرن مناسب و حتي بيش از آن، ضروري هستند اما براي تصدي جايگاه

درست و منطبق ها هم  بندي ي اين دسته ها را زدي كه چه؟ گيريم كه همه ي اين حرف پرسيد همه حاال البد مي

 :شود گرفت ي اصلي مي اش كه چه؟ به گمانم از كل اين بحث دو نتيجه با واقع، ته

شناختي جايگاه و نقش نسبت به متغير  متغير جامعه« : اول همان تاييد اين فرضيه كه اول اين نوشته هم گفتم

» ملكرد و كنش سياسي استشناختي شخصيت، داراي قدرت و تاثير بيشتري در تبيين واريانس متغيرِ ع روان

توان  اش زيادي مبهم و پيچيده است؟ خب منظورم دقيقا همين است كه مي اين كه گفتم يعني چه؟ جمله

هاي كامال متفاوتي ديد و  را در جايگاه) اي و ميرحسين موسوي اهللا خامنه مانند آيت(الگوهاي شخصيتي مشابهي 

ي تشابه الگوي شخصيتي، تفاوت عملكرد بيش از هر  به واسطه تفاوت عملكرد زيادي را مشاهده كرد كه قاعدتا

از آن . هايي كه بدان معنقدند افراد است نه شخصيت يا اصول و ارزش» نقش«و » جايگاه«چيز ناشي از تفاوت 

كه به دليل ) مانند ميرحسين موسوي و مهدي كروبي(توان الگوهاي شخصيتي كامال متفاوتي را ديد  طرف مي

رسد، در تحليل وقايع و  ي اول كه به نظر مي اين نتيجه. اه و نقش، عملكرد نسبتا مشابهي دارندتشابه جايگ

مداران متمركز شويم  ها و عقايد سياست كه بر روي شخصيت و خصوصيات اخالقي و ارزش شرايط، بيش از آن

 .يمها تمركز كن هاي سياسي و روابط ميان آن»نقش»ها و  » جايگاه»بايد بر چند و چون 

رسد براي تصدي جايگاه ولي فقيه در قانون اساسي ايران، از ميان اين سه  كه به نظر مي ي دوم آن اما نتيجه

. ترين گزينه براي تصدي اين جايگاه باشد اي مناسب اهللا خامنه دسته الگوي شخصيتي، الگوي شخصيتي آيت

اند آن حد از اقتدار و اطميناني را تو الگوي شخصيتي سوم مناسب نيست چون اصوال به لحاظ شخصيتي نمي

تصدي اين جايگاه . ي تصدي اين جايگاه با آن اختيار مهم و حياتي فرماندهي كل قوا است اعمال كند كه الزمه



مدار مدرن نيز در كمترين زمان ممكن،  ي اول يا همان الگوي شخصيتي سياست توسط الگوي شخصيتي دسته

بار خواهد آورد، به گمانم تصور ذهني تصدي جايگاه ولي فقيه با آن اختيار  يك ديكتاتوري مخوف و تمام عيار به

نژاد و پيامدهاي  اي شبيه محمود احمدي ي فرماندهي كل قواي نظامي از سوي الگوي شخصيتي تمام كننده

كرد، چندان  يها كه نم ها يا به تعبير بهتر سوء استفاده هاي اين جايگاه چه استفاده كه او از ظرفيت هولناك و اين

همه تنگ و دست و پا  اي كه محمد خاتمي آن فقط كمي فكر كنيد او از جايگاه رياست جمهوري. دشوار نباشد

هايي براي  جمهوري را به مجلس برد، چه ظرفيت ي افزايش اختيارات رياست كرد كه اليحه اش مي بسته احساس
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