
  نه؟ ييمشا/نژاد يدماحچرا 

ـ  و  خ گذشته است كميمتن البته تار: درآمد شيپ ـ يب پـس از   ياش را چنـد روز  ش از دو سـوم يش، ب

 يها يگرفتار يوارد بر آن نوشتم، بخش آخرش اما خورد به پست برخ يو نقدها» راه چهار«انتشار 

ك يـ حال فكر كـردم اوضـاع    نيبا ا ...ات شد و خاك خورد ويبو همه ماند  نين شد كه ايو ا يشخص

 ياش بـرا  اش مرجح بـر ناگفتـه مانـدن    خ گذشتهير قابل بداند، انتشار تارياست كه اگر كمانگ يجور

  .شه استيهم

  طرح مساله. 1

 ي، انگار مـثال كسـ  است اصال يمعن يب يجور كيم، يگو يست؟ عنوان را ميرسد، ن يمسخره به نظر م

 ياش را بگـذارد رو  هم و غم نوشـته  ي سنده بخواهد همهيكه نو يآر ييمشا/نژاد ياحمدگفته است 

دوسـتان بـه    يانتقـاد  يها مجموع استداللاز  ا نه،يمسخره به نظر برسد اما  نه؛ ييمشا/نژاد ياحمد

ام در  نيتوانم به تخم يمكه من چندان ن شود يجه حاصل مين نتيا» چهار راه« يشنهاديپ ياستراتژ

و  نان كـنم ياطم يا اهللا خامنه تينژاد و آ ين احمديب يا نهيانتخاب دو گز يش ذهنيآن آزما ي جهينت

توانـد در دوران   يمـ  ييچه فرصت ها«گونه طرح كرد كه  نيشود سوال را ا يمشان يبسا به قول ا چه

 يند دموكراسـ يع فرايتواند موجب تسر ينژاد چقدر م يمحمود احمد«ا يرخ دهد؟  ياحمد-ييامش

طور  نيا درواقع . درك بسا قابل و چه يك اما واقعيز، تراژيب، طنزآميعج يطرح سوال، »شود؟ يخواه

ب ت موجود در قاليل وضعيف و تحليبا اصل توصشان يمانند ااز خوانندگان  يخشام ب دهيمن فهمكه 

شـان هـم از جهـت     امـا نـه، مخالفـت    يشنهاديپ يچهار قطب و نه دو قطب موافق بودند با استراتژ

مجمـوع  از درواقـع  كـه گفـتم    و چنـان  "ش ا تيـ وبلمط"اد بود و هم از جهت شنهيتحقق پ "امكان"

اهللا  تيـ ح آيت و تـرج يـ مطلوب كـه فـرضِ   شـود  يجه حاصل مـ ينتن يدوستان ا يانتقاد يها استدالل

تـالش و تحقـق مطالبـات     اريـ محـك و مع ، بـا  يا نهيك انتخاب دو گزيدر  نژاد يبر احمد يا خامنه

  .است يك فرض قابل چالشيدموكرات



ه به يفق يلت با ويسبزها از ضد ير بازييكه همان تغ يشنهاديپ يتحقق استراتژ يدر باب دشواراما 

نوشـت   يژه در پـ ي، به و»چهار راه«من در خود باشد،  يحيت تلويت و چه بس حمايت عدم ضدمس

سـبزها را هرچنـد قابـل درك و     يريـ گ شان كه جهتيام و از قضا بر خالف ا اش مفصل پرداخته اول

نـژاد،   يون سبز و احمديسيگاه اپوزيجا يداند، من با طرح شباهت ساختار يم غيرعقالنياما رش يپذ

ر يناپـذ  و چـه بسـا اجتنـاب    يعقالن ياديرشان را تا حد زيناپذ ب سازشيع رقفبزها به نس يعلت باز

 يجـد  يدهايترد يشنهاديپ يتحقق استراتژ "امكان"كه من هم شخصا در  نياش ا خالصه. دانستم

فارغ از طرح  يشنهاديپ يمخالفان استراتژ ياست كه برخ ين در حالياش نه، ا تيدارم اما در مطلوب

ر سـوال بـرده   يـ شـنهاد را هـم ز  يپ "تيـ مطلوب"اساسا  ييها امكان تحقق، با طرح استدالل د دريترد

دهم كه  ينشان م  كنم و بعد در مقام پاسخ يم يبند ها را خالصه و جمع ن استدالليمن ابتدا ا. بودند

طـب  ران در مقابله با قيا يت از رهبريحما يها معتقدم استراتژ ن استدالليا ي همه "رغم يعل"چرا 

  .ك استيها و مطالبات دموكرات نژاد در جهت ارزش ياحمد
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ق يك تدقياگر م، يرا مرور كن يشنهاديپ يت استراتژيمخالفان مطلوب يها استداللكه  نياما قبل از ا

 ياريم، از بسـ يصـورت دهـ   يشنهاديپ يق از استراتژيمعنا و منظور دق يعنيكوچك در اصل بحث 

ه و چه يفق يت با وليكه منظور من از عدم ضد نيهم ا آن. خواهد كرد احتماال يريها جلوگ تفاهمسوء

م منظور من اتخاذ يست؟ خالصه بگويقا به چه معناست؟ مصداقش چياز آن دق يحيت تلويبسا حما

نـژاد دم بـه سـاعت بـه      ينـه احمـد  . ه اسـت يفق يگر نسبت به وليمشابه موضع دو قطب د يموضع

ن يـ تفاوت موضـع ا . كند يعت ميد بيتجدوقت  يوقت و ب يرفسنجان يرود و نه هاشم يم يبوس دست

ش منـافع،  يفتد و در جهت حفـظ و افـزا  يش بيبعضا پا. ت نداشتن استيدو با موضع سبزها در ضد

شان يا يل سخنان و رهنمودهايشان ذ و منافع ها با طرح خواست يه گذاشتن از رهبريهم از ما ييابا

 يد رهبريگو يدا شود مياست مجلس خبرگان كاندير يخواهد برا يم يرفسنجان يهاشم ثالم. ندارند



نبـود كـه طـرف     ياصال آدمـ  يرفسنجان يف نكرده بود، هاشميشان تكلياند، حاال انگار ا ف كردهيتكل

بنـابر   يرفسنجان يت هاشميكه در نها نيست ايكه معلوم ن نيگو ا:) ها برود البد جور پست و مقام نيا

 ي ن ماندهيزم يف روين سمت انصراف داد، چه بر سر تكليا يبرا يداتوريش آمده از كانديط پيشرا

كند  يشات معظم له عمل ميح فرماينژاد كه صبح خالف صر يضا در مورد احمديا. ش آمديپ يرهبر

شـنهاد  يمن از پ ين وقتيبنابرا. دهد يشان ارجاع م شاتيو فرما يبه رهبر ون يزيد در تلويآ يو شب م

حـرف   يحيت تلـو يـ ت و چه بسـا حما يه به سمت عدم ضديفق يت با ولير موضع سبزها از ضدييتغ

ست كه ين نيوجه ا چيگر است، منظورم به هيمشابه موضع دو قطب د يزنم، منظورم اتخاذ موضع يم

 اديـ دانـم فر  يبروند و چه مـ  يبوس ل شوند و به دستيران دو آتشه تبديپذ تيك شبه به واليسبزها 

هـا   يبـاز   ن مسخرهيبه ا يازير آقا، نيو امثالهم سر دهند، نخ "حكم جهادم دهد يا اگر خامنه يوا"

گـر نسـبت بـه    يت آشكار به درآورده و به موضع دو قطب دياست موضع خود را از ضد يست، كافين

ـ  ين يها الاقل از ا ك كنند تا تفاوت قطبينزد يرهبر ه كمرنـگ  يـ فق يك منظرِ موضع نسبت بـه ول

  .شود

كه مـثال مـا بـه اصـل      كر كردف يزيچ يا هيانيب يا نامهشود به انتشار  ياش م ن شكليتر ياتيدر عمل

ظ اصل فم حيكن يم و اتفاقا فكر ميمعتقد يشان در قالب قانون اساسيارات ايه و حدود اختيت فقيوال

 110 له در اصـ ح شـد يف تصريارات و تكالين اصل و حدود اختيكند ا يجاب ميك و توازن قوا ايتفك

ب و دور از يـ ز چندان غريچ يا هيانيب/ن نامهين چنيا. تمام و كمال حفظ و محقق شود يقانون اساس

جزء مطالبات سبزها بوده  "يتنازل قانون اساس يب ياجرا"ام ياال ميست، به هرحال از قديهم ن يذهن

، مهـم  110 لاصـ  يرو يك وقتـ يـ اسـت و   يقانون اساس 27اصل  يد رويتاك يك وقتياست، حاال 

ر مواضـع صـد و   ييـ تغ ي در هنگامـه  ياست و حت يد است كه همان قانون اساسيمحل اراجاع و تاك

آورند كه اصال  يالبد حاال دوستان هجوم م .بماند يثابت باق ياديتواند تاحد ز يهم م يا هشتاد درجه

ه منتشر كنـد  يانيو ب نامه يز من؟ كيآخر عز يم، كيريشنهادات شما را بپذين پيفرض محال كه ما ا



د يـ فكـر كـن، خـب خودتـان دار     يزنـ  يكه مـ  يحرف يهم به امكان عمل يط؟ خب كمين شرايدر ا

شنهاد اسـت  يپ "تيمطلوب"كه بحث ما عجالتا استدالل در جهت  ي، درحاليعمل "امكان"د ييگو يم

ام  دات پرداختهشنهاين پيتحقق ا "امكان"به  ين متن كميهم دومنوشت  يحال در پ نينه امكان، با ا

و  يرواقعـ يو غ يلـ يتخ يشـنهاد يپ يهـا  ين اسـتراتژ يرسد ا يطور كه به نظر م ا واقعا آنيكه آ نيو ا

كـه   يشنهاديپ ياستراتژ "تيمطلوب"مخالفان  يها استداللم سر مرور يبرساما  هستند؟ "ناممكن"

  .اش را دادم باالتر وعده
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ان ين قطب در ميمندتر ران قدرتيا يهم، رهبر »چهار راه« ي سندهيدر نظر خود نو يكه حت نياول ا

از آن،  يحيت تلـو يـ ه و حمايفق يگاه وليت با جايعدم ضد ين استراتژيبنابرا .چهار قطب فعال است

 يريگكـم از كـاهش قـدرت آن هـم جلـو      انجامد، دستين قطب نيمندتر شدن ا اگر به هرچه قدرت

 يگر يمند كه به خصوص تصد ن قدرتين چنيا يرسد وجود قطب يكه به نظر م يدرحال. خواهد كرد

بر . است يها و اصول دموكراس است، آشكارا بر خالف ارزش ير انتخابيش غيوب العمر و كم هم مادام آن

 يده مـدع سنيچه نو ، بر خالف آنرانيا ياز رهبر يحيت تلويت و حمايشنهاد عدم ضدين اساس پيا

شود گفـت   يكم م ك در تضاد است، دستيها و مطالبات دموكرات م با آرمانييآن شده است، اگر نگو

  .ها و مطالبات ندارد ن ارزشيهم با تحقق ا ينسبت

 ينـ يع يامدهايپ ين تفاوت كه بر رويجهت با استدالل اول است با ا ش همين استدالل كم و بيدوم

معنـا كـه از كجـا معلـوم اصـال كـه        نيگذارد، بد يانگشت م يشنهادين پيچن يتحقق فرض يو عمل

اش  يمواضع استقبال كنند؟ خودمـان  يا هجر صد و هشتاد دريين تغيانش از چنيران و حاميا يرهبر

گـر؟ حـاال كـه    يد؟ حـاال د يـ ا مان كـه ا، زرنـگ   يكه از كجا معلوم طاقچه باال نگذارند برا نيشود ا يم

ادتان افتـاده از  يد يا دهيه را باخته ديآخر قاف د و دستيا ل كردهيتحم ينه به نظام اسالميهمه هز نيا

ا و دو يـ و از سر ر:) ؟يحيتلو(بند  ميت نين حمايد؟ سرتان را بخورد ايه دست برداريفق يت با وليضد



شـود   يم ميبرگردان ياسيس يها ستياستراتژ ترِ يجدمثال ن انتقاد را اگر به زبان يا. و الخ يدوزه باز

ممكـن   يشـنهاد ين پي، تحقق چنـ يا زهيكاليو راد يدو قطب ين فضايكه فرض محال كه در چن نيا

ان رفـتن تـام و تمـام طـرف مقابـل      يو از م يكه دو طرف به كمتر از نابود يطين شرايباشد، در چن

همراه خواهد بود كه  ين خطر جدياش همواره با ا ك طرف از مواضعي ينينش شوند، عقب ينم يراض

همـه جانبـه و    يا دوباره گرفته و بـا حملـه   يجاناش  بيرق يكيتاكت ينينش ن عقبياز ا طرف مقابل

سـك و  ين ريـ سـنده ا يا نويآ. ديطرف مقابل برآ ينابود يعنيگفته  شيگسترده درصد تحقق هدف پ

  ش كرده است؟يبرا يشنهادش را هم در نظر گرفته و فكريخطر پ

ن دوستان سبز مرا ياش ب رشيطرح و پذ يگستردگكنم  ين استدالل كه اعتراف ميت سوميو در نها

كه چرا كـه نـه؟ واقعـا     نيا، ن متنيهم ييشنهاد انتهايست جز پين يزيهم چ انداخت، آن يبه شگفت

 –نـژاد   يدم احمـ يق تـ يـ ك از طريمطالبات دموكرات يريگيپ يها ليها و پتانس تيچرا نشود به ظرف

ت نظـام را  يـ رانيكند و دم به سـاعت ا  يدو هزار و پانصد ساله برگزار نم يها فكر كرد؟ جشن ييمشا

 ين دشـمنان جمهـور  يتـر  شدن روابـط بـا سرسـخت    يكند، از عاد يكند كه م يبوق و كرنا نم يتو

را يزند، اخ يزند كه م يدم نم يچنان آن يها يمت شر به پاكنيشده به ق يل، حتييمانند اسرا ياسالم

و متعلقاتش هم مانور داده، خب چرا كه نه؟ مـا كـه    يبارجاب اجح يرو يهم كه مشاهده شده حت

مـان   اش خـوش  افـه يم اصـال از ق ييهم ندارد البد كه بگو ي، معنيم با كسيندار يا مشكل شخصيگو

الظـاهر از   يلـ م كه عيمتوسط هست ي ند، دنبال منافع و مطالبات طبقهينش يمان نم د و به دليآ ينم

خـب  . شـان وجـود دارد   و تحقـق  يريگيپ يبرا يشتريرش بيانش پذينژاد و حام يطرف قطب احمد

ران نـه  يـ ا يت از رهبـر يشنهاد حمايرسد واقعا پ يبه نظر م، يم كنار دو استدالل قبليها را بگذار نيا

املـه بـا قطـب    و مع يشـنهاد بـاز  يرسد بلكـه در مقابـل پ   يناممكن به نظر م ياتيفقط به لحاظ عمل

  .  ستيبرخوردار ن يت چندانياز مطلوب انش، اساساينژاد و حام ياحمد



كـنم   يهـا، مـن فكـر مـ     ن استدالليا ي و توجه به هر سه دسته يرغم آگاه يعل يعنيها،  نيبا تمام ا

از آن و بـالتبع   يحيت تلويت و حمايه به سمت عدم ضديفق يت با ولير موضع از ضدييتغ ياستراتژ

 يهـا  ناكارآمـدش در عرصـه   يهـا  اسـت ينـژاد و س  يكان اعتراضات به سمت قطب احمديپ گرداندن

ه و سكوت و چه بسا ائـتالف  يت فقيدر افتادن با اصل وال يبر موضع فعل يمختلف، مرجح بر پافشار

بِ يـ رق يهـا  رغـم اسـتدالل   يح علين ترجيا يلم برايدال. است ييمشا –نژاد  يبا قطب احمد يضمن

  ؟ستيگفته چ شيپ
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مثـل   يك كسيكه  نينژاد نه، البته واقعا ا يجا كه چرا احمد نياز ا :)تر است از آخر شروع كنم راحت

كـه   يشـان يك هم يد براياياست ب يو دموكراس ياست آزاديس ي اش در حوزه يجد ي من كه دغدغه

هـا و   تيمطلوب ك است، از عدميو دموكرات خواهانه ياول مطالبات آزاد ي ها هم در درجه آن ي دغدغه

 يكينفسه  يف ين كاريانش استدالل كند، چنينژاد و حام يافتن قطب احمديچه بسا مضرات قدرت 

دا شـود، شـما   يـ است پيس ي د تنها در عرصهياش شا ز است كه نمونهيمآ ل طنزياص يها هياز آن كنا

 يحاضر نبودند سـر سـوزن   ين روزها حتيهمش در يكه دو سال پ ييها آدم يد برايايفكر كن آدم ب

زش به كنار، تـو  ياصال همه چ«رند چون به قول خودشان ينژاد را در نظر بگ ياحمد يروزياحتمال پ

  قـا همـان  ي، حـاال دق »گر تحمل كـرد يچهار سال د ين آدم را برايا ي افهيشود ق يفقط بگو چطور م

 ييمشـا  -نـژاد  يق قطب احمديك از طريموكراتمطالبات د يريگيت پيها به فكر استفاده از ظرف آدم

ز و يطنزآم يها هيحاال كنا. كند يكه رو نم يزيطنزآم ييكنا يها است چه اشارتياند، چرخ س افتاده

 ل مخالفت منيدل نيتر ياصلنه؟   ييمشا/ نژاد يچرا احمد: م سر اصل مسالهير از آن به كنار، برسيغ

مخالفان  ين شش سال از سوياست كه تمام ا يل روشنيدل، همان ييمشا –نژاد  ياحمد ي نهيگز با

همزمـان و بـه    يژگين دولت از دو ويكه ا نيشده است، ا يطرح و مستند سازتمام دولت او با قوت 

دهــم بــا ارجــاع بــه  يح مــيشخصــا تــرج. يبــيفر و عــوام يناكارآمــد: ت برخــوردار اســتيــحــد نها



هـم   گفته اضافه كنم، آن شيپ يژگيگر را هم به مجموع دو ويد يژگيك وي» ياسيس يها تيشخص«

مداران مـدرن   استيس ي ندهيفزا يطلب و جاه يطلب قدرت ينژاد نه فقط از الگو يكه محمود احمد نيا

تلـف تـا   مخ يش قدرت و فـتح سـنگرها  ين افزايهم در راه ا يبرخوردار است، بلكه اصوال خط قرمز

 تاسيس ي او در عرصه ينيرآف ا نقشي يگر، بازيشناسد، به عبارت د ياست نميس يها كوره ن دهيآخر

 يژگيك وي ينيآفر و نقش ين نوع بازيآن است، ا ي ران، به شدت مدرن و تابع قواعد افسون زدودهيا

ر است و اصوال به يناپذ يريشان نسبت به قدرت س گران آن نه فقط عطشيكه باز نيهم ا مهم دارد آن

برنـد،   يمـ  شيپـ  "بتواننـد "كه  ييش قدرت را تا جايشوند و افزا ينم ياز قدرت راض يسطح متوسط

ز از يـ آم به ندرت تن به كنـار رفـتن داوطلبانـه و مسـالمت    جاست كه  نيه ايتر قض وجه هولناكبلكه 

 ي گردنـد، نمونـه   يزم، از پنجـره بـا  يشان كن رونياست بياز در س ي، به زبان خودماندهند يقدرت م

كـرد بعـد از آن شكسـت     يفكر مـ  يد كمتر كسياست كه شا يرفسنجان ياش هاشم ب و نقصيع يب

كـه او   ياست باز گردد، درحاليس ي كننده در انتخابات مجلس ششم، باز به عرصه رانيمفتضحانه و و

هـا   ين بازيتر هشد و بعد از آن هم هوشمندان 84سال  ياست جمهورير يدايكاند يچ تعارفيبدون ه

را  ياجتمـاع  – ياسـ ياده كرد تا همچنان نقش پررنگ خود بر تحـوالت س ياست پيس ي را در عرصه

 . حفظ كند

نژاد از  يكرد انفكاك قطب احمديتوان در پرتو رو ينشان خواهم داد كه چطور م يگريد يمن در جا

 يارد دالريليچند م يها ژهدر پرو )از سپاه البته يبخش( سپاه ي ك كردن گستردهي، شريقطب رهبر

از ) ژه دارميـ د ويـ ك تاكيسـتمات يس ي واژه يرو( "كيسـتمات يس" يانـداز  از دست يرا مصداق يدولت

از دسترس او  يو قانون ياز قدرت دانست كه به صورت ساختار ييها نژاد به حوزه يقطب احمد يسو

هوشـمندانه بـه    يانـداز  سـت حـد و مـرز و د   يبـ  يطلبـ  ن قدرتيق اياما عجالتا ذكر مصاد .اند خارج

رسـد   يكـه بـه نظـر مـ     نيبحث، ا يم به محور اصليم و برگرديمختلف قدرت را كنار بگذار يها حوزه

توانـد   يمـ  ييهـا بـه تنهـا    برجسـته دارنـد كـه هـر كـدام از آن      يژگـ يانش سه وينژاد و حام ياحمد



ب يگر تركيشود، د ياش تلق يرانيف ايار نحيهم از نوع بس ك، آنيدموكرات يساختارها ي كننده رانيو

ك يـ نژاد ناكارآمد است چـون   يدولت احمد. سازد يچندسر م يكتاتوريجور د كيشان كه  و مجموع

 يهـا  استيو س  سيبه رئ يزان سرسپردگيشتر از جهت مياست كه كارگزارانش ب يور دولت محفلج

ار تخصـص و  يـ و معشوند و نه با محـك   يانتخاب م:) ركارشناسانهيهمان غ(اش  ليو هردمب يشخص

ممكن بود از  ين شش ساله دست هر نوع تكنوكرات باسابقه را كه حتيطور كه در ا همان. يكارآمد

محسوب شـوند،   ياسالم يت نظام جمهوريا الاقل همسو با كلي يهم خنث ياسيس يشهايجهت گرا

سـازمان   از انحـالل . و امثالهم كوتاه كـرده اسـت   ياست خارجيو س يمختلف اقتصاد ياز عرصه ها

دانشـگاه  (  اش گرفته تا انحالل دانشگاه كارشناسان باسابقه ي هيكار كردن كليبرنامه بودجه و از كار ب

 ي بـا سـابقه   ير روسـا ييـ و تغ) فيت دانشـگاه شـر  يرياقتصـاد و مـد   ي ران، دانشكدهيا يعلوم پزشك

) فيپور دانشگاه شر رابسال از كار بركنار شد و سه 20كه بعد از  يدانشگاه بهشت يقباد(ها  دانشگاه

در وزارت  يمثل صفارهرند ياوردن كسيتاب ن يفرهنگ و حت ي ب در حوزهيب و غريرات عجييتا تغ

بـا   يروهـا ي، بازنشسته كـردن ن ها نيا ي از همه تر بيرتر و عجياخدر وزارت خارجه و  يمتكارشاد و 

دست كردن و  كين يكند در ا يكس رحم نم  چيز و هيچ چيرسما به ه يعنيوزارت اطالعات،  ي سابقه

و  يبا توجه به دشمنان پرشمار خارجكه  يت داخليامن ي به مقوله ياداره كردن مملكت حت يمحفل

البتـه   .سـت ين يبـردار  يشـوخ  ي اساسا مسالها ي، گويز و درشت معاند داخلير يها دانم گروه يچه م

 يهـا  يص و بالتبع ناكارآمدمتخص يروهاين حجم از طرد نيبا ا ين دولتيپرسش است كه چن يجا

 يليران البته خيناكارآمد در ا يها دوام دولت يل اصليفاحش همراهش، چطور دوام آورده است؟ دل

واقـع در قالـب    نـژاد باشـد، در   يتر از آن است كـه محـدود بـه دولـت احمـد      يتر و ساختار يا شهير

از ياداره شود، ن يپرشمار نفت يمملكت با دالرها يتوان گفت تا وقت ين شكل استدالل ميتر يدست دم

اما دولت . شود يمحسوب نم يكارگزاران حكومت يبرا يا ياتياز حيقدرها ن آن يبه تخصص و كارآمد

د يـ گر هـم  يد يژگيك وي، در يدالرچند با نفت صد و  يهمزمان  يشانس نژاد عالوه بر خوش ياحمد



از گزنـد  ) لـت وك ديـ  ي ر و هشت سـاله همان دوره چها(دارد كه او را الاقل در كوتاه مدت  ييطوال

نژاد با  يكم و كاست است، جناب احمد يب يبيفر  هم عوام دارد و آن يگسترده مصون م يها يتينارضا

 ي س قـوه ياش در قالـب رئـ   يتصـد  ي د اما در دورهيمحروم به قدرت رس ي ت از طبقهيحما ي وعده

 ي ، در جـواب همـه  )م در بلندمـدت كـ  دسـت ( اه نشـاند يمحروم را به خاك س ي ن طبقهيه هميمجر

ن دزدهـا و  يـ مواجه شـد كـه بلـه مملكـت دزد دارد، ا     انتقادات هم همواره با همان شگرد معروفش

كنند  يم يانداز م عمل كنم؟ بدتر سنگيها به وعدهمن گذارند  يو چه و چه مگر م يمفسدان اقتصاد

و  ياز شـش سـال تكـرار مكـرر دزد     حـاال البتـه بعـد   . كه دولت را بدنام كننـد و الـخ   يينما اهيو س

هـا، بـه نظـر     ارانهي يمختلف مملكت و به خصوص بعد از هدفمند يها شمار در عرصه يب يها يزيه

ن رنگ يچشم ملت فرو رفته است كه با ا يش از آن تويز و درشت دولت بير يها يرسد ناكارآمد يم

ن اسـت كـه   يـ ن باشـد بـه اصـطالح؛ ا   كرد يمال ده گرفتن و ماستيبانه قابل ناديفر عوام يها و لعاب

 يقطع كردن دست دزدها و امثالهم بـرا  يدانند كه مانور رو يم ينژاد بهتر از هركس يان احمديحام

هـا   ارانهي يهدفمند يافزا آتش ي منهين هير ايش نخواهد برد، اصوال از زيپاز  ياديبعد كار ز ي دوره

 ياقتصـاد  يآوردهـا  بابـت دسـت  و افتخار  يفراز نگر گردياند، د جان سالم به در ببرند، شانس آورده

فت يرا شـ يـ ن اسـت كـه اخ  يا. احتماال استگرفتن  ياقتصاد يها يتيباروت نارضا ي ر بشكهيجرقه ز

 يهـا  ين آزاديريمتوسـط و بحـث شـ    ي طبقـه ) ياسـ ينه لزوما س( يمطالبات اجتماع ياند رو كرده

م مشابه مواجهه با مطالبات طبقات متوسـط  ن دسته از مطالبات هيشان با ا ، طبعا مواجههياجتماع

كـه   يد دور نباشـد زمـان  يقدر كه شـا  بانه خواهد بود، آنيفر و عوام يشعار يادين، تا حد زييرو به پا

 يريـ گيو البته كه سرنوشـت پ  ر نام دهدييتغ "افشان در باد يدولت موها"به  "ينيزم بيدولت س"

 يگـر مطالبـات اقتصـاد    رانيـ و يريـ گيسرنوشـت پ متوسط هم مانند  ي ن دسته از مطالبات طبقهيا

ها كه البته مرجع نگذاشتن و دست دولـت  "گذارند ينم"خواهد بود، از جنس همان  محروم ي طبقه

، چه ييمشا/نژاد يم احمديتم يفراموش نكن .البد را هم بستن مثل مورد قبل، آشكار و مشخص است



عـزت و   يرود چـه حـاال كـه    يـ كوب يمـ  "ممـرد " يهـا  زمان كه بر طبل آوردن نفت بر سر سفره آن

جـا   "مردم" ينده و حاميكرده است خود را نما يسعدهد، در هر دو حال  يمانور م يرانيا يسربلند

و حاضر بودن، به  يحرغم  ين است كه عليان و ايكه نه رسانه دارند و نه قدرت ب يبزند، همان مردم

هـر   كـه   يينژاد و مشا ياز جنس جناب احمدكنند  يدا ميسر و زبان پ  خوش يها يل وصينوبت وك

م كنند يمطالبات مردم قا يباز ر شنل شعبدهيرا ز يو گروه يشخص يطلب و منفعت يطلب نوع قدرت

هم  »هارراهچ«ن در يش از ايپ. كوچك و بزرگ مملكت قد علم كنند يو با همان شنل زورووار جلو

گرفتـه بـود مشـابه     ييكنـا  يبهمن موضع 25 ي نژاد در بحبوحه ينشان داده بودم كه چگونه احمد

ن است كه مردم به يدن و الخ، ايشان را شن ها و مطالبات ن گوش دادن به حرف مردم و خواستيهم

گر يد يد و وقتيآ يان بردن خس و خاشاك ميك وقت به كار از ميشود كه  يل ميتبد ييجادو يورد

  .رانيدر ا استين قطب سيمندتر قدرت ي ركاهانهيآب زف يبه كار تضع

ت منسجم كه هر يك كلير در قالب يناپذ يريس يطلب و قدرت يبيفر ، عواميناكارآمد يژگيپس سه و

 يقطبـ  ييمشـا / نـژاد  يرود، از قطـب احمـد   يبه شمار مـ  يگريد ي ت كنندهيآن، تقو يك از اجزاي

 ي نـه يگز ايـ ك داراسـت امـا آ  يو تحقق مطالبات دموكرات يريگيپ يبرا ياندك  ليسازد كه پتانس يم

قطـب   ييمشـا /نژاد يست كه اگر قطب احمدين نيگر ناظر بر ايا دو استدالل ديوجود دارد؟ آ يبهتر

ن يز به هميانش نيو حام يرود، قطب رهبر يك به شمار نميمطالبات دموكرات يريگيپ يبرا يمناسب

مناسب  يا بازيت آن صوريك به دور است؟ در ايخواهانه و دموكرات يشتر از مطالبات آزاديا بياندازه 

) ؟يبرانـداز (ر ييـ سـت كـه درصـدد تغ   يكـال ن يراد يسبزها يفعل يط، همان بازين شرايا يو مقتض

ك كرباس يموجود را  يها نهياند سر و ته گز اند چون هرجور حساب كرده ن نظم موجود برآمدهياديبن

  .م گشتين سواالت در قالب پاسخ به استدالل اول برخواهياند؟ به ا دهيد

مـن   .سبزها است ير بازيينسبت به تغ يان رهبريحام يكه ناظر به واكنش احتمالاستدالل دوم  اما

نانـه اسـت و فكـر    يب سبزها خوش ير بازييبه تغ يكردم نسبت به واكنش قطب رهبريل رويدل دوبه 



 ينـ يب ن خـوش يـ ل ايـ دال. صراحتا اسـتقبال شـود   يحا و چه بسا در مواردير تلويين تغيكنم از ا يم

  است، م يوخكلمه  يواقع يمملكت به معنا يكه اوضاع اقتصاد نيل اين دلين و مهمتريت؟ اولسيچ

بحـران   ي گذشـته بـه عـالوه    يهـا  نفت در سال يمت باالياز ق ي، ركود و تورم همزمانِ ناشيكاريب

ط يمشـابه شـرا   يطيبـل، شـرا  ق يها مت نفت نسبت به ساليق ينده كه با كاهش نسبيانتظارات فزا

 يهـا  را مسـتعد رخـداد شـورش    ياجتمـاع  يدهد، فضـا  يران شكل ميرا در ا 1355 -56 يها سال

استفاده از  يز برايمعترض ن ياست كه سبزها ين درحاليكند، ا يم ياجتماع – ياقتصاد ي پراكنده

محتمـل اسـت كـه     يلـ يدرواقع خ. دهند ينده در جامعه آماده نشان ميفزا يها يتينارضا ين فضايا

ن يـ بـه ا  يدهـ  و جهـت  يدر دسترس خود، دست بـه كـار معنابخشـ    يها ده از رسانهسبزها با استفا

، يراخالقـ يغ يا وهيتوانند هرچنـد بـه شـ    يها م درواقع آنشوند،  ياحتمال يها ها و شورش يتينارضا

ش شـكل خواهـد   يرو بـه افـزا   يو گرانـ  يكـار يو ب يرامون مسائل اقتصاديرا كه عمدتا پ ياعتراضات

در . كننـد  يده ه جهتيت فقيت نظام و شخص والين نسبت به كليادياضات بنگرفت، به سمت اعتر

خشـونت در دسـت    يريكـارگ ه ر از سركوب و بـ يغ يگريابزار د يا اهللا خامنه تيان آيحالت حام نيا

افتـاده و   حقوق عقـب  يكه عمدتا برا ياسيرسين ابزار در مورد اقشار غيا يريكارگه بو البته ندارند، 

شود ابزار سركوب به ضد خـود   ياند، باعث م ابان آمدهيده و امثالهم به خيبه فلك كشسر  يبها اجاره

ن است كه به نظـرم  يا. دار كند شتر خدشهيدر جامعه را هرچه ب يت قطب رهبريبدل شده و مشروع

هـا بـه    ر جهت اعتراضـات آن ييسبزها و تغ ير بازيياز تغ يا اهللا خامنه تيان آيد است حاميبع يليخ

از  يا ن امـروز هـم بخـش عمـده    يه استقبال نكنند، درواقـع تـا همـ   يمجر ي قوه يها استيسمت س

ـ   ن قطـب آن متحمـل شـده   يمنـدتر  ت نظام و قـدرت يكه كل يا نهيهز از  يكـه ناشـ   ش از آنيانـد، ب

 ي قـوه  يهـا  اسـت يم سيرمستقيامد ناخواسته و غينظام باشد، پ يم رهبريها و مواضع مستق استيس

ان هـوادران  يـ ج ميـ را ي ن جملهيرسد ا ين است كه به نظر ميبل بوده است، اق يها ه در ساليمجر

قـت را داراسـت   ياز حق ييهـا  هيـ همراهش ما ي هيگر يها يو ها "آقا مظلومه"كه  يا اهللا خامنه تيآ



قرار گرفته است كه  يانباشت ير هدف اعتراضاتيناپذ چون او در دو سال گذشته، ناخواسته اما اجتناب

گذشـته بـوده اسـت و او     يهـا  ك دولت ناكارآمد در سـال ي يها يكار ز محصول ندانميش از هر چيب

اش خرج  يارات انحصاريگاه و اختي، از خود و جاياسالم يت نظام جمهوريحفظ كل يگرانه و برارثايا

 يتيقدر كه سبزها نسبت به استفاده و گره زدن نارضـا  رسد، همان يهرحال، به نظر م به.  كرده است

خودشـان مسـتعد و    ياديـ همراهش با اعتراضات و مطالبـات بن  ياحتمال و اعتراضات يتصاداق يها

ك كاسه شدن اعتراضات و مصادره به ين يه از ايفق يان وليدهند، به همان اندازه حام يآماده نشان م

است كه  يلين دلين اوليا. ز دارنديتوسط سبزها هراس و پره ياقتصاد يها يتيمطلوب كردن نارضا

ر سـمت و  ييـ سـبزها و تغ  يبـاز  ير مقطعيياز تغ يا اهللا خامنه تيان آيشود حام ينظر من باعث مبه 

  .كم در كوتاه مدت استقبال كنند ه، دستيمجر ي قوه يها استيها به سمت س اعتراضات آن يسو

اسـت  يس ي ران در عرصهيبه تحوالت منطقه و كمرنگ شدن نقش ا ين استقبال احتماليل دوم ايدل

خته نبـود، قاعـدتا دولـت    ين درهم رين چنيا يگر، اگر اوضاع داخليبه عبارت د. گردد يبازم يخارج

 يحـاكم بـر كشـورها    يها  مير رژييف و چه بسا تغيتضع يبرندگان اصل از نفع يكيتوانست  يران ميا

ر يتـاث  غـات كـم  ياست كه اكنون كل تحوالت منطقه حـداكثر بـه كـار تبل    ين در حاليا .منطقه باشد

، گذشته ياست خارجيس ي ف در عرصهيضع ينيآفر ن نقشيا يل اصليبه نظرم دل. آمده است يداخل

به سبب اعتراضات سبزها در داخل و خارج  ياوضاع داخل يعرصه، آشفتگ  نيدولت در ا ياز ناكارآمد

كـه باعـث    يران است، كاهش اعتبـار يدولت ا يالملل نيت بيدار شدن اعتبار و مشروع ران و خدشهيا

ع ين وقايران در باب ايا ين دولتيمختلف هر نوع اظهارنظر و مواضع مسئول يشود سران كشورها يم

ش اعتبـار  يافزا. آشكار پاسخ دهند يها يياعتنا يكم با ب ز، دستيآم نيتوه يها م با پاسخييرا اگر نگو

نسـبتا   يگـاه يبـا معترضـان و بازگشـت بـه جا     يبه توافق حـداقل  يابي دست ي به واسطه يالملل نيب

است  يلين دليرات در حال رخداد در آن، دوميينه از تغيبه ي رگذار در تحوالت منطقه و استفادهيتاث

  . دارد يم سبزها وا ير بازييرا به استقبال از تغ ييمشا/نژاد يب احمديكه قطب رق



ار و اتكا بـه  بتوان اعتب ييها ل چندان قابل اعتنا نباشد و با شواهد و استدالليلد ن دوياگر ا ياما حت

انش از يـ و حام يو، قطـب رهبـر  ين سناريتر نانهياگر در بدب يحت يعنيد قرار داد، يها را محل ترد آن

ر يين تغيكه در استدالل مخالفان طرح شده است، ا چنان سبزها استقبال نكنند و آن ير بازيين تغيا

ن حالـت  يتـر  نانـه ين بدبياگسترده به جنبش سبز قرار دهند، در  ي ك حملهي ي هيما مواضع را دست

اهللا  تيـ ان آين حالت حاميتر نانهياگر در بدب يكشد؟ از نظر من حت يانتظار سبزها را م يچه سرنوشت

از  يزيـ سبزها را ارج نگذارنـد، سـبزها عمـال چ    ير بازييتغ يين فرصت طاليا يخرد با كم يا خامنه

ن يـ ل آن هـم ا يـ دل. دا خواهد كـرد يپادامه  يت فعلين حالت، وضعيتر نانهيدهند و در بدب يدست نم

زان سركوب را نسبت به جنبش سبز ين ميشتريران، بيان حكومت در ايرسد حام ياست كه به نظر م

ابـد و  يپـدر خـود حضـور     ي ع جنـازه يينتواند در تشـ  ين جنبش حتيكه رهبر ا نياند، ا اعمال كرده

ع جنازه هـدف ضـرب و   ييان روز تششاوندانش در هميگر خويشان او مانند داماد و دين خويكترينزد

ن بتواند هـدف  يش از ايد است بيكه جنبش سبز بع است از آن يا رند، نشانهيشتم و بازداشت قرار گ

بز و اسـت كـه هنـوز بـا جنـبش سـ       يرد، درواقع كمتر برخورد متصوريخشونت قرار گ يريكارگه ب

ر مواضـع  ييـ حكومـت از تغ  م كـه يريـ رض بگم اصال فيخواهم بگو يانش صورت نگرفته باشد، ميحام

د، كـدام  يـ ن جنـبش برآ يـ گسـترده بـه ا   ي ك حملهيكند و درصدد  )سوءاستفاده؟( سبزها استفاده

را در دستور كار خود   آن يحال و بنابر مالحظاته است كه حكومت تاب يگريبرخورد و فاز سركوب د

ندارد  يمحصل يقدرها معنا جناح مقابل آن ي گسترده ي ن است كه به نظرم حملهيقرار نداده باشد، ا

رهبـران   يعنـ ين خـط قرمـز سـبزها    يبهمن، به آخـر  25چون اساسا فاز برخورد و سركوب پس از 

ـ  يد است اصال ايجنبش سبز هم گسترده شد و لذا بع  يت فعلـ يش از وضـع ين برخورد و سـركوب ب

  .داشته باشد ياساسا مفهوم و مصداق

ب هـم بـه شـمار    يـ ن اسـتدالل رق يتـر  يمن، شخصا، اصلن استدالل كه از نظر يم بر سر اولياما برس

» چهـار راه « ي سـنده يانش، بنـابر فـرض خـود نو   يـ ران و حاميـ ا يكه اگـر قطـب رهبـر    نيرود، ا يم



معترضان سبز به كند كه  ينم جابيك و توازن قوا ايا تفكياست، آران يا ياسين قطب سيمندتر قدرت

خـود را بـا قـوت     يفعلـ  ياسـ يس يدرواقع بازا ي( كنند يريگ جهت ييمشا/نژاد يسمت قطب احمد

ك يـ شـده و تفك  يريك قطـب جلـوگ  يـ ن قدرت توسط تا از مطلقه شد )ادامه دهند يشتريهرچه ب

طلبد در باب  يم يمفصل ن استدالل بحثيشتر قوا محقق شود؟ البته پاسخ جامع و مانع به ايهرچه ب

ران يـ ك قـوا در ا يـ تفك يرم ساختار فعلكه چرا به نظ نيو ا و چند و چون آن "رانيك قوا در ايتفك"

گـر چـرا   يك قوا در منطقه است و به عبـارت د يمنحصر به فرد و نسبتا موفق تفك يها از تجربه يكي

بـه   يابي ك قوا و بالتبع دستيشتر تفكيتحقق هرچه ب ياش برا يارات فعليه را با اختيفق يگاه وليجا

ن ادعاهـا بحـث   يـ دانم، حاال مستدل ساختن ا يم يك نه فقط مطلوب بلكه ضروريمطالبات دموكرات

آن را  "نرايك قوا در ايتفك"با عنوان  ييها ل بحثيذ يطلبد كه من به زود يم يا مفصل و جداگانه

به  يابي ه در روند دستيفق يگاه وليت جايضرورت و مطلوب ين مدعاياما فارغ از ا خواهم گرفت؛  يپ

كنم كه به نظـرم   يد مينكته تاك دو ين استدالل رويه ادر پاسخ بك، عجالتا  من يمطالبات دموكرات

. سازد ياز او را موجه م يحيت تلويبسا حما ه و چهيفق يت با وليسبزها به سمت عدم ضد ير بازييتغ

ران ياست در اين قطب سيمندتر قدرت يام رهبر شده ين است كه من خودم مدعياصل بحث اا يگو

اش تحقق مطالبـات   كه هدف يش مضاعف قدرت او با عقليزان قطب و افيت از اياست و قاعدتا حما

ن يـ موجـب ا  يك خلط مفهـوم يبه گمانم  .ديآ يد قدرت است، جور در نميك و بالتبع تحديدموكرات

ران ياست در اين قطب سيمندتر ران قدرتيا يبله، من همچنان معتقدم رهبر. سوءفهم از متن است

ن يـ اترش اسلحه؛  ر سادهيو تعب ينظام يروين: ر دست داردرا د ييكننده و نها نيياست چون ابزار تع

رد و يـ بگ يكـ يالت بـرد و باخـت صـفر و    حاد شود و ماجرا ح يليبدان معناست كه اگر اختالفات خ

اش  كننـده  نيـي ابـزار تع  ي تواند به پشتوانه ياست كه م يران تنها كسيا يفتد، رهبريش بيخالصه پا

كه  يعرب ين كشورهايا ي د در همهيكن ي، مالحظه م:)معروف الخطاب همان فصل( حرف آخر را بزند

ا بـه  يـ  يو اطاعت و فرمـانبردار  ينظام يروين ارتش و نياند، ا دهيرس منازعه ييرا به سر حد نهاياخ



ن يـ بـر ا . مـاجرا اسـت   يينها ي كننده نييكردن پشت راس قدرت است كه تع يان و خاليعكس عص

كـه   ن ابـزار چنـان  يب است اما ايرق يدر دست او ب چون ابزارِن قطب است يمندتر قدرت يمبنا رهبر

فتـد و  يش بيپـا  يوقتـ  ير خودمـان يـ قابل كـاربرد اسـت، بـه همـان تعب     يگفتم تنها در مواقع خاص

ك كفـش كنـد و راه هـر نـوع     ي يش را تويم نباشد و پايمستق يچ صراطيمعاند به ه/مخالف/منتقد

كـه   يط عـاد يبرد اما در شرا يخوب م ينظام يرويغ نيط تين شرايرا ببندد، در ا يزن مذاكره و چانه

هـا و   تفـاوت  يگر و چه بسا الپوشانيكديها در كنار  ها و اختالف ز تفاوتيآم مسالمت يستيهدف همز

ان يـ در م يت عمـوم يك نوع مشروعيجز  يوقت قطب رهبر آن ار نامحرم است، ياغ يها جلو اختالف

ن قطب يجاست كه دوم نيدر دست ندارد، ا يا ينيت، ابزار عاس يذهن يريشتر متغيهوادارانش كه ب

ط يان روزمره و شرايدر جر ياتيح يها انيه اتفاقا شريمجر ي قوه يعني يمند به لحاظ ساختار قدرت

 ياعـم از مجلـس و نهادهـا    يگـر يد ي قـوه   چين است كه در مقابل هـ يمعمول را در دست دارد و ا

ده يـ فرازانـه مصـوبات مجلـس را ناد    هم گردن يلياز قضا خد و كن يه سر خم نمييقضا ي قوه ينظارت

 ي قـوه  ينظـارت  يرد و نهادهايگ يبه سخره م يچندصد هزار نفر ياش را بابت آرا ندهيرد و نمايگ يم

ن اسـت كـه در مواقـع    يا...شان را بدهد و كند كه بخواهد جواب يحساب نم ييه را اصال به جاييقضا

در  ييقابل اتكـا  ينياش ابزار ع فعال ياسيه بر هوادارانِ به لحاظ سيكجز ت يمعمول و روزمره، رهبر

 يا العـاده  زا و فـوق  ت بحـران يعا اوضاع را بـه وضـع  يا به عبارت بهتر، كاربرد ابزارش سريدست ندارد 

كه در مورد مقابله با  شمار است چنان ياش ب ناشده ينيب شيناخواسته و پ يامدهايكند كه پ يل ميتبد

 يقدرها به حـال عـاد   رسد اوضاع آن ياتفاق افتاد و حاال هنوز پس از دو سال، به نظر م جنبش سبز

توانـد شـهر را بـه     ينترنت ميكر ايدر و پ يب ينام و نشان در هزارتو يك فراخوان بيبازنگشته است و 

كند امـا   ياش استفاده نم كننده نييجز به ضرورت از ابزار تع ين رهبريبنابرا. باش درآورد حالت آماده

ش قـدرت و  يارش در جهت افزايدر اخت ينيع يتواند از ابزارها يم يه به راحتيمجر ي در مقابل، قوه

 ياسيبه لحاظ س يت سبزهاياگر با حما ينيع ين ابزارهايه راندن مخالفانش استفاده كند، ايبه حاش



ن بـرهم  يـ ا ي جـه ينت. بـرهم خواهـد زد   يرا به شكل خطرنـاك قوا  ي فعال هم همراه شود كه موازنه

ست قاعـدتا  يشتر نيه، دو حالت بيمجر ي قوه ي ش از حد كفهين شدن بيقوا و سنگ ي خوردن موازنه

بـه  ن اسـت كـه   يـ حالـت اول ا . ك اسـت يك موثر قوا و مطالبات دموكراتيش به ضرر تفكيكه هر دو

و امثـالهم   يتگزا و دو دس بحران يها از تنش يريت نظام و ثبات و آرامش و جلوگيحفظ كل ي بهانه

ل يه تبديمجر ي قوه يها يتاز كهي ي هيحاش كم ي دكنندهييه رفته و عمال به تايبه حاش يقطب رهبر

شـرح  » ياسـ يس يهـا  تيشخصـ «كـه در   يا اهللا خامنه تيت آياز نظر من و با توجه به شخص( شود

ن حالت از يتوازن قوا، امكان رخداد ا يگر، در صورت بر هم خوردن جديد يهاريمتغ يام و برخ داده

قطب  ن است كهيتر محتمل هم ا دتر و كميحالت دوم و به نظر من، حالت بع. )شتر استيشق دوم ب

كه خب طبعا بـه   شودمجددا وادار به استفاده از ابزارش اراتش، يدر جهت حفظ قدرت و اخت يرهبر

هرچـه در  ن حالت دوم هم ياز ا زند، طبعابخشونت و سركوب حرف آخر را ددا مجكه  ن معناستيا

 ي كفـه ط معمول يم در شرايخواهم بگو يبه هرحال م. در نخواهد آمد يك قوا و دموكراسيد تفكيايب

و موازنه را  ين برابرينژاد ا يت سبزها از قطب احمديبا برابر است و حمايه تقريمجر ي و قوه يرهبر

ن است كـه  ياول حداكثر ا ي ن نكتهيا ي جهينترسد  ياما به نظر م .بر هم خواهد زد يبه صورت جد

نه سكوت و  يشنهاد مورد بررسيل نشوند اما پينژاد متما يبه سمت احمد "در صورت امكان"سبزها 

حـداكثر  هنوز كه  يشنهاديبوده است، پ ياز قطب رهبر يحيت تلويسبزها بلكه اتفاقا حما يطرف يب

 ي ها، نكته تيو ذكر مطلوب يجابيه صورت اب مستدل شده است نه بيرق ي نهيگز يرد سلب به صورت

  .اول است ي مغفول مانده در نكته يجابين وجه ايدوم ناظر بر ا

ان دو يط موجود از نزاع مينژاد در شرا ين بود كه احمديا» چهارراه«ج مطلب ين نتايتر ياز اصل يكي

هم از طرف قطـب  رد به اصصالح، يگ يم يمجان ي، سواريرهبر سبزها و قطب يعنياش  بيقطب رق

شود و هـم سـبزها    يز و درشت تحمل ميز ريآم طنتيش يها يرغم خودسر يانش، عليو حام يرهبر

ساده عجالتا هر دو طرف  يلياش ندارند چون خ ز و درشتير يها يبه كار او و ناكارآمد يعجالتا كار



ن يتـر  از مهـم  يكـ ي. گر اسـت يكـد يشان  توجه و هدف ياصل ي نقطهگر گرم است و يسرشان به همد

از مواضـع   يحيت تلويبسا حما ه و سكوت و چهيمجر ي قوه يها استيج بازگشت اعتراضات به سينتا

درواقـع بحـث بـر    . گفته است شيپ يمجان ينژاد از سوار يه، در محروم كردن قطب احمديت فقيوال

ت را يـ ن حمايسبزها برخوردار شود، ا يحيت تلوياز حمانژاد قرار است  ين است كه اگر احمديسر ا

كننـده و ارزشـمند را    نيـي ت تعيـ ن حمايـ ا ي نـه يافت نكند بلكه اتفاقـا هز ينه دريگان و بدون هزيرا

مطالبـات   يريـ گيپ يبـرا  يشـتر يب ينـژاد آمـادگ   يقطـب احمـد  بپذيرم بنده فرض كه لذا . بپردازد

ن يـ بـه اسـتفاده از ا   "مجبـور "شـود كـه او    يبالفعل م يانبالقوه زم ين آمادگيك دارد اما ايدموكرات

ران يا ياسالم يط موجود نظام جمهوريدر شرا ين مطالباتيچن يواقع يريگيل شود چراكه پيپتانس

د بـه صـرفه باشـد و البتـه از     يـ به قـول معـروف با   يا نهين هزيدارد لذا پرداخت چن ياديز ي نهيهز

 يكـار  ثابت و قابل بـرآورد اسـت، تنهـا ركـنِ قابـل دسـت      ش يوب كم يپرداخت ي نهيكه هز ييجا آن

د يـ ده است، باينه منجر شود، بخش سود و فايسود و هز يكه به آن چرتكه انداختن عقالن يا گونه به

ش يهـا  نـه يافت آن حاضر به پرداخـت هز يدر ينژاد برا يقدر قابل توجه باشد كه احمد ده آنين فايا

 يت سبزها با وليدغدغه از ضد يگان و بياست كه او به را يتيوضعمقابل  ي قا در نقطهين دقيشود و ا

ن معادلـه را  يتوان ا يچگونه م. برد يم يحداكثر يا دهياز خودش، فا يحيت تلويه و چه بسا حمايفق

 ياسـ يت سيا حمايانه گران كردن خدمات ير عاميساده با ارزشمند كردن و به تعب يلير داد؟ خييتغ

 ينژاد تنها زمـان  يم احمديخواهم بگو ي، ميرهبر يعنيت از قطب مقابل يا، چطور؟ با حممورد بحث

به نفع قطب  يو نظر دارد به صورت معنادار ين رايند ايشود كه بب يش مهم ميو نظر سبزها برا يرا

مطالبات سبزها را داشته باشد، تنها در  يريگيپ ينژاد واقعا آمادگ يكند، اگر احمد ياش عمل م بيرق

همـراه آن خواهـد    يها نهيل به همراه پرداخت هزين پتانسيحاضر به بالفعل كردن ا يطين شرايچن

بش ندهد، مـثال در  يا رقيزان قدرت او يدر م يرييكه بود و نبود سبزها تغ يگريدر هر حالت د. شد

را بـر عهـده    ياسـ يس ي گر عرصـه  تنها نقش نظارهكه سبزها منفعالنه خود را كنار بكشند و  يحالت



 يت سـبزها را بـه لقـا   يـ حما ينـژاد عطـا   ين حالت هم محتمل است كه احمـد يدر ا يحت رند،يگ

او و  يقـوا  ي و معنـادار موازنـه   يت به طور جدين حمايكه ا يگزافش ببخشد، تنها زمان يها نهيهز

لغـت   يرو. همـراهش خواهـد شـد    يهـا  نـه يو هز يواقعـ  يريگياش را بر هم زند، حاضر به پ بيرق

 يبـ يفر شان در عـوام يا ي الخلقه بيه دارم چون حاال پس از شش سال مهارت عجژيد ويتاك "يواقع"

ك يشبه مطالبات نزد يو شعار ياز طرح آبك يز و درشت مخالفانش روشن است، او تنها زمانير يبرا

ن مطالبات وارد عمل خواهد شد كـه  يا يواقع يحامك يبه سبزها دست خواهد برداشت و به عنوان 

ط محقـق  ين شـرا يـ ا يچه زمـان د باشد، يار گران اما قابل خريار ارزشمند و بسيبس يافتيت دريحما

كه سبزها  يطيشرا يعنيبه ضرر او باشد  يقوا به طور جد ي كه وضع موجود موازنه ي؟ زمانشود يم

ه و يـ ر روييـ حاضر بـه تغ  ياو به شمار روند و تنها زمان يب باشند و حاميخودبه خود طرف قطب رق

شان شود، هرچقـدر آن   بينص يريگ ز دندانياش چ ت شوند كه در مقابليآن حما دست برداشتن از

 يز به همان انـدازه ارزشـمند و جـد   يافت آن نيدر يبرا يشنهاديپ يازا تر باشد، مابه ت پررنگيحما

حاضـر بـه   كار نخواهد نشست و يهم ب يشود تصور كرد كه قطب رهبر يمن حالت يدر ا. خواهد بود

 ي ت بالقوهياز دست رفتن حما يد كه بتواند جلويبه مخالفان خواهد شد شا يداقلح يازاتيدادن امت

ن معامله به صورت يده شود كه چرا اياست اگر پرس ييسوال كامال به جا. رديسبزها از خودش را بگ

نـژاد باشـد و قطـب     يه و ابتدا به ساكن از آنِ احمديت به صورت اوليحما يعنيعكس برگزار نشود، 

 ي ن معادلـه ياز دهد؟ ايترش تالش كند و امت متعادلقوا به شكل  ي بازگرداندن موازنه يبراب او يرق

است به دو  يشود؟ پاسخ من منف يمطالبات سبزها منجر نم يو حداقل يجيزودتر به تحقق تدر دوم

ت كاربرد خشونت مشروع را در دس ي كننده نييابزار تع يكه قطب رهبر نيتر ا ل اول و مهميل، دليدل

دارد كه  يندارد، او ابزار يا ياسيس يها ين بازيبه چن ياز چندانيكه او ن نيا يعنيساده  يليدارد، خ

كم بـه   تواند با استفاده از آن اوضاع را به حالت مطلوب، دست يجا كوتاه شود، م اش از همه اگر دست

اساسـا   .افتاد ين اتفاقينكه در مورد مقابله با سبزها چ مدت درآورد، چنان و در كوتاه يصورت حداقل



ر بهتر، داد يو به تعب ن ابزار است نه در استفاده از زد و بندهاياو در كاربرد ا يگاه ساختاريمهارت جا

ـ  و چانـه  ين هوشـمند يـ بـه ا  يازيـ ساده چـون ن  يليخ، ياسيس ي هوشمندانه يو ستدها  يهـا  يزن

 يبـرا  يجمهور سيگاه رئيت كه جااس ين درحاليا. از ندارد پس مهارت هم نداردين. همراهش ندارد

جز معامله نـدارد،   يگريد ي نهياش ندارد و لذا گز گاهيماندن در جا يجز باق يا اش چاره حفظ قدرت

شـان   يسـاختار  يهـا  يژگيها و و گاهيد كه دارم راجع به جايدقت كن .از دارد پس مهارت هم داردين

ها، اسـتدالل مـن بـه     گاهين جايگرفته در ا افراد قرار يتيشخص يها يژگيو ي زنم نه درباره يحرف م

ه و يـ فق يقطب ولـ ان يم ياصل يك قوايم تفكيرين است كه اگر بپذيساده و خالصه ا يليصورت خ

ه اسـت كـه حاضـر بـه     يـ مجر ي ارات و امكانـات قـوه  ياخت "يبه لحاظ ساختار"ه است، يمجر ي قوه

 يدست ندارد و اتفاقـا قطـب رهبـر    ن دريجز ا ياست چون ابزار ياسيس يو داد و ستدها يزن چانه

در دست دارد كـه   يا ن كنندهييست چون ابزار تعين ين استراتژيتحقق ا يبرا ياساسا هدف مناسب

در د كـه  يـ اورياد بيـ ز است اگر بـه  يانگ جانيبسا ه جالب و چه. كند ياز مين يها ب يزن ن چانهياو را از ا

رفـت و اتفاقـا    يبـه شـمار مـ    "يزنـ  چانه" ياصل يه بود كه متوليمجر ي ن قوهيهم ا يخاتم ي دوره

ن يـ چنـدان تـن بـه ا    يكردند قطب رهبر ياحساس م يا ان آن به صورت كامال منطبق با واقعيحام

بـه  كـه ربـط    ش از آنيبـ  يا تكرار شـونده  يها يژگين ويم چنيمهم است كه بدان .دهد ينم يزن چانه

شان وابسته  گاهيجا يساختار يها يژگيبه وها داشته باشد،  گاهيگران جا يت نرم و سخت تصديشخص

 گاه و نقشيجا يشناخت ر جامعهيتغم«: دياورياد بيرا به  "ياسيس يها تيشخص" ياصل يادعا .است

رِ يـ انس متغيـ ن واريـي در تب يشـتر يب ريقدرت و تـاث  يدارا ت،يشخص يشناخت ر روانينسبت به متغ

   . »است ياسيعملكرد و كنش س

نشــان خــواهم داد كــه چــرا  "رانيــك قــوا در ايــتفك" ي داده شــده مــن در همــان مباحــث وعــده

 يدئولوژيبه ا يچ ربطياست و ه يه ساختاريفق يگاه وليه و جايمجر ي ان قوهينزاع م/ تنش/يدوگانگ

ي قضاييه و  حواسم هست، تكليف مجلس و قوه( ها ندارد گاهين جايرنده در ايقرار گ يها تيا شخصي



ن يـ حـال نفـس ا   نيـ بـا ا . :)هاي كذا روشن خواهم كـرد  هم در همان پستصدا و سيما و امثالهم را 

بسـا   ك محسـوب شـود، چـه   يـ و تحقـق مطالبـات دموكرات   يريگيپ يبرا يتواند محمل ينم يدوگانگ

ه رانـدن مطالبـات   ير در بـه حاشـ  يناپـذ  ج جبرانيل به نتاين پتانسيانه و نادرست از ايناش ي استفاده

م در صورت پررنـگ شـدن   يار مهم است كه بدانيار بسيم بسيم بگوخواه يم. ك منجر شوديدموكرات

ن يبر آن است، در چن يمبتن يك قوايموجود و تفك يقانون اساس يو ساختار يكه ذات ين دوگانگيا

وارد  ينانيزم قابل اطميو با چه مكان يخواه با چه كس يت دموكراسيم كه اقليمهم است بدان يطيشرا

 يريناپـذ  نـاگوار جبـران   يامـدها يص طـرف مـذاكره پ  يطا كردن در تشخخ. و مذاكره شود يزن چانه

 يح دادم را جـد يكه بـاالتر توضـ   يقطب رهبر ي ندهيف فزايتضع يويلذا آن دو سنار. خواهد داشت

ره و مواجـب و فقـط در جهـت مقابلـه و چـه      يـ ج يسبزها بـ  ي كه فرض محال كه همه نيد، ايريبگ

ن حالت چه يد در ايكن ينژاد، فكر م يفت كنند سمت احمديش موجود ياز رهبر يريگ دانم انتقام يم

، كه فرض محال كه بشود نيگو ا:) كنم ين ميبنده تضم(افتد؟ انقالب كه قطعا نخواهد شد  يم ياتفاق

الزم به تـذكر  . ك به محاق خواهد رفتيو مطالبات دموكرات يها بحث دموكراس هم قاعدتا تا سال باز

ا نداشـته اسـت، هرگـز    يـ داشـته   يكـه چـه دسـتاورد    فـارغ از آن جهان در  يچ انقالبيست كه هين

هم چندان  يسيو انگل ييكايآمر يها يباز آن سوسولبه گمانم (اورده است يرا به ارمغان ن يدموكراس

ط حفظ يدر شرا:) سه نباشديو امثالهم قابل مقا ينيو چ يو روس يفرانسو يبا مفهوم انقالب به معنا

تظـاهر  ز در جهـت  يـ چ همهكه گفتم  ا چناني: قاعدتا نه قابل تصور استيگزوضع موجود هم كه دو 

سروصـدا   يب يقطب رهبرش خواهد رفت و يپ »آرومه، من چقدر خوشحالم يچ همه«به ر يناپذ چاره

ل يه تبديمجر ي قوه ي تازانه كهي يها استيوكاست س كم يب ي كننده دييه خواهد رفت و به تايبه حاش

مملكـت و بـه گمـانم     ي نژاد بشود همـه كـاره   ين است كه احمديا يا به معناخواهد شد كه قاعدت

گفتم كه در صورت بـرهم  . ستين شتريح بيح و تشريازمند توضيچندان ن ين رخداديچن يبار فاجعه

ن تظـاهر  يكه ا نيا اياز نظر من شخصا؛  تر است نه محتملين گزيقوا تحقق ا ي موازنه يخوردن جد



ر افتـاده اسـت و دو   يـ نـگ گ ير ي كه گوشه يا ينخواهد آورد و رهبر يا دوامبه ارامش و صلح و صف

انـد، مجـددا بـه تنهـا ابـزار       كـرده  يكـ يه او دسـت بـه   يـ مند از چهار قطب بـر عل  مه قدرتيقطب ن

جـور حكومـت    كي يبرقرار يشود كه خب قاعدتا به معنا يخشونت متوسل م يعنياش  كننده نييتع

چـون   ياسـ يس يفضـا  ي نـده يخواهد بود و بسته شدن فزا) نامحدود؟ ي العاده ت فوقيوضع( ينظام

خب، ...جنگ و جهاد است و ي گر هنگامهياند و حاال د ز و درشت دشمنان متحد شدهيا ريباالخره گو

 يمدت نامعلوم يك برايدار باشد، باز هم مطالبات دموكراتيتا چه حد پا يين فضايكه چن نيفارغ از ا

 ياش برا وقفه و همه جانبه يب يها نژاد و تالش يكه احمد نياش ا خالصه. شده رانده خواهد يبه حاش

هست،  يا نهيان حاضر به پرداخت هر هزين ميد اصال، او در ايريماندن در قدرت را دست كم نگ يباق

ن است كه يا. شود ير مملكت نشان داد كه اصال خط قرمز سرش نمير و كبين اواخر هم كه به صغيا

 يبودن و نـه دو قطبـ   يكم چهارقطب دست است ويس ي رراه از وضع موجود حوزهف چهاياگر با توص

توانـد شـاهد    ير بـر سـر وزارت اطالعـات مـ    يـ اخ ي د كه قاعـدتا غائلـه  يموافق ياسيس ي حوزه بودن

وگـو و   كـم گفـت   د، دسـت يف موافقين توصيل محسوب شود، اگر با اين تحليبر صحت ا يمند قدرت

است، هر  يتواند باشد ضرور يچه م ياسيس» چهارراه«ن يگاه سبزها در ايجاكه  نيبر سر ا يهمفكر

امكان  يبرا يريناپذ بسا جبران ناگوار و بلندمدت و چه يامدهايخطا پ يپرداز يل و استراتژينوع تحل

  .خواهد داشت يك در پيمطالبات دموكرات يجيتحقق تدر

ان هـم تكـرار   يـ ك خـط در م يكه » كيراتمطالبات دموك«رم كه منظور متن از يپذ يم: 1 نوشت يپ

 ين استراتژيم چنيست كه بر فرض كه ما خواستيشده، كامال مبهم و ناروشن است، درواقع معلوم ن

م كه اساسـا قابـل   يد مطالبه كنيز را بايقا چه چيمان دق تيم، در مقابل حمايرا محقق كن يا ياسيس

ب و ترتـب مطالبـات و   يـ ن ترتياشد اما اران بيا ياسيس يقق شدن در فضامح يريدن و به تعبيخر

 ي ادامه ي د از حوصلهييفرما يق ميطلبد كه تصد يم يروشن كردن تقدم و تاخرشان هم بحث مفصل

  :)خارج است يا كلمه 7500ك متن ي



چـرا بـه   راه هم نشان داده بـودم كـه    متن چهار 1نوشت  ين در همان پيش از ايمن پ: 2 نوشت يپ

به سمت ه يفق يت با وليبسا ضد سبزها از سمت مقابله و چه يباز يا درجه ر صد و هشتاديينظرم تغ

 يهـا  اسـت يه و سيـ مجر ي كم بازگردانـدن اعتراضـات بـه سـمت قـوه      ا دستياز او  يحيت تلويحما

اسـت   ييجا سوال به. ار دشوار استيكم بس م ناممكن دستيياگر نگو يل ساختاريناكارآمدش به دال

بسا عدم امكان  و چه ين دشواريچن به صدا با جناب رادمنش همودم هم ده شود اگر من خياگر پرس

كلمه  7500ش از يدارم ب ي، برميديام يريه و به تعبيمعتقدم، پس با چه توج ير موضعيين تغيچن

هـم   يعمـوم  يبخشـ  ير آگاهيبه تاثا چندان يسم؟ گوينو يمطلب م يا ين استراتژيت چنيدر مطلوب

 ين مـتن راضـ  يـ نوشـتن ا  يبرا ي نهيصرف وقت و هز يستم، پس واقعا چطور خودم را برايمعتقد ن

شنهاد حاصل شـود، قاعـدتا   يت پين است كه اگر اجماع و توافق بر سر مطلوبياش ا ليك دليكردم؟ 

ك نفـر بتوانـد راهكـار    يـ من كنندگان نسبت به عقل ناقصِ  توافق يدارد خرد جمع يشترياحتمال ب

ن عقل ناقص و يبا هم يكه بنده حت نيگو ا. دا كنديشنهاد مطلوب پين پيتحقق ا يرا برا يا ياتيعمل

نـژاد   يش از همه به نفع احمدير معادالت وضع موجود كه بييتغ يرا برا ييها ليام هم پتانس نفره تك

ن يـ هـوش ا  يد به سبك معماهـا ياش شا راه. ما هشود، كشف كرد يناكارآمدش تمام م يها استيو س

 ييما بر اساس فضـا   ليم، تحليبحث محدود نكن يليدر چهارچوب تحل يخوديمان را ب باشد كه ذهن

ك يقاعدتا اضافه شدن اما خب فضاي چهار قطبي وحي منزل كه نيست، بنا شده است،  يچهارقطب

ر ييـ روهـا را تغ يند نيدالت موجود و برآاد معايا زيكم  يا تواند تا اندازه يموجود م يها قطب به قطب

دو قطب موجود هسـتند  حاميان ست؟ به نظرم دو دسته از يست و چين قطب پنجم كيحاال ا. دهد

كه  ييسبزها يكي. د دارنديك قطب جديل يگر و تشكيكديك شدن به ينزد يبرا ياديل زيكه پتانس

ن مخالفـت بـا   يهـم بـه تبـع همـ     يشان با رهبـر  يمقطع  نژادند و مخالفت يبه شدت مخالف احمد

با  ينژاد نه فقط مشكل ياز احمد يح رهبريت صريش از حمايكه تا پ ينژاد بوده است؛ كسان ياحمد

در  يه فعلـ يـ فق يهـم از شـخص ولـ    ييهـا  تيـ حما يبسا در مقـاطع  د چهيشان نداشتند، بلكه شايا



گاه و شخص يبا جاشان  يها ان خودشان و آرمانيم ينياديت بنين افراد ضديشان وجود دارد، ا سابقه

ن بلكـه  ياديـ و بن يشان هم نه سـاختار يشان از ا يريگ و دل يكنند و دلخور يه احساس نميفق يول

دوم هـم البتـه    ي دسـته . ع و حوادث ناگوار پـس از انتخابـات باشـد   ياز وقا يش از همه ناشيد بيشا

 ييدهنـدگان بـه رضـا    يرااغلـب  (نژادند  يهستند كه به شدت ضد احمد يان پروپاقرص رهبريحام

گر و يكـد يك بـه  يو اسـتراتژ  يك شـدن هرچنـد مقطعـ   يـ ل نزدين دو گروه پتانسيبه گمانم ا). مثال

خـام و   يلـ يخ ياكتشاف ي دهين ايگفتم كه ا. ارندباف را ديمانند قال ياسيس ي ندهيك نمايدن يبرگز

قدرها هم كه در  موجود آن ي بسا قابل انتقاد است، فقط خواستم نشان دهم كه برهم زدن معادله چه

  .ستيرقابل تصور نيم ناممكن و غيا ن پست فرض گرفتهيت ايكل

كنم بـدين   تاكيد مي "پيشنهادي تدقيق استراتژي"باز هم بر قسمت دوم اين متن يعني : 3نوشت پي

چنان راديكال و دور از ذهن نيسـت، محوريـت اصـلي پيشـنهاد بـر       معناكه استراتژي پيشنهادي آن

صـدايي بـا    ي مجريـه، و هـم   هاي ناكارآمد قوه ندن سمت و سوي اعتراضات به سمت سياستبازگردا

ي مجريـه و   هاي احتمالي ميـان قـوه   ها و دوگانگي ي قضاييه در تنش مجلس و نهادهاي نظارتي قوه

هـاي   به تصحيح سياست "وادار"نژاد و حاميانش  است تا از اين طريق، قطب احمديمتمركز رهبري 

  . اش شود هاي هايي از منتقدان سياست ع گروهخود به نف


