ﺑﺮﺧﻼف ﺁﻧﭽﻪ ﺗﺪارک دﻳﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ

ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ دو ﮔﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻗﺪرت ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪیﻞ ﺷﺪ
ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﻳﻞ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،ﺁن ﻣﻴﻠﻴﻮن هﺎ ﺻﺎﺣﺐ رای ﮐﻪ
ﺑﻪ وی رای دادﻧﺪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ چﺸﻢ ﺑﺎز ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن اﻧﺘﻈﺎرهﺎ و ﺧﻮش ﺑﺎوری هﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽ
ﺵﻮﻧﺪ .ﻧﻪ ﺧﻮدش و ﻧﻪ دﻳﮕﺮان او را رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ ﺁورﻧﺪ .ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدی اﺣﻤﺪی
ﻧﮋاد را ﺵﺎﮔﺮد ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮدش ﻣﯽ داﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺪ ﺑﺪون ﺵﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ هﺎﻳﯽ آﻪ ﺑﺎ
ﺁن رای دادﻩ اﻧﺪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋادی وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﭘﺴﺖ هﺎی ﮐﻠﻴﺪی در دوﻝﺖ را
ﻃﻠﺒﮑﺎرﻧﺪ 300 .هﺰار ﻧﺎﻇﺮ ﺵﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را هﻨﻮز در
دوﻝﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺵﺪﻩ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ .ﺑﺎهﻨﺮ ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻳﻨﺠﺎ و ﺁﻧﺠﺎ هﻨﻮز ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﺮوﻧﺪﻩ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در وزارت اﻃﻼﻋﺎت وی ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ او ﻧﺒﻮد ،اﻻن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد
رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻪ هﻴﭻ ،ﺵﻬﺮدار اردﺑﻴﻞ هﻢ ﻧﺒﻮد.
ذواﻝﻘﺪر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﭙﺎﻩ از هﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻃﺮح ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ و چﻨﺪﻻﻳﻪ
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﺮد و ﺑﺎ هﻤﻴﻦ ادﻋﺎ ﻋﻤﻼ "اﻣﻨﻴﺖ" ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ و چﻬﺮﻩ ﺑﻪ چﻬﺮﻩ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﻳﺴﺘﺎدﻩ اﺳﺖ .ﻗﺎﻝﻴﺒﺎف ،ﺵﻬﺮدار
ﺗﻬﺮان ﮐﻠﻴﺪ ﻃﻼﺋﯽ ﺗﻬﺮان را در ﮔﺎوﺻﻨﺪوق اﺳﺮار ﺵﻬﺮداری چﺮﺧﺎﻧﺪﻩ و ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎی ﻣﺎﻝﯽ،
ﻝﻒ و ﻝﻴﺲ هﺎ و ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻮدﺟﻪ هﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﮐﺎﻧﻮن هﺎ را ﺑﻴﺮون ﮐﺸﻴﺪﻩ اﺳﺖ.
اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﯽ آﻪ ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ،ﺣﺘﯽ اﻝﻬﺎم و ﺟﻬﺮﻣﯽ ﮐﻪ از ﺵﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻩ و
وزارت ﮐﺎر و ﺳﺨﻨﮕﻮﺋﯽ دوﻝﺖ را ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺧﻮد را از ﺗﺎج ﺑﺨﺶ هﺎی  28ﻣﺮداد
ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ.
چﻤﺮان رﺋﻴﺲ ﺵﻮرای ﺵﻬﺮ ﺗﻬﺮان هﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮد را رﺋﻴﺲ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ آﻨﺪ.
ﻧﻮﺳﺎن هﺎی ﭘﻴﺎﭘﯽ او در اﻧﺘﺨﺎب هﻤﮑﺎران و ﻳﺎ اﻧﺘﺼﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهﺪ ﺧﻮد ﺣﮑﺎﻳﺘﯽ اﺳﺖ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ او ﺧﻮد هﻢ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﻳﮑﺒﺎرﻩ در چﻨﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎهﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ زﻳﺮ ذرﻩ ﺑﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺘﺼﺎب ﮐﻠﻬﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ وی
در ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ آﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن آﻠﻬﺮ ﻣﺸﺎور ﻓﺮهﻨﮕﯽ
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﭘﺲ از ﺁن ﺵﺪ ،ﮐﻠﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﺵﻴﻪ رﻓﺖ و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﺣﻤﺪی
ﻧﮋاد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ای ﺑﺮای ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﮐﺲ دﻳﮕﺮی ﺟﺰ او ﻧﺪاﺵﺖ!
او را دارای چﻨﺎن ﻇﺮﻓﻴﺘﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺪادﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪ اﺧﺘﻴﺎرات ﺧﺎﺗﻤﯽ ،در ﭘﺮوﻧﺪﻩ اﺗﻤﯽ
ﺵﺮﻳﮑﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
در چﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ و ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻓﺸﺎر و ﺑﺴﻴﺠﯽ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ هﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای
در ﻣﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺵﻮد و ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺣﺮف هﺎی ﺁﺗﺸﻴﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ .در واﻗﻊ ،او ﭘﻴﺶ از
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﻴﺰ ﻳﮑﯽ از ﺳﺮدﺳﺘﻪ هﺎی ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮد و هﻨﻮز هﻢ در هﻤﺎن داﻳﺮﻩ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺣﺪت ﺗﻀﺎدهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎزﺗﺎب ﺁن در ﺣﻜﻮﻣﺖ ،ﺑﻪ ﭘﺮاآﻨﺪﮔﯽ ﺑﻴﺴﺎﺑﻘﻪ ﻗﺪرت  -ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ
ﻳﻜﭙﺎرچﮕﯽ ﻇﺎهﺮی ﺣﻜﻮﻣﺖ -ﻣﻨﺠﺮ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ.
روی آﺎر ﺁﻣﺪن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻳﻜﭙﺎرچﻪ ﺵﺪن ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد ،هﻤﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ
ﮔﺬﺵﺘﻪ و روﻳﺎروﺋﯽ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ و ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ ﺑﺎ وی ﺵﮑﻞ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
چﻨﻴﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺑﺮداﺵﺘﯽ ﺗﺎ چﻪ اﻧﺪازﻩ دور از ﺵﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺸﺎﮐﺶ هﺎی ﻗﺪرت ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺑﺤﺮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺵﺎﻳﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺵﻨﺎﺧﺖ هﺎی ﻇﺎهﺮی و ﮐﻢ ﻋﻤﻖ را ﺑﺘﻮان ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎی اﻣﺜﺎل اﺣﻤﺪ
زﻳﺪﺁﺑﺎدی در اﺑﺘﺪای رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ذﮐﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﺧﻮﺵﺤﺎﻝﯽ ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن

دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﻜﭙﺎرچﻪ ﺵﺪﻩ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﻣﻌﻴﻨﯽ ﭘﻴﺶ
ﻣﯽ روﻧﺪ.
ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺁﻣﺪن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،وﻝﻮ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺘﻮان ﺁن را ﻳﻜﭙﺎرچﻪ ﺵﺪن ﺣﺎآﻤﻴﺖ هﻢ داﻧﺴﺖ
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﺵﺪن و ذرﻩ ای ﺵﺪن ﻗﺪرت اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف دوران ﺧﺎﺗﻤﯽ آﻪ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺣﺎآﻤﻴﺖ ،ﻗﺪرت در چﻨﺪ آﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ ﻣﺘﻤﺮآﺰ ﺑﻮد ،اآﻨﻮن ﻗﺪرت ﺑﺸﺪت
ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺗﻔﺎوت دوران ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺎ دوران اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد از ﺟﻤﻠﻪ در هﻤﻴﻦ اﺳﺖ آﻪ هﺮچﻨﺪ در ﺁن دوران ﺑﺎ
ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﺵﺪ و اﺟﺎزﻩ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﻳﺶ را ﺑﻪ او ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻳﻚ ﭘﺎی
ﻗﺪرت ﺑﻮد .در ﺣﺎﻝﻴﻜﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﺻﻮﻻ ﭘﺎی ﻗﺪرت ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺵﻮد .در دوران ﺧﺎﺗﻤﯽ
ﻗﺪرت در چﻨﺪ آﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺘﻤﺮآﺰ ﺑﻮد .ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﺑﻴﺖ رهﺒﺮی ،ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ،ﺵﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ و ﺳﭙﺎﻩ .آﻪ ﺑﺨﺶ دوم ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﺗﻤﯽ آﻤﺎﺑﻴﺶ هﻤﺎهﻨﮓ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
آﺮد .ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻒ ﺑﻨﺪی هﺎی ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ اﺧﻴﺮ در هﻤﻴﻦ ﮐﺎﻧﻮن هﺎ ﻧﮕﺎهﯽ دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ
ﺳﻘﻮط ﺟﺎم ﺑﻠﻮرﻳﻦ ﻗﺪرت و ﺑﻪ هﺮ ﺳﻮ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ ﺵﺪن ﺗﮑﻪ هﺎی ﺟﺎم ﺵﮑﺴﺘﻪ را ﺑﻬﺘﺮ دﻳﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ روﺣﺎﻧﻴﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺸﺪت ﺿﻌﻴﻒ ﺵﺪﻩ و ﺧﺎم اﻧﺪﻳﺸﯽ اﺳﺖ آﻪ اﻳﻦ
ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻮﺿﻊ رهﺒﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﺵﻮد .وی ﮐﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎهﯽ در ﻣﻴﺎن
ﻣﺮدم ﻧﺪاﺵﺖ ،ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﻮد را در ﻣﻴﺎن روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻧﻴﺰ از دﺳﺖ دادﻩ آﻪ او را ﻣﺴﺒﺐ روﺣﺎﻧﻴﺖ
ﺳﺘﻴﺰی و روﺣﺎﻧﻴﺖ زداﻳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .او ﺧﻮد را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ آﻞ ﻗﻮا ﻣﯽ داﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ،
ﺳﺮﻧﻮﺵﺖ او اآﻨﻮن دﺳﺖ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن اﺳﺖ .هﺎﺵﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای
دارد .رﻳﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ زﻳﺮ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻗﻮﻩ از درون دچﺎر چﻨﺪدﺳﺘﮕﯽ و از ﺑﻴﺮون زﻳﺮ
ﻓﺸﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ اﺳﺖ .ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ و دﻳﮕﺮ ارآﺎن ﺳﻨﺘﯽ
راﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را دﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺿﻌﻴﻒ ﺵﺪﻩ اﻧﺪ .ﻣﺠﻠﺲ اﺻﻮﻻ ﻓﺎﻗﺪ ﻳﻚ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻠﯽ و ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻮور اﺳﺖ و درﺳﺖ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ ﺑﻪ ﺟﺎ و ﺑﯽ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺵﺪ ﺧﻮد را
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن دهﺪ ...از اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺵﺪن و ﺗﻜﻪ ﭘﺎرﻩ ﺵﺪن ﻗﺪرت در ﺟﻨﺎح راﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن و
ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺎﻓﻴﺎﺋﯽ ﺣﺠﺘﻴﻪ ﺳﻮد ﺑﺮدﻩ اﺳﺖ و از ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮی ﺻﺤﻨﻪ ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﻪ
ﺟﻠﻮی ﺻﺤﻨﻪ ﺁﻣﺪن ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ را درﺣﺎﮐﻤﻴﺖ از ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻠﺐ ﮐﺮدﻩ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ
داﺵﺘﻨﺪ و ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺁن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﻮد ﻧﻴﺰ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻀﻌﻴﻒ
ﺵﺪﻩ اﻧﺪ ،ﮔﺮچﻪ اﻳﻦ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .اﻝﺒﺘﻪ ،ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ
ﻳﻜﺠﺎﻧﺒﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻴﺶ از ﮔﺬﺵﺘﻪ در ﺗﻨﮕﻨﺎ و رﻗﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
و هﺮ چﻪ ﺧﻄﺮﺧﻴﺰ ﺵﺪن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺵﻮد و چﺎرﻩ ﺟﻮﺋﯽ ﺑﺮای دﻓﻊ اﻳﻦ
ﺧﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺵﻮد ،چﺎﻝﺶ هﺎی درون ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺵﻮد .ﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ را در اﻧﻮاع
اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺵﺘﻪ ﺵﺎهﺪﻳﻢ .از اﻧﺘﺼﺎب رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ) ﮐﻪ ﺁن را ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮی ،ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺣﺘﯽ ﺗﻮﻃﺌﻪ ای ﺣﺴﺎب ﺵﺪﻩ ﺑﺮای ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺑﺎز هﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ روﺣﺎﻧﻴﺖ و زﻣﻴﻨﻪ
ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻝﺤﻈﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎری روﺣﺎﻧﻴﺖ و ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ ﺟﺸﻦ ﻣﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد( ﺗﺎ اﻧﺘﺼﺎب ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻞ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﺎون اﻣﻨﻴﺘﯽ وزارت ﮐﺸﻮر.
ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻻﺋﻞ ،ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻳﻜﭙﺎرچﮕﯽ ﻇﺎهﺮی ﺣﻜﻮﻣﺖ "اﺻﻮﻝﮕﺮاﻳﺎن" چﻨﺪ ﭘﺎرچﻪ ﺵﺪﻩ ،دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﺳﺎزش و ﺗﻔﺎهﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از دوران ﺧﺎﺗﻤﯽ
ﺳﺎدﻩ ﺗﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ دﺵﻮارﺗﺮ هﻢ هﺴﺖ .در واﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺵﺮاﻳﻄﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﺵﺪﻩ اﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺁن ،دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺎهﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺵﺘﻪ آﻪ ﻗﺪرت در چﻨﺪ آﺎﻧﻮن ﻗﻮی ﻣﺘﻤﺮآﺰ
ﺑﻮد ،اآﻨﻮن ﻗﺪرت در ﻳﻚ آﺎﻧﻮن ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺘﻤﺮآﺰ اﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮش اﻧﺒﻮهﯽ از آﺎﻧﻮن هﺎی
دﻳﮕﺮ ﻗﺪرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺵﮑﻞ ﮔﻴﺮی اﻧﺪ .ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺟﻤﻌﻴﺖ هﺎی ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ ﻧﺎم

اﻳﺜﺎرﮔﺮان ،اﺳﺘﺸﻬﺎدﻳﻮن ،ﺳﻤﻴﻨﺎرهﺎ و هﻤﺎﻳﺶ هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺴﻴﺞ ﮐﻪ هﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ دﻳﮕﺮی در
اﺧﺘﻼف ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺧﻮد را ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ و .. .ﺑﻴﺎﻧﺪازﻳﺪ.
ﺑﺮ ﺧﻼف هﻴﺎهﻮهﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،آﺎﻧﻮن ﺿﻌﻴﻒ ﻗﺪرت و دوﻝﺖ اآﻨﻮن ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﻳﻜﯽ از آﺎﻧﻮن
هﺎی ﺳﺎﺑﻖ دوران ﺧﺎﺗﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم راﺳﺘﮕﺮاﻳﺎن ﻳﮑﭙﺎرچﻪ از ﺁن در وﺣﺸﺖ ﺑﻮدﻧﺪ هﻢ ﻗﺪرت
ﻧﺪارد .از ﺗﺸﮑﻞ هﺎی ﮐﻮچﮏ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺵﺸﻢ .از هﻤﺎﻳﺶ هﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن و
دﻳﺪارهﺎی ﻣﻌﻤﻮﻝﯽ و  30-20ﻧﻔﺮﻩ ﻣﻠﯽ ـ ﻣﺬهﺒﯽ هﺎ و ﺣﺘﯽ دﻳﺪارهﺎی هﻔﺘﮕﯽ وﺑﻼگ ﻧﻮﻳﺴﺎن
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﺮوﻳﺪ ﺟﻠﻮ ﺗﺎ ﺑﺮﺳﻴﺪ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ از وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺵﺪﻩ دوران ﺧﺎﺗﻤﯽ-
ﻳﻮﻧﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزی ﺁن ﻣﺠﺒﻮر ﺵﺪﻧﺪ ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻮازی راﻩ اﻧﺪازﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و ﺟﺪال ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﮑﻤﻴﻞ آﺎﺑﻴﻨﻪ هﻨﻮز اداﻣﻪ دارد و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﺗﺴﺨﻴﺮ وزارت ﻧﻔﺖ ،ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺘﻴﻀﺎح وزرای
ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ ﺵﺮوع ﺧﻮاهﺪ ﺵﺪ و ﺻﻒ ﺑﻨﺪی هﺎی ﺵﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮهﺎی
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁﻏﺎز ﺧﻮاهﺪ ﺵﺪ.
دوﻝﺖ ﻳﮑﭙﺎرچﻪ ﺣﺘﯽ در ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺑﻨﺎم ﻣﺴﺌﻠﻪ اآﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ درﻣﺎﻧﺪﻩ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را از
زﻳﺮ ﻓﺸﺎر داﺧﻠﯽ و ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﺁن ﺑﻴﺮون ﺑﮑﺸﺪ .اﻳﻨﮑﻪ رهﺒﺮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎر و ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﻳﮏ
ﻧﻈﺎم ،اﻗﺘﺪار ﺧﻮد را در ﮔﺮو ﺑﻪ زاﻧﻮ در ﺁوردن ﻳﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻣﻌﺘﺮض زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ و
دوﻝﺖ ﻳﮑﭙﺎرچﻪ ای ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد و رهﺒﺮ را از چﻨﻴﻦ ﻣﺎﺟﺮاﺋﯽ ﺧﻼص ﮐﻨﺪ و از ﺳﺮ
ﻗﺪرت ﮔﻨﺠﯽ را ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ ،ﻧﻪ از ﻗﺪرت ،ﮐﻪ از ﺿﻌﻒ اﺳﺖ .اﻳﻦ
دوﻝﺖ ،ﺣﺘﯽ در اﻳﻦ ﺣﺪ اﺧﺘﻴﺎر و ﺗﻮان ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺻﻼح رهﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ او
ﻳﺎدﺁوری ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل هﻤﻴﻦ ﻳﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ و اﻗﺘﺪار دوﻝﺖ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪن
ﺑﻪ ﺣﺼﺮ ﺁﻳﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی.
ﺁﻧﭽﻪ هﻨﻮز ﺑﺮ روی اﻳﻦ ﺗﻀﺎدهﺎ و اﺧﺘﻼف هﺎ ﺳﺮﭘﻮش ﻣﯽ ﮔﺬارد اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺿﻌﻴﻒ ﺵﺪﮔﺎن اﻳﻦ دورﻩ ﻧﻈﻴﺮ روﺣﺎﻧﻴﺖ ،ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ و ﺣﺘﯽ هﺎﺵﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ از ﻳﻜﺴﻮ ﻣﺮﻋﻮب
اوﺿﺎع ﺵﺪﻩ اﻧﺪ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ هﻨﻮز اﻣﻴﺪوارﻧﺪ .ﻣﺮﻋﻮﺑﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ آﻪ در ﺵﺮاﻳﻄﯽ
ﻗﺮار دارﻧﺪ آﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺮ ﺟﻤﻊ ﺵﺪن ﺑﺴﺎط هﻤﻪ ﺁﻧﺎن ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ دوﻝﺖ ﺟﺪی ﺵﻮد و
اﻣﻴﺪوارﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ آﻨﻨﺪ آﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺵﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺤﺮان را از
ﺳﺮ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ .اﻳﻦ وﺿﻊ ﻓﻌﻼ ﺑﺨﺸﯽ از ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻜﻮت واداﺵﺘﻪ و ﺑﺨﺸﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ
ﺑﺎ ﺗﻤﻠﻖ و چﺎﭘﻠﻮﺳﯽ اﻣﻴﺪوارﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد را در دوﻝﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻔﻆ آﻨﻨﺪ.
ﺣﺎل ﻧﮕﺎهﯽ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﺎق دوﻝﺖ ﺑﻴﺎﻧﺪازﻳﻢ .ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﭘﺮﺗﻘﻠﺐ رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮری درون ﺟﻨﺎح راﺳﺖ و "اﺻﻮﻝﮕﺮاﻳﺎن" دو ﺟﺮﻳﺎن و دو ﺳﻴﺎﺳﺖ و دو
ﻓﻜﺮ ﺁﺵﻜﺎرا روﻳﺎروی ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .از ﮐﻨﺎر اﻳﻦ دو ﺟﺮﻳﺎن اﮐﻨﻮن چﻨﺪﻳﻦ ﺵﺎﺧﻪ ﻧﻴﺰ
ﺟﻮاﻧﻪ زدﻩ و ﺑﺰودی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺵﺎﺧﻪ ای اﺻﻠﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺵﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻌﻼ هﻤﺎن دو ﺟﺮﻳﺎن را
ﺑﺒﻴﻨﻢ.
ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ آﻪ "ﺁﺑﺎدﮔﺮان" ،ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن و اﻧﺼﺎر ﺣﺰب اﷲ ﻃﺮﻓﺪار ﺁن هﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮاب و ﺧﻴﺎل
هﺎی ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎل هﺎی اول ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﻀﻮر ﺁﻳﺖ اﷲ ﺧﻤﻴﻨﯽ در راس ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ،
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﻳﺠﺎد ﺵﺮاﻳﻂ و ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای آﺸﺎﻧﺪن آﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﺣﺎل و هﻮای
ﺟﻨﮕﯽ .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺴﻴﺞ ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ
اﺳﺖ .ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻳﻜﺴﻮ ﻣﺴﺘﻠﺰم اداﻣﻪ ﺑﺎزی ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﻌﻴﺾ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮان ﺗﻮدﻩ ﻣﺮدم ،ﻻاﻗﻞ ﺑﻴﻄﺮف ﻧﮕﻬﺪاﺵﺖ .از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ آﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و
رهﺒﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺵﺮاﻳﻂ را ﺑﺮای ﺗﻘﺴﻴﻢ ﭘﺴﺖ هﺎ و ﻣﻘﺎم هﺎ ﻣﻴﺎن
اﻋﻀﺎی اﻳﻦ ﺑﺴﻴﺞ ﺟﺪﻳﺪ را ﻓﺮاهﻢ آﺮد .اﻣﺮی ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺵﮏ و ﺗﺮدﻳﺪهﺎی ﺟﺪی ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﺳﭙﺎﻩ را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ و ﺣﻀﻮر ﺳﺮداری ﻣﺎﻧﻨﺪ "ذواﻝﻘﺪر" در ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزی

ﺗﻮﻃﺌﻪ هﺎی ﮐﻮدﺗﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﺖ اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﺖ .ﻃﺮﻓﺪاران اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ آﺴﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺪا
ﻋﻀﻮ ﺑﺴﻴﺞ ﻧﻤﯽ ﺵﻮد .اﻳﻨﺎن ﺑﺮای اﻣﺘﻴﺎز ﻣﯽﺁﻳﻨﺪ .اﻣﺘﻴﺎزهﺎی ﻣﺎدی و ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم .ﺑﻌﺒﺎرت
دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻨﻈﺮ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ چﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و چﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ و
اداری آﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺵﻜﻠﯽ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺵﻮد آﻪ ﺧﻮد را ﺁﻣﺎدﻩ ﺵﺮاﻳﻂ ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺸﺎن دهﺪ و ﻧﻴﺮوی هﺮ
چﻪ وﺳﻴﻊ ﺗﺮی را ﺟﺬب و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و دوﻝﺖ او ﺑﺴﻴﺞ آﻨﺪ.
ﮔﺮاﻳﺶ دﻳﮕﺮ آﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺪرت ،و در واﻗﻊ اﺻﻮﻝﮕﺮاﻳﺎن ﺳﻨﺘﯽ از ﺁن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ،
ﻃﺮﻓﺪار اداﻣﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﺪرت در ﻣﻴﺎن ﺟﻨﺎح راﺳﺖ ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻘﺎم هﺎ ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎی اﻳﻦ ﺟﻨﺎح و ﭘﺎﻳﺎن
دادن ﺑﻪ ﺵﻌﺎر و ﺑﺎزی ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ دوﻝﺖ اﺳﺖ .اﻳﻨﺎن هﻢ
ﻧﮕﺮان ﻣﻘﺎم ﺧﻮد هﺴﺘﻨﺪ و هﻢ ﻧﮕﺮان ﺁن هﺴﺘﻨﺪ آﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﻌﻴﺾ را
ﺟﺪی ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻗﺒﻞ از هﺮچﻴﺰ ﻳﻘﻪ ﮐﻞ رهﺒﺮان ﺟﻨﺎح راﺳﺖ و ﻣﺎﻓﻴﺎی ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺵﻮد.
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد از ﺑﻴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش هﻤﻴﻦ ﺑﺪﺑﻴﻨﯽ و ﺵﮏ ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰﻩ هﺎی او در ﻋﺎﻝﯽ ﺗﺮﻳﻦ
ﺳﻄﻮح ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻨﯽ از ﺁوردن ﭘﻮل ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ هﺎی ﻣﺮدم ﻧﻤﯽ ﮔﻮﻳﺪ.
ﺳﺨﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺁن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ،در ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﺪت
ﺗﻀﺎدهﺎ و ﻧﻮﻣﻴﺪ ﺵﺪن ﺗﻮدﻩ ﻣﺮدﻣﯽ آﻪ وﻋﺪﻩ هﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را ﺑﺎور آﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ اﻓﺰودﻩ و
ﻓﻀﺎ را از داﺧﻞ اﻧﻔﺠﺎری ﺗﺮ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .ﺣﺴﻦ اﻳﻦ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮردهﺎ در ﺑﺎﻻ
ﺑﺮای ﻳﻚ دورﻩ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد ،اﻣﺎ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﺗﺪاوم درﮔﻴﺮی هﺎ در ﭘﺎﻳﻴﻦ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﻧﻌﻜﺎس ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺁن در ﺳﻄﺢ ﺣﻜﻮﻣﺖ را ﺑﻴﺶ از ﮔﺬﺵﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺮای ﭘﻴﺮوزی ﺑﺮ هﺎﺵﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ وﻋﺪﻩ هﺎﻳﯽ داد آﻪ اآﻨﻮن روی دﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮع
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ .وﻋﺪﻩ هﺎﺋﯽ ﮐﻪ رهﺒﺮان ﺣﺠﺘﻴﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺒﺎح ﻳﺰدی ﻧﻴﺰ ﭘﺸﺖ ﺁن ﺳﻨﮕﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺁﻣﺎدﻩ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ وﻻﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﻨﮕﺮ ﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﮐﻮچﮑﺘﺮﻳﻦ
زﻣﻴﻨﻪ اﺟﺮاﺋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪارد و اﻧﮕﻴﺰﻩ ﺳﺮدهﻨﺪﮔﺎن ﺁن ﻧﻴﺰ هﺮﮔﺰ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﺁن ﺵﻌﺎرهﺎ
ﻧﺒﻮدﻩ ،ﺧﺸﻢ ﻓﺮﻳﺐ ﺧﻮردﻩ را ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺗﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺧﺸﻢ و اﻧﻔﺠﺎری ﮐﻪ دهﻬﺎ ﺑﺎر ﻣﻬﻴﺐ ﺗﺮ از
ﮔﺬﺵﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﺳﺮاﭘﺎ ﻓﺎﺳﺪ و ﺑﺤﺮان زدﻩ ای آﻪ دوران ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻧﺸﺎن داد ،آﻤﺘﺮﻳﻦ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را ﺑﺎ
ﻣﺮگ ﺧﻮد ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﻧﻪ اﻧﮕﻴﺰﻩ اﺻﻼح اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر را دارد و ﻧﻪ ﺗﻮان ﺁن را ،اﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ
از ﺁن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺵﻌﺎرهﺎی اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﺑﺤﺮان دارد
و ﻧﻴﺮوی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺁﮔﺎهﯽ از هﻤﻴﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ،ﺑﯽ وﻗﻔﻪ در ﺣﺎل اﻳﺠﺎد ﻧﻬﺎدهﺎی رﻗﻴﺐ و
ﻣﻮازی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﺑﺰاری و ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ .ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ
چﻨﻴﻦ ﺣﺎﮐﻤﻴﺘﯽ روﺑﺮو هﺴﺘﻴﻢ .ﺣﺎﮐﻤﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از هﺮ زﻣﺎن دﻳﮕﺮی ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺵﺪ.
ﻣﺮدم از ﺧﺎﺗﻤﯽ چﻨﺪان ﺗﻮﻗﻊ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻧﺪاﺵﺘﻨﺪ چﻮن ﺧﺎﺗﻤﯽ چﻨﻴﻦ ادﻋﺎﻳﯽ ﻧﻜﺮدﻩ و
چﻨﻴﻦ وﻋﺪﻩ ﻳﯽ ﻧﺪادﻩ ﺑﻮد .ﺑﺮﻋﻜﺲ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺗﻤﺎم ﻣﺪت وﻋﺪﻩ هﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﺮدم دادﻩ و
اآﻨﻮن اﻧﺒﺎﺵﺖ اﻳﻦ وﻋﺪﻩ هﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ اوﺳﺖ .هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﻴﺮوی رﻗﻴﺐ ﺁن در ﺟﻨﺎح راﺳﺖ
و ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ،ﻣﯽ ﮐﻮﺵﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺵﻮد .چﺎﻝﺶ هﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ،در ﺁﻳﻨﺪﻩ
و از هﻤﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺵﺮوع ﺧﻮاهﺪ ﺵﺪ.
دﻳﺮ ﻳﺎ زود ﺑﺎ اﻧﻔﺠﺎرهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻬﻤﯽ روﺑﺮو ﺧﻮاهﻴﻢ ﺑﻮد .ﺧﻄﺮ ﺁﻧﺴﺖ آﻪ ﺣﺎآﻤﻴﺖ در ﻣﻴﺎﻧﻪ
راﻩ ﻃﯽ ﺵﺪﻩ آﺸﺎﻧﺪن اﻳﺮان ﺑﻪ ﻳﮏ ﺟﻨﮓ وﻳﺮاﻧﮕﺮ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻌﻴﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ ﭘﻴﺶ
از ﮐﺸﺎﻧﺪن اﻳﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ ورﻃﻪ .ﻳﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪا راﻳﺸﺘﺎﮔﯽ را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﻳﺎ در ﺳﻄﺢ
ﺑﻴﻦاﻝﻤﻠﻠﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮود و ﻳﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺵﻮد!

