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 بان را سياستی دگر بايد شتیِک
 

خامنه ای قصد آن دارد که با استفاده . رژيم جمهوری اسالمی وارد دوره جديدی از حيات ننگين خود می شود 
بهينه از رئيس جمهور جديد تهديدات موجود عليه نظام را که به مرحله بسيار خطرناکی رسيده است ، اگرنه 

 پرداخت ، اما آنچه  که آيا موفق خواهد شد يا نه بحثی است که در ادامه بدان خواهماين. مديريت کند که خنثی 
بدون فهم آنچه که . ی است که بر اردوی دشمن حاکم استاهميت دارد ، فهم معادالتچيز ديگر که بيش از هر

 از قا  نيز دقيناسب با اين مرحلهتاستراتژی و تاکتيک م. هست نمی توان به تحليل آنچه بايد بشود پرداخت 
 ! ونه صرفا از ميان تئوری  همين شناخت بيرون می آيددرون

 
. مهم است ی که درپی خواهد داشت  اتفاقی که افتاده بدليل مجموعه فعل و انفعاالت گريزناپذيرتحليل درسِت

و يا او را يم   يا شکست خامنه ای را در اين انتخابات نتيجه گيری کن،نهايتدرميان تحليلهای گوناگون اينکه از
 و واکنشهای بعدی ما ظاهر خواهد  بسرعت برروی کنشخود رابدانيم تأثيرات بالفصل انتخابات نهايی پيروز
 خود جا بياندازد که آنکه می گويد خامنه ای شکست خورده است ، می خواهد اين را برای نيروهای. د کر

آنی . ی برانداختن آن ادامه داد برا را  همين مسير  بنابراين بايد همچنانباقی نمانده است رژيمچيزی از عمر 
می گويد خامنه ای پيروز ميدان است اين را پيام می کند که اين رژيم رفتنی نيست و بايد به تعامل با   که  هم
 . ادامه داد " ميانه اش" و فرورفتن هر چه بيشتر در آن

 
او نه .  با ويژگيهای دلخواه خامنه ای یی است از هاشمی رفسنجانی و خاتمملغمه ااما حسن روحانی 

يعنی تهديد رقابت با رهبری در . کاريسمای رفسنجانی را دارد و نه حمايتهای داخلی و بين المللی خاتمی را 
 خطای .رابطه با او منتفی است که نه از الزامات آن برخوردار است و نه اهرمهای آن را در اختيار دارد 

که او به خامنه ای تحميل گرديده است اما اين نيز خطاست اگر کسی فکر کند بزرگی است اگر تصور شود 
نه تعادل قوای کنونی . رهبر قناعت خواهد کرد  و کارگذاری  نظاممرتبه تدارکاتچی به  که او مثل خاتمی تنها 

  .چنين وضعيتی را ايجاب می کند و نه خود خامنه ای چنين توهمی دارد 
 

! احتماال نه خامنه ای را می شناسد و نه روحانی را  روحانی به خامنه ای می راند آنکس که سخن از تحميل
خلع آنگونه تحميلی را داشت که رفسنجانی را  ئيس جمهورخامنه ای اساسا ظرفيت پذيرش يک راگر 

 بودهبلندترچند سر وگردن از روحانی که هم  ٨٨ موسوی سال اگر قرار بر تحميل بود که. صالحيت نمی کرد
و نيروهای سياسی صحنه امت هميشه دراز يک حمايت گسترده در ميان  برابر او برخوردار ينو هم چند

 را آنگونه  کنار نمی زد و هزينه بسيار سنگين تقلب درانتخابات را آنهم در زير چشم کل بودوابسته بدان 
 . جامعه بشری متقبل نمی شد

 
که   ، چرا  برای فرضيه امکان تغيير از درون هموار گردداين باشد که راهاز فرضيه تحميل شايد هم هدف 

فاشيزم مذهبی را بلکل  ماهيتآن تئوری ديکتاتوری و  ، ابتدا به ساکن  مدعا در بطن خودصرف پذيرش اين
اين چه ديکتاتوری است که اجازه می دهد موضوعی تا به اين درجه پراهميت بدو آخربی اعتبار می کند ؟ 
تحميل واقعی باشد آنوقت ديگر ما نه با يک ديکتاتوری امکان  اگر.  آن کف هم بزند تحميل شود و برای

بيرون و از اولی را تنها با قهر .روبرو هستيم  )اقتدارگرا ( که با يک حاکميت اتوريتر) تماميت خواه( توتاليتر
 . هم تغيير داد می توان انداخت در حاليکه دومی را می توان از درون و با شيوه های مسالمت آميز 

 
  ی آنکه خود بخواهيم  به نمايش انتخابات ب ،خيلی مشکل است که با پذيرش مقوله تحميلمسئله آيا فهم اين 
 انتخاباتی که در آن مردم بتوانند اراده خود را به ولی فقيه هم تحميل کنند حتما .يت داده ايم رژيم مشروع

 .يا پيام کند  قضا خود خامنه ای می خواهد به دنه ازاين همان چيزی است ک!  انتخابات آزادی هست 
 

بزرگترين تهديدی که متوجه نظام است يعنی تهديد تهاجم نظامی  تنها بر زمينه مساعد او بی ترديد می داند که 
اگر اين . بر آن حکم می رانند " نامنتخب"عدم مشروعيت رژيم عمل می کند ، رژيمی منزوی که مشتی 

 ژيم باشد که هست  بنابراين هدِف يِک نمايش انتخاباتی  اخير چيزی جز  کسب مشروعيتبزرگترين مشکل ر
 و  حالل اين مشکل نبوده جز روحانی  هيچکس  هم واليت   نامزد   در ميان آن هشت  نبوده و نظام برای

  .  بخرد آمده است که برای نظام نامنتخِب نامشروع ، مشروعيت" منتخب"روحانی  .نمی توانست هم باشد 
 

١ 



روحانی برآيند يک مهندسی موفق انتخاباتی است که خامنه ای در پشت آن قرار داشته واقعيت اين است که 
 و  نظام مقدس برای حفظ   ممکنو   ايده آل ترين گزينه موجود  رئيس جمهور جديدفهم اين مسئله که . است 

 غير از اين يا بايد همچنان به تحليلهای صد من به. چه در کوتاه مدت می باشد مهم است  آن اگردفع شر از
 .يک غاز کنونی خود بسنده کرده و در دايره راه رفت و يا از دايره بيرون زد و بن بست شکست 

 

 بحث مشروعيت
 

در و " عدم خشونت"دولتها يکی از مباحث پايه ای طرح خاورميانه بزرگ در کنار مقوله " مشروعيت"بحث 
دولتها هستند ، اينجا موضوع بحث در . شکيل دهنده تئوری جنگ چهارم می باشد مهمترين عناصر تشمار
 مواضع مسالمت جويانه شامل کل صحنه سياسی اعم از پوزيسيون يا ه چه مقوله مشروعيت و چهوگرن

 صرف در اين کادر. است " گلوباليستی"اپوزيسيون هم می شود و در هر دو سو از معيارهای ارزش گذاری 
ی طرح مذکور می باشد را نيز به بزارهاکه از بزرگترين ا" حقوق بشر"ودن دولتها می تواند مقوله منتخب ب

حقوق بشر در پايين مقوله يعنی اگر به سلسله مراتب اهميت اين عناصر بپردازيم ،  .حاشيه براند و می راند 
تنها ابرقدرت موجود قرار "لیم امنيت و منافع"در زير مقوله مبحث مشروعيت دولت منتخب و هر دوی اينها 

که هم غير منتخب هستند و هم … بهمين دليل هم هست که نظامهايی چون عربستان و بحرين و . می گيرند 
حقوق بشر را پايمال می کنند ، در زمره دوستان هستند  و نظامهايی همچون ونزوئال که هم منتخب هستند و 

 . تان رعايت می کنند ، در زمره دشمنان هم حقوق بشر را بمراتب بيشتر از امثال عربس
 

عمال خشونت اصال چيز بدی ِباشد وگرنه ا" غيرقانونی"در اين کادر آن خشونتی غيرقابل قبول است که 
 جناياتی که در عراق و افغانستان صورت گرفته و می گيرد ، خشونت بشمار نمی آيند چرا که اين .نيست 

سوی مرجع قانونی صورت بگيرد اجرای عدالت ، اگر از يک انسان درست مثل کشتن. خشونتی است قانونی 
پايمال شدن .  نيز معتبر است سانعين همين داستان در مبحث حقوق ان. هست وگرنه جنايت به حساب می آيد 

روزمره  و بی وقفه حقوق بشر توسط  يک رژيم نژادپرست وحشی در سرزمينهای اشغالی اصال چيز مهمی 
  !کوبا جنايت بزرگی است در فی المثل رعايت آن نيست ، ولی عدم 

 

. و اعتبارشان ضروری هست!  شأن  دراينجا بيشترمنظورم اشاره به کدهايی است که آشنايی با آنها و رعايِت
" پيام مسالمت جويانه"همانگونه که بخش بزرگی از به اصطالح اپوزيسيون جمهوری اسالمی به همين دليل 

مشروعيت داشتن " مبلغ عدم خشونت گشته اند ، خود نظام مقدس نيز بحث ضرورت طرح کذايی را گرفته و
خامنه ای می داند که . بخوبی فرا گرفته است مطرح می کند " جامعه بين المللی"که را " دولتهای منتخب

 بوده د آنهمانا مشروعيتی است که نظام او فاقکذايی " جامعه بين المللی"آن مهمترين مسئله نظام در تعامل با 
 مشارکت هرچه بيشتر مردم در انتخابات و بخش بزرگی از اين مشروعيت در گرو" جامعه"از ديد اين  .است

 آنکه چه  چيزی است که برای خامنه ای ورایاين آن. آن انتخابات می باشد  دولت برآمده از سالمت آرای
به مثابه سدی اگرچه در کوتاه ردمی  نظر او مشارکت مدر. کسی رئيس جمهور بشود ارزش درجه اول دارد 

 بساتهاجم نظامی به يک دولت منتخب توجيه . در مقابل تهديدات خطرناک کنونی عمل خواهد کرد ، مدت 
به . اينرا خامنه ای بهتر از هرکس ديگری می داند . می باشد " دولت نامنتخب"دشوارتر از براندازی يک 

بايد در انتخابات  کشور هم نداريد اما به خاطر نظامه ای به عالقاگر "مين دليل هم هست که می گويد ه
 " . مشارکت داشته باشيد

 

. کذايی قاطعانه بدنبال براندازی نظام مقدس است " جامعه بين المللی"هم می داند که آن  با اينحال او اينرا
اگر غير از اين .  دهد  در حاکميت را به هيچ قيمتی نمیشکاف غيرقابل کنترلبرای همين هم هست که اجازه 

عليرغم اشراف به اين مسئله که هيچکس بهتر از موسوی بدرد تماميت ، بود هزينه سنگين حذف موسوی 
خارج از اين .  حذف رفسنجانی را نيز جز در اين کادر نبايد ديد .ذيرفت نظام نمی خورد را پيشاپيش نمی پ

 هبود بهر قيمت عقالنيتیحفظ مالکی در عراق را و نه  چنگ و دندان در سوريه را منطقی جنگيدن باکادر نه 
بديهی است که او در اين جنگ از هر اهرمی برای . جنگ خامنه ای جنگ بر سر بود و نبود است . و هست

   .حفظ خود بهره خواهد برد 
 

راندن آن از پيچ خطرناکی است که سياست رسالت روحانی در يک کالم  حفظ نظام با هدايت خامنه ای  و گذ
 و هم خامنه ای يک اوهم .  ايجاد کرده است  آنبی دنده و ترمز باند احمدی نژاد ـ مصباح يزدی  در مقابل

ازمنظر داخلی و چه به لحاظ اوضاعی که چه . استاوضاع   تدريجیآرام کردن چيزبيشتر نمی خواهند آنهم
ايی جا حتی قرار بر رفرم هم نيست وگرنه اصالح طلبان کذ.  بوده است نروا به سمت انفجار بين المللی 

 .  خالی نمی کردند اعتدال گرايیبرای 
٢ 



اوجب   حفظ نظام  ،هم همچنانکه برای رفسنجانی و خاتمی و موسوی و کروبی حانی ودر يک کالم برای ر
.  آرام شدن فضای موجود هست ر گرو حفظ نظام در شرايط کنونی داخلی و بين المللی اکيدا د.واجبات است 

 اخيرا  معلوم الحالعسکراوالدیتصادفی نيست که . هدفی که با حسن روحانی به اضعاف برآورده شده است 
شايد اغراق نباشد اگر : " آرامشی کم سابقه بر کشور حاکم شده است و اضافه می کند :صراحتا می گويد 

  اين تمام آن !" آقای روحانی خيرالموجودين است.  نداشتيمسال است چنين آرامشی را در کشور٢٠بگويم 
 .چيزی است که خامنه ای اکيدا بدنبال آن بوده است

 

  نظام  و نقش روحانی اهداف
 

 تمثيل باشد ، تفاوت روحانی با احمدی نژاد را می توان با مسامحه به تفاوت ميان باراک حسين اگر بنا بر
  ،و ريای پنهان تفاوت ميان سرکوب عريان  با  تزوير .فتم با مسامحه گ. کرد اوباما و جرج دبليو بوش تشبيه 

از رو بسته و تو نيک ميدانی  که با چه جانوری  رودر رو هستی و آنکه  را تفاوت ميان آنکه شمشير 
سياست کلی اما همچنان به . خنجرش را در پشت پنهان کرده و با لبخند به سوی تو دست دراز کرده است 

زی همانطور که با اوباما هم چي.  با روحانی هيچ چيز تغيير نخواهد کرديک چيزجز . ای خود باقی استج
رفتارش را تغيير خواهد جمهوری اسالمی  . آن يک چيز البته که چيز کم اهميتی نخواهد بود ! يير نکرد تغ
می خواهد آنرا به عنوان هدف  آيه وسم ق ، يعنی همان چيزی که دولت اوباما آنرا در بوق کرده و با هزار داد

 چدنی باراک حسين تصور می کرد با آن می تواند دسِتيعنی همان دستکش سپيدی که . دولت خود جابياندازد
 . براندازی نرم  را از انظار پنهان کند 

 
ت مرحله طرف مقابل البته در کادر واقعيتها و الزاما! پاتک خامنه ای به رفتار متمدنانه ، " رفتارتغيير"

رفتار غيرمتمدنانه جمهوری اسالمی  در چهره  احمدی نژادی آن ، عليرغم تمامی ضرباتی که . کنونی است 
شخصی را بدنبال داشت ، يعنی  اما برای نظام مقدس منافع مادی مبه حيثيت ايران و منافع ملی آن وارد کرد

هدف از آن سياست . ار آن می چربيد مضبرمی گشت بر نظاماخص تا آنجا که به منافع منافع آن سياست 
 رژيم واياالت متحده سازماندهی نفرت بحق توده های خاورميانه نسبت به جنايتکاران نشسته در حاکميت 

درجا زدن در راهکاری که زمان آن گذشته باشد ديگر به ضد . اين هدف محقق شد .  اسرائيل بودنژادپرست
راه خامنه ای با .  بسر آمده است و به تبع آن امثال جليلیژاد ن احمدیبه اين اعتبار دوران. خود تبديل می شود

 . گزينش روحانی نشان داد که اين موضوع  را فهم کرده است گشودن برای 
 

ی ضد آمريکايی ـ ضد  که جمهوری اسالمباور کرده انداالن ديگر توده های خاورميانه به اندازه کافی 
حاال ديگر آنچه که مسئله از . ين ديگر به نفع تماميت نظام نيستاز ا بيشتریرفتار احمدی نژاد. اسرائيلی است

آنهايی که فکر می کنند جليلی . ون آنکه تغيير سياستی صورت پذيرد بداست"رفتارتغيير"حاکميت حل می کند 
نه ای امدر زمين خناخواسته نامزد خامنه ای بوده است ، اشتباه اسف باری را در تحليل مرتکب می شوند و 

 .بوده است باند احمدی نژاد ـ  مشايی بواسطه انتخاب دوم باند مصباح يزدی و  کانديدای جليلی. بازی می کنند
 

شورای نگهبان خامنه ای با محاسبه دقيق هرينه ـ سود برای نظام ، ابتدا به ساکن نامزدهای اصلی سه جريان 
يعنی خاتمی ، ، ی تحت رهبری مصباح يزدی موسوم به اصالح طلب ، اعتدال گرا و اصول گرايی افراط

ن دهد که از تا نشارفسنحانی و لنکرانی را براحتی و بدون برانگيختن کوچکترين اعتراضی کنار گذاشت 
 کنارگذاشتن لنکرانی که مصباح يزدی درباره اش گفته بود که بهتراز اورا نمی شناسد .قضا تحميل پذير نيست

ات فوق را دنبال آن صالحيت مهره های دست دوم و سوم هر يک از جريانب .مفهوم خاص خود را داشت نيز
 . ينحال دنبال انتخابات رقابتی استبا ارنظام و شخصيتهايش را دردست دارد  اگرچه افساتاييد کرد تا نشان دهد

   

 بحث اهرمها
 

 بکار  تقابل در روندين  طرفاهرمهايی دارد که  با   مستقيم  و زندگی رابطه مرگ  مبارزه  در يک  پيروزی 
  اين.است و نه سودمند عاقالنه نه  اصال شرايط عادیا استفاده از آنها در يک اهرمهايی که بعض. می گيرند 

 .چرا که بحث بر سر بود و نبود است نمی شناسد ،   و انقالب و ارتجاعاصل شامل هر دو سوی نبرد می شود
اينجاست که . اکم که مستقل از ذهن عمل می کنند نمنديهای حاهی نيست جز رعايت قانونده ماندن ربرای ز

 متوسل به راهکارهای ارتجاعی می شود و يک رژيم ارتجاعی برعکس حفظ خوديک نيروی انقالبی برای 
  .را نشانه می رود " امپرياليسم و صهيونيسم"خيمه و خرگاه   حفظ خودبرای 

 
٣ 



تنها ابرقدرت ندارد که ف اپوزيسيون ساده انگار خود ترديدی برخال به اعتقاد من ، جمهوری اسالمی رهبری 
اينرا بيش از آنکه از درون ادبيات و رفتار . قصدی و غايتی جز براندازی نظامش نداشته و ندارد ، موجود 

در اين رابطه قبال زياد بحث . آن جامعه جهانی استنباط کند ، از درون طرح خاورميانه بزرگ در می آورد 
م  به همين دليل وارد آن نمی شوم ، همينقدر می گويم که اگر آن آنتاگونيسمی که ميان طرح مذکور و کرده ا

جمهوری اسالمی  وجود دارد و من  سيستمهای استبدادی در خاورميانه بزرگ و در راس آنها حاکميت
نه ای و جناحش هم بر  که خامقبول کرده باشيمهمواره بر آن در هر شرايطی پافشرده ام  واقعی باشد ، اگر 

ديگر حرکتهای بعضا انتحاری رژيم در ابعاد داخلی و بين المللی همين تحليل باور داشته و دارند ، آنگاه 
 خود  استفاده از هر درنبرد استبداد مذهبی بر سر بود و نبود. برايمان چندان غيرمترقبه جلوه نخواهد کرد 

 . فظ خود ديگر نا مشروع نيست اهرمی برای ح
 
، يا تقابلبه سبک قذافی و تسليم دو راه حل تحميلی نظم نوين جهانی يعنی آن نقطه ای که رهبری نظام ميان در

 بکار گرفته  که در گرو اهرمهايی است  تماما   و ماندن در صحنه  برمی گزيند ديگر ادامه نبرد دومی را 
 اين سو و بهربدر بدنبال يافتن اهرمهای تقابل دگرفته ،  در زاويه قراراز آن نقطه به بعد رژيمِِ. د نمی شو

ی اتمی دستيابی به تکنولوژ. ين اهرمها بوده استهميانه يکی ازهای خاورمبسيج خيابان.  روان استآنسوی دنيا
عمق استراتژيک در ون خود و جستجوی ياپوزيسجنگ روانی گسترده برعليه . يکی ديگر از اين اهرمهاست

شمار اهرمهايی هستند که تنها کارکرد آنان يز درن.... ق  و آمريکای التين و و عرافلسطين و لبنان و سوريه 
ن راستا رژيم تازيانه و در اي  . مقابله با تهديدات براندازی استدر  نظام مقدس حفاظت ازدر غايت نهايی 

ت و نه نه سنی بودن حماس برايش مهم اس.  هيچ دست بستگی ايدئولوژيک را به رسميت نمی شناسددار
نه  نه تروريسم القاعده مهم است و .ونروئال و نه  حتی کمونيسم  کوبايی و يا نوع چينی آن سوسياليست بودن 

اگر نيرويی و يا حکومتی را می توان به مثابه اهرمی برعليه اياالت متحده بکار . دشمنی سابق با طالبان 
 .رند گي و بکار هم میگرفت ، مستقل از ماهيت آن بايد بکار گرفت

 
تها ، آنچه که بکار نيروی برانداز می خورد اين واقعيت بزرگتر هست که رژيم جمهوری  واقعياما ورای اين

خامنه ای اگرچه نبرد بر سر انتخابات را . اسالمی در يکی از شکننده ترين لحظات عمر خود بسر می برد 
ود را خواهد باخت چرا که نه توان بود خاما بی هيج ترديدی جنگ بر سر بود و ن،  بسالمت پشت سرگذاشته

حل معضالت الينحل اجتماعی را دارد و نه پتانسيل حل و فصل مسائل عديده سياسی در عرصه بين المللی را 
،  بجز اين. اين رژيم را می توان و بايد سرنگون کرد.شه در صحنه را بدنبال خود داردداراست و نه امت همي

 که تنها تصور آن نيز تن آدمیقرار دارد  در انتظار ايران و ايرانی و خونين  تار به باور من آينده ای تيره و
 .را به لرزه  وا می دارد 

 
رژيم جمهوری اسالمی با روحانی موفق می شود که عمر خود را يکبار ديگر دراز کرده و بحرانی را ! آری 

رسالت انقالب در اين نقطه .  کند مديريتبی   کرده بود ، اينبار به خومهارکه چهار سال پيش با هزينه بسيار 
اما ادامه تقابل با اين رژيم ديگر با همان سبک . اين است که نگذارد اينکار برای  رژيم بی هزينه باشد 

کارهای مستعمل قديمی ، با همان استراتژی و تاکتيک شکست خورده و با همان سبک برخوردهای غيرقابل 
کذايی با قاطعيت نشان دادند " جامعه بين المللی"و هم !  هم خلق قهرمان . نيست دفاع تا کنونی ، امکانپذير 

در درون نظام مقدس جستجو  پيدا نکند ، راه حل را نه در برون که  تعّين خارجی " آلترناتيومطلوب" که تا 
 . می کنند 

  
 

 ١٣٩٢پايان بخش اول ، هفت تير 


