ﺑﻮف ﮐﻮر ﺳﯿﺎﺳﺖ!
اﮔﺮ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﻫﺎ و ﯾﺎس ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای در »ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ«
ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮد ﺗﺎ وی را ﺗﺎ آن درﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﺖ ﺑﯿﺎﻧﺪازد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ
»ﺑﻮف ﮐﻮر« ﺧﻮد را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ﮐﻪ:
در زﻧﺪﮔﯽ زﺧﻢﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮره روح را آﻫﺴﺘﻪ و در اﻧﺰوا
ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﯽﺗﺮاﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ و ﺑﻪ ﺳﻨﺖ »ﻫﺪاﯾﺖ« ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﻬﺮ ده روزه »ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی
ﻧﮋاد« ﻃﯽ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  90را آن ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ:
در زﻧﺪﮔﯽ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﮐﻪ ﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺟﯿﻪ آن اﺳﺖ
و ﻧﻪ ﻣﻔﺮی ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰی از ﺗﺒﻌﺎت آن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد!
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻫﺮ اﻧﺪازه در ﻣﺼﺎف ﺑﺎ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ از ﺧﻮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی
و زﯾﺮﮐﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮاً اﯾﻦ ﺑﺎر »ﺷﮑﺎرﭼﯽ« ﺧﻮد اﺳﯿﺮ ﺗﻠﻪ
اﻏﻮاﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﯾﮏ ﺑﯽ ﻣﺒﺎﻻﺗﯽ ﻣﺤﺮز ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه
ﺳﯿﺎﺳﯽ اش را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ.
ﺑﻼﺗﺮدﯾﺪ ﻗﻬﺮ ده روزه اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﺗﺎرﯾﺨﯽ وی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺔ اﻟﻌﯿﻨﯽ ﻓﺮوغ ﺳﺘﺎره اﻗﺒﺎل وی در آﺳﻤﺎن
ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻏﺮوﺑﯽ زود رس ﮐﺮد.
ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﺘﺬﮐﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺰد ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ:
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮﺿﻮح در ﺗﻀﺎدی آﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﻧﻈﺎم و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﺑﻮﻳﮋه ﺑﻌﺪ از ﻗﻬﺮ ﻣﻌﻨﺎدارش ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ
رﻫﺒﺮی ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺖ اﺑﻘﺎی وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺳﮑﻮت دو ﻫﻔﺘﻪ ای وی و ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ
اش در ﻗﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺼﺎﻋﺪی ﻗﯿﻤﺖ دﻻر و ﻃﻼ در اﯾﺮان ،ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ
رﻓﺘﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ از وی و وزرای ﺗﺤﺖ اﻣﺮش اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ) .ﺑﺨﺸﯽ
از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ(
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎ ﺗﻮﻫﻢ »ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ذاﺗﯽ اش ﻧﺰد
ﺗﻮده ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ« دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﮑﺎف ده روزه زد اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻮﻗﻊ،
ﺧﻮد را در ﮐﺎﻧﻮن اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﻣُﺮﯾﺪاﻧﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯿﻠﯿﻮن در
ﺟﺴﺘﺠﻮی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮردی ﮐﻨﻨﺪ! ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اش ﺑﻔﺮاﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ:
وﺿﻌﯿﺖ وﺧﯿﻢ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﻟﺬا ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺑﺎ ژﺳﺖ ﺗﺼﻨﻌﯽ »ﺳﺮﺑﺎز
وﻻﯾﺖ« ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﺎ در ﭘﺲ ذﻫﻨﺶ اش اﻓﻘﯽ
دور دﺳﺖ را ﺑﻪ ﻧﻈﺎره ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد:
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ »ﻗﻬﺮ ﺧﻮد«
در اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻢ )رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﻪ ﺗﻮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی را

دارد( و ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ »ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺰد اﻗﺸﺎر
ﻓﺮودﺳﺖ« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺗﻮاﻣﺎن ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻨﻔﻊ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﻓﺘﺢ
ﮐﺮده و اﻗﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ر ُخ رﻗﯿﺐ ﺑﮑﺸﺎﻧﻢ! )ﺑﺨﺸﯽ
از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﺳﺮﮐﺶ(
ﻋﻠﯽ اﯾﺤﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻬﻢ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و ﻋﻘﺒﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اش )ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺤﺮاﻓﯽ( در ﻓﺘﺢ ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ،در ﮐﻨﺎر ﺣﺬف ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺘﻤﺎن وی از ﭘﺮوﻧﺪه اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ
اﻗﺘﺼﺎد ،ﻫﻤﻪ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﻮﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ
اﻫﺘﻤﺎم ﺧﻮد را ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﺎرت رﻫﺒﺮی ﺻﺮف ﺑﺎج ﮔﯿﺮی از ﻧﻈﺎم از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﺮﮐﺸﯽ و دﻫﺎن ﮐﺠﯽ ﺑﻪ ﻧُﺮم ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت در
اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻋﻠﯽ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﺤﻮر ﺑﺎزی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل آﺗﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ
رﻫﺒﺮی ﻧﻈﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد! رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎدار اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﻋﻢ از
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف وی در ﻗﺒﺎل ﺳﻮال ﻣﺠﻠﺲ از ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻣﻀﺤﮑﻪ و
ﺷﻮﺧﯽ و اﺳﺘﻬﺰا ﮐﺸﺎﻧﺪن و دﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﺗﺎ اﻧﺘﺼﺎب ﻫﺎی
ﻣﺴﺌﻠﻪ دار و ﻫﺰﯾﻨﻪ زای اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﻮﺷﻨﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی و ﻣﻠﮏ
زاده و ﺻﺪور اﻣﺮﯾﻪ ژاژﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوﻟﺖ ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ اﺳﺘﻨﮑﺎف از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﮐﯽ از رﻓﺘﺎر از
ﺳﺮ ﺳﯿﺮی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺣﺮﯾﻒ و ﺗﺮﻏﯿﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
»زدن وی« ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد از ﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن ،زﺧﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻦ و ﺣﺘﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن
ﺗﻮﺳﻂ رﻗﯿﺐ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاﺳﺖ وی در ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای در  29ﺧﺮداد ﺳﺎل  88اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﻗﺪ
و ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای از اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در آن ﻣﻘﻄﻊ
و در آن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺳﺘﺎره اﻗﺒﺎل وی ﮐﻢ ﻓﺮوغ ﺷﺪه اﯾﺸﺎن
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ در ﻣﻘﺎم ﺧﺮج ﮐﺮدن و ﻧﻘﺪ ﮐﺮدن آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮآﻣﺪه!
ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺗﻌﻤﺪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدن رﻗﯿﺐ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮآﯾﻨﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﺮاﺣﺖ رﻫﺒﺮی در ﺗﺎﺋﯿﺪ وی در ﺳﺎل  ،88ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
»زدن وی« در ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻤﻌﻨﺎی »زدن رﻫﺒﺮی« ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺷﻌﻮر دارد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای
ﺗﻨﺒﯿﻪ وی ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺮز ﮔﻮﺷﻤﺎﻟﯽ وی ﺟﻠﻮ ﺑﺮود اﻣﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ ﺳﺎل  88و ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ ﺷﺎن رﻫﺒﺮی ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
از ﺑﺪﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ )در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ آﻧﻤﻮﻗﻊ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺷﺪه( ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و ﻋﻘﺒﻪ اش در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻬﻢ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ وی از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ ﺧﻮد را در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزی ﻗﺪرت
در ﻓﺮدای ﭘﺎﯾﺎن دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺶ ،ﻋﻨﺼﺮی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﻟﺬا
ﺑﻪ »رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻮدزﻧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺮاج اش از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﻮد« ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﺪان ﺑﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﯽ اﻟﻮاﻗﻊ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ و ﺑﺎج ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﯾﮏ دو
راﻫﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ رﺳﺎﻧﺪه:
از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺎﺋﯿﺪ رﻫﺒﺮی از ﺧﻮد ،ﺑﺎ رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر ﺟﺴﻮراﻧﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ زﯾﺎده ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﻢ
زﻣﺎن ﺑﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺻﺒﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺟﺮاﺣﯽ و
ﺣﺬﻓﯽ »ﻣﻈﻠﻮم ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﻪ« ﺧﻮد را در ﻗﻮاره ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اش ﺑﺎ اﻏﻨﯿﺎ ﺷﺪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﻮده ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن وی را
»راﺑﯿﻦ ﻫﻮد« ﺿﺪ اﺷﺮاف ﻓﻬﻢ و اﻗﺒﺎل ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﺎزی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺮﺧﻮردار از ﺷﻖ ﺳﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و
ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﻨﺖ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻣﯽ ورزﯾﺪ ،اﯾﻨﮏ و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻫﻤﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻫﺎ
و اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽ ﮐﺮد را ﺑﻪ
ﻃﺎق ﻧﺴﯿﺎن ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﻤﻊ و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺎﻧﻪ در
ﮐﻨﺎر ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺪ!

اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﺑﺎزی راﻧﺪ آﺧﺮ
ﺧﻮد ،ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺑﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ژاژ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اش ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ

ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر دل ﭼﺮﮐﯿﻨﯽ ﻫﺎﺷﻤﯽ از ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺧﺮداد  88و از
دﺳﺖ دادن اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت اش در ﻧﻈﺎم اﮐﻨﻮن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ رﻗﯿﺐ ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﺑﻪ ﯾﮏ وﺣﺪت وﻟﻮ ﻣﻮﻗﺘﯽ در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻓﺎﺋﻘﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
وﺣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت اﻗﺒﺎل
ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ در ﻓﺮدای ﻇﻔﺮﻣﻨﺪی ﻣﻔﺮوض در ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﯿﮏ ﻗﺪرت ﺑﺎز اﯾﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل  84و  88ﺑﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد
ﺑﺒﺎزد.
ﻋﻠﯽ اﯾﺤﺎل ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻗﺒﺎل ﯾﺎ ﻋﺪم اﻗﺒﺎل ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﮐﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ زﯾﺮک ﻫﺴﺖ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﺎرت اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن
ﺳﯿﺴﺘﻢ از »اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺼﻮل ﭼﻨﺎن وﺣﺪﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد«
اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻘﺘﻀﯽ را از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮد و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺎر اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ
روﯾﮑﺮد ﺑﺎج ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﻣﺘﻤﺮداﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺪه و ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪه
ﭘﺎﯾﻮران ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﯾﺮان ﭼﺎره ای ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ و
ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺪرت ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داراﻧﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺰوﻻﺳﯿﻮن اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد،
ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
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