
 
  !؟كالم آخر: قدرت يا اقتدار

 
 نشدني مديران ارشدانكار شعارو بيست انتخابات،  امروزبيست سال حيات سياسي نظام نوپاي ايران 

هاي تاريخ به در هاي رأي از انبارحكومت در تأييد جمهوريت انقالب اسالمي است، به تقريب هر سال، صندوق

ها عبور دهند. دو آورده شد تا مردم سرنوشت سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود را از پلي برآمده از اين صندوق

مردان را به ميدان ي و سوداي همبستگي، دولتر انقالبنخست آن، مردم در پرتو شو يكه در پاره متمايز يدهه

هاي رقابت مردان و مديران جامعه بودند و هستند كه با فروزه مشعلاين دولتدوم،  يخواندند و در پارهفرا مي

دم از همان سپيدهدر اين دو حركت متفاوت، جناح چپ و جناح راست  اامّ ندخواندعريان، مردم را به صحنه فرا مي

 بنا به موقعيت و اقتضايكه در هر دهه،  كرده بودند، با اين تفاوت سري سياسي خود را اعالمجدانقالب، پيروزي ا

جا كه اين رجل در كشتي مشترك مردم نشسته بودند، اول، از آن ياند. در آغاز دههدگر كرده يشرايط، شيوه

و مفهوم قدرت...  سخن بودندسفره و همداشتند، همبانان ي كه به كشتيملچون ميهماناني گرامي و بنا به اعتماد كا

جنگ  يران، صاحب رأي اول بودند؛ چه در ادارهبلدان و مدبّود كه مردم در تقسيم آن ميان راهمفهومي فراگير ب

، اهدوم بنا به بلوغ طبيعي تمام انقالب يا در دههامّ اقتصاديهاي هشت ساله و چه در قناعت در برابر كاستي

و ميزبانان  ساحل دورزده، دريا توفانراه طوالني،  .دار و ميزبان شدندگان و ميهمانان اين كشتي، خود سكانهدبرگزي

 يو اين كنش جز با حضور مردم در مقوله نياز داشتندسفر،  ياين زورق تقديري و ادامهبري به حضور مردم در راه

توانست ايان جنگ و عصر موسوم به سازندگي و توسعه، نميمفهوم فراگير قدرت در دوران پ انتخابات ميسر نبود.

جايي در بهبيني جابدون تمركز و ايجاد دو قطب محوري در رهبري اجرايي جامعه به حيات خود ادامه دهد. پيش

جامعه نيز  ينخست چندان دشوار نبود، شروط تقسيم قدرت در اداره يداري اين كشتي، البته در آغاز دههسكان

معممين و  نمايندگان فعال وحدت مشروعيت و جمهوريت  يجا مشخص شد كه براي اولين بار در جامعهناز آ

گرايان، راست )اصول يهاي نخستين جبههبه مثابه هسته ،روحانيت مبارز ينظام، انشعابي جدي رخ داد: جامعه

ان، طلبراه جناح چپ )اصالحكاران، بنيادگران و...( از يك سو و مجمع روحانيون مبارز به هممحافظه

سياسي و...( از سويي ديگر راه و رسمي را پي افكندند كه در بدو ورود به  ينظرخواهان، هواداران توسعهتجديد

ها و ها، گروهها، جمعيترويي عرياني را ميان اقمار و فرزندان خود )احزاب، تشكلدرانقالب، رو يسومين دهه

 هاي دو سو( به وجود آورد. رسانه

اي با شرايط ماست، كه اين كشاكش و كشمكش به جهت اين نيز تقدير و طبيعت تاريخ جامعه

، به سود مردم است، به سود ميهمانان همين سياسي جسم و جان نظام و مديريت آن سازي و رسيدگيسالمت

رفتند. مردم در يك دوره تغيير شيفت تاريخي، با اعتماد، سكان كشتي كه روزگاري خود ميزبان آن به شمار مي

ها را به دست برگزيدگان خود دادند، اما به مرور اعتراضات بر حق و عصر نقد خويش فرا رسيد، هم هواي كابين

جنگ، زندگي  يسفر به عدالت ميان مسافران تقسيم نشده بود، در دوره يو هم آذوقه ت داشتنياز به تجديد حيا

و در اين  ديده فرا خواندندرا به سوي بازسازي اين زورق آسيب فكرها يصرف دفاع شده بود، بعد از آن، همه

بانان د، بسياري به آزار ديدهكردند، بسياري چنگ به آذوقه و ثروت ملّي افكندن بسياري يركشيگيرودار اجباري، 

هاي اين سفينه هاي مخرب دست زدند، ابزار اعتراض و فرصت دادخواهي نيز در هيابانگ موتوركشتي و كشمكش

 خواندگان گم شده بود، مسافران به نان و هواي تازه، به زندگي و تنفس تازه نياز داشتند. و تهديد خودبزرگ



رويي ميزبانان را همان زمان به ظهور عصر رقابت و رودرتجربه، با اري از كارشناسان و سفركردگانبسي

العمر شدن رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني تنها در حد يك خبر فال نيك گرفتند كه پيشنهاد دائم

و  ه ميان ميهمانان رانده شده بودندسه قوه ب يدوم انقالب از عرشه يجدي گرفته شد، جناح چپ كه در دهه

ل نكرده بودند. جبهه راست با فراخوان محمد خاتمي و عبداهلل نوري را نيز در پاگرد پلكان قدرت تحمّدحتي سي

هاي انساني از طبقات هاي همگرا )از اهل سلوك سنت تا بازار، تا طيف و طوايف مستقل، در پرتو موجتمام نيرو

و در واقع بازوي اقتدار و  از اعمال كردهاي تقديرسچراي خود را بر مراكز قدرت و كسب كليدعامه( تسلط بي

جانشين  ،هاي فرهنگي و سياسي از سوي جناحين وفادار به آراء عموميقدرت را بدون اعتنا به نقش كنش

هاي انقالب، نظام و حكومت اي جبري، ذات قدرت براي حفظ ارزشهاي شراكت كالن كرد. در واقع به گونهشيوه

طرح حمايت از جمهوريت را به عهده گرفت و  يوظيفهاح موسوم به چپ، به دو بخش مستقل تقسيم شد، جن

هاي دفاعي و امكانات و اقتدار در تغيير هر نوع سرنوشتي كه به زيان بقاء آمال شرعي جناح راست، با تكيه بر نيرو

ب حتي حساب جا كه در هر نوع انشعاا از آنامّ به خود اختصاص دادنگهباني از وجه مشروعيت ديني را  است،

ها، به كنند كه همين پديدههايي پنهان نيز در حين حادثه ظهور ميپديده« برخورد»اي، به دليل طبيعت شده

هاي فراگير از هر و اگر مجموعه كاستي دتوانند طرح تقسيم وظيفه را به يك رقابت بدل كننعنوان خط حايل، مي

 شوند. هاي بازي از هر دو سو، كالف هم ميحيث، تحمل اين رقابت را نداشته باشد، جايي سرنخ

طلبان( با هوشمندي تمام و با تحليل درست از شرايط داخلي ناهمسو با تماميت يجناح چپ )كل جبهه

تواند با بسيج نيروي نهفته مردم، رقيب )با تمام امكانات و قرائت پير سال خود و موقعيت جهاني، دريافت كه مي

ها براي دسترسي به اين سكان ا در موضع دفاعي قرار دهد، جناح چپ، از همان اولين گامدم تازه( رسپيدهاز يك 

ده آوردي رفت كه از يك سو از جانب جناح رقيب به بايگاني انقالب سپرده شسراغ اتفاق و دستساز، سرنوشت

گان بود، يعني هستنشخط ارتباط مستقيم با مجموعه كشتيو از جانب ديگر تنها زبان و دريچه و پُل و  بود

جناح چپ فراگير و عصر زبان فرهنگ است،  يسوم انقالب، دهه يفرهنگي و سياسي، دهه يبازآفريني توسعه

اي آغاز شد كه همان لحظه ،شكوه دوم خردادوري سوم معروف شده است. جريان بادريافتي به موقع كه به جمه

جمهوري نقص قانون اساسي را نپذيرفت، عاقل بود و رياست يجامهآقاي رفسنجاني براي استمرار وظيفه خود در 

هنگام پاسخ مثبت بدهد، او چريك پيري بود كه يقين داشت، تنها با حفظ به اين ريسك زوددانست نبايد مي

هاي بروز دوم خرداد آن روز مهيا شد كه نمايندگان مراكز قدرت نبايد استبداد سلطنت را يادآوري كند. زمينه

در تاالر رودكي جمع آمدند تا شاهد توديع موقت آقاي خاتمي از پست وزارت ارشاد اه جامعه در تهران، طبقات آگ

معلوم شد كه خاتمي در كنج  1376ها بعد، در دوم خرداد گيري كرد، سالباشند، خاتمي از وزارت ارشاد كناره

انقالب در  يفاف بر تنه درخت بيست سالههاي شاي غرق گلبرگديده است، جوانهملّي، امروز را مي يكتابخانه

، سي ميليون ايراني پاي 1376حال روييدن و سر برآوردن به جانب خورشيد بود. سي ميليون رأي، در دوم خرداد 

ها رفتند، اين رقم يعني تمام يك ملت! از شصت ميليون، قريب به سي و يكي دو ميليون از نظر سقف صندوق

خود را نشان  76در دوم خرداد  57بهمن  22ود بودند، چهره شعورمند و آرام انقالب سني، قادر به امضاي رأي خ

مردم از  لطفاً سكان را به ما بدهيد!داد. فرزنداني از انتهاي قافله به ميدان آمدند تا بگويند: رسم روزگار است، 

 راهي نيست.  ها به درآمدند، بر عرشه شدند تا يقين حاصل كنند كه تا ساحل و سر منزل،كابين

هاي دو سويه، لنگر و تعادل اين زورق را بر هم نخواهد زد؟ هر چه و آيا اين كشمكش ميسر است ا آياامّ

شود. تر ميچهره با خصومت و ستيز بر سر هدايت اين سفينه، به اوج خود نزديك و نزديكهست، اين رقابتِ هم

را بر پيشاني عرشه گسيل دارند، به همين دليل ششمين گويان خود فرصت دارند تا سخن 1378بهمن  29مردم تا 

 است.  1376سازتر از انتخابات رياست جمهوري در دوم خرداد انتخابات مجلس ششم، بسي سرنوشت يدوره



هاي هستي وديعه گذاشته شده است، به رقابت و نفس آن، بازتاب و كنشي طبيعي است كه در تمام اليه

تر به سوي آسمان و منبع نور و روشنايي كوشد تا سرافرازنور مي يتشنه يم، هر رويندهنگريهاي انبوه كه ميجنگل

اي شعورمند از اين هستي، و انسان به عنوان پاره همين ويژگي بارز در واقع راز بقاي تمام هستي است ،قد بكشد

خواهي فزونبه شرطي كه بر اثر  رقابت مولود اميد است، دهد.تواند بيرون از اين چرخه به حيات خود ادامه نمي

رسد كه رقابت ميان جناحين طلبي مخرب سوق نيابد. مدت اين شش ماه اخير به نظر ميبه سوي حسادت و قدرت

كند كه شتاب به سوي رفتاري حركت كرده و ميخود دورافتاده و باسياسي روز به روز از مسير عقالني و طبيعي 

معناي نشدن درك  گرود بيانگو كه خون دادن است، كرداري عاري از گفتاين رفتار بيشتر چنگ و دندان نشا

به ( ي مشروعيت قانونآن هم حتماً به بهانه) هاي اخيربندياست. انتخابات مجلس و سنگر« گووگفت»مدني 

يني نسبي بيابي به يك تحليل قطعي يا پيشترين كارشناسان را از دستاياي از نزاع رسيده است كه حرفهنقطه

 باز داشته است. 

عدالتي، با اعالم اين خطر كه فساد اجتماعي، بي ،جناح راست )كه در پي كسب قدرت است و نه اقتدار(

هاي بزرگ جهان، به مرج فرهنگي و كرنش سياسي در برابر قدرتوديني و انقالبي و هرج هاياضمحالل ارزش

تر كردن عنان قانون و تقسيم شهروندان به و تنگ مركزي سعه است و با تكيه بر قدرتشدت در حال رشد و تو

رقيب سرسخت و مقتدر خود برخاسته به نبرد عليه هاي تازه از ديانت، درجات مختلف اجتماعي و مقابله با قرائت

 از دست رفتن ميراث انقالب اسالمي ،كندموضعي بيرق خود را بلند مياين ز ااست. جناح رقيب جريان دوم خرداد، 

به  ،ددار« به دست آوردن»ه خبر از رساند كو جريان دوم خرداد، از محلي، سخن خود را به گوش همگان مي

 يفرهنگي و سياسي و طرح مقوله يانقالب از جمله آزادي و توسعه يهاي پنهان ماندهدست آوردن دستاورد

 جامعه مدني! 

و حتي بنا به تفكري تاريخي كه  دبه آينده دار انديش است و همواره روملتي مثبتجا كه ملت ما، از آن

در خورد، همان نيز هست، هرگز بر گذشته غبطه نمي يشعر ما )شعر خيام و حافظ و مولوي( مبين و معنا دهنده

گويد بر هر چه رفت، غصه نبايد خورد، يا گذشته خوريم كه ميميهايي برالمثلضرببارها به حكم اين ملت وامثال

، دست به نقد چه داري، حتي اگر سخن وعده و سخن خالص باشد. راز گرايش ملت ما به سوي گذشته است

گويد از به دست آوردن سخن بگو و نه حسرت بر سر از دست دادن. مدني همين است كه مي يجريان جامعه

در  حظه نتوانستهو چون تا اين ل همين نكته )به طور كل( پنهان استهاي جناح راست در اشتباه بزرگ ايدئولوگ

هاي كوشد تا در واپسين روزنشيني وادار كند، ميرا به سكوت و واپسنبرد فرهنگي و سياسي جبهه رقيب 

ساز انتخابات پيش رو، از تمام امكانات و مهمات خود در اين ستيز استفاده كند. يادآوري اين نكته نيز سرنوشت

و تهران تنها همين شمال شهر و  تنها همين تهران نيست، بسيار مهم است كه جناح چپ بايد بداند كه ايران

رقم « مركز»هاي مينياتوري سياست نيست. احساسات ملّي و ديني ملت ما را تنها اين كاريطبقات آگاه به ريزه

هايي از ها تا بخشپذير )از روستازند و جناح راست هنوز هم از هواداران بسياري در ميان طبقات آسيبنمي

هاي شوراي نگهبان؛ هاي مشابه قانون از نوع فشاركوشد تا با ايجاد سداگر مي است.اي بزرگ( برخوردار هشهر

اوطلبان نمايندگي، ناديده گرفتن منطق يا رد صالحيت دهاي استعالم به جهت تأييد نقش متشرعين، تكثير فرم

 وهاي جدي و مصمم ها و چهرهو... نخبه هاهاي برآمده از سه قوه، تنشاصول علم حقوق و سياست، تداخل نيرو

خواهد مجلس ششم را در صورت از دست دادن، الاقل به رقيب را حذف كند، در حقيقت مي يجبهه ناپذيرنفوذ

و نتوانند در آينده به عنوان اهرمي كارا، مراكز  كه چندان جدي نباشند جناح مقابل بسپاردبخشي از هواداران 

 نشدنيبينيهاي پيشيرند. يادآوري اين نكته نيز بسيار حائز اهميت است: واكنشقدرت را از دست آنها بگ

جمهور وقت كه در يك دوره به صورتي جدي از جناح نمايندگان را در مجلس چهارم و پنجم به يادآوريد، رييس



خود آمد كرد و حتي در ورود نمايندگان اين جناح به مجلس نقش مهمي داشت، تا به ع مياچپ در مجلس دف

اند، سپس در دور بعدي، آقاي هاي او قد علم كردهمتوجه شد كه همين ياران ديروزي، درست در مقابل سياست

راست  ينشين كند، با اين اميد كه جبههوانست جناح چپ را خانهخود ت يالعادههاشمي رفسنجاني با نفوذ خارق

و  او با تمام وجوداقتصادي ياري دهند،  يزسازي و توسعهبا ورود به مجلس و تصرف سنگر قوه مقننه، او را در با

هايي كه ها را از پيش رو برداشته است ولي چهرهي سنگاز اين جناح دفاع كرد و يقين داشت كه همه از هر نظر

هاي مجلس، هاي تكيه بر صندلياقتصادي نشان داده بودند، در اولين روز يدر آغاز راه خود را حامي جريان توسعه

تمام تصميمات كالنش ايستادند و كار به جايي رسيد كه حزب كارگزاران را كارگزاران آمريكايي و روي او دررو

چار سكته كند، را به پيشوايي او د ر دست يافت كه نماز جمعهي اين تفكر، به اين تهوّملخواندند و حتي بازوي ع

اي از گذشت، براي نخستين بار عدهبه نوزده سال كه از ابتكار نهاد نماز جمعه، آن هم در تهران مي بعد از نزديك

پذير دل جمعيت عليه آقاي رفسنجاني شعار مخالف سر دادند. اكنون سوال اين است كه آيا جناح چپ )بخش آسيب

وفاداري هاي اكثريت، تا كجا و تا چه حدي قادر به تصرف كرسيآن( با ورود به مجلس و كسب آراء بيشتر و 

 جناح خود خواهند بود؟  نسبت به نيات مردمي

دهد كه حتي با وجود پيروزي قاطع جريان دوم خرداد در انتخابات ها نشان ميو پديده هاتمام نشانه

دان مصمم و وفادار( مبارزه، فشار، هاي نه چنششم مجلس شوراي اسالمي )البته عوامل نه چندان مقتدر و چهره

اند ادامه خواهد يافت. با خوانده« تهاجم فرهنگي»به جاي « فساد فرهنگي» چهتبليغ و تشويق و تحريك عليه آن

هاي صوري و امكانات مؤثر هاي جمهوري اول در سايه قدرتراست و اقشار معتقد به ارزش ياين وصف، آيا جبهه

فرهنگي  يذهني(، مبارزه خود را در حوزه مند به روياهايهي فعال و اهل عمل )و نه تنها عالقهاو با استفاده از نيرو

ها ديده خواهد و حتي در بعضي موارد حق با آن كرد تر عمل خواهندي وسيعابه يقين به گونهادامه نخواهند داد؟ 

مجلس و  .شونده با تمام قدرت بسيج ميو در نتيج عدالت است يمجموعهزيرها بر اين باورند كه آزادي، شد، آن

با  عدالت اجتماعي خواهد بود؟! يملدولت دوم كه دستش خالي است، با كدام امكانات قادر به دفاع از شعار ع

شكن، با سقوط ارزش با اين گراني كمرسامان، با اين اقتصاد نابه داخلي؟!هاي بستهاي كالن خارجي؟ با بنبدهي

( و قيمت نفت شودپنير اين ملت نمي ينفتي؟ )سالي سه ميليارد دالر، هزينهر صادرات غيربا تكيه بپول ملّي؟ 

هاي گشايش انبار ياز حربه ،زنگاهههاي جهاني، سر بآيا دشمنان مردم ما در رأس قدرت !؟اگر سقوط كند... چه

شود و اي كارا بدل ميي به حربهنفت استفاده نخواهند كرد؟ و... و...! در آن صورت، طلب عدالت اجتماع يذخيره

مدني همين است؟! فقر  يشود كه آيا جامعهآيد و مدعي مياش پيش مياز جانبي ديگر، رقيب با سپر هميشگي

گويد من تو را يابي معضالت نيست، ميالناس در پي ريشهيادمان باشد كه عوام !؟سويي ديگرو فساد از  از يك سو

 ! را بيابي! هابرگزيدم كه به جاي من اين ريشه

رو بهنزديك با چنين خطرات جدي رو يمدني در آينده يمجلس ششم حتي با وجود ورود ياران جامعه

در صورت  خواهد رفت و آشيل يپاشنه كنش سراغو در اولين وا زير فشار مضاعف قرار خواهد گرفتاست، 

جناح راست هاي اقتصادي، مردم و به ويژه طبقات تحت ستم، با شعار جناح رقيب همراهي خواهند كرد، فشار

و از  برخوردار خواهد شداند و نگران زن و بچه خودند، اند، اهل عملاز نيروي مردمي كه به شدت فعال دوباره

در بخش فرهنگي  كمدستراي دادن امتياز و طلب آرامش و دفع تنش مجبور خواهد شد جانبي ديگر، مجلس ب

ها در پرتو اراده و تصميم و هاي مدني كه تمام رسانهجناح رقيب، يعني حذف مغز آزادي يبه خواست ديرينه

برابر دوست قرار  و در اين وهله دوست در پا پيش بگذارداند يعني دكتر مهاجراني، هدف جمعي او به وجود آمده

گيرد و جناح راست در حاشيه و در مقام ناظر، دخالتي آشكار از خود نشان نخواهد داد. مجلس دوم خردادي، مي

ياسي، تاوان سنگيني خواهد و اين فروكش س به زير خواهد كشيدهاي مهم و كارساز خود را احتماالً يكي از بيرق



و اين آغاز  مدني( نخواهد بود يها )روح جامعهبه حفظ رسانههر كسي جاي مهاجراني بنشيند، قادر  داشت،

است. جناح راست در اين فاصله به ترميم، بازسازي و بازيابي موقعيت سياسي و احتماعي  نشدنيجبران شكستي

هاي خشن و در نتيجه بر انگيختن انتقاد خود خواهد پرداخت، ديگر در اين فاصله، نيازي براي صرف نيرو و واكنش

و براي به  جا خواهد گرفت سازاي از اين كشتي سرنوشتطبقات پيشرو جامعه عليه خود نخواهد داشت، در گوشه

بلد و ناخدا، راهدست گرفتن سكان، تالشي علني نخواهد كرد، بلكه از پشت سر تجمع مسافران بر عرشه آمده، 

ر ايسفران بسهاي خود را خواهد شست و به همروي هم قرار خواهد داد، دستدرمدني را رو يداران جامعهسكان

 خويش نشان خواهد داد كه: 

 نيستم!  بنگريد، من مقصر -

تاريخي اين ملت بسيار قوي و زنده است، در پايان  يكنيم. حافظهاي تاريخي رجوع ميو ما باز به خاطره

تا هاي روزگار خود، سيار و تنگنامجلس دوره چهارم، خوب به خاطر داريم كه آقاي مهدي كروبي در پي شايعات ب

و سقوط ار شد چد، محبوبيت )آن هم از ياران صدر انقالب اسالمي با آن پرونده قطور مبارزاتي( چه حد به نداشتن

محبوب  و امروز يكي از مردان چهره نمود اي كوتاه، در مقام اپوزيسيونا در فاصلهامّ كرد و به مجلس پنجم نرسيد

ها و ديگر جريانات تكرار نخواهد شد؟! در اين سرزمين هايي در باب ديگر چهرهجناح چپ است. آيا چنين چرخه

 به قدر تولد و تركيدن يك حباب. ايبه شدت عاطفي، ميان محبوبيت و طرد شدن، مويي بيش نيست: فاصله

ساز نيست. بلكه مبارزه براي مراقبت از سرنوشتگفتني است كه باز در جوامعي شبيه ما، مبارزه پيش از پيروزي، 

هايي تر همراه با تنشزند. مجلس ششم، آغاز رقابتي بس شديداهداف در بعد از پيروزي، تقدير نهايي را رقم مي

هاي سياسي از نوع جهان و البته اين نفس مبارزه و رقابت حركات اين دو سال اخير خواهد بودتر از تگسترده

آقاي خاتمي را فراموش نكنيم كه ميان اقتدار و  يحكيمانه يوردي اين جملهآدواريم در اين هماميماست كه 

طلبي چون ا قدرتامّدارد،  پايانساالري كه عمري بير است. اقتدار يعني تكيه بر مردمطلبي، فاصله بسياقدرت

مردمي و صاحب  هايرد. جريانحبابي بر درياي توفاني سياست است: حكمي كه در باب احزاب نيز مصداق دا

 تسلط دور خواهند شد.  يطلب، از چرخهمانند و قبايل قدرتمي اقتدار باقي
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