
/ ام با اين رنگ  هاي حميد كه من به آن جواب داده پاسخ/ ي پيشين من كه حميد به آن جواب داده با اين رنگ  نوشته :اهنمار
  هاي من به حميد با اين رنگ پاسخ

  
ود خ يجا گريكه د ريتفس ،يداد رييكلمات من را هم تغ نيع يموارد انگار حت يجواب مفصل اما در بعض نيجان از ا مايممنون س

 امدهيمن ن ياز آنها در ادعا يهرچند برخ دهم يموارد را پاسخ م. گاهانهي آناخواسته بوده باشد و نه مصادره به مطلوب دوارميام. دارد
  :بود
  

  .مطمئن باش كه ناخواسته بوده و نه مصادره به مطلوبي آگاهانهكنم و  حميد عزيز، خواهش مي
  
جايي كه به مفهومِ گفتگو احترام بيشتري گذاشته ميشه و امكان . كي از اينها گفتگوئهي. چند چيز از جمله براي من ارزشمندن -1

من اين احترام به گفتگو و شنيدن صداهاي مختلف رو در ستاد كروبي خيلي . كنه بيشتري براش فراهمه، من رو بيشتر جذب مي
اين كه : ميكني براي من يكي از كليديترين ارزشهاست به همين دليل، چيزي كه تو ازش به عنوان نقطه ضعف ياد. بيشتر پيدا كردم

اما چه خوبه كه ! چند روز پيش با خودم فكر ميكردم اصالً قبول؛ كروبي بد. ستاد كروبي اجازه ميده خيلي از صداها شنيده بشن
كنن كه با برد بيشتري حرف  هاي مختلف با استفاده از امكانات ستاد كروبي و فضاي انتخاباتي اين فرصت رو پيدا مي افراد و گروه

گيريم كه اين از سر ضعف باشه؛ واقعاً : اصالً فراتر. از موضعِ ضعف نيست كه ستاد كسي محل و مجالي براي گفتگو باشه. بزنن
 كنه و با استفاده از فضاي انتخاباتي از اين ي قوت مي رو تبديل به نقطه» نقطه ضعف«خوشحالم كه ستاد كروبي با سياست، اين 

ناخواه ستاد يكي از نامزدهاي انتخابات به  ي كه خواه»مشروعيت«هاي مختلف به طور حداكثري از  كنه كه گروه ظرفيت استفاده مي
  .ده، شنيده بشن ها مي گيري حرفها و موضع

   
وسوليني باشد يا و مخواهد هيتلر  كنم كه اگر ديكتاتوري حال مي فرض جمله مورد قبول من هم است اما اين اشتباه را نمي -1

رويه شد در فرصتي، از خودم نپرسم كه چرا چنين آدمي تغيير  اتبه ناگاه طرفدار گفتگو و شنيدن نظر اگر خودمان همين رضا شاه 
پس اين استدالل كه . داده است و پاسخ هر چه باشد احتمال اينكه او يك شبه به آدم دموكراتي تبديل شده باشد بسيار ناچيز است

تواند به طور مطلق  نظر طرف مقابل را شنيده است پس من طرفدارش هستم اگرچه در حالت سيستم صفر مي) هركس(چون كسي 
تجربيات آدم ها و شرايطشان و ميزان ميل به قدرتشان به هيچ وجه  حالت سيستم و درست باشد اما در دنياي واقعي با توجه به

 .را ساده انگارانه هم پنداشت يستداللنوع ا چنين توان تازه مي ،كاربردي كه ندارد هيچ

كتاتوري نباشد اما آدم دي اگر مهدي كروبي. حال اين بحث ما مثال عيني شيخ مهدي كروبي و دفتر تحكيم وحدت را در دوسو دارد
ست و هر سياستمداري نشان داده كه براي رسيدن به قدرت از هيچ كوششي فروگذار نمي كند كه البته حق در اين چند وقت اخير

توانم با ساده انگاري استدالل كنم كه شيخ ما چنان  حال من نمي! اش پرتر و خياالتش بيشتر در اين راستا هرچه تنهاتر كاسه وعده
سال پيش جبهه حقوق بشر و دموكراسي  4كه  برآورده كند تواند مطالبات دوستان تحكيمي را است كه مي شدهدموكرات و قدرتمند 

  ! را تحريم كردند) ه ترين سطح مطالبات  در فضاي انتخاباتي ايرانمترقيان( خواهي معين
از شنيدن تمام نظرات از سوي شيخ گفتي، باز هم اين  كني يكي از اين دو سو يا هر دوسو آنطور كه بايد باشد نيست؟ فكر نمي

و (بعد از يك سال  )ز معدوديبه ج( طلب و اين همه شخصيت برجسته تناقض يراي من وجود دارد كه چطور تمام احزاب اصالح
بهتر نيست كمي ! كرده است به اين نكته پي نبرده اند؟ كه جناب شيخ خود را آماده حضور مي) سال 5 ،با حساب انتخابات گذشته

االيش انگارانه قناري تحويل ندهيم؟ به راستي چرا تحكيم در آن بيانيه بلندب نگر باشيم و گنجشك خودمان را با استداللي ساده واقع
 50 تحريم بود و حال كانديداي ماهي سال پيش جبهه حقوق بشر و دموكراسي شايسته 4كند كه چطور  اي نمي هيچ اشاره



بيني سطح مطالبات از كجا به كجا  مي! مي كند كه چون شيخ جواب نامه ما را داده است البته استداللهزارتومان شايسته حمايت؟ 
  !گردانندگان آنند نه يك اتحاديه كارگري دانشجويي نخبگانت كه س اين تازه وضعيت گروهيرسيده و 

  
يك اينكه اگر ديكتاتور مورد نظر تو فرصت . اما دو نكته وجود داره. من هم موافقم كه نبايد به ديكتاتورها دوباره اعتماد كرد -1

ي  الفارقي كه بين نمونه ع نداري بتونم قياس معدو اينكه البد توق. كنم گفتگو رو فراهم كرد، از اين فرصت به هر حال استفاده مي
بيني ندارم؛ اما ساختار استداللت زبانم الل نه البد بيشتر  قصد نكته. اي، بپذيرم ذهني موسوليني و مثال عيني مهدي كروبي انجام داده

ه؟ هيتلر، كروبي، ديكتاتوري، قدرت و ندار. داره –كه در ادامه به آن اشاره كردي  –گرايي »كيهان«هايي از  از بحث من، اما سويه
  . اند تنهايي خوب به هم چسبيده

  
هاي  ارزش تر از نخبه هاي روشن، عيني و كاركردي دم دست دارند و حتماً مطالباتشان بي هاي كارگري كه البته خواسته اتحاديه

چهار سال پيش  وه تحليلهاي به نفع تحريم راينك اونروشن كنم و ام اما اينجا هم   گفته مقبلتر ويك نكته ر. دانشجويي نيست
چهار سال پيش جبهه حقوق بشر و «بنابراين اينكه . قبول كنم وش رلّبينم كه كُ نپذيرفتم و امروز هم از هر تحليلي دليلي نمي

  . نپذيرم رون شوي تحليلها بخشهاي شايستهامروز  مجابم كنه نهرا نپذيرفتند، براي من از جنس استداللي نيست كه بتو» دموكراسي
  
ي كروبي، تأكيد زيادي به ماجراي مجلس و حكم حكومتي ميكني و ميگي به اين خاطر اين آدم مستبد و خودرأي  تو از گذشته -2

اي رو  چرا از من ميخواي قبول كنم اون آدمهايي كه تيم قوي. ي اين تيم پشت ميكنه و آدم فروشه و فرداي روز انتخابات به همه
ن براي همچين چيزي برنامه اي ندارن؟ چه چيزي بايد باعث شه كه منِ نوعي تفسير تو رو به تحليل  وبي درست كردهدور و بر كر

  ن، برتري بدم؟ اون آدمها كه خودشون رو وارد اين بازي كرده
  
تواند حتي از  ه ميك توانم در مورد نيت شخص ها و اميال هم شخصي هستند و من نمي كني تمام انگيزه وقتي صحبت از فرد مي -2

تو . اش بررسي كنم و ديد مديريتي كسي را با توجه به سابقهنوع نگاه توانم  ما ميا صحبت كنم يك مشكل شخصي ناشي شده باشد،
دهم و اينكه كدام به دموكراسي  تكيه كني و من گروه و حزب را در يك كار سياسي ترجيح مي) افراد(دوست داري به فرد 

باشد بسيار   اش شخصي يا كرباسچي اشتباه كند يا دنبال منافع يا مشكالتاينكه شخص عباس عبدي  .اضحتر است بس و نزديك
هاي مجرب، اشتباه  كارگزاران يا مجاهدين انقالب با آن بدنه متشكل از تكنوكراتمحتمل تر از اين است كه حزب مشاركت يا 

تر اينجاست كه در دور قبل انتخابات هم اشتباه را عباس عبدي مرتكب  جالبكما اينكه اينها هم شانس اشتباه دارند اما . كرده باشند
گويم اشتباه نه اينكه گناه شرعي مستوجب عقوبت مرتكب شده باشند بلكه تحليلي دور از واقعيت  اينكه مي. ها شد نه اين گروه

اند و اكنون  اند، دوباره به عرصه بازگشته اند و براساس آن تصميم گرفتند و حال كه كشور و مردم چنين ضرر كرده ارائه كرده
ست كه ديد من به تحليل آنها با شك همراه باشد و در تعجبم كه چطور جايگاه تحليل و استدالل آنها براي شما در همان  طبيعي

  !حد سابق باقي مانده است
  
ديگه من جمع است، كه » بس واضح«ي كه كن م فكر مياگر؛ پس چرا با هم گفتگو كنيم؟ چيزي واضح و روشنه كني اگر فكر مي -2

بلكه ممكنه . فهمم و تمام ه نمياين نفهميدن از جنسي نيست ك. فهمم هم اينجا نمي ونسبت فرد و جمع ر! :)) م پي كارمكنم و بر
شتر از ن، قدرت بيهاي نادرستشو ليلو تح –مثل عبدي  –ي چهار سال پيش اين افراد خواي بگ مي. با توضيح بيشتر، روشن بشم

آيا نسبت تو با شخص و حزب دقيقاً اونطوري كه آراي آدمها؟  اند در سوق و سمت و جهت دادن به هاي متشكّل داشته بدنه اون
ي عقل خودم بسنجمش و درستي  و  كنم با سنجه كه سعي مي تحليليه موجودهنچه فعالً ضمن اينكه اوكني مشخصه؟  گمان مي



كه با بدبيني تو بهش  شدنشه از انتخاببعد  – اي هو هر نامزد ديگ –موجود نيست، رفتار كروبي  چهاون. ش رو تخمين بزنمنادرستي
بيني كه تو از آينده  پيش دليلي براي آندارم، و منطقم و سنجش شرايط چرا؟ چون با اين بضاعتي كه از عقالنيت . نگاه نميكنم
ن به هر شكل تحكيم هم چو. فروخته باشي – هاين خاطر كه فقط حزببه  –به حزب  روكنم تو بليتت  گمان هم نمي. داري، ندارم

يك سالن  "به خاطر رسه كه مي  شونبه نوبتحزب نفهمي هستند البد كه اما . و چه و چه هو خرد جمعي دار تشكل سياسيه
! شه ديگه اين طوري نمي !)همين بود؟( !كنند يت ميكرباسچي داده، از كروبي حما روكه قولش  هاشون براي يكي از همايش "شيك
داليل آدمها و گرايي  به جاي اين مطلقه كه ش پيشنهادم اينمن بجا) ! :)هاي تو خوب ها و حزب هاي ما بد؛ آدم ها و حزب آدم

در حد وسعم  من همين كارو. آد درميم با منطق ما بيشتر جور بسنجيم و ببينيم كه كدو ،شون البته احزاب رو با نگاه به گذشته
  . حمايت كنمو ام كه كروبي ر ام و به اين نتيجه رسيده كرده

  
بر اساس دروسي  –ي تلفنيمون يادم مياد  تا اونجايي كه از مكالمه –ميگي كروبي در برابر رهبر تعظيم ميكنه چون روحانيه و  -3

. رابر با پايبندي به واليت فقيه نيستاوالً كه درس خوندنِ در حوزه، ب. كه در حوزه خونده به شدت پايبند به واليت مطلقه ي فقيهه
ي پذيرش  اما به نظرم مياد كه دليل اين استدالل از سابقه. پذيرم كه اينطوره و معتقد به واليت مطلق فقيهه ضمن اينكه كه اصوالً مي

همينطور . هشه تفسيرها جهتدار ميش يكي اينكه وقتي صحبت حكم حكومتي مي. اينجا چند تا مسأله هست. حكم حكومتي مياد
كه چرا اونها هم حكم  –ان؛ هرچند كه من باهاشون مخالف بودم كما اينكه گفته –ميشه در مورد معين و مشاركت هم گفت 

غير از اينه؟ چرا . حكومتي رو پذيرفتن؟ اگر مهم اصلِ پذيرششه كه نامزد مشاركت در انتخابات قبلي با حكم حكومتي پذيرفته شد
ي كروبي همين  خوبه و پذيرشش پيروزي محسوب ميشه، اما جاي ديگه بده؟ و آيا از كل سابقه اونجا پذيرش حكم حكومتي

  موضوع سرحدي و مرزيه كه مهمه؟ موضوع لقمانيان و نطق كروبي چي مثالً يا ماجراي آقاجري؟
  
كرديم و در مورد كرباسچي  ي ميها را بررس آدم م تحصيالتقضيه اين بود كه داشتي! من يادم نمياد همچين استداللي كرده باشم -3

كه چون در حوزه  اي هم چنين استدالل ناآگاهانهصدالبته  كهنداشتيم  در اين مورد اي به كروبي هيچ اشاره نه تنها حرف زديم و
همين حوزويان دو دسته عمده كه بداني  جالب استاتفاقا  !از جانب كسي مطرح نشد درس خوانده پس واليت فقيه را قبول دارد

اتفاقا روحانيون . اي نه شود قبول دارند و عده اكنون در ايران پياده مي اي اصل واليت فقيه را به آن شكل كه هم شوند كه عده مي
حال  .هستند كه طبعا جايي در سيستم حكومتي كنوني ايران ندارند )با بودن امام غايب( بزرگي هم در دسته مخالف واليت فقيه

  .اي كرده از من احتماال ناخواسته چنين نقل قولي! ام، بس عجيب است زده ر چنين حرفياينكه من چطو
  
  . م و هم خوشحالم كه نظرت اين نيستگر اشتباه بوده، هم معذرت مي خوامن متكي بر حافظه و خاطره ام چنين نقلي كردم و ا -3
  

ي حرف زدي كه برايم جالب است بدانم چطور هاي اما در مورد مصداقجدا از اشكاالتي كه به اين قبيل احكام وارد است، حال 
 با حكم حكومتي كه در مقابل آن مردم بود كه در راستاي خواست) اين عبارت هم اختراع خود جناب شيخ است(حكم حكومتي 

بوعات حكم خارج شدن اصالح قانون مط. )اين هم احتماال ناخواسته(كنيد  و شما هر دو را يك كاسه مي شود گرفته مقايسه مي قرار
آن هستند كامال ايستادگي در مقابل خواست مردمي بود كه نمايندگانشان را به آن خاطر به مجلس  دفاع از كه جناب شيخ مفتخر به

نهادهايي كه مستقيما زير نظر (اما حكم معين و آقاجري ايستادگي دربرابر خودكامگي جنتي و قوه قضاييه بود  ششم فرستاده بودند
هاي ديگر سوال  ه چرا جناب شيخ جلوي خواست مردم و نمايندگانشان ايستاد كماكان نه براي من كه براي خيلياينك. )رهبر هستند

داني هم احتماال از آن  مي و يكسان اش به يك نهاد مردمي برابر است و اينكه شما نامه رهبر به نهادهاي زيردستش را با نامه
  !داريپن ه داشتنشان را شيريني كار ميست ك تناقضاتي



  
يا هر اسم ديگري كه  گرفتنِ حكم حكومتييا به گردن نهادن اگر ! »كار بد مصلحت آن است كه مطلق نكني«فرمايد كه  شاعر مي

دخالت دادنِ نظر امام در مورد قيمت سيگار . اما در مورد مصداق ).كما اينكه من هم معتقدم كه بد است(است ، بد است كه بد داره
  ؟ حكمش چيه –كه اتّفاقاً اونها هم با رأي مردم انتخاب شدن  –يندگانِ ملّت حميل آن به نماو ت

در برابر جناب  معمار چطوره بگيم استاد –اشكال كار اينجاست كه در مدتي كه كروبي مشغول كار اجرايي بوده، موسوي به نظرم 
. يا نه اشته به اين فكر كنه كه بره نظر كسي رو بگيرهنددر صحنه نبوده و بنابراين براي حل و فصل امور اصوالً احتياجي  – ؟شيخ

ايه موسوي چيه؟ االن من و تويي هم كه رسانه جايي واسه حرفامون نداره، وبالگ زديم و  ي سانسور رسانه در پرانتز اين مسأله(
ايش از منتظري  ري و رسانهموسوي اگه دنبال رسانه بوده نميتونسته يه سايتي چيزي بزنه؟ محدوديت تصويري و خب! زنيم حرف مي

وپك يا موسوي گفته كه دبيركل ا 63سال  ه كه راستي، اين درست) خبر بوديم؟ بيشتر بوده كه در تمام اين سالها اين همه ازش بي
در  شهاما اگر اين درست با. ها ندارم ؟ من اينجا دسترسي به بايگاني قديم روزنامهبايد از ايران انتخاب بشه يا اصالً انتخاب نشه

نه شيريني كار،  –نطور كه تو گفتي البته اونه  –ها هم  ن هم تغيير كرده؟ آن تناقضيا ايشو كنيم» تعامل«با دنيا  قراره اينطوريآينده 
  . كاره كه موضوع

  
ايد به اي كه به نظر مياد به شدت قبولش داري، مگه روحاني نيست؟ پس اون هم با استدالل تو ب خاتمي. در ادامه، يه سوال -4

نيست؟ اگه كروبي چندين سال پيش در مجلس تحت اون شرايط اون . و در عمل هم هست –همون شدت كروبي پايبند باشه 
نظرات رهبري در : حركت رو كرده آقاي خاتمي عزيز كه خودم هم براشون احترام قائلم همين دو سه روز پيش اين جمله رو گفتن

اگر جداً واقع بينانه است كه پس آقاي خاتمي چرا اينقدر ) به نقل از سايت آفتاب.(تخصوص عملكرد دولت نهم واقع بينانه اس
  دارن خودشون رو به آب و آتيش ميزنن و اينهمه تالش براي تغيير دولت نهم پس چيه؟ 

تونست در  به نظرت نمي. اينا يعني چي؟ آقاي خاتمي بارها در شرايط مختلف خيلي خوب و استادانه از جواب دادن طفره رفته
ي تاريخيت  جواب به خبرنگارها يه جمله اي بگه كه نه توهين به رهبري باشه و نه يه دروغ بزرگ؟ اينكه ميگم تفسير و حافظه

ي تاريخي كي جانبدارانه نيست؟ چرا سعي مي كنيم بقبولونيم كه روايت ما  و اصوالً حافظه. جانبدارانه است مثالً يكي براي همينه
رسه، به  ي ما اطالعاتي رو كه به دستمون مي و خالص و بي غل و غشه و اون رو به بقيه تحميل كنيم؟ همه از تاريخ، پاك

اينطور نيست؟ به نظرم حتا در . ي مواردي كه در ذهن داريم همخوانش مي كنيم خودمون ترجمه مي كنيم و يه جوري با بقيه زبانِ
  .چه برسه به تفاسير. ترين موضوعات، همينه عيني

  
ام كه اشخاص از نوري و معين گرفته تا خاتمي و ميرحسين و كروبي همه در حكم  به انحاي مختلف گفتهسيماي عزيز چندبار  -4

اي نقاط قوت و  نگري از آنها استفاده كنم و هيچ شاني غير از يك سياستمدار با مجموعه كنم با واقع ابزارند براي من كه سعي مي
گيري، چندان شايسته يك  كني و در ادامه تحليل و نتيجه فرضي را به من منتسب مي "به نظر مياد"ا اينكه ب. ضعف برايم ندارند

غيرواقعي، من را به  يتر اين بوده كه بعد از انتساب جمله غيرواقعي و با تحليل كننده بعد ناراحت. گفتگوي منطقي و صادقانه نيست
  ! ست كه اينگونه نباشد گفتي كه اصال چه كسي لطف كردي و !ه مهربانانهو در ادام رساندي جانبدارانه بودن حافظه تاريخي 

كه فرهنگ  دوستيحتما از سوي باز هم معتقدم ناخواسته بوده  به هر حال ؛از اين سبك نگارش كيهاني بايد بگم به راستي چه
  .داند گفتگو را نيك مي

 يتفسير هيچ  كه در اين مورد )تاريخ نقلي( ان به آن ارجاع دادتو شود اسناد تاريخي موجودند و مي وقتي هم از تاريخ صحبت مي
ست نه تحليلي و شواهد من هم همه از  ما بحثمان برسر تاريخ نقلي. تواند جانبدارانه باشد در آن راهي نيست كه مي) تاريخ تحليلي(



ازت نشانه خواستم كه تو هم چنين بندي  در اين مورد بعد از اينكه گفتي حافظه تاريخيت جانبدارانه است،. ماده بود نه صورت
  !سراسر ناراست را برايم نگاشتي

خواهي و حقوق بشر و  ايستادگي در برابر خواست مردم و نمايندگان، ارائه تحليل مبني بر تحريم انتخابات، تحريم جبهه دموكراسي
شوم نشانم دهي كجا حافظه  ن ممنون ميكماكا. صورت تاريخيهمگي واقعيت تاريخيند نه  از سوي دوستان كنوني شيخ، غيره

ست كه هر چه هم طرفدار سينه چاك جناب كروبي باشيم  اينها واقعيت تاريخي. تاريخيم جانبدارانه بوده و قصد تحميلش را داشتم
  .توانيم ديگران را به ناحق محكوم كنيم توانيم از اسناد پاكشان كنيم هرچند كه با ارائه تحليل جانبدارانه مي نمي

  
گفتم و نه تنها  وواقعيت ربه زعم خودم . نداشتم» كند؟نكيست كه جانبدارانه نگاه «اي در اينكه  من هيچگونه مهرباني ناخواسته -4

نجا كه گمان اوبود و » به نظر ميĤد«نجا كه به خيال خودم حفظ عدالت كردم افزودنِ قيد او. هم مشمول كردم وتو و خودم كه بقيه ر
جالب نيست كه در (! است» سبك نگارشِ كيهاني«كني آوردنِ  در برچسب خالصه مي وزني و همه چيز ر ميكنم برچسب  مي

اون رو مستقيم به تو منتسب نكنم؛ تو عادالنه آد رو اضافه كردم تا  من به نظر مياين همه اختالف وجود داره؟  »به نظر ميĤد«معناي 
  ).ام ردهگي كه ناراستي ك روي همون انگشت گذاشتي و مي

تك كلمات بار ايدئولوژيك دارند،  وقتي تك. ي مخالف تاريخ تحليلي هم با تو موافق نيستم در مورد تاريخ نقلي به عنوانِ سويه
تر خواهد  روشن وكنند، اينر ترويج ميوتر ر هاي امروزي ي تاريخ كه نظريه زنيم؟ پرس و جو از فالسفه چطور دم از تاريخ نقلي مي

بيست و محمدرضا شاه پهلوي « :چطور ست؟ اين تاريخ نقلي» شاه بيست و شش ديماه از ايران فرار كرد«ساده يلي خخيلي . كرد
مسافرت، آيا او شاه بوده /خروج/ي فرار ؟ درست درلحظه»و هرگز باز نگشت مسافرت كردآن شش ديماه از ايران به خارج از 

آن؛  افتاده مي خودش بار ايدئولوژيك ندارد؟ اينها هرچند به نظر پيش پااست؟ ايران، معادل مرزهاي سياسي كشور است؟ پهلوي 
. كنه كل معادله رو عوض مي... /غضنفر اصالحات/جناب شيخ/شيخِ اصالحات/نطور كه صحبت از مهدي كروبيهمو. اما مهمن

هايي مثل  قطبي-دوشم،  يمهندسي دارم باهاش آشناتر م كه من چند ساليه بعد از تركدست كم در گفتمان علوم انساني 
ي تحليل  ، نتيجهبه فرض وجودي گ تاريخ نقلي كه ازش مي. اند ي دادها كه جاشون رو به چيزهاي ديگههاست  تحليلي مدت/نقلي
خالص از /مبرّا/به عنوانِ تاريخ نقلي پاك رون تحليل ذهني عمل عيني حاصل از اون حاال او. اي عينيه گروهي از واقعه/ني آدمذه
   .بهترهو معيارِ مطلق قرارش نديم جور خالص بهش نگاه نكنيم  يم؛ اما اينديم، بد مبناي قضاوت قرار مييل تحل

  
اين عيبش كجاست؟ . تو ميگي چهار سال پيش عباس عبدي با يه تحليل تحريم كرد امسال با يه تحليل طرفدار كروبي شده -5

نه؟ كما اينكه من تحليل هاي . تحليل طرفدارِ كروبي مي شد عجيب بوداصوالً مگه كاركرد تحليل همين نيست؟ اگه يهو بدون 
به هر حال، من باهات موافق . ولي حاال تحليل موجود عبدي به نظرم قابل تأمله. مختلف رو در مورد تحريم نپذيرفتم و رأي دادم

با تمام احترامي كه براي مشاركت  –ديش بخش زيا. نيستم كه تمام بار گناه نتيجه ي افتضاح چهار سال پيش گردن تحريمي هاست
من به شدت اعتقاد دارم كه هركس هر . ناموفق بودن خود معين و مشاركت بود در برقراري ارتباط با مردم –و معين هر دو قائلم 

ر سال تحليلش حاال به فاصله ي چها. اينكه يه آدم تحليل داره و استدالل، خيلي خوبه. زماني حق داره تحليل خودش رو ارائه بده
اين همون عقالنيتي نيست كه دنبالشيم؟ آدم ها به نظر . به خاطر اينكه وضعيت هم فرق كرده. از وضعيت فرق كرده؛ خيلي طبيعيه

 . من حق دارن تغيير كنن و چه بهتر كه اين تغيير به سمتي باشه كه فكر مي كنيم به نفع خودمون و مملكته

 :تكرارش ميكنم. اش در بند ضرورت تغيير به اين موضوع اشاره كردهتحكيم وحدت خيلي قشنگ در بيانيه 

اگر چه دولت و ساير نهادهاي انتخابي در ساختار حاكميت ايران تنها بخش كوچكي از قدرت را در دست دارند و بخش بزرگتر 
ان داد كه يك اقتدارگراي تمام ساله محمود احمدي نژاد در رأس دولت نش 4در اختيار نهادهاي انتصابي است، با اين حال حضور 

عيار با همين درصد كوچك از قدرت مي تواند شريانهاي حياتي جامعه مدني و فعالين سياسي منتقد را يك به يك قطع كند و با 



اتخاذ سياست هاي ماجراجويانه در عرصه بين الملل و بي توجهي به نظرات كارشناسان درحوزه اقتصاد، كشور را در لبه پرتگاه 
گسترش روزافزون . ار دهد و البته كه اين شرايط پيش از آنكه به ضرر حاكميت باشد زندگي را براي مردم سخت تر مي كندقر

فساد و قانون گريزي از سوي دولت باعث افزايش بي اعتمادي وافزايش شكاف دولت ملت گرديده و روحيه ماجراجويي و عقل 
  .تباري در صحنه بين المللي منجر شده استستيزي حاكم در سياست خارجي به افزايش بي اع

  
را همراه  "به نوعي"ام را در كامنتم بخوان و اينكه قيد  ام، يكبار ديگر جمله اي به من نسبت دادي كه من نگفته سيما باز جمله -5

اي را به من  ته جملهسيماجان جدي به فرهنگ گفتگو پايبندي و باز هم ناخواس! "تمام بار گناه"نه اينكه تو گفتي  خود داشت و
  گيري؟ منتسب كردي و تحليل و نتيجه

در مورد عبدي هم گفتم . اي از عوامل در آن دخيلند نه يك عامل شود مجموعه  ست كه وقتي شكست يا پيروزي حاصل مي طبيعي
طق دوگانه را من حق اما تناقضات گفتاري و رفتاري و من) اين را هم انگار نخواستي كه ببيني(در هردو صورت تحليلش محترم 

  . دارم كه نپذيرم
اه گرفت تحليلي ناپخته از شرايط داشت و تصميمي اشتب ،ها حق دارند كه تغيير كنند اما اگر يك سياستمدار يا گروه سياسي بله آدم

برايش قائل ن سابق را ، اينكه من كماكان همان شأ)كند ها را مشخص مي زمان، درست يا غلط بودن اين مدل تصميمات و تحليل(
ست بلكه سياسيون را با مجموعه عملكرد و  معني همان طور كه گفتم براي من اسم بي. رسد باشم كمي غيرمنطقي به نظر مي

هاي  دانم كه همين نسبت تصميمات و تحليل پذيرم كه آنها هم اشتباه دارند اما در عين حال اين را هم مي سنجم و مي نظراتشان مي
خواهد عبدي باشد يا خاتمي يا  كند نه نام او؛ حال مي تمدار است كه وزن و اعتبار او را مشخص ميدرست به غلط يك سياس
  .تحكيم وحدت يا مشاركت

دهد و حال اينكه اين  سال پيش نشان مي 4آن بخش بيانيه تحكيم وحدت هم كه آوردي به خوبي اشتباه بودن تحليلشان را در 
. كرده، خود گوياي همه چيز است فهمسال پيش من و تو شرايط را درك و  4كمتر از  ،رايطاز شدر تحليلش با آن همه ادعا گروه 

سال پيششان  4كرد و چه از كروبي، تفاوتي در اشتباه تاريخي  اينكه تحكيم در اين دوره چه از موسوي حمايت مي خاطر همين به
كردن ساز تحريم، پرت بودن خودشان را از كشور و شد و من از اين بابت خوشحالم كه حداقل با دوباره كوك ن ايجاد نمي

. دوباره به گروهي پيشرو تبديل شوند ،نگري هاي آينده با تصميمات منطقي و واقع شرايطش اثبات نكردند و حال شايد در سال
ه نيستم و با نند و ذوق زده شوند، من اينگونبدا حال اينكه طرفداران جناب شيخ يا ميرحسين حمايت اين گروه را نقطه عطفي

دهم به سابقه تاريخي و ناپخته بودن تحليل اين گروه در بزنگاهي تاريخي چون انتخابات گذشته و حال  نگري ارجاعشان مي واقع
نگر تبديل شوند كمااينكه در اين انتخابات نشان دادند مايلند به اين سمت  وهي منطقي و واقعدهم تا شايد دوباره به گر هم زمان مي

    .ندكن حركت 
  
به هر حال . عتقدممآره من به گفتگو جداً ! ي گفتگو فقط درباره  .م و تكرار نميكنمكنم در اينباره، قبلتر نظرم رو گفت ميگمان  -5

شون در  اونها هم به تناسب گذشتهنقش ها در شكست چهار سال پيش نقش داشتند، الزمه كه  اي غير از تحريمي ي ديگه اگر عده
ب با گرده كه كجاي اين واقعيت رو متناس ايه و به اين برمي سليقهتا حد زيادي » واقعيت«برداشت ما از . لحاظ بشن گيريها تصميم
  .كنيم و از چي و كي و كي حمايت ميكنيم هامون پررنگ مي سليقه

  
موسوي براي من روشن  هنوز هم كه هنوزه دليل حركت. بله كه من باور مي كنم اين ها مشكل زمان دارن. درمورد زمان -6

اگه قصد اومدن داشت و البد تمام اين سه سال رو وقت داشت كه . اومدنش دير بود. من هم معتقدم كارش درست نبوده. نيست
موقع اقدام كرد؟ بزرگترين اشتباهات انتخابات اين دوره رو  ريزي كنه، چرا اينقدر دير و بي فكر كنه كه وضعيت خرابه و برنامه



در نقطه ي مقابل كروبي بود كه از چند . وسوي انجام دادن با اون رفتن و اومدن ها در كمتر از سه ماه مونده به انتخاباتخاتمي و م
اما به نظر مياد . در ادامه، اونطوري كه من فهميدم تو تكيه و تأكيد زيادي رو حزب داري. سال قبل شروع كرده بود به برنامه ريزي

اد ملي و نماينده ي اون مگه اعتماد ملي حزب به حساب نمياد؟ كروبي دبيركل حزب اعتم. وكارگزارانحزب براي تو فقط مشاركته 
به هر حال اگه . اين وسط اهميت موضوع حزب در شرايط فعلي براي من جا افتاده نيست. حزبه كه به نظرم يه حزب اصالح طلبه

هر دو . اعتماد ملّي ماحصلِ شكست كروبي و با محوريت شخص خودشه؛ مشاركت هم حاصل پيروزي خاتمي و با محوريت اونه
ولي اين چطور حزبيه كه در برابر عضو و دبيركلش كه پا . و كارگزاران؟ اونها هم خيلي محترمن برام! اوه. ترمنهم براي من مح

عذر كرباسچي رو » خرد جمعي«ميشه برخالف تصميم جمعي ميره از يكي ديگه حمايت ميكنه، واكنش نشون نميده؟ چرا 
  نخواست؟

  
ودت هم يه سري جمله متناقض ديگر بش اضافه كني كه آخر من نفهمم تو من گفتم لطفا تناقضات را حل كن نه اينكه خ -6

توانيم در مورد جزئياتش با هم حرف بزنيم و اينكه  لطفا تكليف اين قضيه را روشن كن، آن وقت مي !قبول داري يا نه؟ حزب را
و عملكرد همان حزب  طبعا اگر هم كسي كار حزبي را پذيرفت، نظرات .خواست احزاب و جايگاهشان كجاست و غيره

كه آرمين و تاجزاده هم  را در اسم بردن از احزاب، مجاهدين انقالب اسالمي راستي. كند موردقبولش برايش اهميت پيدا مي
  )-:عضوش هستند فراموش كردي 

  
 –قضات اضافه كردن به تنا بلكه برعكس. حاال ميخواي تو بگي يا هركس ديگه، حل تناقضات نميدونم ام رو من وظيفه -6

و مرزبندي يه مقداري » كردن حل«به نظر من اتّفاقاً اين خواست ! دونم مي –ش توضيح دادم  همونطوري كه پيشتر درباره
و ربط و وابستگي اين دو هم و فرد در مورد حزب و گروه . به جاي حل كردن، تفسير كردن رو بيشتر مي پسندم. ست انگارانه ساده

  .بينم قضيه رو ر بگم كه مطلق نميخالصه اينطو. اي گويا باشند مانم همانها اندازهگ. ام در بندهاي قبل نوشته
  
يك تيم دارن با هم همكاري و . نكته ي مهم ديگه اي كه براي من خيلي ارزشمنده اينه كه ستاد كروبي قائم به شخص نيست -7

من ترجيح ميدم خود كسي كه قراره . اما نه مثل تو. ماما موسوي چطور؟ من به فعاليت حزبي احترام مي ذار. برنامه ريزي مي كنن
آيا واقعاً موسوي به . موسوي بارها تكرار كرده كه مستقله. رئيس جمهور بشه به حزب و تشكل و همفكري و كار تيمي معتقد باشه

  كار حزبي اونطور كه تو ميگي اعتقاد داره؟ موسوي از كدوم حزب نماينده شده؟
  
تو اگر موضع خودت را صريحا . من به كار حزبي اعتقاد دارم نه شخصت و تا حاال چند بار هم گفتم، س اينكه خيلي ساده -7

گويي اهميت موضوع حزب برايت جاافتاده نيست و  يكجا مي. توانستيم در ايم با هم حرف بزنيم كردي، آن وقت مي مشخص مي
الخره تحزب بايد پذيرفته شود يا خير؟ نه اينكه تا هرجا به نفعم با. گيري از نوع مناسبات افراد و احزاب درجايي ديگر اشكال مي

تكليف اين را كه روشن كردي آن وقت ! هست از حزب و تحزب حرف بزنم و هرجا نيست بگويم اهميتش براي من جانيفتاده
بات يك نفر باشه كه ستادش فقط نكته جالب اينكه اگر در اين انتخا  )-:توان از اين دو منظر بررسي كرد  كروبي و موسوي را مي

تر اينكه اون چند نفر هم هيچ تناسب فكري و اجرايي با جناب شيخ ندارند احتماال  نفر قائم باشه، اون كروبيه و جالب 6-5تنها به 
  .جز كسب قدرت؛ حزب كه ديگر جاي خود دارد

  



شرمنده كه اين . هر كدام اعتماد كامل و مطلق نيست اما اعتقادم به. هم به كار حزبي و هم به شخص. من به هر دو اعتقاد دارم -7
موسوي از كدام حزب بگو ببينم حاال . كنم پرسي من اينطور فكر مي از من مي اگهاما . گرده فرد برنمي/ي حزب از دو سويه به يكي

 (; نماينده شده؟

  
من اين جمله ها رو اين طور مي . از من ميدوني موسوي ادعا ميكنه اصالح طلبيه كه به اصول بر ميگرده و همه اينها كه بهتر -8

چرا اينطور فكر نكنم كه چون در موضعِ ضعفه در برابر اصولگراها، پذيراي . بينم كه ايشون يكي به نعل ميزنه و يكي به ميخ
  اصولگراهاي معتدلتر هم شده؟ چرا اين نبايد يه تفسير باشه؟

  
با هر  يشرفت كشور خاصه در شرايط بحراني كنوني، با دعوا و جار وجنجالتحليل تو محترم اما بد نيست بداني براي پ -8

نگري موسوي و جوگير نشدنش را در  من واقع. وضع از ايني هم كه هست بدتر خواهد شد هيچ، برچسبي، مشكلي كه حل نميشود
شخصيتي قابل اتكا براي برون رفت كشور موفقش، او را   پسندم و به همين خاطر و با توجه به تجربه مديريتي برابر چندتا شعار مي
به هرحال . المللي آبرويي براي ايران بخرد تواند در مجامع بين دانم و اينكه بسيار بهتر و مسلط تر از كروبي مي از وضع كنوني مي

شخص  و بگيرد، دست بدهد ها در مهماني فرداي روز كسي كه قرار است با دولتمردان اروپايي و امريكايي ارتباط برقرار كند و
نژاد به اندازه كافي  احمدي ،به هرحال در اين مدل مناسبات. ست نه عباس عبدي و خاتمي ميرحسين موسوي يا مهدي كروبي

دهم كسي روي كار بيايد كه حداقل ديسيپلين و تجربه اين كار را داشته باشد نه كسي  آبروي ما را برده است و به شدت ترجيح مي
دعواي كنوني من اصولگرايي و  .حال اين بار با عبا و عمامه و در جهت تفكرات من ينژاد احمدي مدل شخصيتي همان با

تر از جناب شيخ است بلكه  طلبي نيست كه حتي اگر اين هم بود، باز موسوي به گواه فعالين سياسي حامي وي بسيار مناسب اصالح
  . نگراني كنوني من وضع مردم و كليت كشور است

  
حركت تفسير به دوري از دعوا و جار و جنجال  اوناما چطور . مطبوعات مخالفمقانون الح ي حركت كروبي در اص يهمن با قض -8

ا، به سراغ تفسير و كردنِ قضاي ؟ بهتر نيست به جاي مطلقي موسوي اينطوري تفسير ميشه طلبانه رايي اصالحگ اصول ولي شه نمي
پذيري، من هم  ر شرايط ميه خاطر قرارگيري مطلقش در اين يا آن خط كه به خاطنه ب رو تو در نهايت موسوي يم؟شهودمون بر
. در مورد مدل شخصيتي هم بهتره كه اينطور مطلق حرف نزنيم و سر احمدي نژاد عمامه نكنيم. پسندم به همين دليل مي كروبي رو

؟ اينكه نژاد است زدنش شبيه احمدي دار بااخالق گويي موسوي و حرف از كارخانه  م به نظر من هم خاطرهاين حق رو دارم كه بگ
حاال گيرم كه روي لباس غيررسمي و   نژاد نيست؟ كردم، شبيه نُچ گفتنِ احمدي» چقلي«ي خودمون  ميگويد به همين زبان عاميانه

ند به حل برچسب زدن هرچ/فقط خواستم بگم كه مطلق كردن !ش كت پوشيده باشد؟ ببخشيد اگر كيهاني شد شرت سه دگمه تي
  .كردن قضيه كمك ميكنه، اما هميشه اونطرف قضيه هم هست

  
 –به نظر من  –ي موارد ديگه بگذريم، ديروز تو صحبتهاي انتخاباتيش گاف  در پرانتز بگم از همه. حاال كه صحبت از موسويه -9

چيزي كه به ذهن من رسيد اين بود  !گفت كه فالن معدن در محلي اطراف اصفهان كه اسم اون محل رو فراموش كردم. عجيبي داد
كه مگه نه اينكه بايد حرفهاش رو از قبل آماده ميكرد و روشون فكر ميكرد؟ يعني چي اسم اون محل رو فراموش كردم؟ اين تو 

ر تيمي در مقايسه، در سخنراني راديويي كروبي، نظم و برنامه و حضو. ريزي درستي نداره اي شد براي اينكه چرا برنامه ذهنم نشونه
ديگه اينكه در مورد نگاه اقتصادي موسي هم حرف و حديث فراوون شد بعد از . ي فرده، بيشتر محرز بود كننده كه هدايت
سهيل گفت درسته كه موسوي عاميانه حرف زد اما حرفهاي . سهيل حرف خيلي قشنگي زد كه نميدونم خونديش يا نه. (صحبتهاش



فقط اين وسط برام عجيبه .) اين رو من هنوز در موردش اطمينان ندارم. كه به ضرر كشورهدرستي نزد و ديدگاه اقتصاديش چيزيه 
    ها، چطور كارگزاران ازش طرفداري كرد؟ كه مطابق اين ديدگاه

  
. و تحليلت را ارائه دهي تواني ايرادي بر آن وارد كني به هر حال وقتي تو در طرف مقابل نشستي طرف هر چه بگويد، تو مي  -9
هرحال اگر قرار به شخص و شخصيت باشد، تكليف ميرحسين و كروبي با توجه به تحصيالت، سابقه مديريتي و مدل شخصيتي  به

تيم حامي اقتصادي ميرحسين هم  .و فضاي فكري كامال مشخص است و بس واضح كه كفه ترازو به نفع چه كسي سنگين است
به هرحال ضمن احترام به نظرات دكتر نيلي و . ال قابل قياس با كروبي نيستجدا از تجربه مديريتي گرانبهايي كه خودش دارد، اص

، در آن سو هم صفايي فراهاني و زنگنه و نژادي هستند هزارتومان و سهام نفت احمدي50كه مشغول تئوريزه كردن ماهيانه  نجفي
  .پشت قضيه هستند و مشاركت كارگزاران تيم تكنوكرات

  
كه به  حرف منم همينه. مخوام بگ دقيقاً همين رو ميي تحليل  در مورد ارائه! اي و بد تمام شروع كرده خوب به نظرم اين بند رو -9

هرجا كه هست به عنوان موضوع كار در  ها رو به قضيه نگاه كنيم و تناقضتر  جاي اينكه مطلق حرف بزنيم و مرزبندي كنيم، نسبي
با احترام به  البته .»مشخص كنيم«اي  گفتهنطور كه تو در اين همه چيز رو او »تكليف«نه اينكه . و پررنگ كنيم نظر داشته باشيم

  !نسبت به زمان جنگ دي موسوياتئوريزه كنندگان تغييرات اقتص
. كنن موسوي يك آدمه كه يه گروه كه آدمهاي قوي درش هستند درزمينه هاي مختلف ازش حمايت مي: حرف من اينهبه هر حال 

حتا جاهاي مختلف اشاره . هستتعاملي بين موسوي و اين گروه  كه -از روي صحبتهاي موسوي –كنم  نمي احساس من اصالًاما 
ي واضحش اينه كه ديدگاه اقتصادي حزب  نمونه. كنه اينه كه از حاميان تشكر مي كنه نهايتاً تنها كاري كه مي. كنه كه مستقله مي

ه داد شباهتي به اين ديدگاه ها وسوي تو برنامه ي تلويزيونيش ارائادي اي كه مبه نظر تو ديدگاه اقتص .روشنهكم و بيش كارگزاران 
يا اينها ديدگاه هاي شخص هم نگفت گفت هم ديدگاه اقتصاديشون اينايي بود كه موسوي  داشت؟ صفايي فراهاني و زنگنه واقعاً

  موسوي بود؟
تيم خوبي  .كنن و كروبي فقط يه عضو از اين تيمه اهنگ كار مي حس من اينه كه تو اردوگاه كروبي يه تيم دارن خيلي هم ،در برابر

تاي تلويزيوني بحاي كرباسچي و عبدي به خوبي پشت صكنم ديدگاه ه من فكر مي. بهتر از كروبي ي بودش يه آدم كه كاش نماينده
به  از حرفهاش راجعهمينطور. مي و اين كه يك نفر نيست خوشم اومدكيد چند باره اش به كار تيأمن از ت. شد كروبي احساس مي
از طرف ديگه  .در مورد حرفهاي امام هم بايد به مساله زمان توجه داشته باشيم دوست داشتمگفت  اين رو كه. تغيير به تناسب زمان

  . برگشت هاي خيلي زياد موسوي به گذشته برام دلچسب نيست
  

گفتگو وقتي امكان پذيره كه هرچند من و . ده، گفتگو و امكانشهاول گفتم يكي از چيزهايي كه برام ارزشمن. در مورد توهين -10
ولي با احترام و ) ها رو نداشته باشه ذهنيت دوباره تكرار ميكنم، كيه كه اين پيش(تو با پيش زمينه هاي ذهنيمون وارد گفتگو بشيم 

. فكر دو طرف گفتگو يه جايي با هم تالقي كنناحتراز از توهين، يه راه شده باريكي براي ورود تفكر مخالف باز بذاريم كه دو تا 
  . نخوايم از باال به پايين به هم نگاه كنيم و تمام حرفهاي مخالف و موافق رو بشنويم و بهشون احترام بذاريم

برابر مثالً برخورد رهنورد در . خصوصاً اينكه منصبي هم داشته باشه. دار گفتگوئه سنگينتره ي اون كسي كه داعيه اين وسط وظيفه
اما در طرف مقابل اميدوارم حافظه ي تاريخيت كمك كنه و به ياد . دانشجوي عصبي بسيجي برخورد خوبي بود كه من خوشم اومد

كاري نكنيد كه بدم بيرونتون : بياري كه آقاي خاتمي به دانشجوهاي دانشگاه تهران كه مي خواستن حرفشون شنيده بشه، گفت 
هاي اين رفتار رو در موسوي هم  من رگه. سردمدار گفتگوئه و ميكروفن رو در اختيار داره نيست اين واكنش، درخور كسي كه. كنن

  .ميبينم



  
طور كه در بندهاي قبل اشاره كردم، انگار ناخواسته به جاي پاسخ دادن  موافقم اما متاسفانه همان با مقدمات مطرح شده كامال - 10

در مورد موسوي هم من چنين  .گري به من نسبت دادي كه اصال انتظار نداشتمهاي دي به تناقضاتي كه مطرح كرده بودم، حرف
چيزي را نديدم و اما اگر منظورت پاسخ ندادن به نامه تحكيم است كه اين هم با توجه به مواردي كه در بندهاي قبل گفتم از نظر 

كه يك طرفدار كروبي چنين ايرادي را به خاتمي در مورد خاتمي هم به نكته خوبي اشاره كردي اما اين. است شمن نقطه مثبت كار
ست اگر  ها و رفتار جناب كروبي وقتي رييس مجلس بود، در خاطر من باقي به هر حال نطق. آيد دار به نظر مي گيرد كمي خنده مي

  .تو فراموشش كردي
  

  . ارزه هاي سياسي مي ي بحث ن به همههمي. :) فراهم كردم امكانات خنديدنت رواز صميم قلب خوشحالم كه  - 10
  

مرتبط با همين اين روزها از دست دوستان هم دلخورم كه فكر ميكنن حق دارن بقيه ي مردم رو عوام بنامن و بي شعور  -11
اين روزها خيلي ميبينيم و مي شنويم كه دوستامون كه ادعاي شعور و . خطاب كنن و با تحقير و از باال به پايين بهشون نگاه كنن

دلم ميگيره از اين . من توهين ها رو دوست ندارم. حصيل كردگي دارن شعور و فرهنگ و فهم مردم رو زيرسوال ميبرنفرهنگ و ت
. اگر اطالعاتمون به خاطر امكانات نابرابري كه در اختيار داشتيم بيشتره دليلي نداره فخر بفروشيم. همه غرور و تكبر و خودبيني

عي در تفهيم حرفي كه فكر ميكنيم درسته نكنيم؟ چرا وقتي ميبينيم يه نفر نظرش به نظر ما چرا با زبان گويا و محترم و برابر س
غلطه بهش توهين ميكنيم تحقيرش ميكنيم و حتا فرهنگ و شعورش رو زير سوال ميبريم؟ اون وقت دم از دموكراسي و آزادي بيان 

  .هم ميزنيم
  

  !شتبات كامال موافقم اما اينكه ربطي به بحث ما ندا - 11
  

ي من سراسر پاسخ به تو نبود و خيلي جاها از فرصت استفاده كردم و نظر كليم رو  اين رو بگم كه اون نوشته. خوشحالم - 11
  .گفتم

  
تو راز سعي كرديم توضيح بديم كه بر خالف تو . باهات موافق نيستم. از تناقض حرف ميزني و روش خيلي تكيه داري -12

بي به ماجرا نگاه نمي كنم و تناقض ها رو ضروري حركت برخالف جريان قدرت در حال حاضر دو قط. تناقض رو بد نميدونيم
اما پذيرش حكم حكومتي از يك طرف و دم از اصالح قانون اساسي زدن همزمان اگه آگاهانه . توضيحش طول ميكشه. مي دونم

بايد طرفي كه قضاوت ميكنه بدونه كه مورد . وضوحه كوتاه اينطور بگم كه براي هر قضاوتي احتياج به. باشه يه حركت به جلوئه
. اما اين تناقضها امكانِ قضاوت رو به خاطر كدر كردنِ وضعيت از بين ميبره يا ضعيف ميكنه. قضاوتش االن به طور روشن كجاست

د در مورد عزاداري محرّم پويان يه مثال از اين مور. براي قدرتمند بدترين چيز اينه كه فضاي قضاوت كدر باشه و نشه برچسب زد
. يا سينه ميزنه ولي با الك سياه روي ناخونهاش. تعريف ميكرد و اون هم جوونيه كه همزمان چفيه ميندازه و زير ابرو برميداره

بينيم كه حكومت  صداي ضبطش رو بلند ميكنه و آهنگ عزاداري با ريتم تند ميذاره برچسب زدن به اين آدمها سخت ميشه و مي
  .در عزاداري محرم براي مقابله با اين برنامه ها به مشكل برميخورههرسال 

  
اينكه ! آن ات قرار است پاسخ به تناقضات باشد نه اثبات كننده كردم تمام نگاشته زنم و اصال فكر مي بله از تناقض حرف مي - 12

چندان  ،پنداري براي باقي گذاشتن تناقضات ميمنطقي ذاتي آن يكسان  مذهبي و البته بي يك فعل سياسي در زمان واقع را با مباحث



بله كسي قرار نيست منطقا توجيه كند كه چرا مثال نماز صبح دو ركعت . پذيرفتني نيست ،براي كسي كه اهل منطق و فكر است
منطقا  پذيري كه جناب بوش يا بلر الزم است است و مغرب سه يا چرا قنوت در اين ركعت است و در آن ديگري نه اما البد مي

يا حكومتي كه ادعاي دهند  خورند و استعفا مي و اگر نتوانست خودش و حزبش شكست مي توجيه كنند كه چرا به عراق حمله شد
جنوب لبنان و فلسطين  رفتارش در دفاع از مظلومين جهان را دارد بايد رفتار متناقضش را در مقابل مظلومان چچن و دارفور با

و اصال  گويد من هم رفتارم متناقض است بگويد چون پسري زيرابرو برداشته و ياحسين مي يدارسياستم توضيح دهد نه اينكه
  .تر به اين قضيه نگاه كن كه اصال سرفصل گفتگوي من و تو همين بوده است لطفا سيماجان كمي دقيق !لطفش به همين است

  
اي هم  سرفصلِ محدودكننده. پاسخ نداد قّعاتت روام تو شتهكه نو ببخش .كنم ام و باز تكرار نمي در مورد تناقض پيشتر نوشته - 12

چقدر هرچند بايد ببينم كه . مند بودنِ سياست همچنان باهات موافق نيستم»منطق«ي مطلقاً  درباره .خاطرم نمياد گفتگومونبراي 
هاي سياسي وجود  لي از دستگاهخيها در  كني كه خيلي از تناقض گمان نمي. اي اي يا گشاد كرده تنگ گرفته ي اين منطق رو دايره
در اين معنا كه مقاومت در برابر . سياسي هم هست. ي محرّم، مطلق مذهبي نيست ؟ ضمن اينكه مسألهكنن كار ميو هنوز  داره

 ت براي من جالب نبود و مقايسه. هاي نماز صبح، تصوير دقيقي ازش داشته باشيم گمان نكنم با ربط دادنش به تعداد ركعت. قدرته
  .مجابم نكرد

  
سعي ميكنن بزرگش كنن ! ديگه اينكه چيزي كه به شدت از طرفدارهاي موسوي ميبينم اينه كه تاكيد به شخص موسوي دارن -13

تأكيد بيشتر ). بعدتر سعي ميكنم توضيحش بدم. ي انتخابات، براي كمپين موسوي خيلي مفيده اين براي دوره(و مقدس جلوه بدنش 
چيزي كه كروبي داره، تأكيدش  –چه از سر ضعف يا قدرت  –اما همونطور كه گفتم  .هاش و تيمش برنامهبر شخص موسويه و نه 

وقتي . به نظرم اين توهينه. ميگي برات محرزه كه عبدي دروغ ميگه. بر دربرگيرندگيه و اينه كه اجازه ميده صداي مخالف شنيده بشه
عبدي راحت ميگه من اومدم اين طرف چون بهم اجازه . تگو رو ازش ميگيرييك نفر رو به دروغ گويي متهم ميكني، اجازه ي گف

ميگه آقاي . چون باهاش همفكر نبودن يا هر چيزي. ميتونم حرف خودم رو بزنم اما اون طرف بهم اجازه نميدادن. ي مشاركت دادن
من . ميكنم اين حرفها خيلي شفافه من احساس. آقاي موسوي يكباره تصميم گرفت و همه رو غافلگير كرد. موسوي مشورت نكرد

  .فكر نمي كنم دروغ باشن
  

سازي هستم و  ام وگرنه من نه دنبال قهرمان دانم چرا در اين دسته آورده شده من در اين دسته از طرفداران نيستم و باز هم نمي - 13
ست كه روزمه كاري،  شود، طبيعي ه مياي از پارامترها در مورد دو شخص با يكديگر مقايس البته وقتي مجموعه. پروري نه مقدس

اي به  هاي قبلي اشارهسطح تحصيالت، نوع شخصيت و ديگر پارامترهاي شخصي آن دو هم با يكديگر مقايسه شود كه من در بند
جمهوري  ام و اينكه مناسبات و ديسيپلين يك شخص هم درصدي از اهميت را دارد چون به هرحال آن شخص نام رييس آن كرده

  .را دارد نه گروه مشاورانشايران 
جمله من اين بوده كه برايم محرزه عبدي  !عجيب استواقعا  .باز حرفي كه من نزدم را براي بار چندم از من قول كردي جانسيما

 و داليلم را گفته بودم كه چرا اين جمله از اين حرف را نميزنه "صداقت"با  ،)بندي ورود زمان( در آن موردي كه تو آورده بودي
بد نيست دوباره نگاهي به آن بيندازي و اي كاش به . تواند با صداقت گفته شده باشد يك سياستمدار با تجربه چون عبدي نمي

گويد و بعد باز به سبك كيهان،  عبدي دروغ مي نه اينكه بگويي كه تو گفتي گفتي نها پاسخ مياي حالل اعالم كردن تناقضات، به آج
پس بيان نشده ام اين جمله يا دليل با صداقت  كني البد كه وقتي من گفته بد پيش خودت باز قال ميحال هم ال. تعيين تكليف كني

يك بار ديگر كامنتم را . دنيا اين همه فقط سياه و فقط سفيد نيست سيماي عزيز،نه  .گويد ميحتما منظورم اين بوده كه عبدي دروغ 
  .آيد مه تناقض از كجا ميگرفت كه اين ه كه كاش پاسخ مي را بخوان و داليلم



  
. درست متوجه نشدم منم همين رو ميگم و باز عذر ميخوام اگر چيزي رو. همه سياه و سفيد نيست شكر كه دنيا اينخدا رو - 13

مطمئن بودم و . دراين باره گفته ام تو نبود و بعضي جاها نظر كليم رو اين نوشته سراسر پاسخ به همونطور كه گفتم در ضمن
  .دم كه دوباره مطمئن شدم كه تو از آن دسته طرفدارها نيستيخوشحال ش

  
به همين خاطر به خودم حق نميدم نظر قاطع در زمينه . من نه اونطورها اهل سياستم و نه خيلي از مسايل پشت پرده خبر دارم -14

دارم و اون اينه كه چشم بسته اما يه چيزي رو دوست ن. ترجيح ميدم نظرهاي بيشتري رو بيشتر و بيشتر بشنوم. ي سياست بدم
خيلي . كاري كه مردم دارن با خاتمي ميكنن. از بقيه آدماي مقدسي بسازم كه هيچ عيب و ايرادي ندارن. حرف كسي رو قبول كنم

من ميگم در . تو ميگي تحريم باعث انتخاب احمدي نژاد شد! همين. ميگه موسوي ديگه حرف نباشهميشنوم كه ميگن وقتي خاتمي 
اونايي كه فكر ميكردن با اومدن خاتمي بايد يه شبه معجزه بشه، . ميون تصوير مقدسي كه از خاتمي ساخته شد هم نقش داشتاين 

چون تغييراي ارزشمندي كه خاتمي ايجاد كرده بود معجزه نبود و يه شبه همه چيز مملكت درست نشده . بعد كه نشد قهر كردن
  .وعده هاي بهتري ميداد بود، ايندفعه رفتن سراغ احمدي نژاد كه

  
نژاد  از عوامل روي كار آمدن احمدي* يكي*كماكان هم معتثدم تحريم . در بندهاي گذشته تكليف اين حرف را تشريح كردم - 14

كند و اگر هم معتقدي كه  ست كماكان تعجبم را بيشتر مياش بوده ا بوده است اما اينكه تو اصرار داري از جانب من بگويي همه
  .كنم ملش نبوده است، باز هم حيرت مياصال عا

ها و گروهي كه هم اكنون پشت  آدم اين شود، كامال موافقم و ترسم هم همه اين است كه اينكه مشكالت ما يك شبه حل نمي
 دپروازانه،شان اين باشد كه با سواستفاده از سادگي كروبي و دادن شعارهاي بلن شايد خواسته ،شان  اند، با توجه به سابقه كروبي آمده

و كوك كنند  و عبور از فالني را يك سرخوردگي ديگر در مردم و نخبگان به وجود آورند و دوباره ساز تحريم سال 4بعد از 
نگري ميرحسين و  براي همين هم به شدت مدافع واقع .نژاد و دوباره وضع كشور و مردم كه به قهقرا خواهد رفت احمديدوباره 

   .دوستشان دارمالبته رابر شعارهايي كه من هم عدم جوگيرشدنش هستم در ب
هاي اطراف كروبي مسبوق به سابقه است  يره همه اآلن در آدمشعار دادن و غ كه گفتي و قهركردن و محور همعجزتفكر بنابراين اين 

  .اشي و مدافعتقدم لطفا بيشتر در موردش فكر كن نه اينكه آنها را نقطه قوت فرضشان كني و خوشحال بو از اين لحاظ مع
  

  . ي افراط و تفريطها ببين هم همه جا در ميانه من رو. كنم ام كه تكرار نمي گفته باره به طور كلّي پيشتر دراين رو نظرم - 14
  

همونطور كه در مورد خاتمي داشت . ي انتخابات اين باالبردنها و چهره ساختنها خوب كاركرد داره در تبليغ و كمپين در دوره -15
اونجايي كه از سبز صحبت كردي، اتّفاقاً به نظر من اين سبزكردنها و شال و دستبند سبز پوشيدن هم خيلي . نژاد رد احمديو در مو

هاي مختلف با اين چيز سبزرنگ احساس  باعث ميشه كه آدمها با ايده. باعث اتحاد ميشه. مثل پرچم مملكت ميمونه. كاركرد داره
اما يادمون باشه كه فرداي روز انتخابات اگه موسوي كه به نظرم تا . ر شده و حساب شده استايده، فك. خويشاوندي سياسي بكنن

  !نشه پرچمي كه لگد كردنش جرمه. امروز شانس موفقيتش بيشتره، رييس جمهور شد، اين رنگ سبز باعث نشه كه نقدش نشه كرد
  

  .اين خواست من نيز هست در برابر هر كس كه رييس جمهور شد - 15
  

  .خوشحالم - 15



  
يعني تمام اين هايي كه اينجا گفتم در دفاع از كروبي ممكنه . تو راز هم اشاره كرديم كه ما ذهنمون رو نميبنديم. يه چيز ديگه -16

مگه چه . نظرم رو عوض ميكنم. موسوي خيلي بهتره! كافيه حس كنم كه نه. روز آخر مثالً با ديدن مناظره ش با موسوي عوض بشه
؟ بازم ميگم نه سياستمدارم نه تحليلگر مسايل سياسي فقط ذهنم رو باز گذاشتم دارم اطالعات رو از جاهاي مختلف عيبي داره

. جمع ميكنم به اين رسيدم كه رأي دادن بهتره و فعالً هم قانع شدم كه كروبي گزينه ي مناسب تر و نزديك تر به خواسته هاي منه
  );! الوقت بودن نكن پردازي و ابن لطفاً اون موقع من رو متّهم به دروغ. ي بهترهممكنه فردا به اين نتيجه برسم كه موسو

  
  )-الوقت ناميدمت ؛ الوقت نخواهم خواند حاال شايد بنت من باب شوخي در آن وقت مطمئنا تو را ابن - 16

منتظر پاسخ از جانب مدافعان نوشتار طوالني هم باز به آن اشاره كردم كماكان اين به هرحال تناقضاتي كه قبال گفتم و در 
هاي مذهبي، شادمانه آنها را  توانم در يك فعل سياسي تناقض را نمك كار ببينم و با اتكا به تمثيل ست و شرمنده كه من نمي كروبي

  .حل شده پندارم
  

ن از تناقض تا حاال فهممواما اگر . بدن» منطقي«به قول تو هاي كروبي البتّه حق دارند كه به تناقضات تو پاسخ  ديگر حامي - 16
و در تفسير  شه يكه تفسير م هيچوقت هم حل نميشه. مك و شيرينيو نه ن يكي شده باشه، همينم اضافه كنم كه تناقض موضوعه

اما خوشحالم كه از مشتركات . چندان جدي بگيرم ها رو كردن ها و حل قطبي بودن- دو من هم نميتوانم. شه بهش اضافه ميپياپي 
  . به اميد پيروزي يكي از دو كانديداي مورد نظر من و تو. بشهمحدود اين دو نگاه، راهي براي گفتگو باز هرچند 

  
نه موسوي و نه كروبي هيچ نزديكي به رييس جمهوري كه من براي  م رو اعالم كنم كه مسلماًنظر واضح و شفافدر واقع بذار 
به اين نتيجه هاي ديگه  اما مثل خيلي. )هاي اين نوشته و شايد خود تو دهاحتماالً مثل بعضي از خوانن(ن پسندم ندار كشورم مي

واقعاً برام اينقدر زباد  اختالف موسوي و كروبي. م كه بايد راي داد و حاال بين تنها دو گزينه اي كه دارم مجبورم مقايسه كنما هرسيد
كنم همين كه دوستانم به اين نتيجه برسند كه  ال فكر ميبه هرح .هم به خاطر تيم كروبيه و نه خودشتفاوت و بيشتر اين نيست 
فرق معناداري بين كروبي و موسوي نيست و اين تفاوتها برميگرده به اين كه چه چيزهايي براي ما در اولويت ! ي داد عاليهأبايد ر

جوابم اينه كه براي . ي چي بودحاال اگر ميپرسي پس اين همه نوشتن و صفحه سياه كردن حول اين موضوع برا. باالتري قراردارند
كنم و اينكه  اينكه نشون بدم من يه جور ديگه به مسأله وارد ميشم و اون رو براي خودم متفاوت با منطق معمول سبك سنگين مي

 دست آخر هم اينكه. االن بهترين فرصت براي اين كاره. كه چون موسوي شانس بيشتري داره، بايد انتقاد نكردبگم موافق نيستم 
 .كنم شم و اگه به دور دوم بره، ازش طرفداري مي مشخصه كه اگر موسوي همون دور اول انتخاب بشه، خوشحال مي


