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 بار هاي زيان گري هوچي

مي خواستم اين حرف واال من نمي و به اين شكل بگويم، مطلب شهيد شود به قول معروف ولي ها را حاال

ي احتماال رياستي به پارلماني در آينده نظامتبديل«ي رهبري مبني بر امكان راستش از ديروز كه اين جمله

و»دور وبيبي شده است پيراهن عثمان جرس و امثالهم، شخصا كلي داغ كرده سي ام بابت سوگيري غليظ

و مهم گري رسانه هوچي از اي و زيان سياستهمه، تر و بار نيروهاي به اصطالح تحول ورزيِ ناشيانه خواه

چه دموكراسي و و چه .حاال اصال از كجا شروع كنم بگويم دردم چيست دقيقا، طبق معمول از گذشته البد.خواه

مي خاطرتان باشد ي وبالگ قبلي، عمرا خاطرتان باشد، بنده در آخرين دانم با اين اوصاف نيست شده كه

از«با عنوان نوشت از مطلبم پي بي ديگري بحث بر سر همان مطالبه«:، نوشتم»بهمن25پس و ناموجهي معني

گرايانه گرفت كه مطلق كه اگر يكي هي از درون نيشگونم نمياست» اساسي قانون اساسي) تغيير؟(اصالح«

اي با اين مطالبه كه بگويم مزخرف محض است، شعر مطلق، يعني بنده ذره ابايي نداشتم از اين حرف نزن،

و فرضيه و در وضعيت مواجه نشده با شواهد و استدالل همدلي ندارم، عجالتا رقيب هم قصد ندارم سر هاي ها

و تمام كوتاه بيايم مي. سوزني از اين موضع مخالفت تام و تقيه و اين را نه از سر ترس گويم، نه از روي ريا

و نه چون چه مي مي شترسواري دوال دوال و امثالهم، اين را گويم چون فكر دانم بزنگاه مرزكشي فرا رسيده است

و البته مي و صريح اي به لحاظ اخالقي واجب است بر هر شهروندي مستدل با چنين مطالبهكنم مخالفت جدي

و مطالبات دموكراتيك دارد كه دغدغه مي.ي دموكراسي زنيم در باب حاال در آن پست كذا البد بيشتر حرف

و پيش از آن، اساسا» چرا«كه اين بتهو ال». دانممي"نامطلوب"من اين مطالبه را نه فقط ناممكن، بلكه بيش

و پست كذايي همراهش كه هنوز هم اين آينده اين موضعِ دو دستي اند كه من بخواهم از راه نرسيدهي نامعلوم

تفكيك ام اين بود كه به نظرم، اصل استداللِ وعده داده شده. مستدل كنمرا قانون اساسي فعلي به چسبيدن 

تا قواي فعلي در ايران بهينه گويم الگوي نمي. اش بوده است ريخ چند هزار سالهترين شكل از تفكيك قوا در طول
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مي فعلي تفكيك قوا بدتر از الگوي قبل از انقالب است، حتي نمي كنم الگوي گويم همان است، مشخصا دارم ادعا

تر است بدين معنا كه بهتر از هر زمان ديگري در تاريخ فعلي تفكيك قوا از هر زمان ديگري در تاريخ ايران، بهينه

ام مثال دقت كنيد كه مرجع مقايسه.و بسيار هوشمندانه الگويي منحصر به فرد.قدرت را تقسيم كرده است،ايران

و از اين بهتر الگوي تفكيك قوا در كشورهاي غربي نيست، لذا ادعا اين نيست كه الگوي فعلي الگوي ايده آل است

تر تا به امروز در تاريخ ايران الگويي بهينهكه ممكن نيست، ممكن است باشد، حرف من در باب گذشته است، اين

. از الگوي فعلي تفكيك قوا وجود نداشته است

يا: شكل فعلي تفكيك قوا هم دو ركن اصلي دارد و جايگاه رياست جمهوري، تضعيف جايگاه ولي فقيه

يك( احيانا حذف هر يك از اين دو ركن و نه فقط رياست هر و در طي مدت، سريعا)جمهوري از اين دو ركن

مدرنِ هاي هاي سنتي بازتوليد شده در قالب جمهوري پادشاهيكوتاهي ايران را به قماش يكي از همين

و سوريه تبديل خواهد كردخاورميانه  و يمن و تعيين كننده، مجلس در ايران هرگز قوهمانند مصر ايي قدرتمند

و ضعف نبوده است، بعد از اين هم نخواهد بود، اين هم ربطي به به منتخب نمايندگانفردي قوت ندارد، ربط

و اين به كه اساسا نهادهاي اجتماعي از زير بته عمل نمي سنت تاريخي نهادهاي اجتماعي دارد آيند، يعني اگر

مي عمل بياوريدشان، مي و.بينيد شود همين چيزي كه قاعدتا آشكار است كه مستدل كردن چنين موضعِ كم

م ميبيش راديكالي پست و مفصلي ااما، كه بماند براي بعد طلبد ستقل ايحرف ن پست اساسا چيز ديگري صلي

از گفتم كه بگويم بنده مدتاست، اين مقدمه را ام را در قبال تغيير موضع،هاي اخير به راه افتادنِ بحثها پيش

ك و دفاع از آن به همين شكل فعلي، نه يك و ضرورت پايبندي ،لمه كم نه يك كلمه زياداحتمالي قانون اساسي

. نشان داده بودم

كه اما در اين پستحرفم اصل و سند اين است اين تفسيري كه از سخنان ديروز رهبري باب شده است

و نه مهم و چه، نه تفسير موجهي از متن است، و چه و ديكتاتوري و افزايش قدرت تر از آن، مطلوبيتي در نشر
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ح اميان دموكراسي در ايران وجود دارد، به نظرم، چنين تفسيري جز يك جاانداختن چنين تفسيري براي

و زيان انگ .بار هيچ دستاورد ديگري ندارد زني ناموجه

مي ساده ترينگرانه بر روي جمالتي كه چند سطر پاي كه ما با مانور دادن هوچي شود اين تر اگر بپرسم

كه اصل و تفسير دلبخواهي كردن بله، ولي فقيه با صدور تلويحي مجوز تغيير نظام شان را نقل خواهم كرد

و قدرت خود است، كجا را مي اصل جمالت اين خواهيم بگيريم واقعا؟ سياسي در ايران، درصدد افزايش نفوذ

: بوده است

مر« دم با رأى مستقيمِ خودشان رئيس جمهور را انتخاب امروز نظام ما نظام رياستى است؛ يعنى
و تجربههميكنند؛ تا االن هم شيو اس شدهى بسيار خوب يا اگر يك روزى در آينده.تاى هاى دور

احساس بشود كه به جاى-آيد هاى نزديك، چنين چيزى پيش نمى كه احتماالً در آينده- نزديك
- مثل اينكه در بعضى از كشورهاى دنيا معمول است- است نظام رياستى مثالً نظام پارلمانى مطلوب

هيچ اشكالى ندارد؛ نظام جمهورى اسالمى ميتواند اين خط هندسى را به اين خط ديگر هندسى
».و از اين قبيل. تبديل كند؛ تفاوتى نميكند

مي ها حرف االن اين اساسي اظهارنظر ير قانون خواست در باب امكان يا عدم امكان تغي هاي بدي است؟ ايشان اگر

مي تر است يا اين فعلي به اصول دموكراتيك نزديككند، اين موضع  گفت قانون اساسي ما چون وحي كه احيانا

و اصال فكر تغييرش را به مخيله مي منزل است كرد تان راه ندهيد؟ نه جدا، كمي فكر كنيد ببينيد ايشان شروع

و  و چه ميثاق ملي و با شعارهاي ميراث انقالب ما يعني قانون اساسي ما را هدف گرفتهكه بله دشمنانِ چه اند

و دموكراسي توخالي آزادي ها كه به حمداهللا تظاهرات ميليونيو حق تعيين سرنوشت ملتخواهي خواهي

مي ملت و تزوير نهفته در پشت اين شعارها را بر همگان عيان كرده است، خواهند اين قانون هاي خودشان دروغ

مي درصد ملت ما به آن قاطعانه آري گفته است، بابت آن خون 99.5كه اساسي را خواهند اين ها داده است،

و استثماري و با تغيير آن در جهت اهداف استكباري به ميراث ارزشمند را از درون استحاله كنند شان، ملت ما را
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و الخ د. ذاللت بكشانند اما دشمنان ما بدانند تري نسبت به طرح وم خيلي موضع دموكراتيكنه جدا اين شق

 امكان تغيير در قانون اساسي است؟ 

و مواضع نسبت به امكان تغيير قانون اساسي در آينده مي ي احتماال دور، خواهم بگويم اين جمالت

اش براي تفاسيري مبني بر رويكرد نفسه نه فقط مواضع غيردموكراتيكي نيست بلكه اتفاقا پتانسيل في

كه اساسا در ادبيات علوم سياسي، دموكراسي پارلماني گو اين. پذير نسبت تغييرات احتمالي بيشتر استافانعط

ي مقننه، چرا؟ چون در دموكراسي پارلماني قوهداراستتحقق اصول دموكراتيك برايرا بيشتري ظرفيت

و در دموكراسي رياستي قوه قدرت و بهي مجريه، بعد قوه مندتر است دليل برخورداري از نيروي نظامي،ي مجريه

معدودي كشورهاي فدرالي مثل آمريكا كه خودمختاري در خودش خود به خود قدرتمند هست، بنابراين فقط 

بي ها ممكن است شيرازه نسبي ايالت و اغراقي مملكت را از هم بپاشاند، دموكراسي رياستي شكل گرفته است

ار درصد دموكراسي هشتاد نودباالي  اند چون اغلب كشورهاي متمركزي وپايي شكل پارلماني را برگزيدههاي

ي مجريه، امتيازات زيادي براي مجلس ها براي جلوگيري از افزايش بيش از حد قدرت قوه هستند كه در آن

ي مجريه تدارك ديده شده است، اين است كه اساسا نظام پارلماني هاي قوه تازي براي محدود كردن يكه

و غيرفدرال رايج هاي دردولت ي تاريخي نشان داده است كه نظام پارلماني در ايران تر است، حاال تجربه متمركز

و خطا، دست و تفكيك قوا پس از صد سال آزمون و بسيار كارآ نيست آخر به اين شكل منحصر به فرد

و اقعيتوي منحصر به فرد تاريخي به اين اين تجربهآشكار است كه هوشمندانه درآمده است،  كه به طور كلي

اس هاي دموكراسي نزديك معموال دموكراسي پارلماني به شاخص بنابراين، قاعدتا.كند اي وارد نميت خدشهتر

و چون تفسيرچه آن راچند مي جمالت فوق و تعيين كند، نه خود محتواي اين جمالت كه كامال دو سويه

و منافع مستعد تفاسير متضاد است،  و بلكه اهداف مفسر است كه تفسير خاصي از اين جمالت با آن اهداف

و البته تمام حرف من هم همين جاست .منافع همسويي بيشتري دارد
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بي مردان آمريكايي برخي دولتتوانم درك كنم چرا واال بنده مي سي ممكن است تفسير اينبي يا مثال

و اراده ميي ولي فقيه براي افزايش جمالت را مبني بر خواست و چه و قدرتش در نظام سياسي ايران دانم نفوذ

و حاكميت تك و چه قرار دهد، حذف مخالفان و چه بي مردان آمريكايي برخي دولتصدايي و امثالهمسيبيو

ما چنين موضعي نسبت به اين سخنان بگيرند، كم وبيش طبيعي است، به هرحال دشمن همديگرند، از وقتي

آن يادمان مي ميمي آيد اين به و آن هم به اين شان است گفته محور شرارت، كال عادت گفته شيطان بزرگ

و گزك بگيرند ازشان براي به راه انداختن هوچي و مسئولين همديگر اي هاي رسانه گري بگردند در سخنان سران

و جلوي تماشاچيان بهد حمايت متحدان بيشترنبتوانهر كدام بلكه در جهان احتماليعليه همديگر ي را نسبت

و عليه رقيب جلب كنند ميخود از. بود جاي تعجب داشت؛ خالصه كارشان اين است، غير از اين حيرت بنده اما

و چه و جوگير مي بسا دهان اين نيروهاي داخلي ناشي كنند ببينند تفاسير هر طرف يعني بيني است كه نگاه

و دولت بي اش چيست، بعد همين هاي مخالف جمهوري اسالمي مي طور و طلسم شده شروع كنند تفسير فكر

هاي مخالف را حلوا حلوا كردن چون البد هر چه باشد، مهم اين است كه در جهت مخالفت با جمهوري دولت

و انگ كدام تفسير از اين سخنان واقعا كه فكر كنند ببينند دار براي آن است بدون اين هزينههاي زني اسالمي

و خواستهمسويي بيشتري با مناف و تغيير وضع موجود هايع خودشان به عنوان نيروهايي حامي دموكراسي

به نفع ماست رهبر جمهوري اسالمي ايران موضع ضددموكراتيكي گرفته: اين است اصلي بنابراين سوال. دارد

ه مان است كه مواضع باشد يا موضع دموكراتيك؟ قاعدتا به نفع ل اش دموكراتيك باشد پس چه كاري است

ها را، يك چنين فردي وقتي حتي از امكان تغيير در قانون اساسي حرف شناسيد اين اش كه نخير، شما نمي دادن

پذيري نسبت به امكان تغيير وضع موجود مي گيرد، باطنِ زند، ظاهرش اين است كه دارد موضع انعطاف مي

كه واقعي و قدرت خودش را افزايش دهداش اين است مثل جمهوري اسالمي كه شهروندانك. مي خواهد نفوذ

و معمولي مي ساده و شكنجه وادارشان و زورِ كتك و به ضرب و اش را مي گيرد كند كه به ارتباط با منافقين
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و و چه اعتراف كنند، حاال هي آدم بگويد خب يك كم فكر كنيد، اينانگليس و چه ي كه دانشجوي نخبه اسراييل

و آواره ان است، مايهت باشد به نفع انگليسشما عامل ي افتخارتان است اين نفوذ غريب يك گروهك ورشكسته

و چه ندارند، خب اين تان؟ مملكت در ميان شهروندان معموليِ و چه و منافقين ها كه واقعا ربطي به اسراييل

و شهروند معمولي مملكت را به اين و كارمند واقعا؟ ها چسباندن، خب چه كاري است نفعي هم ندارد دانشجو

باري؟ حاال حكايت هاي زيان كند براي توجيه چنين سياست صرف دليل جور كردن براي گوشمالي كفايت مي

و ذيل و صدر و دلي از نظام جمهوري مي دوستان هم همين است، صرف دق كند براي اش كفايت

 بار؟ چنين زياناي هاي رسانه گري هوچي

د حاال البد دوستان تذكر مي چه داري خوش وستدهند خب شما و لوحانه فكر كني اين بسا ساده خياالنه

يك ها موضع دموكراتيك بوده است حرف و غرضي براي حذف موانع ساختاري درو اصال قصد پارچگي قدرت

اس ظام سياسي ايران پشتن سرت را از زير برف بيرون اما يك وقت فرصت كردي، ميل خودت است،تاش نبوده

را كالهبياوري  از امكان تغيير نظام،قاضي كن ببين چرا رهبر مملكت بايد بلند شود برود كرمانشاه تلقي ات

و تذكرمن در پاسخ به چنين.ي احتماال دور سخن به ميان آورد سياسي در آينده بامي بيانسه نكته تلنگر كنم

و به و انتقادم اين چسب بودنِ تفاسير تاكيد مكرر بر روي اين نكته كه فارغ از ميزان توجيه مختلف، اصل پرسش

و خواست دو است كه كدام تفسير همسويي بيشتري با منافع ِ بلد كردن و زور هاي ما دارد؟ حاال مثال به ضرب

و بهمان است، خيلي  و فالن جمله از كل يك سخنراني ثابت كنيم كه رهبر مملكت دنبال برقراري ديكتاتوري

و شادي مايه مي مان است؟ نفعي مسرت دل خاصي مي بريم يا فقط  زني الكي يا چي؟ شود بابت انگ مان خنك

:ي مربوطه اما سه نكته

و مواضع مورد بحث، تحليلكه اول اين بي من نگفتم نيت اصلي ايشان از سخنان و امثالهمبي هاي سي

و  و بال نيست فياال و اين چيزي است كه من مي گويم، و غرض واقعي پس پشت يك سخن، كسي الواقع از نيت
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و خدايش نمي كهآن. تواند خبردار شود جز خود گوينده چه كه هست همه تفسير است، تمام حرف من اين بود

و كه ما كدام تفسير را انتخاب كنيم، قاعدتا ربط به خواسته چنين سخناني قابليت تفسير دو گانه دارد، اين ها

و دلي تفسيري جز انگمان دارد، تمام حرفم اين بود كه چنين منافع و از سر دق گانه هاي بچه زني بيهوده

. ان نداردمي ديگري به حال فايده

ي كيهانيِ از اين شيوه شما هم اگر فرصت كرديد،ي دوم اين است كه واقعا پيرو تاييد همين مدعا، نكته

و مانور هوچي و بروگرانه بر روي آن دست برد جدا كردن دو خط از كل نوشته يد كل متن را بخوانيد ببينيد اريد

و فرسودگي نظام و پيري و از قضا مبحث تئوريك جالبي است در باب جواني هاي اصل بحث چيز ديگري است

مي ام ديده كال بنده كمي پيگير شده. سياسي هاي خواهد در جمع دانشجويان صحبت كند، خيلي حرف ام ايشان

همدارد يك بحث تئوري زند، رسما برمي كلي نمي ميك را از جهت مي فكري با مخاطبانش طرح گويم كند،

: استها يك چيزي در همين مايهشان براي آغاز بحث ام تكه كالم فكري چون ديده هم

و تصميم. اينها سؤاالت مهمى است« و تصميمگ اين سؤاالت بايد در مراكز فكر در-سازى يرى عمدتاً
و دانشگاه هم- حوزه بين اصحاب فكر مطرح شود؛ بايد روى اينها فكر شود، بحث شود؛ شما جوانها
».اى را در اينجا عرض بكنم من يك نكته. رويش فكر كنيد

و روندي كه بعد سر افطاري با دانشجويان هم يك باز يك بحث تئوريكي داشتند در باب انقالب فرانسه

و مقايسه مي از آن طي كرد و با چنان جزئياتي هم طرح بحث مي اش با انقالب ايران خواهيد كردند كه مثال اگر

هش تاريخ انقالب فرانسه يادتان بماند اين نهطوري حفظ كنيد كه يك، هفت حاال وسط اين بحث در باب:)ت

و پيري نظام ايشان مثال زده براي فهم منظورش، گفته تغيير ممكن است به شرط حفظهم هاي سياسي جواني

و اصول، آرمان تا تغيير باشد ترين سطوح يعني تغيير قانون اساسي ممكن است از كالنهم تغيير اين ها

با ادبيات تخصصي گفته مثال تغيير نظام رياستي به پارلماني، االن ها، بعد مخاطبش دانشجويان بوده، سياست

را حرف بدي است اين؟ حرف نامربوطي است؟ مي و وصلهاگر خواهم بگويم شما كل متن ي ببينيد همچين تلقي
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از. نيست، كامال تنيده در دل بحث استهم ناجور نظر من هم ارجاع تلويحي به وقايع اخير دارد اما گرچه

با كمبود دليل اش، كه چي بشود آخر؟و نه اساسا مزيتي دارد پررنگ كردنچنين پررنگ است نه اينالواقع في

و محكمه اي را علم پسند براي تغيير وضعيت موجود مواجهيم كه برداريم يك همچين تفسير سوگيرانه واقعي

و اراده هم كنيم؟ بر فرض كه اصال چنين نيت مچ اي براي تغيير نظام سياسي كه بوده، حاال مثال ما گيري كنيم

مي ديدي، ديدي مي مي چي از تويكنه، خواد قدرت رو مطلقه قدرت را مطلقه گيرم كه بخواهندآيد؟ اش در

و رو شدن دستكنند و شما ي بار، چه نتيجه زني زيان شان قرار است بترسند يا چي آخر؟ جز انگ، االن از من

و كرنا بهديگري دارد توي بوق . چسبي كردن چنين تفسيرِ نه چندان

دقت كنيد، باز هم شواهد بيشتري خواهيد ديد كه اين تفسير از آن دو بحث به خصوص اگر به آغاز

در از قضا در اين بحبوحهكه اين. تواند مصداق پيراهن عثمان درست كردن باشد جمله تا چه حد مي ي اختالفات

و چه مي و ضرورت وحدت و شادي ناشي از بيداري ملت دانم كشور و صالبت و جنبش تسخير قدرت هاي دنيا

و طغيان ملل جهان بر عليه سرمايهعدل در چنين موقعيتي:)استريت وال مي كه گويا روند وقايع تواند داري

با گيريي شكل آويز حقانيت نظام جمهوري اسالمي شود كه اصال گويا نطفه دست و دشمني اش در تضاد

كه در جمع دانشجويان به يك خودانتقادي اند داري بوده است، عدل در چنين موقعيتي ايشان قصد كرده سرمايه

:دندست بزن» بازخواني«و به تعبير خودشان 

ى كلى انقالب مطرحو شاكله اى از هويت كلى خب، به اين جهت، من امروز اينجا يك بازخوانى«
چه. براى خود ما هم مهم است. ميكنم و نفهميم در دنيا ما نميتوانيم سرمان را پائين بيندازيم

و گوش بسته، بدون توجه،. ميگذرد، همين طور جلو برويم اينجور حركت كردن كه انسان چشم
اى دوردست حركت كند، غالباً به بدون نگاه به اطراف، بدون نگاه به واقعيتها، بدون نگاه به افقه

و اشتباه منجر خواهد شد اى پس خودمان هم بايد يك نگاهى بكنيم، يك بازخوانى. گمراهى
.».بكنيم
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واقعا تر براي بازخواني نبود؟ تان را قاضي كنيد ببينيد وقت از اين مناسب حاال زحمتي نيست شما كاله

چه چنين طرح بحثي فارغ از اين ميكس كه منافع و باطن متن ايجاب كند، خودي چه نوع تفسيري را از ظاهر

و  و نفوذ جايگاه ولي فقيه است؟اش»بازخواني«متن به خصوص اگر در در جهت مستدل كردن افزايش قدرت

و وظايفش هم توجه كنيدسخنان راجع به جايگاه اين بازخواني به بخشي از و اختيارات  نه خداوكيلي، ولي فقيه

توانيد يك نفر ديگر غير از خود ايشان را پيدا كنيد كه چنين سخناني در بابِ چندوچونِ اختياراتميببينيد

و شبهه و اش وارد نباشد؟ي تضعيف جايگاه ولي فقيه بر سخنان ولي فقيه بگويد من متن ايشان در باب وظايف

مياختيا آ رات رهبري را كامل نقل و را توجههايي كه به نظرم قابلن تكهكنم .ام كردهقرمزرنگ تر است

.ى رهبرى است؛ چيزى كه در دنيا معمول نيست، در جمهورى اسالمى هست يك مسئله، مسئله«
و بعد و بعد پياده كردند واليت فقيهى كه امام بزرگوار ما معنا كردند، تعريف كردند، مطرح كردند

و كاملش بود  و تمام كس- خود آن بزرگوار مظهر تام ايشان را از نزديك ميشناخت، هرچه كه هر
و ممتاز اين مرد بيشتر براى او آشكار ميشد  يعنى يك مديريت-كه ميگذشت، خصوصيات برجسته

و پيشرونده و بالنده اى با مغالطه يك عده.ى فقيه واليت مطلقه: اى را امام بيان كردند يك جمله. زنده
و يك و تفسير غلطى بدهند خواستند اين قضيه را به نحوى مشوب كنند گفتند معناى. معناى غلط

يك واليت مطلقه اين است كه رهبرى در نظام جمهورى اسالمى، مطلق از همه ى قوانين است؛ مثل
.مسئله اين نبود، اين نيست. اى، هر جا بخواهد، هر كار بخواهد، ميتواند بكند اسبِ مهار كنده شده

ايت قوانين، به رعايت اصول، به رعايت مبانى، به رعايت امام بزرگوار خودش از همه بيشتر به رع
و اين وظيفه در نظام جمهورى اسالمى، رهبرى فقط.ى رهبرى است جزئيات احكام شرعى مقيد بود؛

تابع اين نيست كه كسى او را به خاطر اينكه شرائط را از دست داده، عزل كند؛ اگر اين شرائط در او 
يك. شده است؛ اين خيلى چيز مهمى است خودى خود عزلوجود نداشته باشد، خودش به  رهبرى

تا. مديريت است؛ البته مديريت اجرائى نيست و اشتباه هم در طول زمان، از اول انقالب اين اشكال
اينجور تلقى كنند كه رهبرى يك مديريت اجرائى است؛ نه،. امروز، در بعضى از تبليغات ادامه دارد

ا ى مجريه ضوابط مشخصى دارد، معلوم مديريت اجرائى در بخش قوه.ستمديريت اجرائى، مشخص
هم است، مسئولين معينى دارد؛ در قوه همين طور،- كه آن هم مديريت اجرائى است-ى قضائيه

به چه معنا؟.رهبرى، ناظر بر اينهاست.ى مقننه هم كه معلوم است هر كدام مسئوليتهائى دارند؛ قوه
.حركت كلى نظام مراقبت كندبه اين معنا كه از 

گاهى اوقات فشارها، همين طور كه اشاره كردم،. در واقع رهبرى، يك مديريت كالن ارزشى است
و ضرورتها، مديريتهاى گوناگون را به بعضى از انعطافهاى غير الزم يا غير جائز وادار ميكند؛ مضيقه ها
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اين. اين مسئوليت بسيار سنگينى است. رهبرى بايستى مراقب باشد، نگذارد چنين اتفاقى بيفتد
ها دوست ميدارند همين حاال بعضى. مسئوليت، مسئوليت اجرائى نيست؛ دخالت در كارها هم نيست

در. نه، اينطور نيست. طور بگويند؛ فالن تصميمها بدون نظر رهبرى گرفته نميشود مسئولين
، در بخش سياسى، در بخش در بخش اقتصادى. بخشهاى مختلف، مسئوليتهاى مشخصى دارند

ى قضائيه در بخش خودشان، ديپلماسى، نمايندگان مجلس در بخشهاى خودشان، مسئوالن قوه
ى اينها رهبرى نه ميتواند دخالت كند، نه حق دارد دخالت كند، در همه. مسئوليتهاى مشخصى دارند

ى ممكن است گرفته شود، خيلى از تصميمهاى اقتصاد. نه قادر است دخالت كند؛ اصالً امكان ندارد
بله،.رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نميكند؛ مسئولينى دارد، مسئولينش بايد عمل كنند

آنجائى كه اتخاذ يك سياستى منتهى خواهد شد به كج شدن راه انقالب، رهبرى مسئوليت پيدا 
و عملِ رهبرى بايد عقالنيت در خدمت اصول قرار بگي. ميكند بينى در خدمت رد، واقعدر تصميم
.ها قرار بگيرد گرائى آرمان

ى اول كه تالطمهائى بود، بعضاً اقدامهائى انجام ميگرفت كه شايد اى، در آن دورهى هسته در قضيه
من آنجا در سخنرانى عمومى گفتم اگر چنانچه اين كارها انجام نگيرد، خودم وارد. مطلوب نبود

شد. ميشوم ى رهبرى است؛ اين يك چيزى است كه از اسالم گرفته شده است؛ اين معنا.و همين هم
.ى مثبتى است در نظام اسالمى يك نكته
ى دنيا، كارهاى موظف مثل همه-ى مقننهى مجريه، قوهى قضائيه، قوه قوه-هاى گوناگون دستگاه

معين شده؛ اما حركت قانونى خودشان را دارند انجام ميدهند، با اختيارات كاملى كه در قانون اساسى
و كلى نظام اسالمى به سمت آن آرمانها بايد منحرف نشود؛ اگر منحرف شد، بايد گريبان  كالن

البته اين مسئله، مثالهاى. رهبرى را گرفت، او را بايستى مسئول دانست؛ او مسئول است كه نگذارد
.ى مختصرى ميكنم زيادى دارد؛ چون وقت كم است، به يكى از آنها اشاره

هاىى روابط با آمريكا، كه در اين چند سال چه كارها كردند، چه تالشها كردند، در دوره مسئله
خب، اين به حركت عمومى نظام ضرر ميزد،. مختلف دولتهاى گوناگون، تحت تأثير عوامل مختلف

و زندگى مردم نداشت فايده شد. اى هم براى وضع معيشت از اينو مسائل گوناگونى. اينجا ممانعت
».قبيل هست

و تفسير كنم كه فارغ از اين باز هم تاكيد مي و هي تعبير كه دو جمله را از كل متن منتزع كردن

و غيراخالقي و امثالهم را بابت اي است كه خودمان سال شخصي بارش كردن، كار نادرست اش هاست كيهان

كهي محوري كنيم، فارغ از اخالق، نكته سرزنش مي اي گيرم سياست به خصوص البد سياست رسانهام اين است

خب جاي سوسول و پيراهن عثمان درست كردن است، و هرچه هست همين گزك گرفتن بازي اخالقي نيست

اخالق را گذاشتيم اصال گيرم خواهم بگويمميبايد يك نفعي در اين علم كردن پيراهن كذا باشد يا نه، اما قاعدتا 



١١ 

همدر كوزه چه، قرار باشد نفعي و كه بسا زيان هم ببينيم از اين انگ در كار نباشد و دم زني بيهوده، خب شاخ

به اي روي دو جمله از كل يك متن مصداق خسر الدنيا واالخره است هاي رسانه گري ندارد ديگر، چنين هوچي

.نظرم

كه اما نكته همي سوم اي باز و ضديت شواهد با ن تفسير دوستان بايد بابت تناقض در تفسيرشان

مي گو باشند، اين پاسخ به تغيير نظام سياسي در ايراناز سبزهااين دسته به قول خواست كه اگر واقعا ايشان

هاى دور اگر يك روزى در آينده«:ي معترضه را آن وسط اضافه كرده است جملهچراغ سبز نشان دهد، چرا اين 

وار اين جمله در متن از نقل معترضه»-آيد هاى نزديك، چنين چيزى پيش نمى كه احتماالً در آينده-يا نزديك 

كه اي به جمله وارد نمي حذف اين قيد هيچ خدشه سخنان آشكار است كه كرده است، يعني يك عمدي بوده

ايشان؟دقيقامساله چه بوده اين چطور قابل توجيه است؟خب. اند اش چنين قيدي را مشخصا متذكر شده وسط

قي خرده برده دارد از كسي، توي رودربايستي مانده؟ از گزك د را اضافه گيري دشمنان ترسيده يا چه؟ خب اين

مي نمي و و دست كرد از گذاشت تفاسير مختلف گرفتار چنين تناقض ي آينده«كم ابهامي نشوند كه حاال منظور

پيي معترضه جملهيعني چه واقعا؟ من تفسير شخصي خودم از اين» احتماال دور نوشت اول همين متن را در

قد تفاسيرام ولي خب دوستان حامي توضيح داده و تفسير مطلقه شدن و چه هم قاعدتا بايد توجيه و چه رت

 و خاصي براي وجود اين قيد .ي مربوطه ارائه دهند نه چندان ضروري در جملهمعترضه

كنم شخص فعلي حاضر در جايگاه ولي فقيه نظر مثبتي به حذف جايگاه شخصا فكر نمي:1نوشت پي

كمي معترضه، اين جملهبه نظرم.جمهوري داشته باشد رياست و اي براي ابراز وبيش هوشمندانه تعبير ظريف

براي بيان چنين نظري. چنين نظري است كه بنده شخصا مخالفم اما چنين امكاني به طور كلي وجود دارد

كه اضافه نميرا قيد معترضهايني دور كه خب يعني بنده عمر نوح دارم، اگر گفت آيندهميكال ايشان اگر  كرد

در روي پايي منعقد شدن كالم، طه از همان لحظهخب نمانيدگان مربو شان بند نبودند براي بيان طرح مربوطه
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كه صحن علني مجلس؛ طبعا ابراز نظر صريح هم مشكالت را دوچندان مي را مدار تكليف واليت امتكرد  شان

ر اطاعت از ولي امر االن دقيقا به چه معناست، آن تكهكه فهميدند نمي وي مخالفت شخصي ا بايد بچسبند

مي سكوت كنند كال يا از قضا آن تكه دانيد به نظر بنده كار نداشتهي دوم را بچسبند كه اگر كاري را صالح

و مسئوليت و به وظيفه قيد ظريفي معترضه، اين جملهاين است كه به نظرم اضافه كردن. تان عمل كنيد باشيد

من.استبوده وبيش هوشمندانه اي براي ابراز اين نظرو كم و نظر شخصي نياز به تذكر مكرر نيست كه تفسير

و تناقض تفاسير پيش است بيحال با اين، گفته را دارا نيست كه آن مشكل .ربط باشد ممكن است بالكل

را ايد آدم تحليل ديده:2نوشت پي و سيما ميهاي سياسي ضميمه به اخبار صدا مي نگاه همه كند از اين كند داغ

بي سوگيري توهمات و بسط و شرح بيآنايد پايه؟ ديدهو تفسير به راي مي قدر كه ربط حرف آدم يك جمله زنند

مي آن ميو آدم گويند ها و ديوار بهشان جواب و خطاب به در اخ توي همان اتاق ر مردك چرا حرف دهد كه

مي بي و ربط و اگر اينزني باطور بود كه فالن و تحليلخب الخ؟ حاال حكايت ما بير سي هم چنينبي هاي ديشب

بساوضاعي بود :)كه حرص خوردم از ديشب تا به حال، مريض شدم اصال

و اي اما حاشيهي يك نكته:3نوشت پي و پارلماني نظام«الفاظ استفاده از هم تامل قابلبسيار جالب »رياستي

و حقوق اساسي، دموكراسي رياست. است ميما در ادبيات علوم سياسي و دموكراسي پارلماني، مثال گويندي داريم

و آمريكا نمونه فرانسه نمونه مي. رياستيي دموكراسيي دموكراسي پارلماني است گويد جالب است كه ايشان

و پارلماني كه مابه ازاي دقيقي در ادبيات موجود ندارد ولي درعين» نظام« حال تاحد زيادي قابل فهم رياستي

و برگرفته از تجربه لفظي» نظام«. است و تفسير از خودش» نظام جمهوري اسالمي«ي به شدت بومي در تعبير

و ترجمه نمي» نظام«ي هاي سيستم يا رژيم را به واژه حتي در ادبيات علوم سياسي لزوما واژه. است كنند

مي همان مي. برند طور سيستم يا رژيم به كار و)اي غيرترجمه(خواهم بگويم مفهوم بومي خالصه و ابداع شده

و پارلماني، كامال الفاظي ترجمه. اي است كه ناظر به يك امر واقعي است حال غني درعين اي از آن طرف رياستي
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الفاظي كه در ادبيات موجود تا حد زيادي تخصصي محسوب. هاي غربي هستندي دموكراسيو برگرفته از تجربه

كر شوند نشان به نشان اين مي مانشاهي به جاي خود، شما از ده تا دانشجوي علوم اجتماعي تفاوت كه دانشجويان

و پارلماني را سوال كنيد، واال اگر دو نفرشان بدانند، مي ها در حد سوال خواهم بگويم اين واژه دموكراسي رياستي

مي پايان و پارلماني«شوند، حاال ايشان گفته ترم درس حقوق اساسي تخصصي محسوب يق تلف» نظام رياستي

و تامل كه جالب زبان ابزار بيان انديشه نيست، زبان خود انديشه برانگيزي است، به خصوص اگر متوجه باشيد

:)فتاملاست، 


