
 جمهور خواهد ماند نژاد ریيس احمدی

 نيما نامداری
 

طلب با انتخابات انتقاد کرده و آن را  های اصالح گروه نامه شهروند امروز از شيوه مواجهه دکتر حاتم قادری چندی پيش در مصاحبه با هفته

 .بود انتخابات خوانده» مناسکی شدن«

که  آن و مناسکی تبدیل شده که از روی سنت و عادت و بی طلبان به تشریفات انتخابات برای اصالح. ست جا به گمان من تعبير قادری درست و به

 .انتخابات آتی ریاست جمهوری هم مشمول همين عادت شده است. کنند آن شرکت می به فلسفه و نتایجش بيندیشند در

جا  از آن. نژاد آماده کنيم جمهوری احمدی چهار سال دیگر ریاست را برای یابيم که ناچاریم خود اگر سناریوهای مختلف و ممکن را مرور کنيم، در می

  .خواهند داشت نژاد در انتخابات بعد نامزد خواهد شد، سناریوها بستگی به نامزدهای دیگر احمدی که اطمينان داریم

مزد خواهد شد و حداقل یک نامزد فرعی هم در قطعاً نا در این صورت مهدی کروبی. سناریوی نخست این است که خاتمی نامزد انتخابات نشود

هایی  توکلی نام باقر قاليباف، علی الریجانی، مصطفی پورمحمدی، حسن روحانی، غالمعلی حداد عادل و احمد .گرایان وجود خواهد داشت اصول

  .اند کنون به عنوان این نامزد فرعی مطرح شده  هستند که تا

هم باشد، قطعاً رأی قابل توجهی نداشته و تأثيری در نتيجه  غير از کروبی نامزد شود؛ ولی اگر نامزد دیگریطلبان بعيد است کسی  در ميان اصالح

 .انتخابات نخواهد داشت

شيوه تبليغات و نوع مشارکت سياسی . اینرسی رأی موجود ناميد توان آن را رو هستيم که می ای روبه جمهوری، ما با پدیده در انتخابات ریاست

  .نيز حضور داشته باشد جمهور فعلی در دوره بعدی دهند ریيس اگر اتفاق عجيبی و غریبی نيفتد، مردم ترجيح می ای است که گونه مردم به

 

  جمهور خواهد شد؟ نژاد باز هم ریيس احمدی آیا

نژاد رأی  انتخابات دور قبل به احمدیکسانی که در . است دهندگان، چهار سال زمان کمی رأی» اصالح -بازخورد «رسد برای فرایند  به نظر می

 .دانند می اعتقاد دارند و نظام سياسی و اصحاب مافيایی قدرت را عامل برخی مشکالت موجود دادند، اغلب هنوز به او

رأی  این اینرسی،. رفسنجانی و خاتمی هم وجود داشت جمهوری هاشمی این وضعيت دقيقاً مشابه شرایطی است که در پایان دور اول ریاست

و ضعف آگاهی  ، فقدان جامعه مدنی گزینی مردم از سياست ها، دوری ترین آن انحصار دولتی رسانه اصلی موجود ناشی از دالیل مختلفی است که

  .ست ها در توده

ر کرده و بيش از هر سال گذشته به هر استان دو بار سف او در چهار. کند نژاد هم این اینرسی رأی موجود را تشدید می های فردی احمدی ویژگی

  .داشته باشد به همين دليل بعيد است کس دیگری امکان رقابت با او را. مالقات عمومی داشته است فرد دیگری در کشور سخنرانی و



اکم هستند و ها از نظر عوام، جزیی از گروه قدرت ح همه آن .ها مزیتی در رقابت با او ندارند نژاد هم از نظر توده عالوه بر این، رقبای احمدی

ایجاد موجی از مطالبات  و به همين دليل) ۸۴نژاد در سال  و احمدی ۷۶بر خالف وضعيت خاتمی در سال (باشند  توانند منادی تغيير نمی

 .ها محتمل نيست طلبانه حول هيچ کدام از آن اصالح

سازی و ایجاد مرزبندی با  بلکه برای چهره. انتخابات نيست نگرایان هم به گمان من با هدف رأی آوردن در ای نامزد شدن فرد دیگری از ميان اصول

هاشمی رفسنجانی کرد  و در رقابت با ۷۲یعنی مشابه کاری که احمد توکلی در سال . است ۱۳۹۲در انتخابات سال  نژاد با هدف پيروزی احمدی

 (.اگرچه در دور بعد به احترام ناطق نوری کنار کشيد(

این در . نژاد باشد خواهند داد که نماد نقد دوران احمدی نژاد، به فردی رأی جمهوری احمدی از هشت سال ریاستتوان حدس زد که مردم پس  می

 .مصداق داشته است) ای، هاشمی و خاتمی خامنه) مورد تمام رؤسای جمهور سابق

 .داشته باشداحمدی نژاد  اکنون مرزبندی روشنی با گرایان در آن سال الزم است از هم پس نامزد اصلی اصول

مهيج تغيير است، نه به اندازه او پوپوليست است و نه به اندازه او  نژاد برآید؛ زیرا نه نماد در این سناریو کروبی هم نخواهد توانست از پس احمدی

 .شود که روحانی بودن نيز برای او مزیت محسوب نمی ضمن این. دارد کنندگی قدرت بسيج

نژاد رقيبی جدی  رخ دهد، قطعاً خاتمی برای احمدی این سناریو بعيد است رخ دهد؛ اما اگر. کاندیدا شودسناریوی دیگر آن است که خاتمی 

 .تواند نماد نقد وضع موجود باشد دیده شده و در ذهن مردم آشنا است و هم می زیرا هم به اندازه او. خواهد بود

در این . طلبان بر روی خاتمی اجماع خواهند کرد نژاد و اصالح احمدی یان بر رویگرا اگر این سناریو رخ دهد قطعاً انتخابات دوقطبی شده و اصول

سرمایه سياسی خود را هم در این قمار  پروژه انتخابات را به نحوی اداره خواهند کرد که خاتمی نه تنها بازنده شود، بلکه همه گرایان صورت اصول

 .ببازد

آوری اطالعات  جمع. کند کاره رها نمی سلفش هيچ کاری را نيمه نژاد نشان داده بر خالف احمدی. تس ها گام اول این پروژه، پرداخت نقدی یارانه

  .ها فراهم کرده است زمينه مناسب برای پرداخت نقدی یارانه ها، اقتصادی خانواده

  .درآمد نفت استسهم مردم از  که توزیع نقدی یارانه باشد، پرداخت نقدی این طرح بيش از آن  البته از نظر حقوقی

 .استفاده نکند نژاد این طرح را آغاز نکرده که در بزنگاه انتخابات از آن به هر حال احمدی

ها را پر کرده، حسابی  نامه اطالعات درآمدی خانواده پرسش شود که به ازای هر فرد که به عنوان سرپرست خانوار، از درون نظام بانکی شنيده می

  .به شماره کد ملی آن فرد خواهد بود ایجاد خواهد شد که احتماالً 

  .تواند موحودی حساب خود را مشاهده کند اما فرد می قابل برداشت است، شود حساب ایجادشده در سه ماه اول پرداخت نقدی، غير  گفته می

شان واریز شده  ای خانواده پول نقد به حسابایجاد و به تعداد اعض ها متوجه شوند در بانک، حسابی به نام آن ۸۸تصور کنيد مردم در پایان فروردین 

  .در پایان اردیبهشت دو برابر خواهد شد که موجودی این حساب

تر و از ماه آینده قابل برداشت خواهد شد و  پول دهد حساب پر می یکی که وعده. ها در خرداد از ميان دو نامزد یکی را برگزینند حال قرار است آن

آیا کسی نقد را به هوای نسيه . دهد می ای انتقاد کرده و با اظهاراتی دوپهلو و روشنفکرانه، مردم را به بلندمدت حواله صدقه دیگری که از اقتصاد

 رها خواهد کرد؟



جهت این همه توان صرف نکرده  ستاد انتخابات کشور، بی نژاد در انتخاب وزیر کشور و معاون سياسی و ریيس نباید فراموش کرد که دولت احمدی

 .انتخابات به کار آید در فصل باره ریيس ستاد انتخابات، برای این انجام شده که  وزیر کشور و تغيير چهار هزینه تعویض جنجالی و پر. است

  .برای شکستن خاتمی هيچ مخالفتی نخواهند کرد نژاد مطمئناً رهبری، مجلس، قوه قضایيه و نهادهای مؤثر حکومت هم با پروژه احمدی

از ظواهر . ای نخواهد داشت در شکستی محتوم، نتيجه دهد حضور خاتمی در انتخابات جز از بين بردن سرمایه سياسی او ان میاین شرایط نش

 .داند و در انتخابات حاضر نخواهد شد را می ست که خاتمی نيز این واقعيت پيدا

 توان محتمل دانست؟ دیگری را نمی ویکدام از دو سناریوی فوق خوشایند نيست، اما چاره چيست؛ وقتی سناری اگرچه هيچ

 نظرهای خوانندگان

بنده .تحليلشان بسيار دقيق و شفاف و منطقی است با اینکه جناب نامداری اسم ورسم چندانی در ميان تحليلگران سياسی ندارند ولی.سالم

ميدانم ولی  از احمدی نژاد واسه ریاست جمهوری منصفی خاتمی و حتی کروبی را هزار مرتبه شایسته تر هم هرچند مانند هر ایرانی واقع بين و

اما راهی دیگری واسه شکست او وجود دارد که جناب نامداری .پيروز شوند  با ایشان هم عقيده ام که در یاین دوره نميتوانند یا نميگذارند بر وی

قاليباف یا روحانی یا رضایی یا حداد یا ناطق کاندید  ر ماننداینکه از ميان جناح محافظه کار شخصی معقول تر و کارآمدتر و معتدل ت.اند اشاره نکرده

دوست دارند از )همچنين یا نه نميدانم خامنه ای هم(معقول فکر کنيم از خيلی جهات از وی بهترند و اکثر جناح راست کاندیدا و رقيب شوند که اگر

در این صورت تمام دستگاه حاکم خود را . وضعيت بهتری پيدا کندوجهه بين المللی  دست وی خالص شوند تا مملکت الاقل از لحاظ اقتصادی و

کمی آگاهی داشته باشند و قشر متوسط و  البته به شرط اینکه توده مردم.پيروزی احمدی نژاد نميکنند واحتمال شکست وی خواهد بود وقف

 فقط بنشينيم و شاهد.وگرنه که هيچی . فکر کنند) هم و حاال بنده(و مانند آقای نامداری باسواد جامعه بخصوص اصالح طبابان هم کمی منطقی

 .بخندد باشيم که او چهارسال دیگر سرمایه و آبروی مملکت بر باد دهد وبه ریش همه

  Oct 6, 2008 مالزی ، -سليمانی  --

 .متاسفانه فکر می کنم تحليل کامال درستی هست

  Oct 6, 2008 آناهيتا ، --

 ممنون. جالب بود

  Oct 6, 2008 آرش ، --

 يكي اين حرفها را به اصالح طلبان بگويد

  Oct 7, 2008 مهرداد ، --

دارند و نظام سياسی و اصحاب مافيایی قدرت را عامل برخی  اعتقادنژاد رأی دادند، اغلب هنوز به او  کسانی که در انتخابات دور قبل به احمدی"

 .دانند می مشکالت موجود

 ".هاشمی رفسنجانی و خاتمی هم وجود داشت جمهوری این وضعيت دقيقاً مشابه شرایطی است که در پایان دور اول ریاست

و مثال، به خاتمي هم (احمدي نجاد راي دادن  ادي كه بهاكثر افر. اين قسمتش درست نيست؛ واسه كسي كه توي جامعه هست كامال واضحه

 .زبون ميارن و ساده لوحي خودشون رو به! نباشه، به خودشون هم فحش ميدن... ميخوان سر به تن اين  االن غير از اينكه) راي داده بودند

  Oct 7, 2008 رهگذر ، --
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دور دوم خيلی شبيه به رأی دور اول بوده به اصل کلی به  جا که تا به حال رأی یعنی از آن. استدالل نيمای عزیز در برخی جاها استقرایی است

درستی نيست، برای  استقرا روش منطقیاما اگر بپذیریم که . ی تأیيدشده دارد برای این حکم البته سه نمونه .است  رسيده» اینرسی رأی«نام 

  .اثبات ادعا کافی نيست

اعتقاد دارند و نظام  نژاد رأی دادند، اغلب هنوز به او کسانی که در انتخابات دور قبل به احمدی«قسمت  طور که آقای رهگذر فرمودند این همان

آیا بر مبنای مستنداتی منطقی است یا . استداللی داردضعف » .دانند می سياسی و اصحاب مافيایی قدرت را عامل برخی مشکالت موجود

  شهودی؟

کنند و  طلبان در اکثر انتخابات شرکت می اصالح به هر حال درست است که. هم انتقاداتی به نظرم وارد است» مناسکی شدن«مورد تعبير  در

مبنای آزمون و  بر. ت اوضاع بهتر شود و مشکالت حل شودهم وجود ندارد که با کنار گذاشتن انتخابا شود اما هيچ دليلی مشکالت هم حل نمی

  .خطا یک چيزی باید تغيير کند، اما مشکل در پيدا کردن آن یک چيز است

  Oct 7, 2008 ابراهيم اسکافی ، --

به شدت مذهبی بوده و از آزادی هایی که باعث تغيير وجه  از طرفی به دنبال آزادی هستند و دوست دارند شاد باشند از طرفی مردم ما با اینکه

 باری باشد ناراضی ميشوند ئ ملی مردم و رواج بی بند و

 آزادی خود باعث بی بند و باری شد این طور القا شد که آقای خاتمی با شعار قانونگرایی و

 با زور اوضاع را بهتر کرده و جلوی بی بند و باری را گرفته است آقای احمدی نژاد نيروی انتظامی حتی و در دوره

 آزاد افراط و هم تفریط را دیده اند ترجيح ميدهند جامعه سالمی داشته باشند تا مردم ایران چون هم

بطوری که وام ازدواج ميداد و با مردم بطور مستقيم صحبت ميکرد و  آقای احمدی نژاد در همان موقعی که شهردار بود تبليغات وسيعی راه انداخت

دولت خود را دولت کار ناميد و  رسيدگی ميکرد و به مردم ميفهماند که او یک انسان خوب است حتی بعد از رئيس جمهور شدن به مشکالت آنها

  کرده اند بلکه در همه جا فساد موج ميزند و زد و بندهایی هستدولتهای پيشين کاری ن صحبت از باندهای مافيایی کرد که نشان ميداد نه تنها

بنایی است با توجه به جو تبليغاتی که رئيس جمهور و اطرافيان  ما با اینکه ميدانيم قطعی گاز و برق به دليل بی توجهی مسئولين به کارهای زیر

دائم در حال کار است و آمارهای  به شدت فعال ميدانيم و فکر ميکنيم او هيجانی که با آمارهای خود ميگویند دولت او را او نشان ميدهد و شور و

 او را بيشتر از دیده های خودمان قبول ميکنيم

 است جالب اینکه در اواخر ریاست جمهوری نيز به دنبال دادن پول نفت به مردم افتاده و

 در کل مردم او را شخصی سالم و شجاع ميشناسند

داشت و مدتهاست  هوشمندی است که ميداند چه ميکند در مسئله هسته ای نيز او تحسين مردم را به دنبال ارآقای احمدی نژاد شخص بسي

  در حال چراغ سبز دادن به آمریکا برای برقراری رابطه است

 کند ميکنم او تنها کسی است که ميتواند بدون مشکالت داخلی رابطه با آمریکا را برقرار فکر

 احمدی نژاد بار ها آمریکایها را به کندذهنی سياسی متهم کرده مطلب را درک نکرده اند و هنوز موضعگيری ميکنند و آقایالبته آمریکایها این 

 است

  Oct 8, 2008 سعيد ، --

آقای احمدی نژاد جذابيت جدیدی ایجاد نکرده که کسانی به  احمدی نژاد رای داده اند از کرده خود پشيمانند، بسياری از افراد که به آقای -1

از آراء واجدین شرایط % 35کال  ایشان. دوره به رای دهندگان ایشان بپيوندند لذا حتما تراز رای ایشان منفی خواهد بود ایشان رای نداده اند در این

 .آراء را می توانند از آن خود کنند% 20حداکثر در دور بعد  ریزش آرای ایشان که محسوس استرا کسب کرده اند با 

توده مردم است که البته  ایشان روی دیگر سکه عملکرد پوپوليستی در اذهان. رقيب خوبی برای احمدی نژاد نيست کروبی به هيچ وجه -2

 لذا اجماع بر روی. هيچ وجه آراء ایشان در دور قبل در این دوره تکرار نخواهد شد به. شعارهایشان با حضور احمدی نژاد دیگر رنگی نخواهد داشت
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پذیرش نمایندگی ایشان برای جریان ) و دانشگاهيان جوانان(ضمن اینکه بدنه اصالح طلبان . ایشان در اصالح طلبان یعنی پيروزی احمدی نژاد

 .اصالحات را ندارند

اصالحات یا تاثير گذار ترین فرد در ميان اصالح  ر صحنه انتخابات نه صرفا به عنوان کاندیدا بلکه به عنوان رهبرحضور آقای خاتمی د به نظر من -3

جانشينی  کاندیدای معقول که همخوانی مناسبی با قشر نخبگان از یک سو و ظرفيت ریاست جمهوری و طلبان برای رسيدن به اجماع بر روی یک

مدیریت وتدبير را در مقابل بی تدبيری احمدی نژاد ارائه کنند در  دی نظير دکتر عارف یا دکتر نجفی که نمادی ازافرا. خاتمی بسيار سودمند است

 .را به عنوان جانشين خاتمی بپذیرند ضمن اینکه مردم آنها

. تنگ آمده اند تدبيری مدیران آن به بسياری از دروغ گویی های این دولت و از بی. صداقت و تدبير است گفتمان غالب در انتخابات آتی، گفتمان -4

 .شک نکنيد که کروبی این فرد نيست. آقای خاتمی نمایندگی کند باید دید چه کسی بهتر می تواند این گفتمان را با حمایت. این مهم است

  Oct 8, 2008 احمدزاده ، --

 :اما نظر من. بسيار ممنونم. ما به چنين بحث هایی جدا احتياج داریم

ن است که گفته شد؛ تالش برای هما زمانی که خاتمی بياید که به نظرم بعيد هم نيست، مسلما شيوه برخورد حاکميت با ایشان در مورد

بسيج نيروهای خودفروخته، عوام فریبی، و تبليغ این فکر غلط در بين مردم که  شکست مفتضحانه ایشان به هر نحو ممکن، از جمله تقلب،

 "چه کار کرد مگر در دوره هشت ساله"یا " خاتمی کاری نمی تواند انجام دهد"یا " جزیی از حاکميت است خاتمی"

شدت تحت فشار هستند و گمان می کنند که احمدی نژاد یک فریبکار و یا  مردم در حال حاضر به. با گفته نيما مخالفم. مورد عملکرد مردماما در 

درستی مورد توجه نيما قرار گرفته بود،  چنانچه بتوان طرح های حاکميت برای برخورد با خاتمی را که به. افراد باالتر است یک عروسک در دست

  . شر این موجود می یابيم کرد، آنگاه مردم را آماده خالص شدن از خنثی

 .از آن عرصه بيرون کشيد باید مردم را. احمدی نژاد یک پوپوليست تمام عيار است

 ان بوده یانباید این تصور که خاتمی ناتو. من بسيار درخشان است، مرتب اشاره کرد باید به موفقيت های خاتمی که به رغم تصور دیگران در نظر

 .خاتمی جزیی از حاکميت است در ميان مردم تقویت شود

 .بود نژاد در انتخابات که قطعی است، فقط می توان به حضور بسيار گسترده مردم اميدوار و اما در مورد تقلب احمدی

 با سپاس

  Oct 8, 2008 اميد ، --

كنيد مردمي عيني و واقعي نيستند مردمي انتزاعي و در  اين است كه مردمي كه از آنها دفاع مي مشكل شما جماعت روشنفكر به قول خودتان ،

و انصار شما راي  ر به اعوانتوهيني را به آنها در صورتي كه به آهنگ شما نرقصيدند را مجاز مي شمريد اگ ذهن خودتان هستند براي همين هر

داده اند اما اگر به ديگران راي دهند به دليل منافع مادي در دسترس  دهند فرهيخته و انديشمندند كه براساس انديشه درست و براي تحول راي

ي خواهيم مي توانيم آنها را شكل هر طور م اند بله مردم از نظر شما ابزاري هستند كه در ذهن ماها حضور ي ژالتيني دارند كه ما خود را فروخته

 بدهيم
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