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وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در  27ﺧﺮداد و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ و اﺣﻤـﺪیﻧـﮋاد در دور دوم
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎ را ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ روﻧـﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  27ﺧﺮداد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺮوزی آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﺤﺘﻤـﻞ ﻧﯿـﺴﺖ
و ﺻﺮﻓﺎً در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧـﺐ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﺴﺎﻟﻪ
اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
1ـ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن دارای رای ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒـﻞ در
ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮدم ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪام ﮐﻪ آرای آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ در ﻃﻮل ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه و ﺗـﺎ روز اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .زﯾﺮا آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺟﺰو ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهﺗـﺮﯾﻦ اﻓـﺮاد ﻧـﺰد ﻣـﺮدم اﺳـﺖ و
آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻧﮕﺮش ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وی دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﺟﻬـﺖﮔﯿـﺮی
ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎری ﻧﻤﯽرود ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﮐﻮﺗـﺎه ﺗﻐﯿﯿـﺮی ﮐﻨـﺪ ،و ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ،ﺟﺎﯾﮕﺎه وی در ﻃﻮل ﻣﺎهﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠﯽﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﮐﻤـﺎﺑﯿﺶ
ﺣﻮل و ﺣﻮش  20-25درﺻﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻓﻌـﻼً ﮐـﺎری ﻧـﺪارم .اﯾـﻦ
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ،و آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در آن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ.
2ـ اﻓﺰاﯾﺶ آرای آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﻘﻖ دو ﺷﺮط اﺳﺖ ،اول اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻣـﺮدم ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻧﻔﺮت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و او را ﺧﻄﺮی ﺟﺪی ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﻤﺎر آورﻧـﺪ .و ﺷـﺮط دوم اﯾـﻦ
ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮی ﺑﻪ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎً ﻣﻄﺎﺑﻖ رای ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
ﻣﻘﺒﻮل آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ رای دﻫﻨﺪ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ دو ﺷﺮط ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻪ در اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی در آرای آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﻮد .زﯾﺮا ﻧﮕﺮش اول ﻓﻘﻂ در ﻣﯿﺎن ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ راﯾﺞ اﺳﺖ و ﻣﺮدم درﮐﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﺎن از آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻧﺪارﻧـﺪ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻓﻘـﺪان
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه از وی ،رواج ﭼﻨـﯿﻦ درﮐـﯽ ﻧـﺰد ﻣـﺮدم در ﻓﺮﺻـﺖ ﮐﻮﺗـﺎه ﻣﻮﺟـﻮد ﻋﻤـﻼً
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
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اﻣﺎ ﺷﺮط دوم ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺮﺧﻼف اﻫﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺧـﺮدورزان ﮐـﻪ ﺣﺎﺿـﺮﻧﺪ
ﻋﻼﯾﻖ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ دودوﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺗﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،از ﻣـﺮدم ﻋـﺎدی ﺑـﺴﯿﺎر
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر رای دادن ﺑﻪ ﮐﺴﯽ را داﺷﺖ ﮐﻪ او را دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،و از ﺑﻐﺾ دﯾﮕﺮی ﺑـﻪ او
رای ﺑﺪﻫﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻫﺎﺷـﻤﯽ در دور اول رای ﻧـﺪادهاﻧـﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘـﺖ او را ﻧﻔـﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ )در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ( ،ﭼﻮن ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ او ﻣﻮﺿـﻊ
ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﺮای رای دادن ﺑﻪ وی در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﻔﯽﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮد رﻗﯿﺐ
وی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﻣﻮﺿـﻊ ﻣﻨﻔـﯽ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ او
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ در ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻋﺎدی اﻣﺮی ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ.
3ـ ﻣﺸﮑﻼت آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣـﺮدم ﮐﻤـﺎﺑﯿﺶ ﺑـﻪ ﻗـﻮت ﺧـﻮد ﺑﺎﻗﯿـﺴﺖ و
اﻣﮑﺎن ﺣﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ آراﯾﺸﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ .آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﺰد ﮐﺮدﻫﺎ ،آذریﻫﺎ و اﻋـﺮاب و
ﺣﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽﻫﺎ دارای ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ ـﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒـ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﭼﻨﺪان ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آرای آﻧـﺎن را از آن ﺧـﻮد
ﮐﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﻌﺮف اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
4ـ وﺿﻌﯿﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آرای ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺼﻮرت ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻘـﺴﯿﻢﺑﻨـﺪی
ﮐﺮد:
اﻟﻒـ ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪه وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪه و ﺑﻪ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ رای ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑـﻪ
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻤﯽﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم را ﻗﺒـﻮل ﻧﺪارﻧـﺪ،
ﺑﻌﻼوه ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﺮﯾﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎﺻـﯽ از آﻧـﺎن در ﺻـﻮرت ﺣـﻀﻮر
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﻮد ،ﻓﻘﻂ اﻫﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺴﺎس ﺷﺪهاﻧﺪ.
بـ آرای آﻗﺎی ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑﺨـﺸﯽ از آﻧـﺎن ﮐﻨـﺎر
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ـﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻗـﺎی
ﮐﺮوﺑﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﺿﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖـ و ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺑﺮای اﺣﻤﺪیﻧﮋاد اﺳﺖ
جـ رایدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آﻗﺎی ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺮﻋﮑﺲ آرای آﻗﺎی ﮐﺮوﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
دـ آرای آﻗﺎی ﻣﻌﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ وارﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
هـ آرای آﻗﺎی ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧـﮋاد ﻣـﯽرﯾـﺰد و ﺑﺨـﺸﯽ ﻧﯿـﺰ رﯾـﺰش
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ.
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وـ آرای آﻗﺎی ﻣﻬﺮﻋﻠﯿﺰاده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮدن ﻋﻤﺪه آرا ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ آرای آﻗﺎی
ﮐﺮوﺑﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
زـ آرای ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺪﮐﯽ رﯾﺰش ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آرای اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺿﻤﻦ آن ﮐـﻪ ﺗـﺸﮑﯿﻼﺗﯽﺗـﺮ
ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
و در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد رخ
داد در اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊﺗﺮی ﺗﮑﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺰ ﯾﺎرای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﮑﻮت
ﻧﺴﺒﯽ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در دور اول زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﮑﺮار اﺳﺖ.
5ـ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﻨﺎﻇﺮه را ﻧﭙـﺬﯾﺮد ﯾـﮏ ﺷﮑـﺴﺖ ﻗـﺎﻃﻊ اﺳـﺖ ،و اﮔـﺮ ﺑﭙـﺬﯾﺮد ﺑـﻪ دﻻﯾـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﭘـﺲ
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻃﺮﻓﯿﻦ دو ﺑﺎزی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را اراﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﮐﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻧﯿﺎزی
ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺑﺎزی ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ وی ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﺑﻄﻮر ﻣﮑﺮر آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ را ﻧﻘﺪ ﮐﺮده و در ﻣﻮﺿﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﻮﯾﮋه آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت
ﺣﺴﺎﺳﯽ ﭼﻮن ﻓﺴﺎد اداری و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ...اﺷﺎره ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ دارد.
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ آﻣﺮﯾﮑـﺎ و اﺣﺘﻤـﺎل ﺣﻤﻠـﻪ آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺑـﻪ اﯾـﺮان در ﺻـﻮرت ﭘﯿـﺮوزی
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﻤﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻣـﺮدم را ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﻫﺎﺷـﻤﯽ ﺑـﻪ ﭘـﺎی
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رای ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺨﺼﺎً ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد وارد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿـﮏ در اﻇﻬـﺎر ﻧﻈـﺮات ،وی را در
ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺪود و دﺳﺖﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺿﻤﻨﺎً ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮهای در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻓـﺮدی
ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اذﻫﺎن ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮﺗﯽ در او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻨﺠـﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
6ـ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻄﺮ
واﻗﻌﯽ ﺣﻀﻮر اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را ﺑﺮای ﮐـﺸﻮر از ﺣﯿـﺚ آﺛـﺎر ﺳﻮءاﻗﺘـﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿـﺮ
و ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﺨﺖ و ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘـﺼﺎدی ،ﭼـﺎﻟﺶ در
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رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﻏﺮب و ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺟﺪی ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪای و ﻧﯿـﺰ ﺗﻘﻮﯾـﺖ اﺣﺘﻤـﺎل ﺣﻤﻠـﻪ ﻣﺤـﺪود
ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و وارد ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺷﺪن ﮐﺸﻮر در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج در ﮐﻨﺎر ﺑـﺴﺘﻪ ﺷـﺪن ﻓـﻀﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺧﻠﯽ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻠﮕـﯽ ﺗﺒﻌـﺎت ﺣـﻀﻮر
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ
ﺣﻀﻮر ﻣﺮﻫﻢ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﻓﺸﺎر در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻧﺰد
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﺮب ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮلﺗﺮ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻖ اﯾـﺮان را در
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای زاﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻪ ﭼﻨـﺪان ﻗـﻮی در اﯾﺠـﺎد و ﺷـﮑﻞﮔﯿـﺮی ﺟﺮﯾـﺎن ﻣـﺬﮐﻮر ﻋﻠﯿـﻪ آﻗـﺎی
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،ﻓﻘﻂ اﻧﺼﺮاف آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻔـﻊ آﻗـﺎی ﮐﺮوﺑـﯽ اﺣﺘﻤـﺎل ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺟﺮﯾـﺎن را ﻓـﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت آرای آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻣﻌﯿﻦ و آرای ﻗﻮﻣﯿـﺖﻫـﺎ ،ﺑﺨـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ از آرای
ﻣﻬﺮﻋﻠﯿﺰاده و ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺮوﺑـﯽ ﺟﻤـﻊ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ،و آرای ﻓﻌﻠـﯽ وی ﻧﯿـﺰ ﻧـﺸﺎن داد ﮐـﻪ
ﺑﺮﺧﻼف ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽﻫـﺎی اوﻟﯿـﻪ آﻗـﺎی ﮐﺮوﺑـﯽ ﭘﺘﺎﻧـﺴﯿﻞ ﺟـﺬب رای را دارد ،ﺿـﻤﻦ اﯾـﻦ ﮐـﻪ وی
ﺗﺎﺣﺪودی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻃﺮح 50ﻫﺰار ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ﺧـﻮد
اﻗﺸﺎر ﻃﺮﻓﺪار وی را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻟﻬﺠﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
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