
 مجموعه ای که پیش روی شما است تحلیل برخی رویداد های مهم است 
که محور های آن در نشست های هم اندیشی سیاسی با حضور نخبگان و 
صاحب نظران این عرصه تعیین و توسط کارشناسان مسائل روز تدوین و 

نگارش می گردد. 
شده  ارائه  مطالب  که  است  این  بر  گران  تحلیل  و  نویسندگان  تالش  
نزدیک ترین تحلیل به دیدگاه های مقام معظم رهبری مدظله العالی باشد 

و مورد توجه و استفاده سخنرانان برای طرح در منابر قرار گیرد. 
خوشحال خواهیم شد نظرات و پیشنهادات اصالحی را برای تکمیل این 

مجموعه ارسال نمائید. 
معاونت فرهنگی هیأت رزمندگان اسالم

تلفن : 88960430
نمابر : 89780313

info@eheyat. com : پست الکترونیک
شماره پیامک : 6600099755
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چکیده   
در روز 28  خرداد امسال، مردم ایران برای شرکت در  چهار انتخابات  پای 
صندوق های رأی خواهند رفت که انتخابات  سیزدهمین دوره ریاست جمهوری 
و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا در سراسر کشور برگزار 
می شود و دو انتخابات دیگر یعنی  میان دوره ای  مجلس شورای اسالمی و 
میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری  در برخی از  استان ها و شهرهای کشور 
برگزار می گردد که در میان آن ها انتخابات ریاست جمهوری به شرایط خاص 
کشور در مقابله با نظام سلطه و مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم و تأثیری 
که انتخاب یک دولت توانمند کارآمد و انقالبی برای  حل مشکالت کشور در این 
مقطع  حساس تاریخی می تواند داشته باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
از آنجائی که برگزاری یک انتخابات پرشور و انتخاب دولتی انقالبی و کارآمد در 
شرایط کنونی، نقش اساسی در تحقق بیانیه گام دوم انقالب و تحقق دولت 
اسالمی ایفا کرده  و از اولویت های اصلی نظام جمهوری اسالمی در این مقطع  
است، به همین دلیل از ماه ها قبلی یکی از محورهای اصلی جنگ روانی 
دشمنان و معاندان داخلی  بر کاهش مشارکت مردم در این انتخابات و تحریم 
آن، با القای اینکه رئیس جمهور در ایران اختیاراتی ندارد و یا تدارکاتچی است، 

معطوف شده است.
بر این اساس رهبر فرزانه انقالب اسالمی حضرت امام خامنه ای حفظه اهلل 
در بیانات نوروزی خود با اشاره به این ترفند دشمنان با اشاره به »اهمیت 
جایگاه ریاست جمهوری« یادآور شدند : جایگاه ریاست جمهوری، مهم ترین 
اینکه؛  همچون  مسائل  برخی  ح  طر و  است  کشور  مدیریت  مؤثرترین  و 
رئیس جمهور در ایران اختیاراتی ندارد و یا تدارکاتچی است، خالف واقع و از 
کید بر اینکه  روی بی مسئولیتی یا بی اطالعی یا غرض ورزی است.ایشان با تأ
ریاست جمهوری ُپرمشغله ترین و ُپرمسئولیت ترین مدیریت کشور است، 
کثر امکانات حکومتی در اختیار  کز مدیریتی و ا افزودند: تقریبًا همه ی مرا
رئیس جمهور است و مدیریت ها در بخش هایی مثل قضایی و نظامی در قبال 

ریاست جمهوری، ناچیز است.
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مقاله  حاضر ضمن بررسی اختیارات رئیس جمهور در نظام جمهوری اسالمی،به بررسی 
اهداف  پیدا و پنهان جریان های بیرونی و داخلی در القای تدارکاتچی بودن رئیس جمهور 
اختصاص یافته و تبیین دقیق آن می تواند نقش مهمی در افزایش مشارکت مردم در 

انتخابات  برای انتخاب دولتی کارآمد و انقالبی داشته باشد. 

مقدهم
کشورهای  ریاست جمهوری از اصطالحات علم حقوق بوده و به معنای پستی در 
که رئیس قوۀ مجریه عهده دار آن است؛ مدت زمامداری و حدود  جمهوری است 
اختیارات رئیس جمهور در کشورهای مختلف متفاوت است. طبق قانون اساسی نظام 
جمهوری اسالمی ایران؛ رئیس جمهور بارأی مستقیم مردم و به مدت ۴ سال انتخاب 

می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی فقط برای یک بار دیگر ممکن است.
بر اساس اصل 113 قانون اساسی؛ پس از مقام معظم  رهبری، رئیس جمهور عالی ترین 
مقام رسمی کشور است که ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیمًا به رهبری 
مربوط می شود، بر عهده دارد. حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب از طرف مردم 
گردد. به موجب اصل 11۵ قانون اساسی،  باید به وسیلۀ مقام رهبری امضا و تنفیذ 
رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و ایرانی االصل و دارای تابعیت ایران، 
مدیر و مدّبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری 

اسالمی ایران باشد؛ همچنین معتقد به مذهب رسمی کشور باشد. 
بر اساس قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران که توسط خبرگان رهبری در سال 
13۵8تدوین و پس از تأیید مردم در رفراندوم قانون اساسی در آذرماه همان سال  و تنفیذ  
حضرت امام خمینی )ره(اجرایی گردید،به دلیل نگرانی از شکل گیری قدرت مطلقه 
همچون رژیم سلطنتی گذشته؛ امور اجرایی  و مدیریتی کشور میان رئیس جمهور و 
نخست وزیر تقسیم شده بود، اما به دلیل بروز مشکالت اجرایی در اداره کشور در دهه 
اول بعد از پیروزی  انقالب،با هدایت و تدبیر حضرت امام، قانون اساسی موردبازنگری 
قرارگرفته و طی آن برخی اصول اصالح  و شاید مهم ترین تغییر حذف  مقام نخست وزیری  
گذار کردن  وظائف اجرایی کشور  به رئیس جمهور بود. اما در دولت های بعد و بویژه  و وا
در دوران ریاست جمهوری خاتمی، به دلیل ناتوانی جریان های برانداز در پیشبرد 
اهدافشان در ذیل دولت اصالحات، موضوع محدودیت اختیارات رئیس جمهور در 
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کشور مطرح و این واژه تدارکاتچی از همان زمان مطرح گردید و به همین دلیل و 
کثریت این طیف در مجلس ششم، در یک هماهنگی میان مجلس  با توجه به ا
و دولت، دولت خاتمی تالش کرد که لوایح دوقلو را با همین هدف به تصویب 
برساند که توفیقی نداشت، اما این موضوع در دیگر ادوار با ادبیات و الفاظ 
متفاوت توسط دولت ها و فعاالن و جریان های حامی آن ها مطرح شده است.   

جایگاه رئیس جمهور در نظام جمهوری اسالمی
بر اساس اصل 113 قانون اساسی، پس از مقام معظم رهبری،رئیس جمهور 
عالی ترین مقام رسمی کشور است که ریاست قوه مجریه را جز در اموری که 
مستقیما به رهبری مربوط می شود،بر عهده دارد. رئیس جمهور با احراز 
این مقام عالی، در موقعیت های مهم و برجسته قانونی در سطح داخلی و 
بین المللی قرارگرفته و می تواند با بهره گیری از ظرفیت های ملی و با همکاری 

دیگر قوا، اهداف و برنامه های  کشور را به پیش ببرد 
جایگاه و اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی به طور روشن مشخص شده 
است و رئیس جمهور با احراز این مقام عالی، در موقعیت های مهم و برجسته 
قانونی در سطح داخلی و بین المللی قرار می گیرد. جایگاه رئیس جمهور در 
قانون اساسی را در سوگندی که او پس از انتخاب در مجلس شورای اسالمی بر 
اساس اصل 121 ادا می کند می توان یافت، جایگاهی که بر برتری او از ریاست یک 
لت دارد.او در مجلس  شورای  اسالمی  در جلسه ای  که  با حضور رئیس   قوه دال
قوه  قضاییه  و اعضای  شورای  نگهبان  تشکیل  می شود به  ترتیب  زیر سوگند یاد 
می کند و سوگندنامه  را امضا می نماید. بسم اهلل  الرحمن  الرحیم  »من  به عنوان  
رئیس جمهور در پیشگاه  قرآن  کریم  و در برابر ملت  ایران  به  خداوند قادر متعال  
سوگند یاد می کنم  که  پاسدار مذهب  رسمی  و نظام  جمهوری  اسالمی  و قانون  

در دولت های بعد و بویژه در دوران ریاست جمهوری خاتمی، به دلیل ناتوانی 
موضوع  اصالحات،  دولت  ذیل  در  اهدافشان  پیشبرد  در  برانداز  جریان های 
محدودیت اختیارات رئیس جمهور در کشور مطرح و این واژه تدارکاتچی از 

همان زمان مطرح گردید .
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اساسی  کشور باشم  و همه  استعداد و صالحیت  خویش  را درراه  ایفای  مسئولیت هایی  
که  برعهده گرفته ام  به کارگیرم  و خود را وقف  خدمت  به  مردم  و اعتالی  کشور، ترویج  دین  و 
اخالق ، پشتیبانی  از حق  و گسترش  عدالت  سازم  و از هرگونه  خودکامگی  بپرهیزم  و از آزادی  
و حرمت  اشخاص  و حقوقی  که  قانون  اساسی  برای  ملت  شناخته  است  حمایت  کنم . در 
حراست  از مرزها و استقالل  سیاسی  و اقتصادی  و فرهنگی  کشور از هیچ  اقدامی  دریغ نورزم  
و با استعانت  از خداوند و پیروی  از پیامبر اسالم  و ائمه  اطهار علیهم السالم  قدرتی  را که  
کار نگاهدار  ملت  به عنوان  امانتی  مقدس  به  من  سپرده  است  همچون  امینی  پارسا و فدا

باشم  و آن  را به  منتخب  ملت  پس  از خود بسپارم .”
وظایف و اختیارات رئیس جمهور

رئیس جمهور که  بر جایگاه عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری تکیه می زند،دارای 
دو مسئولیت عمده است؛ یکی ریاست قوه مجریه، جز در اموری که مستقیمًا به رهبری 
مربوط می شود، و دیگری اجرای قانون اساسی.این وظایف و اختیارات  را در چند حوزه 

می توان مورد بررسی قرار داد :
اول: جایگاه عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری

به رغم آنکه، هم به لحاظ مبانی فقهی و هم ازنظر قانون اساسی، ولی فقیه در رأس هرم 
نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران قرارگرفته است،اما برای اجرای امور و پاسخ به برخی 
نیازهای بین المللی و روابط خارجی رئیس جمهور در میان مقامات قانونی، عالی ترین 
مقام رسمی کشور پس از رهبری شناخته شده و به تعبیری می توان او را در میان رؤسای 
سه قوه، ارشد تلقی کرد.این موقعیت البته ویژه تعامالت جهانی نیست و در حقوق 
داخلی و روابط نهادهای قانونی کشور نیز کاربرد دارد. اختیارات این حوزه را در ابعاد زیر 

می توان برشمرد.
 1-مدیریت برنامه ها و امور مالی واداری کشور

2-امضای معاهدات بین المللی
3-  تعیین و پذیرش سفیران 

4- امضا و ابالغ قوانین
 5-اعطای نشان ها 

6-مسئول مقدماتی بازنگری در قانون اساسی



36

99
فروردین ماه 1400
هيأت رزمندگان اسالم

دومـ   مسئولیت قوه مجریه
همان گونه که اشاره شد طبق اصل یکصدوسیزدهم، رئیس جمهور »ریاست 
قوه مجریه را جز در اموری که مستقیمًا به رهبری مربوط می شود، بر عهده 
دارد.«.استثنای مذکور در این اصل که در اصل شصتم نیز تکرار شده است 
به آن دلیل است که برخی امور اجرایی در قانون اساسی مستقیمًا بر عهده 
رهبری نهاده شده است. فرمان همه پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، 
اعالن جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفای برخی 
مقام های اداری و اجرایی نظیر رئیس سازمان صداوسیما ازجمله این امور 
هستند که در اصل یکصدودهم از آن ها به عنوان بخشی از»وظایف و اختیارات 
رهبر« یادشده است.قید »مستقیمًا« نیز ازآن جهت آمده است که همه قوای 
کم در جمهوری اسالمی ایران به هرحال زیر نظر والیت مطلقه امر و امامت  حا
امت انجام وظیفه می کنند )اصل ۵7( و رهبر منتخب خبرگان، والیت امر و همه 

مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت )اصل 107(
با این مقدمه، مهم ترین وظایف و اختیارات رئیس جمهور که ناشی از ریاست 

او بر قوه مجریه است، به شرح زیر خواهد بود:
1-ریاست و مسئولیت هیئت وزیران

 2- معرفی و عزل وزیران و نظارت بر عملکرد آنان
 3- قبول استعفای وزرا یا هیئت وزیران
  4- تعیین سرپرست برای وزارتخانه ها

  5- انتخاب و تعیین معاونان و مشاوران 
 6- تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه
7-عضویت در شورای موقت رهبری

8 - انتخاب استانداران که تقریبا تمشیت همه امور استان اعم از سیاسی 
فرهنگی و اقتصادی را بر عهده دارند 

9- انتصاب حدود450 فرماندار و 1071 بخشدار باواسطه وزیر کشور و زیر نظر 
شورای عالی اداری که ریاست آن با رئیس جمهور است

کشور عرصه  که مالحظه می شود اختیارات رئیس جمهور در  همین گونه 
گسترده ای را در برمی گیرد .در اختیار داشتن وزارتخانه ها از سوی دولت و 

ریشه ادعای تدارکاتچی 
بودن را باید در عدم  

باور  و اعتقاد به 
اصول قانون اساسی 
و سیاست های کلی 

نظام در هنگام اجرای 
وظایف و یا بهانه ای برای 
ضعف ها و ناکارآمدی ها 

دانست،وگرنه در هنگام 
انتخابات ،  بسیاری 
از کسانی که مدعی 

تدارکاتچی بودن 
رئیس جمهور هستند، 

هنگام ثبت نام  و در 
رقابت ها در اول  صف  

حضور می یابند .
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مدیریت امور اداری کشور با زیرمجموعه های گسترده آن در کشور و مدیریت برنامه و امور 
مالی واداری کشور توسط دولت و مسئولیت امور برنامه وبودجه و امور اداری و استخدامی 
کشور توسط دولت بیانگر اختیارات گسترده رئیس جمهور و دولت در امور مالی واداری 
کز مختلف کشور از سوی  کشور است به گونه ای که بودجه تمامی سازمان ها و نهادها و مرا

دولت تعیین می شود. 
سوم :ریاست بر شوراهای سیاست گذاری و اجرایی

در نظام جمهوری اسالمی در کنار مجلس شورای اسالمی، برخی از شوراها وظیفه تصمیم 
سازی و تصمیم گیری در مسائل کالن و حیاتی کشور را بر عهده دارند که مسئولیت آن با 

رئیس جمهور است 
الف: ریاست شورای عالی امنیت ملی که سیاست های دفاعی و امنیتی کشور را تعیین 
می کند بر عهده رئیس جمهور است. این شورا  بر اساس اصل 126 قانون اساسی  به منظور 
کمیت ملی به ریاست  تأمین منافع ملی و پاسداری از انقالب اسالمی و تمامیت ارضی و حا

رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد:
کلی  سیاست های  محدوده  کشور،در  امنیتی   - دفاعی  سیاست های  تعیین   -1

تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2- هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطالعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 

در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی.
3- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و 

خارجی...« )اصل یک صد و هفتادوشش(.
با نیم نگاهی به اهداف و وظایف شورای عالی امنیت ملی که آشکارا فراتر از حوزه اجرایی 
است و با در نظر گرفتن اینکه رؤسای قوای سه گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای 
مسلح و نمایندگی مقام رهبری نیز ازجمله اعضای این شورا هستند، تردیدی باقی 
نمی ماند که اعطای ریاست آن به رئیس جمهور ازآن رو بوده که عالی ترین مقام رسمی 

کشور پس از رهبری به شمار می رود.
ب - ریاست  شورای عالی انقالب فرهنگی : شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان 
مرجع عالی سیاست گذاری، تعیین خط مشی، تصمیم گیری و هماهنگی و هدایت امور 
کلی نظام محسوب  فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست های 

می شود و تصمیمات و مصوبات آن الزم االجرا و در حکم قانون است.
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ج - ریاست شورای عالی اقتصاد: این شورا که ریاست آن نیز به رئیس جمهور 
کلی  سپرده شده است.  وظایف بسیار مهمی ازجمله تعیین هدف های 
برنامه های عمرانی کشور، بررسی خط مشی ها و سیاست های اقتصادی و 
ح در هیئت وزیران، تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل  اجتماعی جهت طر
ح در هیئت وزیران، تصویب اصول و سیاست ها و  کشور و بررسی آن برای طر

ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی را بر عهده دارد
د- ریاست شورای عالی فضای مجازی هم به عهده رئیس جمهور است. 
این شورا با توجه به نقش فضای مجازی در تمام شئون جامعه از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است و مقام معظم رهبری در مورد نقش این شورا می فرمایند: 
»وظیفه اصلی این تشکیالت سیاست گذاری، مدیریت کالن و برنامه ریزی و 
تصمیم گیری های الزم و به هنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در 

این عرصه می باشد«
ه- سایر شوراها : ریاست شورای عالی اداری، ریاست شورای عالی اشتغال، 
شورای عالی انرژی، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، شورای عالی 
جوانان، شورای عالی صنایع دریایی )جمعًا 27 شورا مستقیم و 13 شورا 

غیرمستقیم توسط رئیس جمهور اداره می شود.(
مسئولیت های اجرایی در حوزه های سه گانه فوق را می توان تجلی همین 
موقعیت برتر دانست؛ زیرا اختیارات، وظایف و مسئولیت هایی بر عهده 
رئیس جمهور گذاشته  شده است که اختصاص به حوزه »قوه مجریه« نداشته،  
کمیت محسوب می شوند. مجموعه این وظایف  فرا قوه ای و مرتبط با کل حا
و اختیارات این امکان را ایجاد کرده است  تا دولتمردان و مسئولین اجرایی در 
دستگاه های مختلف با استفاده درست از نقاط قوت و فرصت ها،مسیر کشور در 
دسترسی به اهداف و آرمان ها را تسهیل و جهش های ارزنده ای را در بخش های 
مختلف ؛علمی،صنعتی پزشکی و... برای کشور رقم زده و به رغم فشارها و 

تحریم ها، تراز کشور را در عرصه های مختلف ارتقاء دهند 
چرایی ادعای نداشتن اختیار 

ریشه ادعای تدارکاتچی بودن را باید در عدم باور و اعتقاد به اصول قانون اساسی 
و سیاست های کلی نظام در هنگام اجرای وظایف و یا بهانه ای برای ضعف ها و 
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کارآمدی ها دانست،وگرنه در هنگام انتخابات،بسیاری از کسانی که مدعی تدارکاتچی  نا
بودن رئیس جمهور هستند،هنگام ثبت نام و در رقابت ها در اول  صف  حضور می یابند .

 برخی از همین فعاالن سیاسی نیز رعایت چارچوب ها و اصول نظام در عرصه سیاست 
داخلی و خارجی و توان نظامی و دفاعی از سوی رئیس جمهور را نوعی محدودیت برای 
کشورها دولت ها موظف به رعایت  رئیس جمهور تلقی می کنند درحالی که در همه 
کم بر نظام سیاسی هستند و مسئولیت آن ها در این حیطه تنظیم  چارچوب ها و اصول حا
کم بر  می گردد . ضمن اینکه رئیس جمهور با پذیرش قانون اساسی و مبانی و اصول حا
نظام، مسئولیت دستگاه اجرایی کشور را برعهده گرفته است و نباید  از آن تخطی نماید .
در این زمینه در 1۵ آذرماه 99 »هدایت آقایی«، عضو حزب کارگزاران سازندگی، با ادعای 
آنکه رئیس جمهور در ایران اختیاراتی زینتی دارد، به خبرنگار سیاسی برنا می گوید :  
در حال حاضر بحث جایگاه ریاست جمهوری مخدوش شده و جایگاه فعلی با شعار 
کرده است. او می افزاید: در  جمهوریت که در ابتدای انقالب داده می شد، مغایرت پیدا
کل رئیس جمهور در جایگاه جمهوریت قرار ندارد در چنین فضایی مهم نیست چه کسی 
کید کرد: در دوره اول آقای هاشمی اقتدار  بر سرکار باشد .این فعال سیاسی اصالح طلب تأ
بود که او هم شرایط خاص خود را داشت و در دوره دوم گروه های فشار شروع به تخریب 
کردند. در دوران آقای خاتمی وضعیت به نحوی بود که آقای خاتمی گفتند من یک 
تدارکاتچی هستم. در دوران احمدی نژاد دو دوره کال به اختالفات گذشت و معلوم نشد، 
قدرت در دست کدام طیف است در دوران آقای روحانی ایشان اعالم کردند رئیس جمهور 
نقش زیادی ندارد.او بابیان اینکه رئیس جمهور کشور منتخب میلیون ها شهروند ایرانی 
است، مدعی شد : بااین حال روسای جمهور در ایران نمی توانند، پاسخگوی شعارهایی 

باشند که مردم به خاطر آن انقالب کردند و نمی توانند، مطالبات مردم را محقق کنند.
 این عدم باور و اعتقاد تنها به شعار و حرف خالصه نشده و  بعضًا  به دلیل عدم تمکین در 
برابر سیاست های نظام در حوزه های فرهنگی و سیاسی و امنیتی زمینه ساز فتنه هایی 
نظیر فتنه سال 78 و یا تحصن نمایندگان مجلس ششم می گردد که لوایح دوقلو که دولت 
آقای خاتمی و با همکاری مجلس ششم درصدد تصویب آن بود، قوانینی مغایر اصول 

ع را دنبال می کرد. قانون اساسی و شر
در آبان ماه سال 1381دولت اصالحات با نزدیك شدن به پایان دوران »حضور در رأس قوه 
مجریه« الیحه ای تحت عنوان »لوایح دوقلو« تهیه و تنظیم می کند و به مجلس ششم 
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ارائه می دهد؛  کلیات این الیحه  که درنهایت به »تغییر قانون انتخابات« منجر 
ح و پس از اظهارنظر مخالفان و موافقان  می شد در صحن علنی مجلس مطر
با این الیحه و نیز نظر موافق مخبر کمیسیون امنیت ملی و نماینده  دولت، به 
تصویب مجلس ششم رسید. در جریان تصویب این الیحه ، اولین بند آن یعنی 
»حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان« به بحث گذاشته و پس از سخنان 
مخالف و موافق، تصویب شد.به دنبال حذف »نظارت استصوابی«، شرط 
»اعتقاد و التزام کاندیداهای مجلس به اسالم و والیت فقیه« نیز حذف و صرف 
مسلمان بودن و ابراز وفاداری به قانون اساسی در فرم ثبت نام، جایگزین این 
شروط شد.در ادامه نیز با تغییر 9 ماده از قانون انتخابات، ضمن کاهش نظارت 
شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت رئیس جمهور بر این انتخابات را 

تصویب کردند. 
سرانجام در تاریخ 9اسفند 1381نمایندگان مجلس ششم، بررسی الیحه  تغییر 
قانون انتخابات را پی گرفتند و با تصویب آخرین بندها، رسیدگی به این الیحه 
را به پایان رساندند.با پایان تعطیالت نوروزی سال 1382، شورای نگهبان پس 
از بحث و بررسی الیحه  تغییر قانون انتخابات مجلس، این الیحه را در 39 مورد 
ع تشخیص داد و آن را رد کرد.  خالف قانون اساسی و در هفت مورد خالف شر
اعالم رسمی نظر شورای نگهبان در مورد الیحه  انتخابات مجلس، حمالت تند 
افراطیون را در پی داشت. تا جایی که محمدرضا خاتمی رفراندوم را تنها گزینه 
در این شرایط عنوان می کند و مدعی می شود که به هیچ وجه از حذف نظارت 
استصوابی کوتاه نخواهند آمد.19 اردیبهشت 1382 شورای نگهبان پس از 
بررسی الیحه  تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری در جلسات 
متعدد، این الیحه را نیز در مواردی با قانون اساسی مغایر تشخیص داد و این 
مغایرت ها را در 10 بند به مجلس برای اصالح بازگرداند. بدین ترتیب دولت و 
ح خود برای بقا در رأس امور و کاهش اختیارات سایر  مجلس اصالحات در طر

کام می مانند. قوا نا
کمیت دوم خرداد به  خوبی  امروز هم بعد از گذشت  نزدیک به دو دهه  از زمان حا
می بینیم که همان جریان فکری و سیاسی  به صورت آرام و خزنده در صدد 
پیگیری این گونه خواسته های حزبی بوده تا بتوانند راهبرد اصلی خود را که 

امروز هم بعد از 
گذشت  نزدیک 

به دو دهه  از زمان 
حاکمیت دوم خرداد 
به  خوبی مي بینیم که 

همان جریان فکری 
و سیاسی  به صورت 

آرام و خزنده در صدد 
پیگیري این گونه 

خواسته هاي حزبي 
بوده تا بتوانند راهبرد 

اصلي خود را که همان 
»استحاله نظام« است، 

دنبال کنند
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همان »استحاله نظام« است، دنبال کنند و الگوی رفتاری کنونی آن ها جمله معرف 
سعید حجاریان است که گفت: »نخستین وظیفه ما مثل هر استراتژیست نظامی این 
است که با ایجاد سنگرهاى مستحکم مانع تك و پیشروى حریف شویم و همچنین 
خطوط تدارکاتی، لجستیك و مواصالتی را تقویت کنیم تا اجازه ندهیم به سنگرهایمان 
کامی در پیش برد افراطی گری های  کنون پس از نا حمله شود« این جریان افراطی  ا

گذشته،بحث نرمالیزاسیون نظام را دنبال می کنند.
ح شعار تدارکاتچی بودن رئیس جمهور اهداف طر

ولع و طمع جریانات سیاسی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و حتی 
نمایندگی مجلس شورای اسالمی تا حدی است که از ماه ها قبل از برگزاری انتخابات، 
بدون در نظر گرفتن خطوط قرمز اخالقی و دینی انواع و اقسام اتهام افکنی های سیاسی، 
اخالقی و مذهبی را نسبت به رقیب جایز دانسته و برای فریب افکار عمومی عملیات روانی 
مختلف رسانه ای و روانی را موردتوجه قرار می دهند و به محض رأی آوری در انتخابات، 
ع برای  نه تنها به هیچ مقام و نهادی پاسخگو نیستند بلکه خود در مقام مدعی بالمناز
کمیت برآمده و انگشت اتهام را به سمت اصل نظام نشانه گرفته و آن را مسئول  فشار به حا

کارآمدی ها و ناتوانی های موجود عنوان می کنند. نا
غ از آنکه ممکن است در مواقع مختلف به دلیل برخی اختالف نظرها درزمینه نحوه  فار
اداره امور، اصالح برخی قوانین و مقررات ضرورت یابد، اما روندهای گذشته بیانگر 
عدم تمکین برخی دولتمردان نسبت به اصول کلی و مبانی نظام بوده و تجلی آن را در 
ح عدم اختیار رئیس جمهور  و  فضای سیاسی و اجتماعی و رسانه ای کشور در قالب طر
ح می شود که بکار گیری  این واژه بیانگر عدم پذیرش اصول و  یا تدارکاتچی بودن مطر
سیاست های نظام و تالش برای تغییر ریل و حرکت مسیر انقالب اسالمی از سوی کسانی 
است که به رغم سوگندها چه در مجلس و چه در ریاست جمهوری و جایگاه های اجرایی، 

سیاست های کلی نظام را برنمی تابند.
ح زیر می توان برشمرد: ح این مواضع را به شر دالیل طر

کارآمدی ها با ادعای نداشتن اختیارات توجیه  نا
عدم باور به سوگند و شانه خالی کردن از انجام وظایف

عدم اعتقاد به مبانی نظام دینی و اصول آن به ویژه والیت فقیه و نقش مردم
زمینه چینی برای تحدید اختیارات رهبری و نهادهای تحت نظر ایشان 
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زمینه سازی برای انجام همه پرسی ها برای تغییر قانون اساسی )لوایح دوقلوی 
رئیس دولت اصالحات و...(

کاستن قدرت دستگاه های نظارتی برای فرار از پاسخگویی 
اعمال نفوذ و قدرت بر سایر قوا



36
دکرت یداله جوانی

نظام جمهوری اسالمی کارآدمی  و  انتخابات 
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چکیده                                                                                                    
بین رضایتمندی مردم با کارآمدی نظام جمهوری اسالمی از نظر آنان ارتباط 
مستقیم وجود دارد. هر چه کارآمدی نظام جمهوری اسالمی باالتر و بیشتر 
کنون تمام بررسی  باشد رضایت مردم نیز از شرایط و وضعیت افزایش می یابد. ا
ها نشان می دهد بخش قابل توجهی از مردم، نسبت به وضع موجود به ویژه 
در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی گله مند و ناراضی هستند. دشمنان هم 
تالش می کنند بر عمق این نارضایتی افزوده، بدبینی، بی اعتمادی و ناامیدی 
را در جامعه عمق بخشیده و نهادینه سازند در چنین شرایطی باید همگان بر 
افزایش کارآمدی نظام جمهوری اسالمی به عنوان عامل اصلی در ایجاد رضایت 
مردم، اعتماد سازی در جامعه و تقویت روح امید متمرکز شوند. اما در این میان، 
کثری  نکته اساسی آن است که، این خود مردم هستند که باید با مشارکت حدا
در انتخابات و دست زدن به انتخاب اصلح، کارآمدی نظام جمهوری اسالمی را 
باال ببرند، چرا که در واقع انتخابات، فصل انتخاب مدیران اصلی و کارگزاران نظام 
به ویژه در قوه مجریه، از سوی مردم می باشد. در انتخابات این مردم هستند که 
دست به انتخاب رئیس جمهوری می زنند که بیشترین امکانات کشور برای اداره 
گر در انتخابات 1۴00 ریاست جمهوری که در واقع،  امور در دستان او قرار دارد. ا
فصل نو سازی در مدیریت کشور و وارد کردن افراد تازه نفس در دستگاه های 
اجرایی کشور است، مردم یک رئیس جمهور با کفایت را انتخاب کنند که از ویژگی 
هایی چون: مدیریت قوی، ایمان قوی، عدالت خواهی و فساد ستیزی برخوردار 
باشد و در سابقه خود دارای رویکرد و عملکرد انقالبی و جهادی باشد و در انجام 
گون و به ویژه به توانایی های  کارها به ظرفیت های کشور در حوزه های گونا
جوانان برای اصالح امور و بن بست شکنی ها باور داشته باشد، به طور قطع با 

یک چنین انتخاباتی کارآمدی نظام باال می رود. 

مقدهم 
کارآمدی نظام های سیاسی از مهمترین عوامل رضایت عمومی در جوامع 
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انسانی به شمار می آید. رضایت مردم در هر کشوری از حکومت و دولت و نظام سیاسی 
مستقر، همسویی قدرت اجتماعی با قدرت سیاسی را به دنبال داشته، وحدت ملی، 
انسجام داخلی و اقتدار ملی را در باالترین سطح ممکن می تواند پدید آورد. هر چند 
ک و معیار  قضاوت عمومی نسبت به کارآمدی نظام سیاسی در هر کشوری، بر اساس مال
های متفاوت نسبت به دیگر کشورها انجام می شود، لکن در مجموع عامل رضایتمندی 
مردم از حکومت، معیار اصلی به حساب می آید. رضایت مردم از هر نظام سیاسی، تابع 
توانایی های آن نظام در تامین نیازهای عمومی و مرتفع ساختن مشکالت کشور و مردم 

در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، انتظامی و غیره می باشد. 
اینک در جمهوری اسالمی با گذشت بیش از ۴2 سال از عمر انقالب اسالمی و نظام دینی، 
مردم از وضع موجود در برخی از حوزه ها، به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی، 
گله مندی خود را ابزار می نمایند.  پدیدآیی  ناراضی هستند و به شکلهای مختلف 
اغتشاشات و ناآرامی های دی ماه سال 1396 و همچنین آبان 1398، عمدتا به خاطر 
مشکالت اقتصادی و نارضایتی های مردم از وضعیت کار، درآمد، هزینه ها و در یک کالم، 
فاصله بین هزینه ها و درآمدهای خود بود. نظام های سیاسی برای بقا و ادامه حیات، باید 
به صورت روزافزون سرمایه اجتماعی خود را افزایش داده و رضایت عمومی را باال برده و 
اعتماد عمومی را تقویت نمایند. پرسش اصلی آن است که در جمهوری اسالمی، چگونه 

می توان به این امور مهم دست یافت؟
 در این نوشتار، به این پرسش بسیار مهم پاسخ داده می شود. اصالح مدیریت ها و پایان 
دادن به سوء مدیریت ها، برای انجام بهتر کارها برای حل مشکالت کشور و مردم چگونه 

ممکن است؟ چه کسانی باید مدیریت اداره کشور را بهبود بخشند؟
نقش مردم در مدیریت کشور 

به راستی در جمهوری اسالمی ایران، اداره کشور چگونه است و نقش اصلی و کلیدی 
کسانی است؟ وقتی بحث  کسی و یا چه  در شکل گیری مدیریت ها، بر عهده چه 
ح می شود، بسیاری از کارشناسان و  گون مطر مشکالت کشور و مردم در حوزه های گونا
صاحبنظران، به این باور و اعتقاد هستند که، ریشه اصلی مشکالت کشور که موجبات 
نارضایتی های مردم را فراهم ساخته، مدیریتی است. به عبارت دیگر، سوء مدیریت ها 
عامل اصلی مشکالت کشور است و برای حل مشکالت، باید مدیریت ها را اصالح نمود. 
گر این فرضیه را بپذیریم که عامل اصلی مشکالت کشور سوء مدیریت ها، ضعف مدیریت  ا
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کارآمد است، باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه می  ها و مدیریت های نا
کفایت و  کارآمد و ضعیف و ناتوان را، به مدیریت های با توان مدیریت های نا
توانمند تبدیل کرد؟ با تامل در چگونگی اداره کشور در جمهوری اسالمی بر 
اساس قانون اساسی، به این نکته می رسیم که در ایران اساساً اداره کشور 
متکی به آراء مردم است. در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی آمده 
است: در جمهوری اسالمی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود 
از راه انتخابات: انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که اصول دیگر این 

قانون معین می گردد. 
با دقت و تأمل در این اصل و دیگر اصول مرتبط، می توان دریافت در جمهوری 
اسالمی ایران، مردم نقش اصلی و کلیدی در اداره کشور دارند. یکی از مهمترین 
دستاوردهای انقالب اسالمی، ایجاد تغییرات اساسی در سبک مدیریتی کشور 
است. تا پیش از انقالب اسالمی مدیریت کالن در ایران بر عهده یک خانواده 
سلطنتی و پادشاهی تحت امر بیگانگان بود. اساسا رژیم منحوس، فاسد و 
دیکتاتور پهلوی را، ابتدا انگلیسی ها با به قدرت رساندن رضاخان میر پنج پدید 
آوردند و در ادامه، با کودتای انگلیسی - آمریکایی 28 مرداد سال 1332 ایران 
از طریق دربار پهلوی و محمدرضاشاه، کامال  تحت نفوذ و سلطه آمریکایی ها 
درآمد. هزاران کتاب، مقاله، مصاحبه، سند و مدرک وجود دارد که، نشان 
می دهد نه تنها مردم در اداره کشور هیچ نقشی نداشتند، حتی خود شاه ایران 
هم به دلیل وابستگی و تحت امر آمریکا بودن، کمترین نقش را در اداره کشور 
داشت. آقای کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در زمان پیروزی انقالب اسالمی، 
در کتاب خاطرات))۴۴۴روز(( با صراحت می گوید شاه ایران تسلیم تمام آن 
چیزهایی بود که سفیر ما در تهران به او دیکته می کرد. قابل توجه است که 
حتی حضرت امام خمینی)ره( بعد از اعتراض به قانون ننگین کاپیتوالسیون در 
سال 13۴3 به دستور آمریکایی ها از ایران به ترکیه تبعید شد! با انقالب اسالمی 
و استقرار نظام جمهوری اسالمی، مدیریت و اداره کشور ایران، از دست آمریکا 
ج شد و در اختیار ملت ایران قرار گرفت. پرسش آن  و رژیم وابسته پهلوی خار

است که مردم چگونه در اداره کشور ایفای نقش می کنند؟

هر چند قضاوت 
عمومی نسبت به 

کارآمدی نظام سیاسی 
در هر کشوری، بر 

اساس مالک و معیار 
های متفاوت نسبت 

به دیگر کشورها 
انجام می شود، لکن 

در مجموع عامل 
رضایتمندی مردم از 

حکومت، معیار اصلی 
به حساب می آید. 
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انتخابات مظهر مردم ساالری دینی 
انتخابات ریاست جمهوری اسالمی مظهر مردمساالری دینی و مهمترین بستر و امکان 
برای نقش آفرینی مردم در اداره کشور است. وقتی گفته می شود طبق قانون اساسی 
جمهوری اسالمی کشور بر اساس آراء مردم اداره می شود، به این معناست که انتخابات 
مکانیزم اصلی ایفای نقش مردم در مدیریت کشور است. به عبارت دیگر می توان گفت، 
در نظام مردم ساالری دینی ایران، تمام مدیران و اداره کنندگان کشور در تمامی سطوح 
و حوزه ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، با رای مردم انتخاب می شوند. منطق 
انتخاب مستقیم و غیر مستقیم هم بسیار روشن است. در کشور صدها هزار پست 
مدیریتی کشوری و لشکری وجود دارد و امکان ندارد که مردم، هر روز بخواهند نسبت به 
انتخاب مدیر برای این مشاغل ورود پیدا کنند. فلذا وقتی مردم با شرکت در انتخاباتی 
همانند انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنند، با انتخاب یک فرد به عنوان رئیس 
جمهور، به او طبق قانون این اختیار را می دهند که برای ده ها هزار پست مدیریتی تعیین 
تکلیف کند . در واقع مردم به صورت غیرمستقیم، وزرا، روسای سازمان ها، موسسات، 
استانداران، فرمانداران، بخشداران و غیره را انتخاب می کنند. در این انتخابات، وزن رای 
تمام مردم به عنوان یک شهروند ایرانی یکسان است و هیچ فردی بر فرد دیگری و هیچ 
طبقه یا صنفی بر طبقه یا صنف دیگری رجحان و برتری ندارد. در انتخابات ایران وزن رای  
یک مرجع تقلید با یک مقلد، و رای رهبر حکیم انقالب با یک شهروند عادی حتی از اقلیت 

های مذهبی در انتخاب رئیس جمهور، یکسان و کامالً با هم برابر است.
 مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی سال 1۴00 در همین خصوص فرمودند: )) رای بنده 
با رای یک پسر شانزده ساله هفده ساله یک اندازه وزن دارد، هیچ کم و زیاد نیست.(( بر 
همین اساس نقش تک تک مردم از هر صنف و گروه در اداره کشور، یک نقش کلیدی و 
اساسی است و به همین دلیل می توان گفت در جمهوری اسالمی، مردم صاحب کشور 

بوده و اداره آن را از طریق انتخاب برعهده دارند.
شرکت در انتخابات هم حق است و هم تکلیف 

در اسالم حق و تکلیف در کنار هم قرار داشته و هر صاحب حقی، دارای تکالیفی هم می 
باشد. بر این اساس در نظام مردمساالری دینی ایران، شرکت در انتخابات هم یک حق 
قطعی برای همه مردم تعریف شده، و هم یک تکلیف قانونی و شرعی به حساب می آید. 
به عبارت دیگر مردم برای نقش آفرینی در تعیین سرنوشت خود و آینده کشور و نظام 
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اسالمی، باید از این حق خود استفاده کرده و از این طریق به تکلیف خود عمل 
نمایند. در منظومه فکری امام و رهبری، تکلیف و وظیفه شرکت در انتخابات، 
به دلیل نارضایتی از مشکالت و گله مندی از مسئولین و یا هر دلیل دیگر، از 
افراد واجد شرایط برای رای دادن ساقط نمی شود. انسان بالغ و عاقل از نظر 
دینی، تحت هیچ شرایطی نمی تواند نسبت به سرنوشت خود و جامعه اش 

بی تفاوت شود. 

گر از من گله  حضرت امام خمینی)ره( در همین خصوص می فرمایند:))مردم ا
گر اسالم  دارند، از اسالم سرد نشوند. من خالف کرده ام، به اسالم چه؟ مردم ا
را، استقالل و آزادی را، نبودن تحت اسارت شرق و غرب را می خواهند، همه در 
انتخابات شرکت کنند و در صحنه حاضر باشند(( )صحیفه امام جلد 18 صفحه 2۴3(
آن عزیز سفر کرده در جای دیگری می فرمایند: )) این وظیفه ای است الهی، وظیفه 
ای است ملی و وظیفه است انسانی و وظیفه ای است که ما باید به آن عمل بکنیم. 

همه مان باید در انتخابات شرکت بکنیم.(( )صحیفه امام جلد 18 صفحه 318 ( . 
مقام معظم رهبری در پاسخ به این سوال که ))آیا شرکت در انتخابات جمهوری 
اسالمی شرعا واجب است و عدم شرکت حرام است؟(( پاسخ می دهند؛ ))شرکت 
در انتخابات نظام جمهوری اسالمی برای افراد واجد شرایط، یک وظیفه شرعی، 
اسالمی و الهی است.(( معظم له در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا 
شرکت در انتخابات واجب عینی است یا واجب کفایی؟ پاسخ می دهند شرکت 
برای واجدین شرایط، واجب عینی است(( و حتی معظم له حکم رای سفید را، 

در صورتی که موجب تضعیف نظام اسالمی باشد حرام می دانند.
 با توجه به آنچه گفته شد، بر عهده علما، خطباء، اصحاب رسانه و صاحبان 
تریبون است که مردم و مخصوصاً متدینین را، نسبت به شرکت در انتخابات به 

 آقای کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در زمان پیروزی انقالب اسالمی، در کتاب 
خاطرات))444روز(( با صراحت می گوید شاه ایران تسلیم تمام آن چیزهایی بود که سفیر 
ما در تهران به او دیکته می کرد. قابل توجه است که حتی حضرت امام خمینی)ره( بعد از 

اعتراض به قانون ننگین کاپیتوالسیون در سال 1343 به دستور آمریکایی ها از ایران به 
ترکیه تبعید شد! 
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گاه سازی و بصیرت  گاه سازند. اهمیت این آ عنوان یک وظیفه شرعی اسالمی و الهی آ
گاه بیشتر می شود که توجه داشته باشیم در انتخابات 1۴00 با توجه به  افزایی، آن 
مشکالت اقتصادی و نارضایتی های موجود در اقشاری از جامعه، عده ای برای منصرف 
کردن مردم از شرکت در انتخابات برنامه ریزی کرده و در حال انجام فعالیت های شبانه 
روزی هستند. در چنین شرایطی باید مردم را نسبت به وظایف دینی و اسالمی آنان در 

گاهانه مطلع ساخت. قبال انتخابات مبنی بر شرکت و رای دادن آ
انتخابات فصل انتخاب مدیران و کارگزاران 

در انتخابات 28 خرداد 1۴00، دو انتخابات سراسری ریاست جمهوری و شورا های اسالمی 
شهر و روستا، و همچنین در برخی از حوزه ها هم انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان 
رهبری و مجلس شورای اسالمی برگزار می گردد. گرچه همه انتخابات بسیار مهم است؛ 
لکن در انتخابات 1۴00، انتخاب رئیس جمهور از سوی مردم برای یک دوره ۴ ساله از یک 
اهمیت ویژه  و راهبردی برخوردار است. مردم در این انتخابات، در ظاهر به یک نفر برای 
پست ریاست جمهوری رای می دهند، لکن در واقع مردم به صورت غیرمستقیم، دست 
به انتخابات وزرا، سازمان ها، دستگاه های دولتی، استانداران، فرمانداران، بخشداران 
و غیره می زنند. در واقع می توان گفت، فصل انتخابات به معنای دقیق کلمه، فصل 
نوسازی مدیریت کشور از سوی مردم است. مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی خود در 
سال جاری فرمودند:)) انتخابات در واقع یک نوع سازی در کشور است، وقتی انتخابات 
انجام می گیرد، یعنی یک افراد تازه نفسی وارد میدان می شوند، وارد کار می شوند و در 
دستگاه اجرایی کشور یک نوسازی به وجود می آید که این خیلی چیز مهمی است کانه 

یک نفس تازه ای به دستگاه اجرایی داده خواهد شد. 
بسیار روشن است که، این افراد تازه نفس را در فصل جابجایی مدیران در دستگاه اجرایی 
کید می شود، به دلیل  کشور، مردم انتخاب می کنند. وقتی بر روی اهمیت انتخابات تا
گر  ماهیت انتخابات که همانا انتخاب مدیران و افراد تازه نفس برای اداره کشور است. ا
مردم با دقت باال، یک مجموعه پر انگیزه و دارای برنامه های درست را انتخاب کنند، به 
طور قطع با این جابجایی مدیران، کارآمدی نظام جمهوری اسالمی افزایش پیدا می کند.
 بنابراین مردمی که به دنبال حل مشکالت کشور و مشکالت خود هستند، باید به این 
نکته توجه خاص داشته باشند که، گره گشا خود آنان از طریق حضور در انتخابات و دست 
زدن به انتخاب اصلح هستند. رهبر حکیم انقالب اسالمی در باب اهمیت انتخابات 
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ریاست جمهوری در بیانات نوروزی فرمودند: » ریاست جمهوری خیلی مسئله 
مهمی است؛ یعنی مهم ترین و موثرترین مدیریت کشور، ریاست جمهوری 
است. اینکه حاال بعضی ها می گویند رئیس جمهوراختیاراتی ندارد، رئیس 
جمهور تدارکاتچی است، رئیس جمهور دوازده درصد یا پانزده درصد اختیارات 
دارد چه جوری محاسبه می کنند من نمی دانم! چند سال است که از این 
حرف ها گاهی گوشه کنار زده می شود. همه اینها خالف واقع است؛ یا از روی 
کرده  بی مسئولیتی گفته می شود یا از روی بی اطالعی گفته می شود یا خدای نا
غرض ورزی در کار است. اینجوری نیست؛ رئیس جمهوری یکی از پرمشغله 
ترین و پرمسئولیت ترین دستگاه ها است. یعنی نمی شود گفت یکی از رئیس 
جمهور از همه مدیریت های کشور پرمشغله تر و پرمسئولیت تر است. تقریباً 
کز مدیریتی کشور در اختیار رئیس جمهور است؛ یعنی فرض کنید که  همه مرا
قوه قضائیه یا دستگاه های نظامی خب مدیریت هایی دارند، اینها در قبال 
مدیریت هایی که در قوه مجریه هست، یک اندکی باالتر از صفرند یا چند درصد 
مختصرند. عمده نزدیک به همه مدیریت های کشور که هزاران مدیریت است 
در اختیار رئیس قوه مجریه است. همه بودجه مصوب کشور در اختیار رئیس 
جمهور است و مستقیم زیر نظر ریاست جمهوری است. بنابراین مدیریت های 
دیگر کشور در جنب قوه مجریه در واقع چیزی نیستند. ریاست جمهوری یک 
چنین جای مهمی است. حاال شما می خواهید رئیس جمهور انتخاب بکنید، 
ببینید که چه مسئولیتی بر عهده من و شما است که باید برویم و رای بدهیم « 
گر در بیانات رهبر حکیم انقالب اسالمی، با تامل بنگریم، رابطه بین کارآمدی  ا
نظام جمهوری اسالمی با انتخابات و رای مردم به وضوح خودنمایی خواهد 
کارآمدی نظام را باال  کرد. در واقع این مردم هستند که با انتخاب خود، یا 
گر انتخاب شد، یک مدیر  می برند و یا پایین می آورند. مدیر خوب و قوی ا
کارآمد خواهد بود، لکن انتخاب یک مدیر ضعیف، یک رئیس جمهور ناتوان آن 
کم بر فضای تبلیغات،  هم تحت تاثیر صرفا تبلیغات و هیجان های کاذب حا

کارآمدی نظام را پایین می آورد. 
انتخابات فصل ساختن ایران قوی به دست مردم است 

گاهانه  کثری آ ساخت ایران قوی، محصول یک انتخابات، با مشارکت باال و حدا

ساخت ایران قوی، 
محصول یک انتخابات، 

با مشارکت باال و 
حداکثری آگاهانه 

است. با کارآمدی نظام 
جمهوری اسالمی 

آن هم به صورت روز 
افزون، ایران قوی 
ساخته خواهد شد
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است. با کارآمدی نظام جمهوری اسالمی آن هم به صورت روز افزون، ایران قوی ساخته 
خواهد شد. اما باید دانست که نقش اصلی را در ساخت ایران قوی، خود مردم بر عهده 
دارند. مردم همه کاره کشور بوده، آنان هستند که با رای خود می توانند چنین معجزه 
ای  را خلق نمایند. رهبر معظم انقالب اسالمی در بیانات نوروزی 1۴00، نقش مردم  در 
ساختن ایران قوی را، اینچنین تشریح فرمودند:))خب بنده قبال مکرر راجع به ))ایران 
قوی(( صحبت کرده ام، یعنی ما باید تالش کنیم کشور را قوی کنیم. خب، کشوری و ملتی 
که می بیند دشمنی های دشمنان و زیاده خواهان و مستکبران را راه کار و عالجش این 
است که خودش را قوی کند. این قوت کشور و ))ایران قوی(( یک شعار عمومی است. 
این را همه قبول دارند؛ آن کسی هم که بنده را قبول ندارد، شعار ))ایران قوی(( را قبول 
دارد. مسلما ایران قوی بهتر از ایران ضعیف و ناتوان و تو سری خور است، ایران قوی، 
ایران عزیز و دارای عزت. خب حاال این قوت را چه کسی به ایران می بخشد؟ همانطور 
که عرض کردم، ملت؛ ملت هستند که این قوت را به کشور می بخشند و حضور ملت و 
مشارکت شان هم - اصل مشارکت شان، اندازه مشارکت شان -  مسلماً در این قوت ملی 
گر مردم به دنبال حل مشکالت اقتصادی و معیشتی و یا حل هر  تأثیر دارد. بنابراین ا
نوع مشکل دیگری هستند،  راه آن ساختن ایران قوی از طریق شرکت پرشور و نشاط و 

گاهانه در انتخابات است.  آ
رئیس جمهور مطلوب چه کسی است ؟ 

حال با توجه به مشخص شدن اهمیت انتخابات و نقش مردم در ساختن ایران قوی و 
آشکار شدن رابطه انتخابات با کارآمدی نظام جمهوری اسالمی، پرسش دیگری مطرح 
می شود و آن اینکه، رئیس جمهور مطلوب که بتواند یک ایران قوی و کارآمد را بسازد چه 
ک ها و معیارهایی را در  ویژگی هایی دارد؟ مردم برای انتخاب چنین فردی، باید چه مال

نظر بگیرند؟ 
گی های یک رئیس جمهور مطلوب که باید  در بیانات نوروزی مقام معظم رهبری، ویژ
مردم به آن توجه کنند، و با صراحت آمده است، از نظر معظم له رئیس جمهور مطلوب 

کسی است که: 
1- دنبال سعادت کشور باشد

2- دارای مدیریت و کفایت مدیریت باشد
گر بی ایمان بود نمی شود به او اعتماد کرد؛ آدم بی ایمان کشور را،  3- با ایمان باشد، ا
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منافع کشور را، مردم را یک وقتی می فروشد. 
۴ - عدالت خواه و ضد فساد باشد و به معنای واقعی کلمه به دنبال اجرای 

عدالت باشد و به معنای واقعی کلمه به دنبال مبارزه با فساد باشد.
 ۵ - دارای عملکرد انقالبی و جهادی باشد.

6 - به توانمندی های داخلی کشور معتقد باشد و جوان ها را به عنوان پیشران 
حرکت عمومی کشور قبول داشته باشد و از آنان استفاده کند. 

گی های رئیس جمهور مطلوب در ادامه  رهبر حکیم انقالب اسالمی با بیان ویژ
گر چنانچه یک چنین کسی باشد که بتواند مشکالت کشور را  می فرماید: )) ا
مدیریت کند و بیاید سرکار، مطمئنا این کشور را به یک نقطه مطلوب خواهد 
رساند. یک رئیس جمهوری با این خصوصیات را پیدا کنید. البته پیدا کردنش 
برای همه آحاد مردم آسان نیست، خب می توانند به کسانی مراجعه کنند، 
از آنها سوال کنند. به هر حال سعی کنند یک چنین خصوصیاتی را در نامزد 
ریاست جمهوری پیدا کنند و از خدا بخواهیم که خودش ان شاء اهلل ملت ایران 
را کمک کند و هدایت کند که بتوانند چنین شخصی را با این خصوصیات بیابند 

و او را انتخاب کنند.((

 باید دانست که نقش 
اصلی را در ساخت 

ایران قوی، خود مردم 
بر عهده دارند. مردم 

همه کاره کشور بوده، 
آنان هستند که با رای 
خود می توانند چنین 

معجزه ای  را خلق 
نمایند .



36
رسول سنایی راد

شاخص اهی رئیس جمهور مطلوب ربای انتخابات 1400
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چکیده 
استفاده از شاخص به عنوان راهنما و جهت دهنده، ابزار مناسبی برای حرکت 
به سمت هدف می باشد که در انتخابات برای انتخاب اصلح یعنی گزینش 

شایسته ترین نامزد از میان داوطلبانی متعدد می تواند کاربرد داشته باشد.
تعیین شاخص ها که به جز برخی که از ثبات برخوردارند، متغیر بوده و به شرایط 
ج و اوضاع جبهه دشمنان و مخالفان  و وضعیت نظام و کشور در داخل و خار
از یکسو و مشکالت و مسائل مردم، نیازها و انتظارات آن ها از سوی دیگر 
گره خورده، مستلزم اشراف، برآورد وضعیت و شرایط دسترسی به اطالعات 
میدانی و استفاده از گروه های کارشناسی و اتاق های فکر تخصصی است که 

معموال در سطح نهادها و گروه های نخبگانی امکان پذیر می باشد.
ارائه دقیق ترین و مناسب ترین شاخص های تشخیص رئیس جمهور مطلوب یا 
انتخاب اصلح در انتخابات ها، توسط رهبری در نظام جمهوری اسالمی ایران 
با توجه به اشراف معظم له به حوزه های مهم و راهبردی و در اختیار داشتن 
ابزار و ظرفیت های کارشناسی و تخصصی از یکسو و نگاه همه جانبه و معطوف 
به مصالح و منافع عالیه نظام و کشور از سوی دیگر، اطمینان خاطری برای 
کاربست آن به رای دهندگان می دهد که البته با توجه به پویایی آن در پیوند با 
تحوالت محیطی و اقتضائات زمانی در هر انتخابات باید در رجوع به بیانات و 

فرمایشات ایشان آن را استخراج نمود.

مقدهم
که در 28 خردادماه آینده برگزار  انتخابات ریاست جمهوری مرحله سیزدهم 
می شود، در برخورد با مسائل مهمی چون بیانیه گام دوم انقالب، پیچیدگی 
مواجهه دشمن پس از روی کار آمدن بایدن و طرح دوباره برجام، بروز مشکالت 
اقتصادی-اجتماعی و ... از اهمیت خاصی برخوردار بوده و انتظار می رود 
رئیس جمهور بعدی با حل منطقی این مسائل که نیازمند توانایی، درایت و 
تالش ویژه ای است، نظام و کشور را از این مرحله حساس عبور داده  و روند 

پیشرفت و عزت کشور را تأمین نماید.



2828

36

شاخص های رئیس 
جمهور مطلوب 
برای انتخابات 1400
دکتر رسول سنایی راد

فروردین ماه 1400
هيأت رزمندگان اسالم

عالوه بر این، جامعه ما به تجربه ای تلخ در فضای سیاسی کشور دست یافته که ناشی از 
مغایرت ادعاهای برخی احزاب و چهره های سیاسی در زمان تبلیغات انتخاباتی و عمل 
پس از رأی آوری و کسب قدرت و یا تحریف برخی حرف ها و وعده هایی است که پیش از 

انتخابات به مردم داده و رأی آنان را به خود جلب می کنند.
ازاین رو نقش رأی دهندگان در انتخابات و سرنوشت کشور، اهمیت باالیی یافته و انتخاب 
اصلح موضوعیت پیدا می کند که باید بر اساس تشخیص باشد که بتواند امکان گزینش 
شایسته ترین فرد برای به دست گرفتن قدرت و کسب کرسی ریاست جمهوری برای اداره 

کشور در وضع موجود و شرایط پیش رو را فراهم آورد.
اینجاست که شاخص های انتخاب نامزد اصلح می تواند به اثربخشی و جهت گیری 
درست رأی کمک نماید و انتخاب شایسته ترین و مناسب ترین فرد برای تصدی این 
مسئولیت سنگین و سرنوشت ساز را برای دوره ای که معموالً هشت ساله بوده و آثار آن 

می تواند به مراتب طوالنی تر هم باشد، رقم زند.
الف( شاخص های انتخاب چیست

شاخص به صورت عمومی یک چوب، میله، ستون و عالمتی است که برای جهت یابی 
درست و یا تعیین میزان و مقدار کمک می کند، مثل به کارگیری عالئم در جهت گیری 
ج برای نمایش میزان  حرکت درست در دریا و یا بیابان ها و یا به کارگیری یک ستون مدر

آب سد یا رودخانه.
که معموالً باید شاخص به چشم بیاید به صورت برآمده و مرتفع ساخته می شود  ازآنجا
و نسبت به اطراف برجسته تر است و لذا امکان تشخیص سریع تر و راحت تر را فراهم 

می سازد. 
شاخص های انتخاباتی در فرهنگ سیاسی پس از انقالب اسالمی، به ویژه پس از دوران 
جنگ و تشدید رقابت ها و به کارگیری تبلیغات سیاسی- انتخاباتی برای کسب قدرت از 
کید دلسوزان نظام و در رأس  کرده و مورد تأ سوی نامزدها و حامیان آنان موضوعیت پیدا

آنان مقام معظم رهبری نیز بوده است.
 مقام معظم رهبری که معتقدند در انتخابات باید »کسانی سر کار بیایند که همتشان بر 
حفظ عزت و حرکت کشور در جهت هدف های انقالب باشد« انتخاب آنان را بر عهده مردم 

دانسته و انتظار دارند رأی مردم به برآمدن چنین افرادی در عرصه قدرت منتهی شود.
که  گیرد،  صورت  درست  تشخیص  اساس  بر  باید  عمل  عرصه  در  مهمی  چنین   
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شاخص های انتخاب می تواند راهنمای آن باشد. یعنی وقتی چندین نفر در 
عرصه انتخابات با یکدیگر رقابت کرده و ادعاها و حرف هایی نیز مطرح می کنند، 
گزینش  این شاخص ها هستند که می توانند راهنمای رأی دهندگان برای 
به حساب آیند تا به تعبیر مقام معظم رهبری، »تشخیص بدهیم، ترجیح 
بدهیم، ببینیم آن کسی که می تواند برای انقالب، برای کشور، برای آینده، 
برای عزت ملی، برای باز کردن گره مشکالت، برای ایستادگی قدرتمندانه، 
عزت مندانه در مقابل دسیسه معاندان و برای الگو کردن جمهوری اسالمی در 

چشم مستضعفان عالم بیشتر و بهتر تالش کند کیست؟« 
پس شاخص های انتخاباتی آن ویژگی های برجسته و مهمی است که چنانچه 
داوطلبان حاضر در عرصه انتخابات از آن برخوردار باشند، می توانند وظیفه 

سنگین خود را در آن جایگاه مهم انجام داده و ایفای نقش کنند.
ب( چرایی تهیه شاخص های انتخاب

کتفا  گرچه در پاسخ به چرایی تهیه شاخص های انتخاب می توان به این گزاره ا
کرد: »ضرورت تشخیص برای انتخاب اصلح، تهیه چنین شاخص هایی را 
ایجاب می کند.« اما واقعیت این است که تهیه و داشتن شاخص برای انتخاب 
و گزینش از میان نامزدهای موجود در انتخابات در کشور ما ضرورتی است که 

که؛ واجد اهمیت بیشتری نیز می باشد، چرا
1- با برپایی جمهوری اسالمی پس از پیروزی انقالب اسالمی که مردم حق 
کرده و بارأی مردم عوامل و کارگزاران حکومتی در پست های مهم  انتخاب پیدا
و سرنوشت سازی چون ریاست جمهوری تعیین می گردند، این رأی مردم است 
که بسیار تعیین کننده است و هرچه تشخیص داده و هر کس را بخواهند و در 

تعرفه بنویسند از صندوق رأی سر برمی آورد. 
که در نظام جمهوری اسالمی با وجود شورای نگهبان سازوکاری برای اعمال  چرا
مدیریت و جهت دهی به آراء مثل آنچه در نظام های دموکراسی رایج غربی دیده 
می شود که احزاب انجام می دهند یا سیستم الکترال در آمریکا عمل می کند، 
وجود ندارد و ما شاهد نوعی دموکراسی باز هستیم که رأی مردم هر چه باشد 
پس  از ریخته شدن به صندوق خوانده شده و به کرسی می نشیند. حال آنکه 
حتی در کشورهای غربی و مدعی دموکراسی شاهد نوعی دموکراسی بسته و 

در نظام جمهوری 
اسالمی با وجود شورای 

نگهبان سازوکاری 
برای اعمال مدیریت 
و جهت دهی به آراء 

مثل آنچه در نظام های 
دموکراسی رایج غربی 

دیده می شود که احزاب 
انجام می دهند یا سیستم 

الکترال در آمریکا عمل 
می کند، وجود ندارد و ما 
شاهد نوعی دموکراسی 
باز هستیم که رأی مردم 

هر چه باشد پس  از 
ریخته شدن به صندوق 
خوانده شده و به کرسی 

می نشیند  .
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مدیریت شده هستیم که سازوکارهایی را برای جهت دهی به آراء و روی کار آمدن افرادی 
در درون چهارچوب ساختاری و ملتزم به رعایت قواعدی برای تأمین منافع و مصالح 
عمومی تعبیه کرده اند که انتخاب فردی مثل ترامپ در آمریکا یک استثناء به حساب 

می آید که به او اجازه تکرار حضور را نمی دهند.
2- وجود احزاب سیاسی موسمی که صرفاً در دوره انتخابات فعال شده و به دنبال کسب 
رأی برای نامزد حزبی خود بوده و تعهدی به معرفی نامزد شایسته و پاسخگو ندارند. در 
کشور ما برخی احزاب برای رسیدن به قدرت حتی از نامزد اجاره ای نیز استفاده می کنند 
که صرفاً بتواند رأی بیاورد و احزاب حامی را در قدرت سهیم کند ولو اینکه شایستگی برای 

تصدی آن مسئولیت را نداشته باشد.
ج- چگونگی تعیین شاخص ها:

تعیین شاخص، یک امر پیچیده و نخبگانی است که چند عامل و متغییر در آن نقش 
کلیدی دارند؛

کمیتی مقام انتخاب شونده. 1- نوع جایگاه و پست حا

2- وضعیت و شرایطی که کشور و نظام در آن قرارگرفته.

3- وضعیت و شرایط جبهه دشمنان و مخالفان نظام.
۴- مهم ترین مسائل و مشکالت و اولویت های واقعی جامعه.

بنابراین می توان گفت یک سری شاخص ها می تواند ثابت باشد که با توجه به ساختار و 
مصالح کلی نظام تعیین می شوند، مثل اعتقاد و پای بندی به اسالم و شریعت و اعتقاد و 

التزام به والیت که با توجه به ساختار جمهوری اسالمی دائمی و ثابت هستند.
برخی شاخص ها نیز متغیرند که با توجه به موارد آمده در فوق تعیین می شوند. مثال اینکه 
کشور و نظام در شرایطی چالشی قرارگرفته که می تواند با تکیه بر منابع و ظرفیت های 
درونی و تعامل هوشمندانه با سایر کشورها، قدرت درونی را افزایش و از باج دهی به جبهه 
دشمنانی که در شرایط افول قدرت قرار دارند، اجتناب و مسیر عزت، اقتدار و پیشرفت را 

تامین کند با شاخص شجاعت، انقالبی گری و کار جهادی پیوند خورده است.
همچنین در گروه چهارم یعنی مسائل و اولویت های واقعی جامعه، امروز با نوعی انباشت 
مسائل مواجه هستیم که جامعه را در شرایط چالشی قرار داده و از زبان مردم، می توان به 
مواردی چون، تورم و گرانی، ضعف تولدی و پایین بودن اشتغال؛ فساد و تبعیض و فاصله 
گرفتن مسئولین از مردم اشاره داشت که به سرمایه اجتماعی نظام لطمه زده است. حل 
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این مشکالت نیازمند مردمی بودن و آشنایی با درد مردم از یکسو و داشتن 
راه حل و امید به حل مشکالت از مسیر کار و تالش جهادی و میدان دادن به 

نیروهای دارای انگیزه و توان به ویژه جوانان پرشور است.
بدیهی است تعیین شاخص های انتخاباتی که مستلزم برآورد وضعیت دقیق 
و عالمانه است، باید در سطح نخبگانی و استفاده از هیئت های اندیشه ورزی 
و با حضور کارشناس انجام شود که ضمن برخورداری از دانش و تجربه کافی، 
بر اوضاع داخلی و خارجی اشراف و از اطالعات میدانی برخوردار باشد. عالوه بر 
ک ها باید اولویت ها نیز مدنظر قرار گیرد که این امر مستلزم  این در تعیین مال
عبور از تنگ نظری یا نگاه های یک بعدی و حتی جانب دار نیز می باشد و انتظار 
می رود بر اساس منافع ملی، مصالح کشور و نیازهای واقعی جامعه انجام شود.
مسیر منطقی و طبعی نیز تعیین شاخص ها از سوی احزاب و به کارگیری آن برای 
معرفی نامزد یا نامزدهای انتخاباتی در گام اول و سپس کاربست چنین شاخصه 
هایی از سوی رای دهندگان برای انتخاب اصلح می باشد. اما ازآنجایی که 
متاسفانه احزاب صرف رای آوری را برای کسب قدرت یا حفظ آن در اولویت 
قرار داده و بر شهرت نامزدها و یا توان تبدیل شده به پدیده در عرصه رقابت و 
رای آوری ولو بدون داشتن شایستگی و آمادگی تکیه دارند، این رای دهندگان 
هستند که باید چنین خالئی را جبران و با نگاه به شاخص ها و انطباق آن بر 
نامزدهای موجود، تشخیص خود را در انتخاب و رای دهی لحاظ و شایسته ترین 

را برای تصدی مسئولیت پست موردنظر برگزینند.
در نظام جمهوری اسالمی که در انتخابات، رای مردم تعیین کننده است، پیوند 
بین مردم و رهبری ) امت- امامت( در پر کردن خالء سیاسی   حزبی نقش مهمی 
کنون این رهبری نظام بوده که با برخورداری از اشراف کامل نسبت به  دارد. تا
وضعیت راهبردی در نظام از یک سو و جبهه معاندان و دشمنان از سوی دیگر و 
همچنین دلسوزی نسبت به مردم و سرنوشت کشور، شاخص های انتخاب را 

بیان و مردم را به مراعات آن دعوت کرده اند.
این شاخص ها مستقیم و غیرمستقیم در رهنمودها و بیانات رهبری در آستانه 
انتخابات، برای مردم بیان شده و راهنمای آن دسته از رای دهندگانی بوده که 

دغدغه انتخاب اصلح را داشته اند.

شاخص های 
انتخاباتی آن 

ویژگی های برجسته 
و مهمی است که 

چنانچه داوطلبان 
حاضر در عرصه 
انتخابات از آن 

برخوردار باشند، 
می توانند وظیفه 

سنگین خود را در 
آن جایگاه مهم 

انجام داده و ایفای 
نقش کنند.
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د- شاخص های انتخاب اصلح در انتخابات پیش رو:
دقیق ترین و مناسب ترین شاخص ها برای انتخاب اصلح را می توان از زبان رهبر انقالب 
شنید که در هر انتخابات به تناسب شرایط، وضعیت و نیازهای کشور و نظام به صورت 

پویا بیان می شود.
ضمن اینکه ایشان عالوه بر اشراف شخصی نسبت به اوضاع و مسائل، برآوردهای دقیق 
نهادها و اتاق  فکرها ی مختلف را نیز در اختیار داشته و در پیوند با مصالح عالیه نظام و 

کشور مورد عنایت قرار می دهند.
ج از کشور و تامین مصالح و  با نگاه به شرایط و وضعیت راهبردی نظام در داخل و خار
منافع عالیه نظام، تقویت مولفه های قدرت ملی و ایجاد » ایران قوی« را راهبردی اساسی 

می دانند که امروز به انتخابات گره خورده است.
کید داشتند؛ » ما باید تالش کنیم، کشور را قوی کنیم.  ایشان در فرمایشات نوروزی خود تا
خب، کشوری و دولتی که می بیند دشمنی های دشمنان و زیاده خواهان و مستکبران 
را  راه کار و عالجش این است که خود را قوی کنند. این قوت کشور و ایران قوی یک شعار 
عمومی است. این را همه قبول دارند، آن کسی که بنده را هم قبول ندارد، شعار ایران قوی 
را قبول دارد. مسلماً ایران قوی بهتر از ایران ضعیف و ناتوان و توسری خور است، ایران 

قوی، ایران عزیز و دارای عزت.« ) 1۴00/1/6(
مقام معظم رهبری پیش ازاین و در دیدار با دانشجویانی که نسبت به وضع کشور و 
گر  مشکالت پیش آمده، ابراز دغدغه  و گالیه کرده بودند، به صراحت اعالم داشتند؛ » ا
چنانچه شما جوان ها زمینه را برای روی کارآمدن یک دولت جوان و حزب الهی آماده 
کنید، من معتقدم که بسیاری از این نگرانی های شما و غصه های شما پایان خواهد 

گرفت.« )98/2/28(
البته ازآنجایی که احتمال می رفت برخی دولت جوان را با سن تقویمی رئیس جمهور 
جابجا بگیرند، در توضیح این مفهوم اضافه فرمودند، « مکرر گفته ام که به دولت جوان 
و حزب الهی معتقد و امیدوارم. اما معنای این حرف این نیست که یک جوان 32 ساله 
من باب مثال رئیس دولت باشد. بلکه معنای دولت جوان و حزب الهی یک دولت پای کار 
و آماده و بانشاط و در سنین کار و تالش است که عالج مشکالت است و می تواند کشور را 
از راه های دشوار عبور دهد. برخی در سنین باالتر به معنای جوان و پرتالش و پرنشاط 
گر  هستند، مانند شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی که بیشتر از 60 سال سن داشت، اما ا
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شهید نمی شد او را تا 10 سال دیگر در همان مسئولیت می گذاشتم.«
با توجه به این که تجربه نشان داده در شرایط مشابه، مثالً باوجود تحریم و 
کارآمد، جهادی و پرتالش  مشکالت ناشی از آن، هرکجا ما از مدیریت های 
برخوردار بوده ایم درخشیده ایم، باید انباشت مشکالت در بخش های دیگر را 
ناشی از عدم کفایت مدیریتی، ناامیدی و کم کاری دانست که می تواند توسط 

مردم عزیزمان جبران گردد.
از نگاه رهبر فرزانه انقالب حضور پرشور در انتخابات موجب اقتدار و امنیت کشور 
گر این شرکت پرشور مردم همراه  می شود و به آینده کشور کمک می کند. اما »ا
شود با یک انتخاب درست که حقیقتاً یک نیروی کارآمد و باایمان و پرانگیزه و 
عالقه مند به کار انتخاب بشود به وسیله مردم، خب این نورعلی نور است و آینده 

کشور را تضمین خواهد کرد.«
بر  له  معظم  که  است  مدیریتی  کارآمدی  و  کار  به ضرورت  توجه  با  لذا 
شاخص هایی چون 1-کارآمدی؛ 2- ایمان؛ 3- انگیزه؛ و ۴- عالقه مندی به کار 

کید فرمودند. برای رئیس جمهور آینده تا
در ادامه این بحث، تکمیل آن در بیانات نوروزی نیز این شاخص ها را با تعبیر 
خصوصیات رئیس جمهور مطلوب موردعنایت قراردادند و فرمودند: »به نظر 

می رسد هرکسی که به  دنبال سعادت کشور است یک چنین رئیس جمهوری 
کفایت باشد، دارای مدیریت و کفایت مدیریت باشد. ثانیاً  می خواهد. اوالً با
گر بی ایمان بود، نمی شود به او اعتماد کرد. آدم بی ایمان کشور  باایمان باشد، ا

 » ما باید تالش کنیم، 
کشور را قوی کنیم. خب، 

کشوری و دولتی که 
می بیند دشمنی های 

دشمنان و زیاده خواهان 
و مستکبران را  راه کار 

و عالجش این است 
که خود را قوی کنند. 

این قوت کشور و ایران 
قوی یک شعار عمومی 
است. این را همه قبول 

دارند، آن کسی که بنده 
را هم قبول ندارد، شعار 
ایران قوی را قبول دارد. 
مسلماً ایران قوی بهتر از 

ایران ضعیف و ناتوان و 
توسری خور است، ایران 
قوی، ایران عزیز و دارای 

عزت.«

نظام و کشور اسالمی ما در وضعیت و شرایطی قرار دارد که رهبر فرزانه انقالب از آن 
به پیچ بزرگ تاریخی یاد فرمودهاند و عبور از این شرایط به رئیس جمهوری از جنس 

شهید سلیمانی نیازمند است که به تعبیر مرادش هم شجاع بود و هم باتدبیر و هم 
پرتالش و خستگی ناپذیر که نه تنها خود به صورت جدی و جهادی کار می کرد، بلکه 

مجموعه ای را نیز به کار و تالش وادار می کرد، به گونه ای که خروجی کار او عمق بخشی 
راهبردی و نفوذ منطقه ای کشورمان در شرایط سختی بود که کارشکنی و توطئه 

دشمنان فرا منطقه ای و تالش رقبا و دشمنان منطقه ای برای محدودسازی حوزه نفوذ 
و قدرت منطقه ای ما از یک سو و مقابله مستقیم تروریسم صهیونیستی و تروریسم 

تکفیری با تمام توان از سوی دیگر، علیه ما دنبال می شد.
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را، منافع کشور را، مردم را یک وقتی می فروشد، پس باایمان باشد. بعد عدالت خواه 
در  بایست  که  است  خصوصیاتی  مهم ترین  از  این یکی  باشد،  فساد  ضد  باشد. 
رئیس جمهور وجود داشته باشد که به معنای واقعی کلمه به دنبال اجرای عدالت باشد 
و به معنای حقیقی کلمه با فساد بخواهد مبارزه کند. دارای عملکرد انقالبی و جهادی 
باشد، یعنی با عملکرد اتوکشیده نمی شود کارکرد، بااین همه مسائل اساسی که در کشور 
وجود دارد، یک حرکت جهادی و انقالبی الزم است، بایستی عملکرد اش این جور باشد.
به توانمندی های داخل معتقد باشد بعضی ها هستند، داخل را اصال قبول ندارند، همان 
حرف قدیمی را می گویند که در داخل فقط لول هنگ را می توانند } بسازند{ نمی دانند 
که در داخل چه خبر است. توانمندی های کشور را واقعا مطمئن باشند و معتقد باشند 
به توانمندی ها. به جوانان معتقد باشند، جوان ها را قبول داشته باشند، جوان ها 
را به عنوان پیشران حرکت عمومی بشناسند و به آن ها اعتماد کنند. بنده از سابق با 
گون اعتماد می کنم. واقعا  جوان ها مرتبط بودم و سال ها است که به این ها و مسائل گونا
هرجایی جوان ها وارد می شوند- من نمی خواهم حاال عناوین و مانند این ها را اسم 
بیاورم- این جوری است که گره های سخت را باز می کنند و مشکل گشایی می کنند. خود 
این رئیس جمهور به جوان ها معتقد باشد. مردمی باشد. امیدوار باشد. آدم مأیوس و 

بدبین و با نگاه تلخ به آینده و تاریک به آینده نباشد.
گر چنانچه یک چنین کسی باشد که بتواند مشکالت را مدیریت کند و بیاید سرکار  ا
کشور را به نقطه مطلوب خواهد رساند. یک رئیس جمهوری با این  مطمئنا این 

خصوصیات را پیدا کنید.« ) 1۴00/2/6(
بنابراین شاخص های نامزد اصلح یا رئیس جمهور مطلوب برای دوره آینده از نگاه رهبر 
فرزانه انقالب در پیوند با وضعیت و شرایط داخلی و خارجی کشور و مشکالت و مسائل 

اساسی مردم، عبارتند از:
1- اعتقاد و التزام به والیت و هماهنگی با رهبری

2- کفایت مدیریتی و کارآمدی.
3- ایمان دینی.

۴- انگیزه و عالقه مندی به کار.
۵- عدالت خواهی و فساد ستیزی.

6- دارای سابقه انقالبی و عملکرد جهادی.
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7- معتقد به توانمندی های داخلی.
8- معتقد به جوانان و میدان دادن به آن ها.

9- مردمی بودن.
10- امیدوار بودن و اجتناب از یاس و بدبینی به آینده نظام.

گی ها و شاخص های  آینده، ویژ که چنانچه رئیس جمهور  طبیعی است 
مورداشاره در فوق را داشته باشد، می تواند وظایف و مسئولیت سنگین 
ریاست جمهوری در شرایط چالشی و سخت فعلی را انجام داده، با حل 
مشکالت و مسائل کشور و افزایش قدرت ملی و قوی ساختن ایران اسالمی، 
کرده و امکان  عزت ملی را نیز در برابر فشار و زیاده طلبی دشمنان تأمین 

ایستادگی و مقاومت عزتمندانه را فراهم سازد.
نظام و کشور اسالمی ما در وضعیت و شرایطی قرار دارد که رهبر فرزانه انقالب از 
آن به پیچ بزرگ تاریخی یاد فرمودهاند و عبور از این شرایط به رئیس جمهوری 
از جنس شهید سلیمانی نیازمند است که به تعبیر مرادش هم شجاع بود و هم 
باتدبیر و هم پرتالش و خستگی ناپذیر که نه تنها خود به صورت جدی و جهادی 
کار می کرد، بلکه مجموعه ای را نیز به کار و تالش وادار می کرد، به گونه ای که 
خروجی کار او عمق بخشی راهبردی و نفوذ منطقه ای کشورمان در شرایط 
سختی بود که کارشکنی و توطئه دشمنان فرا منطقه ای و تالش رقبا و دشمنان 
منطقه ای برای محدودسازی حوزه نفوذ و قدرت منطقه ای ما از یک سو و 
مقابله مستقیم تروریسم صهیونیستی و تروریسم تکفیری با تمام توان از سوی 

دیگر، علیه ما دنبال می شد.

 معنای دولت جوان و 
حزب الهی یک دولت 

پای کار و آماده و بانشاط 
و در سنین کار و تالش 

است که عالج مشکالت 
است و می تواند کشور 

را از راه های دشوار 
عبور دهد. برخی در 

سنین باالتر به معنای 
جوان و پرتالش و 
پرنشاط هستند، 

مانند شهید بزرگوار 
حاج قاسم سلیمانی 
که بیشتر از 60 سال 

سن داشت، اما اگر 
شهید نمی شد او را تا 

10 سال دیگر در همان 
مسئولیت می گذاشتم.«
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 سعدالله زارعی

با ارتباط  مستلزم ربرقاری  دنیا  با  ارتباط   رچا 
نیست؟ کا   آرمی
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کشورهای آسیایی، اروپایی، آمریکایی،  وجود 120 سفارت خانه ایران در 
کفایت می کند تا معلوم شود، سیاست  آفریقایی و اقیانوسیه به تنهایی 
»جمهوری اسالمی« مبتنی بر برقرای رابطه و مراوده با کشورهای جهان است. 
کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که این تعداد سفارت خانه داشته باشد کما 
اینکه به جز در سه مورد شامل رژیم صهیونیستی، رژیم نژادپرست سابق 
آفریقای جنوبی و رژیم مصر به دلیل خیانت کمپ دیوید، جمهوری اسالمی 
با هیچ کشور دیگری قطع رابطه نکرده و در مواردیـ  به جز آمریکاـ  هم که طرف 
مقابل به قطع رابطه با ایران مبادرت ورزیده، ایران دنبال وصل دوباره رابطه 
بوده است. بنابراین رابطه داشتن یا نداشتن هیچ گاه یک بحث و ابهام در 
نظام نبوده و همواره روی برقراری رابطه با کشورها اجماع وجود داشته است تا 
جایی که امروز ایران در کشورهایی سفارت دارد که منفعت اقتصادی یا سیاسی 
چندانی برای آن متصور نیست و از این رو از حیث اصرار بر داشتن رابطه با این 

دسته از کشورها، جمهوری اسالمی مورد انتقاد هم قرار گرفته است. 
در عین حال بعضی از کسانی که قطع روابط سیاسی ایران و آمریکا را برنمی تابند از 
ادبیاتی استفاده می کند که گویی ایران در برقراری رابطه با دنیا کم کاری می کند و یا 
برای سیاست خارجی، آن گونه که باید وقعی قایل نیست! از نظر این دسته، برقراری 
رابطه با آمریکا به مثابه داشتن رابطه با کل دنیاست و نداشتن رابطه سیاسی با آن 
به مثابه نداشتن رابطه سیاسی با کل دنیاست. البته کم نیستند کشورهایی که با 
همین انگاره زندگی می کنند و اساساً رابطه خارجی را با »اول آمریکا« شروع می کنند 
و تنها با آن دسته از کشورها رابطه سیاسی دارند که مشکلی با آمریکا نداشته و 
واشنگتن با این رابطه موافق است. حکایت بیشتر کشورهای عربی همین است 
گر آنان در رابطه سیاسی می گویند اول آمریکا،  اما به جایی هم نرسیده اند چرا که ا
خود آمریکا در برقراری رابطه با کشورهای منطقه می گوید »اول اسرائیل«. حتماً 
یادتان هست که درست در ایامی که امارات متحده عربی قرارداد خرید 30 میلیارد 
دالر تسلیحات از آمریکا را امضا کرده بود و در عادی سازی روابط حوزه عربی با رژیم 
جنایتکار اسرائیل، جسورانه »پیشقدم« شده بود، آمریکایی ها فروش هواپیمای 
اف 3۵ و بی ۵2 به امارات را موکول به نظر موافق رژیم اسرائیل کردند و چون اسرائیل 

موافق نبود، از فروش آن امتناع نمودند. 
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نه رابطه با آمریکا؛ رابطه با دنیاست و نه قطع رابطه با آن قطع رابطه با دنیاست. این 
موضوع حتی در زمان جنگ سردـ  سال های 132۴ تا 1370/ 19۴۵ تا 1991ـ  که دنیا به 
دو قطب تبدیل شده بود و اتحاد جماهیر شوروی در واشنگتن سفارت خانه داشت هم 
واقعیت خارجی نداشت چه رسد به دوران پس از فروپاشی نظام دوقطبی که اساساً اقتدار 
گر نیک به تحوالت بنگریم درمی یابیم که در این سه دههـ   آمریکا شکسته شده است. ا
1991 تا 2021ـ  وضعیت روابط خارجی آمریکا دچار لرزش های زیادی شده است. در دوران 
۴6 ساله جنگ سرد، غرب آسیا به جز یکیـ  دو استثنا، به طور کامل در سیطره آمریکا قرار 
داشت از ژاپن در شرق تا کشورهای ساحل مدیترانه در سلطه آمریکا بود و کشورهایی 
کستان که قدرت های منطقه غرب  شامل ایران، ترکیه، رژیم اسرائیل، عربستان، مصر و پا
آسیا به حساب می آمدند همه در سلطه ایاالت متحده آمریکا بودند. اروپا، کشورهای 
آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، آفریقا و اقیانوسیه هم به جز چند استثنا در سیطره 

کمیت می کرد. آمریکا قرار داشتند و آمریکا هر جور می خواست بر آنان اعمال حا
پیروزی انقالب اسالمی و پس از آن فروپاشی نظام دوقطبی بین المللی، وضعیت را تا حد 
زیادی متحول کرد و آمریکایی که با یک اشاره، دولتی را در این منطقه ساقط می کرد و 
دولت دیگری را سر کار می آورد، دچار وضعیتی شد که دیگر لشکرکشی نظامی آن هم 
نمی توانست رژیم های دلخواه آمریکا را به سر کار بیاورد. جنگ های افغانستان، عراق، 
کم کردن دولت  سوریه، لبنان و یمن نمونه هایی از وقایعی هستند که آمریکا برای حا

دلخواه خود به این کشورها لشکرکشی نمود و به نتیجه نرسید. 
امروز رابطه آمریکا با قدرت های جهان هم با درگیری های بسیاری مواجه است تا 
جایی که آمریکا بعضی از این قدرت هاـ  شامل روسیه و چینـ  را متهم به دخالت در 
انتخابات داخلی آمریکا می نماید. امروز روسیه با صراحت تهدید می کند که در صورت 
ادامه سیاست خصمانه آمریکا علیه مسکو، سفارت خود را در این کشور می بندد و به 
دیپلمات های آمریکایی اجازه ادامه حضور در روسیه را نمی دهد. کما اینکه چین با 
تمسخر قدرت آمریکا از برگزاری مسابقه ای دو نفره با آمریکا در سال 202۵ خبر می  دهد 
تا این کشور را در پنج حوزه حساس نظیر هوش مصنوعی شکست دهد. آمریکا امروز با 
بسیباری از کشورها رابطه ندارد، بسیاری از کشورها عالقه ای به داشتن رابطه با آن ندارند 
و در بسیاری از کشورها که سفارت آمریکا در آنها فعال است، واشنگتن قدرت تأثیرگذاردن 

بر آن دولت ها را ندارد. 

 آمریکا »رابطه« با 
ایران را نمی خواهد 
بلکه آنچه در 
استراتژی بلندمدت 
آمریکا به چشم 
می خورد، تالش 
برای واژگون کردن 
جمهوری اسالمی 
است و وقتی از 
»رابطه« سخن 
می گوید در واقع 
دنبال روزنه نفوذ 
است.
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وضع آمریکا به گونه ای است که جو بایدن در سخنرانی ویدئوکنفرانسی که در 13 
اسفند ماه در اجالس امنیتی مونیخ ایراد کرد، با صراحت خطاب به دولت های 
عضو اتحادیه اروپا گفت: آمریکا به تنهایی نمی تواند با چالش هایی که همزمان 
شده اند، غلبه کند و برای مواجهه آن ها نیاز به »همکاری همه« است و جالب 
این است که سخنان او حتی با موافقت رئیس جمهور فرانسه همراه نشد و 
امانوئل مکرون گفت: »ما باید به جای تقویت ناتو و بازسازی ائتالف پیشین به 
فکر بازسازی ارتش های ملی خود باشیم چرا که ما اینک در درون مرزهای خود 
با تهدیدات امنیتی مواجه ایم که راه حل آن در اسلو و هلسینکی و مونیخ نیست 
آقای بایدن هم می داند که شرایط تغییر کرده و اینک خود آمریکا هم در داخل 

مرزهایش با مشکالت امنیتی مواجه است که پیش از این هرگز نبوده است.« 
آمریکایی ها حتی برای حل مشکالت کوچک هم در همه جا کارآمدی ندارند. 
یک مورد آن شکست آمریکا از گروه طالبان است. طالبان یک گروه از طایفه 
که اینک دولتی هم در اختیار نداشته و ارتش  پشتون در افغانستان است 
منظمی هم ندارد. سیاست آمریکا در افغانستان توسط همین گروه با شکست 
سنگینی مواجه شده استـ  آمریکا در سال 2001 به نام مبارزه با تروریسم و به نام 
ج های دوقلوـ  به افغانستان حمله کرد  تالفی حمالت به ساختمان منهتنـ  بر
و مخالفان طالبان توانستند از این شرایط استفاده کرده و پایتخت  را به تصرف 
خود در آورده و دولت پنج ساله جنبش طالبانـ  که دنبال تأسیس امارت اسالمی 
بودندـ  را ساقط کردند. پس از آن آمریکا تالش کرد تا یک دولت وابسته به خود 
را در این کشور سرکار بیاورد و بعضی گمان می کردند »حامد کرزی« یک عمر از 
منافع آمریکا در افغانستان دفاع می کند اما چیزی نگذشت که زبان کرزی به 
انتقاد از آمریکا باز شد و امروز به یکی از مخالفان جدی آمریکا تبدیل شده است. 
آمریکا پس از آنکه نتوانست طالبان را از صحنه  سیاسی براندازد با وضع بغرنج 
امنیتی مواجه گردید. آمریکا همین چند ماه پیش بیستمین سال حمله به 
افغانستان را پشت سر گذاشت، در حالی که نمایندگان آن در دوحه پایتخت 
قطر با نمایندگان طالبان در حال گفت وگو بودند و توافقنامه ای را به امضا 
رساندند که براساس آن طالبان تعهد داد که برای مدت 18 ماه از حمله به 
مقرها و نیروهای آمریکایی در قبال کمک آمریکا به بازگشت این گروه به قدرت 

 کشورهایی که با 
آمریکا رابطه ندارند 

عمدتاً زندگی آرام تری 
دارند و جالب تر این 

است که امروز در 
اکثر پایتخت هایی 

که وابستگی شان به 
آمریکا شهره خاص و 

عام است، زمزمه چند 
وجهی کردن روابط 

خارجی شانـ  که به 
معنای توسعه رابطه 
با کشورهای مخالف 

آمریکاستـ  به گوش 
می رسد.



4040

36

چرا ارتباط با 
دنیا مستلزم 
برقراری 
ارتباط با 
آمریکا نیست؟
دکترسعداهلل زارعی

فروردین ماه 1400
هيأت رزمندگان اسالم

ک  در کابل، خوددداری کند تا نیروهای نظامی آمریکا فرصت داشته باشند با آرامش خا
این کشور را ترک کنند و این در حالی است که حتی تضمین طالبان هم نمی تواند سبب 
امن شدن پایگاه  های آمریکا و حفظ جان نیروهای آن شود کما اینکه بعد از توافق دوحه 
میان زلمای خلیل زاد و نماینده ویژه آمریکا و مالبرادر رئیس هیأت سیاسی طالبان، حمله 
ناشناس به نیروهای آمریکایی در افغانستان استمرار پیدا کرد. این همان آمریکایی است 
که برای براندازی یک دولت در آسیا نیاز به اعزام نیروی نظامی و جنگ کردن نداشت، 
کافی بود یکی از ناوهای آمریکایی در تنگه کارائیب کمی جابه جا شود و پیام امنیتی به 

طرف مقابل بفرستد تا آن دولت کنار بکشد و فرد دیگر مد نظر آمریکا بود سرکار بیاید.
رابطه سیاسی با چنین کشوری ضرورت خود را از دست داده است. این در حالی است 
که کشورهایی که با آمریکا رابطه ندارند عمدتاً زندگی آرام تری دارند و جالب تر این است 
کثر پایتخت هایی که وابستگی شان به آمریکا شهره خاص و عام است، زمزمه  که امروز در ا
چند وجهی کردن روابط خارجی شانـ  که به معنای توسعه رابطه با کشورهای مخالف 
آمریکاستـ  به گوش می رسد. همین االن در محافل آمریکایی صحبت از انتقال ترکیه 
و مصر از جبهه غرب به سمت رابطه با روسیه است. کما اینکه ترکیه در سال های اخیر 
بیش از رابطه با آمریکا و اروپا با قدرت های آسیایی در تماس بوده و با آنان به همکاری های 

راهبردی هم رسیده است که یک نمونه آن مشارکت در اجالس های آستانه است. 
اما در مورد جمهوری اسالمی یک »خصوصیت« هم وجود دارد. آمریکا »رابطه« با ایران 
را نمی خواهد بلکه آنچه در استراتژی بلندمدت آمریکا به چشم می خورد، تالش برای 
گون کردن جمهوری اسالمی است و وقتی از »رابطه« سخن می گوید در واقع دنبال  واژ
روزنه نفوذ است. کما اینکه در همین فروردین ماه وزیر خارجه آمریکاـ  بلینکنـ   با صراحت 
گفت هر گونه توافق آمریکا برای بازگشت به برجام مستلزم پذیرش گفت وگو از سوی ایران 
است آمریکا می گوید اول رابطه بعد ورود به برجام! دقیقاً براساس همین تئوری بود که 
کرات اخیر وین از پذیرش درخواست فرانسه، انگلیس و آلمان برای بازگشت  آمریکا در مذا
به برجام خودداری کرد و گفت این چیزی است که درباره آن بعد از چیده شدن میز 
گفت وگو با ایران تصمیم گیری خواهد شد. در واقع آمریکا نمی خواهد جمهوری اسالمی 
شرایط آرامی پیدا کند و مایل است او را وادار به پذیرش چیزهایی کند که دستیابی به 
آن بدون جلب موافقت آمریکا امکان پذیر نیست. این در حالی است که ایران علیرغم 
تحمل فشارهای شدید تحریمی خود را لزوماً نیازمند پذیرش گفت وگو با آمریکا نمی داند. 
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جالب این است که آمریکا از رابطه سخن نمی گوید از گفت وگوهای مستقیم و 
توافقاتی که همه وجوه اختالف آمریکا و ایران را پوشش دهد، سخن می گوید. 
کره با وزیر خارجه روسیه گفته  به عنوان مثال یکی از مقامات دولت بایدن در مذا
بود ما حاضریم گام اول را در لغو تحریم های ایران برداریم، اما شرط آن این است 
که طرف ایرانی »گفت  وگو« را بپذیرد. آمریکا به خوبی می داند که ایران آنچه را 
به دست آورده با سختی به دست آورده و لذا از آن حفاظت می کند و تا زمانی که 
ایران بر موضع خود استوار باشد، آمریکا نمی تواند دستاوردی داشته باشد. از 
کره سبب بروز رخوت در ایران می شود و وقتی رخوت  حاصل  نظر آمریکا، مذا
گزیر، هر پیشنهادی را می پذیرد ولو کامالً با منافع ملی  شد جمهوری اسالمی نا
و امنیت او در تضاد باشد. آمریکایی ها در این میان تجربه بسیار موفقی از تبدیل 

کره به میز »گرفتن امتیازات ویژه« دارند.  میز مذا

 از نظر آمریکا، مذاکره 
سبب بروز رخوت 

در ایران می شود و 
وقتی رخوت  حاصل 

شد جمهوری اسالمی 
ناگزیر، هر پیشنهادی 
را می پذیرد ولو کاماًل 
با منافع ملی و امنیت 

او در تضاد باشد. 
آمریکایی ها در این 
میان تجربه بسیار 

موفقی از تبدیل میز 
مذاکره به میز »گرفتن 
امتیازات ویژه« دارند. 
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  دکتر محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم و دهم، بار دیگر عزم خود را جزم 
نموده است تا در انتخابات ریاست جمهوری 1۴00 شرکت کند. نظرسنجی ها 

هم حکایت از محبوبیت حدود بیست درصدی وی در افکار عمومی دارد.
 از سوی دیگر، در میان برخی از نیروهای جبهه انقالب از احمدی نژاد به عنوان 
فردی والیتمدار و وفادار به نظام اسالمی نام برده می شود که در صورت انتخاب 

شدن، می تواند خدمات شایانی به مردم و جمهوری اسالمی ایران نماید.
در این نوشتار مروری گذرا بر آراء، رویکردها و عملکرد دکتر محمود احمدی نژاد 
خواهیم داشت تا ارزیابی صحیح تری از این چهره جنجالی سال های اخیر 

داشته باشیم.
زندگی شخصی و دانشجویی محمود احمدی نژاد

 محمود احمدی نژاد در6 آبان سال 133۵ در بخش آرادان از توابع گرمسار در 
استان سمنان به دنیا آمد. پدرش آهنگر بود و هفت فرزند داشت. محمود که 
چهارمین فرزند خانواده  است، به همراه خانواده در سن یک سالگی از گرمسار 

کن شدند.  به تهران آمده و در محله پامنار و بعدها نارمک سا
احمدی نژاد در زندگی نامه ای که خودش به تحریر درآورده درباره فعالیت های 
انقالبی اش می نویسد: »در دورانی که امام در تبعید بود، در کالس ها و جلسات 
گردان امام با افکار او بیشتر آشنا شدم. هرچه بیشتر با افکار و اصول  یاران و شا
امام آشنا می شدم عالقه ام به آن مرد الهی بیشتر می شد و تحمل دوری وی 

برایم دشوارتر.« 
او با کسب رتبه 132 در کنکور سراسری سال ۵۴ در رشته مهندسی عمران 
دانشگاه علم و صنعت ایران تحصیالت عالی خود را آغاز کرد. او در سال 136۵ در 
مقطع کارشناسی ارشد همین دانشگاه پذیرفته شد و در سال 1368 به عضویت 
هیات علمی آن در آمد و در سال 1376 موفق به کسب درجه دکترا در رشته 
مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل گردید. احمدی نژاد طی سالهای تدریس 
در این دانشگاه که در دوران ریاست جمهوری نیز ادامه داشت راهنمایی ده ها 
پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه های مختلف مهندسی عمران، راه 

و حمل ونقل و مدیریت ساخت را بر عهده داشته است.
احمدی نژاد در دوران دانشجویی از گردانندگان اصلی نشریه »جیغ و داد« بود که 
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توسط انجمن اسالمی علم و صنعت در برابر جریانات چپ منتشر می شد. شعار این نشریه 
این بود که: »ببری مال مسلمان وچو مالت ببرند/جیغ و فریاد برآری که مسلمانی نیست« 
که برگرفته از یکی از اشعار معروف سعدی بود و درواقع این نشریه نوعی گرایش عدالت 
طلبانه داشت و دارای مواضع تند و رادیکالی علیه گروه های چپ و بویژه مارکسیستی 
بود که نشریه فکاهی آن ها نشریه »آهنگر« بود. از تنها صفحه ای که از نشریه جیغ و داد در 

اینترنت وجود دارد رویکرد ضد مارکسیستی و طنز این نشریه قابل مشاهده است.
مجتبی ثمره هاشمی، صادق محصولی، مسعود زریبافان و علیرضا علی احمدی از 
دوستان دوران دانشجویی احمدی نژاد بودند. هر چند هاشمی ثمره آن زمان عضو 
انجمن اسالمی نبود؛ ولی به نوعی نقش ایدئولوگ را برای آنها در انجمن بازی می کرد 
و با اینکه اختالف سنی اش با آنها بسیار کم و جوان بود، در مسجد دانشگاه برایشان 

سخنرانی هم می کرد. 
مخالفت با تسخیر النه جاسوسی

احمدی نژاد از فعالین جنبش دانشجویی قبل و بعد از انقالب بود و در شکل گیری دفتر 
تحکیم وحدت در دانشگاه ها اثرگذاری زیادی داشت و در شورای مرکزی این تشکل 
عضویت داشت. محمدعلی سیدنژاد از اعضای اولیه دفتر تحکیم وحدت درباره 
شکل گیری این تشکل می گوید: ما یک شورای چهارنفره که منتخب انجمن ها بودیم 
که نزد امام رفتیم. هنوز شورای مرکزی شکل نگرفته بود. من بودم و آقای احمدی نژاد 
و محسن میردامادی و ابراهیم اصغرزاده. ما به نوعی نقش تاسیسی را عهده دار بودیم. 
هنوز اساسنامه و مرامنامه دفتر تحکیم وحدت نهایی نشده بود. پیش از تشکیل 
که از طرف انجمن های اسالمی  گروه شدیم  دفتر تحکیم در تابستان 13۵8 ما یک 
دانشجویان ماموریت پیدا کردیم تا با امام جلسه ای داشته باشیم و موضوع اساسنامه 
و مرامنامه مجموعه را با ایشان در میان بگذاریم. به قم رفتیم. یادم است همان اول که 
آقای اصغرزاده شروع کرد به گزارش دادن و توضیح اساسنامه و مرامنامه، آقای خمینی 
دستش را باال آورد، بدان معنی که ادامه ندهید. امام دقیقا یادم هست که گفتند: »الزم 
نیست این جزئیات را با من در میان بگذارید، بروید و اینها را با آسید علی آقا و آقای هاشمی 

مطرح کنید.«
که خود از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بوده و از نزدیک با  سیدنژاد 
تصمیم گیری درباره تسخیر النه جاسوسی سروکار داشته، درباره مقدمات این اقدام 
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می گوید: »شورای مرکزی تشکیل شده بود و جلسات، نظم پیدا کرده بود. 
ما یک شورای پنج نفره اصلی بودیم: من و آقای احمدی نژاد و میردامادی و 
اصغرزاده و بی طرف. اول جلسه، گزارش اخبار می دادیم. آقای اصغرزاده گفت 
که از پاویون فرودگاه مهرآباد خبر رسیده است که کارتن کارتن اسناد محرمانه 
ج می شود و دولت هم به گمرک دستور عدم بررسی داده  بدون بازبینی خار
است. اصغرزاده اعالم خطر کرد و ذهن ها را به کودتای 28 مرداد برد و سپس 
پیشنهاد داد که عکس العملی نشان بدهیم. اینطور بود که پیشنهاد او در 
دستور جلسه گذاشته شد و در جلسه، آقای اصغرزاده پیشنهاد تصرف دو 
سه روزه سفارت آمریکا را داد در اعتراض به سفر شاه به آمریکا. موافق و مخالف 
صحبت کردند. من احساس کردم که آقای اصغرزاده از قبل البی الزم را با آقای 
میردامادی کرده است. چون آقای میردامادی خیلی قوی حمایت کرد و گویی 

یک آمادگی ذهنی داشت.
ما مخالفت کردیم و استدالل داشتیم که این کار فراتر از وظیفه انجمن هاست 
و دولت موقت را که مورد تایید امام است با مشکل مواجه می کند. ما می گفتیم 
که کار غیرقانونی و فراقانونی نباید انجام داد. جالب بود که هر دو طرف علیه 
طرف مقابل از امام، کالمی  آوردند. آنها می گفتند که امام گفته است »هر چه 
فریاد دارید سر آمریکا بکشید« و ما هم می گفتیم که امام گفته است »آمریکا و 
شوروی و انگلیس هر یک بدتر از دیگری است« و بعد موضع خودمان علیه چپ 
را تقویت می کردیم و بعد هم از امام کالمی آوردیم که گفته اند »همه امور به روال 

قانونی اش باید برگردد و متصرفات را باید تحویل داد.«
احمدی نژاد هم تشکیکی وارد کرد و گفت: »درست است آقای اصغرزاده یک 
خبری آورده و بعد می گوید باید سفارت آمریکا را به نشانه اعتراض تسخیر کنیم؛ 
اما مگر ما با تحرکات گروه های مارکسیستی و دخالت شوروی در امور کشور نیز 
گر بناست که مقابله کنیم چرا آمریکا؟ چرا با شوروی نباید  مواجه نیستیم؟ ا
مقابله کرد؟ شوروی که با توجه به خیانت های چپی ها به این کشور، در اولویت 
است. چه کسی گفته است تهدید آمریکا جدی تر از شوروی است؟« در نهایت 
پیشنهاد تسخیر سفارت آمریکا در جلسه شورای مرکزی تحکیم با مخالفت من 

و آقای احمدی نژاد، نتوانست رای بیاورد و تصویب نشد. 
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 مسئولیت های اجرایی
کو منصوب می شود. او مدتی  احمدی نژاد در سال ۵9 و پس از ازدواج به فرمانداری ما
بعد به فرمانداری خوی می رسد و تا سال 63 در آنجا می ماند. احمدی نژاد سپس در 
سال های 6۴ تا 66 به سمت مشاور عمرانی استاندار کردستان منصوب می شود. او در 
دو سال پایانی جنگ به عنوان مسئول مهندسی رزمی لشکر 6 ویژه سپاه پاسداران در 
جبهه های غرب به دفاع مشغول می شود. او که از عملیات کرکوک این مسئولیت را بر 
عهده داشت، در عملیات های فتح ۴ و ۵ نیز شرکت می کند. احمدی نژاد در دوران جنگ 
ایران و عراق به عنوان داوطلب بسیج در قسمت های متعدد جبهه حضور پیدا کرد 
و تا سال 136۵ در فعالیت های پشتیبانی و مهندسی رزمی تالش کرد و در سال 136۵ 
داوطلبانه به تیپ ویژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی پیوست و با طی دوره ای در قرارگاه 
رمضان در عملیات برون مرزی کرکوک شرکت نمود و بعد از آن نیز به عنوان مسئول 
مهندسی رزمی لشکر 6 ویژه سپاه به خدمت پرداخت. پرویز فتاح از دوستان نزدیک 

احمدی نژاد در دوران جنگ به شمار می رود.
  دولت هاشمی

احمدی نژاد مشاورت فرهنگی وزیر فرهنگ و آموزش عالی در سال 1372 و استانداری 
استان اردبیل در سال های 1372 تا 1376 را بر عهده داشت. او در جریان سفر هاشمی 
رفسنجانی به اردبیل در 29 مهر 7۵ وی را شخصیت بزرگ انقالبی و اندیشمند خواند 
و سفر ایشان به استان اردبیل را باعث رسیدن این استان به جایگاه مطلوب خود 
می دانست، به طوری که حضور ایشان را باعث تسریع در کار توسعه و آبادانی استان 
می شود. احمدی نژاد پیش از این سفر درباره آقای هاشمی چنین می گوید که: »در سفر 
ح صنعتی، عمرانی، کشاورزی، بهداشتی  تازه سردار سازندگی به این استان 2۴0 طر
و درمانی و فرهنگی، خدماتی و اقتصادی به بهره برداری خواهد رسید«. همچنین 
دکتر احمدی نژاد در یک گفتگوی اختصاصی با روزنامه »ایران« گفته بود: »آیت اهلل 
رفسنجانی همیشه و در همه ابعاد در صحنه ها و شرایط دشوار انقالب اسالمی، 
از عناصر تعیین کننده است و نام هاشمی در تاریخ پرافتخار انقالب اسالمی با 

درخشندگی و به نیکی ثبت خواهد شد.«
محسن هاشمی که طی مدیریت چندین شهردار تهران، مدیریت متروی این شهر 
را عهده دار بود درباره رابطه احمدی نژاد با پدرش می گوید: »تا قبل از انتخابات 84 
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رابطه  احمدی نژاد با هاشمی بسیار خوب بود، بعد از ثبت نام، احمدی نژاد 
برخوردهایش با حاج آقا شروع کرد.«

در مهر ماه 1379 )سه سال پس از دولت آقای هاشمی رفسنجانی(، آقای 
احمدی نژاد علیه دوم خردادی هایی که در آستانه انتخابات مجلس ششم 
برضد آقای هاشمی موج رسانه ای منفی راه انداخته و او را با بد ترین تهمت ها 
کنش نشان داد و آن را باعث تأسف و عبرت انگیز  و توهین ها همراه کردند، وا
خواند و در دفاع از آقای هاشمی گفت: »تخریب چهره های رقیبی که طی 
سال های اخیر انجام گرفته در تاریخ دو دهه اخیر کشورمان بی سابقه است؛ 
بطور مثال برخورد جناح دولتی در انتخابات مجلس ششم با آقای هاشمی 
رفسنجانی، هم تأسف بار است و هم در عین حال عبرت انگیز است و نکته ای 
نیست که به سادگی امکان توجیه داشته باشد. جمع زیادی از افرادی که 
ادعای حضور در جبهه دوم خرداد را دارند، بخش اصلی حیات خود 
را مدیون شخصیت آقای هاشمی هستند، اما به محض اینکه ایشان 
در مقابل زیاده خواهی ها و انحرافات قطعی این مجموعه ایستاد و در 
انتخابات مجلس ششم به تحمیالت استبدادی آنان تن نداد و تسلیم 
خواسته های غیر منطقی بعضی از این مدعیان مردمساالری نشد، لشکر 
تخریب و ماشین تبلیغاتی آن ها هجوم خود را آغاز کرد و شخصیتی 
را که تا چند ماه قبل، از او به عنوان امیر کبیر دوران سازندگی یاد 
می کردند و حتی مصمم بودند با تغییر قانون اساسی دوره مدیریت 
ایشان را تمدید کنند، با ناجوانمردانه ترین و پیچیده ترین شیوه های 

تبلیغاتی مورد هجوم قرار دادند...!«
احمدی نژاد در انتخابات دوره ششم ریاست جمهوری و دوره دوم هاشمی 
رفسنجانی، زمانی که استاندار اردبیل بود از مسئولین ستاد تبلیغاتی هاشمی 
کبر هاشمی رفسنجانی در  در تهران بود. همچنین وی ریاست ستاد انتخاباتی ا
انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسالمی در منطقه نارمک بر عهده داشت.

   احمدی نژاد در دوم خرداد
با شروع دولت اصالحات، احمدی نژاد نیز به مانند بسیاری از مدیران دولت 
سازندگی از مناصب اجرایی کنار رفت و به تدریس در دانشگاه مشغول شد. او در 
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این دوران کاندیدای انتخابات مجلس ششم شد و در لیست اصولگرایان نیز قرار گرفت 
کثریت آرا در تهران شود.  که نتوانست حائز ا

در همین زمان، احمدی نژاد به عنوان یکی از اساتید انقالبی با مجالت و روزنامه های 
مختلف مصاحبه می کرد و مقاالتی می نوشت که مطالعه این مقاالت برای شناخت 
شخصیت و سوابق او بسیار مفید است. احمدی نژاد در نقد عملکرد دولت اصالحات 
می نویسد: »دوران رهبری امام )ره( و رهبر معظم انقالب قله افتخار مدیریت شیعی است 
گر  و هر کدام در شرایط خاص، دقیق ترین و هوشمندانه ترین عملکرد را داشته اند ... ا
تی وجود دارد باید آن را در رفتار و نگاه الیه مدیریت کشور جستجو کنیم .هر  اشکاال
نقطه ای از کشور که مدیریت آن با نگاه و تفکر انقالب عمل کرد آن جا نقطه افتخار 

ما شد ولی هر جا با این تفکر فاصله گرفتیم به همین میزان دچار مشکل شدیم.«
کره با آمریکا  یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز طی سال های پس از انقالب بحث مذا
بوده است. در دوره اصالحات این بحث بارها و بارها مطرح شد، اما با مخالفت نخبگان و 
مسئولین روبرو شد. احمدی نژاد القای ترس و هراس از قدرت دشمن را از نتایج اقدامات 
ستون پنجم دشمن در کشور دانسته و می گوید: »در شرایطی که آمریکا ایران را تهدید و از 
کره با امریکا اقدامی  هیچ کوششی برای اهانت و تحقیر ملت ایران فروگذار نمی کند، مذا
کامال غیرمنطقی است ... ایجاد فضای یأس آمیز که در آن ترس و هراس از قدرت 
دشمن، انگیزه دفاع را از مردم سلب کند و به القای آشفتگی و بحران )بیانجامد از( 
کره در شرایط تهدید دشمن،  وظایف تبلیغاتی و مطبوعاتی ستون پنجم است ... مذا
معنا و نتیجه ای جز تسلیم ندارد و به تسلیم کشاندن نظام، خود مبنا و اساس 

مأموریت های ستون پنجم است.«
  شهرداری تهران

احمدی نژاد در 13 اردیبهشت 1382 و به دنبال پیروزی فهرست آبادگران در انتخابات 
دوم شورای اسالمی شهر تهران به عنوان شهردار توسط این شورا انتخاب شد. با استقرار 
شورای شهر دوم در بهار 1382 رایزنی ها که برای انتخابات شهردار پایتخت آغاز شده 
بود به صورت جدی پی گیری شد. شورا از گزینه هایی مطرح مانند احمد توکلی، حسن 
غفوری فرد، محمد غرضی و محمود احمدی نژاد برنامه خواست و در جلسات غیررسمی 
به بررسی آن ها پرداخت. نتیجه و جمع بندی آن گفت و گوها انتخاب احمدی نژاد در 

نخستین جلسه علنی شورای شهر به عنوان شهردار تهران بود.«
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بارزترین اقدام احمدی نژاد در شهرداری تهران، ایجاد تحوالتی در نوع مدیریت 
این مجموعه بود. وی با شعار عدالت و احترام به مردم وارد این عرصه شد و 
با برگزاری دیدارهای منطقه به منطقۀ مردمی، این امکان را برای شهروندان 
تهرانی فراهم نمود تا مستقیماً مشکالت خود را با او در میان بگذارند. از 
نخستین اقدامات احمدی نژاد در سمت شهردار تهران، برطرف کردن معضل 
ح ترافیکی عمده برای  ناهمواریهای معابر عمومی بود. احمدی نژاد دو طر
پایخت داشت؛ نخست مونوریل که به دلیل مخالفت کارشناسان به عنوان 
پروژه ای نیمه تمام رها شد و شهردار بعدی پایه های آن را در صادقیه جمع کرد 
و دیگری دور برگردان است که سرنوشتی بهتر از منوریل پیدا نکرد. اقدام دیگر 
ترتیب دادن دیدارهای مردمی با شهروندان تهرانی بود که به صورت منطقه 

به منطقه آغاز شد. 
ریاست جمهوری

ائتالف آبادگران ایران اسالمی که به طور غیررسمی آبادگران نامیده می شد نام 
ائتالفی است که در جریان دومین دوره انتخابات شوراهای اسالمی به عنوان 
یک فهرست انتخاباتی تشکیل شد و موفق به تصاحب 1۴ کرسی از 1۵ کرسی 
این انتخابات شد. این ائتالف در انتخابات مجلس هفتم هم توانست تمامی 
30 کرسی تهران در مجلس شورای اسالمی را به خود اختصاص دهد. بخش 
مهمی که در انتخابات شورای دوم صورت گرفت انتخاب آقای احمدی نژاد به 
عنوان شهردار تهران بود. احمدی نژاد مسئول اجرایی ائتالف آبادگران بود و از 
اعضای فعال ائتالف بود و از سوی برخی گروه های سیاسی مأموریت داشتند 

که این ائتالف را مدیریت کنند. 
حسن بیادی عضو ائتالف »آبادگران« شورای شهر دوم در رابطه با احمدی نژاد 
در انتخابات 8۴ می گوید: »احمدی نژاد را فقط ما حمایت نکردیم. بقیه 
گر  کرد. ا کمک  گروه های سنتی به ایشان  کثر  گروه های سیاسی از جمله ا
احمدی نژاد جایی بگوید که گروه های اصولگرایی به من کمک نکردند حرف 
خوبی نیست و ناشکری است. در واقع گروه های اصولگرا از آقای احمدی نژاد 

حمایت کردند تا وی رئیس جمهور شد.«
در آن انتخابات، شش نامزد اصولگرا که حکمیت شورای هماهنگی نیروهای 
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انقالب را پذیرفته بودند- الریجانی، قالیباف، محسن رضایی، والیتی، احمدی نژاد و 
توکلی - میثاق نامه ای را امضا کردند تا جملگی به نفع نامزد برتر از نگاه نظرسنجی ها، 
کرد. هرچند والیتی هم پس از  گویا تنها توکلی به آن عمل  که  کنار بکشند. میثاقی 
گرچه  اعالم نامزدی هاشمی رفسنجانی، به احترام او، کنار رفت. محسن رضایی هم ا
کناره گیری کرد اما در فاصله یک روزه تا انتخابات این تصمیم را گرفت. این تصمیم وی نه 
به دلیل پایبندی به میثاق، بلکه احتماالً به خاطر نتیجه نظرسنجی ها بود. تصور توکلی 
گر کنار برود، رضایی و احمدی نژاد هم تحت تأثیر قرار می گیرند و کنار می کشند  این بود که ا
گر این کار صورت می گرفت، قالیباف حتماً برنده می شد،  که این اتفاق نیفتاد. به زعم وی ا

اما آقای احمدی نژاد وفا نکرد.
رویکردها و مبانی فکری دولت های نهم و دهم

در بررسی رویکردها و مبانی فکری دولتهای نهم و دهم بایستی به دو نکته اساسی توجه 
داشت؛ نخست اینکه در بسیاری از موارد نگرش و مبانی اعضای کابینه این دولت با حلقه 
اصلی یاران آقای محمود احمدی نژاد - که از آنها به عنوان جریان انحرافی یاد میشود- 
متفاوت بوده است. لذا به همان نسبت که نقاط ضعف و نگرشهای التقاطی متوجه 
جریان انحرافی است، نقاط قوت عمدتاً برآمده از خدمات کابینه دغدغهمند، انقالبی و 
متدین دولتهای نهم و دهم است. در این چارچوب مهمترین نقاط مثبت دولت های 
نهم و دهم که برگرفته از بیانات رهبر انقالب میباشد، عبارتند از: توقف روند غرب باوری 
ح  و غرب زدگی دولت های قبلی؛ جلوگیری از گرایش های سکوالریستی در دولت؛ طر
ح شعار  شعار دولت اسالمی؛ برجسته شدن ارزش ها و شعارهای انقالب اسالمی؛ طر

عدالت محوری.  
نکته دوم اینکه برخی رویکردهای انقالبی دولت نهم و دهم )به طور مثال توقف 
ح شعار دولت اسالمی( به مرور طی سال های پایانی دوران ریاست  غرب باوری و یا طر
جمهوری احمدی نژاد، در نتیجه اقدامات جریان انحرافی کمرنگ تر شد. در مقابل 
خطاهای نگرشی این جریان )به ویژه پس از پایان دولت( بروز و ظهور بیشتری داشت؛ 
همچنان که برخی از آن به عنوان یک تغییر پارادایمی در جهت تغییر پایگاه اجتماعی 
حامیان احمدی نژاد یاد می کنند. آقای محمود احمدی نژاد و حلقه نزدیکانش در 
ابتدای دولت نهم برخی اظهارات جنجال برانگیز و دوپهلو را در حوزه اندیشه و خطوط 
ح می کردند؛ اما در دولت دهم و پس از پایان دوران ریاست  فکری خودشان مطر
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جمهوری آقای احمدی نژاد، نگرش های التقاطی جریان انحراف با مالحظات 
کمتر و صراحت بیشتری بیان می شد. 

مهمترین خطاهای اندیشه ای احمدی نژاد و حلقه نزدیکان به وی شامل این 
موارد است:

1( اندیشه های شبه-اومانیستی؛ در کتاب "روایت انحراف؛ نگاهی نو به افکار 
و عقاید حلقه بهار" در مورد آموزه های حلقه انحراف گفته شده که از نگاه این 
حلقه "انسان" محور اصلی خلقت است. در همین چارچوب نظری اسفندیار 
گر اومانیسم  رحیم مشایی در سخنرانی 29 اردیبهشت ماه 1392 گفت: »ا
می گوید انسان، محور عالم است، ما نباید بگوییم خدا محور عالم است. 
خدا محور عالم نیست؛ بلکه خالق عالم است. خدا در عالم نیست؛ بر 
عالم است. در عالم، انسان محور است.« احمدی نژاد هم در مصاحبه با 
ایندیپندنت فارسی می گوید: »این یک باز تعریف و باز تبیین اصل انقالب است. 
انقالب ملت یک انقالب انسانی بود.« رویکرد شبه اومانیستی و انسانگرایی 
افراطی بهاریها، بهانه ای شده تا هیچ خط قرمزی میان خود با سایر نگرشهای 

اومانیستی مانند فمنیست ها، لیبرال ها، و حتی کمونیست ها قائل نباشند.
2( نفی اساس حکومت دینی؛ احمدی نژاد ادعا کرده که: »ما اصال حکومت 
دینی نداریم. این واژهای غلط و من درآوردی است. دین برای رهایی انسان 
کمیت بر انسان. دین که نیامده خودش را غلبه دهد... آمده است، نه برای حا

ما حکومت دینی نداریم«. 
3( اصرار بر تز اسالم منهای روحانیت؛ احمدی نژاد در مصاحبه با بهار جادوانه، 
کثریت از دین و مفاهیم آن را معیار صحیح  علما را محکوم می کند و فهم ا
کثر مردم نمی فهمند؛ آیا شما  برای فهم متون دینی میخواند: »می گویند ا
می فهمید؟ معیار اینکه شما فهمیدید چیست؟ معیار حق بودن یک مطلب 
کثریت قاطع جامعه  یا یک رفتار چیست؟ یک معیار ملموس معیاری است که ا
پذیرای آن باشد، این معیار درست است.« آیت اهلل سید احمد علم الهدی 
تصریح کرد: مشایی در پاسخ به سؤال یکی از افرادی که گفته بود گفته است 

دوره روحانیت تمام شده است و مردم با آن ها کاری ندارند! 
۴( تلقی انحرافی از مهدویت؛ احمدی نژاد در پیام تسلیت خود به دولت و ملت 
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ونزوئال، هوگو چاوز را "در حقیقت شهید راه خدمت به ملت ونزوئال و پاسداری از ارزش های 
انسانی و انقالبی" خواند و نوشت: »تردید ندارم که او بازخواهد گشت و به همراه همه 
کان، انسان کامل، خواهد آمد«.  صالحان و حضرت مسیح )ع( و تنها باقیمانده از نسل پا
همچنین احمدی نژاد مدعی شد: »خدا و امام زمان را داریم محدود می کنیم. یکی از 
آقایان آمده بود و به ما می گفت هر انسانی می خواهد با امام زمان ارتباط برقرار کند از 
طریق مراجع. گفتم مبنای این حرف کجاست؟ یعنی امام زمان نمی تواند برود با رجبعلی 
خیاط و با آن قفل ساز و پیر پاالن دوز یا در بیایان یک نفر را نجات دهد یا حتی یک نفر را 
هدایت کند؟ امام زمان نمی تواند؟ کی به شما گفته که امام زمان محدود است؟ این 
غلط است. شما حق ندارید امام زمان را محدود کنید.«! مشایی نیز می گوید: »هر کس 
در این مسیر یک گام از آقای احمدی نژاد عقبتر باشد، گناهکار است. یک گام جلوتر باشد 

هم...احمدی نژاد راه و نماد ماست. اسم او اسم امام زمان را به همراه می آورد.«
۵( باورهای خاص در مورد اسالمگرایی؛ مشایی معتقد است که دوره اسالمگرایی به 
پایان رسیده است. »ما در سال ۵7 انقالب کردیم که اسالم را صادر کنیم. درست است؟ 
اما من اینجا عرض می کنم دوره اسالمگرایی به پایان رسیده است. معناش این 

نیست که اسالمگرایی وجود ندارد نه؛ دوره اش تمام شده«.
کید بر والیت در برابر والیت فقیه؛ احمدی نژاد در اولین همایش قوه  مجریه در حقوق  6( تا
اساسی جمهوری اسالمی ایران که در تاریخ 16 آذرماه 1391 برگزار شد، گفت: »تنها سندی 
گر می گوییم والیت مطلقة فقیه، چون اینجا  که در اختیار ماست، قانون اساسی است. ا
هست« در همین راستا رفیقدوست نیز از وزیر مسکن دولت نهم نقل می کند که »او مدام 
بحث می کرد و مدام میگفت آقا آقا! من به او گفتم بگو منظورت از آقا همان مقام معظم 

رهبری است که ایشان یک بار هم زیر بار نرفت. 
7( تساهل و تسامح فرهنگی و اخالقی؛ در اوایل تیر ماه 138۵، اسفندیار رحیم مشائی در 
گر دوست دارند می توانند هم  پاسخ به خبرنگار روزنامه "صباح"  می گوید: }مردم در ایران{ ا
مشروبات الکلی استفاده کنند و  هم بی حجاب باشند و هم با مایو بگردند! !   احمدی نژاد 
8 مهرماه 1398 در مصاحبه با ایندیپندنت فارسی می گوید: »ما هیچ حدی برای آزادی 

انسان قائل نیستیم.«
8( قرائت ناسیونالیستی از اسالم و مکتب ایرانی؛ اسفندیار رحیم مشایی 13 مرداد 
ج از کشور می گوید: »مکتب اسالم  89، در مراسم اختتامیه همایش ایرانیان مقیم خار
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دریافت های متنوعی از آن وجود دارد... دریافت ناب از حقیقت ایمان و 
وحقیقت توحید وحقیقت اسالم مکتب ایران است. باید از این پس ما 
مکتب ایران را به دنیا معرفی کنیم.« دکتر محمود احمدی نژاد در اجالس 
گی های کسانی  کید بر این نگاه گفت: یکی از ویژ رؤسای آموزش و پرورش با تأ
که وارد نظام آموزش و پرورش می شوند، عشق به ایران زمین است. برخی خیال 
نکنند که این حرف بنده مبنی بر ملی گرایی و ناسیونالیسم است چرا که امروز 
ایران یك جغرافیا، ملیت و قوم و قبیله نیست بلکه یك راه و مکتب است. مشایی 
گر مکتب  ج از کشور، گفت: ا در مراسم اختتامیه همایش ایرانیان مقیم خار
ایران را بشناسیم شناخت جلوه های آن آسانتر خواهد شد. ایران محل تالقی 
ارزش های آسمان و زمین است خداوند و انسان هر دو در ایران تعظیم شده اند.
9( تکثرگرایی دینی: احمدی نژاد پلورایسم را نیز یک اندیشه خوب معرفی 
می کند: »جالب این است که وقتی با آقای مهندس ]مشایی[ درباره پلورالیسم 
گر هر اندیشه ای خوب است و  یا تکثرگرایی صحبت می کردم، همین را گفتم که ا
بهره ای از حقیقت دارد« احمدی نژاد در مصاحبه خود با وبسایت ایندیپندنت 
ح نظراتش می گوید: »این دینی که در اختیار ملت ها است دین  فارسی در شر

پیروان پیامبران هست نه خود پیامبران.« 
    رابطه با ولی فقیه

درباره حمایت های رهبر معظم انقالب از دولت های نهم و دهم نظرات 
گونی وجود دارد و برخی این حمایت را حمایتی تام و تمام می دانند، اما  گونا
باید توجه داشت که رهبر انقالب از تمامی دولت ها حمایت می کنند تا دولت ها 
بتوانند با قوت به کار خود ادامه دهند و همچنین انتخاب مردم برای اداره ی ۴ 
ساله ی کشور محترم شمرده شود. ایشان منطق حمایتشان از دولت ها را بارها 
بیان کرده اند. حمایت های ایشان به معنای موافقت با همه ی سیاست های 
یک دولت نیست و ممکن است مقام معظم رهبری با برخی از سیاست های 
یک دولت مخالف باشند، اما درعین حال از دولت حمایت کنند. نکته مهمی 
که وجود دارد این است که آیت اهلل خامنه ای در آخر هر دولتی از رئیس جمهور 
آن دولت نیز تقدیر می کنند، اما این تقدیر درباره احمدی نژاد به صورت بسیار 
کمرنگی اتفاق افتاد؛ برعکس رؤسای جمهور گذشته )هاشمی رفسنجانی، 
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خاتمی( و این نشان می داد که رهبر انقالب نکات مثبتی که درباره دولت های نهم و دهم 
ح کرده اند بیشتر معطوف به خود دولت است تا شخص رئیس جمهور. همچنین  مطر
رهبری یک تذکری هم نسبت به فعالیت های مدیران کارآمد و شایسته این دولت در 
آینده بیان فرمودند، که توجه آن ها در مسئولیت ها معطوف به »اهداف انقالب« باشد.

احمدی نژاد در دوره ی هشت ساله ی ریاست جمهوری خود اقدامات و تصمیماتی را 
خالف نظر رهبری گرفت که نهایتاً رهبر انقالب در این موضوعات، موضع گیری علنی 
کردند: همچون ماجرای برکناری مشایی از معاون اولی، ابقاء وزیر اطالعات با حکم 
حکومتی، خانه نشینی 11 روزه و مخالفت با الحاق سازمان حج به سازمان میراث 

فرهنگی. در ادامه به تشریح هرکدام از موضوعات پرداخته می شود.
27 تیر 88، محمود احمدی نژاد اسفندیار رحیم مشایی را برای هفته های پایانی عمر 
دولت نهم به عنوان معاون اول خود تعیین کرد. مشایی به دلیل اظهارنظرهایی چون 
»دوستی با مردم اسرائیل«، »پایان دوران اسالم گرایی« و هم چنین حضور در محفلی 
هنری در ترکیه که شامل مراسم رقص هم بود، مورد حساسیت سیاسیون اصولگرا و 
روحانیون بود. بعدازاین اقدام احمدی نژاد، سید محمدحسن ابوترابی فرد گفت: 
دستور رهبری مبنی بر برکناری مشایی »کتباً به رئیس جمهور ابالغ گردیده است« و 
باید سریعاً اجرا شود اما متأسفانه باز توجهی نشد و لذا بنده مأموریت پیدا کردم که این 

موضوع را به اطالع مردم برسانم.
در این ماجرا آقای احمدی نژاد روز شنبه، بیست و هفتم تیرماه، نامه رهبری را دریافت 
کرد. همان روز و روز یکشنبه اقدامی در جهت برکناری مشایی انجام نداد. روز دوشنبه 
کرد اما موفق نشد و در عوض روز سه شنبه طی مصاحبه ای  برای لغو حکم تالش 
تلویزیونی که صداوسیما از پخش آن خودداری کرد و روز چهارشنبه در مراسم تودیع 
مشایی به شدت از وی تقدیر کرد و روزهای پنج شنبه و جمعه را نیز به سکوت گذراند. 
جمعه شب متن حکم رهبری برای اطالع عموم منتشر شد. در این شرایط احمدی نژاد 
و مشایی مجبور به تمکین از حکم رهبری شدند و متعاقب آن رسانه ها متن استعفای 
مشایی را منتشر کردند و به دنبال آن احمدی نژاد با این استعفا موافقت کرد و طی نامه ای 

اجرای حکم ولی فقیه را اعالم کرد.
28 فروردین ماه سال 90 رئیس جمهور وزیر اطالعات را در پوشش استعفا برکنار کرد و وی 
را به سمت مشاور اطالعاتی خود منصوب کرد. خبرگزاری ها همان روز از مخالفت مقام 
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معظم رهبری با کنار رفتن حجت االسالم حیدر مصلحی از وزارت اطالعات و 
ابقای وی با حکم حکومتی خبر دادند. در این زمان هنوز خبری رسمی از سوی 

دفتر رهبر انقالب منتشرنشده بود.
پارلمان نیوز در همان زمان مدعی شد که اصرار مصلحی بر برکناری یکی از مدیران 
وزارت اطالعات که موردحمایت اسفندیار رحیم  مشایی بوده است دلیل برکنار 
شدن وی بوده است و برخی از سایت ها نیز به طور ضمنی گفتند که مشایی 
می خواهد بر وزارت اطالعات مسلط شود و از اسناد طبقه بندی شده »بهره برداری 
سیاسی« کند. دو روز بعد از انتشار خبر استعفای مصلحی، خبرگزاری ها متن 
نامه ی رهبر معظم انقالب به حیدر مصلحی مبنی بر ابقای وی به عنوان وزیر 
اطالعات را منتشر کردند. رهبر انقالب در این نامه که در تاریخ 30 فروردین ارسال 
شده بود، از مصلحی خواسته بودند که »با حمایت دولت خدمتگزار« بدون 
سستی و با اهتمام بیشتر به کار خود ادامه دهد. این تصمیم رهبری موجب 

اختالفات وی با رهبری و در نهایت خانه نشینی احمدی نژاد می شود.
با قهر رئیس جمهوری، شرایط به سمتی رفت که همه دوست داران انقالب با 
گوشزد ضرورت تبعیت از ولی فقیه و تبعات تمرد از آن، به نصیحت و سپس انذار 
دکتر احمدی نژاد پرداختند. سید مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری دولت 
دهم احمدی نژاد در برنامه »دست خط« درباره ماجرای 11 روزه خانه نشینی 
رئیس جمهور این گونه اظهار می کند که جمعی از وزرا سراغ احمدی نژاد رفتیم 
و »حقیقتاً خیلی دلم شکسته بود. گفتم آقای دکتر اجازه ندهید بسیج 
سرافکنده شود، بسیج خیلی از شما حمایت کرد. نیروهای حزب اللهی 
دل شکسته نشوند. در نهایت من سه بار ایشان را به حضرت زهرا )س( قسم 
دادم که اصالً هم خودم گریه ام گرفته بود و هم دوستانی که آنجا بودند برخی 
گریه کردند؛ نشد! بعد بیرون آمدیم و دست به دامن آیت اهلل یزدی شدیم. آنجا 

هم باز نشد.«
در ایامی که احمدی نژاد خانه نشینی را اختیار کرده بود، شخصیت ها و افراد 
مختلفی از علما و سیاسیون با هدف نصیحت و پایان بخشیدن به خانه نشینی 
و قهر او به دیدار وی رفتند. از جمله کسانی که در آن ایام به دیدار احمدی نژاد 
رفتند، آیت اهلل جنتی دبیر شورای نگهبان و آیت اهلل محمد یزدی، رئیس جامعه 
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مدرسین حوزه علمیه قم بود که چند روز پس ازاین دیدار، خبر این گزارش در همان ایام 
سال 1390 توسط برخی رسانه ها منعکس شد، که نشان می داد احمدی نژاد حتی به 
توصیه این بزرگان هم عمل نکرده و رهبری نیز در پاسخ به احمدی نژاد که گفته بود »نظام 
گر نظام مسئولش من هستم که من  گر نتواند من را تحمل بکند!«، فرموده بودند: »ا ا

تحمل کردم و شما را این دو،  سه ساله تحمل کردم!«
در ماجرای الحاق سازمان حج به سازمان میراث فرهنگی، شورای عالی اداری که ریاست 
آن برعهده محمود احمدی نژاد بود، اردیبهشت 1388 »سازمان حج و زیارت« را از وزارت 
ج می کند و مسئولیت آن را به سازمان »میراث فرهنگی،  فرهنگ و ارشاد اسالمی خار
گذار می کند. اسفندیار رحیم مشایی، معاون رئیس جمهور  صنایع دستی و گردشگری« وا
و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، بالفاصله رئیس سازمان حج و زیارت را تغییر 

می دهد و سرپرست جدیدی را منصوب می کند.
حجت االسالم محمد محمدی  ری شهری، نماینده مقام معظم رهبری در سازمان حج 
کنش نشان می دهد. ایشان با اشاره  و سرپرست حجاج ایرانی نسبت به این موضوع وا
به اینکه حکم انتصاب سرپرست جدید بدون هماهنگی صادر شده و فاقد مبنای قانونی 
است. اما نهایتاً رهبری مجبور می شوند به ماجرا ورود کنند و این موضوع یک روز بعدازآن 
بود که رئیس دولت، حرف مشایی را حرف دولت خوانده بود و احمدی نژاد برای عدم 

اجرای حکم رهبری تقال می کرد.
حجت االسالم محمدی ری شهری در خاطرات خود به 3 نامه رهبری و اقدام احمدی نژاد 
با اطالع قبلی از مخالفت رهبری در الحاق سازمان حج و زیارت به سازمان میراث فرهنگی 
اشاره کرده و می گوید: »برایم سؤال شد که چگونه علی رغم ابالغ نظر رهبری، آقای 
احمدی نژاد دست به چنین اقدامی زده است؟! البته پیش از آن هم سابقه داشت که 

وقتی ایشان با نظری مخالف بود، بعضی از نامه ها گم می شد!
گفتنی است نامه اول، از دفتر مقام معظم رهبری به آقای احمدی نژاد نوشته شده بود 
که در آن مخالفت معظم له به اطالع ایشان رسیده بود. البته این نامه پس از یک هفته 
مجدداً به صورت "آنی" نیز برای ایشان ارسال گردید. نامه دوم را مقام معظم رهبری با 
دست خط خودشان برای رئیس جمهور نوشته بودند. بعدازاین دو نامه و هنگامی که 
مشاهده شد دولت همچنان در پی عملی ساختن تصمیم خود است و ضمناً حکم آقای 
لیالی توسط آقای مشایی صادر گردید و به ذی حسابی هم دستور مسدود کردن حساب 
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سازمان حج ابالغ گردید، آیت اهلل خامنه ای دستور می دهند نامه سوم خطاب 
به من نوشته شود. آقای حجازی دراین باره توضیح داد: "به آیت اهلل خامنه ای 
عرض کردم: »چرا این مطلب را به آقای ری شهری نوشته شود؟ آن را به خود 
آقای احمدی نژاد بنویسم.« ایشان فرمودند: نه، دیگر به او نمی گویم و به آقای 
ری شهری نوشته شود. البته نمی خواستم کار به اینجا بکشد، ولی به هرحال 
کشیده شد." در واقع آقای احمدی نژاد تا قبل از اینکه شرایط به این صورت 
درآید، حاضر نبود دستور مقام معظم رهبری را بپذیرد، این گونه موضع گیری 

ایشان برابر رهبری تا آن تاریخ، بی سابقه و شگفت انگیز بود.«
  اختالف و درگیری با قوه قضاییه

احمدی نژاد در طول دوره ی ریاست جمهوری خود تنش های مختلفی را در 
تعامل با قوه قضاییه ایجاد کرده بود که به چند مورد از آن اشاره خواهد شد. 
این اختالف تنها به دوره ی ریاست جمهوری وی محدود نبوده و بعد از اتمام 
دوره ریاست جمهوری نیز این روند با شیب تندتری طی شد؛ خصوصاً در روند 
بررسی پرونده های اطرافیان احمدی نژاد این اختالفات مشهودتر بود. اما 
جالب این است که احمدی نژاد سال ها پیش درحالی که به عنوان »عضو جامعه 
اسالمی مهندسین« مصاحبه می کرد، روز 8 دی 1380 در گفت وگویی با ایسنا 
گفته بود: »کسانی قوه قضاییه را متهم می کنند که خود صد در صد حزبی عمل 
می کنند... می خواهند متخلف را قهرمان جلوه دهند بعد می گویند سیاسی 
برخورد می کنند... همواره دیکتاتور ها از مقابله با قوه قضاییه و قانون شروع 
کرده اند! به نظر من بیش از اینکه دوگانگی در رفتار قوه قضاییه وجود داشته 

باشد، در رفتار جریانات سیاسی وجود دارد.«
ماجرای درخواست احمدی نژاد به رئیس قوه قضاییه در خصوص بازدید از 
زندان اوین، یکی از مهم ترین حاشیه های دولت با قوه قضاییه بود. به خصوص 
آنکه این حاشیه سازی در حالی صورت گرفته که شرایط قیمتی بازار در مرحله 
بحران است و مشکالت اقتصادی به دلیل نوسانات شدید ارزی اعتراض های 
بسیار جدی را به همراه داشته است. البته این حاشیه سازی در آن زمان، به 
این دلیل اعتراض های بیشتری در پی داشت که هنوز چند روز از توصیه مقام 
معظم رهبری به مسئوالن در خصوص حفظ آرامش آن هم در آستانه انتخابات 
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نگذشته بود.
محمود احمدی نژاد از طریق وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه اطالع می دهد که 
قصد دارد هفدهم مهرماه 1391 از زندان اوین بازدید کند، اما در آن روز امکان بازدید 
رئیس جمهور از زندان اوین فراهم نمی شود. آیت اهلل آملی الریجانی رئیس قوه قضاییه 
به وزیر دادگستری می گوید: »به آقای رئیس جمهور بفرمایید فعالً این بازدید مصلحت 
نیست، هر زمان مصلحت بود اعالم می کنم.« اواخر مهرماه بار دیگر محمود احمدی نژاد 
نامه ای به رئیس قوه قضاییه می نویسد و از او می خواهد هماهنگی الزم را برای بازدید از 
زندان اوین فراهم آورد. درخواستی که ناظران معتقد بودند صرفاً به دلیل زندانی شدن 
ح شده است و این تلقی را در  کبر جوانفکر مطر یکی از مسئولین دولتی؛ یعنی علی ا
محافل سیاسی و افکار عمومی به وجود آورد که دلیل درخواست، یک مانور تبلیغاتی 
است برای اینکه ایشان بتواند با فشاری که به قوه قضائیه از طریق بازدید از زندان اوین 
می آورد، یکی از یاران نزدیکش را از زندان آزاد کند. این بار رئیس قوه قضاییه در نامه ای 
»خیلی محرمانه« )91/7/30( به رئیس جمهوری اعالم می کند بازدید شما در این شرایط 
»حتماً شائبه سیاسی بودن این گونه اعمال را در اذهان برخی تقویت خواهد کرد« لذا 
فعالً مصلحت نیست که شما از زندان اوین بازدید کنید. عالوه بر رئیس قوه قضاییه، 
سخنگوی این قوه هم در پاسخ به درخواست بازدید احمدی نژاد چنین تذکری را بیان 

می کند.
احمدی نژاد پس از عدم موافقت ریاست قوه قضاییه از بازدید زندان اوین، اقدام به ارسال 
پاسخ سرگشاده به نامه »خیلی محرمانه« رئیس قوه قضاییه کرد. یکی از حاشیه سازترین 
قسمت های نامه احمدی نژاد هم این جمله بود که بازتاب های زیادی داشت، »مگر 
بناست قوه قضائیه و یا زندان اوین در انتخابات آتی نقشی ایفا نمایند!« و احمدی نژاد 
با استناد به این دلیل که این مکاتبات مربوط به حقوق اساسی ملت است ضرورتی به 
محرمانه بودن ندارد، مدعی می شود بر اساس اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهوری 
وظیفه قانونی بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی در قوه قضاییه را دارد و در رد 
مصلحت سنجی رئیس قوه قضاییه اظهار می دارد: »آیا قابل قبول است که این جانب 
نیز پرداخت بودجه های کالن به قوه قضائیه را به مصلحت ندانم.« و اتهاماتی را متوجه 

قوه قضاییه و رئیس قوه می کنند.
آیت اهلل آملی الریجانی دو روز بعد در تاریخ 91/8/3، نامه ی خود به احمدی نژاد را 
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کنونی و پس از  که در شرایط خاص  این گونه آغاز می کند: »بسیار متأّسفم 
رهنمودهای مقام معظم رهبری دائر بر ضرورت حفظ آرامش و وحدت و توجه به 
مشکالت مردم، شاهد چنین مکاتبات رسانه ای هستیم. از باب انجام وظیفه و 
تنویر افکار عمومی و دفاع از قانون اساسی و حقوق عامه و جلوگیری از انحرافات 
و قانون گریزی ها ناچار از توضیحات زیر می باشم و همانطور که در نامه محرمانه 
کره تاریخ بماند.« بعدازاینکه ایشان دالیل  گفته ام: این سطور را می نگارم تا در ذا
حقوقی خود را در رد ادعای احمدی نژاد تشریح می کند، اظهار می دارد مرجع رسمی 
تفسیر قانون اساسی که فصل الخطاب در این امور خواهد بود، شورای محترم 
کنون بفرمایید چرا و به چه مجوزی به خود  نگهبان است که خالف نظر شما است. ا

حق می دهید در مقابل رأی تفسیری شورای نگهبان تمکین ننمایید؟
نهایتاً بعد از چند روز در تاریخ 10 آبان 1391 رهبر معظم انقالب به مسئوالن 
کشور هشدار می دهند که کشاندن اختالف ها میان مردم خیانت است. مقام 
معظم رهبری در این خصوص تذکر می دهند که »اختالفات مضر است. 
هم اختالفات بین مسئولین مضر است؛ هم بدتر از آن، کشاندن اختالف 
میان مردم مضر است. این را من به مسئولین، به رؤسای محترم هشدار 
می دهم. مراقب باشند.« نامه نگاری ها و پینگ پنگ مکاتباتی محمود 
احمدی نژاد با آیت اهلل صادق الریجانی، پس از هشدار تند رهبر انقالب پایان 
می گیرد اما محمود احمدی نژاد چند ماه بعد با افشای نواری در جلسه مجلس 
و موضع گیری در جریان دستگیری مرتضوی جنجالی دیگر علیه قوه قضاییه 

می آفریند.
شامگاه دوشنبه 16 بهمن 91 خبر بازداشت سعید مرتضوی منتشر شد و همین 
باعث شد که احمدی نژاد صبح سه شنبه پیش از ترک تهران به مقصد قاهره، در 
فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران با ابراز تأسف از دستگیری سعید مرتضوی 
اظهار کرد: »متأسفانه نمی دانم چطور است که کس دیگری تخلف کرده اما 
شخص دیگری دستگیر می شود. قوه قضائیه باید، قوه قضائیه ملت باشد نه 
قوه قضائیه یک سازمان ویژه خانوادگی. این کار بسیار زشت است و شایسته 
ملت، جمهوری اسالمی و قوه قضائیه نیست. زمانی که از سفر به مصر برگردم 

به طور ویژه این موضوع را دنبال می کنم.«
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   درگیری و عدم همکاری با قوه مقننه
تلقی دکتر احمدی نژاد از ریاست جمهوری، داشتن قدرت کامل و فراتر از قوای دیگر بود. 
برخی این تلقی ایشان را برآمده از روحیه ی خودرایی وی می دانند. این رویه به گونه ای 
بود که در همان سال های اولیه ی دولت، اختالفی بزرگ میان احمدی نژاد و مجلس 
اصولگرا پیش آمد. ماجرا از این قرار بود که مجلس قانونی را با عنوان اصالح جداول 
شماره 8 و ۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران و قانون بودجه سال 1386 کل کشور به منظور تأمین کسری اعتبار گازرسانی 
به روستاهای کشور تصویب نمود و ابالغیه ی آن را به ریاست جمهوری اعالم نمود. 
رئیس جمهور نامه ای را به رئیس وقت مجلس، دکتر حداد عادل، نوشت و در آن به جای 

شورای نگهبان به مغایرت مصوبه با قانون اساسی پرداخت.
با توجه به عدم اجرای قانون از سوی دولت و اصرار رئیس جمهور به مغایر بودن با قانون 
اساسی، حداد عادل نامه ای به رهبری زد و از ایشان کسب تکلیف کرد. رهبر انقالب نیز 
کید کردند.  در خصوص ضرورت الزم االجرا بودن مصوبات قانونی مجلس برای همه قوا تأ
بااین حال احمدی نژاد نامه ای تندتری به ریاست مجلس نوشت و مخالفت خود را علنی 
کرد. گفتنی است تا زمانی که این نامه ی تند رئیس جمهور منتشرنشده بود، حداد عادل 
اختالف پیش آمده را علنی نکرده بود اما پس از اقدام رئیس جمهوری به رسانه ای کردن 
ح مختصری از آنچه پیش آمده بود بیان کرد.  اختالفات وی نیز در هیئت رئیسه شر
نامه ی احمدی نژاد پس از آنی بود که پاسخ رهبر معظم انقالب به رئیس مجلس 
ارسال شده بود و رئیس جمهور از آن اطالع داشت. همچنین پس ازآنکه حداد 
عادل فردای انتشار نامه ی رئیس جمهور سخنانی را در دفاع از کار خود بیان کرد مجدداً 
رئیس جمهور مصاحبه کرده و در آن ضمن تأیید اقدام خود، وظیفه ی رئیس جمهور را 
کید می کند مصوبه ای که مسیر قانونی را طی نکند  نظارت بر اجرای قانون دانسته و تأ

رئیس جمهور وظیفه دارد که با آن مخالفت نماید.
با شروع مجلس هشتم برخالف تصور رایج در آن برهه، حداد عادل رئیس مجلس نشد. 
چگونگی به ریاست رسیدن علی الریجانی در مجلس هشتم به واسطه حمایت محمود 
احمدی نژاد و نزدیکان او سال ها به طور غیررسمی در محافل و برخی اوقات در رسانه ها 
ح می شد اما نه تنها احمدی نژاد و یارانش این موضوع را نمی پذیرفتند، بلکه  مطر
جوانفکر، مشاور رسانه ای وی، طی اظهاری حمایت احمدی نژاد از الریجانی را به کلی 
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نفی کرده بود؛ تا اینکه حجت االسالم حمید رسایی نماینده سابق مردم تهران 
در مجلس شورای اسالمی، از ماجرای چگونگی به ریاست رسیدن الریجانی 
در مجلس هشتم به واسطه حمایت احمدی نژاد به طور کامل پرده برداشت 
و نوشت: «طیف دیگری از نمایندگان بودند که علی رغم انتقاداتشان نسبت 
به الریجانی، معتقد بودند برای حل مشکالت مردم و کاهش تنش های بین 
دو قوه، با توجه به تمایل شدید رئیس دولت نهم به ریاست الریجانی، بهتر 

است به آن تن دهیم.«
کمتر از یک سال از استقرار  نخستین چالش دولت دهم با مجلس نهم در 
مجلس جدید یعنی در 1۵ بهمن ماه سال 1391 و در جریان استیضاح عبدالرضا 
شیخ االسالمی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل انتصاب سعید 
گرفت. نمایندگان  مرتضوی در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی شکل 
استیضاح کننده معتقد بودند که انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل 
تأمین اجتماعی غیرقانونی است و می بایست عزل شود اما امتناع عبدالرضا 
شیخ االسالمی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم از این کار و حتی پا در 
کسیون اصولگرایان،  میانی چهره هایی چون غالمعلی حداد عادل، رئیس فرا

برای استعفای مرتضوی مانع این استیضاح نشد.
احمدی نژاد در دفاعیات خود ضمن متهم کردن علی الریجانی رئیس مجلس، 
به دخالت در امور اجرایی، تهدید به افشای برخی مطالب کرد و سپس کلیپی 
تصویری از دیدار سعید مرتضوی و فاضل الریجانی )برادر رئیس مجلس( در 
جلسه علنی پخش شد که صوت آن کامالً نامفهوم بود و ازاین رو، وی اقدام به 
خواندن سخنان ردوبدل شده میان آن دو نفر کرد. به گفته احمدی نژاد، در این 
جلسه فاضل الریجانی از مرتضوی خواسته است با گروه »ز« )که بعدها معلوم 
کت با بابک زنجانی  شد بابک زنجانی متهم نفتی است( کار کند و خواهان شرا
کار حاضر است تا موافقت علی  و سازمان تأمین اجتماعی شده و برای این 
الریجانی به عنوان رئیس مجلس و صادق الریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه 
را نیز کسب کند. اظهارات احمدی نژاد با اعتراضات نمایندگان همراه شد؛ رئیس 
مجلس نیز در پاسخ به این ادعاهای رئیس دولت دهم گفت »مشکل اینجاست 
شما افرادی را به عنوان یاران خودتان انتخاب کردید، پرونده هایی دارند که 
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نمی گذارید رسیدگی شود، فشاری نیست. از من می پرسید، همین مطالبی که گفتید به 
دادگاه می دادید رسیدگی کنند. مگر ما از کسی دفاع می کنیم؟ ما نزدیک ترین فردمان 
هم باشد و تخلف کرده باشد، می گوییم رسیدگی کنند. ولی شما نمی گذارید رسیدگی 
شود، اشکال این هاست... تهمت های زیادی که در این جلسه نثار بنده کرده اند هیچ 
ربطی به موضوع استیضاح نداشت... بنده با برادرم ارتباطی ندارم. ایشان مدام می گوید 
با آقای فاضل الریجانی، در کشور خیلی ها هستند نسبت دارند و رفتارهای متفاوت دارند 
ما با هم ارتباطی نداریم. اتفاقاً خوب شد که شما مرتب می گویید »بگم، بگم«، در کشور 
»بگم، بگم« راه انداختید، امروز این فیلم را پخش کردید که مردم شخصیت شما را بهتر 

بشناسند.«
پس ازاین اتفاقات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان با محکوم کردن 
رفتارهای ناشایست احمدی نژاد در مجلس و برخورد نادرست برخی از نمایندگان، اظهار 
داشتند: »قضیه ای در مجلس پیش آمد؛ قضیه ی بدی بود، قضیه ی نامناسبی بود؛ هم 
ملت را ناراحت کرد، هم نخبگان را ناراحت کرد. بنده ی حقیر هم از دو جهت ناراحت 
شدم: هم خودم در مقابل این قضایا احساس تأثر می کنم؛ هم به خاطر ناراحتی مردم، 
انسان احساس تأثر می کند. خب، رئیس یک قوه به استناد یک اتهاِم ثابت نشده 
ح نشده ای در دادگاه، دو قوه ی دیگر را متهم کرد؛ این کار بدی بود، این کار  و مطر
ع است، هم خالف قانون است، هم  نامناسبی بود؛ این جور کارها، هم خالف شر
گر یک فردی متهم به  خالف اخالق است، هم تضییع حقوق اساسی مردم است. ا
گر ثابت هم می شد،  فساد است، نمی شود به خاطر او انسان دیگران را متهم کند؛ حّتی ا
کمه ای نشده. به استناد متهم  چه برسد به اینکه ثابت نشده است، دادگاهی نرفته، محا
کردن یک نفر، انسان بیاید دیگران را، مجلس را، قوه ی قضائیه را متهم کند؛ این کار 
درست نیست، این کار غلط است. بنده فعالً نصیحت می کنم. این کار، کار شایسته ای 
برای نظام جمهوری اسالمی نیست... دفاعی هم که رئیس محترم قوه از خودش کرد، 

آن هم یک قدری زیاده روی بود؛ لزومی نداشت.«
  اختالف و درگیری با مراجع تقلید

بسیاری از حوزویان، مراجع و به ویژه طالب جوان در سال 138۴ فکر می کردند با آمدن 
احمدی نژاد پیوند و تعاملی محکم با حوزه ها و آرمان دولت دینی محقق خواهد شد، اما 
این باور زیاد دوام نیاورد. احمدی نژاد نه تنها در تصمیمات و اقدامات خود نشان داد که 
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با مراجع فاصله ی فکری دارد بلکه تیم احمدی نژاد به تخریب مراجع و علما 
نیز پرداختند. به طوری که رهبر معظم انقالب اسالمی در شهریورماه 1388 در 
دیدار با هیئت دولت فرمودند: »نصیحت علماى دینی را قدر بدانید، مغتنم 
بشمارید. گاهی علماى دین، بزرگان دین، مراجع حّتی، نصایحی می کنند، 
درباره      ى مسائلی توصیه هایی می کنند؛ این را مغتنم بشمرید؛ این ها را حمل بر 
محبت و عالقه      مندى بکنید. ما می دانیم، آقایان، بزرگان علمائی که هستند... 
یک وقت توصیه      اى می کنند، از روى عالقه      مندى است، از روى دلسوزى است؛ 

این ها را خیلی باید قدر دانست.«
احمدی نژاد نامه ی ورود زنان به ورزشگاه آزادی را اردیبهشت سال 138۵ 
به محمد علی آبادی رئیس وقت سازمان تربیت بدنی می زند. این دستور 
احمدی نژاد برای ورود زنان به ورزشگاه ها، تیتر نخست برخی از روزنامه های 
کنش مراجع عظام روبه رو می شود. اما  ایران می شود. اما این دستور با وا
علی رغم مخالفت مراجع عظام همچون آیت اهلل مکارم شیرازی، آیت اهلل نوری 
همدانی و آیت اهلل فاضل لنکرانی با این امر، احمدی نژاد تا دو هفته بر این دستور 

خود پافشاری می نماید.
  متهم کردن سپاه پاسداران انقالب اسالمی

گرچه سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان یک نهاد انقالبی وظیفه ی خود  ا
می داند که برای پیشبرد و حراست اهداف انقالب از دولت ها حمایت نماید، 
اما دولت احمدی نژاد نه تنها قدردان این حمایت ها نبود بلکه اقدام به تخریب 

سپاه پاسداران نیز می نمود.
احمدی نژاد در دی ماه سال 91 در نشست خبری، تلویحًا نماینده ولی فقیه 
در سپاه پاسداران را خطاب قرار داد و گفت: »هرکس بخواهد مردم را مدیریت 
کند، مردم او را مدیریت می کنند.« این سخن رئیس جمهور اشاره به سخنان 
حجت االسالم علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه داشت که روز قبل از این 
نشست، ادعای دخالت سپاه در انتخابات را فاقد سند دانسته و عنوان کرده 
بود »سپاه تنها چارچوب ها و معیارها را تبیین می کند و این به معنای دخالت 
در انتخابات نیست.« محمود احمدی نژاد چندی بعد و در جریان یک مصاحبه 
کید کرد و گفت:  زنده در رسانه ملی بر این که انتخابات باید »آزاد« برگزار شود تأ
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»در مسائلی که اختالف هست و هر کس یک گوشه را می کشد، حرف آخر را باید ملت بزند. 
ملت باید در انتخابات حرف آخر را بزند. احدی هم نباید تأثیری در رأی مردم بگذارد. 

بعضی فکر می کنند باید جای مردم تصمیم بگیرند.«
کنش های زیادی روبرو شد و نهایتاً این رهبر انقالب  این سخنان رئیس جمهوری با وا
بودند که نسبت به استفاده از لفظ »انتخابات آزاد« که هم توسط احمدی نژاد و هم 
کید کردند: »انتخابات در ایران پس از انقالب  هاشمی استفاده می شد، هشدار داده و تأ

اسالمی همواره »آزاد« بوده است.«
در اسفندماه 1391 احمدی نژاد در اقدامی دیگر سپاه را به دخالت در انتخابات نظام 
پزشکی متهم کرد. حجت االسالم سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه به اتهام زنی 
کنش نشان داد و گفت: »بنده از جریانات خودی که در حمله به سپاه  احمدی نژاد وا
با جریانات بیگانه هم زبان می شوند گله مند هستم. نباید نوعی رفتار کنیم که دشمن 
حرکت می کند. در موضوع انتخابات نظام پزشکی سپاه فقط پاسخ استعالم ها را 
داده است. استعالم جواب دادن جرم نیست. در خصوص انتخابات نظام پزشکی از 
چهار مرکز استعالم گرفته شد که یکی از آن مراجع اطالعات سپاه بود«. چند ساعت از 
انتشار سخنان رئیس دولت نگذشت که سردار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی 
گفت: »اقدام اطالعات سپاه در روند بررسی صالحیت ها در  کنشی  کل سپاه در وا
انتخابات نظام پزشکی »قانونی« بوده و به درخواست مراجع قانونی صورت پذیرفته 

است.
احمدی نژاد در تیرماه سال 1390 نیز در همایش علمی تخصصی »راهبردهای نوین 
پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز« گفته بود: »باید همه مرزهای غیرقانونی برای هر 
گر کاالیی امنیتی، اطالعاتی و دفاعی  سازمان، نهاد و دستگاهی که باشد، بسته شود، ا
است آن ها هم می توانند از مرز قانونی وارد شوند، هیچ وزارتخانه ای حق ندارد اسکله یا 
ج از کنترل گمرک داشته باشد. ممکن است کاالیی از پرداخت عوارض معاف  مرزی خار
باشد که اشکال ندارد چون قانون است؛ اما معنی اش این نیست که نباید ثبت شود.« 
وی سپس در ادامه تعبیر "برادران قاچاقچی " را این گونه استفاده می کند: »بین ۵۵ تا 60 
میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می شود که معادل 2 هزار میلیارد تومان است. این رقم 
همه قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع می اندازد، چه رسد به »برادران قاچاقچی« 

خودمان!«
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  شعار و شوی مبارزه با فساد
محمود احمدی نژاد از همان ابتدای انتخابات 138۴ وعده مبارزه با مفاسد 
اقتصادی و مالی را در کشور می داد. در سفرهای استانی و سخنرانی های 
رسمی اش، وعده مبارزه با فساد در نظام بانکی و اداری، وعده مبارزه با 
رانت خواران یا به تعبیر او دست اندازان و چپاول گران بیت المال را تکرار می کرد. 
گرچه فضای عمومی کشور نیز به سمت مبارزه با فساد و رانت خواری رفت و  ا
دولت نهم و دهم در این خصوص با کمک قوه قضاییه و نهادهای نظارتی به 
توفیق های بزرگی دست یافتند، اما شخص احمدی نژاد و حلقه ی نزدیک به وی 
خطاهای غیرقابل اغماضی را در این زمینه دچار شدند که در ادامه به مواردی 

از آن ها اشاره می شود.
ماجرای برکناری عبداهلل طالبی، مدیرعامل سابق بانك پارسیان و بهرام 
فتحعلی، رئیس هیئت مدیره این بانك توسط بانك مرکزی در سال 138۵ از 
آنجایی آغاز شد که شرکت ایران خودرو به عنوان سهامدار عمده بانك پارسیان 
تصمیم گرفت، سهام مدیریتی خود که حدود 30 درصد از سهام بزرگ ترین بانك 
گذار کند. مزایده فروش سهام با قیمت پایه  خصوصی کشور را شامل می شد، وا
حدود 300 میلیارد تومان در بورس صورت گرفت، اما در حین معامله، آقای 
ج، انجام این  احمدی نژاد در یك سخنرانی عمومی در بین مردم نظرآباد کر
معامله را غیرقانونی اعالم کرد و متعاقب آن دستور ابطال آن را صادر کرد. پس از 
ابطال معامله سهام ایران خودرو در بانك پارسیان، رئیس کل وقت بانك مرکزی، 
دکتر ابراهیم شیبانی، با اعالم سلب صالحیت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
بانك پارسیان، خواستار تشکیل مجمع عمومی این بانك و انتخاب مدیران 
جدید شد. اما با شکایت طالبی از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر عدم رعایت 
سلسله مراتب قانونی در ارتباط با کنار گذاشتن ایشان و ورود دیوان عدالت 
اداری به موضوع مشخص می شود که برکناری وی غیرقانونی بوده و تخلفی از 
سوی طالبی صورت نپذیرفته است. این درحالی بود که طالبی به همراه تعداد 
دیگری از مسئوالن عزل شده بودند و امکان بازگشت به سمت قبلی فراهم 
نبود؛ خصوصاً اینکه در رسانه ها و اذهان عمومی به عنوان متخلفان بانکی 

مطرح شده و حیثیت کاری خود را ازدست داده بودند.
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ماجرای طالبی و بانک پارسیان در گذر زمان به فراموشی سپرده شده بود تا اینکه دستور 
تشکیل شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور توسط رئیس جمهوری صادر شد 
و به موجب آن عبداهلل طالبی مدیرعامل عزل شده بانک پارسیان به عضویت این شورا 
درآمد. در این میان دوباره در فضای رسانه ای این سؤال مطرح شد که تکلیف اشکاالت 
متعددی که از سوی رئیس جمهوری و به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور و رئیس کل 
بانک مرکزی به وی و مجموعه تحت مدیریتش گرفته شده بود، چه می شود؟ آیا دولت 
اتهامات خود را پس گرفته است؟ عبداهلل طالبی، در کتابی تحت عنوان "بر پارسیان چه 
گذشت"، به بازگویی آن اتفاقات پرداخته است. طبق روایت طالبی مشخص می شود که 
احمدی نژاد بر اساس برخی اطالعات ناقص و نادرست چنین موضع عجوالنه ای را اتخاذ 
کرده است. ماجرای برکناری مدیران بانک پارسیان و به هم خوردن معامله تصاحب 
سهام ایران خودرو در بانک پارسیان، در نهایت چیزی جز وسیع تر و عمیق ترشدن 
بی اعتمادی، نصیب اقتصاد کشور نکرد. بعدها داود احمدی نژاد نقل کرد که رئیس 

جمهور مطرح کرده بود که در این موضوع »رکب  خورده است.«
در تیرماه سال 1390 هنگامی که زمزمه هایی مبنی بر دستگیر و اتهام برخی از اطرافیان 
ح می شود او پس از جلسه هیئت دولت در مصاحبه خود  محمود احمدی نژاد مطر
می گوید: »موضع دولت در برابر فشارهایی که وارد می شود همچنان سکوت است چرا که 
کشور نیازمند وحدت و همدلی است اما کابینه خط قرمز است و مجموعه این فشار ها 
سیاسی کاری است.« وی با سیاسی دانستن دستگیری برخی مقام های دولتی افزود 
گر این روند ادامه یابد مسائل را با مردم در میان گذاشته و به وظیفه قانونی خود عمل  »ا
کید کرد: »من معتقدم این دولت پاک ترین دولت تاریخ  می کنم.« رئیس جمهور تأ

این کشور است و من این را می توانم اثبات کنم.«
اما در میان افراد کابینه دکتر احمدی نژاد افرادی بودند که بالفاصله پس از اتمام دوران 
تصدی دولت، متهم شدند و دادگاه علیه آن ها حکم داد و در واقع این امر، نشان دهنده 
حمایت جانب دارانه احمدی نژاد از افراد متخلف کابینه است و با عدالت مورد انتظار از 
ریاست جمهور در تناقض است. تعدادی از یاران نزدیک محمود احمدی نژاد از جمله 
محمدرضا رحیمی، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، محمد شریف ملک زاده 
کبر جوانفکر به علت فسادهای اثبات شده در طول دوران دولت نهم و دهم  و علی ا
و پس ازاین دو دولت دستگیر شده اند. اینکه احمدی نژاد از فساد آن ها اعالم برائت 
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نکرده است و یا با انتصاب آن ها در جایگاه های حساس حکومتی نسبت به 
مجرم بودن آن ها بی اعتنایی کرده است نشان دهنده آن است که ادعای 
ک ترین هیئت دولت  رئیس جمهور سابق مبنی بر اینکه این هیئت دولتش پا

تاریخ ایران است امری اغراق آمیز بوده است.
یکی دیگر از شوهای مبارزه با فساد احمدی نژاد مربوط به نوع برخورد او با 
جاسبی رئیس دانشگاه آزاد بود. از نخستین روزی که قبای ریاست جمهوری 
را بر تن کرد، به صورتی تقریباً هم زمان، َعَلم مخالفت با دانشگاه آزاد و ریاست 
آن را نیز برداشت. مخالفتی که البته به صورتی تلویحی، بخشی از مهم ترین 
انتقادهایش با تیتر مفاسد اقتصادی که متوجه جاسبی بود. عده ای حتی 
معتقد بودند لیست مشهوری که احمدی نژاد همیشه وعده می داد اسامی 
کرد حاوی یک نام آشنا نیز هست و آن  مفسدین داخل آن را افشا خواهد 
نام "جاسبی" است. نزدیك به هفت سال طول کشید تا اتحاد رئیس جمهور، 
تشکل های دانشجویی، شخصیت های سیاسی و آموزشی و رسانه ها نتیجه 
دهد و جاسبی پس از 30 سال ریاست بر دانشگاه آزاد، کنار گذاشته شد. اما 
چند ماه پس ازآن که قطار مدیریت جاسبی به ایستگاه آخر رسید، خبری در 
رسانه ها منتشر شد که شاید عجیب ترین اتفاقی برای عدالت طلبان و مبارزه 
لت بر حمایت احمدی نژاد از جاسبی برای  کنندگان با فساد بود و آن خبر دال
ماندن در هیئت امنای دانشگاه آزاد داشت. حسین کچوئیان یکی از اعضای 
خ دادن یک اتفاق جالب در جلسه این شورا  شورای عالی انقالب فرهنگی از ر
خبر داد و آن هم دفاع تمام قد محمود احمدی نژاد از ماندن عبداهلل جاسبی در 

بدنه هیئت امنای این دانشگاه بود.
اما ماجرای حمایت های احمدی نژاد از جاسبی صرفاً به اینجا ختم نشد بلکه 
محمود احمدی نژاد با صدور حکمی که مصوب جلسه 71۴ شورای عالی انقالب 
فرهنگی درباره »شورای اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی« است، 

عبداهلل جاسبی را به عنوان یکی از اعضای این شورا منصوب کرد.
که شعارهای مبارزه با فساد و رانت خواری  حال این سؤال پیش می آید 
با  آزاد و شخص جاسبی چه نسبتی  احمدی نژاد در خصوص دانشگاه 
حمایت ها و انتصاب وی در »شورای اسالمی شدن دانشگاه ها« توسط خود 
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احمدی نژاد دارد؟ به نظر می رسد سوارشدن احمدی نژاد روی شعارهای فسادستیزی و 
عدالت خواهی بیش از آنکه برای او یک هدف باشد، بلکه وسیله ای جهت گسترش نفوذ 

خود در الیه های قدرت و کسب محبوبیت بوده است.
گذاری نهاد  احمدی نژاد در آخرین مصاحبه ریاست جمهوری خود در شب قبل از وا
ریاست جمهوری بیان داشت که اصلی ترین کار او پس از ریاست جمهوری فعالیت در 
دانشگاه ایرانیان خواهد بود: »هر زمان مردم صالح بدانند در هر کار و جایی در خدمت 
ملت خواهم بود اما یکی از کارهای اصلی ام بعد از دوران ریاست جمهوری همان دانشگاه 
)ایرانیان( است. من یک عضو کوچک خانواده دانشگاه هستم، از آنجا به پاستور آمدم و 
باالخره باید به کار اصلی خود بازگردم؛ البته من از مدت ها قبل به کنار رفتن و کار پس ازآن 
ح شد اما من در  اندیشیدم البته رایزنی ها و گمانه زنی های زیادی هم دراین باره مطر
نهایت به دنبال جایی بودم که بتوانم بیشترین خدمت را به کشور بکنم. فکر من این بود 
که به سمت کارهای پژوهشی بروم و در حد بضاعت خود بتوانم به پیشرفت کشور کمک 

کنم البته دیدم قالب این کار با تأسیس دانشگاه است.«
ماجرای فساد احمدی نژاد و تیم او در دانشگاه ایرانیان به چند سال قبل برمی گشت. در 
اردیبهشت 1390 دانشگاه ایرانیان از آمادگی خود برای پذیرش دانشجو و افتتاح برخی 
کز جانبی خود خبر داد.بعد از چند روز اعطای مجوز راه اندازی دانشگاه »جامع  از مرا

بین المللی ایرانیان« از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی نفی شد.
تیم احمدی نژاد عالوه بر تأسیس دانشگاه بدون مجوز قانونی، اقدام به پذیرش 
دانشجو نیز کرده بودند. در روز تحلیف روحانی رئیس دولت یازدهم، مبلغ 16 میلیارد 
که به نام محمود  نیز از حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب دانشگاه ایرانیان 
احمدی نژاد و حمید بقایی است، واریز شده بود. اما پس از افشای این خبر، حمید 
بقایی به عنوان شریک احمدی نژاد در تأسیس دانشگاه، در سخنانی از آن با عنوان 
کبر ترکان، مشاور  »قرض« و »وام« یاد کرد و بعد از ردوبدل پیام های رسانه ای بین او و ا
ارشد روحانی، 16 میلیارد تومان برگردانده شد و بقایی هم گفت که »عودت 16 میلیارد 
تومان داوطلبانه بود، ترکان فکر نکند کمیسر پلیس است.«. اقدامات غیرقانونی آقای 
احمدی نژاد و همراهانش در پرونده ی دانشگاه ایرانیان و برداشت 16 میلیارد تومان 
از بیت المال هیچ تناسبی با شعارها و ادعاهای فسادستیزانه ی آقای احمدی نژاد 

نداشت.
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تحلیل کابینه نهم و دهم
در مدت 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ، کابینه او 20 بار با عزل 
وزرا و ادغام وزارتخانه ها دستخوش تغییرات شد؛ البته مجلس شورای اسالمی 
نیز با استیضاح وزرا، این رقم را به 23 تغییر رساند. چرخش مدیریتی کشور 
طی این هشت سال و ضررها و منافع این تغییرات متعدد که گاه به بروز برخی 
بحران ها در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور نیز منجر شد ، موضوع سؤالی بود 
که احمدی نژاد در یکی از گفت و گوهای مستقیم خود با مردم در صدا و سیما به 
ک، کار و وظیفه ای بود که  آن پاسخ داد و گفت: علت تغییرات این بود که مال
وزرا باید انجام می دادند نه افراد. با این حال نگاهی به کارنامه رییس دولت 
مهرورزی در عزل و نصب ها نشان می دهد برخی از این عزل و نصب ها تماماً 
هم بر اساس کار و وظیفه محوله به افراد نبوده و مسائل سلیقه ای و اختالف 

نظرهای سیاسی در عزل و تغییر وزرا نقش مؤثری داشته است.
نکات قابل توجهی در مصاحبه ها و اظهارات وزرای مستعفی یا برکنار شده 
دولت های نهم و دهم به چشم می خورد. طبق این اظهارات احمدی نژاد 
در اداره دولت هیچگونه انقادی را از جانب وزرا تاب نمی آورد و بسیاری از 
برکناری ها به دلیل انتقاد های جزئی وزرا بوده است. برکناری مرضیه وحید 
دستجردی نمونه ای از این ماجرا است. بسیاری از وزرا نیز به دلیل عدم همراهی 
با احمدی نژاد در درخواست های غیر قانونی برکنار شده اند. محمود فرشیدی، 
گذاری اموال آموزش و  وزیر آموزش و پرورش دولت نهم به دلیل مخالفت با وا

پرورش به برخی دانشگاه های خاص از کار برکنار شد.
ظاهرا بسیاری از وزرا در دولت های نهم و دهم احساس می کردند که در اداره 
وزرات خانه خود از استقالل کافی برخوردار نیستند. علیرضا طهماسبی، وزیر 
صنایع دولت نهم در متن استعفا نامه خود، یکی از دالیل کناره گیری خود را 
اصرار بر تغییرات و بی توجهی به نظرات وزیر ذکر کرد. وزیری هامانه، وریز نفت 
دولت نهم نیز علت برکناری خود را مقاومت در مقابل ورود افراد غیر متخصص 
به وزارت نفت عنوان می کند. برخورد تحقیرآمیز احمدی نژاد با هیئت وزران به 
این موارد محدود نمی شود. به شهادت پرویز کاظمی، وزیر عزل شده دولت 
نهم، احمدی نژاد هیچ گونه اعتقادی به جایگاه های ساختاری نداشت. وی 
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کننده محض دستورات خود می دانست. البته دخالت هایی نیز از  وزیران را تنها اجرا
جانب اطرافیان رئیس جمهور در امور وزارت خانه ها صورت می گرفته که در استعفا یا 

برکناری برخی از وزرا بی تأثیر نبوده است. 
یکی دیگر از دالیل برکناری وزرا توسط احمدی نژاد، مخالفت آنان با اسفندیار رحیم 
که زیر پا  مشایی بود. مشایی در دولت احمدی نژاد خط قرمزی محسوب می شد 
گذاشتن آن برای عزل یک وزیر کافی بود. مشایی در هر دو کابینه احمدی نژاد از جایگاه 
باالیی برخوردار بود. یکی از جالب ترین برکناری ها که حاشیه های زیادی نیز با خود به 
همراه داشت ، برکناری اژه ای وزیر اطالعات و صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
بود . این دو وزیر به دلیل مخالفت با معاون اولی مشائی، چند روز مانده پایان دولت نهم 
برکنار شدند. البته صفار هرندی برای جلوگیری از سقوط کابینه، به شکل صوری در 

دولت باقی ماند.
احمدی نژاد در چهارسال اول دولت خود به شکل گسترده از اصولگرایان استفاده کرد. 
به نظر می رسید وی در این مدت خود را برای اداره کشور محتاج اصولگرایان می دیده 
است. عالوه بر آن او هنوز یک انتخابات دیگر در پیش داشت و برای موفقیت در انتخابات 
به حمایت اصولگرایان احتیاج داشت. اما این رویکرد به محض پیروزی احمدی نژاد در 
انتخابات 88 تغییر کرد. وی در اولین اقدام خود مشائی را به عنوان معاون اول دولت 
معرفی کرد. پس از اعتراض وزرا به این انتصاب، وی چند نفر از چهره های موثر دولت 
خود که انتصاب جدی به جریان اصولگرایی داشتند )صفار هرندی و اژه ای( در روز های 
پایانی دولت نهم و قبل از مراسم تحلیف دولت دهم عزل کرد. وی رفته رفته افراد دیگری 
مانند مرضیه وحید دستجردی  و منوچهر متکی از چهره های وابسته به طیف سنتی 

اصوگرا را نیز برکنار کرد.
گهانی منوچهر  در دولت دهم موج تغییرات از یکسال بعد، یعنی در آذر 89 با برکناری نا
متکی وزیر امور خارجه آغاز شد . ماجرای برکناری متکی در سفر کاری سنگال، تا مدتها 
سوژه رسانه های ایرانی بود . این برکناری با اتهاماتی از سوی احمدی نژاد و یارانش به 
متکی همراه بود که توسط متکی و بسیازی از شخصیت های مطلع دیگر تکذیب شد. این 
شیوه معمولی در برکناری های احمدی نژاد بود، وی تالش می کرد هنگام برکناری افراد، 
چهره آن ها تخریب کند تا توجیهی برای برکناری داشته باشد. در ماجرای برکناری اژه ای 

نیز، احمدی نژاد وی را به کم کاری در مسائل فتنه 88 متهم کرد. 
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دو بهار از آغاز دولت دهم گذشته بود که در ابتدای سال 90 و در آخرین روزهای 
اولین ماه سال، خبر استعفای حجت االسالم حیدر مصلحی از سمت وزارت 
اطالعات جمهوری اسالمی ایران را همراه با متن موافقت محمود احمدی نژاد 
با استعفای وی و نیز حکم انتصاب او به عنوان مشاور امور اطالعاتی در رسانه ها 
منتشر شد. البته این استعفا صوری و به دستور احمدی نژاد انجام شده بود. 
این استعفا و موافقت رئیس جمهور با آن مورد مخالفت رسمی حضرت آیت اهلل 
خامنه ای قرار گرفت و در نامه ای که از ایشان در تاریخ 30 فروردین ماه انتشار 
یافت، ایشان خطاب به وزیر اطالعات نوشتند: " از شما می خواهم بیش از 
پیش در انجام مأموریت های مهم داخلی و خارجی وزارت اطالعات اهتمام 
به خرج داده و با سرمایه ی عظیمی که آن وزارتخانه از نیروی انسانی توانمند و 
انقالبی و متدین و فناوری های روز برخوردار است و با حمایت دولت خدمتگزار 
و همکاری سایر نهادهای اطالعاتی اجازه ندهید کوچکترین فترت و سستی در 
انجام وظایف قانونی آن دستگاه مهم پیش آید." این حکم حکومتی موجب 

قهر 11 روزه و خانه نشینی احمدی نژاد بود.
که توسط  مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، اخرین وزیری بود 
احمدی نژاد برکنار شد. برکناری وی به ظاهرا به دلیل انتقاد از عدم تخصیص 
ار به واردات دارو بود. پس از او محمد حسن طریقت منفرد به وزرات بهداشت 
رفت. آخرین استیضاح در دولت دهم نیز، استیضاخ شیخ االسالمی وزیر کار 
بود. نمایندگان که مخالف ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی 
بودند به وزیر کار برای برکناری او اولتیماتوم دادند و پس از مدتی وی را استیضاح 

و برکنار کردند.
ایده اصلی سیاست خارجی

محمود احمدی نژاد در آخرین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل 
در سال 1391 گفت: »باور ندارم که تودههای مسلمان و مسیحی و یهودی و 
هندو و بودایی و غیره با یکدیگر مشکلی داشته باشند؛ آنان به راحتی با هم 
کی،  انس میگیرند و در فضای دوستی زندگی میکنند و همگی خواهان پا
عدالت و محبت هستند.... با پافشاری بر اجرای عدالت در همه مناسبات و 
تقویت وحدت، دوستی و گسترش تعامالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
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سیاسی در قالب نهادهای مستقل و تخصصی، زمینه تحقق مدیریت مشترك جهانی را 
فراهم سازیم.«. وی در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1389 اظهار کرد: »حاضریم 
در یك مناظره آزاد جدی با دولتمردان امریکا در همین صحن و به طور شفاف دیدگاه 
خود درباره مسائل مهم جهان را به شما عرضه نمائیم«. رئیس دولت دهم در شصت و 
ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1390 عنوان کرد: »باید به معنای 
واقعی کلمه، مدیریت مشترک جهانی را تحقق بخشیم. ...در نشست سال گذشته با ذکر 
اهمیت موضوع پیشنهاد کردم که این دهه، دهه »مدیریت مشترک جهانی« نامگذاری و 
از همه ظرفیتها برای ایجاد جهانی متحد استفاده شود«. شاید به همین سبب دو روز پس 
ک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، محمود احمدی نژاد  از اعالم پیروزی بارا
کثریت  در پیامی به اوباما، پیروزی وی را تبریک گفت و نوشت: »از اینکه توانستید آراء ا

شرکت کنندگان در انتخابات را به خود جلب کنید تبریک می گویم.« 
احمدی نژاد در اولین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 138۴ 
گفت: »آیا بهتر نیست این قدرتها در برخورد با جامعه جهانی راه صداقت در پیش 
گیرند و با ارایه مشخصات دقیق عناصر اصلی و شبکه حمایت مالی وتسلیحاتی، ضمن 
پذیرفتن مسوولیت اقدامات ضد بشری آنان، ملت ها و کشورها را در مبارزه صحیح، 
عالمانه و صادقانه با ریشه های تروریسم یاری نمایند.« او در شصت و چهارمین مجمع 
عمومی سازمان ملل در نیویورك در سال 1388 گفت: »ادامه این وضع ناممکن و تحول 
اساسی یك ضرورت غیر قابل اجتناب است. ما خواهان برپایی یك نظام نوین در جهان 
هستیم... ملت ما آماده است برای تحقق این اهداف همه دستهایی را که با صداقت 
دراز میشوند به گرمی بفشارد.« احمدی نژاد در سومین سخنرانی خود در مجمع عمومی 
سازمان ملل در سال 1386 اظهار داشت: »حضور برخی قدرتهای انحصارطلب، شورا را از 
انجام وظایف اصلی خود یعنی پاسداری از صلح و امنیت بر پایه عدالت بازداشته است« 

پرونده های اصلی سیاست خارجی دوران احمدی نژاد 
مهم ترین پروندها و حواشی مرتبط با حوزه سیاست خارجی در دوران دولت نهم و دهم 

شامل موارد ذیل بود:
رابطه با آمریکا

احمدی نژاد از نخستین سال های ورودش به پاستور راه هایی متفاوتی را برای گشودن 
کرد. پیشنهاد "مناظره" با رئیس جمهور آمریکا در  کرات با آمریکا امتحان  باب مذا
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ح شد.  اوایل دوره مسئولیتش، به عنوان اولین کلیدواژه ارتباط با آمریکا مطر
نامه نگاری به رؤسای جمهور آمریکا نمونه  دیگری از این اقدامات بود که تا 
پیش از آن سابقه نداشت؛ احمدی نژاد در آخرین سفر خود به نیویورک پا را فراتر 
گذاشت و گفت: »بنده جزء کسانی هستم که معتقدم امکان تداوم این 
شرایط بین ایران و آمریکا وجود ندارد و باید این وضعیت بهبود یابد... 
دو کشور بزرگ، مؤثر و قدرتمند، 33 سال است که رودرروی یکدیگر قرار گرفته اند 
گر در این مدت هم افزا با یکدیگر عمل کرده بودند امروز شرایط بین المللی  و ا

شکل دیگری داشت.« 
کتابش با نام »ایران – آمریکا« این موضوع را چنین  حسین موسویان در 
پرداخته است: »محمود احمدی نژاد از همان سال نخست مسئولیتش با در 
پیش گیری سیاستی دوگانه همزمان با تحریک و تهاجم لفظی به آمریکایی ها 
در مجامع عمومی در لفافه پیشنهاد آشتی به آن ها می داد« جوانفکر، مشاور 
کره یا رابطه  رسانه ای احمدی نژاد، در مورد رویکرد دولت احمدی نژاد به مذا
که بی پروا جنایت ها و  با آمریکا نیز گفت: »دکتر احمدی نژاد در عین حال 
سیاست های غلط دولت آمریکا را در مجامع بین المللی افشا می کرد و به چالش 
کره با آمریکا باید شفاف و در مقابل دیدگان افکار  می کشید، اعتقاد داشت مذا

عمومی باشد و نه پشت درهای بسته و پنهانی.«
کرات در سطوح باال با  فشارهای محمود احمدی نژاد به نظام برای شروع مذا
کیدهای صریح و در لفافه وی موجب شد تا مقام معظم رهبری  دولت آمریکا، و تا
کره با آمریکاییها را صادر کنند. احمدی نژاد  نیز از باب "اتمام حجت" اجازه مذا
کره را از خود نشان میداد در سفر به  که در سال 91 بیشترین عطش برای مذا
کره داده بود و در سخنرانیهای خود این جمالت  نیویورک رسماً درخواست مذا
را تکرار می کرد: »معتقدم این فضا نمی تواند برای همیشه ادامه پیدا کند و این 

شرایط باید در جایی پایان یابد.« 
کبر صالحی وزیر وقت امورخارجه در این باره اظهار می کند: »خدمت مقام  علی ا
کره با آمریکا را صادر بفرمایید؛  معظم رهبری گفتم از باب اتمام حجت اجازه مذا
کرات مخالفتی ندارم.«  مقام معظم رهبری هم بزرگواری کردند و فرمودند با مذا
وزیر خارجه دولت احمدی نژاد با اشاره به اینکه مجوز مقام معظم رهبری برای 
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کره در  کره محرمانه با آمریکا مشروط بود، گفت: »یکی از شروط این بود که این مذا مذا
سطح پایینتر از وزیر امور خارجه انجام گیرد. یعنی وزرای خارجه دو کشور با هم مالقات 
کره  کره نباشد، مثل مورد 1+۵ که سالها مذا کره برای مذا نداشته باشند. دیگر اینکه، مذا
کره فقط درخصوص مسائل  کردیم و بعد بخواهند سوءاستفاده کنند. دیگر اینکه مذا
هستهای باشد نه درخصوص روابط سیاسی و مانند آن.« تعیین این شروط از سوی 
کرات در سطح روسای  رهبر انقالب و عدم تحقق ایده آقای احمدی نژاد برای انجام مذا
کرات را نپذیرد و صراحتاً مخالفت خود را با آن ابراز  جمهور، موجب شد تا وی این روند مذا
نماید. این مخالفت ها با آغاز روند گفتگوهای دوجانبه در سطح پایین، در حالی بود که 
کره مستقیم  وی همواره در مصاحبه ها، سخنرانیها و اظهارات رسانه از تمایلش برای مذا

با آمریکا به منظور ایجاد یک "مدیریت مشترک جهانی" سخن میگفت. 
بیداری اسالمی

بعد از پیدایش قیام های مردمی در نیمه دوم سال 89 در کشورهای عربی، دستگاه 
تحلیل و سیاستگذاری خارجی کشورهای مختلف برای رصد و اتخاذ استراتژی مناسب 
در قبال این قیام ها فعال شدند. واژه بهار عربی، کلیدواژه ای بود که در تحلیل رسانه های 
غربی برای معرفی قیام ها و انقالب هایی که دومینووار در حال وقوع بود مورد استفاده 
قرار می گرفت. در مقابل این واژه، رهبر معظم انقالب، واژه بیداری اسالمی را برای تبیین 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی در قبال تحوالت و اتخاذ استراتژی های کوتاه مدت و 
بلند مدت در جهتدهی به تحوالت منطقه مطرح کردند. »ما از بیدارى اسالمی در سراسر 
دنیا حمایت می کنیم و مسلمانهایی را که در نقاط مختلف عالم می خواهند به زندگی و 
فرهنگ اسالمی خود برگردند، تأیید می کنیم؛ چون حق آنهاست. آنچه که امروز در دنیا 
شنیده می شود، همه یک طور نیست. شعارها، همه به یک حقیقت اشاره نمی کنند. 
قضاوت درباره ى مسائل مسلمانها در عالم، قضاوت یکسانی نسبت به همه نیست؛ 
اما آنچه براى ما محترم است، همان بازگشت به اسالم از سوى مسلمانهاست. امروز، 
مسلمانان عالم حق دارند اسالم و قرآن را گرامی و عزیز بدارند و گرامی و عزیز هم خواهند 
داشت و به زندگی اسالمی هم برخواهند گشت و تالشها و سرکوبها هم هیچ فایده یی 

نخواهد داشت.«
با این وجود با موضعگیری متفاوت احمدی نژاد در قبال تحوالت، فرصت اتخاذ استراتژی 
منسجم و استفاده از این فرصت برای جمهوری اسالمی سلب شد. احمدی نژاد در 
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موضع گیری های رسمی خود، از واژه بیداری انسانی برای این تحوالت استفاده 
که این مسئله تحلیل دولت را در مقابل تحلیل بقیه دستگاه های  می کرد 
تصمیم گیرنده و همچنین رهبری انقالب قرار می داد. دکتر محمود احمدی 
نژاد هم در تحلیل و موضع خود در 2۴ اسفند 1389 در دیدار با خادمان ایثارگران 
و خانواده شهدا از "بیداری انسانی" به عنوان عامل اصلی ایجاد حرکت های 
انقالبی در کشورهای منطقه یاد کرد و افزود: »قدرت های مستکبر جهان و 
دنباله های آنها در حال سقوط هستند و موجی از اعماق توده های ملت ها که 
موجی انسانی و بیدار کننده انسان هاست،« این واژه در پیام نوروزی رئیس 
جمهور و همچنین مصاحبه خبری رئیس جمهور در فروردین ماه هم تکرار شد..
وی در پیام نوروزی خود در ابتدای سال 90 در تحلیل تحوالت منطقه اینگونه 
اظهار داشت: موج عظیم بیداری انسانی و حرکت مردمی در جای جای عالم 

آغاز شده است.
   بحران سوریه

یکی از موارد اختالف دیدگاه رئیس دولت دهم با دیگر دستگاههای تصمیم ساِز 
نظام در حوزه سیاست خارجی، چگونگی مواجهه با بحران سوریه و حل آن 
بود. مرور خبرهای جسته و گریخته ای که در اوج بحران سوریه در رسانه های 
داخلی و خارجی منتشر می شد، نشان می دهد که نظر احمدی نژاد در مورد 
سوریه و بشار اسد به همتای ترک خود، یعنی رجب طیب اردوغان قرابت 
بیشتری داشت تا برخی مسئولین و فرماندهان نظامی کشور. نظری که شاید 
گر به آن عمل می شد، ایران نیز در حال حاضر در وضعیتی مشابه عراق و سوریه  ا
قرار گرفتار بود. به عنوان مثال خبرگزاری »دی اچ ای« ترکیه گزارش داد که 
رجب طیب اردوغان در بازگشت از سفر نیویورك، به پرسش های خبرنگاران در 
هواپیما پاسخ داده و در این مصاحبه از نزدیکی دیدگاه کشورش با احمدی نژاد 

در زمینه سوریه سخن گفته و از رفتارهای بشار اسد انتقاد کرده است.
اردوغان همچنین با اشاره به گفت وگوی مستقیم با احمدی نژاد درباره سوریه 
گفته است: »موضع امروز نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است. به آنها گفتم 
که سوریه از رفتارها و مواضع شما جسارت می گیرد. احمدی نژاد هم گفت: بیش 
از بیست بار به اسد تذکر دادم که گرفتن سالح مقابل مردم، کار درستی نیست و 
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چون اسد توقع نداشت، این حرف ها را از من بشنود، برای همین هم خیلی ناراحت شد؛ 
این مسأله نشان می دهد که موضع  ایران نسبت به سوریه، بسیار بهتر از گذشته است.« 
این نظر توسط احمدی  نژاد در حالی بیان می شد که در صورت عدم مقاومت و حمایت 
مستشاران نظامی ایران از دولت قانونی در سوریه، تروریست هایی بر سر کار می آمدند 

که خسارت های امنیتی ناشی از آن برای ایران، تا مدت ها گریبان کشور را می گرفت. 
همچنین روزنامه ملیت ترکیه با انتشار تصویر مالقات احمدی نژاد و اردوغان در آبان ماه 
1391 در پنجمین اجالس دموکراسی در بالی اندونزی، جزئیات صحبت های دو طرف 
را که ضمن حرکت برای صرف نهار انجام شد، منتشر کرده است. ملیت در آن زمان 
نوشت، اردوغان از احمدی نژاد خواست که ایران از رژیم سوریه حمایت نکند. اردوغان 
به احمدی نژاد گفته بود: "شما چگونه می توانید نظارگره این درام در سوریه باشید؟" 
احمدی نژاد نیز در پاسخ ابراز داشت: "ما هم این حوادث را تائید نمی کنیم و متاسفیم از 

این ها و حق باشماست. ما هم در ارزیابی روند مسائل سوریه هستیم."
در همین راستا برخی مسئولین و شخصیت های سیاسی و مطلع داخلی نیز در رابطه با 
اختالف دیدگاه احمدی نژاد و دیگر دستگاههای نظامی و سیاسی مؤثر در تصمیم گیری ها 
مواردی را بیان داشته اند. به عنوان نمونه می توان به اظهار نظر مرحوم حسین شیخ 
االسالم سفیر اسبق ایران در سوریه اشاره کرد: »وقتی که من سفیر ایران در سوریه بودم، 
ساختار اطالعاتی ما فهمید که قطر و عربستان در سوریه کار می کنند و افراد دولتی و 
ارتشی سوریه را می خرند. این از سوی بخش اطالعاتی ما به بخش اطالعاتی مرکز )تهران( 
منتقل شد ولی متاسفانه به آن بیتوجهی شد. بر اساس آنچه که برادران اطالعاتی ما به 
من گفتند، دولت وقت یعنی دولت آقای احمدی نژاد، معتقد بود که حکومت سوریه 
را دیکتاتور می دانست و نه دموکراتیک که نیاز به حمایت ما داشته باشد و به آن تذکر ما 

بی توجهی کرد.« 
با این حال، این روزها مشاهده می شود که احمدی نژاد به یکی از سخنرانان مراسم 
یادبود شهدای مدافع حرم مبدل شده و در سخنرانی های خود به اعالم حمایت از جبهه 
مقاومت اشاره می کند؛ وی در مهر ماه سال 9۴ در حاشیه مراسم سردار همدانی گفت: 
»ایران رسماً اعالم کرده که از مقاومت حمایت می کند و همچنین رسماً اعالم کرده این 
گر  حمایت معنوی است و یک پشتیبانی مستشاری است و بنده فکر نمی کنم که ایران ا

بخواهد جور دیگری پشتیبانی کند از آنها واهمه داشته باشد که بخواهد اعالم کند«.
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به سوال خبرنگار  پاسخ  در   1398 8 مهرماه  در عین حال احمدی نژاد 
ایندیپندنت فارسی که از حاج قاسم سلیمانی و حضور ایران در منطقه که 
می پرسد، تلویحا جمهوری اسالمی را به مداخله در منطقه متهم کرده و در 
پاسخ به این سوال که "آیا این به معنی مخالفت او با دفاع ایران از نظام بشار 
اسد است؟" می گوید: »مطلبی که گفتم یک اصل است و یک قانون است برای 
کل جهان. چه کسی که دوست ما است،  دشمن ما است، مخالف ما است یا 
موافق ما است. حق تعیین سرنوشت مال ملت ها است و هیچ احدی در هیچ 
نقطه جهان تحت هیچ عنوانی حق تحمیل به هیچ انسانی را ندارد. حاال به 
عنوان حقوق بشر، امنیت، انرژی یا مذهب. هر عاملی که مانع از اعمال اراده 
آزاد ملت ها باشد از نظر من محکوم است«.  اما هنگامی که حاج قاسم سلیمانی 
فرمانده سپاه قدس توسط رژیم تروریست آمریکا به شهادت رسید، احمدی نژاد 
در مصاحبه با شبکه خبر اظهار داشت: »قاسم سلیمانی در آن کاری که به 
عهده اش بود بسیار متبحر، بسیار دقیق، کوشا و پرتالش بود. در جنگ تحمیلی 
کار و طراح بود. بعد از جنگ هم در مسئولیت های  جزو فرماندهان موفق، فدا
گون و در مسئولیت اخیر، شاید در مدیریت عملیات نظامی، طراحی  گونا
گر نگویم بی نظیر کم نظیر بود. شبانه روز در تالش و تکاپو بود.« عملیات نظامی ا

3-4 دیپلماسی عمومی احمدی نژاد
بررسی سیاست خارجی دوران هشت ساله دولت آقای احمدی نژاد نشان داد 
ح ایده "مدیریت مشترک جهانی" مساله  که وی تالش داشته تا به بهانه طر
کره مستقیم ایران با آمریکا را در افکار عمومی مشروع و منطقی جلوه دهد.  مذا
وی پس از پایان دوره ریاست جمهوری خود، به شکل جدیتر دیپلماسی عمومی 

را در دستور کار قرار داده است. 
به نظر میرسد که محمود احمدی نژاد پس از اتمام دوره مسئولیت خود در 
قوه مجریه چند هدف را مدنظر دارد: نخست اینکه او تالش می کند تا در 
ُبعد خارجی، جریان خود را به عنوان آلترناتوی برای نظام فعلی جمهوری 
اسالمی معرفی نماید؛ دوم اینکه با اقدامات تابوشکن )همچون ارسال پیام 
به چهرههای ضدفرهنگی(، بیش از پیش توجه افکار عمومی را به سمت خود 
جلب کرد و اعالم کند که احمدی نژاد امروز، نه تنها احمدی نژاد 8۴ که حتی 88 
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هم نیست؛ سوم اینکه وی در پی آنست تا در بعد داخلی، دکترین فرهنگی، سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی خود را برای توده جامعه ایرانی بازتعریف کند. به طور مثال هر چند 
کره با آمریکا  پس از شکست تجربه برجام، احمدی نژاد و اطرافیانش، خود را مخالف مذا
کره مستقیم با آمریکا  کثر مواضع خود، مساله مذا معرفی می کنند، اما وی همچنان در ا

از طریق ایده مدیریت مشترک جهانی به اذهان عمومی یادآوری می کند.
دیپلماسی عمومی احمدی نژاد در قالب نامهنگاری به ویژه با روسای جمهور شرور آمریکا، 
سفر به کشور همسایه، مصاحبه با رسانههای خارجی و ارسال پیام به سلبریتیهای 

خارجی بوده است: 
رفع سوءتفاهم میان عربستان و یمن

رئیس دولت نهم و دهم بدون توجه به ریشههای تجاوز رژیم سعودی به کشور یمن، 
وانمود می کند که اختالفات منطقهای نوعی سوءتفاهم داخلی است که با گفتگو قابل 
حل است. به همین سبب احمدی نژاد مردادماه 1399 یک نامه سرگشاده خطاب به سید 
عبدالملک بدرالدین رهبر انصاراهلل یمن، محمد بن سلمان ولیعهد پادشاه عربستان 
و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت و در آن عنوان کرد: »می دانم که 
جنابعالی از وضعیت فعلی ناخشنود و از اینکه روزانه جمعی از مردم بی گناه کشته و 
زخمی می شوند، زیرساختها آسیب می ببینند و منابع ملتهای منطقه به جای سازندگی 
و ارتقای رفاه، امنیت و پیشرفت، صرف تخریب می شود ناراحتید و از این رو از برقراری 

صلحی عادالنه استقبال می نمایید.« 
احمدی نژاد 28 شهریور 1399 در مصاحبه با رسانه آمریکایی رادیو فردا که به ضدیت با 
ایران شهرت دارد، در مورد نامه خود به محمد بن سلمان ولیعهد سعودی اظهار کرد: 
»من فکر می کنم مسئولیت های انسانی حد و مرزی ندارد. هرکس که انسان است در 
روی کره زمین، درباره مسائل انسانی مسئول است آن قدر که می تواند تالش کند جلوی 
جنگ ها، خونریزی ها، دشمنی ها و اختالفات را بگیرد، در جهت صلح و دوستی و امنیت 

تالش کند وظیفه اش هست، وظیفه انسانی اش است.«
متهم کردن حاج قاسم سلیمانی به مداخله در منطقه

محمود احمدی نژاد مهرماه 1399 در مصاحبه با انجمن مطالعات ایران در ترکیه با 
تخطئه سیاست جمهوری اسالمی در منطقه، عمالً نیروی قدس سپاه به فرماندهی 
حاج قاسم سلیمانی را به مداخله در کشورهای منطقه متهم کرد و برخالف سیاست 
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رسمی کشور، بجای عبارت بیداری اسالمی از بهار عربی استفاده کرد و گفت: 
»اما سوال این است که در جریاِن بهار عربی چه تغییری در این حقوق اتفاق 
کم گردید؟ مردم تحول  افتاد و کدام کشور وضعش بهتر شد و اراده ملت حا
می خواهند و برای آن حرکت می کنند، اما اینکه چه کسانی این تحول را مدیریت 
کرده و از آن نتیجه گیری می کنند، بسیار مهم است. اتفاقاتی در منطقه ما 
افتاد که دولت های منطقه اسم آن را بهار عربی گذاشتند. به قول شما بعد از 
9 سال، شرایط بهتری به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و رفاه مردم، در 
کشورهای عربی و منطقه مشاهده نمیشود... هر نوع رقابت به نفع مردم 
منطقه نیست بلکه به نفع کسانی است که خواهان پیشرفت و عزت 
مردم منطقه نیستند. چرا ما باید با هم رقابت و تقابل داشته باشیم؟... 
بحِث من این است که کشورهای منطقه باید کنار هم جمع میشدند و دو طرف 
را می آوردند و بر اساس مقررات می خواستند که به طور مسالمت آمیز مسئله 
حل شود... در سوریه، دو سه تا کشور رقابت می کنند و مساله حل نشده 
است. در یمن و جاهای دیگر هم همین طوراست.... البته باید ارتباطاتمان 
را با فرامنطقه ای ها هم تنظیم کنیم. ما با هیچ جا نمی خواهیم دشمنی کنیم. 

با همه جا می خواهیم دوست باشیم.«
احمدی نژاد مهر 1398 در مصاحبه خود با ایندیپندنت فارسی در پاسخ به 
کره با آمریکا چه می کرد؟"  گر رئیس جمهور بود در مورد مذا این سوال که "ا
می گوید: »هیچ قدرتی در هیچ کجای جهان نباید دخالت کند. کل دنیا االن 
عرصه دخالت ها است. آمریکای التین، آفریقا، آسیا و بخصوص خاورمیانه. 
کم شود.  من البته معتقدم باید به هر ملتی کمک شود تا اراده خود آن مردم حا
استثنایی هم در این نیست. االن این همه قدرت در منطقه دخالت دارند و این 
غلط است«. احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که "آیا این به معنی مخالفت 
او با دفاع ایران از نظام بشار اسد است؟" می گوید: »مطلبی که گفتم یک اصل 
است و یک قانون است برای کل جهان. چه کسی که دوست ما است،  دشمن 

ما است، مخالف ما است یا موافق ما است.« 
احمدی نژاد آبان ماه 1399 هم در گفتگو با ایندیپندنت فارسی در پاسخ به این 
سوال که "آیا دخالت های ایران در منطقه را تایید می کنید یا جمهوری اسالمی 
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باید منابعش را صرف مردم خود در داخل کشور کند؟" اظهار داشت: »من کال معتقدم که 
تمام ملت ها حق دارند سرنوشتشان را تعیین کنند و هرجا اختالفی هست باید به آرای 
عمومی مراجعه شود. جنگ و درگیری راه حل نیست... در سوریه هم همین طور است. 

من اصوال با دخالت مخالفم.«
نقش احمدی نژاد در انتخابات 1392

انتخابات ریاست جمهوری 1392 در 2۴ خرداد ماه این سال برگزار شد. در این 
انتخابات شخص احمدی نژاد به واسطه ی پایان دو دوره ریاست جمهوری اش امکان 
کاندیداتوری نداشت، اما برگزار کننده انتخابات مثل همیشه وزارت کشور و به نوعی 
کار است. از مدتها قبل مشخص شده بود که محمود  که در کشور بر سر  دولتی بود 
احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران، به دنبال مطرح کردن مشایی برای کاندیداتوری 
ریاست جمهوری است. هدف از این اقدام این بود که دولت دچار تغییری اساسی نشود 
و در تیم یاران احمدی نژاد باقی بماند. تالش ها برای تایید مشایی به جایی نرسید و در 
کامی مواجه گردید. متن حاضر نگاهی به روندی دارد  نهایت طرح ریاست جمهوری او با نا
که در این زمینه طی شد و اقداماتی که احمدی نژاد برای شکل دادن به دولت مشایی 

کامی او مواجه گردید.  کرد، و در نهایت با نا
طرحی برای تداوم دولت احمدی نژاد

از اولین روزهای قطعی شدن دوره دوم ریاست احمدی نژاد حرکتی برای تداوم راه این 
ح شد. در همین راستا قرار شد که مشایی به عنوان  دولت در دولت های بعدی مطر
معاون اول احمدی نژاد منصوب گردد و در انتصاب به این مسئولیت به حدی تعجیل 
ج دادند که هنوز دولت دوم احمدی نژاد تنفیذ و تحلیف نشده بود که حکم  به خر
معاون اولی مشایی در تیرماه 1388 صادر و ابالغ گردید. 27 تیر 88، محمود احمدی نژاد 
اسفندیار رحیم مشایی را برای هفته های پایانی عمر دولت نهم به عنوان معاون اول 
خود تعیین کرد. این تعجیل چنان تعجب آور بود که در همان زمان برخی تصور کردند 
که مشایی به صورت موقت به معاونت اولی منصوب شده است و قرار نیست این پست 
او در دولت بعدی ادامه یابد. از همان ابتدای انتصاب مشایی به این پست، اعتراضات 
و نارضایتی هایی از این کار بیان شد، زیرا برکناری معاون اول رئیس جمهور در حالی که 
زمان چندانی از مسئولیت او باقی نمانده است و تعیین معاون اول جدید در روزهای 
پایانی کار دولت کامال معنادار و تعجب برانگیز بود. تعیین فردی حاشیه ساز برای چنین 
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پست مهمی با مخالفت جدی بسیاری از طرفداران احمدی نژاد در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 88 نیز همراه شده بود. در نهایت علی رغم مقاومتی که 
احمدی نژاد در برابر دستور رهبری انجام داد، با علنی شدن دستور زیر معاون 

اولی مشایی ملغی شد.
ج شده  نکته بسیار مهم و قابل توجه در این دستور مقام معظم رهبری زمان در
در ذیل نامه است که ایشان همان روزی که مشایی به این پست منصوب شده 
بوده است دستور برکناری او را صادر کرده بودند. اما احمدی نژاد تا سوم مرداد 

ماه برکناری او را به تعویق انداخت.
کرد تا با دادن  پس از برکناری مشایی از معاون اولی، احمدی نژاد تالش 
مسئولیت های فراوان به مشایی معاون اولی از دست رفته ی او را جبران کند و 
زمینه کاندیداتوری او برای ریاست جمهوری را حفظ نماید. بر همین اساس بود 
که احمدی نژاد بیش از 18 پست و عنوان مختلف را در احکام مختلفی به مشایی 
گذار کرد. پس از آن تا مدتها سیاست رسمی احمدی نژاد و یارانش بر این بود  وا
ح می شد  که کاندیداتوری مشایی را در ابهام نگه دارند و همواره این ادعا مطر
که در صورت رد صالحیت مشایی، احمدی نژاد برای این منظور از راه کار حکم 
ح پر و سر و صدای  حکومتی استفاده خواهد کرد. از سوی دیگر مشایی با طر
مکتب ایرانی، ارتباط فعال با بازیگران و خوانندگان و هنرمندان به خصوص 
برخی از بازیگران زن پر حاشیه، سعی داشت تا بر سبد رای جریان احمدی نژاد 

بیافزاید و گروه های جدیدی را در زمره حامیان خود قرار دهد.
هناز افشار، مهتاب کرامتی، رضا کیانیان، محمد رضا گلزار، هدیه تهرانی، لیال 
کردوست، تهمینه میالنی، مهران مدیری، حبیب محبیان،   اوتادی، الناز شا
مجید اخشابی، علی معلم، جمشید مشایخی، داوود رشیدی، محمد موسوی 
)نوازنده پیشکسوت و صاحب سبک نی(، مصطفی کمال پورتراب )استاد 
دانشگاه و هنرمند عرصه موسیقی(، امین اهلل رشیدی )هنرمند موسیقی(، 
حمید سبزواری، حسام نواب صفوی، نیوشا ضیغمی، جلیل فرجاد، عنایت 
کبری، رضا ناجی،  بخشی، فریبا کوثری، محسن قاضی مرادی، عبدالرضا ا
علیرضا زرین دست و عزت اهلل انتظامی فقط بخشی از نام های مشهور در این 
زمینه است که مشایی در جلسات و مناسبت های مختلف با آنها مالقات کرده 
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بود تا زمینه برای استفاده از هنرمندان برای انتخابات ریاست جمهوری او فراهم شود. 
احمدی نژاد نیز که در آغاز دولت نهم از سوی همگان و حتی رهبر انقالب به عنوان دولت 
اصولگرا شناخته می شد سعی کرد تا بر فاصله ی خود با اصولگرایان بیفزاید، زیرا به هیچ 
عنوان امکان نداشت که مشایی را به اصولگرایان به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری 
کالم با نزدیک شدن به مواضع  92 بقبوالند. از سوی دیگر افرادی مانند صادق زیبا
مشایی تالش داشت تا جنبش  سبز، اصالح طلبان، نیروهای ملی مذهبی و همه ی 
گروه های مخالف روحانیت را در حمایت از کاندیداتوری مشایی متفق القول نشان دهد 
و در این راه از خانم پریوش سطوت به عنوان همسر دکتر حسین فاطمی استفاده می شد. 
احمدی نژاد سعی کرد تا با برگزاری همایش های بزرگ و همراهی غیر قانونی با مشایی در 
روز ثبت نام کاری کند که حمایت الزم مردمی برای رای آوری مشایی فراهم شود و حتی 
ح کرد که »مشایی یعنی احمدی نژاد و احمدی نژاد یعنی مشایی«  این شعار را مطر
اما همه ی این اقدامات در عزم شورای نگهبان بر رد صالحیت مشایی موثر نبود. حتی 
تهدیدهای ضمنی مشایی و احمدی نژاد به این که رد صالحیت او منجر به آشوب خواهد 
شد بی اثر ماند و احمدی نژاد و مشایی در ظالم خواندن نظام هماهنگ و مدعی شدند 
که برای رفع این ظلم از طریق رهبری اقدام خواهند کرد. در همین راستا رسانه های 
غربی و برخی رسانه های وابسته به جریان ملی مذهبی تالش زیادی داشتند که مساله 
رد صالحیت مشایی تبدیل به یک مساله عمومی شود و به تعبیری مطالبه مردمی برای 
تایید صالحیت مردمی ایجاد شود و اخبار حامیان تایید صالحیت مشایی را پوشش 
جدی می دادند. اما در نهایت تالش احمدی نژاد برای تایید صالحیت مشایی بی اثر ماند 

و نقشه ی تداوم دولت احمدی نژاد از طریق مشایی با شکست مواجه شد. 
احمدی نژاد و فاصله گرفتن از نظام

کنون از فراز و  فعالیت های سیاسی و اجتماعی احمدی نژاد بعد از سال 1392 تا 
نشیب های فراوانی برخوردار بوده است. شخصیت جنجالی و پر سرو صدای احمدی نژاد 
کنون توانسته اند در  با همراهی گروهی از فعاالن سیاسی و رسانه ای در طول سالهای 92 تا
زمینه های مختلف جنجال سیاسی و رسانه ای ایجاد کنند و در برهه های حساس تالش 
و فعالیت های جدی داشته اند. از مرداد 1392 یکی از خط های اصلی تبلیغاتی دولت 
روحانی حمله به احمدی نژاد و یاران او و مقصر جلوه دادن دولت قبل از خود در همه 
مشکالت کشور بوده است. این روند نه تنها در دولت اول روحانی بلکه در دولت دوم او 
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نیز ادامه داشته است و یکی از کلیدواژه های پر تکرار در دولت روحانی که توسط 
او و اطرافیان و مسئوالن دولتش بارها تکرار شده است این است که تمامی 
مشکالت تقصیر دولت قبل است. در برابر این اقدام اما محمود احمدی نژاد 
شیوه متفاوتی را در پیش گرفته است. احمدی نژاد در چند ماه اول دولت 
روحانی سیاست صبر و سکوت را در پیش گرفت. این صبر و سکوت البته 
بعد از مدتی شکسته شد و جوابهایی به انتقادات دولت اعتدال از سوی مدیران 
گردید. اما در همین دوره حجم اصلی حمالت  و مسئوالن دولت بهار آغاز 
احمدی نژاد و اطرافیان او به سایر نهادهای کشور و به خصوص قوه قضائیه 
و مجلس بوده است. برخی این مساله را حاصل آن می دانند که احمدی نژاد 
نمی خواسته است که جناح اصولگرا از حمالت او به دولت روحانی بهره ببرند 
و مترصد آن بود که در انتخابات 96 خودش در برابر دولت روحانی قرار گیرد و 
دولت جدیدی شکل بدهد، و از این رو الزم می دید که در فرصت سال های 92 
تا قبل از انتخابات 96 فاصله خودش با اصولگراها را کامال تبیین نماید و به نوعی 

از موضع اپوزیسیون به میدان بیاید.
فعالیت های انتخاباتی احمدی نژاد برای 1396

احمدی نژاد پس از مدتی سکوت در برابر دولت روحانی و تالش برای جدا کردن 
راه خود از اصولگرایان، مسیر فعالیت های انتخاباتی خود برای انتخابات 1396 
را در پیش گرفت. در این راستا او سه حرکت به هم مرتبط ولی در ظاهر مختلف 

را آغاز کرد. 
1-  سفرهای استانی و تبلیغاتی مفصل؛

2-  تالش برای برقراری ارتباط با اصالح طلبان و سیدمحمد خاتمی؛
3- تالش برای قرار گرفتن به عنوان محور اپوزیسیون نظام.

 سفرهای استانی و تبلیغاتی مفصل
در بخش اول احمدی نژاد سفرهای استانی خود را از سال 139۴ با جدیت هر 
چه تمامتر آغاز کرد. در طول سال 9۵ نیز احمدی نژاد که دیگر مسئولیت اجرایی 
نداشت و تنها جایگاه او در نظام عضویت در مجمع تشخیص بود، با قدرت هر 
خ  چه تمامتر به سفرهای استانی می رفت، اما در میانه ی این سال حوادثی ر
داد که منجر به علنی شدن نظر رهبری در مورد حضور احمدی نژاد در انتخابات 
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گردید. چنان که در ادامه بیان خواهد شد، علنی شدن نظر مخالف رهبری نیز   96
احمدی نژاد را از سفرهای تبلیغاتی استانی باز نداشت و حتی تعهدی که احمدی نژاد به 
مردم داده بود که در انتخابات 96 حضور پیدا نکند و حتی از کسی هم حمایت نکند، نیز 
خالف واقع بود و احمدی نژاد هم از بقایی حمایت کرد و هم خودش در انتخابات ریاست 

جمهوری ثبت نام کرد و رد صالحیت شد. 
توصیه رهبری به عدم شرکت در انتخابات و مخالفت عملی و خالف گویی احمدی نژاد
ماجرای نهی احمدی نژاد و خالف گویی او در انتخابات 96 از این قرار بود که در 9 شهریور 
139۵ احمدی نژاد در جلسه ای با مقام معظم رهبری گزارشی ازفعالیت های خود ارائه 
ح می نماید که مقام معظم رهبری به  می کند و ظاهرا مطالبی در باب انتخابات 96 مطر
صراحت به او می گویند که شرکت او در انتخابات ریاست جمهوری 96 را به مصلحت خود 
او و به مصلحت کشور نمی دانند. ظاهرا توقع این بوده است که احمدی نژاد خودش 
این مطلب را به یاران و اطرافیانش بگوید و به نحوی مساله را مدیریت کند که نیازی به 
علنی کردن این ماجرا نباشد. اما در طول شهریور ماه 9۵ خبرهای ضد و نقیضی در این 
باره منتشر شد و غالب اطرافیان و حامیان احمدی نژاد مدعی شدند که یا اصال دیداری با 
رهبری در کار نبوده است و یا دیداری بوده است و رهبری نهی نکرده اند و یا مدعی شدند 
که دیدار بوده و رهبری احمدی نژاد را به تداوم مسیر خودش تشویق کرده اند و حتی 
مدعی شدند که رهبری از احمدی نژاد خواسته است که در انتخابات حتما شرکت کند. 
گر شخص احمدی نژاد می خواست حقایق را به دوستان و اطرافیان  مشخص است که ا
خود بگوید این میزان حاشیه ساخته نمی شد. به عنوان مثال، حمید رسایی از حامیان 
وقت احمدی نژاد یک هفته قبل از علنی شدن فرمایشات رهبری، در یادداشت خود با 
عنوان "حرف درگوشی نداریم" نوشته بود: »نویسنده این سطور با توجه به سیره عملی و 
نظرات علنی رهبر معظم انقالب، چنین روایتی از ایشان را هم از جهت سند و هم از جهت 

داللت، مخدوش و بر خالف تصریحات بیان شده از سوی معظم له می داند.«
در پی نزدیک به یک ماه شایعه و حاشیه، در روز ۴ مهر 139۵ رهبری مطابق روال همیشه 
درس خارج خود روایتی در باب امانت داری و خودداری از خیانت در امانت مطرح کردند. 
این روایت در همان روز دستمایه تبلیغات دروغین حامیان احمدی نژاد قرار گرفت و 
بیان کردند که منظور رهبری با بیان این روایت این بوده است که آنها که محتوای جلسه 

خصوصی ایشان با احمدی نژاد را مطرح می کنند در امانت خیانت کرده اند. 
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ج خود به  همین رفتارها باعث شد که رهبری در روز ۵ مهر در ابتدای درس خار
همه ی این شایعات پایان دهند و به صراحت بفرمایند: 

حاال قبل از آنی که این فقره را عرض بکنم؛ این تذکر را، توجه را بدهم که از 
گفتیم مثل اینکه سوءبرداشت  مطلبی که ما دیروز در ذیل این فقره قبلی 
شده، بعضی ها سوءتلقی کردند. خب حاال سوءبرداشت فی نفسه چیز مشکلی 
نیست. لکن وقتی که این منتهی بشود به بگو و مگو و بخصوص در این فضای 
مجازی و این یک چیزی بگوید، آن یک چیزی بگوید، مایه کدورت و دل چرکینیِ 
برادران مؤمن از یکدیگر بشود آنوقت این چیز بدی است. بنده حقیر که این 
همه اصرار دارم بر وحدِت قلوب و حرکت در مسیر واحد و اتحاد نیروهای کشور، 
بخصوص نیروهای مؤمن و انقالبی، خدای نکرده یک چیزی آدم بگوید که 
مایه اختالف بین نیروها بشود این را به خدا پناه می بریم. نباید این چیزها را 

مایه اختالف قرار داد.
خب بله، یک نفری، یک آقایی آمده پیش من، من هم به مالحظه صالح حال 
خود آن شخص و صالح حال کشور به ایشان گفتم که شما در فالن قضیه 
شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، گفتیم صالح نمی دانیم ما شما 
شرکت کنید. این را گفتیم. خب یک چیز عادی است. انسان بایستی آن چیزی 
را که می بیند و می فهمد و فکر می کند که به نفع برادر مؤمن اش است باید به او 
بگوید دیگر. ما هم اوضاع کشور را خب، غالباً بیشتر از اغلب افراد آشنا هستیم. 
آدم ها هم، بخصوص آدم هایی که صدها جلسه با ما نشستند و برخاستند 
بیشتر و بهتر از دیگران می شناسیم. با مالحظه حال مخاطب و اوضاع کشور به 
گر توی این مقوله وارد شدید این  یک آقایی انسان توصیه می کند که آقا شما ا
دو قطبی در کشور ایجاد می شود. دو قطبی در کشور مضّر است به حال کشور. 
من صالح نمی دانم شما وارد بشوید. بله، این چیز خیلی مهمی که نیست. 
این یک چیز خیلی طبیعی است، خیلی ساده است. بله، ما این توصیه را به 
یکی از آقایان، به یکی از برادران کردیم. خب حاال این مایه اختالف بشود بین 
برادران مؤمن، یکی بگوید فالنی گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید 

چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حاال این هم پشت بلندگو.
... اینی هم که حاال بگویند که فالنی ]رهبری[ تحت تأثیر زید و عمرو و بکر و ... 
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است؛ نه، این حرف ها چیست؟ بنده از زید و عمرو و بکر و اینها هم بیشتر اطالع دارم، هم 
انگیزه بیشتر دارم. آنچه که واقعاً  مصلحت باشد، آنچه که مصلحت بدانم بینی و بین اهلل، 
ما باید به خدا جواب بدهیم. یکی از دعاهایی که دائماً باید امثال بنده و شما بکنیم این 
است، »َواْسَتعِملْنی لِما تَْسألُنی َغداً َعنه« فردا از ما سؤال می کنند. چرا فالن چیز را گفتید، 
چرا نگفتید. از نگفتید هم سؤال می کنند. فقط از گفتید نیست. چرا فالن کار را کردید، 
چرا نکردید. از نکردید هم سؤال می کنند. بنابراین نه، ما این فقره ای که دیروز معنا کردیم 
ناظر به این قضیه اصالً نبود. داشتیم حدیث را معنا می کردیم مثل اینکه امروز هم حدیث 
را معنا می کنیم. آن قضیه هم همینطور است که عرض کردیم. بین برادران مؤمن اختالف 
سر این چیزها هیچ مصلحت نیست. شما یک چیزی بگویید، آن یک چیزی بگوید. آن 
یک چیزی بگوید. یک نفر سومی هم منتظر باشد، به مجردی که شما با هم دعوا کردید، 
او بیاید از میانه سود خودش را ببرد؛ بردارد ببرد. این ها را باید مراقب بود. امروز کشور به 
اتحاد نیروها احتیاج دارد. بخصوص نیروهای مؤمن. نیروهای پای کار. سعی کنند از 

این چیزها اختالف بوجود نیاورند«
 در پی علنی شدن این نظر رهبری احمدی نژاد در نامه ای به رهبری مدعی تبعیت از 
ایشان شد و بیان داشت که برنامه ای برای حضور در رقابت های انتخاباتی سال آینده 

ندارم. متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی(
رهبر معظم انقالب اسالمی

سالم علیکم
خ نهم شهریورماه سال جاری، اینجانب  همان گونه که مستحضر هستید در دیدار مور
برنامه های تبیین انقالب در سراسر کشور را تشریح نمودم، پس از آن حضرتعالی توصیه 
فرمودید که در این دوره مصلحت نیست بنده در انتخابات شرکت نمایم و اینجانب نیز 

تبعیت خود را اعالم نمودم.
خ پنجم مهرماه  ج فقه مور ضمن تشکر از بیانات مهم حضرتعالی در جلسه درس خار
جاری، به استحضار می رسانم که در عمل به منویات رهبر بزرگوار انقالب، برنامه ای برای 

حضور در عرصه رقابت های انتخاباتی سال آینده ندارم.
به لطف خداوند متعال و با افتخار همواره به عنوان سرباز کوچک انقالب و خادم مردم 
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باقی خواهم ماند.
از خداوند منان برای حضرتعالی سالمتی و موفقیت بیشتر و برای ملت بزرگوار ایران 

عزت و سربلندی روزافزون، در سایه عنایات حضرت ولیعصر )عج( مسئلت دارم.
البته این بیان احمدی نژاد در نامه به رهبری در عمل کامال خالف واقع بود. 
احمدی نژاد هم زمان با این نامه، در یک فیلم کوتاه خطاب به مردم نیز مدعی 
شد که نه در انتخابات 96 کاندیدا می شود و نه از کاندیداتوری کسی حمایت 
خواهد کرد. او حتی مدتی بعد و با داغ تر شدن فضای انتخاباتی در کشور در 
اطالعیه ای خطاب به ملت ایران نیز بر تعهدی که در نامه به رهبری داده بود 

کید مجدد کرد و چنین نوشت:  تا
ج و العافیه و النصر و اجعلنا  »بسم اهلل الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفر

من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه
ملت شریف و بزرگوار ایران! سالم و درود خداوند بر شما و همه صالحان، 

آزادی خواهان و عدالت طلبان و با تبریک ایام اهلل دهه فجر
در رد برخی شایعات مبنی بر حمایت اینجانب از کاندیدای خاص در انتخابات 
خ 9۵/7/6 اینجانب به حضور مقام معظم رهبری،  سال آینده و پیرو نامه مور

متواضعانه به استحضار می رساند؛
1. اینجانب عضو هیچ جناح و حزب و گروهی نیستم و خود را تنها قطره ای از 
اقیانوس زالل ملت ایران و خادم آنان می شمارم و این امر را یک افتخار ابدی 

می دانم.
2. از هیچ فرد یا جناح و حزب و گروهی حمایت نکرده و نخواهم کرد. این 

موضع قطعی و غیرقابل تغییر اینجانب است.
3.  ممکن است برخی افراد یا جریانات و جناح ها به خاطر منافع گروهی، اخبار و 
شایعاتی تحت عنوان حمایت از شخص خاصی به نقل از اینجانب منتشر نماید. 
گر از زبان نزدیکان  صریحا اعالم می نمایم که این نوع شایعات و اخبار حتی ا

اینجانب باشد، خالف واقع است و قویا تکذیب می شود.
با آرزوی طول عمر مقام معظم رهبری، از خداوند منان دوام سعادت، عزت و 
موفقیت ملت ایران را تحت عنایات خاص امام عصر)عج( مسالت دارم. محمود 

احمدی نژاد 9۵/11/23«
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کید بر تغییر نکردن نظر و عمل، خالف واقع بود. او که مثل  اما همه این تعهدها  و قول ها و تا
بسیاری از مواقع دیگر هنگام تعهد دادن خیلی قطعی و محکم صحبت می کرد و می نوشت 
در این اطالعیه نیز نوشته بود که این موضع قطعی و غیر قابل تغییر است و او از هیچ فردی 
حمایت نخواهد کرد و خودش نیز کاندیدا نخواهد شد. حتی در بند سوم این نامه به مردم 
کید کرده بود که هر کسی بگوید احمدی نژاد از کسی حمایت می کند خالف واقع گفته  تا
است، اما مانند بسیاری از موارد دیگر این بیان او خالف واقع بود، وچنان که انتظار آن 

می رفت احمدی نژاد به تعهد غیر قابل تغییری که به مردم و رهبری داده بود عمل نکرد. 
با شدت یافتن فضای انتخاباتی در کشور، احمدی نژاد به سفرهای انتخاباتی خود ادامه 
ح کرد و بعد هم چنان که نشان داده  داد، شعارها و مطالب انتخاباتی بیشتری مطر
خواهد شد به همه تعهدات خود در این زمینه پشت کرد و موضع غیر قابل تغییر خود 
را تغییر داد. در 30 بهمن 139۵ با اعالم کاندیداتوری بقایی، احمدی نژاد در بیانیه ی 
طوالنی به توجیه عهد شکنی و خالف گویی خود پرداخت و مدعی شد که به خاطر انجام 
وظایف خود در قبال کشور مجبور است از کاندیداتوری بقایی حمایت کند؛ در حالی که 
به مردم قول داده بود چنین نکند: »اینجانب مصمم هستم با استعانت از پروردگار 
متعال، وظایف سیاسی و اجتماعی خود را در قبال مردم و کشور عزیزم به گونه 
ای انجام دهم که مردم اطمینان یابند، افراد صالح از دایره انتخاب آنان کنار 
گذاشته نخواهند شد. بر این باورم که در شرایط امروز کشور، این حداقل کاری است 

که باید برای انقالب مظلوم اسالمی ، کشور و ملتم به انجام برسانم.«
کتفا نکرد و در تاریخ بیست و  احمدی نژاد در عهد شکنی با رهبری و مردم به این میزان ا
سوم فروردین 1396، به همراه حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی برای ثبت نام در 
انتخابات ریاست جمهوری وارد ستاد انتخابات وزارت کشور شد، اما احمدی نژاد خودش 
هم در انتخابات ثبت نام کرد و با کمال اعتماد به نفس! اعالم کرد که این کار خالف قولی 
که به مردم و رهبری داده است نیست. او تا زمان رد صالحیتش از کاندیداتوری انتخابات 
96 انصراف نداد و البته مدعی بود! که این کارش خالف نامه های علنی که به رهبری و 

مردم زده است نیست.  
با توجه به رفتار خالف احمدی نژاد و همچنین دروغ صریح وی درباره عدم شرکت در 
کنش نشان دادند که در ادامه به  انتخابات، بسیاری از حامیان سابق او و سیاسیون وا

ذکر چند مورد بسنده می شود.
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تالش برای برقراری ارتباط با اصالح طلبان و خاتمی
در بخش دوم فعالیت ها و اقدامات احمدی نژاد و یارانش پس از علنی شدن 
نظر مخالف رهبری برای شرکت در انتخابات 96، تالش کردند تا با نامه نگاری 
به سیدمحمد خاتمی خود را اصالح طلب جلوه دهند و زمینه اتحاد با اصالح 
طلبان را فراهم آورند. در همین راستا مشایی که احمدی نژاد اصرار داشت که با 
هم به یگانگی رسیده اند، در 23 اسفند 139۵ نامه ای مفصل به خاتمی نوشت 
و مدعی شد که رای  مردم به احمدی نژاد در سالهای 8۴ و 88 نیز اصالح طلبانه 
کثریت قاطع مردم در  کید کنم که ا بوده است: »مایلم با اصرار بر این حقیقت تا
این دو رویداد مهم، با نفی شرایط موجود و با رویکردی بسیار اصالح طلبانه، از 
جناح موسوم به اصالحات عبور کرده و با تایید فهم خویش در انتخابات 8۴ بر 

مطالبۀ اصالح گرایانه خود در سال 88، پافشاری کردند.«
کار درنیامد. بر  تالش برای پیوستن به اردوگاه اصالح طلبان البته موفق از 
خالف پیام های متعددی که احمدی نژاد در خفا و با واسطه برای خاتمی و 
سران اصالحات ارسال کرد، اصالح طلبان نتوانستند به احمدی نژاد و یاران او 
اعتماد کنند و آنها را در میان خود بپذیرند و خاتمی نیز حاضر به هیچ پاسخی 

به پیام های احمدی نژاد و نامه ی مشایی نشد. 
تلقی فروپاشی نظام

احمدی نژاد در دوران بعد از ریاست جمهوری فراز و فرودهای فراوانی را تجربه 
کرده است و با رفتارهای سیاسی و تالش های رسانه ای مختلف خود نشان 
داده است که از هر اقدامی برای بازگشت به جایگاه ریاست جمهوری و به دست 
گرفتن سکان اداره کشور استقبال می کند. مطرح کردن مشایی در سال 92 که 
گی در انتخابات  با برنامه ریزی فراوان از قبل صورت گرفته بود، رفتارهای زیگزا
ریاست جمهوری 96 و اعالم عدم کاندیداتوری به خاطر توصیه سلبی رهبری 
به او و در نهایت حضور پر شدت در انتخابات 96 و ثبت نام و رد صالحیت و ... 
همه و همه نشان می دهد که احمدی نژاد میل به بازگشت به قدرت دارد 
که تنها منجی و رهایی بخش کشور از مشکالت حضور او و  کند  و تصور می 
طرفدارانش در مسند قدرت اجرایی کشور و حتی باالتر از آن است. از این رو 
در تحلیل رفتارهای دکتر احمدی نژاد و یارانش باید به یک نکته اساسی توجه 
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داشت؛ این نکته که در بخش هایی مختلفی از سخنان و عملکردهای دکتر احمدی نژاد و 
یارانش نمود جدی داشته است این است که آنها از مقطعی به بعد به این نتیجه رسیدند 
که جمهوری اسالمی در حال سرنگونی و سقوط است و نظام از میان خواهد رفت. این 
تصور احمدی نژاد و یارانش اثری جدی بر سیاست ورزی آنها و رفتارهای ایشان در مقابل 

نهادهای مختلف حکومت داشت. 
احمدی نژاد و مشایی و بقایی و ... بعد از اینکه به این نتیجه رسیدند که نظام به زودی 
دچار فروپاشی و سرنگونی خواهد شد، رفتارهایی از خود بروز دادند که آنها را اپوزیسیون 
نظام اسالمی و مخالف نمادها و سیاست های کالن نظام جلوه دهد. در واقع اراده ی 
معطوف به قدرت در این افراد باعث شد که برای ایران بعد از جمهوری اسالمی تالش 
که آنان را مخالف نظام  کنند  کنند و برنامهای سیاسی و رسانهای را طراحی و اجرا 
جمهوری اسالمی و آلترناتیو آن مطرح کند. زیرا اوال در این نظام دیگر جایی برای آنها باقی 
نمانده بود و بازگشت به قدرت در این ساختار برای آنها به بن بست منتهی می شد، و از 
سوی دیگر با این تلقی که نظام در حال سرنگونی است می خواستند که در نظام بعدی 
و سیستم حکومتی که بعد از آن بر سر کار خواهد آمد نقش اصلی و فعال را بازی کنند و به 

نوعی رهبری معترضان در برابر نظام جمهوری اسالمی را ایفا کنند. 
تالش های دکتر احمدی نژاد و یارانش از حوالی سال 96 به روشنی نشان می دهد که 
آنها از هر تالشی برای فاصله گذاری میان خود و جمهوری اسالمی استفاده می کنند، از 
تغییرات اساسی و سریعی که اوضاع را به تعبیر آنها به نفع ملت تغییر خواهد داد سخن 
کمه و مجازات و زندانی شدن سران کنونی نظام به علت ایستادن در  می گویند، از محا
برابر آنچه از نظر آنها خواست مردم است، سخن می گویند. مدعی می شوند که به زودی 
همه زندانها باز خواهد شد و زندانیان آزاد و مسئوالن قضایی کشور زندانی خواهند شد 
کمه های علنی در خیابان آنها را مجازات خواهند کرد. مدعی آن هستند  و مردم در محا
که آخرین فرصت های مسئوالن نظام برای توبه و بازگشت به سوی مردم از دست رفته 
است. مدعی هستند که محبوبیت نظام به صفر و زیر صفر رسیده و مردم این وضع را 

تحمل نخواهند کرد. 
در چنین شرایطی احمدی نژاد و یارانش سعی می کنند که از هر خط قرمزی که نظام 
اسالمی تعیین کرده است عبور کنند. مخالفت صریح احمدی نژاد با توصیه رهبری 
در عدم کاندیداتوری در انتخابات 96 با علم به این که رد صالحیت خواهد شد نیز در 
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همین راستا بود. احمدی نژاد برای آن که بتواند رهبری اپوزیسیون را به دست 
بگیرد نیاز داشت که از سوی نظام اسالمی رد صالحیت شده باشد و با تندترین 
ادبیات علیه نهادهای قانونی نظام مثل شورای نگهبان و قوه قضائیه و مجمع 
تشخیص و ریاست جمهوری و ... سخن گفته باشد و مقدسات این نظام مانند 
والیت فقیه، اندیشه حکومت دینی و جایگاه مرجعیت دینی و ... را به تمسخر 
گرفته و با آن اعالم مخالفت نماید. این کاری است که احمدی نژاد و یارانش 
از سال 96 به این سو مصر بر انجام آن بودند. حمله و اهانت به حاج قاسم 
سلیمانی نیز که یکی از نمادهای محبوبیت نظام جمهوری اسالمی در میان 

مردم بود، با همین هدف صورت می گرفت. 
تالش برای عبور از خط قرمزهای عقیدتی و مذهبی نظام

در همین راستا احمدی نژاد و یارانش دست به انواع حرکت های تبلیغاتی برای 
نشان دادن مخالفت خود با خط قرمزهای عقیدتی و مذهبی نظام زدند. 
به عنوان مثال احمدی نژاد به صراحت از مخالفت خود با مراجع و نظرات 
کردن مراجع به تفکرات شیطانی دم زد. در همین راستا یکی  آنها و متهم 
دیگر از تالش های احمدی نژاد آشکار کردن مرزبندی با روحانیت و مراجع و 
سعی بر دامن زدن به تقابل با مرجعیت است. در سالهای اخیر احمدی نژاد 

موضع گیری های متعددی علیه مراجع و روحانیت داشته است.
او نه تنها مخالفت خود با مراجع را علنی می کند بلکه دست به اهانت به اندیشه 
فقهی تشیع و مرجعیت شیعه می زند تا به همگان بقبوالند که احمدی نژاد آن طور 

که آنها تصور کرده اند نبوده است و از مخالفان مرجعیت و فقاهت شیعی است: 
این تعابیر در حالی از سوی احمدی نژاد منتشر و توسط یاران او تبلیغ می شود 
که او می داند مساله مخالفت با ورود زنان به ورزشگاه ها فتوای صریح مراجع 
گر دکتر احمدی نژاد بدون داشتن سواد فقهی با این نظر  تقلید است و حتی ا
مراجع مخالف است، اهانت کردن و شیطانی خواندن نظر فقهای عظام شیعه، 
عالوه بر خالف بودن، حتما تنش زا و تقابل آفرین است. خصوصا باید به این 
نکته توجه داشت که احمدی نژاد همان رئیس جمهوری است که رهبری در 
خصوص همین موضوع به او تذکر داده و نوشته بودند: »حضرت آقای مصباح 
نقل کرده اند که جنابعالی گفته اید فالنی رهبری با اقدام مربوط به ورزشگاه 
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ها مخالفت نداشته است. در حالی که اینجانب عدم رضایت خود را صریحا به جنابعالی 
گوشزد کردم، لکن چون این پس از اقدام شما بود لذا صالح ندانستم دخالت کنم.«

گر احمدی نژاد فقط گفته بود من با این سخنان فقها و علمای شیعه  بر این اساس ا
مخالفم، هر چند به واسطه این که تخصصی در فقه و علوم اسالمی ندارد، حرفش یک 
حرف عوامانه و بدون تخصص بود، اما این قدر زشت و اهانت بار نبود که گفته این نظر 
شیطانی است، اما احمدی نژاد رسما به دنبال تقابل با نظام اسالمی است و از این جهت 
به صراحت اعالم مخالفت با حکومت دینی می کند و باز هم با اهانت حکومت دینی را 

امری غلط و من درآوردی می داند. 
احمدی نژاد که روزی مدعی بود که حامی والیت فقیه است و خود و یارانش را حامیان 
کنون در اظهارات جدید خود حتی به طعنه و کنایه و گاه  اصلی والیت فقیه می دانست ا

تصریح علیه والیت فقیه صحبت می کند: 
کی از آن است که او می کوشد تا همه مسئوالن و  بررسی مواضع کنونی احمدی نژاد حا
دستگاه های مختلف کنونی نظام از رهبری و والیت فقیه و مجلس و قوه قضائیه و دولت 
و شورای نگهبان و نهادهای انقالبی مانند سپاه و ... را با هم و کامال در یک راستا جلوه 
دهد و همه آنها را ضد مردم و در برابر خواست و اراده مردم معرفی کند و خودش را به 
تنهایی حامی مردم و مدافع آنها معرفی نماید. احمدی نژاد سعی دارد چنین جلوه دهد 
که همه علیه او هستند و او با مردم است و علیه همه مسئوالن نظام است و از این جهت 

هر نارضایتی و مخالفتی با وضع موجود را حمایت و رهبری می کند. 
این ادعا که همه مسئوالن کنونی کشور در نهادهای مختلف همه از یک گروه و همه ضد 
مردم هستند و احمدی نژاد به تنهایی حامی مردم است، مطابق با شعارهای مورد عالقه 
احمدی نژاد و حامیان اوست که مدعی بودند همه گروه های سیاسی مختلف کشور ضد 

احمدی نژاد هستند و احمدی نژاد تنها حامی مردم و خدمت گذار آنهاست.  
کم بر دستگاه های حکومتی، آشکارا از مسیر ملت جدا شده اند و به جای  عناصر حا
خدمتگزاری و دفاع از حقوق ملت و تالش برای پیشرفت کشور، به دنبال توسعه و تثبیت 
سلطه خود بر کشور و مردم و منابع ثروت ملت اند. در این موضوع ، چپ و راست و همه 
جناح ها متحد، شریک و همسو هستند... مقامات ارشد با هم اند و شما، مردم و 
خدا را فراموش کرده اند و یک جانبه مشغول ثروت اندوزی و بازی های کثیف قدرت 

شده اند.  )بخشی از بیانیه 23 اسفند 1396 احمدی نژاد(
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نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری 1400
ح در این زمینه این است که آیا احمدی نژاد  یکی از سواالت و مباحث مطر
و یاران او برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1۴00 برنامه ای دارند؟ آیا 
احمدی نژاد شخصا برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1۴00 اقدامی خواهد 

کرد و قصد کاندیداتوری در انتخابات دارد؟ 
بررسی نحوه عملکرد و فعالیت های احمدی نژاد در سال های ریاست جمهوری 
و بعد از آن به خوبی نشان می دهد که او اراده ای معطوف به قدرت دارد. حتی 
پیام علنی رهبری در سال 1396 و تعهد علنی خود احمدی نژاد در سال 1396 
باعث نشد که او از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم چشم پوشی کند و 
گر احمدی نژاد در سال  برای شرکت در انتخابات های بعدی منتظر بماند. ا
96 کاندیدای ریاست جمهوری نشده بود، این احتمال الاقل به لحاظ نظری 
کنون برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدایی باشد  وجود داشت که ا
که احتمال تایید صالحیت او از سوی شورای نگهبان وجود دارد. اما اراده ی 
معطوف به قدرت و تصوری که احمدی نژاد از خودش دارد و خود را به عنوان 
که او  تنها نجات بخش و امید مردم از خودش تلقی می کند باعث می شود 
نتواند از حزم و درایت سیاسی الزم برای عمل در چارچوب های تعریف شده ی 
نظام برخوردار باشد. احمدی نژاد و بسیاری از یاران او همه مسئوالن عالی 
رتبه و سران نظام را فاسد می دانند و همه گروه ها و جریان های سیاسی کشور 
را قدرت طلب و ثروت اندوز می دانند و غیر از گروهکی از یاران نزدیک به خود، 

هیچ کس دیگری را برای حکومت در ایران و ریاست کشور صالح نمی دانند. 
این امر به همراه تصوری که احمدی نژاد و یارانش از سرنگونی قریب الوقوع نظام 
جمهوری اسالمی دارند، باعث می شود که آنها نتوانند از تحوالت سیاسی دور 
بمانند. احمدی نژاد، همان طور که در بخش های مختلف این تحقیق به 
خوبی نشان داده شده است، می خواهد در قامت آلترناتیو و جایگزین نظام 
کنونی مطرح باشد،  از این جهت نقش اپوزیسیون را بازی می کند و تالش می کند 
تا در این زمینه همه گروه های ضد انقالب و ناراضی از نظام را حول محور خود 
جمع کند. نگاهی به نشریات و کانال ها و رسانه های نزدیک به احمدی نژاد به 
خوبی نشان می دهد که آن ها از هر خط قرمزی در نظام اسالمی عبور کرده اند.
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با همه ی این اوصاف احمدی نژاد به احتمال قوی در انتخابات ریاست جمهوری 1۴00 
نیز ثبت نام خواهد کرد. در ماه های اخیر بیماری کرونا آسیبی بر فعالیت های میدانی و 
تبلیغاتی احمدی نژاد و یارانش وارد کرده است و او را از تداوم سفرهای استانی و تبلیغاتی 
گسترده باز داشته است. شاید همین امر باعث شده است که احمدی نژاد به رسانه ها 
بیشتر روی آورده است و حتی با رسانه های ضد انقالب نیز مصاحبه می کند، زیرا تالش 
دارد که از هر طریق ممکن هنوز در صحنه باشد و سعی کند تا موضع آلترناتیو بودن 
خود را برای نظامی که آن را در حال فروپاشی می پندارد، حفظ کند. با این اوصاف چرا 
احمدی نژاد وارد عرصه انتخابات خواهد شد؟ علت اصلی را باید در این جستجو 
کرد که هنوز بخش قابل توجهی از مردم احمدی نژاد را اپوزیسیون نظام نمی دانند، 
هنوز در داخل و خارج این تصور کامال جا نیافتاده است که احمدی نژاد کامال مخالف 
نظام کنونی است و او این نظام را قبول ندارد و این نظام هم او را قبول ندارد. از این 
رو احمدی نژاد نیاز دارد که یک بار دیگر رد صالحیت شود و به احتمال قوی اصرار 

خواهد داشت که این رد صالحیت او هر چه پر سر و صداتر و جنجالی تر باشد. 
سعی جدی احمدی نژاد این خواهد بود که به عنوان منتقد اصلی، نقش محوری را 
در میان مخالفان نظام پیدا کند، البته او و همراهانش بخت خود را در این عرصه یکبار 
آزموده اند. نامه نگاری با خاتمی، تالش برای نزدیک شدن به اصالح طلبان، تالش 
برای نزدیک شدن به جنبش سبز، تالش برای گردآوردن عناصر ملی-مذهبی و نهضت 
آزادی، تالش برای ارتباط گیری با هر فرد و گروه و جریان منتقد و مخالف نظام، تالش 
برای ارتباط گیری گسترده با سلبریتی ها و فعاالن رسانه ای و بازیگران و مشاهیر در عرصه 
داخلی و خارجی، همه و همه راه هایی است که احمدی نژاد و یارانش در سالهای قبل 
انجام داده اند و در این پژوهش در بخش های مختلف به تفصیل از آن بحث شده است. 
احمدی نژاد مفتون محبوبیت توده ای است. تصور می کند که در میان توده های مردم 
محبوبتر از او وجود ندارد و این محبوبیت را برگ برنده خود در فردای فروپاشی نظام 
می داند. از این جهت هر حرفی و هر حرکتی که بتواند بر این محبوبیت بیافزاید را دست 

کم نمی گیرد و به دنبال آن است. 
از سوی دیگر احمدی نژاد از هر اقدامی برای فاصله گذاری میان خود و نظام جمهوری 
اسالمی دریغ نکرده و نمی کند. اصرار بر مخالفت با رهبری معظم انقالب و نشان دادن 
مخالفت عملی و علنی با ایشان،  تالش برای بیان برخی مطالب دو پهلو که رسانه های 
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کنند و اخبار حمله  ضد انقالب مصداق آن را رهبری معظم انقالب معرفی 
احمدی نژاد به رهبری را تیتر کنند، حمله به شورای نگهبان، حمله به قوه 
قضائیه، حمله به ریاست جمهوری، حمله به نظام انتخابات در ایران،  حمله به 
سپاه و سایر نهادهای انقالبی اقداماتی از این سنخ است. چنان که در سالهای 
اخیر مشاهده کردیم، جریان احمدی نژاد و یارانش در یک حرکت زشت و با 
سردمداری شخص احمدی نژاد و بقایی حمله ای ناجوانمردانه به حاج قاسم 

سیلمانی را ساماندهی کردند. 
آیا احمدی نژاد به مسیر انقالب باز می گردد؟

در پاسخ به این سوال باید به صراحت گفت که آزموده را آزمودن خطاست. 
احمدی نژاد در سالهای مختلف و بزنگاه های متفاوت نشان داده است که 
اراده ی معطوف به قدرت و تالش های قدرت طلبانه ی او چیزی نیست که 
بتوان به این سادگی نادیده گرفت. احمدی نژاد از هر کوششی برای بازگشت 
به قدرت استفاده می کند، اما در حال حاضر چون تصور می کند که نظام رو به 
فروپاشی است، نقش اپوزیسیون را بهتر از نقش حامی نظام می پسندد و سعی 
دارد احمدی نژاد معترض باشد تا احمدی نژاد سرباز والیت. او تصور می کند که 
نظام اسالمی حمایت مردمی را از دست داده است و به زودی در حال فروپاشی 
است. از این رو حضور او در فرآیند انتخابات نیز یک حضور واقعی برای بازگشت 
به مسیر انقالب و حرکت در چارچوب ارزش های نظام نیست. احمدی نژاد از 
چارچوب نظام جمهوری اسالمی بیرون رفته است. به صراحت از مخالفت با 
نظام اسالمی و پوچ بودن حکومت دینی سخن می گوید و مدعی می شود که »ما 

اصال حکومت دینی نداریم و این واژه ها غلط و من درآوردی است.«
ح می کند؟ چون تصور می کند  اما چرا احمدی نژاد چنین ادعایی را مطر
چنین حرفهایی محبوبیت آور است، چون میل به دستیابی به قلب توده ها 
و محبوبیت یافتن بین مردم برای رسیدن به قدرت در او نهادینه شده است، 
کارآمدی برخی  البته از منظر ما اوضاع چنین به نظر نمی رسد. مردم از نا
مسئوالن خسته و ناراحت هستند، اما مسلما هنوز ایده حکومت اسالمی و 
حکومت دینی که شعار امام خمینی )ره( و مبنای شکل دهی به جمهوری 
اسالمی بود در دل مردم مسلمان ایران زنده است. نارضایتی از اشخاصی مانند 
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آقای روحانی، رئیس جمهور کنونی، باعث نمی شود که مردم از حمله احمدی نژاد به 
حکومت دینی خوشحال شوند؛ به تعبیر دیگر نفی روحانی به معنی اثبات احمدی نژاد 
نیست و راه حل برخورد با اشکاالتی که روحانی ایجاد کرده نیز به بازگشت به گذشته و 
کنون می کوشد که تصویری جدید  احمدی نژاد نیست. خصوصا که احمدی نژاد نیز ا
از خود ارائه دهد و مدعی است که از اول نیز قائل به حکومت دینی نبود است و مدعی 
است که در دوران ریاست جمهوری 8ساله اش هم همین حرفها را می زده است اما کسی 

متوجه آنها نبوده است. 
احمدی نژاد امروز دیگر حتی از زدن اتهامات خالف به نظام اسالمی نیز ابائی ندارد. او 
حتی دست به متهم کردن نظام به آشوب ساختگی و کشتار مردم زده است. سخنی که 

حتی رسانه های منتقد نظام را نیز به تعجب واداشت: 
آقای احمدی نژاد رییس جمهور سابق و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
نظام را با یک اتهام عجیب متهم کرده است. او رسما می گوید در سال 88 نیروهای 
امنیتی به نتیجه رسیدند »اراذل و اوباش را به کار بگیرند. اراذل و اوباش سازمان یافته 

توسط همان گروه امنیتی.«
ح های معمول این باند هایی که به  او توضیح می دهد: »از برنامه های دیگر این ها و طر
سیستم های امنیتی در بسیاری از کشور های دنیا رخنه کرده اند، سازماندهی اراذل و 
اوباش است. آن ها را سازماندهی و حتی مسلح می کنند و زمانی که مردم یک اعتراض 
معقول و اعتراض به حقی علیه طبقه اشراف دارند، این ها می آیند آتش می زنند، درگیری 
درست می کنند، بلوا درست می کنند و زمینه های برخورد خشن با مردم معترض را 

فراهم می آورند.«
او حتی ایجاد باور تقلب در سران معترضان را کار نیروهای امنیتی می داند؛ »این ها با 
کمک به عناصر قدرت طلب، آن ها را به برهم زدن جریان قانونی انتخابات ترغیب کردند. 
به سردمداران جریان قدرتمدار وعده دروغ دادند و گفتند ما اسناد تقلب در انتخابات را به 
شما می دهیم. شما بروید جلو و نگران نباشید. آن ها با ادعای تقلب وارد صحنه شدند.«
چنین رفتارها و اقداماتی از سوی احمدی نژاد در تالش برای کسب قدرت و رسیدن به 
محبوبیت مردمی بود که باعث شد رهبری معظم انقالب دو روز بعد از نامه ی احمدی نژاد 
به ایشان که در آن نظام را به انواعی از اتهام ها متهم کرده بود چنین پاسخی به او بدهند:
»توّجه داشته باشید: مهم این است که در هر دوره ای از دوره ها ما بفهمیم دشمنِی 
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دشمن چگونه است و چه کار دارد با ما می کند؛ نقشه ی دشمن را بفهمیم؛ 
درست مثل جنگ نظامی. ...از این فضا، دشمن علیه هوّیت شما، موجودّیت 
شما، نظام شما، انقالب شما استفاده نکند. آمارهای بی پایه میدهند، دروغ 
می گویند، نسبت دروغ میدهند، چهره های مورد قبول مردم را -که 
باید مردم به اینها اعتقاد داشته باشند- تخریب می کنند، موّفقّیتهای 
انقالب را کتمان می کنند، دروغ انگاری می کنند؛ ناموّفقّیتها را، ضعفها 
را، کاستی ها را اگر یکی است هزار تا جلوه میدهند، اگر یک جا است 
به همه جا تعمیم میدهند؛ کارهای دشمن اینها است دیگر؛ اینها کارهای 
دشمن است؛ برای چه؟ برای اینکه راز پیروزی انقالب اسالمی را دشمن 
فهمیده؛ رازش اعتقاد مردم و ایمان مردم است؛ می خواهد این ایمان را از 
بین ببرد...  متأّسفانه در داخل هم گروهی همین کار دشمن را دارند انجام 
میدهند؛ حاال بعضی ها میفهمند که چه کار دارند می کنند، بعضی ها 
نمیفهمند و می کنند؛ درست همان کار دشمن ]است[: ناامیدکردن 
مردم، مّتهم کردن این و آن، دروغهای شاخداِر دشمن ساز را به جای راسْت 
وانمود کردن و قلمداد کردن در ذهن مردم. اینها کارهایی است که متأّسفانه 
در داخل هم یک عّده ای دارند انجام میدهند. آن کسانی که کار دشمن را 
دارند در داخل انجام میدهند تقوا ندارند؛ دین اینها سیاسی است، بجای 
اینکه سیاستشان دینی باشد؛ دینشان سیاسی کاری است. سیاست 
ما باید دینی باشد، نه اینکه دینداری مان را در جهت سیاسی کاری، در جهت 
اهداف پست و حقیر سیاسی حرکت بدهیم؛ اینها این جور هستند؛ اینها تقوا 
ندارند؛ همان کار دشمن را می کنند برای اینکه فالن جناح را تقویت کنند، 
فالن جناح را بکوبند؛ فالن کس را باال ببرند، فالن کس را پایین بیاورند. اینها 
کارهایی است که متأّسفانه در داخل انجام میگیرد. بعضی ها بدون رسانه اند، 
بعضی ها صاحبان رسانه اند، صاحب پایگاه خبری هستند، صاحب منبرهای 
تبلیغاتی هستند و میتوانند حرف بزنند؛ حرف میزنند، ]اّما[ بی مالحظه؛ 
نه خدا را، نه دین را، نه انصاف را رعایت نمی کنند؛ همان کاری که دشمن 
می خواهد ]می کنند[. دشمن هم با شوق و ذوق تمام، بمجّردی که میبیند 
در داخل یک چنین چیزهایی وجود دارد، امروز که اینها می گویند، امشب شما 
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می بینید در رادیوی انگلیس و رادیوی آمریکا، همینها بازتاب وسیعی پیدا می کند. اینها 
دشمن را شاد می کنند، اینها دشمن را علیه مّلت و علیه نظام اسالمی شاد می کنند؛ 
به قیمت ناامیدکردن مردم، ناامیدکردن نسل جوان و نسل نو. بخصوص کسانی که 
همه ی امکانات مدیریّتی یا امروز دستشان است یا دیروز دستشان بوده؛ فرقی 
نمی کند. کسانی هستند و انسان مشاهده می کند که یا امروز همه ی امکانات 
مدیریّتی کشور در اختیار اینها است یا دیروز تمام امکانات مدیریّتی در اختیار 
اینها بوده، آن وقت به قول فرنگی َمآب ها نقش اپوزیسیون به خودشان میگیرند. 
این کسانی که کشور در اختیارشان است یا در اختیارشان بوده، اینها دیگر حق 
ندارند علیه کشور حرف بزنند، موضع ]بگیرند[؛ باید موضع مسئوالنه ]بگیرند[، 
باید پاسخگو باشند. بنده ای که امکانات در اختیارم است، نمیتوانم مّدعی باشم، 
]بلکه[ باید پاسخگو باشم و جواب بدهم که چه  کار کردم با این امکانات. به جای 
اینکه پاسخگویی کنند، بیایند نقش مّدعی را ایفا کنند علیه این، علیه آن حرف 
بزنند؛ این نمیشود؛ مردم قبول نمی کنند این را. حاال ممکن است کسی خیال 
کند که در مردم تأثیر میگذارد؛ نه، مردم آگاهند، میفهمند، نمیپذیرند این حالت 
را.  همه ی مدیران جمهوری اسالمی، از اّول جمهوری اسالمی تا امروز، خدمات 
مهّمی انجام دادند. خب ما دیدیم، بودیم؛ نزدیک بودیم، دیدیم خدماتی انجام 
دادند؛ البّته صدماتی هم بعضاً زدند؛ خدمات هم بوده، صدمات هم بوده. خدمات 
دولتی ها و قضائی ها و مجلسی ها را در طول این زمان هرچه بوده، باید انسان 
سپاسگزاری کند، شکرگزاری کند؛ غالب ]آنها[ هم خدمتگزاران هستند. صدمات 
را هم بایستی انتقاد کرد، نقد کرد؛ منتها نقد منصفانه و نقد مسئوالنه، نه نقد همراه 
کنی حرام است؛  با فّحاشی و تهمت. نقد و نقدپذیری واجب است، تهمت و لجن پرا
کنی فرق می کند، با تکرار حرف دشمن فرق  نقد با تهمت زنی فرق می کند، با لجن پرا
می کند؛ نقد باید منصفانه باشد، باید عاقالنه باشد، باید مسئوالنه باشد. سیاه نمایی 
هنر نیست؛ اینکه برداریم همین طوری بی هوا، این دستگاه را، آن دستگاه را، 
این قّوه را، آن قّوه را بدون هیچ تمییزی محکوم کنیم؛ خب هر کسی، هر بّچه ای 
هم میتواند سنگ دستش بگیرد شیشه ها را بشکند، اینکه هنر نیست...انقالبی نمایی 
غیر از انقالبی گری است؛ انقالبی نمایی ]یعنی[ آدم جوری عمل کند که کأّنه ما ]انقالبی 
هستیم[؛ انقالبی گری کار سختی است؛ پابندی الزم دارد، تدّین الزم دارد. نمی شود که 
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انسان یک دهه همه کاره ی کشور باشد، بعد یک دهه ی بعدی تبدیل 
بشود به مخالف خوان کشور؛ این]طور[ که نمیشود. نهم دی که این قدر 
عظمت دارد، پاسخ مّلت به همین بازی ها بود. ُنه دی دفاع از ارزشهای انقالب 
بود، از ارزشهای دین بود. آنجا ایستادگی ای که ما کردیم، ایستادگی در دفاع 
از انتخابات بود. بنده صریحاً گفتم فشار می آورند که باید انتخابات را ابطال 
کنید، من زیر بار ابطال انتخابات نخواهم رفت؛ این را من اعالن کردم. بحث 
سِر ارزشهای انقالب و ارزشهای نظام اسالمی است؛ آن روز هم بود، امروز هم 
هست. ما خیلی باید مراقب خودمان باشیم، خیلی باید مراقب باشیم. امام 
ک، حال فعلی افراد است؛ معنای این حرف چیست؟ امام  فرمودند که مال
حکیم بود؛ معنایش این است که هیچ کس ضمانِت درست ماندن تا دِم مرگ 
را ندارد، باید مراقب خودش باشد؛ حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت 
است. ما در این چهل پنجاه ساِل بعد از شروع نهضت امام -از سال ۴0، ۴2 به 
این طرف- چه چیزها دیدیم! باالرفتن ها، پایین آمدن ها؛ ُتندی ها، ُکندی ها؛ 
افراط ها، تفریط ها؛ چیزهای عجیبی دیدیم در این مّدت! خیلی باید مواظب 

خودمان باشیم.
چنان که در بخش مربوط به این موضوع در پژوهش حاضر نشان داده شد، 
این بیان علنی و عمومی مقام معظم رهبری که بعد از نامه احمدی نژاد به 
ایشان بود، به نوعی جواب علنی رهبری به نامه ی او محسوب می شود. زیرا 
احمدی نژاد برای اثر گذاری بر فضای سیاسی کشور و ایجاد جنجال بیشتر برای 
جلوگیری از رسیدگی به اتهامات قضایی و پرونده ی اطرافیانش، این نامه را 
علنی کرده بود و الزم بود که رهبری هم به نوعی به این مطالب او پاسخ دهند. 

با توجه به مجموعه ی آنچه بیان شده است، می توان دریافت که احمدی نژاد 
برای انتخابات ریاست جمهوری 1۴00 برنامه ی جدی خواهد داشت، روند 
فعالیت های رسانه ای او در ماه های اخیر نیز به خوبی نشان دهنده این امر 
است. علی رغم همه گیری کرونا و تعطیل شدن سفرهای استانی پر سر و صدای 
او، احمدی نژاد تالش دارد تا به بهانه های مختلف در رسانه های مختلف 
داخلی و خارجی حضور داشته باشد و حتی از حضور در رسانه های معاند انقالب 

نیز ابایی ندارد. 
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مشخص است که تایید صالحیت چنین فردی، با چنین روند و موضع گیری ها و اقداماتی 
برای پست مهم ریاست جمهوری به طور قطع خالف مقاصد و اهداف نظام اسالمی 
است. آزموده را آزمودن خطاست و »من جرب المجرب حلت به الندامه«. احمدی نژاد 
در وضعیت کنونی به هیچ وجه صالحیت ریاست جمهوری را ندارد و تایید او می تواند 
خطایی بزرگ و صدمه ای جدی به انتخابات ریاست جمهوری آینده محسوب گردد. 
گر احمدی نژاد تایید صالحیت شود در چارچوب های قانونی و شرعی  این تصور که ا
نظام عمل خواهد کرد و یا نهادهای رسمی نظام از رهبری گرفته تا سایر قوا، از شورای 
نگهبان تا سایر نهادهای انقالبی، را به رسمیت خواهد شناخت و به آنها پایبند خواهند 
بود، تصوری ساده انگارانه است. احمدی نژاد در گذشته ی خود به خوبی نشان داده 
است که در صورت توان به هیچ چارچوب قانونی و سیاسی پایبند نیست و به بهانه های 
واهی سایر نهادهای نظام را متهم خواهد کرد و با مشی خودمحور و ساختارشکنی که 
دارد،  سعی خواهد کرد در همه ی بخش های نظام دخالت کند. این در حالی است که 
قانون اساسی برای رئیس جمهور هم مانند سایر نهادها و بخش های نظام اختیارات و 
وظایف خاصی تعیین کرده است که تخطی از آنها و دخالت در کار سایر قوا می تواند خطر 

دیکتاتوری و استبداد را ایجاد نماید و ساختار رسمی نظام را مختل کند. 
 از سوی دیگر به نظر نمی رسد که خود احمدی نژاد نیز با هدف تایید شدن صالحیتش 
برای انتخابات اقدام می کند. هدف احمدی نژاد چنان که پیش از این بیان شد، تکمیل 
پروژه ی تبدیل شدن به اپوزیسیون تمام عیار نظام اسالمی است. او می خواهد محور 
همه ی مخالفان و منتقدان و معترضان واقع شود و فضای تبلیغاتی انتخابات ریاست 
جمهوری، چه تایید شده باشد و چه نشده باشد، یکی از بهترین محمل ها برای انجام 

چنین کاری است. 
گر احمدی نژاد به صورت رسمی برای  در یک فرض با احتمال بسیار پائین، حتی ا
انتخابات ریاست جمهوری 1۴00 ثبت نام نکند، فعالیت های رسانه ای جدی برای 
تخریب انتخابات و غیر آزادانه  بودن و غیر دموکراتیک بودن آن انجام خواهد داد و تالش 

خواهد کرد انتخابات و نتایج آن در ایران را مخدوش و غیر معتبر جلوه دهد.
کردن برنامه های  که بهترین اقدام در جهت خنثی  کرد  در پایان باید خاطر نشان 
انتخاباتی احمدی نژاد، این است که یک بازخوانی دقیق و روشن و مستدل از اقدامات 
و گذشته ی او به همراه خدمات و صدماتی که وارد کرده است برای مردم انجام داد. در 
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این بازخوانی )که پژوهش حاضر مصداقی از آن است( باید به سابقه، اقدامات 
مثبت، کاستی ها، تغییرات و انحرافات، وضعیت کنونی و پیش بینی  آینده 
احمدی نژاد پرداخته شود. چنین بازخوانی مستدل و مستندی می تواند 
گاه سازی مردم نسبت به اقدمات آتی احمدی نژاد و جلوگیری  بهترین راه برای آ

از صدماتی باشد که این جریان در پی وارد کردن آن هستند.




