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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 
 نژادسخنی دلسوزانه با طرفداران احمدی

 راههگام به گام در بی

 سناریو، چندین سازیپیاده با است گرفته تصمیم او دهد،می نشان اخیر هایماه در سابق جمهوررئیس رفتارهای

 برای را نکته چند نوشتار، این در وظیفه حکم کند. به تبدیل مردمی مطالبه یک به را 1400 انتخابات عرصه به آمدنش

 تفکر، را بصیرت اهل ویژگی اولین علی)ع( که مولی سخن به تأسی با آنکه امید شوم؛می یادآور ایشان طرفداران

گیرد.  قرار نوشتار مخاطب تأمل و توجه مورد نکات این دانستند؛ فَتَفَکََّرَ( سَمِعَ مَنْ الْبَصِیرُ خردورزی )فَإِنََّمَا و اندیشیدن

 کرد: تقسیم اصلی گروه دو به توانمی را نژاداحمدی امروز طرفداران

 آنان، نگاه در که هستند برخورداری کم و محروم مردم از هاییتوده نژاد،احمدی طرفداران از  گروه اول

 از ناشی معیشتی و اقتصادی است. مشکالت بسته نقش محرومان به خدمت اهل و دلسوز فردی سابق جمهوررئیس

 نزد در را سابق دولت کارآمدی به نگاه اخیر، هایسال در اجرایی مسئوالن از برخی هایناکارآمدی و هاسوءمدیریت

 توانمی او جمهوریریاست تجدید با تنها و تنها که است آن طرفداران این است. تصور کرده ترپررنگ شده، یاد قشر

 مصادیق عنوان به اذهان بر بسته نقش نشانگان آن تمام که است آن مردم از بخش این با کرد. سخن حل را مشکالت

 در خدمت انگیزه با که بود کسانی روزیشبانه هایمجاهدت و تالش و کار محصول کشور، سراسر در کارآمدی

 پراکنده اطرافش از تنها نه ناصواب، مسیر در وی حرکت دلیل به اکنون، هم آنان ولی بودند؛ آمده گردهم او دولت

 همانند محرومان، به خدمت رویکرد با پرتالش دولتی تشکیل تصور هستند. بنابراین او اصلی منتقدان از بلکه شدند،

 تغییر قدرت به معطوف رویکرد به خدمت، به معطوف رویکرد آن اساساً که چرا است؛ نادرست تصوری نهم، دولت

 است. کرده پیدا جهت

 بین اتصال حلقه مختلف، شهرهای و تهران در که هستند لیدرهایی آن اصطالح به ایشان، طرفداران از گروه دوم

 مجدد رساندن قدرت به برای تکاپو در خاص، هاییانگیزه با یک هر افراد، هستند. این اول گروه آن و نژاداحمدی

 کرد: تقسیم توانمی دسته دو به انگیزه، لحاظ به را دوم گروه افراد هستند. عمده سابق جمهوررئیس
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 جمهوری،ریاست موقعیت در نژاد احمدی مجدد رسیدن قدرت به با کنندمی تصور که هستند کسانی اول دسته -الف

 این از تنها نه که است آن هواداران از دسته این با شود. سخنمی تأمین شاندنیای و رسیده مقامی و پست به هم آنان

 مخرب رفتارهای همچنین و تاکنون گرفته انجام ساختارشکنانه رفتارهای با بلکه آید؛نمی عمل به آنان برای نانی تنور

 کنندمی تصور که است چیزی همان رفتن دست از دقیقاً افراد این سهم نژاد،احمدی سوی از آینده در ناپذیربینیپیش

 شود!می شاننصیب او رسیدن قدرت به با

 انقالبی، نیروی یک همچنان نژاداحمدی آقای تصورند این بر که هستند کسانی دوم، گروه از دوم دسته اما -ب 

 خدمت رهبری و مردم نظام، کشور، انقالب، اسالم، به خواهدمی صادقانه و است رهبری و امام خط پیروز و والیی

 ذهنی تصویر همان را، امروز نژاداحمدی از ذهنی تصویر است، آنان با نوشتار این در اصلی سخن که گروه کند. این

 کشور مشکالت حل برای عزیزمان رهبری به تواندمی که کسی تنها کنند می فکر گروه دانند. اینمی 1384 سال

 است.  نژاد احمدی کند، اصالح را امور کرده، کمک

 در آنان هایاستدالل با بعضاً و کرده صحبت کشور مختلف شهرهای در گروه این از افرادی با حقیر ،هاسال این در

 به که مطالبی تمام گویندمی گروه دارم. این آشنایی سابق جمهوررئیس به نسبت اعتمادشان دلیل و باور خصوص

 و هادروغ این و است دروغ دهند،می نسبت اسالمی انقالب حکیم رهبری با داشتن زاویه جمله از و نژاداحمدی

 و رساندن قدرت به قصد او، کردن معرفی منحرف و تخریب با که اندپرداخته و ساخته کسانی را ناروا هاینسبت

 واقعیت از دور به استدالل این گویم،می عزیزان این به داشتند! صادقانه را خودشان نظر مورد فرد کردن جمهوررئیس

 ایشان دولت دوم نیمه نژاد )ازاحمدی آقای اخیر هایسال مواضع و سخنان از بسیاری در تأمل با اش،نادرستی و بوده

 زیر نکته سه در تأمل به را عزیزان این اما شود،می کاغذ من هفتاد مثنوی آنها کامل شرح که شودمی تاکنون( آشکار

 کنم:می هدایت طلب حق حضرت درگاه از دیگران و خود برای فراخوانده،

 ایشان از سابق، جمهوررئیس به اینامه طی داشتند، افراد از که شناختی براساس انقالب معظم رهبرنکته اول: 

 هم زمان همان از اما کرد، را کار این اکراه با اگرچه کند. ایشان منتفی را مشایی رحیم اسفندیار اولی معاون خواستند

 به اولی معاون از فراتر اختیاراتی هم دولت هیئت در عمالً و داشت نقد رهبری جمله از مشایی، مخالفان به هاکنایه با

 گذاشت!  تمام سنگ رساندنش جمهوریریاست به برای 1392 سال در هم و داد خود غار یار این
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 انتخابات به ورود از خواستند ایشان از خصوصی دیدار یک در انقالب معظم رهبر 1395 سال در نکته دوم:

 خود انتخاباتی سفرهای به نژاداحمدی کند. وقتی اعالم را انصراف این و کرده نظر صرف 1396 سال جمهوریریاست

 جلسه آن از اخباری اینکه به توجه با ،1395 سال همان در خود خارج درس ابتدای در لهمعظم داد، ادامه هااستان به

 اما نیست؛ مصلحت به انتخابات برای شما آمدن شد گفته ایشان به که فرمودند بیان آشکارا بود، یافته انتشار

 داد! نشان را خود والیتمداری عیار ،1396 سال جمهوریریاست انتخابات برای نویسینام با نژاداحمدی

 بسیار تواندمی سابق، جمهوررئیس سوی از روزها این هایکلیپ تولید و هامصاحبه و هانگارینامه نکته سوم:

 جویندگان برای مورد یک به است. اشاره ایشان بودن والیی و انقالبی بر تصورشان که کسانی برای باشد برانگیزتأمل

 با رسانه یک به که «لبنان الجدید» شبکه با هدفمند، هایمصاحبه و هانگارینامه ادامه در است. ایشان کافی حقیقت

 مصاحبه، این در و کرد ایمصاحبه پیش روز چند دارد؛ شهرت «لبنان اهللحزب» ویژه به و «مقاومت» علیه تند مواضع

 پز و پخت را مقاومت ضد هایرسانه و تروریستی هایگروه تمامی و هاصهیونیست ها،آمریکایی پسند مورد خوراک

 آمریکا مخالف رهبری، پیرو امامی، خط انقالبی، فرد یک نژاد،احمدی که هستند تصور این بر هنوز که کرد. کسانی

 الجدید» شبکه با وی مصاحبه از بخش این در است، منطقه در مقاومت پاقرص و پر طرفدار و صهیونیستی رژیم و

گوید: می سوریه و منطقه مسائل به اشاره با کنند. وی تأمل داشت، دنبال به را مقاومت ضد جریان خوشحالی که «لبنان

 «خارجی. نیابتی نیروهای دیگر و اهللحزب ایران، دخالت نه برود پیش سوریه مردم خواست مطابق باید سوریه مسائل»

 سوریه دولت با هاسال این در که کند معرفی کسانی همان را سوریه مردم کندمی تالش مصاحبه این در نژاداحمدی

 برای هم آن سوریه، قانونی دولت دعوت به سوریه در اهللحزب و ایرانی نیروهای حضور که حالی در اند؛جنگیده

 حضور این از مصاحبه این در نژاداحمدی ولی شد؛ انجام اسالم جهان علیه توطئه ترینبزرگ شکست و سازیخنثی

 سنگ اهللحزب به کمک در روزه، 33 جنگ در که نژادیاحمدی اینکه توجه قابل کند! نکتهمی یاد «دخالت» عنوان با

 نقشه این شکست برای کمکی هیچ تنها نه صهیونیستی، ـآمریکایی نقشه براساس سوریه بحران آغاز با گذاشت، تمام

 لبنان، اهللحزب و ایران اگر قطع طور کرد. بهمی اندازیسنگ سوریه در تروریسم با مبارزه مسیر در همواره بلکه نکرد،

 برخی و هاصهیونیست ها،اروپایی ها،آمریکایی پرداخته و ساخته تروریسم با جنگ به سوریه، قانونی دولت دعوت به

 سخن این کرد فراموش نبود. نباید خبری امنیت و حریم و حرم از اکنون رفت،نمی منطقه عربی مرتجع هایدولت از

 خاک با سامرا و کاظمین نجف، کربال، زودی به گفت عراق موصل شهر بر تسلط از پس که را، داعش سخنگوی

 را داعش گفت؛ که را ترامپ سخن این کرد فراموش است! نباید ایران نوبت عراق، از پس آنگاه و شودمی یکسان
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 اگر ایم! آرینیاورده دست به هیچ و ایمکرده خرج منطقه در دالر تریلیون هفت ها،سال این در ما و کرد ایجاد آمریکا

 جمله از و منطقه کل بر تسلط با آمریکا، جدید خاورمیانه طرح اکنون بسا چه رفتند،نمی سوریه به هللاحزب و ایران

 اصلی عامل را او زیرا کردند؛ ترور ناجوانمردانه را سلیمانی شهید هابود. آمریکایی پوشیده خود به عمل جامه ایران

 حرکت نادرست مسیر در امروز نژاداحمدی چرا اما بودند؛ کرده ارزیابی منطقه در خود هایطرح تمامی شکست

 از یکی تردید بدون اما باشد؛ داشته دلیل هاده شاید گوید؛می سخن مقاومت علیه حتی آشکارا گونه این و کندمی

 ایام برم. در می پایان به دلها سردار از ای توشه با را مطلب موضوع این است. مصداق نفوذ پیچیده جریان دالیلش،

 این اجتماعات سالن در روز، بودم. آن رفته سپاه قدس نیروی فرماندهی ستاد به سخنرانی برای روزی دهم، دولت

 شدیم. از کالم هم دقایقی و نشستم او کنار و شد یار داشت. توفیق حضور مقاومت جبهه سیدالشهدای نیرو،

 قریب ایجمله که بگویم اشاره و اختصار گفت... به نفوذ جریان جمله از و کشور داخلی مسائل به نسبت هایشدغدغه

 و خود که فاطمی(، دکتر پیرزن )همسر یک بینیممی که وقتی باشیم، نگران جد به باید»گفت:  مضمون این به

 به و کرده نفوذ کشورمان جمهوریریاست نهاد اندرونی تا حاال هستند، انگلیس جاسوسی سرویس به وصل فرزندانش

                                                                                 «کنند!می پیدا دسترسی مدارک و اسناد

 دکتر یداهلل جوانی

 

 

 

 

 

 فرقه بهار در آستانه خزان

 
  مقدمه:

دو نگاه متفاوت وجود دارد. یک عده  1400در خصوص ورود احمدی نژاد به انتخابات 

معتقدند وی به دلیل روحیه خود برتربینی و بی قراری سیاسی در هر صورت به نقش آفرینی 
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خواهد پرداخت و بی تفاوت از کنار آن نخواهد گذشت و عده ای دیگر حضور وی را به دلیل 

حیتش بی فایده و کم تاثیر ارزیابی می کنند. این در حالیست که غیرممکن بودن احراز صال

رفتارشناسی نشان می دهد هر چه از فاصله با ایام انتخابات کاسته شود بر تحرکات سیاسی و 

انتخاباتی وی افزوده شده و او تالش خواهد کرد با اقدامات قانون گریز و اعالم مواضع نامتعارف 

 نه ای و روانی جامعه تاثیر گذار باشد. و هنجارشکنانه بر فضای رسا

را به عنوان یکی از متغیرهای « فرقه بهاریه»از این رو، نمی توان احمدی نژاد و به عبارت بهتر 

تاثیرگذار بر انتخابات آینده نادیده انگاشت. بویژه آنکه برخالف نظر کسانی که فکر می کنند وی 

زیادی بر انتخابات داشته باشد، وی و حامیانش را باید  به دلیل عدم تایید صالحیت نمی تواند تاثیر

جدی تر از آنکه پنداشته می شود، جدی گرفت. این ادعا زمانی اثبات می شود که به اهداف و 

 انگیزه های بیشتر پی برده و نیات فراانتخاباتی وی روشن تر شود.

ی وی بر انتخابات، اهداف بر این اساس در نوشتار حاضر تالش شده است تا به نحوه تاثیرگذار

 و پیامدهای نقش آفرینی وی بر مسائل سیاسی کشور و انتخابات آینده اشاره شود:

 مستندات میدانی در اثبات ورود احمدی نژاد:

پیشینه سیاسی و عملکردی احمدی نژادی و رفتارشناسی وی در روزهای اخیر بیانگر تصمیم 

ه سیاسی کشور بویژه تاثیرگذاری بر انتخابات جدی وی برای حضور و یا نقش آفرینی در عرص

با روش ها و مقاصد گوناگون می باشد. جهت اثبات این ادعا می توان به موارد زیر اشاره  1400

 کرد:

ادامه سفرهای استانی و دیدار با اقشار مختلف مردم بویژه اقشار آسیب پذیر جامعه که با  -1

 می پذیرد.صورت ها سفر به استان 
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در میدان گذشته ی جهت راه اندازی تجمع های غیرقانونی که ظرف روزهای برنامه ریز -2

شاهد آن بودیم و وی تالش می کند به رغم  و.... ، میدان انقالب)پاساژ کتاب( و تهران پارس 71

 هشدار نیروی انتظامی به برگزاری این گونه تجمعات می نماید.

ی و لشکری جهت القای تالش برای دیدار با شخصیت های موجه و مقامات کشور -3

برخورداری از جایگاه و ارتباط مناسب با نظام که نمونه اخیر آن می توان به دیدار وی با یکی از 

 مقامات کشور در حاشیه یکی از جلسات رسمی نظام اشاره کرد.

ایراد سخنان هنجارشکنانه و مواضع اپوزیسیونی در جمع مردم و حمله به مقامات نظام و  -4

 هامات شدید به مخالفان سیاسی خود جهت قطبی سازی جامعهوارد کردن ات

برقراری ارتباط با افکار عمومی و ارائه تصویری متفاوت از خویش به عنوان تنها ناجی  -5

 کشور

 حضور هوشمندانه و فعال در فضای مجازی جهت زنده نگهداشتن رسانه ای خویش -6

 برگزاری جلسات مستمرراه اندازی دفتر و ساماندهی افراد و حامیان خود با  -7

 نامه نگاری های نامعقول و مکاتبه با شخصیت های متخاصم و دشمن ملت ایران  -8

جلب توجه افکار عمومی جهان و منطقه به خویش با اتخاذ مواضع عجیب و مغایر با  -9

 مصالح نظام

ارائه تصویر متفاوت از خویش در مصاحبه و گفت و گوها با رسانه های بیگانه جهت  -10

 ام به غرب و جلب نظر اپوزیسیون و اقشار خاکستری  ارسال پی

 سناریوهای احمدی نژاد برای تاثیرگذاری بر انتخابات

احمدی نژادی ها و فرقه بهاریه در حال برنامه ریزی و تالش پیگیر جهت ورود به انتخابات در 

 قالب یکی از سناریو های زیر می باشند:
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و جوش اجتماعی بدون ورود مستقیم به تحرک سیاسی و جنبش  سناریوی بعید: الف(

 انتخابات

ورود نیابتی با وارد کردن یکی از نزدیکان خود برای ثبت نام به عنوان  ب(سناریوی ضعیف:

 نامزد انتخاباتی

ورود همزمان شخص خویش و یکی از نزدیکانش تا در صورت رد  ج( سناریوی محتمل:

و حداقل بخشی از رای خود را به او منتقل صالحیت شاید بتواند تایید صالحیت وی را گرفته 

 کند. 

ورود مستقیم به انتخابات و ثبت نام رسمی به عنوان کاندیدای ریاست  د( سناریوی قوی:

 جمهوری

 اهداف احمدی نژاد

 در خصوص اهداف احمدی نژاد به طور کلی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: 

 ت مردمدیدگاه اول: بازگشت به قدرت به منظور حل مشکال

صاحبان این دیدگاه معتقدند مشکالت روزافزون مردم که با ضعف دولت فعلی افزایش پیدا 

کرده است سبب شده تا وی برای نجات مردم و کشور وارد میدان رقابت شده و با قرار گرفتن در 

جایگاه ریاست جمهوری، با نشان دادن کارآمدی خود، بی تدبیری دولتمردان جناح های مختلف 

، راست، اعتدال و اصالحات را به نمایش بگذارد. آنچه در این دیدگاه خوش بینانه به عنوان چپ

مستند مورد اشاره قرار می گیرد، یکی پی بردن احمدی نژاد به نقش خود در روی کارآمدن 

دولت فعلی می باشد که به دلیل رفتارهای خودسرانه و ناسپاسی از موقعیت خود این زمینه را 

رده است. دوم اینکه وی با تحلیل های کامال موهوم و شخصی نمی خواهد از صحنه بوجود آو

سیاسی کشور حذف شده و شاهد افزایش قدرت مخالفان خویش که روزی برای بدنام کردن آنها 
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همه تالش های خود را کرده است. وی با این نگاه تصور می کند مثال فالنی اگر به قدرت برسد، 

 قدرت یابی خانواده خود را در جایگاه باالتر نیز فراهم سازد.  خواهد توانست زمینه

 دیدگاه دوم: اهداف فرا انتخاباتی 

در مقابل دیدگاه اول عده زیادی بر این باورند که احمدی نژاد به دنبال بازگشت به کرسی 

برای کند. صاحبان این دیدگاه ریاست جمهوری نبوده و اهدافی فراتر از انتخابات را دنبال می

اثبات مدعای سواالتی را مطرح می کنند که اگر احمدی نژاد هدفش بازگشت به انتخابات بود، 

به رغم نهی مقام معظم رهبری، اقدام به ثبت نام کرد؟ چراکه این اقدام فی  96چرا در سال سال 

نفسه دلیلی بر عدم التزام عملی وی بود. در حال حاضر نیز وی می داند که احتمال احراز 

صالحیتش بسیار پایین است و به گفته سخنگوی شورا، معموال کسانی که یکبار رد صالحیت شده 

اند بعید است، تایید صالحیت شوند. بویژه آنکه وی به جای ابراز ندامت از گذشته و اصالح 

رفتارهای غلط خود به هنجارشکنی های بیشتر روی آورده و مواضع تندتری ضد نظام می گیرد. با 

به علم وی به رد صالحیتش چرا اصرار بر ورود دارد؟ ضمن آنکه وی می داند شورای  عنایت

نگهبان تحت تاثیر فشارهای بیرونی هم از مالک های خود دست بر نخواهد داشت. البته پرسش 

های دیگری نیز در این رابطه وجود دارد که از سوی این دسته افراد اقامه می شود که اشاره به همه 

این مجال ممکن نیست. اما اینکه احمدی نژاد چه اهداف فراانتخاباتی دنبال می کند به آنها در 

 موارد زیر اشاره می شود:

 اهداف فراانتخاباتی احمدی نژاد:

جلوگیری از حذف تدریجی؛ احمدی نژاد برخالف تصورش یکی از شخصیت های  -1

خویش، بسرعت سیاسی کشورمان می باشد که به دلیل فقدان گفتمان و جریان خاص 

قابل حذف بوده و اگر سکوت کند ظرف مدتی بسیار کوتاهی به دست فراموشی سپرده 

می شود. موضوعی که برای وی کابوس است و شخصیت های مانند احمدی نژاد که 
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دچار خودبزرگ بینی هستند، بشدت از این ندیده شدن و پاک شدن از سپهر سیاسی 

 کشور در هراسند.

 شدن حلقه رسیدگی به تخلفات جلوگیری از تنگ تر -2

احمدی نژاد بدلیل هوش سرشاری که دارد می داند پس از محاکمه دو تن از نزدیک ترین 

افرادش، نوبت خود اوست که پای میز محاکمه کشیده شود. میزی که برخالف ادعاهایش در 

خصوص پاکدستی خود و اطرافانیش، بعید است بدون محکومیت از پای آن بلند شود. 

 کومیت مالی برای احمدی نژاد کابوسی بشدت وحشتناک تر از فراموش شدن می باشد.مح

 انتقام از رقبا و شکست در دوقطبی های ساختگی -3

سال در قدرت خواهد بود و تنها به خاطر  20احمدی نژاد بر این گمان بود که حداقل برای 

ناگهان متوجه شد این تنها مشکل قانونی مجبور بود تا مدل پوتین مدودوف را اجرا کند اما 

یک رویا بوده و تعبیر آن ممکن نیست. وی عامل ناکامی هایش را همه مخالفانی که معموال 

با دوقطبی سازی بر آنها غلبه می کرد و دوستان سابقش می داند. لذا شاید بتوان گفت یکی از 

انتقام است. چیزی  دالیل اصرار احمدی نژاد برای بازگشت به قدرت، دستیابی به فرصتی برای

 که وی از آن به عنوان تغییر روندها و رویه ها سخن می گوید.

 نقش آفرینی در خالء قدرت -4

یکی دیگر از اهداف احمدی نژاد به تالش وی جهت نقش آفرینی در خالء قدرت باز می 

گردد. وی از ابتدای دور دوم ریاست جمهوری خویش که بر معاون اولی مشایی اصرار داشت 

هت اجرای مدل پوتین مدودوف برنامه ریزی می کرد اما در جریان عزل وزیر اطالعات با و ج

مخالفت مقام معظم رهبری روبرو شد، بارها بر کوتاه بودن شرایط فعلی تاکید کرده و درصدد 

زمینه سازی و حمایت از افراد خاصی برای آن جایگاه برآمد که به رغم   ناکامی در این مسیر، 

 ران روی کار آمدن شخصیتی از مخالفان می باشد. همچنان نگ
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 نشان دادن خویش به عنوان آلترناتیو نظم موجود به بیگانگان -5

از دیگر اهداف احمدی نژاد می توان به ارسال پالس هایی به بیرون جهت ایفای نقش در 

نی جایگاه اپوزیسیون نظام اشاره کرد. طرح ادعاهای موهومی در ارتباط با مهدویت، انسا

خواندن بیداری اسالمی در منطقه، قراردادن  مکتب ایرانی در برابر مکتب اسالم، احیای 

باستانگرایی، طرح انتقاداتی که کمتر از سوی افراد داخل نظام شنیده می شود، و... مواردی از 

این دست سبب شده تا وی بتواند نظر برخی سرویس های اطالعاتی بیگانه بویژه کشورهایی 

رنامه ریزهای دراز مدت در اندیشه فرقه سازی در کشور می باشند، را جلب نماید. که با ب

موضوعی که سبب شد تا مرحوم آیت اهلل مصباح یزدی برخالف همه حمایت هایی که از وی 

 داشت، به طرح خطر بروز باب دیگری از این جریان پرداخت. 

برابر نظام جمهوری اسالمی ناتوانی  از منظر گروههای ضد انقالب یکی از علل ناکامی آنها در

در معرفی آلترناتیوی مناسب می باشد که هم توان ایجاد چالش جدی برای نظام را داشته باشد 

و هم دارای پایگاه اجتماعی وسیعی باشد تا بتواند به عنوان مهره انتقالی مورد استفاده غرب 

هر اسالمی و دینی داشته باشد و قرار گیرد. از منظر غرب بهترین گزینه کسی است که هم ظا

هم مواضعی ساختارشکنانه را مطرح نماید. مختصاتی که منافقین، سلطنت طلبان و سایر 

گروههای اپوزیسیونی نداشته و فرقه بهاریه تا حدود زیادی دارد. شاید یکی از دالیل جمع 

 هزار امضاء هم در همین راستا باشد. 20آوری 

 لت کارآمد انقالبیجلوگیری از روی کارآمدن دو -6

شاید بتوان گفت بزرگترین دغدغه احمدی نژاد در انتخابات آینده را روی کارآمدن یک 

دولت کارآمد و تحقق نظر رهبری معظم انقالب در تشکیل دولت جوان انقالبی و حزب اللهی 

شکل می دهد. چراکه او بشدت خود را مدیون ضعف دولت فعلی می داند و انتظار داشت 

ر که وی با ندانم کاری هایش علت اصلی پیروزی دولت فعلی را رقم زده او هم با همانطو
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ناکارآمدی و بی تدبیری هایش بستر بازگشت وی را فراهم سازد. اما اگر این اتفاق منجر به 

روی کارآمدن دولتی کارآمد از سوی نیروهای انقالبی گردد، وی دیگر نمی تواند خود را 

 کرده و رویای بازگشت وی قدرت برای همیشه بر باد خواهد رفت.تنها منجی کشور معرفی 

 قراردادن مردم در برابر نظام -7

احمدی نژاد اهداف ضمنی دیگری را نیز دنبال می کند که از جمله آنها بزرگ نشان دادن 

وزن سیاسی و اجتماعی خویش می باشد. از این رو، وی با بهانه حضور در رقابت ها هم به 

یانش می پردازد و هم مانع نومیدی هوادارانش می شود. ضمن آنکه فرصتی ساماندهی حام

برای طرح نظرات نامتعارف و انتقادات تندش پیدا کرده و با ردصالحیتش دلیل اعتراضاتش را 

توجیه کرده و تاییدی بر این نظر خود پیدا کند که نظام اساسا به فکر حل مشکالت مردم 

ی را که توانایی حل مشکالت را دارد، تایید صالحیت می نیست. چراکه اگر بود بایستی و

 کرد. وی از این طریق می تواند میان نظام و مردم فاصله ایجاد کند.

 کاهش رونق انتخابات از طریق دلسردسازی مردم -8

احمدی نژاد با مطرح سازی خود به عنوان کاندیدای انتخابات و تبلیغات و سفرهای استانی در 

را برای ورود و خواستار حل مشکالت مردم نشان می دهد تا وقتی با واقع انگیزه خود 

ردصالحیت مواجه شد، تعدادی را از حضور در پای صندوق های رای سرد می کند و از این 

طریق وزن منفی خود را باال می برد. از این رو، محتمل است در صورت کاهش مشارکت، وی 

چه بسا به فکر مصادره آراء کسانی که رای ندهند خود را در این رابطه موثر معرفی کرده و 

 هم باشد. 

 واکای انگیزه های احمدی نژاد 

بدین ترتیب یک سوال بسیار مهم دیگری مطرح می شود که به چرایی رسیدن احمدی نژاد به 

 این وضعیت باز می گردد؟ به عبارت روشن تر چرا کار احمدی نژاد به اینجا کشیده شده است؟
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های انگیزش شناسی و ریشه یابی رفتارهای فردی قرار دادن خویش در جای وی یکی از راه

می باشد که به روش تفهمی) ماکس وبر( معروف است. با استفاده از این روش می توان علل بروز 

 رفتارهای عجیب احمدی نژاد را در موارد زیر جستجو کرد: 

د که مورد عنایت خاص هم قرار دارد. اوال احمدی نژاد خود را فردی معتقد و باورمند می دان

از نگاه چنین شخصی که گاهی از عصر ظهور صغری سخن می گوید، انتظارش این است که همه 

 مردم و مسئوالن، جریان ها و شخصیت های سیاسی به کمک وی بشتابند. 

 ثانیا احمدی نژاد به دلیل خصائل شخصی هیچ عیب و نقصی برای خود قائل نیست ولی همه را

به نوعی مقصر می داند. لذا یکی از علل اصلی وضعیت امروزش را اشتباهات دیگران می داند و 

 معتقد است که آنها هستند که باید خود را اصالح نمایند. 

پرسش بسیار دشواری دیگری که وجود دارد این است که آیا این قاعده مشمول مقام والیت 

ن نباشد اما شاید از نظر او، چرایی عدم حمایت رهبری امر نیز می شود که باید گفت حتی اگر چنی

از وی مصلحت اندیشی می باشد. به عبارت دیگر احمدی نژاد بر این گمان است که مقام معظم 

 رهبری می داند که حق با اوست اما به خاطر یکسری مصلحت امکان بیان کردن آنرا ندارند. 

احی؛ خود را قربانی برخی رقابت ها و دوقطبی ثالثا احمدی نژاد با نگاهی کامال سیاسی و جن

هایی می پندارد که در برخی از آنها موفق بوده اما در برخی دیگر شکست خورده است و اینک 

 تالش می کند همچنان تالش کند تا شکست هایش را جبران کند.  

چه وی این تاثیر  رابعا احمدی نژاد نیز مانند همه انسان ها تحت تاثیر اطرافیانش قرار دارد. اگر

پذیری را  انکار می کند اما واقعیت این است که او در حلقه ای از مشاورینش قرار دارد که هر 

کدام با انگیزه و هدفی خاص به تشویق وی پرداخته و نظراتش را تایید کرده و گاهاً او را تحریک 

د دارند.  تندروهایی هم می کنند. خاصه آنکه در حامیان وی دو طیف تندرو و  میانه رو وجو

شامل آسیب دیدگان از نظام که به دلیل تخلف و فساد مالی محکوم شده اند، فعاالن سیاسی و 
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بخش هایی از جنبش دانشجویی عدالتخواه که وی را در دوره مسئولیت تحریک به خانه نشینی 

تشویق کردند و او به بعد در نامه نگاری های هتاکانه اش به مقام معظم رهبری  96کرده و از سال 

 را به فاز تقابل با نظام کشاندند. 

البته رفتارها و مواضع نابهنجار احمدی نژاد دالیل  دیگری هم دارد که برخی از مهمترین       

 آنها عبارتند از:

      «بدنامی بهتر از گمنامی است.»باور به اصل  -1

برای کمک به اصلی  زنی در درون نظاماحساس تحقیرشدگی به دلیل عدم قدرت چانه -2

 ترین دولتمردانش و نجات آنها از محاکمه

عصبانیت از اثبات جرائم مالی نزدیک ترین افرادش برخالف اصرار وی بر پاک دستی  -3

 آنها

 تالش برای تأثیرگذاری بر فضای جدید در صورت خالء قدرت -4

 احساس حذف شدن در سایه سکوت -5

 ن روسای جمهور پس از انقالب اسالمینگرانی از ثبت نام در ردیف یکی از بدنام تری -6

 احساس شکست در دوقطبی سازی با خانواده الریجانی ها -7

 تالش جهت تطهیر گذشته خود برای فضای آینده -8

باور غلط به توانایی خویش در وادار کردن نظام به عقب نشینی در برابر وی و ناگزیر  -9

 موجودشدن به به ناچار شدن نظام در مقابل وی به خاطر مشکالت 

 چرایی پایگاه نسبی در میان مردم:

یکی دیگر از مسائل مهم در رابطه با احمدی نژاد این است که چرا وی توانسته همچنان پایگاه 

خویش در طبقات محروم جامعه را همچنان حفظ کند؟ در پاسخ به این سوال می توان به موارد 

 زیر اشاره کرد: 
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 افراطی رفتار بشدت اپورتونیستی و عوام زدگی  -1

 زیستی و نفی تشریفات معمول مسئوالنساده -2

 پرکاری و خستگی ناپذیری در ارائه خدمات به مردم در چهار سال اول  -2

 نمایندگی اقشار کمتر دیده شده و طرح مشکالت آنها -3

 توانایی باال در ایجاد دو قطبی های مورد پسند جامعه  -4

 یتمرکز زدایی از تهران با سفرهای استان -5

 قدرت جلب افکار عمومی از طریق بیان و محاوره -6

تعلق خاطر برخی از جوانانی که شناخت آنها از انقالب و نظام بواسطه وی صورت گرفته  -7

 است. 

 مهارت در برقراری ارتباط با افکار عمومی و استفاده از رسانه  -8

 طرح مطالب عوام پسندی که کمتر شنیده می شود. -9

 با مفاسد اقتصادی از دیگرانگرفتن پرچم مبارزه  -10

 قرار دادن شعار محرومیت زدایی در سرلوحه شعارهای خود -11

 ریسک پذیری در انجام برخی کارهای مهم  -12

 مظلوم نمایی با انجام برخی رفتارهای عوام پسند  -13

 پیامدهای اقدامات احمدی نژاد:

 تفرقه و سردرگمی بین نیروهای انقالبی در تشخیص سره ازناسره .1

 ید در میان نیروهای ارزشی نسبت به حقانیت نظام و دفاع از انقالب اسالمی ایجاد ترد .2

یارگیری از نیروهای انقالب افزایش مطالبات مردم بویژه اقشار ضعیف جامعه با  .3

 دمیدن در مطالبات اجتماعی و اقتصادی مردم  
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تبدیل شدن به نماد معترضین به وضع موجود در کشور و پیدا کردن ظرفیت شورش و  .4

 اغتشاش

 افزایش حس بی اعتمادی به نظام با متهم سازی همه مسئوالن کشور به فساد .5

  1388تولید حقانیت برای سران فتنه و معترضین  .6

 مستند سازی مدعای مخالفان نظام علیه نظام و هجمه به والیت فقیه .7

 تشجیع منتقدان و مخالفان ملت ایران در تضعیف نظام و ارکان آن .8

مطالبی که دیگر شخصیت ها و جریان های مخالف نظام جرات طرح برخی مسائل و  .9

 پرداختن به آنها را ندارند.

تحریک افکار عمومی به شورش و اغتشاش با اثبات مدعای خویش در فقدان اراده    .10

 الزم برای حل مشکالت مردم

دلسرد کردن مردم در حضور پای صندوق های رای با متهم سازی نظام به مهندسی  .11

 انتخابات

 ایجاد توقع تغییر ساختار نظام و باال بردن مطالبات ساختارشکنانه  .12

 نژاد:مالحظاتی چند در نحوه مواجهه با احمدی

کردن ایشان در مقابل رهبری و پرهیز از کشاندن سطح دوقطبی به ایشان و عدم برجسته -1

 رهبری

 ندامت  استفاده از ظرفیت دوستان، نزدیکان و همکاران وی برای کنترل و ابراز -2

 دهتالش برای ناکام سازی وی در سوء استفا -3

 اللهیاز ظرفیت چهره های محبوب و نیروهای حزباستفاده  -4

 روشنگری و اقناع سینه به سینه نیروهای انقالبی حامی  -5

 های اقناعی توسط اساتید انقالبی سازی پیرامون ایشان با روشخلوت -6
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استفاده از ظرفیت های نخبگی جهت قانع سازی وی به پیامدهای منفی رفتارهایش علیه  -7

 نظام  

استفاده از فضای مجازی جهت کاهش تاثیر برنامه و اهداف وی در ایجاد چالش ذهنی  -8

 برای مردم

 تبیین ناخرسندی و عدم مقبولیت وی در خانواده های شهدا و اقشار متدین جامعه -9

ت مالی اطرافیان وی و اطالع رسانی در باره ترس وی از تخلفات برجسته کردن تخلفا -10

 مالی خودش

بازخوانی تناقضات و مقایسه رفتارها و سخنان دیروز و امروز وی در فضای مجازی و   -11

 رسانه و جلسات توجیهی


