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 سخن نخست

ایم بلدیم حتی پادشاه عریان را هم اگر دل یکی از خصوصیات ما آدمها این است که ثابت کرده 

مان بخواهد به طرفه العینی بدون جیره و مواجب با لباس پلوخوری ببینیم و یک شهر کف بزنیم 

عجب پادشاه ژیگول و خوش تیپی داریم و اصال هم و به به و چه چه بگوییم و دورش بگردیم که 

ها بلدند اینجور کس صدایش را در نیاورد که هیچ؛ حتی برخیهیچ. به روی خودمان نیاوریم

آباد یک جشن پتویی که شان فیلم بگیرند و مثل واقعه میدان کاج سعادتهایها با موبایلوقت

ها هم بکنند و آخرش برای هم د را ثبت در خاطرهزنناند و دارند مییک نفر را به زمین انداخته

ها ترجیح می درد ماست که خیلی وقتپذیری و خالء وجدانظاهرا مشکل از جامعه. بلوتوث کنند

 . رنگ جماعت بشود تا اینکه بر ضد جماعت بشود و حرف حق بزنددهد هم

و بدش هم برای  حاال راست و دروغ و خوب. رسا سخن گفتن استخصائص اش رسانه یکی از 

ل یک بلندگویی که برایش فرقی نمی کند صبح در فالن قطعه مث . کندرسانه خیلی فرقی نمی

بهشت زهرا یک نفر در آن ناله برای اموات سر بدهد و بعد از ظهر منتقل اش کنند به فالن باغ 

رغیب کند که را ت مدعوینای در آن مراسم بزم و عروسی را گرم کند و خارج از شهر که خواننده

گوید و در فضای بهشت زهرا حرف اینجور مواقع صرف نظر از اینکه رسانه دارد چه می. برقصند

زند یا در باغ خارج از شهر، ظاهرا به جز صاحب رسانه که گاهی اوقات صدای رسانه را آنقدر می

طرف ه و بیگناالظاهر رسانه بیرسد، علیکس نمیکس به گوش هیچکند که صدای هیچزیاد می

برای همین الزم است یک نفر وسط هیاهو بلند شود و صدای رسانه را ساکت کند تا معلوم . است

درست مثل پدری که در وسط شلوغی و سر و صدای خانه باید . شود دقیقا کی به کی است

چندین بار فریاد بزند تا به فرزندش بگوید کنترل را بردار و تلویزیون را کمش کن که سرمان 

زده یا حرف بد؛ مهم سرسام گرفتن است اینجا مهم نیست تا قبلش تلویزیون حرف خوب می. رفت

 . که باید فکری برایش کرد

خردسالی نیاز دارد که از  ها گویی قصه همیشه به یک بچههای ما آدمخاطر وجدان و خصلتبه

و عکاس و خبرنگار و  وسط جمعیت بپرد بیرون و به ریش پادشاه و مردم یک شهر و کلی رسانه

. جا بخندد و فریاد عریانی پادشاه را سر بدهدنویس که صف کشیده اند، یکبردار و وبالگفیلم

ترها بالغ نشده و فکر نان و زن و زندگی داند شاید چون آن بچه هم هنوز مثل بزرگکسی چه می
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که زبان سرخ را باید در  یاد نگرفته های سیاسی کارو بچه گرفتارش نکرده و از این اصول آدم

دهان سر سبزش نگه دارد، بلد نیست مثل بزرگترها لباس ژیگول پلوخوری پادشاه را بر تنش 

یک شهر  خواهد که از عهدهقدر کار سختی است و هنر میظاهرا لخت دیدن پادشاه آن. ببیند

خواهد، مرد نمی در این شهر مرد زیاد است، احتماال لخت دیدن پادشاه. آیدآدم بزرگ برنمی

 . خواهد که هنوز شهری نشده باشندهایی میبچه

ها هایی که رسانهماجراهای عجیب و غریبی رخ داد و چه بسیار موج دولت نهم و دهم  سال 8در 

هروقت پدر خانه نهیب زد و حرف از کم کردن صدای تلویزیون زد که رسانه یک . را در نوردید

مثنوی « خر برفت»علوم شود در خانه چه خبر است، مانند ماجرای تر حرف بزن تا ممقدار یواش

موالنا اصلی و فرعی کردن و هر نهیب دیگری را هرجوری که خواستیم آنقدر کشیدیم تا دقیقا 

موقعی که یک نفر مسابقات گل دقیقا مثل آن. کنیمقد همان کارهایی شود که داریم میهم

ماهم هرکاری . ت رهبری در سال اصالح الگوی مصرفکوچک برگزار می کرد در راستای منویا

خواستیم کردیم و اسمش را یکبار گذاشتیم در راستای منویات رهبری مبنی بر علنی نکردن 

اختالفات، یکبار دیگر گذاشتیم در راستای توصیه رهبری مبنی بر عدم تهمت پراکنی، بار دیگر 

 …م نام متهم قبل از اثبات جرم و گذاشتیم در راستای تذکرات رهبری درباره عدم اعال

یکباره وجدان دردمان عود کرد و تصمیم گرفتیم چند سرفصل اصلی دعواها را از قبر بیرون بکشیم 

تصمیم گرفتیم این . و در یک فضای آرام و دور از سر و صدا واکاوی کنیم رفتارهایی را که کردیم

 . تر بماندناب کار را بدون روتوش انجام دهیم تا برای ثبت در تاریخ

 یاد کاریسیاسی یا سیاسی کار  هایی دیدن که هنوزبدون روتوش یعنی رویدادها را از عینک آدم

 شهر یک جماعت تاثیر تحت قصه خردسال بچه مانند صدا، و سر و هیاهو از دور به اند، نگرفته

 . نگرفتن قرار

 . واقعی تصویر یک دیدن هاحاشیه از فارغ یعنی روتوش بدون

 . پادشاه دیدن لخت یعنی کالم یک در روتوش بدون
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 احمدی نژادمحمود  زندگی سیاسی

جمهور رئیس ششمین سیاستمدار ایرانی است که ( گرمسار 1335آبان  6 متولد) محمود احمدی نژاد

 مهندسی عمران و»کارشناسی ارشد در رشته  مدرکدارای وی . بود 1392تا  1384از سال  ایران

 . می باشد« شهری ریزی حمل و نقل ترافیکمهندسی و برنامه» رشته در دکتراو « شهرسازی

سال بطور متوالی  3و طی این مدت  «استاندار اردبیل»  اولین 1376تا  1372از سال  احمدی نژاد

شهردار » پنجاه و سومین 1384تا  1382و از سال شناخته شد « استاندار نمونه»بعنوان 

شرکت کرد و  ایران «نهم ریاست جمهوری دوره انتخابات» دربود که  بود و در این مقام «تهران

اختالف نسبت به رقیب  ٪26میلیون رأی و با  17در دور دوم از این دوره با کسب  1384تیر  3در 

 1388نژاد در احمدی. در انتخابات ریاست جمهوری، پیروز شد ،«اکبر هاشمی رفسنجانی» خود

هزار رأی و  597میلیون و  24با  «ریاست جمهوری دوره دهم» انتخابات مناقشه برانگیز در پی

، پیروز شد و برای دومین بار به «میر حسین موسوی» درصد اختالف نسبت به نامزد بعدی، 29٪

 . دریاست جمهوری رسی

بود که طبق  «تحول اقتصادی»طرح  اجرای جمهوری، ریاستنژاد در دوره از جمله اقدامات احمدی 

سوخت، آب، برق و مواد  «هاییارانه»و همچنین  ،انجام گرفت «سوخت بندیسهمیه» آن

مسکن  پروژه»از دیگر اقدامات او . به طور نقدی به مردم پرداخت شد و  تدریجاً حذف غذایی

پایین  دهکبرای « سهام عدالت»، کم درآمدمحروم و های دار کردن خانوادهبه منظور خانه «مهر

از محل درآمدهای آستان قدس رضوی برای اعطای وام  «صندوق مهر رضا)ع(»جامعه و اختصاص 

تصمیمات استانی در برای اولین بار وی  جمهوری ریاستدر دوره . بودخود اشتغالی و ازدواج جوانان 

 کشورهای با روابط» وهیات دولت و در استان مقصد صورت میگرفت  «سفرهای استانی»قالب 

با وجود  «ایران ایهسته نامه بر» و یافت اولویت یافته توسعه کشورهای بر «توسعه حال در

شورای امنیت، آمریکا و اروپا علیه  «های اقتصادیتحریم» اعمالالمللی که منجر به فشارهای بین

وجه تمایز او در انتخاب وزرای کابینه با سایر دولت های قبل و بعد . ایران شد، به پیش برده شد

رای از مجلس « وزیر بهداشت»به مجلس بود که فقط « وزیر زن ۳»جمهوری اسالمی، معرفی

علم و صنعت » دانشگاه استاد و « مجمع تشخیص مصلحت نظام» اکنون عضواو هم. اعتماد گرفت

 . است «ایران
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%94_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88%D8%B6%D8%B9_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88%D8%B6%D8%B9_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88%D8%B6%D8%B9_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 پرونده های احمدی نژادشاکیان و 

او . محمود احمدی نژاد در طول دوران ریاست جمهوری اش همه اولین ها را تجربه کرده است

به دولت آمریکا نامه نوشت و تابوی رابطه با آمریکا را شکست، اولین اولین رئیس جمهوری بود که 

رئیس جمهوری بود که وزیر زن در کابینه اش داشت، اولین رئیس جمهوری بود که هولوکاست 

انکار کرد و آن را افسانه خواند، اولین رئیس جمهوری بود که طرح هدفمندی یارانه ها را که را 

رئیس جمهوری بود که  هیچکدام از دولت های قبل قادر به اجرایش نبودند به پیش برد، اولین

 سوالاولین رئیس دولتی بود که از او در بهارستان طرح حضور زنان در ورزشگاههای مردان را داد، 

شکایت شده و باید به دادگاه شد و حاال اولین رئیس جمهوری است که از او به مراجع قضایی 

 . هر چند هنوز این اتفاق رخ نداده است. برود

 شاکیان احمدی نژاد کیستند؟

 پایگاه که بود دهم دولت اتمام از قبل روز 47 یعنی ،92 خرداد27  هنوز از یادها نرفته است که 

 به نژاداحمدی احضار از ،«خدمت پاداش» عنوان با خبری در اعتراضی لحنی با دولت رسانیاطالع

لی ع شکایت دنبالبه تهران استان کیفری دادگاه 76 شعبه خبر، این اساس بر. داد خبر دادگاه

شورای اسالمی و نیز  مجلس 90 اصل کمیسیون رئیسرئیس مجلس و همچنین  الریجانی

 . ای ارسال کرده بودجمهور احضاریهعلیه رئیس نژادیعقوب خلیل

 مهم مقام یک که بود بار اولین برای درواقع. بود نژاداحمدی محمود دادگاه روز اولین 92 آذر  5

 اجرایی مقام باالترین محاکمه تابوی ی شد تا به این ترتیب حتی م فراخوانده دادگاه به کشور در

 . شود شکسته کشور

 نژاداحمدی شخص حضور ضرورت درباره پرونده، این قاضی مدیرخراسانی سیامک در همان روزها 

 از باید شخصاً دارد، قرار مقدماتی تحقیقات مرحله در پرونده اینکه دلیلبه: بود گفته دادگاه در

نژاد به دادگاه کردند، احمدیبینی میها پیشطور که شاید خیلیم تحقیق شود، اما همانمته

 . نرفت

عنوان دومین جلسه ای، دادستان کل کشور بهاژهاز سوی محسنی 92ماه دی16پس از آن، روز 

نژاد عنوان شد اما پس از معطلی چندساعته خبرنگاران در رسیدگی به پرونده محمود احمدی
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های کیفری تهران اعالم کرد که مقابل دادگاه و نیامدن متهم، محسن افتخاری، سرپرست دادگاه

  است! نبوده نژاداحمدی پرونده به رسیدگی وقت ماه دی 16عنی ی آنروز

 تهران، استان کیفری هایدادگاه سرپرست ، 93دی ماه سال  12 پس از این نیامدن ها بود که در

 . نژاد استایی در حال بررسی پرونده احمدیقض هیأت: کرد اعالم

  احمدی نژاد الزم نیست به دادگاه بیاید

اصلی ترین شاکی رئیس دولت  که 90بعد از همه این کش و قوس ها، رئیس کمیسیون اصل 

 نژاد الزم نیست به دادگاه بیاید! احمدی که اعالم کرداست دهم 

سه نژاد مربوط به های شکایت از احمدیمجلس با بیان اینکه پرونده 90رئیس کمیسیون اصل

نژاد برگزار شود، از رد که دادگاه با حضور احمدیاست، گفت: بر اساس قانون الزامی ندا تخلف

 . توان بدون حضور او برگزار کرداین رو این جلسات را می

 پرونده وضعیت آخرین به اشاره بانماینده بهار و کبودر آهنگ در مجلس  پورمختار محمدعلی 

 جمهور سابق اظهار کرده: یسرئ نژاداحمدی از شکایت

قضائیه ارسال کرد و دادگاهی برای این رابطه گزارشی را به قوهمجلس در  90کمیسیون اصل»

البته این . نژاد برگزار شد، اما متاسفانه وی در این جلسه شرکت نکردبررسی تخلفات احمدی

ها از زمان مجلس هشتم تشکیل و پیگیری شد که بیشتر آنها مربوط به عدم اجرای قانون پرونده

 با دادگاه که ندارد الزامی قانون اساس بر. ا تعیین تکلیف نشده استهبود، اما تاکنون این پرونده

کرد،  برگزار متهم حضور بدون توانمی را جلسات این رو این از شود، برگزار نژاداحمدی حضور

نژاد به صورت غیابی یا احضار وی به های احمدیبنابراین باید در جهت تعیین تکلیف پرونده

 .«دادگاه اقدام کرد

این کمیسیون پیگیر به نتیجه رسیدن »مجلس تاکید کرده:  90البته رئیس کمیسیون اصل

   «.نژاد و برخی مقامات و مسئوالن دولت قبل استهای شکایت از احمدیپرونده
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اما چرا محمود احمدی نژاد به اولین رئیس جمهوری تبدیل شد که دادگاهی شد و 

 بود؟پرونده های وی چه و شاکیان موضوع 

 سال در. نامید نژاد احمدی محمود از شکایت در پیشگام توان می را مجلس  90کمیسیون اصل  

 نامه آئین 236 و 233 مواد براساس ،90 اصل کمیسیون که بود م هشت مجلس دوره در و 89

 معرفی و جوانان و ورزش وزارت موقع به تشکیل عدم» ؛زمینه در دولت تخلف سه مجلس داخلی

 عدم» و «نفت ملّی شرکت اساسنامه ارایه عدم» ،«ها وزارتخانه ادغام فرایند اجرای در مربوطه وزیر

 . به قوه قضائیه ارجاع داد را «مترو ارزی بودجه تخصیص

تنها شاکی رئیس جمهور سابق ایران نیست بلکه محمود احمدی نژاد  90اما کمیسیون اصل  

بود که دادستان کل کشور اعالم کرد: احمدی  91اواسط دی ماه سال . شاکی خصوصی هم دارد

 . نژاد شاکی خصوصی دارد

  شاکیان خصوصی محمود احمدی نژاد را بشناسید  

: گفت خود 92 سال بعد از آن اما سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری بیستم آبان ماه  

 اما شده تعیین رسیدگی نوبت آن برای و دارد خصوصی شاکینژاد  احمدی محمود  پرونده»

نژاد یا احمدی دهدمی رضایت شاکی ببینیم که دارد این به بستگی آن تعویق یا موقعبه برگزاری

 . «کندتقاضای استمهال می

ای اما یک سؤال جدید برای افکار عمومی ایجاد کرد که شاکی این جمله غالمحسین محسنی اژه 

  احمدی نژاد شکایت کرده است؟های نهم و دهم کیست و برای چه از خصوصی رئیس دولت

به طوری که برخی  بوددر رابطه با شاکیان خصوصی پرونده احمدی نژاد، گمانه زنی ها فراوان  

معرفی و « یعقوب خلیل نژاد»رسانه اولین شاکی خصوصی رئیس جمهور سابق را فردی به نام 

علی » نام رییس مجلساعالم کرده اند که نام وی در احضاریه ارسالی به پاستور، در کنار 

 . قرار دارد «الریجانی

شکایت خلیل نژاد البته هیچ ارتباط و تشابهی با موضوع شکایت مجلسی ها ندارد و ظاهراً او به  

در کاشان توسط احمدی نژاد در یک سخنرانی عمومی  به کار بردن برخی الفاظ و تعابیردلیل 

مردم برای استان نمودن برخی در این سخنرانی در جواب درخواست  ظاهرا. شکایت کرده است
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یک شهرستان برای استان شدن طبق قوانین کشور به آنها گفته است که احمدی نژاد کاشان، 

کنید تا به یک میلیون نفر برسد و به آنها گفته است: جمعیت را زیاد آن باید حداقل جمعیت 

 . دولت کاشان را استان کند

است که خود را از جانبازان  «خسرو شاهین»گر احمدی نژاد یک شهروند تهرانی به نام شاکی دی 

در  «دلیل باال بودن تلفات جاده ای»دفاع مقدس معرفی کرده و از رئیس جمهور سابق به 

 . کشور به دستگاه قضایی شکایت کرده است

عین حال از اینکه میزان او که تصریح کرده شخصاً از حوادث جاده ای خسارتی ندیده اما در  

ساله بر جای گذاشته،  8تلفات جاده ای کشور بسیار بیشتر از کشته هایی است که جنگ تحمیلی 

 . عارض شده است

است که البته  «قبّه»براساس این گمانه زنی ها، دیگر شاکی رئیس جمهور سابق شخصی به نام 

اما براساس اطالعات واصله، او نیز از شهروندان عادی  از دلیل شکایت وی اطالعی کسب نشد

 . است

  شکایت فاضل الریجانی از احمدی نژاد 

و  1390در این میان اما انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی در اسفند  

االسالمی وزیر کار و امور اجتماعی احمدی سرانجام به استیضاح عبدالرضا شیخ که های آنحاشیه

 . شکایت دیگری برای محمود احمدی نژاد شکل بگیردموجب شد  ،نژاد منجر شد

بعد از این که سعید مرتضوی ریاست سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده گرفت، این انتصاب با  

واجه شد و کار به استفساریه از دیوان عدالت اداری و مخالفت شدید معاونت نظارت مجلس م

حکمیت و قول شرف مرتضوی برای استعفا کشید؛ رئیس جمهور وقت با این موضوع مخالفت و 

نام سازمان تأمین را به صندوق تغییر داد تا مشکل قانونی این انتصاب رفع  ،مرتضویبرای حفظ 

 . شود

، وزیر کار و امور اجتماعی احمدی نژاد 91من ماه سال در نهایت مجلس روز یکشنبه پانزدهم به 

 ای جدید شد؛را استیضاح کرد اما این موضوع خود موجب بروز حاشیه
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االسالمی و مخالفت با پرده استیضاح شیخپشتمسائل این اقدام را مرتبط با  احمدی نژاد که  

یاران »اینکه جریانی در بهارستان به دنبال حذف  اعتقاد بربا  مرتضوی در دولت می دانست،

او از عرصه قدرت است، بخشی از فیلم یک مالقات خصوصی میان مرتضوی و فاضل  «خاص

صورت مخفیانه ضبط شده بود، در صحن پارلمان به نمایش الریجانی )برادر رئیس مجلس( را که به

رئیس تأمین اجتماعی و فاضل  سعید مرتضوی محتوای این ویدئو مربوط به دیدار. گذاشت

میلیونی توسط فاضل الریجانی از مرتضوی  300 رشوه درخواست والریجانی برادر رئیس مجلس 

 . های تأمین اجتماعی به بخش خصوصی بودو قرارداد واگذاری شرکت

واقعه  اینبعدها از پی داشت و مجلس در را در  یو اعتراض ها احمدی نژاد واکنش هااین اقدام 

 . یاد شد« یکشنبه سیاه»بنام 

 یک رئیس توسط قضائیه و مقننه قوای کردن متهم»مقام معظم رهبری در یک سخنرانی عمومی 

 . دادند قرار نکوهش مورد را «دادگاه در نشده مطرح حتی و نشده اثبات اتهامی به قوه

نژاد  از شکایت خود از احمدی )یکشنبه سیاه(،روز استیضاح وزیر کارهمان فاضل الریجانی عصر  

و سعید مرتضوی به دلیل افترا و نشر اکاذیب خبر داد و گفت که این موضوع را تا حصول نتیجه 

 . پیگیری می کند

اعالم کرد: من  ،دادستان تهران ،آبادیای به محمود جعفری دولتنامهوی چندی بعد نیز در  

بین قضایی قرار گیرد و چنانچه س اسالمی زیر ذرهام تمام طول دوران خدمتم در نظام مقدآماده

ای صالحه رسیدگی شود و بر هر حکمی که صادر مرتکب جرم و خالفی شده باشم، در محکمه

دهد به اتهامات مالی و امنیتی اطرافیانش نژاد هم اجازه نهم اما آقای احمدیشود نیز گردن می

 . رسیدگی شود

بیان اینکه چرا رئیس جمهور اتهامات وارده به وی را برای رسیدگی در نامه خود به دادستان با  وی 

استفاده مالی از گونه سوءهیچ ،مطروحه اتهامات در به دستگاه قضا ارجاع نداد، سوگند خورد که

طرف او وجود نداشته و حتی یک ریال هم جابجا نشده است؛ موضوعی که بعدها بابک زنجانی 

 . تأیید کردنیز 

خود نبود و  وزیر کاراقدام احمدی نژاد در جلسه استیضاح از شکایت فاضل الریجانی  فقطالبته  

دادستان نیز به عنوان مدعی العموم از رئیس جمهور سابق و مرتضوی شکایت کرد که این پرونده 
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در دادسرای ویژه کارکنان دولت مفتوح و در دست بررسی است و حتی در این خصوص از زنجانی 

 . یقات مقدماتی به عمل آمده استو مرتضوی تحق

  شکایت از نهاد ریاست جمهوری در دوران ریاست محمود احمدی نژاد 

 نهاد به و است تر عام کمی البته که دارد هم دیگر شکایت پرونده یک نژاد احمدیاز سوی دیگر،  

 ؛و و یارانش در این نهاد باز می گرددا تخلفات و جمهوری ریاست

میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب  16ایرانیان و واریز  بین الملل دانشگاه

و نیز تخلف حمید ، کمک به سازمان خانه ایرانیان، کمک به روزنامه دولتی ایران، این دانشگاه

از جمله اتهاماتی  ، دولت دهم در کمک سپاه قدس به کشورهای آفریقایی معاون اجراییبقایی 

 . ست جمهوری در دولت احمدی نژاد وارد شده استنهاد ریا است که به

اسفندیار رحیم مشایی مسئول دفتر نهاد ریاست جمهوری در دولت احمدی نژاد  نیز از طرف 

 . شناخته شده است« مکتب ایرانی»و « رافیحجریان ان»اصولگرایان به عنوان رهبر 

سرانجام با پیگیری اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی  هزینه دانشگاه ایرانیانهر چند ماجرای 

هایی ها و پروندهبراساس همین شکایت امامیلیاردتومان به خزانه عودت داده شد 16خاتمه یافت و 

نژاد قضاییه ارجاع شد، اولین دادگاه محمود احمدیبه قوه 90که پس از بررسی کمیسیون اصل 

به  البتهبرگزار شد که  بدون حضور وی 92اش، پنجم آذر سال جمهوریپس از پایان دوره ریاست

 . نتیجه نرسید
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 و توطئه علیه خادمان ملتاحمدی نژاد 

 

 احساس وظیفه می کنم تا پشت پرده این نقشه شوم و اقدامات زشت را برمال نمایم

 

: این روزها مدام از رسانه ها اخباری در مورد پرونده های شما و برخورد و دستگیری مجری

اطرافیان و نزدیکان شما شنیده میشود، چه برخورد با کسانی که در دولت شما حضور داشتند و 

 کنونی شما از بین مردم، بنظرتان چرا این سیاست در پیش گرفته شده است؟چه طرفداران 

متاسفانه و در شرایطی که کشور با تهدیدات فراوان خارجی و داخلی مواجه است  :احمدی نژاد

و مردم تحت شدید ترین فشارهای اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی قرار دارند، باندهای قدرت و 

شرایط به دنبال اجرای سناریویی ناجوانمردانه علیه جمعی از خادمان شما استفاده از ء ثروت با سو

 . در دولت های نهم و دهم هستند

پرده اول این سناریو با دستگیری بالوجه آقای بقایی اجرا شد و پرده دوم در اظهارات غیرقانونی 

 . ایشان رونمایی شد خالف واقعدادستان دیوان محاسبات و اتهامات 

سال گذشته به خاطر مصالح کشور در برابر این رفتارهای  12اصرار داشته و دارم که مانند اینجانب 

ضداخالقی و ضد مردمی به سکوت خود ادامه دهم لیکن امروز احساس وظیفه می کنم تا پشت 

 . پرده این نقشه شوم و این اقدامات زشت را برمال نمایم
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که به پشتیبانی صاحبان قدرت )اظهارات این فرد که مضمن تکذیب قاطع این ادعاها، اعالم میدار

رفتار این و است مصداق مجرمانه اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی  (،تکرار می شود

 . و اقدامات بر خالف قانون اساسی و مستوجب تعقیب قضایی است

سیدگی نشده است، اما از آنجا که طی سالهای اخیر شکایت ما از افترا و اتهام زنندگان تاکنون ر

 . گذارممیدر میان  مردمبه ناچار شرح ماجرا و توطئه های غیر اخالقی طراحی شده را با 

اظهار نظر ها اتهامات و شاهد یک سری اقدامات به هم پیوسته و برخی اخیر  چند سال : مجری

ایراد می شود و از جمله آنها اظهارات  شمادو جناح هستیم که علیه دولت هر از طرف افراد 

است که  که تحت نظر رییس مجلس شورای اسالمی فعالیت می کند دادستان دیوان محاسبات

و مطرح است که این اتفاقات  سوال، برای مردم این است منسوب کرده شمااتهاماتی را به دولت 

 ؟چه هدفی را دنبال می کنداتهامات 

 توضیحکردند و خواستند در این زمینه  سوالبله عده زیادی از مردم هم از خود من : احمدی نژاد

افتد و گویا یک دوره جدیدی احساس نگرانی کردند که ماجرای جدیدی در کشور اتفاق می ،دهم

 . از برنامه های سیاسی و غیر سیاسی علیه دولت قبل شکل می گیرد

شدم و دیدم آقایی صحبت کرده و اتهامات متعددی من هم مانند بقیه مردم یک روز صبح بلند 

بخشی از حرفها را در . کامالً تنظیم شده بود. را به خصوص به بنده و دولت قبل وارد کرده است

ها آورده بودند و بخشی را در حرفهای ایشان طوری کنار هم قرار داده بودند و از واژه هایی  سوال

 . استفاده کرده بودند که یک نوع خالف بزرگ و سوء استفاده عظیم را به ذهن خواننده القاء کنند

ادعا خب از همان روز ما از آقای وکیل خواستیم که بروید و ببینید اصاًل موضوع چیست؟ ایشان 

به گونه ای سخن گفته . پرونده قطعی محکومیت داریم و در حال اجرا است 7کرده است که ما 

خواهند پس بگیرند ام و آنها میام و حیف و میل کردهکه گویا من هفت هزار میلیارد تومان را برده

گفته  و دانند چگونه؟ چون اموال من خیلی محدود است و آن را هم شناسایی کرده انداما نمی

 1یعنی . البته همان چهار واحد آپارتمانی که من و فرزندانم داریم. بیشتر نیستمیلیارد  2اند 

حتی از انفصال دائم و اعدام اداری . گفته اند دو میلیارد می ارزد. واحد فرزندانم 3واحد من و 

 . اندمفصالً صحبت کرده
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و موارد را بگیرند تا الاقل ما خودمان من از آقای وکیل خواستم بروند و ببینند موضوع چیست 

روز یک چیزهایی  9بعد از . روز طول کشید 9پیگیری ایشان تقریباً . بدانیم چه اتفاقی افتاده است

همین هایی که به ما دادند کامالً خودشان . دهمتوضیح میدر اینجا دادند که من بعضی از موارد را 

دهم و من یک مورد را توضیح می. کندبودن ادعاها را ثابت می خالف واقعکند و را محکوم می

 بقیه هم از همین قبیل است؛

ماجرا . ایشان گفته است که هفت هزار میلیارد تومان سوء استفاده شده و من باید آن را پس بدهم

یمت دانند که یک قانونی تصویب شد که طی آن قمردم ما می. باز می گردد «یارانه ها»به داستان 

خود درصد این افزایش قیمت به  80مردم تحمل کنند و حدود  ،باال برود «های انرژیحامل»

 . مردم باز گردد

. دولت هم تالش کرد تا آن رقم را به مردم برگرداند. خوب مردم همراهی کردند و تحمل کردند

انند وزارت اما وقتی قیمت ها باال می رود چه کسانی پول را جمع می کنند؟ مجموعه هایی م

خواهد آن را به مردم کنند اما دلشان نمیوزارت نفت، شرکت نفت اینها پول را جمع می نیرو،

خواهند دست خودشان بماند و خودشان خرج کنند، االن هم همین طور است و نمی می. بدهند

 . در آن زمان هم نمی خواستند بدهند اما آن موقع قاطع برخورد می شد. دهند

هزار میلیارد تومان از سهم مردم را نمی دهند آنها هم به  8-7مندی معتقد بود که سازمان هدف

دولت بررسی کرد و دید . اند و باید سر ماه مبلغ یارانه ها را به حساب مردم بریزندمردم تعهد داده

های اجرایی اختالف پیش طبق قانون اساسی وقتی بین دستگاه. حق با سازمان هدفمندی است

 . نظر دولت حاکم است آیندمی

دولت هم مصوب کرد که پول از حساب شرکت نفت برداشته شود و به حساب سازمان هدفمندی 

همه ماجرا همین است، حاال این آقا . سازمان هدفمندی هم بین مردم توزیع کرد. یارانه ها برود

بدهم اما در همان  کند که این هفت هزار میلیارد تومان سوء استفاده شده و من باید پسادعا می

که  نددیوان محاسبات چند بار این موضوع رسیدگی شده و حاکم شرع دیوان محاسبات گفت

تخلفی اتفاق نیفتاده است و چون تخلفی اتفاق نیفتاده است یعنی هیچ محکومیتی وجود ندارد 

به نظرم این در چارچوب یک طراحی . بزرگ است اتهام و خالفاین حرف آقای دادستان یک 
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خواهند تخریب جدید علیه دولت قبل است، نشسته اند طراحی کرده اند و به خیال خودشان می

 . کنند

ما االن حکم قاضی شرع را داریم که بعد از . ملت عزیز هم بداند این یک عمل کاماًل سیاسی است

آقای اما . پیگیری های مکرر به عنوان حکم نهایی اعالم کرده که هیچ تخلفی اتفاق نیفتاده است

هیچ هم کنیم و البته ما  کنیم و از حقوق کم می دادستان اعالم کرده که حکم را داریم اجرا می

 . خبری از این ماجرا نداریم

که به شما زده شده چه تصمیمی می خواهید بگیرید و  خالف واقعی: در برابر این اتهام مجری

 اصوالً جایگاه دادستانی دیوان محاسبات از نظر قانون چگونه است؟

از نظر قانون اساسی ما چنین چیزی نداریم، این یک دادستانی زیر نظر مجلس است و چنین 

ادی این را درست در قوانین ع. چیزی در قانون اساسی وجود ندارد و من نمی خواهم ورود کنم

کرده اند اما در همان قوانین عادی هم ایشان اجازه ورود به مسائل مربوط به رییس جمهور و وزرا 

هایی که در این کشور بالخره زور است، ما چکار کنیم، مثل بقیه زور. شودرا ندارد ولی وارد می

. خواهم به این بخش بپردازمشود این هم از همان نوع است، من نمیگفته و اعمال میصورت  فعال 

خواهم به اصل موضوع بپردازم که داستان چیست و چطور این دروغ های بزرگ پشت سر هم می

یک مقام رسمی می آید و در یک رسانه یک اتهام خیلی بزرگ و دروغ . و بی مهابا گفته می شود

 . بزرگتر را مطرح می کند

امیدی هست که این مسئله را بشود از مجاری آیا . زده شده استی : باالخره یک اتهاممجری

 قانونی پیگیری کرد؟

آقای وکیل مهلت به . کنیمما حتما پیگیری می. البته همیشه باید امیدوار باشیم احمدی نژاد:

ایشان داده اگر عذرخواهی نکند و پس نگیرد حتما شکایت خواهیم کرد اما اینکه چطور رسیدگی 

 . شود باید دید

: در این اتفاق یا موج جدید که راه افتاده ابتدا برخوردهایی را از طرف دستگاه قضایی شاهد مجری

بودیم، آقای بقایی را به صورت بالوجه و غیرقانونی بازداشت کردند، به دنبال آن یک عضو هیات 

رییسه مجلس خواستار برخورد با جنابعالی شد، پس از آن دادستان دیوان محاسبات یک سری 
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اظهاراتی کرد که این اظهارات هم نیز ارات خالف واقع کرد و یک عضو جامعه روحانیت مبارز اظه

خواهیم بدانیم آیا انتظار دارید که این سلسله اقدامات در روزهای آینده باز هم می. باز کذب بود

 ادامه پیدا کند و بازیگران دیگری هم وارد این سناریو بشوند؟

است، البته به شما بگویم که یک وجه مهم کار پوشاندن ناتوانی  حتما همینطور احمدی نژاد:

باالخره اینهایی که سر کار هستند کشور را اینگونه اداره می کنند، همه ملت . های خودشان است

رفراندوم برگزار شود و نظر  5می بینند که چگونه کشور اداره می شود، واقعا چه اشکالی دارد 

منتهی اینها شجاعتش را . تصادی یا فالن رفتار دیپلماتیک گرفته شودمردم راجع به فالن کار اق

ندارند که این کار را بکنند و من احتمال میدهم که قرار است یک اتفاقاتی بیفتد و امتیازاتی به 

بیگانه داده شود و قراردادهای تحمیلی درست شود و یا قرار است روی ضعف های بزرگ پوشانده 

 . اتی را علیه ما درست می کنند تا روی آنها را بپوشانندشود، این فضای تبلیغ

من برای همه ملت عزیز ایران سالمتی، موفقیت و عزت آرزو می کنم، امیدوارم اینها هم از این 

کارها دست بردارند و از این فرصتی که ملت در اختیارشان قرار داده برای خدمت به ملت استفاده 

ذشته بقیه هم خواهد گذشت، باالخره حسابرسی خواهد شد، همینطور که این سالها گ. کنند

هر . دخیال نکنند حسابرسی فقط در قیامت است، نه، همین ملت هر روز حساب ها را نگه میدارن

همه ما باید نگران روزی باشیم که ملت پرونده های ما را باز کند  روز حسابها دست ملت است و

 . باشیم و آن روز جایی برای پناه بردن نداشته
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 تفکر احمدی نژادی بازگشت خطر

 
خیلی نامردی است که یک دعوای سیاسی و عقیدتی را چون حریف نمیشوند و در برابرش این 

این خیلی بد است، ما میگوئیم اگر دین  !در قالب اتهامات مالی و امنیتیمی برند منطقی ندارند 

 ندارید الاقل آزاده باشید

 

دهد : سابقه اتهاماتی که به دولت قبل نسبت داده می شود و تبلیغات منفی که روی میمجری

سال گذشته بر می گردد و این مساله همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد دو جناح  12به 

تحلیل شما از  هماهنگی و هم سویی دارند،در این مسئله اصلی کشور هم با هم نوعی سیاسی 

 در کشور هستند چیست؟ «تفکر احمدی نژادی»سیاسی کشور مخالف بازگشت  اینکه هر دو جناح

دوازده سال است که سیل اتهامات سنگین را . شما که در جریان هستید بله، مردم: احمدی نژاد

هم  88رای مردم را نپذیرفتند سال  84سال . تا کنون علیه دولت قبل روانه می کنند 84از سال 

همه کاری انجام دادند تا دولتی که خارج از اراده آنها سرکار آمده بود را . رای مردم را نپذیرفتند

ال تحت فشار امدوره دوم دولت ک. زمین بزنند، به خصوص دو سال آخر دیدیم چه اتفاقی افتاد

ها آمد و فشار دو ساله آخر که تحریم. شدیمبودیم در یک منگنه بودیم و دائم داشتیم قیچی می

. ها تحریم های سازمان ملل نیستی بیگانه تشدید شد ما گفتیم؛ این تحریمهاسنگین تحریم

کما اینکه همین . های سازمان ملل ارزش نداردهای خارج از سازمان ملل است، تحریماینها تحریم

اما این . االن که آنها را برطرف کردند اتفاق خاصی در اقتصاد و روابط بین الملل نیفتاده است
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تحریم بانک مرکزی . ج از چارچوب سازمان ملل است تحریم های آمریکا و اروپاستتحریم ها خار

 . است

ما هر کاری کردیم که بازار ارز را کنترل . !تحریم کردند اما در داخل اعمال شد از خارج خوب آنها

کمک کنند،  لرکه باید برای کنت ییدیدیم همان نهادهااما . کنیم، بازار اقتصاد را کنترل کنیم

بعد هم وزرای ما و مسئولین دولت که در برابر جریان ایستادند و . خودشان دست اندر کار بودند

احضار  مجلسیک روز . یک روز در این قوه بودند یک روز در قوه دیگر خواستند اقداماتی بکنند

ه ، یعنی فشارهای داخلی باعث شد که تحریم ها اثر کنند ضمن اینکدادسرا و یک روز دیگرمیکرد 

االن هم همین . ماندبرنامه داشتیم که اگر آنها اجرا می شد، تقریباً اثری از تحریم ها نمی 4-5

کند و دیگر مشکلی شوند و اقتصاد ادامه پیدا میاست اگر آن چند کار انجام بشود مردم راحت می

توجهی نه اینکه هیچ مشکلی پیش نیاید، یعنی مشکل قابل  برای اقتصاد کشور پیش نمی آید،

آید، اما گفتند نمی گذاریم و محکم ایستادند که اجازه نمی دهیم شما این کارها را پیش نمی

 . انجام بدهید

چهار سال است که انواع . با دولت فعلی شدند سه قوه و هر سه علیه ما ،بعد از پایان دولت ما

سانه ها، رسانه ملی بی زنند و برخورد می کنند، دستگیر می کنند و می برند و راتهامات را می

دانند که اما مسئله چیست؟ همه می. مهابا و مصون از هر گونه تعقیب دارند تهاجم می کنند

دولت نهم و دهم پاک ترین دولت تاریخ ایران است همه می دانند که هیچ سندی پیدا نشد و به 

اند که هر چیزی فتهام و همکارانم هم گمن بارها گفته. لطف خدا نخواهد شد، چون وجود ندارد

اگر سندی دارد منتشر کنند ولی منتشر نشد تا حاال و نخواهد شد به  علیه ما دارند اعالم کنند،

های بزرگ در ذهن خواهند به اتکا تکرار دروغ ها و تهمتآنها می. چون وجود ندارد. لطف خدا

 . درست بشود بنشیند و یک نگرانی نسبت به دولت قبل یمردم غبار

با هیچکس در تاریخ سیاسی ایران با این حجم و . کننددعوا سر چیست؟ چرا این کار را میاما 

اوایل انقالب علیه برخی از شخصیتهای . این شدت و این طول زمان این طور برخورد نشده است

اینطور نبود که . ولی نه این مقدار می شدصادق و پاک بودند، جو سازی  ،بزرگ انقالب که خادم

گفتند و یک عده یک عده می. های سیاسی متحد علیه آنها فعالیت کنندها و جریاناحهمه جن

اما چطور . کردندبه خصوص نهادهایی که رسمی تر بودند دفاع و پشتیبانی می. کردندهم دفاع می

 شد که علیه دولت نهم و دهم چنین می کنند؟ 
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 اصالً دعوا سر چیست؟  

جایگاه مردم است، دو تفکر مقابل هم اند، دو باور، دو رویکرد دو دعوا سر مردم و حق مردم و 

ما معتقدیم هرچه در . ما معتقدیم حق تعیین سرنوشت و حق حکومت مال مردم است. عملکرد

کشور است متعلق به مردم است، نفت یا معدن یا آب یا زمین یا جنگل و ثروت و خود دولت، قوه 

 . علق به مردم استو کل حکومت، همه مت قضاییه، مجلس

ما معتقدیم که حرف مردم و خواست مردم باید حاکم . ما معتقدیم هیچ کس باالتر از مردم نیست

هیچ کس نباید برای خودش حقی باالتر از  هیچ کس نباید خودش را باالتر از مردم بداند،. بشود

بگیرد تحت هر ما معتقدیم هیچ طبقه ممتازه ای در کشور نباید شکل . حق مردم قائل باشد

ها بروند و خاندان های جدید، انقالب نکردیم که یک سری خاندان. عنوان، لباس، بهانه و دلیلی

ما مخالف . و آزادی حق مردم است ما معتقدیم عدالت باید باشد !مثل آنها یا بدتر از آنها بیایند

در جیب عده ای سیستم ربوی که ثروت همه مردم را جمع میکند و . این سیستم بانکی هستیم

می گذارد، مردم را به خاک سیاه می نشاند و ثروت مردم را در جیب عده ای می گذارد و آنها 

قسطش را هم نمیدهند و بعد میروند رسانه و حزب درست میکنند و از ملت طلبکار هم هستند 

فرزندانشان  یزیهو اما مردم بیچاره برای چهار یا پنج ملیون قرض الحسنه که برای گوشه ای از جه

 . در بانکها میشوند و به جایی هم نمیرسندبهیا پول پیش خانه الزم دارند ماهها در

ما مخالف ضعیف کشی هستیم، مخالفیم که ضعفا تحت فشار قرار بگیرند و قدرتمندان هر کاری 

ی ما معتقدیم هیچ کس حق ندارد خود را معادل نظام، انقالب و اسالم تلق. دلشان خواست بکنند

. وقتی میگوییم انقالب یا نظام یعنی ملت. اینها متعلق به ملت است و همه اینها یعنی ملت. کند

ما قبول نداریم به نام انقالب اشرافیت سیاسی و اقتصادی شکل بگیرد و روی ملت چنبره بزنند و 

و صدایش  فرصتهای رشد و بالندگی را از ملت بگیرند و هرکس که صدایش در آمد اَنگی به او بزنند

 . درا خفه کنن

ما قبول نداریم عده ای به هر ترتیبی به مناصب حکومتی برسند و از قدرت آن منصب برای تثبیت 

. ما قبول نداریم مناصب حکومتی ارثیه پدری عده ای است. خود و کنار زدن رقبا استفاده کنند

ما قبول نداریم که به جای فریاد زدن بر سر ظالم، دائما بر سر مظلوم بکوبند که اعتراض تو باعث 
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ما میگوییم انقالب فقط تعهدات . وهن نظام شده، ما میگوییم ظلم باعث وهن نظام و کشور است

 . هست نیز مردم نیست بلکه تعهدات حاکمان نسبت به مردم

برپا کردند االن دیگر باید چه بکنند؟ این حاکمان اند که متعهد مردم فداکاری کردند و سیستم را 

. دعوا سر این مسائل است. به مردم اند ولی دائما برعکس تفسیر میشود و مردم یک طرفه متعهدند

 . در سطح بین الملل هم همین گونه است

در برابرش اما این خیلی نامردی است که یک دعوای سیاسی و عقیدتی را چون حریف نمیشوند و 

این خیلی بد است، ما میگوئیم اگر دین  !منطقی ندارند در قالب اتهامات مالی و امنیتی می برند

ها ندارید الاقل آزاده باشید، مرد باشید و بگویید دعوا سر این مسائل است نه اینکه یک طرفه تهمت

کنند، ملت  خیال می البته. گیرید را میزنید و خیالتان هم راحت است که تحت تعقیب قرار نمی

بینند که ملت حرفشان  سال کوبیدند اما می 12مشکل این دوستان این است که . هوشیار است

را قبول نکرده است، ملت وفادار، هوشیار، قدرشناس و جوانمرد است و خادمان و نوکران خود را 

 . دوست داشته و ابراز محبت میکند و همین باعث ناراحتی آنها است

آخر چه  ؟کنید را صدا کردم و گفتم چرا اینقدر حمله می ی نظامایی از مسئولین باالآق 90سال 

همکاران ما  !مگر ما چه گناهی کردیم جز خدمت، فداکاری و تالش شبانه روزی ؟اتفاقی افتاده

کنند تا گره ای از زندگی مردم باز کنند و یک گام کشور را جلو  بی وقفه میدوند و تالش می

شما رفتید کار کردید و محبوب شده اید و نظرات شما در  !گفت: مشکل همین جاستاو . ببرند

گفتم : عجب! پس نباید  !مناسبات سیاسی و انتخابات تعیین کننده است و ما این را نمی خواهیم

ملت انقالب کرد و حکومت تشکیل داد تا افرادی که می آیند کار نکنند چون  !کار می کردیم؟

مشکل اینجاست که مردم  ؟کنند و این میشود نقطه ضعف دم به آنها لطف میاگر کار کنند مر

 ؟!آیا بگوییم دوست نداشته باشید؟ بزرگوارند و ما را دوست دارند، خوب ما چه کار باید بکنیم

اند چرا هرچه اخیرا بعضی از افراد امنیتی وابسته به باند های ثروت و قدرت نشسته اند و گفته

م و جز کردی سال ما سکوت 4. می افتد و باز رابطه اینها با مردم برقرار استمیزنیم اتفاقی ن

ر انتخابات ثبت نام کردیم اینکه من و آقای بقایی رفتیم د تا. مالقاتهای مردمی کار دیگری نکردیم

ردیم ولی باز اصال راجع به مسائل کشور صحبتی نک  و کردند باز هم سکوت کردیم صالحیت و رد

می گویند  !: رابطه اینها با مردم بسیار قوی است و این رابطه را باید قطع کردمی گویندنگرانند و 
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یک سلسله طراحی  !هرچه قدر میزنیم آنها ایستاده اند و باید کاری کنیم که از چشم مردم بیفتند

داخلی ها و بیرونی ها با هم . بزرگ و تهمت های جدید زدند ادعاهایپشت سر هم کردند و 

اینطوری نمی شود و باید  ؛آمریکایی گفته که ای اخیرا شبکه. د و به هم پاس میدهندهمراهن

به . حسابی بزنیم، مردم به اینها اعتماد و محبت دارند و باید کاری کنیم که از صحنه خارج شوند

اند و موج جدیدی راه انداخته اند و شروع کردند به تبلیغات همین دلیل نشسته اند و طراحی کرده

 . دید و باز هم خواهند کردج

هزار میلیار به مردم داده اند، من به مردم عزیز می گویم اگر  7بگذارید جمله ای بگویم: گفتند 

واقعا فرصت می شد و مانع نمی شدند بنده و همکارانم با در نظر گرفتن آینده کشور و نسلهای 

ثروت در احتکار دولت و عده  ما مخالفیم که. آینده، همه ثروت را بین مردم تقسیم میکردیم

خاصی باشد تا رانت و سوء استفاده و بریز و بپاش درست شود و مردم نیازمند باشند، اینها مال 

مردم است و اگر فرصت بود ما همه آن را تقسیم می کردیم، این فقط گوشه ای از آن بوده و فقط 

جزع و وزع می کنند و به هر قیمت یک بیستم درآمد نفت در بین مردم توزیع شده و اینها اینقدر 

می آیند و می گویند فالنی محکوم است چون پول . می خواهند آن را از دست مردم در بیاورند

 . نفت را به مردم داده، اگر فرصت می شد من همه آن را بین مردم تقسیم می کردم

دست ما بود؟ یک به من می گفتند دیکتاتور! خب دیکتاتور باید چیزی در دستش باشد! چی در 

معلم، رئیس جمهور شده و چیزی در دست ندارد و باز به او می گویند دیکتاتور! دیکتاتور باید 

  . یک ارتش و نیروی مسلح در دست داشته باشد

بیشترین ارتباط با رسانه ها را داشتیم و بعد می گویند ضد اطالع رسانی هستیم! بیشترین توسعه 

ر ساخت اینترنت در دولت ما اتفاق افتاده و بعد می گویند این ها فضای مجازی و اینترنت و زی

ضد اینترنت هستند! به من می گویند ضد علم هستم! همان دانشگاهی که به شما لیسانس داده 

به لحاظ . است، به بنده مدرک دکترا داده و عضو هیئت علمی کرده و مشغول تدریس هستم

بعد می گویند این دولت بی . در دولت ما بوده استعلمی بیشترین پیشرفت های تاریخ کشور 

  !سوادها بوده است

 با این اخالق دو نفر با هم می توانند زندگی کنند؟ 
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 دولت فراجناحی

 
 مشکل جناح های سیاسی این است که باور کرده اند باالتر از ملت ایران هستند

 

 8 اصولگرابه عنوان رئیس جمهورِ . شما کاندیدای برخواسته از جبهه اصولگرایان بودید: مجری

اصولگرایان سال بر سر کار بودید اما این حمایت همه جانبه و ارتباط در حال حاضر بین شما و 

 علت این تقابل و رودرویی بین شما و ایشان چیست؟. دچار شکاف و گسست شده است

اصولگرا گفته این  چه زمانی من گفتم جزو جناح اصولگرا هستم؟ چه زمانی جناح احمدی نژاد:

 . الاقل از دوره ریاست جمهوری، جزو ماست؟ هیچ وقت! بنده هیچ وقت عضو جناحی نبودم

هر دسته . کاندیدا داشتند 2دسته شدند و  اصولگراها دو 84سال بگذارید اطالعاتی به شما دهم؛ 

من هم فشار می مخالف بنده بودند و به دسته از کاندیدای خودشان حمایت کردند و اتفاقا هر دو 

  همین امروز که منتقد من نشدند!. آوردند که شما نیا! تمام هشت سال هم منتقد من بودند

آزادی جزو اصول اولیه و . جمهوری اسالمی است. من می گویم کشور ما، کشور جمهوری است

اگر تعیین سرنوشت کشور جزء اصول اولیه و آرمان . آرمانهای ملت و جمهوری اسالمی است

هیچکس حق ندارد دیگران را امر و نهی . ست، هر شخصی حق کاندیداتوری در انتخابات را داردها

به چه دلیل ]اصولگرایان[ می گویند شما نیایید تا ما بیاییم؟! دلیل این را من هم متوجه . کند

توانم  نمی شوم که عده ای میگویند: شما نباید باشید اما ما باید باشیم! تحلیل هایی دارم اما نمی

ما ملتی به این آگاهی و هوشیاری و رشیدی داریم که در . ملت باید تصمیم گیرنده باشد. بگویم

هیچ کس باالتر . تمام دارایی ما این ملت است. تمام این سال ها بهترین تصمیمات را گرفته است
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ملت ایران به نظرم مشکل جناح های سیاسی این است که باور کرده اند باالتر از . از ملت نیست

 . اگر این مسئله حل شود، خیلی از مسائل ما حل می شود. اشکال در اینجاست. هستند

شما اصالح طلبِ اصولگرا  ندیگو یم یبرخ د؟یهست یاسسی گروه کدام به متعلقباالخره  :مجری

 د؟یشما باالخره جزو کدام. دیاصالح طلب هست یِکه اصولگرا ندیگو یم یو برخ

اما به . ستمیها ن نیکدام از ا چیمن جزو ه. اسم ها، اسم گروه و حزب است نی: انژاد احمدی

 یلیمهربان! ممکن است او خ یآقا م،یرا گذاشت یاسم فرد نکهیمثل ا. کنم یآن ها فکر م یمحتوا

 دیتبپرسد شما مهربان هس یحال اگر کس. مهربان است یهم باشد اما اسمش آقا یآدم بداخالق

 یدهد و عصبان یاست که خشونت به خرج نم یمهربان کس. گردد به اخالق یبرم نیا ر،یخ ای

. مردم است یکه هدفشان بهتر کردن زندگ یکسان یعنیاصالح طلب  مییگو یم یوقت. شود ینم

که با اصول  یکسان یعنیاصولگرا،  مییگو یم یوقت. میمردم را بهتر کن یزندگ میخواه یما حتما م

هشتاد . اصولگرا هستند رانیبله ما و همه مردم ا. حقوق مردم تیرعا مثل عدالت و. کنند یمکار 

کند و  شرفتیخواهند کشورشان پ یچون هم م. هم اصالح طلبند و هم اصولگرا ،یرانیا ونیلیم

 یلیست که عده قلیدرست ن نیا. شود شرفتهیقواعد و باورها پ یسر کی هیخواهد برپا یضمنا م

. حاکم است یدهد اصول غلط ینشان م نیا. کنند یدر فشار زندگ میلیون 80ثروتمند باشند و 

شود همه ملت  یشوند؟ و مگر م یاصال مگر ملت ها در احزاب جا م. حاکم شود دیبا یاصول انسان

باشد؟ مگر دو  مردمهمه  رندهیوجود دارد که دربرگ ایحزب جا داد؟ کدام حزب در دن کیرا در 

. دارد تینفر جمع ونیلیم 300 کایآمر. کم است یلید؟ خچند عضو دارن کا،یحزب موجود آمر

و  قیچون مردم سال. دهد یکوچکتر از آن است که همه مردم را در خود جا یلیقالب حزب خ

 نیهمه ا و افتدیاتفاق ب شرفتیبا هم جمع شوند تا پ دیبا قیفکرها و سال. گوناگون دارند یفکرها

 . ستین ریها در حزب امکان پذ

  در فضای انقالب اسالمی دنبال می کنید؟را خط سیاسی سومی  آیا :مجری

ما دنباله روی مردم و در خدمت مردم هستیم و حرف توده های مردم را می زنیم : احمدی نژاد

آنها هر کسی . ما از اول هم جزو هیچکدام از آنها نبودیم. و این امر هیچ ربطی به جناح بازی ندارد

. برای اینکه دوست دارند جامعه در قالب همین دو جناح تقسیم شودرا به یک جایی می چسبانند 
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دموکراسی های کنترل شده اصرار دارند که توده . این مدل دموکراسی های محدود شده است

 . های مردم و فعالین سیاسی را در قالبی ببرند که بتوانند آن قالب را کنترل کنند

دو جریان سیاسی کشور هر تیم شما منتقدانی در حضورافرادی مانند مشایی و بقایی در : مجری

 فکر میکنید دلیلش چیست؟. ]اصالح طلب و اصولگرا[ دارد

باید . من نمی توانم نیت خوانی کنم. پرسیدبرا باید از خودشان  انتقادشان  دلیل. احمدی نژاد:

  . کرد سوالاز خودشان 

علیه شما صحبت می  خودتانتنها رییس جمهوری هستید که وزیران و اعضا کابینه  شما :مجری

کنند و شما را یک امت واحده می خوانند! چه شده که از کابینه  اعالم برائت میاز شما کنند و 

 شما فقط آقای مشایی و آقای بقایی ماندند؟

م، ما مرز وزرایمان را نمی اینکه پاسخش خیلی ساده است، ما آزاد اندیش بودی احمدی نژاد:

اما باید در چهارچوب برنامه دولت  داشته باشیدتان را خودبستیم، می گفتیم شما نظرات سیاسی 

کسانی که به من رای نداده بودند در هر دو دولت من . ما تنها دولت فراجناحی بودیم. عمل کنید

 . مسئولیت داشتند

دارای گرایش های اصالح تان نظر میرسد که نوع رفتارکاندیداتوری آقای بقایی، به بعد از  :مجری

 این تجدید رویه چیست؟  علت. گرایانه است

درباره اینکه آیا ما تغییر موضع دادیم یا خیر، باید عرض کنم که من همین حاال : احمدی نژاد

رشد ست که در اثر گذشت زمان، انسانها ااین بدیهی . زدم 84هم حرفهایی را میزنم که در سال 

سال . است 84اما اصول و چهارچوب ها همان اصول سال . خواهند کرد و عمیق تر خواهند شد

ما آمدیم که روابط بین مردم و حکومت و  . هم ما به دنبال اصالحات اساسی در کشور بودیم 84

 دست اینکه. بودیم اصالحات بدنبال هم اول همان از. شود درست …روابط اقتصادی، سیاسی و 

و  تحمل کردیمتبعاتش را هم البته . م، بخاطر اصالحات بودکردی قطع المال بیت از را ها خیلی

 . در اصول و مبانی مشاهده نمی کنم یمن در رفتارم تغییر. هنوز هم داریم تحمل می کنیم
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 اتهام به بزرگان نظام

 

یکی می . طبق قانون اساسی همه در برابر قانون برابرند !است «اصل نظام»ی می گفتند فالن

 من با این تفکر مخالفم. کاره اندگوید من صاحب انقالب و کشورم و بقیه مردم هیچ 

 

در صدا و سیما از سوی شما بدون هیچ مدرکی علیه بزرگان  88شاهد بودیم که در سال  :مجری

نظام اتهاماتی زده شد! آیا قرار است پاک دست ترین دولت تاریخ به آقای بقایی تحویل داده شود 

 و ما باید شاهد این اتفاقات در دولت بعد باشیم؟ 

سال تمام در مقابل دولت نهم صف آرایی  4دیم؟ به بزرگان نظام اتهام ز 88در سال  احمدی نژاد:

کردند و حتی به یکی از پادشاهان عربی که فوت کرده پیام دادند که نگران نباشید از اینکه دولت 

 انقالبی سر کار آمده، ما ظرف شش ماه این دولت را ساقط می کنیم! 

ا به آن ها بگوید چنین چیزی باالخره یک نفر از اینجا به عنوان نماینده کل نظام به آنجا رفت ت

در همان یک . چقدر توهین کردند و تهمت زدند که هیچ کدام را جواب ندادیم. درست نیست

 . سال قبل از انتخابات هرچه خواستند به دولت گفتند

گفتم صحنه را چه کسی اداره می . مطرح کردم سوالفقط یک نکته و دو  88در آن مناظرات من 

آن آقایی که آن طرف میز نشسته بود شش بار پی در پی حرف من را  این توهین است؟. دکن

این توهین و . گفتم که شما سه دولت با هم هستید و وی هم حرف من را تایید کرد. تایید کرد

 تهمت است؟ 
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کردم که بچه های فالنی و فالنی از کجا میلیاردر شدند؟ این هم عین قانون اساسی  سوالمن 

بنده هم تنها رئیس . فرزندانشان باید اموال خود را به قوه قضائیه اعالم کنند مقامات کشور و. است

یعنی ما . جمهوری بودم که نه تنها به قوه قضائیه، بلکه به کل ملت همه اموال خود را اعالم کردم

مطرح کند؟ این  سوالیم که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نمی تواند یک ه ابه جایی رسید

 شود توهین به بزرگان نظام؟ می  سوال

خب بیایند بگویند ما اینقدر پول داشتیم و حاال اینقدر شده است و از این راه ها هم بدست آمده 

! قانون فقط برای آفتابه دزدها و فقیر و بیچاره هاست؟ !مگر قرار نیست شفافیت حاکم باشد؟. است

 ما در دوره انتخابات به کی تهمت زدیم و اهانت کردیم؟

یکی می . طبق قانون اساسی همه در برابر قانون برابرند. «فالن کس اصل نظام است » می گفتند

 . من با این تفکر مخالفم. گوید من صاحب انقالب و کشورم و بقیه مردم هیچ کاره اند

اگر واقعا من جایی به کسی توهین کردم بیاورید تا جبران . بیایید روش هایمان را درست کنیم

 . کنم
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 احمدی نژاد ش به شباهتو  ترامپ

 
 می خواهند به گونه ای وانمود سازند که آقای ترامپ خیلی خطرناک است

 

بعضی ها شما را شبیه آقای ترامپ می بینند اما برخی دیگر می گویند شما برخالف آقای  :مجری

 روحانی، با آقای ترامپ تعامل بهتری دارید؟ نظر شما چیست؟

موهای من سیاه است و موهای آقای ترامپ بور، چشمهایش هم آبی است، قدش  احمدی نژاد:

به هیچوجه شبیه به هم هم رفتار ما ، بلند است و قد من کوتاه، شباهتی به هم نداریم)خنده(

اما آقای ترامپ مانند . من معتقدم در روابط بین الملل باید احترام و عدالت حاکم باشد. نیست

این ها به دنبال سیطره و تسلط بر دنیا . اقای اوباماست و هیچ فرقی با هم ندارندخانم کلینتون و 

وقتی صحبت می کنند مانند انسانهای مغرور و . خودشان را برتر از دیگران می دانند. هستند

 . مستکبر حرف می زنند

ایی ها به آمریک. ما در خدمت مردمیم. ما خودمان را خادم ملت می دانیم. ما این گونه نیستیم

چین، هندوستان، ایران، روسیه، . دنبال این هستند که تمام کشورهای دنیا را تضعیف کنند

 کوچک کشورهای و کنند تجزیه و تضعیف خواهند می را همه …عربستان، ترکیه، عراق، سوریه و

 آقای. کند می دنبال را مسیر همان هم ترامپ آقای. شوند مسلط ها آن بر بتوانند تا آورند بوجود

آقای ترامپ هم دارد همین راه را . آقای اوباما هم همینطور بود. یر را دنبال کردمس همین بوش

 . فرقی با هم ندارند. می رود
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سیاست های دولت آمریکا را روسای جمهور این کشور تعیین نمی کنند، بلکه افراد پشت صحنه، 

روی صحنه نقش تعیین شده را این سیاست ها را مشخص می سازند و روسای جمهوری هم در 

چهره ای که از آقای ترامپ . بازی می کنند و هر کدام هم به نحوی این وظیفه را انجام می دهند

وی یک . دارند ترسیم می کنند این است که رفتار و اقدامات او از منطق خاصی تبعیت نمی کند

واقع چهره ای است که برای در . فرد خشن است، حمله می کند و زیر بار هیچ منطقی نمی رود

نقشی که سناریو نویسان و کارگردانان پشت صحنه . ایفای یک نقش ساخته و پرداخته می شود

 . برای او طراحی کرده اند

اگر خانم کلینتون هم می آمد . انتخاب آقای ترامپ در آمریکا، این کشور را به جلو نخواهد برد

همانطور که آقای اوباما هم همان سیاست . می یافت همین حمله به سوریه و جنگ در آسیا عینیت

های آقای بوش را دنبال کرد و به دنبال خاورمیانه جدید با ترکیبی از کشورهای کوچک و تکه 

بعضی ها به اشتباه خیال می کنند، این اتفاقات ثمره آمدن . تکه و ضعیف شده و تحت سلطه بود

در آمریکا سیاست گذار نیستند بلکه مجری در حالی که روسای جمهوری . آقای ترامپ است

خیلی خطرناک دیوانه و می خواهند به گونه ای وانمود سازند که آقای ترامپ . سیاست ها هستند

 . بود، یک ثروت هفتاد میلیارد دالری در اختیار نداشت دیوانهاست در حالی که اگر 

قدرتمند شوند تا اجازه این کار را  راهکار این ماجرا هم این است که ملت ها با هم متحد باشند و

 . اگر این طور باشد آنها بهتر همکاری می کنند. راهش این است. به آمریکایی ها ندهند

 کنید و نظرتان در مورد ترامپ چیست؟ را چگونه ارزیابی می رفتار ترامپ: مجری

تجزیه و تحلیل کنیم، رفتار آقای ترامپ را باید در چارچوب رفتار حاکمان آمریکا : احمدی نژاد

حاکمان اصلی آمریکا به دنبال سلطه بر جهان هستند و یکی از مناطق مورد نظر آن ها خاورمیانه 

است که ایران مهمترین کشور این منطقه محسوب می شود، بنابراین پیش بینی اینکه یک رابطه 

اصال آقای ترامپ را . قوی دوستانه و برپایه اعتماد سرشار برپا شود، به نظر من خیلی سخت است

آقای ترامپ شخصیتی است که با ایجاد . آورده اند برای اینکه در دنیا نابسامانی و تشنج ایجاد کند

جنگ و درگیری، قصد دارد نظام سرمایه داری را نجات بدهد! اما حتما موفق نخواهد شد زیرا هم 

راه رسیده اند و ظرفیتی برای  نظام سرمایه داری و هم دموکراسی کنترل شده آمریکایی به پایان

مالحظه می کنید که . نوآوری و زایش وجود ندارد و نمی تواند به نیازهای امروز بشر پاسخ دهد
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آنها در ایجاد برابری و فرصت های اقتصادی شکست خورده اند، اقتصاد آمریکا شکست خورده و 

ری بدهکارترین دولت های دنیا دولت های بلوک سرمایه دا. اقتصادهای اروپایی نیز ورشکسته اند

آنها در برپایی امنیت بین الملل هم همیشه شکست خورده اند و امروز تنش ها رو به . هستند

هیچ . افزایش است و تحت حاکمیت سرمایه داری جهانی، هیچ چشم انداز روشنی دیده نمی شود

دموکراسی کنترل شده به نقطه ای از جهان را نمی توان یافت که زیر سایه نظام سرمایه داری و 

 . سعادت پایدار رسیده باشند

هردو . هر دو یکی هستند. از نظر من هیچ فرقی بین آقای ترامپ و خانم کلینتون وجود ندارد

. هر دو مجری سیاست های مدیریت پشت پرده آمریکا هستند. محصول سیستم آمریکا هستند

گر حتی خانم کلینتون هم رئیس جمهور یعنی ا. اما هر کدام به طریقی نقش آفرینی می کنند

همانگونه که آقای اوباما همان . آمریکا می شد، باز هم همین اقدامات آقای ترامپ را انجام می داد

آقای بوش می خواست منطقه ما را تکه تکه کند و یک . اقدامات اقای بوش را انجام می داد

آغازش با حمله به عراق و . بیاندازدخاورمیانه جدید بسازد و کشورهای منطقه را به جان هم 

خاورمیانه جدید یعنی ]تشکیل[ کشورهای . آقای اوباما هم همان خط را ادامه داد. افغانستان بود

 . سیاست ها را اشخاص دیگری وضع می کنند. کوچک و ضعیف تحت سلطه آمریکا

. را سرکار بگذارنداما از لحاظ روحیات شخصی ممکن است با هم متفاوت باشند و بخواهند مردم 

مانند االن که یک بازی درست کردند به نام مهاجران اما در اصل در حال آماده شدن برای جنگ 

. میلیارد دالر، تقریبا دو برابر، بودجه نظامی آمریکا را افزایش دادند 500به میزان . در آسیا هستند

میلیارد دالر  500ئیس جمهور ناگهان یک ر. این اقدام در تاریخ آمریکا یک امر بی سابقه است

برای چه؟! آیا بودجه نظامی را برای صلح می خواهند؟ آیا بودجه . بودجه نظامی را افزایش می دهد

نظامی برای ساختن داخل آمریکاست؟ یا برای راه اندازی جنگ؟ آقای ترامپ که گفتند ما با 

 500آمریکاست! چرا با مسائل خارجی کاری نداریم و نگاهمان به مسائل و مشکالت داخلی 

میلیارد دالر برای جوانان آمریکایی شغل ایجاد نمی کنند؟! چرا این پول را برای جنگ می گذارند؟ 

نفره که در پشت  17سیاست ها توسط شورای . چون سیاست ها را آقای ترامپ تعیین نمی کند

آنها می . ین می شودو متصل به کاخ باکینگهام هستند، تعی صحنه سیاست آمریکا ]حضور دارند[

 . بنابراین در عمل با هم تفاوتی ندارند. نویسند و این ها جلوی صحنه آن را اجرا می کنند
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 ضدیت با الیگارشی روحانیت

 
 !است تقسیم بندی قوا چیز کاملی است و از آسمان آمده هیچکس ادعا نکرده این

 
که احمدی نژاد و تیمشان ضد  معتقدنداز شما طرفداری می کنند،  : برخی از کسانی کهمجری

الیگارشی به معنی هزار فامیل یا گروهی اندک است که بر منافع . الیگارشی پس از انقالب هستند

 5این جمله من را یاد . مردم حاکمند و اجازه گردش نخبگان و توزیع عادالنه ثروت را نمی دهند

بار  15رمان محبوب کافه پیانو که  نویسنده فرهاد جعفری، 2008در سال . سال پیش انداخت

تجدید چاپ شده، وقتی از کشور خارج شد در ترکیه به یک شبکه ماهواره ای در پاسخ به همین 

سال از کف خیابان و از بین مردم علیه الیگارشی  34گفت که آقای احمدی نژاد بعد از  سوال

د جعفری از حامیان شماست و آقای فرها. روحانیت و الیگارشی حاکمیت پس از انقالب بلند شد

 آیا شما این پاسخ را تایید می کنید؟. در وبالگ محبوبش مردم را به شما دعوت می کرد

هر کسی از ظن خود شد یار من! باالخره هرکس از یک ویژگی خوشش می آید،  احمدی نژاد:

اما اینکه ما خواهان اصالحات دائمی در سیستم اداره کشور هستیم، حرف درستی است و همه 

هیچکس ادعا نکرده سیستمی که االن کشور را اداره می کند، این تقسیم . باید این طور باشیم

آدم ها  اینها را نه،. است این روابط، چیز کاملی است و از آسمان آمده بندی قوا و سلسله مراتب و

اگر یادتان . وضع کردند، نقاط ضعفی دارد و این نقاط ضعف به ضعف های بزرگتری منجر می شود

همه باید مراقب باشیم که محدوده . گفتم که وارد محدوده ممنوعه قدرت شدم 84باشد، من سال 

. که اگر شکل گرفت، چیزی از ارزشها و جایی برای ملت باقی نمی ماندهای ممنوعه شکل نگیرد 

واقعا فکر می کنید ثروت کشور دست روحانیت است؟ حاال  روحانیت یعنیاما در مورد الیگارشی 

 . مثل من و شما هستند ونولی اکثر روحانیاست بعضی از آقایان وضعشان خوب شده 
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 میلیاردی 12تخلفات 

 
ببرند و اثبات کنند، به متهم می گویند بیا  و مدرک برای مراجع رسمی سندبه جای اینکه 

 در قانون اساسی اصل بر برائت است نه جرم! اثبات کن!

 

هزار میلیاردی شما  12یکی از نمایندگان مجلس به نقل از دیوان محاسبات از تخلف  :مجری

داشتید مبنی بر اینکه از لحاظ صحبت کردند در حالی که شما اخیرا انتقادهایی را به دولت 

در حالی که این تخلفها وجود داشته و موقعی که کشور را تحویل می . اقتصادی موفق نبوده است

 کنید می فکر موضوع دو این به توجه با. است بوده تورم درصد 34٫7دادید، نرخ تورم در کشور 

 می بودند؟ شما با مردم می شدید، سیاست عرصه وارد مجددا دوستانتان طریق از اگر حاال

اجازه بدهید اطالعاتی را که دادید اصالح . ی که مطرح کردیدسوالخیلی ممنون از  احمدی نژاد:

بوده که سه تا جهش در قیمت ارز، خارج از اراده دولت اتفاق افتاد،  91باالترین تورم سال . بکنم

فشارها بود، حتی کسانی که  کمک خارجی ها و داخلی ها بود و با هم در آن سالی که بیشترین

مجبور بودند بازارها را کنترل کنند، خودشان ارز و سکه می خریدند! بعضی نهادها در تهران روزی 

هزار سکه می خریدند تا بازار را ملتهب نگهدارند! بعدا به پیمان کارانشان به جای  50یا  20، 15

 . ند استاینکه پول بدهند سکه و ارز می دادند و این ها همه مست
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 یا درصد 40 تورم بگوییم که این. بود درصد 30٫5با همه آن فشارها و جهش های ارزی، تورم 

 درصد 40 به هم نقطه به نقطه تورم. نیست صحیح رسمی، مقامات طرف از هم آن بود درصد 48

 ماه آبان به مربوط درصد 40 نقطه به نقطه تورم. بفرمایید مراجعه آمار مرکز سایت به نرسید،

 12اما ادعاهایی درباره دولت های نهم و دهم مطرح کردند که . است یازدهم دولت یعنی 1392

 مسابقه تخلف کردند! باالخره …هزار میلیارد و  8هزار میلیارد،  3هزار میلیارد،  15هزار میلیارد، 

 می طوری همین شوند، نمی کشی حساب که هم جایی ندارد، هم ]شمارشگر[کنتور و هست

 . یندگو

رای اینکه ما این مدل پاسخ گویی به مسائل را اساسا ب ندادیم؟ پاسخ چرا. ندادیم پاسخ جا هیچ ما

به جای اینکه برای مراجع رسمی سند ببرند و اثبات کنند، به متهم می گویند بیا . قبول نداریم

این طوری کسی آیا ما این طوری می خواهیم کشور را اداره کنیم؟ . اثبات کن! این که غلط است

این درست مثل استدالل . سالم نمی ماند و آن که شارالتان تر و دروغگوتر است، حاکم می شود

، ما می «شما منحرف شدید»آن ها می گفتند که . ای ما بود هسته آمریکایی ها درباره مسائل

ما اثبات  شما ادعا می کنید! «شما اثبات کنید که منحرف نشدید»گفتیم سندتان کو؟ می گفتند 

 ! کنیم؟

البته متاسفانه نحوه رسیدگی قضایی هم درست نیست، افرادی را می گیرند، می برند و علنی 

متهم می شوند اما غیر علنی محاکمه می شوند! این اشکال در رسیدگی، به گروههای قدرت طلب 

. کنندو کسانی که اخالق سیاسی را رعایت نمی کنند، فرصت می دهد که رقبایشان را متهم 

ما هم این طور عمل کنیم؟ بعضی ها خیال می . بعضی ها می گویند شما هم این طور عمل کنید

ما بلدیم ولی اعتقاد نداریم . کنند ما این طور بلد نیستیم عمل کنیم در حالی که از آنها واردتریم

 . و این را دون شان انسانی می دانیم

از کجا بردند؟ کی برد؟ کجا . رد دالر بردندمیلیا 12یک عده همین طوری تهمت می زنند که 

. برد؟ چطوری برد؟ کجا برگشت؟ کجا اثبات شد؟ شماها باید بیایید، توضیح بدهید و اثبات کنید

 . کند اثبات باید کند می مطرح که  کسی

 حاال! دیگر خب گویند می. ندارند دقیق توجه اخالقی نکته این به ها رسانه بعضی متاسفانه 

ند! تمام زد اتهام چقدر. باشد نداشته وجود سندی هیچ ولو زنیم می تهمت یک است، رقیبمان
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 همین …هزارتا و  40هزارتا،  18هزارتا را که االن من شنیدم،  12اتهامات تاریخ را به ما زدند! 

 است؟ ما طرفدار قضائیه قوه کنید می خیال نکند شد؟ اثبات چیزی جایی آیا. گویند می طور

اگر طرف مقابل . دگیر نمی را ما طرف قضائیه قوه حتما بشود ما علیه شکایتی اگر که است معلوم

 . را نگیرد که می گیرد! اگر سندی هست، نشان بدهید

تمام تهمتهایی که به ما زدند، به آقای بقایی هم زدند، ایشان با شکایت دولت یازدهم دستگیر 

. آفتاب ندیدحتی ماه در زندان وزارت اطالعات دولت یازدهم  5ماه و نیم در زندان بود،  7شد، 

ها که زندان انفرادی می دهند نمی فهمند نای»فرمودند یادم هست یک بار مقام معظم رهبری 

 آقای بقایی. «عنی چه! اگر یک روز خودشان بروند آنجا، دیگر به کسی زندان انفرادی نمی دهندی

 ماه در اتاق کوچک نور آفتاب ندید، خب چه گیرشان آمد؟ چیزی گیرشان آمد؟  5

برای اینکه اثبات کنند ما تخلف کردیم، بعد از اینکه دیوان محاسبات و دادگاه جواب نداد، برخالف 

با اینکه ما چند دستگاه نظارتی قانونی داریم، چندین کارشناس گرفتند و چند صد میلیون  ،قوانین

تومان از پول نهاد ریاست جمهوری به آن ها دادند و گفتند نهاد ریاست جمهوری را شخم بزنید، 

 ببینید تخلفی پیدا می کنید یا نه؟ 

و احزاب سیاسی و طرفدارانشان  از تمام این ادعاهایی که رئیس جمهور و معاون اول و وزرایش

مطرح کرده بودند، لیست بلند باالیی تهیه کردند و به اینها دادند، گفتند بروید این ها را پیدا 

این ها چند ماه رفتند، تمام اسناد هشت ساله را زیر و رو کردند، یک گزارش مفصل تهیه . کنید

م! خود این ها به کارشناس های خودشان کردند که ما همه این ها را دیدیم اما چیزی پیدا نکردی

 المال دادیم! بیت از پول تومان میلیون 300معترض شدند که چرا پیدا نکردید! باالخره 

در برابر منطق یک گروه و جمعیت . ما اعتقاد نداریم که باید فضای سیاسی را این طوری اداره کرد 

بی عرضه ای هستیم و کشور را خوب اداره انقالبی کم آوردند، نمی توانستند بگویند ما آدمهای 

تیم . این همه آدمهای بی گناه را گرفتند و بردند. نمی کنیم، رفتند گشتند تا چیزهایی پیدا کنند

اقتصادی من به دادستان کل نامه نوشتند که خب هر کدام از اعضای دولت نهم و دهم، هر کدام 

می خواهم خواهش کنم این جلسات محاکمه را که . با این افراد ارتباطی دارند علنی اعالم بکنید

 . غیر علنی است، علنی کنید تا همه مردم بفهمند این ها با چه کسانی ارتباط داشتند
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میلیارد تومان وام گرفتند! من خودم به رئیس بانک  500هزار و  7گفتند اعضای دولت قبل 

میلیون تومان تا  1دولت من از مرکزی نامه دادم که آقای رئیس بانک مرکزی هر کس از اعضای 

آمد و گفت نه! این طور نمی شود باید خودشان . هر چقدر وام گرفته این را ]علنی[ اعالم کن

]اعضای دولت[ درخواست کنند! خودشان ]اعضای دولت[ جدول تهیه کردند با اسم خودشان، 

نکردند! یعنی واقعا فضا  باز هم اعالم عمومی. گفتند ما هر چقدر وام گرفتیم، اعالم عمومی کنید

را این طور می خواهیم اداره کنیم؟ این چه مشابهتی با آرمانهای انقالب، دین و اخالق ما دارد؟ 

 ما چنین کشوری می خواستیم؟

خود رئیس محترم قوه قضائیه اعالم کرد من راجع به دولت قبل موضع داشتم! مگر از آقای بقایی 

مسئول ]سابق[ روزنامه شرق و در واقع مسئول رسانه ای عذرخواهی نکردند؟ آقای عطریانفر 

ایشان . بسیار هم به کارش مسلط و حرفه ایِ کار رسانه ای است. اصالح طلبان و کارگزاران است

. آمدند از کلیه اتهاماتی که از طرف روزنامه های جناحشان زدند از آقای بقایی عذر خواهی کردند

چرا؟ خیال می کنید این ها از ترس آمدند و عذرخواهی . کرد آقای اشرفی اصفهانی آمد عذرخواهی

این ها آدمهای حرفه ای هستند، آقای اشرفی اصفهانی که فرزند . کردند؟ من چنین اعتقادی ندارم

شهید و یک روحانی و فرد باشخصیتی هم هست، فرزند شهید اشرفی اصفهانی باالخره نان شهید 

نامه داد، . و این ها هم نمی ترسد، فهمید اشتباه کرده است اشرفی اصفهانی را خورده، از زندان

اتهاماتی را تکرار می کنند که وجود خارجی ندارد اما . گفت من اشتباه کردم، عذر می خواهم

 . تکرار این اتهامات را سند می کنند! اگر کسی به فساد میدان بدهد، حتما نفعی برای خودش دارد

نم تمام ثروت دوستانم در دولت های نهم ودهم را با یک دهم من با صدای بلند اعالم می ک 

من حتی حاضرم دوستان را هم ندید جمع بزنم! . ثروت یکی از وزاری فعلی دولت عوض می کنم

. معلم ها هیچ چیز ندارند به جز صداقت و آدم شناسی. سال است که معلم هستم 40بالخره من 

آن . نمی خواهم بگویم فرمان حمله را کی داد ؟کنیدمی بعد شما به پاکترین دولت کشور حمله 

مُرد ]شیمون پرز رئیس وقت رژیم صهیونیستی[ و بعد در داخل هم یکی  89آقایی که سال 

 . فرماندهی کرد

. این همه گفتند، ملت قبول نکرده است. خیال می کنند اگر تکرار کنند، در جامعه رسوب می کند

چرا واهمه . باید اینقدر از آمدن آقای بقایی واهمه می داشتنداگر ملت قبول کرده بود این ها ن

 سوالدارید؟ اینقدر ترسیدید که دست هایتان را هم گم کردید و همه حرفهای خودتان را زیر 
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اگر تاثیر گذاشته بود نباید . سال تمام کوبیدید 4ما که رسانه نداشتیم، حرف هم نزدیم، . بردید

نباید می گفتند ]بقایی[ باید رد صالحیت بشود؛ نباید . بال می کردیدمی ترسیدید، بلکه باید استق

 می گفتید که چرا می آید، به چه حقی می آید! اصال شما به چه حقی می آیید؟

اگر آقای بقایی رئیس دولت جمهوری اسالمی شود، حتما یکی از محورهای اصلی کارشان برقراری 

اگر در دولت من، یک شام اضافه . ی مردم را کُشتبی اخالق. اخالق در فضای سیاسی کشور است

هزار میلیارد را ]که  12بعد جالب است، می گویند . می دادند، ما پولش را حساب می کردیم

متری من در نارمک را  100احمدی نژاد برده بود![ به بیت المال برگرداندیم! البد این آپارتمان 

ریختند به حساب و من خودم خبر ندارم! از کجا هزار میلیارد و بردند و  12فروختند و شده 

امیدوارم به زودی زود . د؟ کجا بوده؟ کلی گویی و اتهام زنی در شان هیچ کس نیستیبرگرداند

 . بی اخالقی، ریا و دروغ از فضای سیاسی کل دنیا و از فضای سیاسی ایران رخت بربندد
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 تخلفات نفتی پیدا و پنهان

 

قصد دادن امتیازات وادادگان سیاسی تجربه نشان داده است که هرگاه : علی اکبر جوانفکر

، حمالت سازماندهی آنهاجدید به بیگانگان را داشته اند جریان های ذی نفوذ و رسانه ای حامی 

 . شده خود را متوجه دولت قبل و شخص احمدی نژاد می کنند

 

های نهم و دهم، آتش تهیه ای بود انتشار گزارش ادعایی دیوان محاسبات علیه دولت  :یادداشت

که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی آن را تدارک دیدند تا رسانه های زنجیره ای تحت 

نژاد را آماج حمالت گسترده مدیریت دولت و وابسته به جریان مدعی اصالح طلبی بار دیگر احمدی

 . و هماهنگ خود قرار دهند

این رسانه ها در شماره روز پنجشنبه به محکومیت غیابی تیترهای اصلی و مهم صفحه نخست 

آنها آرزوهای خود را در قالب خبرهای ساختگی . احمدی نژاد در دیوان محاسبات، اختصاص یافت

 . های هیجانی به دست انتشار سپردندو ذهنی و تیتر

احمدی [بخش پیدا و روشن موضوع آن است که وزیر نفت وقت طی نامه ای به رییس جمهور وقت

با اعالم رو به پایان بودن ذخایر استراتژیک بنزین کشور، از رئیس جمهور درخواست کرده  ]نژاد

است که تا حد رسیدن به ذخایر استراتژیک با واردات بنزین موافقت نماید و رییس جمهور هم 

از آن، این تصمیم و اقدام ناشی . همین و بس. موافقت خود را با این درخواست اعالم کرده است

ضمن آنکه . نه خالف است، نه سوء استفاده و نه اختالس و ریالی هم به جیب کسی نرفته است

 . آثار مالی آن هم در بودجه سالهای بعد پیش بینی و عمل شده است
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دیوان محاسبات بعداً اعالم کرده است که در آن سال واردات بنزین نباید انجام می شده و شرکت 

. بع داخلی خودش معادل رقم واردات بنزین را به حساب خزانه واریز نمایدنفت باید از محل منا

شرکت نفت دولتی و خزانه هم دولتی و بنزین هم به انبار شرکت نفت وارد شده و در سر جمع 

کجای این کار تخلف اما شرکت نفت باید به حساب خزانه بریزد، . موجودی او لحاظ شده است

 قای احمدی نژاد است؟استفاده بزرگ آبزرگ یا سوء

میلیون لیتر بنزین وارد می شود و کسی هم معترض نیست  20روزانه بیش از  روحانیدر دولت 

در حالیکه دولت قبل با اجرای کارت سوخت و هدفمندی یارانه ها مصرف بنزین را به شدت 

امروز به جای  کاهش داد و واردات را نزدیک به صفر رساند تا جاییکه اگر آن کارها انجام نمی شد

 . میلیون لیتر مصرف و مابه التفاوت از خارج وارد می شد 150میلیون لیتر باید بیش از  77روزانه 

ظاهراً یک دوره افرادی از قوه قضاییه با طرح مطالب نادرست فرصت حمله و افترا زدن به آقای 

ادی از مجلس و نهادهای کنند و دوره بعد این ماموریت به افراحمدی نژاد و دولتش را فراهم می

 . وابسته به آن سپرده می شود و این داستان تکراری است

دست مخالفین کامال  ،بخش دیگر ماجرا نیز آن است که به دلیل پاکی دولت های نهم و دهم

خالی است و آنها با ناجوانمردی تمام و به هر عنوان پوچ و اقدام غیر اخالقی دست می یازند تا 

 . لت ها را تخریب نمایند که به فضل الهی مثل همیشه شکست خواهند خوردچهره پاک آن دو

متاسفانه وقتی تهمت های رسانه ای علیه آقای احمدی نژاد باشد، دستگاه قضایی عامدانه شکایت 

های ایشان علیه تهمت زنندگان را مورد رسیدگی قرار نمی دهد و با این کار به آنها چراغ سبز 

  اتهامات و حمالت خود را بی محابا گسترش دهند!نشان می دهد تا 

از سوی دیگر تجربه نشان داده است که هرگاه قصد دادن امتیازات جدید به بیگانگان را داشته 

اند جریان های ذی نفوذ و رسانه ای حامی وادادگان سیاسی، حمالت سازماندهی شده خود را 

  .متوجه دولت قبل و شخص آقای احمدی نژاد می کنند

آنها بر این باورند که احمدی نژاد به عنوان صدای رسای ملت ایران در موقعیت های حساس باید 

درگیر حاشیه سازی رسانه ای و نیز اتهامات دروغین و بی پایه و اساس سیاسیون و برخی 

نمایندگان مجلس و بخش هایی از دستگاه قضایی شود تا آنها بتوانند برای رسیدن به اهداف خود، 

 . تیازات بیشتری به بیگانگان و به طور خاص آمریکا بدهندام
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 «پاکدستان»در دولت  خاوری، زنجانی و رحیمی

 
 ]با معاون و مدیر[عوض می کنی؟ چرا  ]وزیر[به من انتقاد می کردند که چرا  افرادی کههمان 

 می گویند چرا پای آنها نمی ایستی؟! حاالبرخورد می کنی؟ 

 

 تخلفو اختالس  ک دستان تأکید داشتید اما مواردداشتن دولت پا جنابعالی از ابتدا بر : مجری

 . داد رخ جنابعالی جمهوری ریاست دوره در خاوریو  رحیمی ،زنجانیافرادی مانند 

. ای طراحی شد تا کلیه کارهای مثبت دولت له و متهم شوداعتقاد دارم پروژه احمدی نژاد :

. المال بردارد و در جیبش بگذارددارد یعنی باید فردی برود از پول بیت اختالس تعریف حقوقی

. گویند رشوه داده، وام گرفته یا گشایش اعتبار خارجی را آورده داخل و تنزیل کرده استمی

پیرامون این مباحث به معاون حقوقی مأموریت دادم تا پیگیری کند و پس از تهیه گزارش کامل 

حقوقی کلیه موارد در چارچوب قوانین بانک مرکزی بوده و البته در برخی مطلع شدیم که از نظر 

به عبارتی وامی اخذ شده و کارخانه . عبارتی دور زده شده استموارد هم تخلف صورت گرفته یا به

فوالد تأسیس شده که آن هم بر مبنای اعالم سخنگوی قوه قضائیه مشخص شد بیش از مبلغ 

ها روزی که این افراد دستگیر شدند کل مانده تسهیالت آن. رمایه دارنداند، ستسهیالتی که گرفته

پرسش من این است که یک نفر در کشور پیدا شود به . میلیارد و بدون معوقه بوده است 1700

میلیارد تومانی در کشور اختصاص یافته بدون آنکه رشته ای از  5من نشان دهد که یک وام 

 . ارتباطات مبادله شده باشد

ای به دیدم، اما عدهگرفتم همین مسایل را میموقع که من به ساختار نظام بانکی ایراد میآن

نام بانک بانکی به. هم بریزمکشور را بهخواهم میگفتند که پرداختند و میمقابله با انتقادات می
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ل کار همین که در دولت بود دنبااش قبالً در دولت وزیر بوده و زمانیصادرات خصوصی شد، رییس

گروه بود و درگیرشد با رییس کل بانک مرکزی، همان موقع گفتم حق ندارید مشکل را به 

بعدها از رییس کل بانک مرکزی . ها بکشید و بروید طبق قانون موضوع را پیگیری کنیدروزنامه

نامه تشکری به من داد، بعد ایشان مدیرعامل بانک خصوصی  که مشکل این افراد را حل کرد

اش تصویب کرده که وام بدهد و یک شعبه این بانک در اهواز وام در هیأت مدیره. درات شدصا

فاسدترین اینست که دولت داده است، حال ارتباط این وام با دولت چیست؟ آیا این مبنایی بر اعالم 

 دولت تاریخ است؟!

مدیرعامل یک  که از بانک گرفته، بوده یطرف معوقه نداشته، اموالش هم بیشتر از مبلغ تسهیالت

وقتی  ؟حاال تقصیر دولت در این پروسه چیست ،بانک خصوصی هم اعطای وام را تایید کرده

مگر رییس ! تقصیر دولت ما چه بوده است؟ !اش نشدهمدیرعامل وقت آن بانک هم مشکلی متوجه

 های خصوصی هم هست؟جمهور مسؤول مصوبات بانک

حال پرسش  های نهم و دهم نداشته است، اعتقاد دارم این شانتاژهای گسترده هیچ ربطی به دولت

همین فقط راستی آیا در نظام بانکی و به ؟شودها برخورد نمیاین است که چرا با دیگر معوقه

 90تا سال  89که تمام این اتفاقات از اواخر تر اینمعوقه وجود داشته است؟ نکته جالبمشکل 

رییس جمهور را از همه  ،ایطی مصوبه ،که مجلس محترمیعنی درست زمانی !رخ داده است

  !دهدکند رخ میاختیاراتش در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلع می

که هیچ اختیاری نداشته درحال حاضر کاری به این خلع ید ندارم اما مقصر دانستن دولت در زمانی

 . ارداست جای سؤال بسیار د

 میلیارد یورو مطالبات دولت از بابک زنجانی توضیح دهید 2/5در مورد  : مجری

رخ داده، در آن زمان رییس جمهور چه  91و  90موضوع بابک زنجانی اواخر سال  احمدی نژاد :

اصالً کدام رییس جمهور مطلع بوده که نفت را به . نقشی داشته است وقتی او را خلع کرده بودید

فروشند؟ حاال نفت فروخته شده پولش نیامده به رییس جمهور چه ارتباطی داشته میچه کسی 

 است؟
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 یعنی جنابعالی اصالً مطلع نبودید؟ :مجری

شود، ضمن فروش نفت سازوکار خودش را دارد و اصالً رییس جمهور مطلع نمی احمدی نژاد :

لبته همان موقع من به این قانون ا. که آن اختیاری را هم که ما داشتیم مجلس سلب کرده بوداین

اعتراض کردم و نوشتم که نفت ملی است و متعلق به ملت است و رییس جمهور هم نماینده ملت 

تواند در کشور، خود را نماینده ملت معرفی کند رییس جمهور است که تنها فردی که می. است

تواند بگوید ده مجلس نمیشود، این در حالی است که هر نماینبا رأی مستقیم مردم معرفی می

که نماینده کشور است، چرا که نماینده یک قسمت کشور است، اما اختیارات ملی دارد، دردولت 

کند و مجوز عقد قرارداد با بابک زنجانی ما رستم قاسمی، وزیر نفت از نهادهای امنیتی استعالم می

 . بنددگیرد، بعد قرارداد میرا می

. بادولت چیست؟ حتی وزیر نفت ما اولین شاکی از بابک زنجانی بوده است حاال ارتباط این اتفاقات

 . است یهنوز هم اعتقاد دارم که دولت ما دولت پاک

اما آقای رحیمی . آقای بقایی گفته بودند رجل سیاسی کسی است که رفیقش را نفروشد :مجری

 !که معاون اول شما بودند، گفتند که شما ایشان را فروختید

من آقای رحیمی را مظلوم می . من نشنیدم که ایشان همچین حرفی زده باشند: نژاداحمدی 

اگر جلسه دادگاه ایشان منتشر شود، مردم خواهند دید که چه . دانم و از ایشان هم دفاع کردم

کسانی به ایشان گفتند بیا پشتیبان انتخاباتی ما شو و چه کسانی را به ایشان معرفی کردند و 

 . کسانی پول دادایشان به چه 

رحیمی معاون اول ما تهمت فساد زده شد، این در حالی است که در همه انتخابات ادواری آقای به 

پولی را که برای  86به او اعالم کردند سال . شودشود و بعد پس داده میاز مرجعی پول گرفته می

ست که آن هم از آن دزدی کرده ا 82انتخابات گرفتی آن فردی که تأمین کننده بوده در سال 

زمانی رخ داده که رحیمی رییس دیوان محاسبات بوده است، هم تمام این اتفاقات . هاستحرف

 ؟!حاال چه ارتباطی به دولت دارد

من اینها را اعالم کردم و اطالعیه دادم و . آقای رحیمی یک ریال نامربوط در زندگی اش نیست

اما باالخره حکمی صادر شده است ایشان هم دارد زندانی . گفتم که روند رسیدگی را قبول ندارم
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آن ماجرایی که بهانه کردند برای آقای رحیمی چه زمانی اتفاق افتاده است؟ . اش را می کشد

زمانی که ایشان رییس دیوان محاسبات بود و منتخب نمایندگان مجلس، یعنی قبل از آمدن به 

، خودشان به ایشان گفتند شما بیا پشتیبانی انتخاباتی همان ها که بعدا این کارها را کردند. دولت

می کنم چه ربطی به معاون اولی ایشان  سوالچه زمانی محاکمه شد؟ بعد از دولت! از شما . بکن

 داشت؟ چه ربطی به دولت داشت؟

چنین اتفاقی متأسفانه افتاد و هیچ موردی در مورد بقایی هم. ها سیاسی بوده استتمام این تهمت

 . اثبات نشدهم 

نماینده مجلس نامه دادند و تشکر کردند و گفتند  215 ،را آوردیم در دولت آقای رحیمیوقتی ما 

 اماما کدام را باید قبول کنیم؟ بنده پای همکارانم هستم، . خیلی انتخاب شایسته ای انجام دادید

قبل ازاینکه . داده امبیشترین برخوردها را خودم انجام و هستم هم به شما می گویم که پای حق 

به من انتقاد می  افرادی کههمان . کسی مطلع بشود، من مطلع شدم و برخوردهای تند کردم

 می گویند چرا پای آنها نمی ایستی؟! حاال !چرا برخورد می کنی؟ !کردند که چرا عوض می کنی؟

  کردند؟ لینژاد تحم یرا به دولت احمد یخاوری چه کسان

دولت  یو فرار خاور یاردیلیهزارم 3اختالس  یکه پس از ماجرا یاز کسان یاریبسیادداشت: 

نژاد،  یبه احمد زیمبالغه آم ینامه ا یهستند که ط یند، از کساندکر ینژاد را متهم م یاحمد

نژاد  یاو توسط احمد یکرده و خواستار ابقا یکشور معرف یدلسوز نظام بانک رانیرا از مد یخاور

 . شدند

جمهور منتخب، در  سینژاد به عنوان رئ یو پس از انتخاب محمود احمد 12/4/1384 خیدر تار

نفر از  170نگرفته بود،   لیتحو یمحمد خاتم دینژاد هنوز دولت را از س یکه احمد یحال

نژاد، خواستار حفظ  یبه احمد ینامه ا یحداد عادل ط استیمجلس هفتم به ر ندگانینما

 . شدند یکبان ستمیدر س یخاور محمودرضا

 

 متن نامه اینست:
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 نژاد یدکتر محمود احمد یجناب آقا ،منتخب یجمهور استیمحترم ر مقام»

 کمیسالم عل    

 کیضمن تبر یاسالم یمردم در مجلس شورا ندگانینما لیامضا کنندگان ذ نجانبانیا لهینوسیبد

و  تیو فعال از عملکرد رانیا یجمهور اسالم سیبه عنوان رئ یجنابعال ستهیبه مناسبت انتخاب شا

بانک سپه که  رعاملیمد یکتر محمودرضا خاورد یجناب آقا زیبرانگ نیمطلوب و تحس تیریمد

نموده  یو قدردان تیباشد حما یکشور م ینظام بانک یو مردم نیاز خدمتگزاران راست یکیدر واقع 

کارآمد  رانیمد نیچن ازمندین ینظام اقتصاد یرشد و شکوفائ یدر راستا زمانیو مسلما کشور عز

   ». و دلسوز است

 
مثل محمدرضا تابش،  یمجلس از جمله افراد ندهینما 170 ینامه به امضا نیالزم به ذکر است ا

 یکه در ماجرا یگریاز افراد د یاریو بس. . . ،یقنبر وشیدلخوش، دار دکاظمیرهبر، س یمحمدتق

 . است دهیرس ،کردند ینژاد را متهم م یدولت احمد ،یخاور یاردیلیهزار م 3اختالس 
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 سعید مرتضویو  پرونده کهریزک

 
قوه مقننه قوانین . تنها اختیار باقی مانده برای رئیس قوه مجریه، عزل و نصب مدیران است

 روزانه تغییر می دهد خودش را برای تغییر مدیران قوه مجریه

 

 یحت یحوادث تلخ و ناگوار نیدانست و چن یفاجعه مل کی دیرا با زکیکهر یماجرا : یادداشت

 یو جمهور یامام راحل، مقام معظم رهبر ب،آشکار به انقال یتر، ظلم نییپا یلیدر سطوح خ

ماجرا،  نیخالف شرع و قانون بوده و نه تنها ا ،یضد انسان یاقدام زک،یکهر . است رانیا یاسالم

از شکست خوردگان  یتالش برخ. دست به شدت محکوم بوده و خواهد بود نیاز ا یبلکه هر ماجرائ

 زکیکهر یتقلب، با نسبت دادن ماجرا یعنی یکه در ادامه دروغ بزرگ انتخابات بود نیدر انتخابات ا

کذب فضا را گل آلود کرده و ذهن جوانان ما را  غاتیو تبل یبه دولت سابق، با توسل به جنگ روان

به دولت دهم نداشت و در  یو مطلقاً ربط ماجرا اساساً نیاست که ا یدر حال نیا. ندیمنحرف نما

متوجه دولت نبوده است و اتهامات صرفاً در محدوده  یاتهام چیه زیبعمل آمده ن یقضائ یهایریگیپ

 یامر را مشتبه کرده و با توجه به متهم بودن آقا یبرخ. مطرح شده است نیو ضابط یحوزه قضائ

 غیبوده اند( چنان تبل یاجتماع نیسازمان تام رعاملیمد ی)که در دوره دولت دهم مدت یمرتضو

 یدروغ نیا کهیدرحال. نقش داشته است زکیکهر یدر ماجرا یاز مسئوالن دولت یکیکه  کردند

دادستان انقالب تهران بوده اند  زکیکهر یدر زمان وقوع ماجرا یمرتضو یآقا رایز ست،ین شیب

 . انتخاب شده است یاجتماع نیتام رعاملیمدتها بعد به عنوان مد یاست که و نیو نکته مهم ا
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شما چندین سال از شخصی حمایت کردید که یکی از اصلی ترین متهمین پرونده  :مجری

آقای سعید مرتضوی در دادگاه برای همیشه از قضاوت محروم شدند اما علیرغم . کهریزک بود

 !از آقای مرتضوی حمایت کردیددر جلسه مجلس اتهامات ایشان، شما 

در ماجرای کهریزک حتی مقام معظم رهبری هم این اقدام را محکوم کردند اما هیچگاه شاهد 

آقای احمدی نژادی که خودش . نبودیم که شما درباره نفی یا محکومیت این اتفاق صحبتی کنید

ند هیچگاه توضیحی در این مورد نداد و را پاسدار قانون اساسی و مدافع منافع ملت ایران می دا

 !حتی از متهم اصلی این پرونده دفاع کرد

در همان ماه رمضان . کردیدبه نظر می رسد که شما مواضع من را دنبال نمی  احمدی نژاد:

گفتم که این . ، بنده در نماز جمعه تهران سخنرانی داشتم و به موضوع کهریزک پرداختم88سال

اما ماجرای . ت و یک فساد است و باید با این مسئله برخورد قاطع بشودمسئله قطعا یک جنای

کهریزک چه ارتباطی به دولت دارد؟! ارتباطش با دولت چیست؟ آیا سازمان زندان ها زیر نظر 

دولت است؟ آیا نیروی انتظامی زیر نظر دولت است؟ آیا قوه قضائیه زیر نظر دولت است؟ در زمانی 

است سازمان تامین اجتماعی منصوب شد هیچ کدام از این اتهامات مطرح که آقای مرتضوی به ری

تا امروز هم آقای مرتضوی توسط دادگاه های رسمی جمهوری . نشده بود و در آینده مطرح شد

 . اسالمی ایران در ارتباط با پرونده کهریزک محکوم نشده است

 پس چرا ایشان عذرخواهی کردند؟ :مجری

در روح خانواده  امیالت جادیدر اکه میتواند  انسانی استاخالقی و عذرخواهی یک امر  احمدی نژاد:

به مدت . در ارتباط با آقای مرتضوی نبود داشتماما بحثی که در مجلس . موثر باشد جانباختگان

گفتم بحث من دفاع از هیچ شخصی نیست بلکه من . دقیقه من آنجا ]مجلس[ صحبت کردم 45

 . قوه مقننه در امور قوه مجریه دخالت نکنداینجا هستم تا 

قوه . ، عزل و نصب مدیران است)رئیس جمهور(تنها اختیار باقی مانده برای رئیس قوه مجریه 

! من این را دادروزانه تغییر می قوانین خودش را برای تغییر مدیران قوه مجریه )مجلس(مقننه

اینکه آقای مرتضوی یک قاضی توانمند و ضمن . از شخص خاصی هم حمایت نکردم. قبول ندارم

 . زحمتکش بوده است و مانند همه متهمین در دادگاه حاضر شده است

 

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

47  

 

 دولت بهار

 و انحراف روزه 11خانه نشینی عزل وزیر اطالعات، 

 
 «ندارند دخالت حق نمایندگان نیست؟ یا هست رییس جمهور اختیارات از وزیر برداشتن آیا»

 

وزیر اطالعات را در پوشش استعفا برکنار کرد و وی را به  نژاداحمدی  90ماه سال فروردین 28

 رفتن کنار با رهبری مخالفت از روز همان  هاخبرگزاری. سمت مشاور اطالعاتی خود منسوب کرد

در این . حکومتی خبر دادند حکم با وی ابقای و اطالعات وزارت از مصلحی حیدر االسالم حجت

 . ر رهبری منتشر نشده بودزمان هنوز خبری رسمی از سوی رفت

طلبان مجلس( مدعی شد که اصرار مصلحی بر برکناری )خبرگزاری وابسته به اصالح نیوزپارلمان

مشایی بوده است دلیل برکنار  یکی از معاونین وزارت اطالعات که مورد حمایت اسفندیار رحیم

 . اصولگرایان این ادعا را تکرار کردند. شدن وی بوده است

خواهد بر وزارت اطالعات مسلط آنالین و رجانیوز به طور ضمنی گفتند که مشایی میجوانسایت 

  . کند« برداری سیاسیبهره»شده بندیشود و از اسناد طبقه

بدون معرفی منبع خبری مدعی شد که شنود کردن  اکونومیستانگلیسی  نامهچندی بعد هفته

نژاد با مصلحی بوده )مشایی( دلیل برخورد احمدیوزارت اطالعات از رئیس دفتر ریاست جمهوری 

نشین های غربی و ضدانقالب خارجای توسط رسانهانگلیسی به طور گسترده این خبر رسانه. است

 . تکرار شد و چندی بعد از زبان اصولگرایان منتقد دولت نیز شنیده شد
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 30در سرمقاله روز حسین شریعتمداری )مدیرمسئول و نماینده رهبری در مؤسسه کیهان( 

، عزل مصلحی و مخالفت رهبری «چه کسانی باید عزل شوند!؟»فروردین روزنامه کیهان با عنوان 

خواندن « منحرف»و « نفوذی»عنوان کرد و با « آژیر خطری که از ورود دزد خبر می دهد»با آن را 

 . نستمشایی، تلویحا نظارت وزارت اطالعات بر عملکرد وی را دلیل عزل مصلحی دا

 رهبری خطاب به مصلحی: با حمایت دولت خدمتگذار کار خود را ادامه دهید

رهبر معظم انقالب به حیدر  ها متن نامهدو روز بعد از انتشار خبر استعفای مصلحی، خبرگزاری

رهبر انقالب در این نامه که . مصلحی مبنی بر ابقای وی به عنوان وزیر اطالعات را منتشر کردند

« با حمایت دولت خدمتگزار»فروردین ارسال شده بود، از مصلحی خواسته بودند که  30در تاریخ 

دهد که تاریخ صدور نامه نشان می. بدون سستی و با اهتمام بیشتر به کار خود ادامه دهد

رهبری . ها پیش از ارسال آن از مخالفت رهبری با برکناری مصلحی خبر داده بودندخبرگزاری

معاون اولی مشایی، خود وزیر اطالعات و نه رئیس جمهور را مخاطب نامه  قضیهاین بار بر خالف 

 . خود کردند

 خانه نشینی

نژاد برای مدت نه روز در محل کارش و جلسات هیئت دولت حضور پس از این اتفاقات، احمدی

نتی های اینترسی، صدای آمریکا، رادیو فردا و پایگاهبیهای خارجی مانند بیرسانه. نیافت

نژاد را سرپیچی از فرمان رهبری و به وجود آمدن شکاف و اختالف ضدانقالب این اقدام احمدی

های اصولگرای داخلی نیز متأسفانه با این موج رسانه. عمیق در جمهوی اسالمی تفسیر کردند

و شخص مشایی، رئیس جمهور را به مخالفت و « جریان انحرافی»همراه شدند و مدعی شدند که 

 . چی از حکم رهبری برای تحت فشار گذاشتن ایشان ترغیب کرده استسرپی

های متعدد کنند، ولی با توجه به برنامهشینی را یازده روزه معرفی کرده و مینها این خانهرسانه

در روز اول اردیبهشت که در سایت ریاست جمهوری منعکس شده است و  احمدی نژادکاری 

 . روز نبوده است 9نشینی بیش از های کاری در دهم اردیبهشت، این خانهشروع فعالیت
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 رهبری: این مسأله مهمی نیست/ به آشفتگی کمک نکنید

ماه همه اردیبهشت ای، رهبر انقالب در سخنان مهمی در سوم و چهارمبا شروع این فضای رسانه

نشینی ایشان در دومین روز از خانه. را از پیروی خط دشمنان و بزرگنمایی این موضوع بازداشتند

 رئیس جمهور گفتند:

اى که آنچنان هم از اهمیت باالئى شما ببینید در همین پنج شش روز گذشته سر یک قضیه»

ها تحلیل. انداختند راه دنیا در جنجالى چه –ها عات و امثال ایناطال ىمسئله سر –برخوردار نبود 

را بردند به این سمت که بله، در داخل نظام جمهورى اسالمى شکاف ایجاد شده است، حاکمیت 

هاى تبلیغاتىِ خودشان دوگانه شده است، رئیس جمهور حرف رهبرى را گوش نکرده است! دستگاه

ببینید چطور مثل گرگ . اندور منتظر بهانهببینید چط. پایه پر کردندرا از این حرفهاى سست و بى

دانند که دولت می. توانند، حمله کننداى پیدا کنند، هر جور میاند که یک بهانهدر کمین نشسته

هر جا . گیردخب، واقعاً در کشور دارد خدمت انجام می. مشغول تالش و فعالیت و خدمت است

ما که راجع به شخص قضاوت . فدار استخدمت باشد، هم مردم طرفدار هستند، هم رهبرى طر

آنجائى که کار و خدمت . دهیمگیرى را مالک و معیار قرار میکنیم؛ ما کار را، خط را، جهتنمی

. گیردو تالش هست، حمایت ما هست، حمایت مردم هست و بحمداللَّه امروز کار دارد انجام می

کنند؛ هم اعضاى دولت، هم بخصوص خود رئیس میمسئولین دولتى هم حقاً و انصافاً دارند تالش 

اینها دائم مشغول کارند، . بینم، من از نزدیک شاهدماینها شب و روز ندارند؛ من مى. جمهور

 . «خب، اینها براى کشور خیلى باارزش است. مشغول خدمت و تالشند

ها در خب، مسئولیت. هاى دولت وارد شومحقیر هم طبق اصول بنا ندارم در کارها و تصمیم بنده

جائى که احساس کنم یک مصلحتى قانون اساسى مشخص است؛ هر کس مسئولیتى دارد؛ مگر آن

کند یک جورى بود؛ انسان احساس میاخیر این شود؛ مثل اینکه در همین قضیهدارد تفویت می

که جلوى  شودشود؛ خب، انسان وارد میگیرد، تفویت میمصلحت بزرگى دارد مورد غفلت قرار می

افتد؛ اما مخالفین، ى مهمى نیست، نظائرش هم اتفاق مىاین، مسئله. این تفویت مصلحت را بگیرد

کنند هاى تبلیغاتى، از همین مسئله استفاده میالمللى، بوقدارهاى بیندشمنان بیرونى، تریبون

 . براى اینکه فضاى تبلیغاتى را شلوغ کنند
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دلسوز، به برادران و خواهرانى که در داخل با مسائل تبلیغاتى  عرض من به عناصر داخلى، به مردم

این که تحلیل بگذارند، . سر و کار دارند، این است که سعى کنند به این آشفتگى کمک نکنند

یکى از آن طرف، یکى از این طرف، این علیه آن، آن علیه این، براى هیچ و پوچ، چه لزومى دارد؟ 

اه مقتدرى است، مسئولین مشغول کارشان هستند، رهبرى هم که نه، دستگاه بحمداللَّه دستگ

حقارت، خداى متعال کمک کرده، ما در مواضع صحیحِ خودمان محکم  حقیر هستم با همه بنده

الهى نخواهم گذاشت این  تا من زنده هستم، تا من مسئولیت دارم، به حول و قوه. ایمایستاده

جور با شور، با تا مردم عزیزمان این. اى منحرف شودها ذرهحرکت عظیم ملت به سوى آرمان

 «.شعور، با بصیرت، با عزم راسخ در میدان هستند، لطف الهى شامل است؛ این را بدانید

نژاد ایراد شد، تنها سخنان علنی و صریح ایشان نشینی احمدیایام خانه این سخنان که در میانه

 . نشینی رئیس جمهور استو خانه موضوع عزل و ابقای وزیر اطالعات درباره

 ها به سخنان رهبر انقالببرخورد گزینشی رسانه

گونه تفسیر کردند ها با تأکید بر تنها یکی از جمالت رهبری، اینپس از این سخنان مهم، رسانه

در غالب . که رهبری تلویحا به وجود جریان انحرافی تصریح کرده است و در برابر آن ایستاده است

اهمیت بودن موضوع و لزوم دوری از جنجال و القای ها، موضوع اصلی سخنان رهبری که کمرسانه

های به عنوان نمونه تیترهای روزنامه. سرپیچی رئیس جمهور از دستور رهبری به حاشیه رفته بود

 :گونه بودروز بعد از سخنان رهبری این

 . رهبر انقالب: تا زنده هستم اجازه انحراف نخواهم داد ؛کیهان
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 . : تا زنده ام نمی گذارم حرکت ملت منحرف شودهمشهری

 . : رهبری تا زنده است نخواهد گذاشت در حرکت ملت ایران انحراف ایجاد شوداطالعات

هد شود وارد خوا: هرجا که رهبری احساس کند از مصلحت بزرگی غفلت میجمهوری اسالمی

 . شد

 . جمهور حقا و انصافا خدمت می کنند: دولت و رییسایران

 . شود وارد خواهم شد: هرجا احساس کنم از مصلحتی بزرگ غفلت میقدس

 . : من تا زنده هستم نخواهم گذاشت حرکت ملت منحرف شودجهان اقتصاد

 . شودای منحرف ها ذره: نخواهم گذاشت حرکت عظیم ملت ایران به سوی آرمانشرق

 های مهم رهبری به دلسوزان نظام: توصیهحمایت

ها ن: تا من زنده هستم نخواهم گذاشت حرکت ملت ایران به سوی آرماکارو کارگر و خراسان

 . ای منحرف شودذره

آرمان روابط عمومی، فرهیختگان، تهران امروز، عصر اقتصاد، سیاست روز، ابرار، 

ن زنده هستم نخواهم گذاشت حرکت ملت منحرف : تا مفرهنگ آشتی، همبستگی، اسرار 

 . شود

 . گذارم حرکت ملت منحرف شودام نمی: تا زندهابتکار

 . : نخواهم گذاشت حرکت ملت منحرف شودرسالت

 . : قوای سه گانه به ویژه دولت انصافا در حال تالشندجام جم

 : تا زنده هستم نمی گذارم در حرکت ملت انحراف ایجاد شودجوان

 وابسته به دولت )ایران(، روزنامه حمایت و جام جم، همه طور مرور شد به غیر از روزنامههمان

های دیگر تیتری انتخاب کرده بودند که در فضای آن روز به نوعی تقابل دولت با رهبری روزنامه

 . شدتعبیر می
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 کنند/ رقابت منفی مضر استها القای دوگانگی و دعوا میرهبری: روزنامه

ها و تیترهایی که مرور شد، های رسانهرهبر معظم انقالب در واکنش به فضای ایجاد شده، تحلیل

ها داخلی به صراحت گالیه کردند و نشینی رئیس جمهور از رسانهروز بعد در سومین روز از خانه

 :گفتند

ر کشور، القای ها با این سخنان کردند، بجای القای آرامش دمتأسفانه برخوردی که برخی روزنامه»

 و تنش القای که شود نوشته مطلبی یا و صحبت ایگونه به نباید …کرددوگانگی و دعوا را می

 «.است کشور کنونی شرایط خالف موضوع، این زیرا باشد جامعه در درگیری

نشینی رئیس جمهور( نیز به دوری از ایشان در دهم اردیبهشت ماه )یک روز پیش از پایان خانه

 نژاد تعبیر کردند:نشینی احمدیکه برخی آن را انتقادی ضمنی از خانه افکنی فراخواندنداختالف

 که اقدامی و کار هر از باید …هرگونه ناهماهنگی و رقابت منفی، برای کشور بسیار مضر است» 

 «.دشو پرهیز کند،می ناراحت نیز را دوستان و شود،می دشمنان جنجال و پایکوبی موجب

تنها منتقد دولت که به این سخن رهبری واکنش نشان داد حسین شریعتمداری بود و دیگر 

شریعتمداری در پنجم اردیبهشت در یادداشتی در روزنامه . ها سکوت را ترجیح دادندشخصیت

ضمن تکرار تقدیرهای رهبری از رئیس جمهور و عادی « هاتوهم قورباغه»کیهان با عنوان 

 و ابقای وزیر اطالعات نوشت:دانستن ماجرای عزل 

طی چند روز گذشته، دشمنان بیرونی، همه توان تبلیغاتی و رسانه ای خود را به کار گرفته اند »

در  «چالشی بزرگ»و رخدادی بسیار معمولی را  بسازند« کوه»ماجرای یاد شده، « کاه»تا از 

 «نظام جمهوری اسالمی ایران قلمداد کنند!

آژیر خطری که از ورود دزد خبر »پیشینش، این موضوع را بسیارمهم و  شریعتمداری در سرمقاله

 . عنوان کرده بود« می دهد

دو روز بعد از بیانات رهبری، امیرحسین ثابتی، از نویسندگان رجانیوز و فعال دانشجویی حامی 

های ضدانقالب جبهه پایداری، در پست رمزدار وبالگش چیزی نوشت که به سرعت در رسانه

اش با رهبر، برای بازگشت به نژاد در دیدار خصوصی هفتگیثابتی گفت که احمدی. شر شدبازن

ها عبارت بودند از انتصاب نویس این شرطبه نقل از این وبالگ. هایی گذاشته استکارش شرط
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مشایی به عنوان معاون اول، برکناری سعید جلیلی از شورای عالی امنیت ملی و حیدر رحیم

چندی بعد جانشین رئیس اداره سیاسی سپاه به طور تلویحی شرط . رت اطالعاتمصلحی از وزا

 . نژاد را تأیید کردگذاشتن احمدی

 گفت؟ چه نژاداحمدی  نشینی/پایان خانه

وزارت اطالعات، ایشان از « مصلحت مهم»نژاد در اجرای خواست رهبری در با وجود تعلل احمدی

ای خوانده بودند، اما منتقدین را به پایان دادن به هیاهوی رسانهوی و دولتش دفاع کرده بودند و 

 روزه نه تدوام  مدارش قابل قبول و منتظره نبود:داران والیتنژاد برای طرفالعمل احمدیعکس

ها بدون رسانه برخی ادعای به که دولت هیئت جلسه برگزاری از پس و کار سر در حضور عدم

 . مصلحی تشکیل شد

« راه امام زمان»روزه، والیت فقیه را  9نشینی رئیس جمهور در اولین جلسه دولت بعد از خانه

 خواند و گفت:

بینی، هوشمندی و دقت رهبر معظم انقالب در طول دوره ریاست جمهوری بنده، همواره با روشن»

بهره برده کنند و دولت همیشه از رهنمودهای ایشان تر کمک، مدیریت و هدایت میهرچه تمام

 .«باشدو البته هر اختالفی هم در چارچوب اندیشه و نظام والیت فقیه قابل حل می

نژاد روی بخش دیگری از های غربی و ضدانقالب با سانسور این سخنان احمدیاما رسانه

 هایش تمرکز کردند:صحبت

یک  .باشدخصوص ملت میجمهور قوی و مقتدر موجب عزت رهبری، کشور و بهیک رییس»

تواند بایستد، سپر باشد، دفاع کند، امور کشور را پیش برده و موجب عزت جمهور قوی میرییس

ای نیز نیازمند بازوان پرتوان است، تجربه تاریخی حاکی از آن هر رهبر و مدیر جامعه. کشور شود

اده و منویات های اعتقادی ما فاقد بازوان پرتوان بودند، اراست که حتی زمانی که باالترین شخصیت

 .«آنها روی زمین باقی ماند و جاری نشد

ایستادن  ،مند بودن رئیس جمهورنژاد از قدرتگرفتند که منظور احمدیها از این سخنان نتیجهآن

نژاد در جلسات هیئت دولت بعد با دعوت احمدی مصلحی از هفته. در برابر دستور رهبری است
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ای پایان یابد و منتقدین با پیروی از سیاسی و رسانه رفت که التهاباتشرکت کرد و امید می

 . رهبری به انتقادات دلسوزانه و برادرانه اکتفا کنند، ولی این چنین نشد

 فقیه به بهانه دفاع از والیت فقیهفراموش کردن توصیه ولی

نمایندگان پس از این اتفاق، تا چند ماه سیل اتهامات از سوی برخی علما، فرماندهان نظامی، 

نژاد گرچه این اقدام احمدی. ها علیه دولت سرازیر شدهای سیاسی و رسانهمجلس، شخصیت

فقیه و تالش برای برچیدن آن، ادعای هایی چون ضدیت با والیتپذیر نبود، ولی نسبتتوجیه

سالم و گیری، هدف قرار دادن اارتباط و دستور گرفتن از امام زمان، فراماسونر بودن، رمالی و جن

 بر شدت به بلکه نداشت، ماوقع با تناسبی هیچ تنها نه …صدر شدن وهای اسالمی، بنیارزش

 دوگانه حاکمیت القاء خواستند همه از و دانستند اهمیت کم را موضوع رهبری)که دیدگاه خالف

از تأخیر  ی، دینی و نظامی کشور به بهانه دفاع از والیت و انتقادسیاس نخبگان واقع در. بود نکنند(

به بخشی از این سخنان . در اجرای دستور ولی فقیه، بر خالف دستور صریح ولی فقیه عمل کردند

 . شوددر ادامه اشاره می

 نشینینژاد در ایام خانههایی از احمدیروایت

جدید و هدف قرار گرفتن والیت فقیه از  هایی که پیرامون فتنهدر این دو سه ماه عالوه بر تحلیل

هایی هم از های سیاسی نقل قولشد، برخی شخصیترئیس جمهور و اطرافیانش بیان می سوی

 . اش داشتندنشینینژاد درباره خانهاحمدی

حجت االسالم مرتضی آقاتهرانی )نماینده مجلس، عضو جبهه پایداری و استاد اخالق هیئت دولت( 

 منتشر شد گفت: 90در سخنانی که اسفند

ای که بین حضرت آقا و ایشان یند ایشان برای آقا شرط گذاشته، جلسهگوهایی که میهمین»

های دفتر ایشان هم نیستند، این گزارش را چه کسی برای شما آورد؟ خصوصی است و حتی بچه

 «دانید؟از کجا خبر دارید؟ غیب می

 نژاد احمدیاز قول  ،فقیه شنیدننژاد از نسبت ضدوالیتوی با اشاره به ناراحتی شدید احمدی

 برداشتن کردم که آیا صحبتی من»  نشینی چنین گفت:دیدارش با رهبری در ایام خانه درباره

 دارمبرمی غلط یا درست یا. ندارند دخالت حق نمایندگان ؟نیست یا هست من اختیارات از وزیر
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یا مخالفت، کنند آقا هم یا موافقت می. د نظر بدهند و باید عنایت شودبای آقا حضرت. گذارممی یا

ای از این دو حالت که بیرون نیست، اگر موافقت کردند که هیچ، اگر مخالفت کردند من چه وظیفه

توانم با او دارم؟ من صریحا به حضرت آقا گفتم، اگر ببینم نظر شما است که باشد ولی من نمی

گفتم: حق دارم . ریکار کنم، آیا حق انتقاد و گفتن دارم؟ گفتند: بله حتی حق انتقاد به من هم دا

یک زمانی به من دادند که تا آن زمان فکر . اگر نتوانستم حتی استعفا بدهم؟ گفتند: اگر خواستید

 «پذیرم، آقا هر چه تدبیر کرد، این ضد والیت فقیه است؟پذیرم، یا نمیکنم، یا استعفا بدهم یا می

 مجلس از احمدی نژاد سوالطرح 

نژاد برای طرح سؤال نمایندگان و پاسخگویی به مجلس رفت، این طرح که احمدی 90اسفند  24

های شد هربار با اشارهطلب و اصولگرای مجلس پیگیری میاز سوی منتقدین اصالح 86از سال 

علی . اجرا درآمد نشینی به مرحلهخانه رفت، اما پس از قضیهآشکار و پنهان رهبری به حاشیه می

ح سؤاالت و بانی اصلی طرح سؤال از رئیس جمهور بود در یکی از سؤاالتش، از مطهری که طرا

خواند توضیح « مقاومت یازده روزه در مقابل حکم حکومتی رهبری»چه رئیس جمهور برای آن

 . و به نوعی بار دیگر موضوع حاکمیت دوگانه به این بهانه القا شد. خواست

 مداران چه گفتند؟سیاست

های دینی، نظامی و سیاسی کشور را در دو سه ماه پس از ای از اظهارات شخصیتگوشهدر ادامه 

 :خوانیدنشینی را میماجرای خانه

مدیر مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، رهبر معنوی )اهلل محمدتقی مصباح یزدیآیت

 (سیاسی نظر فلسفه اسالمی و فقهجبهه پایداری، استاد سطوح عالی حوزه، اندیشمند صاحب

طی بیش از شانزده  ،نژادنشینی احمدیاهلل مصباح در مدت دو ماه پس از ماجرای خانهآیت

، «سحر و رمالی»، «فراماسونری جدید»، «بابیت جدید»های متعددی چون سخنرانی نسبت

را درباره دولت به کار برد که برخی از . . . و« ضدیت با والیت فقیه»، «نشانه رفتن اصل اسالم»

این انتقادات تند و تیز که . . های جهان بازتاب پیدا کردها مانند سحر و جادو در رسانهاین نسبت

نویسان حامی دولت ی یکی از وبالگهای رهبری مغایرت داشت، به پاسخ نسنجیدهبا توصیه

 . رنداهلل مصباح قصد کودتا علیه دولت و رهبری را داانجامید که ادعا کرد سپاه پاسداران و آیت
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  :90/2/21دیدار اعضای حزب مؤتلفه اسالمی، در 

دیگری به دست خودمان  محمد بابسید علیاگر این جریان ادامه یابد و یک روز دیدیم که »

 کسی اگر حال …تعجب نکنیم های فراوان به وجود آمده است،و با ثمره خون شهیدان و مقاومت

بسا چه و گیرد قرار او اختیار در نیز دهم و نهم دولت خدمات و باشد داشته سوابق و پول ریاست،

 «تواند داشته باشد!؟رئیس جمهور هم بگوید هرچه دارم از او بوده است چه تأثیراتی می

 :90/2/24نامه حزب مؤتلفه )شما(، دیدار اعضای حزب مؤتلفه اسالمی، به نقل از هفتهدر 

هیچ آدم عاقلی . درصد معتقدم که او سحر شده است! این وضعیت ابداً طبیعی نیست 90بیش از »

دار، ئلهمس شخص این که دیدیم …کند، مگر آنکه اختیار از او سلب شده باشدچنین کارهائی نمی

البته قرائن فراوانند و خود شما بیشتر از ما اطالع . این آقا را مسخّر کرده و او توی مشتش هست

 «.که حتی تأثیر نگاه و برخورد و آثار طلسمات و چیزهایی از این قبیل در کار استدارید 

 :90/2/29دیدار با سردار رحیم صفوی و جمعی از سرداران سپاه پاسداران، در 

شود که با القای این فکر که امام زمان )عج( کشور کمال استادی این شیاطین در اینجا ظاهر می»

فقیه را زیر سؤال فقیه دارند و نیاز به وجود ولیکند، سعی در تضعیف جایگاه ولیرا اداره می

توانیم می معنوی ایرابطه با ما گویدمی که است حرکت حال در سمتی به فکر طرز این …برندمی

واسطه و بدون نیاز به متخصصان خواسته امام زمان )عج( را به دست آوریم و کشور را بی

 «.شناس اداره کنیماسالم

 :90/3/8سخنرانی برای جمعی از طالب استان اصفهان، در 

هایی که از طرف مقام معظم شد حمایتها تا جایی پیش رفت که احساس میاین وابستگی»

ها و خدماتی که انجام شده، همه در معرض نابودی قرار گرفته گرفته و سرمایهرهبری صورت 

همه این . است، و هیچ راه معقول و قابل توجیهی برای حل این رابطه و وابستگی وجود ندارد

 تواندنمی هاحرکت این …قرائن دست به دست هم داد تا مسأله سحر و تسخیر به میان بیاید

های اسالمی از بین بردن اسالم و ارزش هدف بلکه باشد، قدرت و شدن ورجمهرئیس خاطر به فقط

 «.است
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 :90/1/21سخنرانی در جلسه با اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، در 

گوید مردم می. کند دیگر مالک کشور استکند، خیال میگاهی کسی مقام رسمی قانون پیدا می»

 این من احساس …کاره است!؟اند، دیگر رهبر چهرا به دست من دادهبه من رأی دادند و اختیار 

فتنه عمیقتری  فردا …دستگاه فراماسونری در حال تقویت مجدد است ما جامعه درون که است

 احساس من که خطری آن …جا و از همین اآلن تهیه شده استابزارش از همین. در پیش است

شدیدترین خطری است که تا به حال نظام ما را تهدید کرده است و دیگر جایی برای  کنممی

 «.های اسالم نخواهد گذاشتاسالم و والیت فقیه و ارزش

سخنرانی برای جمعی از سپاهیان استان اصفهان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، در 
90/3/12: 

گویند همانطوری که امام زمان غیبت کبری و غیبت صغری داشت، ظهور صغری و ظهور می»

 حضور و کند ظهور زمان امام خود وقتی بگویند که هستند این دنبال به ها آن …کبری هم دارد

طانی، توطئه بزرگی است شی تئوری این …است؟ کار چه زمان امام نائب به دیگر باشد، داشته

افتاد از تمام فعالیت های شیاطین در این مدت سال های انقالب، تخریب و اثرش  که اگر جا می

 مثال است؛ غیبی خبرهای بیان کرد، می دنبال جریان این که هایی راه این از یکی …بیشتر بود

و وقتی این خبرها اتفاق  گوییم، می را افتد می اتفاق دیگر ماه شش که خبرهایی برخی گویند می

 در این …می افتاد و شد، می گوییم با امام زمان ارتباط داریم و دیگر نیازی به آخوندها نیست

 جریان این البته که کنند؛ می گویی پیش و هستند هند های مرتاض هم همه این که است حالی

حیله ها در برابر اراده الهی  این با …کرد برقرار ارتباط ها آن با توان می که گویندمی خود با هم

 «.نمی توانند کاری را به ثمر برسانند و از این رو این آشغال ها هیچ کاری نمی توانند بکنند

 :90/3/15سخرانی در مجتمع فرهنگی یاوران مهدی)عج(، در 

کارها را انجام دهد در پاسخ به کسانی که می گویند این آدم قد و قواره اش اینقدر نیست که این»

باید گفت که مدرس اصلی این جریان انحرافی ابلیس است البته به برخی می گویند اینها لیاقت 

هر چه آنان آن را ندارند که عنوان جریان را داشته باشند و باید به آنها گروهک انحرافی گفت اما 

 «.تجربه شیطنت نداشته باشند اما ابلیس با تجربه چندین هزار ساله به کمک اینها آمده است
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عضو قرارگاه عمار، مدرس حوزه علمیه، برادر رئیس سازمان )مهدی طائباالسالم ت حج

 :90/4/13سخنرانی در دروه آموزشی والفجر دانشگاه امام صادق)ع(، در  (اطالعات سپاه پاسداران

نژاد شد و گفت تو دولت ظهوری و ظهور در زمان تو در چهار سال دوم مشایی نزدیک احمدی»

 استعفا مصلحی نیست تو صالح به که بودند گفته نژاداحمدی به رهبری …کندتحقق پیدا می

 دانیدمی صالح طور هر که بودند گفته او به رهبری دهم،می استعفا بود گفته نژاداحمدی و دهد

من دولت ظهورم و نباید کنار بروم اگر بخواهم بمانم باید با  که بود گفته خود با ولی کنید، عمل

 «.مصحلی کنار بیایم و دوباره مجبور شده بود به هیأت دولت بازگردد

سخنرانی در ( فقیه در سپاه پاسدارانجانشین سابق نماینده ولی) سالم مجتبی ذوالنوراال تحج
 :90/2/11در مدرسه علمیه صدوقی قم، 

مقام معظم رهبری همواره از همه دولت ها حمایت کرده اند، اما در سخنرانی های اخیرشان آقا »

فرمودند فرد برای ما مالک نیست، اعمال فرد، کردار فرد، رفتار فرد و عملکرد فرد، برای ما مالک 

 با ها، این و شروط و ناز و اخم و قهر …است؛ حضرت امام)ره( هم از بنی صدر حمایت می کرد

رییس جمهور خداست، نه پیامبر و امام معصوم و نه ولی فقیه  نه دارد؛ فاصله خیلی مداری والیت

جن گیرها و فال بین ها و طالع بین ها و آیینه  با ارتباط جز ای؟ دیده مشایی این از چی …است

 «.کند بلغور هایی پیشگویی یک بیاید هم بعد و …ها و بین ها و مرتاض

 :90/3/31ها، همایش بصیرت و جهاد علمی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

فرماید تا من زنده هستم نخواهم گذاشت انحرافی روزه می 11چرا مقام معظم رهبری در دوران »

 …فرمایندهای انقالب پیش آید؟ حتما چیزی هست که آقا اینجور میدر مسیر انقالب و ارزش

 …است بدتر حجتیه و افراطی طلباناصالح از انحرافی گروه این خطر

گویند شرط گذاشتم را ش گفته بود که من آنهایی را که میامصاحبه در جمهور رئیس البته

توانیم روی روز رفتی در خانه نشستی؟ شرطی در میان بود و چطور می 11بخشم؛ اما چرا نمی

 نظام برای ایهزینه موضوع دو این از کدام هر که کردمی فکر جمهور رئیس …آن را بپوشانیم

شور و تشکیل شورای ریاست جمهوری و دشمن شاد ک سروسامانیبی هم استعفا و عزل. دارد

 بنده تعبیر به…پذیردمی را شرط نظام پس داشت، پی در را …شدن و برگزاری انتخابات و

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

59  

 

 دولت بهار

 مجلس چون آمد، اجبار و ناچاری و اکراه روی از و است نیامده کارش سر بر رغبتاً نژاداحمدی

شود، فردای آن روز سر کارش حاضر نمی اگر و بود شده تمام هم العجلضرب و بود شده ملتهب

نژاد در این مجلس شورای اسالمی اگر رأی عدم کفایت سیاسی احمدی. . . شدآن روز استیضاح می

 و برگردد شد مجبور نژاداحمدی …فتگرشد، باالترین رأی عدم اعتماد تاریخ را میمطرح می

 «…ندادند راه را مصلحی دولت، هیأت جلسه در که بود این هم آن نشانه

 :90/4/4سخنرانی در نشست جامعه اسالمی مهندسین، 

آقایان منکر والیت فقیه نیستند و راس جریان انحرافی نیز منکر والیت فقیه نیست بلکه آنها »

معنی نماید نیابت بیمعتقند با توجه به غیبت صغری که در آن حضرت ولیعصر )عج( رخ می

 «.به منظور بستن کانال شورای نگهبان بود اطالعات وزیر عزل …است

 :90/4/7د اهل بیت)ع( قم، سخنرانی در نشست بصیرت در مسج

آن ها نمی گویند ما ضد والیت فقیه هستیم بلکه حتی باالتر از آن می گویند ما با امام زمان)عج( »

 که این …در ارتباط هستیم و از این رو والیت فقیه زیر مجموعه والیت امام زمان)عج( است

روز برود خانه بنشیند معنی اش چیست؟ معنی اش شرط است که وزیر 11 ایشان مثل بزرگواری

العات دیگر وزیر نباشد؛ کما این که ممکن است در حال حاضر هم میدان درستی به وزیر اط

اطالعات داده نشود؛ یعنی اعتقاد ما این است که خیلی تغییری حاصل نشده و این نوعی شرط 

روز قهر آقای رئیس جمهور، ایشان در تلویزیون حاضر شده و به نحوی می 11 از بعد …است

فرمودند  88 فتنه اوج در رهبری …را رفو کرده و دفاع از والیت فقیه کند خواهند که آن قضیه

 «.فتنه های عمیق تر و وسیع تری در راه است

رئیس سابق سازمان بسیج دانشجویی، دبیر جمعیت رهپویان انقالب اسالمی، )علیرضا زاکانی

وگو با سایت مشرق، گفتدر  (نیوزتحلیل جهاننامه پنجره و سایت خبریمدیرمسئول هفته

90/2/12: 

تعویض وزیر اطالعات که منجر به تدبیر مقام معظم رهبری شد و ابالغی که برای بازگشت ایشان »

 اعتقاد به …به وزارتخانه زدند تحت تاثیر و خواست جریان انحراف بود که در این شکی نیست

 اینطور ما موقع همان. بگیرند دست در را کشور امنیتی مهم مجموعه یک که بودند این دنبال من

از طرفی . یک سری اقدامات خالف امنیت کشور هستند دنبال به آنها که کردیم می استشمام
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دیگر دنبال این بودند که چشم بینایی فعالیت های مشکوک و مفسده آمیز آنان را در حوزه اقتصاد 

یگانگان را نشنود و به یک جهتی و حوزه های دیگر دنبال نکند و گوش شنوایی ارتباط آنان با ب

دنبال این بودند که مقدمه ای را برای باال بردن ظرفیت های خودشان برای انجام عملیات هایی 

 جدی اشکاالت بتواند که است مندعالقه شدت به انحرافی جریان …در سطح کشور ایجاد کنند

 و اطالعات وزارت در اقتصادی معاونت یک وجود و دارد نگه مخفی را اقتصادی حوزه در خودش

 «.بیند می ساز مشکل خودش برای را اقتصادی موضوعات در دقت

 :90/3/2نشستی در مدرسه علمیه الهادی قم، در 

 …مجموعه انحرافی می خواست با نفوذ در وزارت اطالعات یگان انحرافی برای خود درست کند»

پرونده های سنگین هستند و می خواستند این پرونده ها را از وزارت  دارای افراد این از برخی

اطالعات بیرون بکشند و برخی دیگر از پرونده ها را هم استخراج و با برخی قضات معامله کنند 

 مفاسد دارای و داده انجام اقداماتی یکسری جریان این …که فرد مربوطه دستگیر شده است

 هزار از تر سنگین مفاسد این و کنند می بررسی دارند قضایی عمراج که هستند سنگین اقتصادی

 «.است خطرناک خیلی جریان این …است … و میلیارد

روزنامه  (فقیه در مؤسسه کیهانصاحب امتیاز و مدیرمسئول و نماینده ولی)حسین شریعتمداری
 :90/1/30سرمقاله  ؛کیهان

این حاشیه های ناشایست با نگاهی دقیق تر و از زاویه ای دیگر، نه فقط نگران کننده نیستند »

خبر می دهد و « دزد»مانند آژیر خطری که از ورود . بلکه هشدار دهنده اند و شکرانه نیز دارند

صدای آن اگرچه گوشخراش است اما هیچ صاحبخانه ای از شنیدن این صدا آزرده خاطر نمی 

 «.و یا از نصب آژیر، ابراز پشیمانی نمی کندشود 

 :90/2/25روزنامه کیهان؛ سرمقاله 

آقای مشایی توضیح نمی دهد که اگر قسم حضرت عباس)ع( ایشان باور کردنی است، پس دم »

خروس چیست؟! و این پرسش بسیار ساده، منطقی و عقالیی را بی پاسخ می گذارد که اگر 

بی توجهی به  -که هست -«ز لوازم اعتقاد به امام عصر)عج( استتبعیت از والیت فقیه یکی ا»

حکم قانونی و شرعی ولی فقیه در ابقای آقای مصلحی که بعد از عزل سؤال برانگیز ایشان صادر 
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شده بود، چگونه قابل توجیه است؟ به ولی فقیه اعتقاد ندارید یا به امام زمان)عج( و یا خدای 

 «نخواسته به هیچکدام؟!

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت نهم، سردبیر  وزیر برکنارشده)سین صفارهرندیمحمدح

 :91/3/26های نمازجمعه قم، سخنرانی قبل از خطبه، (سابق روزنامه کیهان

جوید به طرف برای طفره رفتن از والیت امام به حق جامعه، بازی در آورده به دروغ توسل می»

های کوچکتر نداریم گوید ما وقتی که حجت را داریم نیازی به حجتامامت امام عصر)عج( و می

 . گیریمو ما از آن طریق شارژ شده و خط می

حاظ معرفت و ایمان و تقوا که در مورد برخی از سر و پا، تو بی مقدار به ل تو غلط کردی، تو بی

های فریبی که به اسم ارتباط با ناحیه مقدسه راه انداخته این افراد به حمداهلل برخی شان از دکان

بودند دستگیر شدند و برخی از اینها را خود رفقاشان اعتراف کردند و گفتند زمانی ما با ایشان 

اند فالنی ما فکر ف یک بار نماز نخوانده است و به او گفتهایم و در طول مسافرت طرهمسفر شده

کردیم شما که با ناحیه مقدسه در ارتباط هستید دیگه خیلی متعبد و زاهد تشریف دارید ولی می

ای رسیدیم که از این در این چند روز ندیدم که شما نماز بخوانید و فرد گفت که ما به یک مرحله

 . ایممسائل عبور کرده

 حرف از که رسیده آن وقت حاال که ایمشده قاطی( عج) زمان امام با آنقدر ما بگوید تواندمی کسی

رف او را گوش ح باید که اندفرموده ایشان خود که کنیم تمرد( عج) زمان امام نایب و امر ولی

تواند ادعا کند من دسترسی به بدهید وقتی دسترسی به ما ندارید؟ در عصر غیبت چه کسی می

 برابر در که کسی آن شوند،می قبیل این از سست هایاستدالل به متوسل …امام عصر دارم؟

 «.دارد باالتری حجت البد دهدمی نشان تمرد خودش زمان امر ولی حکم

نماینده مجلس و عضو شاخص جبهه پایداری، مدیرمسئول )االسالم حمید رساییحجت

 :دی9نامه هفته 17در شماره  ییادداشتدر  (دی9نامه هفته

قدم پروژه به مشایی در طول این چند سال با اعتماد سازی اعتقادی در احمدی نژاد، قدم »

ها قبل کلید زده بود، پیش برد تا رسید به مرحله کودتای خود علیه احمدی نژاد را که از سال

 دارد نگه نشینی خانه در را نژاد احمدی تا کوشید تالشش تمام با مشایی …فتح وزارت اطالعات
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 این سرکرده که نیست انتظار از دور …کند دنبال دیگری مسیر در زده کلید که را ای پروژه و

رور شخصیت احمدی ت های زمینه که اکنون کشور، از خود خروج مقدمات کردن فراهم با باند

سی سال نژاد را فراهم آورده حتی نسبت به ترور فیزیکی رییس جمهور هم اقدام کند، کاری که 

 «.قبل مسعود کشمیری انجام داد

 مداران چه کردند؟ها و سیاسترهبری چه گفت؟ رسانه

 مهم در برداشت: سخنان رهبری در سوم و چهارم اردیبهشت پیرامون ماجرا، چند نکته

پایه است و حاصل شکاف در جمهوری اسالمی و حاکمیت دوگانه تحلیلی نادرست و بی •

 . القائات دشمنان است

 . دولت مشغول تالش و فعالیت است و به این علت مردم و رهبری طرفدار دولت اند •

دخالت رهبری در موضوع عزل وزیر اطالعات برای جلوگیری از فوت شدن مصلحتی بزرگ  •

 . بوده است

 . ای نیستمهم و ریشه موضوع عزل و ابقای وزیر اطالعات مسأله •

 . نمایی این مسأله به آشفتگی کمک نکنندهای سیاسی کشور با بزرگها و شخصیترسانه •

 . ها را نخواهند دادانحراف در حرکت به سوی آرمان رهبری خود اجازه •

 . انگیز و خالف مصلحت بوده استهای داخلی در این موضوع اختالفرفتار رسانه •

های مونهطور که نهمان. ای دیگر عمل کردندبرخالف این موارد، منتقدین اصولگرای دولت، به گونه

 کرد:گیری میهای داخلی محورهای زیر را پیها و خبرهای رسانهآن آورده شد، تحلیل

رئیس جمهور با تحریک مشایی حرف رهبر را گوش نکرده است و قصد مقابله با رهبری  •

 . را دارد

 . کندتوجهی مینشین شده است و به مسائل مملکت و مشکالت مردم بیجمهور خانهرئیس •

ست که از خطرات ایای بسیار مهم و ریشههبری در موضوع عزل مصلحی مسألهدخالت ر •

 . دهدجریان انحرافی خبر می
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رهبری به طور تلویحی وجود جریان انحرافی را تأیید کرده و گفته که جلوی آن را  •

 . گیردمی

. کندفقیه اطاعت نمیگیرد و از ولیاست که از امام زمان دستور میجریان انحرافی مدعی •

 . این جریان والیت فقیه را هدف گرفته است

 . شوددر راه است که به دست جریان انحرافی به پا می 88تر از فتنه ای سهمگینفتنه •

نژاد هم در برابر صدر در برابر امام سرکشی کرد و برکنار شد، احمدیطور که بنیهمان •

 . کندرهبری سرکشی می

 . صدر استهای اولیه امام از بنیحمایت نژاد مانندحمایت رهبری از احمدی •

•   … 

 قضائیه قوه سکوت و عدم اقدام -سندهای بیاتهام

هایی که پیرامون انگیزه رئیس جمهور و گونه که در اظهارنظرهای باال خواندید، اکثر نسبتهمان

از  هانشینی و اهداف آننقش مجموعه موسوم به جریان انحرافی در قضیه عزل مصلحی و خانه

ست که این نمودِ غیراخالقِی بنایِ نامبارکی. این کار، بدون سند و مدرک آشکار ارائه شده است

ست در فضای سیاسی کشور گذاشته شده است: اتهامات بدون سند با تکیه بر اسناد چندی

 جایی که گویندگان این سخناناز آن. الهویههای خصوصی و منابع آگاه مجهولقولاطالعاتی، نقل

ی ها به قوهاز منتفذین در نظام جمهوری اسالمی هستند، امید بستن به شکایت از این نسبت

سند و  تر مجبور به ارائهو تجربه نشان داده است که این افراد کم. قضائیه چندان ممکن نیست

کما این که شکایت مشایی از حاج منصور ارضی که . شوندپسند برای ادعایشان میمدرک محکمه

 . های مکرر، وی را تهدید به قتل کرده بود به جایی نرسیدوه بر توهینعال

پیداش کنن »در مسجد ارک گفت:  90حاج منصور ارضی در مراسم شب نوزدهم ماه رمضان 

کشنش! فعال تو هزاران حصار قرار گرفته این یهودی امت! گفتم هر کی بکشش پولشو ها میبچه

ست که وی اندکی از نفوذ و جایگاه این در حالی. رئه کرداما دادگاه وی را تب« دم!من می

 . هایی را که سخنانشان مرور شد نداردشخصیت
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 گویمهاست که صریحا و علنا میرهبری: نظرات من تنها همین

ها تقدیر هایی که سخنانشان مرور شد، ارتباط نزدیکی با رهبری دارند، رهبری از آنشخصیت

به همین دلیل ممکن است این گمان به وجود آید که . منصوب رهبری اندکرده است و یا خود 

کرده است و در جلسات خصوصی نظرات « انحراف»ها را مأمور روشنگری و برخورد با رهبری آن

تر این احتمال را رد اما رهبری پیش. ها در میان گذاشته استتری درباره موضوع را با آنصریح

 کرده است:

چه که به عنوان نظر رسمى ور کند که رهبرى یک نظرى دارد که برخالف آنمبادا کسى تص»

کند که اجراء کنند؛ شود، در خفا به بعضى از خواص و خلّصین، آن نظر را منتقل میمطرح می

اگر کسى چنین تصور کند، تصور خطائى است؛ اگر نسبت بدهد، گناه . مطلقاً چنین چیزى نیست

شود؛ همینى است ات و مواضع رهبرى همینى است که صریحاً اعالم مینظر. اى انجام دادهکبیره

  «.کنمکه من صریحاً اعالم می

 چه کسی ضد والیت فقیه است؟

اعتراض به نظرات خاص رهبرى، ضدیت با » باره بهترین پاسخ باشد:شاید سخن رهبری در این

رهبری از سوی مسئولین نه تنها زنی با رساندن مشورت و چانه.دشمنى، نباید کرد. رهبرى نیست

  «ستامری قبیح نیست بلکه از وظایف مردم در قبال رهبری

 گوید:اهلل مصباح یزدی میطور که آیتهمان

ما نه تنها انتقاد از ولی فقیه را جایز می شمریم، بلکه بر اساس تعالیم دینی، معتقدیم یکی از »

این حق تحت عنوان النصیحه ألئمه . برای اوستحقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزی و خیرخواهی 

 مسلمانان شرعی واجب بلکه است، جایز فقیه ولی از انتقاد تنها نه …المسلمین تبیین شده است

  «.شود آن انجام مانع نباید گروهی و شخصی مصالح و منافع و است
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 مدار است؟چه کسی واقعْا والیت

که صادر شد، به خصوص در زمانی که علنی رهبری پس از آنبا این وجود، تعلل در اجرای فرمان 

 . مداری در تعارض استشده باشد و باعث التهاب جامعه و القای نافرمانی شود، با والیت

ای در پاسخ استفتایی مبنی بر این که چگونه باید عمل کرد که التزام به والیت اهلل خامنهآیت

 فقیه داشت گفته اند:

اى است از الشرایط در عصر غیبت است و شعبهمعناى حاکمیت مجتهد جامعوالیت فقیه به »

باشد و همین اهلل علیه وآله( مىوالیت ائمه اطهار )علیهم السالم( که همان والیت رسول اهلل )صلى

  «.که از دستورات حکومتى ولى امر مسلمین اطاعت کنید نشانگر التزام کامل به آن است

توری صادر شد، باید بدون فوت وقت اجرا شود و اگر توضیحات و ست که وقتی دسطبیعی

چنین بنابر قانون اساسی دستورات هم. مالحضاتی هست بعد از اجرای حکم به رهبری ارائه شود

 . االجراستالزم« والیت مطلقه»فراقانونی رهبری ذیل عنوان 

های ها و شخصیتافی رسانهانصاما این خطای غیرقابل توجیه مجوزی برای توهین و تهمت و بی

 . سیاسی نبوده و نیست

 نفر 99ای و اهلل خامنهخمینی، آیتمداری؛ ماجرای امامآزمون والیت

نظرشان رهبر انقالب در سخنان سوم اردیبهشت خود درباره عزل و ابقای وزیر اطالعات و اختالف

یکی از این  «.افتدهم اتفاق مىى مهمى نیست، نظائرش این، مسئله»نژاد گفته بودند: با احمدی

جمهور وقت بر سر نفر و اختالف امام خمینی و رئیس 99نظائر پندآموز در تاریخ انقالب، داستان 

 . وزیر استنخست

وزیر، میرحسین موسوی، در مسائل ای در دور اول ریاست جمهوری خود با نخستاهلل خامنهآیت

اختالف نظر داشت، به همین علت قصد داشت در دور  -خصوص مسائل اقتصادی به–متعددی 

نوری اکبر ناطقعلی. دوم ریاست جمهوری، وی را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی نکند

ای برای نامزد شدن در دور دوم ریاست جمهوری برای امام شرط گذاشته اهلل خامنهگوید آیتمی

 . وزیر آزاد باشد و امام نیز پذیرفته بودبود که در انتخاب نخست 
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ای برگزیده شد؛ اما حمایت امام از موسوی اهلل خامنهبرگزار شد و آیت 64مردادماه 25انتخابات در 

وزیری وی باعث شد که انتخاب نخست وزیر یک ماه و نیم به جمهور با نخستو مخالفت رئیس

اهلل آیت 64جمهور در خاطرات سال مام و رئیسوگوهای اها و گفتداستان مخالفت. درازا بکشد

این خاطرات با تأیید دفتر مقام معظم رهبری و بنیاد . هاشمی رفسنجانی به خوبی مشخص است

 . حفظ و نشر آثار امام خمینی منتشر شده است

ی نمایندگان حامی میرحسین موسوی نوشت: در پاسخ به نامه 64امام خمینی در چهارم مهرماه 

مهندس موسوی را شخص متدین و متعهد، و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان آقای »

ولی حق انتخاب با جناب آقای . دانمدانم؛ و در حال حاضر تغییر آن را صالح نمیرا موفق می

  «.رئیس جمهور و مجلس شورای اسالمی محترم است

اگر »ای نوشت که داده بود برای امام نامه ای با وجود آزادی عملی که امام به ایشاناهلل خامنهآیت

دهید که باید مهندس موسوی را معرفی کنم، حکم کنید، شما رهبر عالی تشخیص میحضرت

دانم، نخست شما روز قیامت جواب دارید، ولی من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمی. هستید

امام از صدور صریح حکم اجتناب  اما« .وزیر کنم، مگر این که حکم ولی فقیه باالی سر او باشد

 . کردند

 ایشان از و روندمی امام نزد به نوریناطق و کنی مهدوی اهللآیت جنتی، اهللآیت یزدی، اهللآیت 

ر حجتی جمهو رئیس تا کنند حکم بماند، وزیر نخست موسوی دانندمی صالح اگر که خواهندمی

داند پیدا کند و یا این که از مهندس موسوی حمایت نمیبرای انجام این کار که به صالح کشور 

 امام پاسخ دادند:. نکنند

 به من …کنم، اما من به عنوان یک شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم یا خیر؟من حکم نمی»

 «.ت به اسالم استخیان ایشان از غیر انتخاب که کنممی اعالم شهروند یک عنوان

ای آن را حکمی ضمنی تلقی کرد و از روی اهلل خامنهنبود، اما آیتگرچه این بیان، حکمِ صریح 

با این وجود در . مداری، موسوی را به عنوان نخست وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کردوالیت

اهلل محمد یزدی، اسداهلل ها آیتی آننفر به وی رأی منفی دادند که از جمله 99گیری مجلس، رأی

موسوی رأی آورد و پس از این ماجرا حامیان . اهنر و حسن روحانی بودندبادامچیان، محمدرضا ب

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

67  

 

 دولت بهار

« فقیهضدوالیت»و « اسالم آمریکایی»ها، نسبت نفر در حجمی وسیع در روزنامه 99وی به این 

 ای گفتند:ای پس از چند ماه در واکنش به این هیاهوی رسانهاهلل خامنهآیت. دادندمی

نفر را زیر سؤال می برد گفتم اگر ساکت ننشینی 99که دائم  چندی پیش من به یکی ازآنها»

ها آنقدر انحصار طلب هستند نفر هستیم، این 100با من  نفر نیستند و 99ها خواهم گفت که این

 «.و جز خودشان هیچکس را حاضر نیستند بپذیرند

 نفر 99هایی از داستان درس

مداری و زمان حیات امام است که مرزهای والیتاین بهترین نمونه از تاریخ انقالب اسالمی و 

 کند:چنین مرزهای ضدیت با والیت فقیه را مشخص میهم

ای برای نامزد شدن در انتخابات نزد امام شرط کرد که در انتخاب نخست وزیر اهلل خامنهآیت *

زنی با ایشان چنین با وجود اطالع از نظر رهبری، یک ماه و نیم به بحث و چانهآزاد باشد، وی هم

ای رئیس جمهور حتما حق اهلل خامنهاین یعنی از دیدگاه آیت. برای تغییر نظرشان پرداخت

 . زنی و بحث با رهبری و تالش برای تغییر نظر ایشان را داردچانه

و نه حتی -ای با وجود اختیاری که از سوی امام داشت، حاضر نشد خالف نظر اهلل خامنهآیت *

یشان عمل کند و تالش کرد یا نظر امام را تغییر دهد و یا خالف مصلحتی که ا -حکم حکومتی

این یعنی توجه به نظرات رهبری و هماهنگی با آن . شناخت طبق حکم ایشان عمل کندخود می

 . ستمداریالزمه والیت

نفر از نمایندگان مجلس، بر خالف نظر صریح رهبری که رئیس جمهور آن را حکم حکومتی  99 *

وزیر به این عده از سوی حامیان نخست. وزیری موسوی رأی منفی دادنددانست، به نخستیم

ها ای صریحا از آناهلل خامنهآیت. سرپیچی از دستور امام و ضدیت با والیت فقیه متهم شدند

فقیه این یعنی اگر کسی خالف حکم ضمنی و نظر رهبری عمل کرد، ضدوالیت. حمایت کرد

 . ماج حمالت و تهمت و توهین قرار گیردنیست و نباید آ
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 عزل وزیر امور خارجه در سفر

 

 !آقای متـکی در دوره اول کاندیدای من نبـود، در دولت دهم که اصـال وزیـر من نبـود

 

ها می گویند  اما در ایران ظاهرا بعضی. در تمام دنیا می گویند بچه به بابایش باید برود: داشتدیا

باید زیر دست رییس جمهور کار  برود! برای همین کسی نمی گوید وزیر خارجه بابا باید به بچه

 های وزیر خارجه را بپذیرد!م باید سیست کند بلکه نتیجه می گیرند که رییس جمهور

رهبری را که خطاب به متکی بود صد و هشتاد درجه وارونه  و از همه بامزه تر اینکه سخنان صریح

 موازی کاری در دیپلماسی یعنی اینکه رییس جمهور نباید در کارمنظور از  کرده و می گویند

 . . . . وزیر خارجه دخالت کند!! خوب این هم وقتی آب سرباال می رود

اتحادیه اروپا تقاضا کند   اما می خواهید بدانید موازی کاری یعنی چه؟ موازی کاری یعنی اینکه

باشد و بگوید تا جلیلی سخنگوی ایران  مذاکره کننده ایران به جای سعید جلیلی جناب متکی

 . صفر است موفقیت است احتمال دستیابی به هر نوع

مواضع اصولی  در اعالم می خواهید بدانید موازی کاری یعنی چه؟ یعنی اینکه آقای سلطانیه

یعنی ایجاد رسمی آپارتاید  هسته ای جمهوری اسالمی اعالم کند تشکیل بانک جهانی سوخت

روز جناب متکی بیاید و بگوید ما خودمان تولید  همان اما. با این بانک مخالفیمهسته ای و ما 

 کی را تو ده راه نمی دادند! یو می خواهیم عضو این بانک باشیم هستیم کننده سوخت هسته ای
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جنبش نم درست  در می دانید چه آبروریزی این سخنان برای ما ت!خانه کدخدا را می گرف سراغ

 و غلظت تکرار کند؟  شدت سلطانیه بیچاره مجبور شد مواضع قبلی را باکرد و مجددا 

 بفهمند وزارت خارجه ایران با رئیس  می دانید موازی کاری یعنی چه؟ یعنی همه عالم و آدم

جمهورش همراهی نمی کند و دانشجویان محترم از رئیس جمهور بپرسند چرا وظایف وزارت 

  ؟شما است  خارجه عمال بر دوش

خانه ملت بود و از ثانیه ای  در متکی تا ثانیه ای که وزیر بود مرتب مورد فحش و ناسزا. ریمبگذ

شاید بد نباشد مجددا اسرار عزل متکی را از سلطانیه  !الیق و محبوب و انقالبی ، شدکه برکنار شد

گفت که چگونه متکی در تمام این مدت در جهت عکس سیاست های اصلی  او خواهد. بپرسید

را در  قطعا ماجرای مضحک بانک سوخت و قطع رابطه با گامبیا اسرار زیادی. برداشت نظام گام

آن افتضاح به بار آمد و  راستی همان دوره متکی از بس ایشان با عرضه بودند. خود نهفته دارند

 !قطع کرد و نیجریه هم سفیرش را خواست گامبیا که دوست نزدیک ما بود رابطه اش را با ما

اتفاقا متکی با علم به عزل قریب الوقوع و برای بهره برداری  ار آن کشتی کذایی را می دانید؟اخب

یا از  مضحک سنگال رفت تا یا رئیس جمهور را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد به آن سفر

نار همان نقطه او را بر کت و اس اما احمدی نژاد انصافا نشان داد که ترس را کشته. عزل فرار کند

 . کرد

این همه ضد دولت است در دولت مانده است؟   راستی شما فکر نکردید که که چرا یک وزیر که

البته بهانه خوب این است که  احمدی نژاد تحمیل کرده بودند؟ می دانید چه کسانی وی را به

  .اسم مشایی تمام کرد و از زیر بار افتضاحات دیپلماتیک شانه خالی نمود به همه چیز را 

سفارت ایران به شورشیان  کمک -به دلیل واقعی ای-بگذریم از ماجرای قطع رابطه با مغرب به بهانه 

 !!متکی قطع رابطه با مغرب را تکذیب می کرد تازه یک هفته بعد از قطع رابطه هنوز !این کشور

نهم از طریق اسکله آ. . . مسوول انجام معامالت. بود. . . وزیر فالن. بله متکی وزیر احمدی نژاد نبود

 . دشمن خونی احمدی نژاد شد. . . . هم که از همان زمان مذکور. . . یها

الف امنیت خکه  اشکال کار احمدی نژاد این است که نمی خواهد برای دفاع از خودش حرفی بزند

و افکار عمومی را هم بی  متکی را برکنار می کند ولو به قیمت متهم شدن خودش. ملی است

  ....متکی هم آزاد است که هر داستانی خواست سر هم کند . گذارد جواب می
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و در  84، وی در سال میدانند شمااز جمله وزرای تحمیلی بر را  منوچهر متکی: آقای مجری

از کاندیداهای دیگر جریان انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری مسئول ستاد انتخاباتی یکی 

احمدی  در دولت نهم عهده دار سمت وزیر امور خارجه چطور شد که اصولگرا در تهران بود اما

 ! ؟شد نژاد

 و طرح هـرکس گفتم و داشتم دیدار  کاندیدای اصولگرا 2با  84بعد از انتخابات : احمدی نژاد

ز آنها که بعدا به مجموعه دیگری رفت گفت من نه ا یکی کند، معرفی من به دارد نیرویی و برنامه

ولی با این وجود از بیست و یک نفر اعضای کابینه اول، یازده نفر از کسانی . نه نیروطـرح دارم و 

 اینهابودند که در لیسـت آنها بودند که بخاطر همین موضوع از طرف حامیان و دوستان راجـع به 

 ریشه کن می را مورد اعتراض قرار گرفتم اما اگر آنها را در کابینه نمی آوردم همان اول دولت نهم

 . کردند و کسی هم نمی فهمید حرفهای دولت چیست

: در مورد آقای متکی و اینکه ایشان در دوران تصدی اش در وزارت خارجه سیاست های مجری

خودشان را دنبال میکرد و با شما بعنوان مافوق و رئیس دولت هماهنگ نبود و نه در راستای 

سفر »شنیده می شد اما دلیل عزل متکی در دولت بلکه موازی با دولت کار میکرد موارد زیادی 

 چه بود و آیا نمیشد این عزل را به بعد از سفر موکول کرد؟« کاری

آقای متـکی در دوره اول کاندیدای من نبـود، در دولت دهم که اصـال وزیـر من : احمدی نژاد

المللی به عهـده  تمام کـارهای بین من در دور دوم دولـت با ایشـان دیگر کاری نداشتـم و. نبـود

 مخـالف بنـده که را چند دیپلمـات نیـویورک، به دهـم دولت سفر اولین  گذشت تا در. خودم بود

 . اعزام کرد و آنها هم رفتند و پناهنده شدند غرب به ایشان بودم، غربی کشورهای به اینها اعزام

به هرحال از . عوض شوندبعد از سفر نیویورک، در جلسه ای قضیه بررسی شد و بنا شد ایشان 

 که هم دولت در حتی بود سفر در مداوماً ایشان  روزی که تصمیم گرفتیم که ایشان وزیر نباشد،

 5در سـاعت ابتدا ه بعد از سه ماه بـاالخره اینکـ تا شد می ناپدیـد سریعاً کرد می پیدا حضور

شب با ایشان وقت تنظیـم شد و به ایشان گفتیم که شما دیگـر در  10بعـد ازظهـر و بعد ساعت 

دولت وزیر نیستید ولی من دوست دارم شما بعنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سـازمان انـرژی 

اصرار برای رفتن نیز گفت من امشب میخواهم به سنـگال بروم و آقای متکی . اتمی فعالیت کنیـد

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

71  

 

 دولت بهار

ولی با این حال با هواپیمـای اختصاصی رفت و گفـت . وزیر نیستی گفتم شما از نظر منمن . کرد

  . که دوشنبه ظهر بر می گردم

 دوشنبه. شود اعالم عصر دوشنبه که نوشتم و کـردم صادر را ایشـان عزل حکـم همانجا هم من

 با دفتر تماس گرفتم که فعال حکم ـاید از سفر برنگشته باشدش گفتم عصر بودم، استانی سفر در

گفتم برداریـد تا مطمئن شویم که برگشتـه . گفتنـد پنج دقیقـه قبل اعالم کردیم. را اعالم نکنند

 . گفتند دیگر دیر شـده چونکه در رسانه ها منتشر شده است. است

بعد که از سفر برگشتند، از مدیرکل تشریفات وزارت خارجه پرسیدم چرا دیر آمدید؟ گفت: دوشنبه 

شد و بنا بود برگردیم ولی ایشان به من گفت که یک قرار شام بگذار و  ظهر جلسات رسمی تمام

گفـت حتی اگر می توانید یک سفر دیگـر هم برای من همـاهنگ کن تا من . سفر را تمـدید کن

ضمناً زمانی هم که ایشان حکـم عزلـش اعالم شد، در هیچ جلسه . از اینجا مستقیم به ایـران نروم

 . رسمی نبوده است

بعداً معاونان ایشان به ما گفتند که ما تعجب می کـردیم چـون ایشان از همان سه ماه قبل به ما 

فقط سفر باشد هـرجا بود مشکلی . گفته بود هرجا که می توانید برای من سفر هماهنگ کنید

 نیست! معاونان می گفتند ما نمی دانستیم چه اتفـاقی افتاده ولی ایشان اصـرار به سفر خـارجی

مـأموریت ها را بـاید من به وزیر می دادم اما ایشان بدون هماهنگی با من همه جا میرفت . داشتند

 . و این سفرها نه نتیجه ای و نه گزارشی داشت

علی مطهری  سوالدر پاسخ به نیز از رئیس جمهور در مجلس شورای اسالمی  سوالدر جلسه 

ه کسی به ایشان ماموریت داد؟ من به ایشان چ»: مدرباره عزل منوچهر متکی در سفر سنگال گفت

من چنین ماموریتی ندادم و وقتی به ایشان . اید بگوییدماموریت دادم؟ اگر شما ماموریت داده

 «رفت سفرخواستم بگویم تشریف ببرید، می
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 دیمیتحقق یک آرزوی ق

 
 «ها در دولت دهمهدفمند کردن یارانه»

 

در مورد هدفمندی حرم رضوی، در  90سخنرانی نوروزی خود در سال در رهبر انقالب ؛ یادداشت

ورود در . این، جزو آرزوهائى بود که سالهاى گذشته از دولتها مطالبه میشد»یارانه بیان کردند: 

بحمداللَّه اکنون این کار شروع شده . ها هم آماده نبودزمینهاین میدان، کار دشوار و سختى است؛ 

حرکت مردم در جهت هدفمند . همکارى ملت و دولت در این زمینه هم انصافًا عالى بود. است

آثار این کار در آینده بتدریج آشکار میشود؛ اگرچه تا امروز . اى بودها، حرکت عالىکردن یارانه

  . کار شده استهم بعضى از آثار مثبت آن آش

القول اند که هدفمندى کارشناسان اقتصادى، چه در دولتهاى قبلى، چه در دولت کنونى متفق همه

 . انداست؛ همه این را اعتراف کرده یک نیاز و یک ضرورتها براى کشور یارانه

هایش، به دشوارىبا وجود اینکه این معنا مورد اتفاق همه بوده است، اما این اقدام الزم به خاطر 

، در شرائط تحریم، در 90دولت و مجلس در سال . هایش، بر زمین مانده بودخاطر پیچیدگى

شرائطى که دشوارى و پیچیدگى این کار بیشتر از همیشه است، همت کردند، اقدام کردند و 

 ن کشورکار تمام نشده است؛ اما آنچه که تاکنون مسئوال. مراحل مهمى از این کار را پیش بردند

اند و پشتیبانى و همدلى و همراهى اقدام کرده -چه در دولت، چه در مجلس شوراى اسالمی-

 . ملت، آنها را قرین موفقیت کرده، بسیار مهم و قابل توجه است
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 هدفمندی یارانه ها نتایج اجرای قانون

آب، یک هدف، مدیریت مصرف منابع عمومى کشور است؛ از جمله  مدیریت منابع عمومی: -1

قرار دادیم؛ « اصالح الگوى مصرف»در دو سال قبل از این، ما شعار سال را . از جمله انرژى

تواند الگوى مصرف را به معناى هائى است که میاین، یکى از راه. جوئى، دورى از اسرافصرفه

 . واقعى کلمه اصالح کند؛ کما اینکه تاکنون هم آثارى از آن دیده شده است

شود، مصرف انرژى پائین آمده است؛ که ها دارد اجرا میهى که هدفمندى یارانهدر همین چند ما

 بزرگ نعمت که –اسراف در نان و دور ریختن نان و ضایع شدن گندم . این به نفع کشور است

 این. است کرده پیدا تعادل هامصرف است، شده کم – آیدمى دست به زحمتى چه با و خداست

شاءاللَّه در آینده خواهد شده و البته فوائد بسیارى ان حاصل تاکنون که است فوائدى ىجمله از

  .داشت

. هاى انرژى استیک هدف دیگر، مدیریت مصرف حامل :هاى انرژىمدیریت مصرف حامل -2

خیز بودیم، از اول عادت کردیم بنزین را، گاز را، گازوئیل را، نفت سفید را ما چون یک کشور نفت

 ىهمه از معنا یک به شاید –مصرف ما از مصرف بسیارى از کشورها . مصرف کنیمبدون مالحظه 

 . است بوده تررویهبى و بیشتر – کشورها

 آمارهائى. کشاندمی انرژى هاىحامل مصرف در جوئىصرفه به را کشور ها،یارانه هدفمندى این

تا همین امروز اگر قانون  که میدهد نشان ما به است، قبول مورد آمارهاى و است شده منتشر که

شد، مصرف بنزین در کشور تقریباً دو برابر مصرفى بود که امروز انجام ها اجرا نمیهدفمندى یارانه

وقتى که تولید داخلى بنزین به قدر مصرف نیست، ما مجبوریم چه کار کنیم؟ باید بنزین . گیردمی

جوئى با این کار، صرفه. ن و دشمنان باشدرا وارد کنیم؛ یعنى دست ملت ایران زیر کارد بدخواها

امروز مصرف بنزین در کشور، تقریبًا به قدر تولید داخلى است؛ احتیاج به واردات بنزین . شد

  .نداریم؛ این براى کشور یک امتیاز بزرگ است

هاى این قانون عبارت است از توزیع یکى از هدف: کاهش فاصله طبقاتی )ضریب جینی(-3

من قبالً در یک صحبتى شرح دادم که . دهدهائى که نظام و دولت به مردم مییارانهى عادالنه

شده ها همیشه به صورت نامتعادل و غیر عادالنه در بین قشرهاى مختلف مردم تقسیم مییارانه

 . ى عمومى همین استاست؛ طبیعت کار یارانه
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ها وجود تى در تقسیم و توزیع یارانهها، در واقع یک تعادلى، یک اجراى عدالبا هدفمندى یارانه

و من خبرهاى موثقى از سراسر کشور دارم که حاکى از آن است که این کار در . پیدا کرده است

ترین هدف هاست، که مهماین یکى از هدف. بهبود زندگى طبقات ضعیف نقش مؤثر داشته است

 . و مقصد از این قانون هم همین است

هائى دستگاه مدیریت کشور یارانه. هاستیارانه اول، توزیع عادالنه رجهاهداف مهم این کار، در د

ها به کسانى که بیشتر پول داشتند، بیشتر با شکل قبلى، این یارانه. کندرا بین مردم تقسیم می

کردند، رسید؛ اما به کسانى که کمتر پول داشتند، کمتر مصرف میکردند، بیشتر میمصرف می

گیرد؛ یعنى به همه، ها، توزیعِ عادالنه انجام میبا هدفمند کردن یارانه. رسیدکمتر میها این یارانه

 «.این، یک گام بلند در جهت ایجاد عدالت اجتماعى است. رسدبه نسبت واحدى می
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 است مردم خود پول یارانه

 
 خوب ،زیاد یا کم بالخره اینکه و کردند می را شان زندگی داشتند که مردم یارانه؟ چرا : مجری

 را ها یارانه و اقتصادی تحول طرح یکباره که شد چه .داشت وجود کشور در شرایطی یک بد یا

 داشت؟ لزومی چه کار این اصال و کردید دنبال

دو ابزار برای تنظیم  این. : ببینید همه دولت ها یارانه می دهند و مالیات می گیرند احمدی نژاد

خیلی جاها دولت ها به یارانه ها . در جهت تامین رفاه مردم است اقتصاد و تعادل بخشی به آن

در کشور ما یارانه . یعنی هم مالیات می گیرند و هم یارانه می دهند. «مالیات منفی»میگویند 

های گسترده ای پرداخت می شود مثال در آموزش تقریبا آموزش برای بخش وسیعی از کشور 

 است، مجانی دولتی خدمات از خیلی است، مجانی  درمانمجانی است، بخش مهمی از بهداشت و 

 . دهد می یارانه دولت یعنی

 بدهند؟ نقدی باید چرا حاال : مجری

یک بخش مهمی از یارانه ها که در ایران پرداخت می شود، یارانه انرژی از محل  : احمدی نژاد

رقم . بوجود آورده استاین یارانه سنگین دو مشکل را . مصرف سوخت و آب و برق و گاز است

هزار میلیارد تومان می  370تا  360بازار بین المللی نفت، سالی  یارانه به قیمت های امروز در

در عمل  ،به صورت عادالنه توزیع نمی شد و هرکس بیشتر مصرف می کرد ،اوال این یارانه. شود

. کاتریلیاردر شدند،یارانه خیلی ها هم از قِبَل همین. یارانه بیشتری را به خود اختصاص می داد
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برای مثال یک کارخانه پتروشیمی با قیمت یارانه ای مواد اولیه را می گیرد و آن را به قیمت آزاد 

 . می فروشد

محصول آن یارانه است نه محصول کار و سرمایه گذاری! بنابراین  ،بخش مهمی از سود کارخانه

اده می کرد ولی یک روستایی یا یک نفر از هر کسی که دستش می رسید، از یارانه بیشتری استف

طبقه ضعیف جامعه که در برگیرنده اکثریت مردم هستند، در حد همین مصرف روزانه شان از 

وانند به اندازه متوسط مصرف کشور ت نمی حتی ها خانواده از خیلی . یارانه بهره مند می شدند

 ،انرژی ،معدن. متعلق به همه ملت استدر حالی که انرژی . آب و برق و گاز و بنزین مصرف کنند

 از مهمی بخش. کنند استفاده آن از بتوانند همه باید پس. است ملت همه به متعلق …زمین و

 . سال اخیر داده شده است 60ی ط که دارد عمومی های یارانه همین در ریشه طبقاتی فاصله

 داشتیم؟ دولتی دالر هم مدتی یک نکنم اشتباه اگر : مجری

دالر نفتی می گرفته و در بازار می فروخته و از این مابه التفاوت آن سود می برده  نژاد: احمدی

هرکس . پس یک اشکالش بی عدالتی و فاصله طبقاتی بود. متعلق به همه ملت است ،پول. است

 . برد می سود یارانه از بیشتر  بیشتر مصرف می کرد

بهره . مدیریت های صحیح در کشور شکل نمی گرفتاشکال دوم باال رفتن مصرف کل بود و اصال 

که می آورد یک کارخانه  ای طرف انرژی مفت مصرف می کرد ؛ کارخانه. وری پایین آمده بود

متوجه . چون مابه التفاوت قیمت انرژی خیلی بود سود می برد ،درجه سی ام بود با بازدهی پایین

در نتیجه صنعت کشور هم . کار و سرمایه گذارینبود که از محل یارانه سود می برد نه از محل 

برابر  4ما . مدیریت کشور باید مبتنی بر صرفه جویی و ذخیره انرژی باشد ،پیشرفت نمی کند

برابر متوسط جهانی مصرف  4متوسط جهانی مصرف انرژی مان بود یعنی به ازاء هر واحد تولیدی 

 . می کردیم

سود باد آورده نصیب مان  ،برابر می فروختیم 3ن را خوب اگر هیچ تولید نمی کردیم و سوختما

 . تفاوت سود می برند به تصور اینکه سود تولید است به در واقع دارند از ما. می شد

سال پیش طرح  27-28براین اساس از . این رویه باید اصالح می شد تا کشور پیشرفت کند

ر این بود که اوال قیمت ها واقعی شود و هدفمندی یارانه ها در قوانین برنامه وارد شد و تاکید ب

 . در ثانی مشخص شود که هر کس چقدر بهره می برد

نگذاشتند و گفتند که نمی  ،قانونش هم بود ،این کار را می خواستیم انجام بدهیم 1388در سال 

اول گفتند اگر این طرح را اجرا کنید در انتخابات زمین می خورید، گفتیم ایرادی ندارد که . شود
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شما . بعدا گفتند نه نمی گذاریم. یک دولت زمین بخورد، اما زیرساخت های اقتصاد اصالح شود

ین با ا. بعد هم یک قانونی دادند که خیلی بسته بود تا نشود آن را اجرا کرد. رایتان باال می رود

بعد قانون را عوض کردند و ده یازده  ،اجرا شد ،درصد آن بود 20یک مرحله که شاید  ،حال

 20درصد آن اجرا شود فقط  100قانونی که باید . اصالحیه به آن زدند و از حیز انتفاع ساقط شد

با . بعد بیاییم ارزیابی کنیم ،یک زمان بگذرد اثارش خود را نشان دهد. درصدش اجرا شده است

 . درصدی که اجرا شد، آثار خیلی خوبی داشت 20این حال همین 

  دادید؟ یارانه شهرستانی و شهری جنوب و شهری شمال غنی، و فقیر از مرم همه به چرا : مجری

وقتی قصد توزیع اموال را داریم باید . : اوال اموال کشور متعلق به همه مردم استاحمدی نژاد

روزانه شش لیتر . بگویید نفت مال همه است. شما یارانه ندهیدفرض کنید . بین همه توزیع کنیم

آیا آنوقت نمی توانیم . به خودشان می دهند تا هر کاری می خواهند بکنند. هم به همه می رسد

دوم اینکه تا االن پولدارها . بگوییم به فقیر می دهم به غنی نمی دهم؟ همه صاحب آن هستند

نکه آحاال ما آمدیم و از . ود که هیچکس صدایش درنیامده استسال ب 60یا  50. بیشتر می بردند

 سه هزار کیلو ،طرف در گذشته دو هزار لیتر بنزین. مصرفش بیشتر است پول بیشتری گرفته ایم

هزار تومان می  300وات برق و سه هزار مترمکعب گاز مصرف می کرده که همه اینها روی هم 

یعنی یک میلیون و هفتصد هزار تومان بیشتر . ی دهدحاال همان طرف دو میلیون تومان م. شد

هزار تومان را به خودش بازمی گردانیم که در عمل یک و نیم میلیون  200از این رقم . می پردازد

 . تومان بیشتر پرداخت کرده است و ما همین را بین بقیه مردم پخش کرده ایم

ببینید نمی گویند که پیش از . داردهر ایرانی مالک کشور است و به طور مساوی از کشور حق 

. االن که خیلی بدتر است. درصد چگونه است 80این چه طور بوده است یا همین االن راجع به 

سه هزار متر مکعب گاز و دو هزار لیتر بنزین  ،یک فردی سه هزار کیلووات برق. فاجعه بار است

گفتیم شما . او دارد سود می برد. مصرف می کند، ضرب کنید و ببینید یارانه او چقدر می شود

اگر همه . تو هم به اندازه بقیه. باید پس بدهید، مختصری از آن را هم به خودت برمی گردانیم

هر چقدر هم مصرف کردی پولش را . تو هم همینقدر ببر. هزار تومان می برند 182خانواده ها 

یعنی با همین کار . م داشتبه لحاظ عدالت تاثیر ه. این خیلی حرف درست و قشنگی است. بده

درصد آن اجرا شده است، ضریب جینی که شاخصی برای تعیین فاصله درامد  20که تازه 

به بعد که  93متاسفانه از سال . خانوارهاست خیلی بهبود پیدا کرد و فاصله طبقاتی کاهش یافت
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قاتی دوباره در حال قیمت ها را افزایش دادند و به مردم چیزی اضافه نکردند، در نتیجه فاصله طب

 . ازدیاد است

 دارد؟ وجود ها یارانه افزایش امکان یعنی : مجری

هزار میلیارد تومانی ناشی از افزایش قیمت حامل  105با همین درآمد . : حتما دارداحمدی نژاد

پول کجا میرود این این است که  سوال. میتوانند یارانه های مردم را دو برابر کنند ،های سوخت

 . این پول متعلق به مردم است. این عدد هم باید افزایش پیدا می کرد ،با افزایش قیمت انرژیزیرا 

 نگیرد؟ را اش یارانه که کرد مجبور را کسی شود می آیا : مجری

 . : در قانون چنین چیزی پیش بینی نشده است و خالف استاحمدی نژاد

 اید؟ نکرده اجرا را ها یارانه هدفمندی قانون شما که اند گفته : مجری

همینطوری کلی که نمی . : بسیار خوب، بگویند که ما کدام بخش را اجرا نکرده ایمنژاد احمدی

آنها یک بحثی می کنند که شما یارانه تولید را ندادید و این حرف . توانند دیگران را متهم کنند

در قانون پیش بینی شده است که یارانه تولید را ما به صورت قیمت . هم صددرصد خالف است

یعنی هرکسی تولید بیشتری می کند، یارانه . تبعیضی بدهیم، یعنی قیمت انرژی را ارزانتر بدهیم

با این حال شاهد . در واقع به اندازه مصرفی که دارد، یارانه میگیرد. بیشتری دریافت می کند

ند به تولید یارانه نداده ایم و باید نقدی یعنی رانت بدهیم که این می هستیم که پیوسته می گوی

شود سوءاستفاده چون هیچ معیاری نداریم که برای چه باید یارانه نقدی بدهیم و اصوال به یک 

 . کارخانه چقدر باید یارانه بدهیم

تومان  150نده تومان است و ما با تولید کن 350در دوره ای که ما بودیم، گفتیم که گازوئیل 

نفت سیاه، گاز و برق هم . تومان یارانه پرداخت کرده ایم 200حساب می کنیم که در نتیجه 

برای  یارانه نقدیاما . همینطور بوده است و یک تخفیف جدی برای صنعت و تولید در نظر گرفتیم

 . چون معیار سنجش وجود ندارد، به مفسده تبدیل می شود ،بخش تولید

 قیمت روی ما و اید کرده مصرف گاز که است معلوم  کنید، می تولید سیمان دارید شما میگوییم

 و بدهد نقدی یارانه باید چیزی چه بابت دولت که نیست معلوم اما. میدهیم تخفیف مصرفی گاز

 ،هزار کارگاه 800تا  700 میان در یا کارخانه، همه این بین در چگونه . و چگونه بپردازد مقدار چه
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توانیم یارانه را توزیع کنیم؟ به چه کسی چقدر بدهیم؟ خودش دو تا دولت میخواهد که در می 

 . درون آن هزاران سوء استفاده ممکن است اتفاق بیفتد

 باز  90اولین سال اجرای هدفمندی یارانه ها بود و بیشترین تولید و صادرات نیز به سال  90سال 

 باید دولت که گویند می هدفمندی قانون مخالفین. تگرف نام تولید طالیی سال لذا گردد، می

 و است مردم به متعلق پول این که حالی در کرد؟ می عمرانی های پروژه صرف را ها یارانه پول

من هم شنیده ام که می گویند پروژه های . ربطی به بودجه دولت و هزینه های عمرانی ندارد

از مردم  ،در حالی که چند برابر یارانه نقدی. دهندعمرانی ما خوابیده است و پول را به مردم می 

هزار  105دولت کنونی از محل درامد ناشی از افزایش قیمت حامل های سوخت، . اخذ شده است

هزار میلیارد تومان آن یعنی یک چهارم آن  27میلیارد تومان درامد داشته است که از این رقم 

 بقیه اش کجا میره؟باید سؤال کنیم . رقم را به مردم داده اند

 بود؟ آور عذاب دهم دولت در ،مردم به یارانه پرداخت آیا : مجری

 چطور عذاب؟ چرا باید عذاب باشد؟: احمدی نژاد

  .است عذاب روز ما برای ها یارانه پرداخت روز که گفتند مسئوالن برخی :مجری

خیال می کنند صاحب اختیار : آیا می دانید چرا عذاب گفته شد؟ برای اینکه، اینها احمدی نژاد

این پول خود مردم است یعنی همان پولی که از خود مردم گرفته . مردم و مالک کشور هستند

قیمت  ،وزارت خانه های نفت و نیرو. باید در یک فرایند عادالنه به جیب مردم بازگردد ،شده است

ها را باال می برند اما دوست ندارند آن را به دولت بازگردانند، این دولت هم گفته است که به 

ولی در دولت ما هیچ دستگاهی جرأت نمی کرد که درامدهای ناشی از افزایش . مردم نمی دهد

و اگر کسی لق به مردم است عقیمت ها را به دولت نپردازد زیرا تاکید ما بر این بود که این پول مت

ما با مردم قرارداد بستیم و گفتیم که . می خواست پول ندهد، باید به دنبال کار خودش می رفت

می  طبق این قانون، ما قیمت ها را باال می بریم و آن را در یک چرخه عادالنه به حسابتان باز

می گویند . می دهندگردانیم اما در دولت فعلی قیمتها را بردند باال و پول مردم را دبه کردند و ن

. بسیار خوب از محل درامدهایتان پروژه عمرانی اجرا کنید ،ما می خواهیم پروژه عمرانی اجرا کنیم

هزار میلیارد  105. در حالی که هیچ ارتباطی ندارد. می گویند قیمت نفت کاهش پیدا کرده است

 22ش قیمت های داخلی و افزای هزار میلیارد تومان آن ناشی از 84تومان درامد داشته اند که 
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از محل هدفمندی مصرف کنترل شده و صرفه . هزار میلیارد تومان نیز ناشی از صرفه جویی است

این پول متعلق به . جویی شده است و دولت فعلی آن را صادر می کند و در جیبش قرار می دهد

نمی آمد، اما االن قبال همه اینها را مردم مصرف می کردند و چیزی گیر وزارت نفت . مردم است

بر میدارد و اضافه هم بر می دارد! از  مردم کمتر مصرف می کنند و وزارت نفت سهم خودش را

عذاب  هزار میلیارد تومان را به مردم میدهند و بعد میگویند 27هزار میلیارد تومان فقط  105

را به خود مردم می  مچرا بدبختی و بیچارگی؟! آقا پول خود مرد. بیچارگی است بدبختی، است،

نگاهی که خودش را مالک کشور و آقای مردم  دهید این عذاب است؟! این محصول یک نگاه است،

 . چقدر روی موضوع یارانه ها به مردم توهین کردند و اوقات مردم را تلخ کردند. می داند

 است؟ چقدر کند می پرداخت حاضر در دولت که ای یارانه کل :مجری

: کل یارانه داخل کشور که در حال حاضر دولت روی سوخت، انرژی و آب پرداخت احمدی نژاد

هزار میلیارد(آن  27هزار میلیارد تومان است! یک دوازدهم )یعنی  370یا 360می کند بیش از 

را نقدی پرداخت می کند، و یازده دوازدهم آن را باز هم به همان روش قبل تقسیم می کند! یعنی 

بیشتر برداشت می کند! روی یازده دوازدهم هیچ صدایی  ،رسی داشته باشدهر کس بیشتر دست

نیست! یک دوازدهم دست ملت افتاده است که مساوی تقسیم شده است! همه سر و صداها برای 

این است؟!یعنی آن یازده دوازدهم که دست دولت است و توزیع می کند هیچ مشکلی ندارد؟! 

در نظر بگیریم می شود  ،ت نفت را هم که متعلق به مردم استحاال اگر کل درآمد ناشی از صادرا

آیا اشکال دارد و برای دولت  ،را مدیریت کند ملت اگر خودش بخواهد کار خودش . یک بیستم

شما  عذاب است؟! آقا خودش می خواهد مال خودش را مدیریت کند! مگر شما مالک او هستید؟

همه  و حتی رهبر می گوید من نوکر مردم هستم،رئیس جمهور همه ،کارمند مردم هستید، دولت

 کارمند مردم هستند، مردم بهتر خرج می کنند یا دولت؟! 

 راندمانش و بازدهی دولت بله که زنند میبعد جالب اینجاست که همین ها می روند مفصل حرف 

معلوم است در آن دفتر و دستکی که درست کردید، از یک  کند، نمی خرج درست است، کم

هزار و پانصد تومان به هر نفر دادیم و دیدیم که  45ان فقط دو ریالش باقی می ماند! ما توم

خانواده ها چقدر خوب مدیریت کردند! بعد یکی می آید می گوید مردم تنبل شده اند کار نمی 

یورو به هر نفر یارانه  2500کنند، چقدر به مردم توهین می کنند! کشورهایی هستند که ماهی 

 آیا در آن کشورها مردم تنبل شده اند؟! . می دهند
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عده ای فریاد برمی آورند که آقا سوء استفاده شد و اقتصاد به هم ریخت! یک بیستم کل درآمد 

نفت را شما از جیب خود مردم به خودشان می دهید و می گویید فساد شد! همه مشکالت تاریخ 

 اینطور مگر می شود کشور را اداره کرد؟ . آمد روی دوش مردم! این بد است

تازه همه اینها را ما بگذاریم کنار؛ مگر قرار نیست در کشور رای مردم حاکم باشد؟! بسیار خوب 

رفراندم یارانه انجام نشد؟! دولت همه سرمایه اجتماعی اش را به میدان آورد،  1393مگر سال 

کامال یک طرفه بود! خفقان . حمایت کردند صدا و سیما آمدند و مراجع هم قوه قضائیه، ،مجلس

یک نفر در تلویزیون پنج دقیقه به نفع یارانه حرف بزند، . بود، واقعا خفقان بود! سانسور شدید بود

همه گفتند باید پس بدهید، بد است، کشور را نابود کرده است، یک عده را دولت نگذاشت ثبت 

ی که تازه ازدواج کرده بودند و نیروهای مسلح با این نام کنند، مثل ایرانیان خارج از کشور، آنهای

 . مردم گفتند ما همین را می خواهیم %97حال 

مگر نباید نظر ملت حاکم باشد؟ چطور اینها خودشان را باالتر از ملت می دانند؟! هرچه گفتید و 

ندادید آن موقع به ما که وقت . هر استداللی داشتید ارائه کردید اما ملت استدالل شما را نپذیرفت

زمانی که می خواستید برگزار کنید و به مردم می . بیاییم تلویزیون پنج دقیقه با ملت حرف بزنیم

حدود بیست تا سی روز یک بند از صبح تا شب قبل و همینطور چند . گفتید برای ثبت نام نیایید

 . سال قبل از آن به یارانه ها فحش دادید

 فکر مردم بدهیم اجازه مردم همه به ما که نگاه نوع این که شود می مطرح جاها برخی : مجری

  .نیستند متخصص باره این در مردم همه چون نیست درست بگیرند تصمیم و کنند

متخصص وجود ندارد؟ تخصص را فقط همان چند نفر دولت دارند؟ این  %97: درایناحمدی نژاد

 . میگویمکه  همان نگاه خودبرتر بینی است

  .شود داده مردم به یارانه که دانیم مین صالح ما گویند می : مجری

: بالخره مگر نظر مردم نباید حاکم باشد؟ هرچه صالح می داند برای خودش می نژاد احمدی

دیگر کسی  مگر رای مردم نباید حاکم باشد؟. سرنوشت مردم را خودشان باید تعیین کنند. داند

« نه! من به رای مردم اهمیت نمی دهم! من حاکمم؛ هرچه من تشخیص بدهم»نمی تواند بگوید 

در اصل ششم قانون اساسی پذیرفته ایم امور کشور توسط آراء عمومی و اراده . این که غلط است

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

82  

 

 دولت بهار

میلیون نفر  5شما همه حرفها را یک طرفه زده اید دیگر؛ مردمی که متشکل از . مردم اداره شود

 ،در جامعه ایران میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی وجود دارد، 25ا ت 20 ،دانشگاهی هستند

اینها هیچ کدام استدالل های شما را نپذیرفته اند، بلندگوها به  ،انسانهای فرهیخته موج می زند

شما چرا می گویید قبول ندارم؟ تو ملت را قبول نداری! ملت . صورت یک طرفه دست شما بود

چه معیار دیگری وجود دارد جز اینکه بگوییم مردم پذیرفته . ساده است خیلی. هم تو را قبول ندارد

باز هم توهین می کنند و می گویند گداپروری است! دولت . اند؟روح جمعی جامعه پذیرفته است

 !آقای مردم نیست. چه کاره است؟ مستخدم و نوکر و پادوی مردم است

حاال یک گوشه اش را می اندازم  ،گشنهمن مالک کشورم حاال هم شما یک عده گدا »می گوید  

حقوقی که شما می گیرید ملت انداخته است جلویت،  !اینجور رفتار می کنند. . . . . !«جلویتان

. ملت به تو حقوق داده و گفته است بیا کارهای من را انجام بده و نوکر من و مستخدم من باش

تفرعن است! همان فرعنت  هماناین  .همه اش همین است. رییس جمهورش هم همین است

است، همان خودبرتر بینی است، همان استکبار است، همان شاه کوچولو است! می گوید من برتر 

 !از همه ملت هستم

درصد گفتند می خواهیم اما  97تو زورت را زدی، همه سرمایه اجتماعی ات را هم خرج کردی،  

ه مردم را قطع می کنید؟ نماینده مجلس باز هم توهین می کنید؟ چرا توهین می کنید؟ چرا یاران

درصد  12بیخود تصویب کرده! نماینده ملت باید حرف ملت را بزند نماینده مجلس  ؟تصویب کرده

درصد را بگذارند زیر پا؟ به  97درصد رای مردم را دارد چطور می توانند  15رای مردم را دارد، 

 نشا این حق از کجاست؟چه حقی؟ این حق را چه کسی به او داده است؟ بگوید م

درصد گفتند ما این حق را می خواهیم به چه حقی قطع می کنید؟ تحت پوشش کمیته  97 

 60یک خانه فقط میلیون وام قرض الحسنه گرفته قطعش کردند!  5 بیچاره امداد را قطع کردند!

آیا شما خوب خرج می  ؟؟ مگر دست شماستیبه چه حساب !قطع کردندیارانه اش را متری دارد 

هزار میلیارد تومان را یارانه داده اید بگویید  105هزار از  27کنید؟ بگویید کجا خرج کرده اید؟ 

بقیه اش را کجاها خرج کرده اید!؟ یک بیالن کار به مردم بدهید تا مردم قانع هزار میلیارد  78

 28آنوقت مردم آن . خرج می کنیدشوند که شما خیلی بهتر، با راندمان باالتر و بهره وری بیشتر 

ولی می گویید پول . می دهند به شما! از جیبشان هم میزنند و به شما می دهندهم را هزار 

نداریم کار عمرانی کنیم می خواهیم برویم یارانه مردم را برداریم کار عمرانی کنیم اگر پول ندارید 

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

83  

 

 دولت بهار

خدا از دنیا رفت درست کرده بود میلیارد خرج استخرت می کنی؟ استخری که آن بنده  8چرا 

! اگر پول نداری چرا همه ؟دیگر! مگر می خواهی چه کار کنی؟ می خواهی توی آن آب تنی کنی

میلیارد  2خودروهای اداره ات را نو کردی!؟ چرا دکور عوض می کنی؟ چرا افتتاحیه یک سد 

مردم مرتب توهین می تومان خرج دارد؟ اگر پول ندارید این خرج ها برای چیست؟ بعد هم به 

کنید که عذاب است! انگار که مردم مجرمند! مردم مالک کشورند رهبری فرمودند: مردم صاحب 

 . سهام کشورند، همه شریک ثروت کشورند

دالر باشد که خیلی بیشتر است می شود  100یک بیستم نفت به قیمت امروز حاال اگر قیمت  

یم مدیریت کنند اینقدر توهین می کنید به یک چهلم، یک چهلم را دادی دست مردم مستق

هزار تومان شان را کجا خرج کنند؟ و اولویت زندگیشان  45مردم؟ یعنی مردم نمی فهمند 

چیست؟ این همه چیز را خراب کرده؟ این حرف ها توجیه اقتصادی ندارد! توجیه منطقی و علمی 

ه طرح موفقی است و دولت هم ندارد فقط از یک خودخواهی و خودبرتربینی است! ضمن اینک

آیا باید لجن مالش کرد! مردم اینجا یک مقدار باال آمدند باید لجن . قبل آن را اجرا کرده است

 مال کرد! 

به شما بگویم یک عده معتقدند مردم باید همیشه ضعیف و تو سری خور باشند تا اینها رییس 

مردم باال  ،بنگاه های کوچک و سهام عدالت ،باشند! می گویی با مسکن مهر هدفمندی یارانه ها

من نمی خواهم مثل . مردم بیایند باال دیگر من را قبول نمی کنند! قبول نکنند تو بروو می آیند 

آن ها واژه برو به فالن جا را به کار ببرم، کی گفته تو باید رییس باشی؟ مردم رشد نکنند که تو 

م می شود را تو باهاش مخالفت می کنی! من که رییس باشی؟ هر کاری که منجر به رشد مرد

اینها می گویند مردم توقع شان افزایش پیدا کند ما دیگر . می دانم من با همه شان حرف زده ام

 . می آیند اداره می کنند ،میلیون نفر قوی تر از تو هستند 80نمی توانیم اداره کنیم! یکایک 

باشی؟ به هر قیمت! حتی با له کردن مردم! این نه چه کسی گفته تو به هر قیمت باید رییس  

نه منطق انقالب اسالمی است، نه منطق بزرگان دینی ماست، یک منطق . منطق اسالم است

 . به شما بگویم اگر عاقبت داشت قبلی ها می ماندند. خودخواهی است و این هم عاقبتی ندارد
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 ای محرومینسرپناهی بر ؛پروژه ملی مسکن مهر

 
 ؟!از جیب مسکن مهر می خورید، فحشش هم می دهید

 

هایی که پیرامون مسکن مهر هم وجود داشت توضیح دهید، چرا که این در مورد شائبه : مجری

ها اجرایی شد و هنوز هم تصور در جامعه وجود دارد که این طرح بدون توجه به زیرساخت

 .هایی در آن وجود داردنقصان

مگر کل . ها اجرایی شده استها ایرادهایی گرفتند که این طرح در بیابانبرخی نژاد :احمدی 

شهر  17ها شکل نگرفته است؟ ما تمدن ایران مگر در بیابان ؟ها ساخته نشده استایران در بیابان

ها االن های گذشته بوده، جالب است که همان دولتشهر مربوط به دولت 16جدید داریم که 

ما تنها شهر جدید . گیرندها ایجاد کرده بودند، به ما خرده میتکمیل شهرهایی که آن نسبت به

. الزم وجود ندارد کنند که زیرساختاعالم می. را در دولت نهم و دهم طراحی کردیم« سهند»

یک واحد . ایمکرده فراهم را همه ما که است …زیرساخت یعنی چه؟ اگر منظور آب، برق، گاز و

 . ایمبدون برق و آب که تحویل فردی نداده آپارتمان

یکسری . شودروزه تکمیل نمیمیلیون واحد مسکونی یک 3/4ای با البته باید قبول کرد که پروژه

کنند در اعالم می. با تأسیسات کامل قابل تحویل است، یکسری دیگر در مراحل پایانی قرار دارد

شهر کناری که مدرسه وجود دارد، مگر در همه برخی واحدها مدرسه وجود ندارد، قبول خب در 

ها جالب است ساکنان مسکن مهر راضی هستند، اما سیاسی ؟های تهران مدرسه وجود داردمحله
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هر کاری که ما کردیم را  ،سیاسیون مخالف ما که طبیعی هست هماین. کنندهمواره مخالفت می

مسکن شدند یا می خواستند صاحب ؟ آنهایی که صاحب هولی مردم چ. می گویند کار بدی است

ببینید اگر چه هر کاری هر چقدر هم از نظر ما کامل . نشنیدم کهمن  مسکن شوند حرفی دارند؟

هست، ولی با این حال ما انسان کامل باشد می شود به آن ایراد گرفت، کار بی نقص مال خدا و 

ایرادهایی که از ما می گیرند را تشریح همیشه آمادگی داریم که ادعاهایی که علیه ما می کنند یا 

 . و توضیح بدهیم

 ساختید؟  مهر مسکن پروژه در مسکن تا چند:  مجری 

میلیون و سیصد هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شد، دو میلیون وصد و هشتاد  4: احمدی نژاد 

از دو میلیون و صد و بیست هزار . هزار در شهرها، دو میلیون و صد و بیست هزار در روستاها

 درصد 30 با مسکن روستایی یک میلیون و شش صد هزار مسکن تمام شد، پانصد و بیست هزار 

 و میلیون یک هزار، هشتاد و وصد میلیون دو از شهرها در. شد تحویل  فعلی دولت به پیشرفت

 فعلی دولت به پیشرفت درصد 70 با  هزار وچهار نود و نهصد شد، تمام  هزار شش و هشتاد و صد

 . افتاد اتفاق نمایی جا بهترین  در خصوص جانمایی هم ما فکر می کنیم. شد داده تحویل

 : چرا؟ مجری

آن )یک میلیون و شصت هزار(  000/060/1: اوال از این مسکنی که ما ساختیم احمدی نژاد 

دو ) 000/120/2مال کسانی است که داخل شهرها بودند، روستاها که همه مسکن ساخته شده 

می . پس اینجا مشکل جانمایی ندارد. واحد داخل بافت روستاست (میلیون و صد و بیست هزار

یک میلیون و صد و )000/180/1گویند در شهرها جانمایی درست نشده است، در شهرها از 

 در خودشان یعنی هست مالک خود مال هزار( شصت و میلیون )یک 000/060/1 (،هشتاد هزار

 فرسوده بافتهای هزار( تای آن )دویست 000/200. ساختند مسکن آمدند داشتند زمین شهر

، حدود پانصد، ششصد هزار (شصت هزار واحد و دویست و میلیون )یک 000/260/1یعنی  است،

حدود چهارصد . هزار نفر ساختیم هم داخل شهر هستندواحد هم که در شهرهای زیر بیست و پنج 

همه بحثی که می کنند سر این چهارصد . هزار واحد هست که این در شهرهای جدید آمده است

شهرهای جدید . اما چهارصد هزار کجا ساخته شده است؟ توی هفده شهر جدید. هزار واحد است

 است، کرده طراحی مسکن فعلی وزیر جمله از  را کی طراحی کرده است؟ شانزده تا را دولت قبل

 بوده، کاره نیمه ؛ بهار گل مجلسی، مالصدرا، اندیشه، پردیس، شهر مانند  کردند شروع را شهرها
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ریز طراحی کردیم که که تب سهند شهر اسم به را شهر یک فقط ما. کردیم پر را ظرفیتش ما

 طراحی آقایان که است شهرهایی اش بقیه ؟دارد اشکالی آیا ببینند بروند هست، واحد هزار  سی

 ما. اند کرده طراحی که است خودشان به انتقاد بوده بد جانمایی اگر کنیم، چکارشان. اند کرده

ی دیگر همینطور می ول است، شده مطالعه مسئول و مشاور توسط چون است نبوده بد معتقدیم

 . گویند

میلیون و شصت هزار تا خود مالک است، یعنی پس روستاها که داخل بافت روستایی است، یک 

مردم توی شهرها زمین داشتند از تسهیالت مسکن مهر استفاده کردند، دویست هزار تا مشخصا 

به نام بافت فرسوده داده شده است، حدود سیصد یا چهار صد هزار تا از اینها هم مال شهرهای 

می ماند که توی همان هفده شهر جدید هزار تا  400زیر بیست و پنج هزار است، مجموعا حدود 

رفته است، که از این هفده شهر شانزده تای آن در دولت قبل طراحی شده است، بالخره ایراد هم 

 . که می گیرند باید ایرادی بگیرند که بخورد

 : شاید تاسیسات زیر بنایی اینها آماده نبوده است، راجع به این هم صحبت می کنید؟ مجری 

: درست است، اوال ما برای تمام این چهار میلیون و سیصد هزار قرارداد تامین احمدی نژاد 

اما چهار میلیون و سیصد . تاسیسات زیر بنایی را با وزارت نفت و نیرو بستیم، پولش را هم دادیم

هزار پروژه که یک دفعه شروع نمی شود، همه را هم نمی شود یک دفعه آب و برق داد، پروژه ای 

م شده و آماده تحویل هست، یکی نیمه کاره هست، یکی روی زمین تازه کلنگ می هست که تما

خورد، هر واحد مسکونی که تحویل داده شده تاسیسات زیر بنایی اش وصل بوده است، یعنی در 

برای بقیه هم طرح . دوره ما یک واحد تحویل داده نشده است که تاسیسات زیر بنایی وصل نباشد

هر وقت پروژه تمام می شد تاسیسات زیر بنایی وصل میشد و تحویل می  داشتند که می کشیدند

 . است بوده بالاستثناء  شد، حتی محوطه سازی برای همه اش

: خب بعد از این که شما دولت را تحویل دادید، روند رسیدگی به این تاسیسات کمی  مجری 

 . کند شده بود و گالیه هایی را به همراه داشت

وزارتخانه ها . خوب مثل بقیه کارهای کشور که متوقف شده است، متوقف کردند: احمدی نژاد 

 . قرارداد دارند و پولش را گرفته اند، مطالعه کردند، باید بیایند تامین کنند

 : یعنی جزء تعهدات بوده است که انجام نشده است؟ مجری 
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 . بله، باید انجام می دادند احمدی نژاد: 

برای من پیش می آید که شما از جیب و امکانات همه مردم بر می  سوال: آقای یک  مجری 

دارید، این را در اختیار بعضی آدمها می گذارید که شما حاال آنها را در روستاها شناسایی می 

کنید، یا داخل شهرها داوطلب می شوند که زمین خودشان را از امکانات مسکن مهر استفاده 

 آنها پول بدهند، این چه منطقی می تواند پشتش باشد؟کنند، چرا باید همه مردم برای 

: اوال که چهار میلیون و سیصد هزار واحد مال حدود شانزده میلیون نفر می شود، احمدی نژاد 

ضمن اینکه مسکن مهر قرار بود ادامه داشته باشد، هر زوج جوانی که تشکیل خانواده می دهند 

همه گرفته اند، پس مال همه است، منتها االن آنهایی  بتوانند یک خانه بگیرند، بیست سال بگذرد

 ،که دم نوبت هستند استفاده می کنند، اصال کار دولت این است از همه بگیرد به یک عده بدهد

ولی این یک عده تغییر می کنند، مثل آموزش و پرورش هست، االن همه مردم بچه مدرسه ای 

و به یک عده می دهد، نه به مرور که می گذرد پس دولت از جیب همه بر می دارد . دارند؟ نه

االن بهداشت و درمان طرح تحولی . همه به نوعی بچه مدرسه ای خواهند داشت، استفاده می کنند

هشتصد هزار نفر عمل جراحی می کنند ولی پولش از جیب -که درست کرده اند، سالی هفتصد

ی که دولت به کمیته امداد می دهد پول. کل ملت برداشته می شود، اصال دولت همین است دیگر

هر خدماتی که دولت می . از کجا می آورد می دهد؟ از جیب کل برمی دارد و می آورد می دهد

برای یک روستا آب، برق و گاز می کشد خوب از . دهد صد در صد همه که استفاده نمی کنند

هر خرج گاز کشی اش جیب همه برداشته است، بعضی از روستاها برای هر نفر پنجاه برابر ش

هست، باید بگوییم نمی کشیم چون از جیب همه برمی داریم، خوب آنها هم مردم خودمان هستند 

. این حرف اصال حرف خیلی ابتدایی است. جای دیگر او خدمت می کند جیب اینها می رود. دیگر

 . واقعا من نمی دانم این حرف بر اساس چه مبنایی زده شده است

: اینکه از جیب همه مردم برداریم و مثال برای شانزده میلیون نفر فکر کنیم، فکر نمی  مجری 

 کنید در مقطع زمانی کوچک تورم زا باشد؟

 : نه چرا تورم زاست؟احمدی نژاد 

 تورم می دانند؟ عامل را مهر مسکن  : خب خیلی از سیاسیون مجری
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خط اعتباری به بانک مسکن داده است و : ببینید آنها می گویند چون بانک مسکن احمدی نژاد

به یک تعبیر ممکن است این طور باشد، ولی . این تورم زاست ،در واقع پایه پولی را باال برده است

زمانی این مسکن مهر ایجاد شد که دنیا در حال رکود . چه قدر در مقابل چه اتفاقی که می افتد

کردند و بخشیدند، آمریکاییها دو هزار میلیارد دالر به اروپاییها دو هزار میلیارد دالر تزریق . بود

ما چیزی نبخشیدیم، آن هم کمترین میزان که . صنعت کارها بخشیدند تا اقتصادشان بچرخد

روال معمول بانکها بوده است، بانکها معموال از بانک مرکزی برای طرحهایشان بر می دارند، بعد 

سکن برداشته و به مردم وام داده است، یک ریال این را هم بانک م. هم سرجایش می گذارند

پول هم دارد برمی گردد، تا حاال بیش از دوازده هزار میلیاردش . بخشش هم در کار نبوده است

هم مردم صاحب خانه شده اند هم دچار رکود نشدیم، صنعتمان چرخیده است، . برگشته است

 . هم اینکه تورم قابل توجهی نبوده است

طی می کنند تورم ناشی از شوکهای ارزی که اتفاق افتاد، داخل و خارج با کمک دوستان یک خل

هم ؛ را به حساب مسکن مهر می گذارند در حالیکه وقتی ما نقدینگی را می بینیم، می گویند آقا 

مسکن مهر نقدینگی را برده است باال و تورم درست کرده است، می گوییم بسیار خوب ولی 

یخ مال دوره هشت ساله آقای هاشمی است، بعد مال آقای خاتمی و بعد بیشترین نقدینگی تار

آنها که مسکن مهر نداشتند، ولی نقدینگی شان باال رفته، و کجا رفته؟ از آن سمت . دولت ماست

کنیم، بگوییم آقا ما کمترین رشد نقدینگی را داشتیم چهار میلیون و سیصد هزار  سوالما باید 

میلیون هفتصد هزار تا را تحویل دادیم، شما که مسکن مهر و یارانه هم مسکن را کلید زدیم، دو 

نداشتید چرا نقدینگی را اینقدر باال بردید، همین االن دولت آقای روحانی یارانه ها را از این ور 

آن ورش زدند و کنترل کردند و قیمتها را باال بردند و ندادند، مسکن مهر هم که متوقف است، اما 

چهار صد و پنجاه و هفت هزار میلیارد تومان رسیده به هزار و دویست هزار میلیارد  نقدینگی از

پروژه بزرگش کو؟ . مسکن مهرش کو؟ نیست. خوب این همه نقدینگی تورم هم دارد دیگر. تومان

ما اگر دو سه در صد هم در ظرف هشت سال تورم به ازای هر سال داشتیم، به جایش . نیست

هزار واحد مسکن داشتیم، که ادامه هم داشته است، قرار بود از این  چهار میلیون و سیصد

قسطهایی که بر می گردد ما به متقاضیان جدید بدهیم، یعنی این چهل هزار میلیارد تومان اعتبار 

مال بانک مسکن باشد و این را هی بچرخاند طی پنجاه سال و کسانی که ازدواج می کنند و نیاز 

تسهیالت استفاده کنند، خوب پروژه را متوقف کردند، یعنی بعد از پانزده  به مسکن دارند از این
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پروژه را متوقف کردند ولی هیچ منطقی ندارد نقدینگی . بیست سال همه جمعیت ایران می شد

پنج و نیم برابر  ،که بیش از هفت برابر شده است، تورم ندارد نقدینگی ما که پنج و چهار دهم

 . ند حرف است دیگرگفته ا. شده تورم دارد

 خواستیم می ما که : خاطرم هست یکی از پیشکسوتان انقالب در صحبتهایشان گفته اند  مجری 

 برعکس و نشد ولی شوند نشین زعفرانیه نشینها شهر جنوب همه یعنی شوند، نشین زعفرانیه همه

 . نقدهای تندی که این مسکن مهر در شان مردم ایران نبوده است و شد

: یعنی آنها می خواستند مردم را ببرند زعفرانیه و ما به بیابان بردیم؟ معنایش این نژاداحمدی  

مشخصا . اوال قانون اساسی دولت را برای تامین مسکن مناسب برای همه مکلف کرده است است؟

و اصول متعدد بعدی به بهانه های مختلف به مسکن اشاره کرده است که تکلیف دولت  3اصل 

سال هم دولت  24ما اولین دولتی بودیم که بعد از انقالب سر کار آمدیم؟ یا قبل از ما ا آیاما . است

 . های دیگر بودند که هر سه متحد بودند و مدل فکری اقتصادی شان هم یکی بود

 . : اتفاقا آقایی که اظهار نظر کرده بود خودش در دو دوره رییس جمهور بود مجری 

آقای محترم در آن بیست و چهار سال ما جلویتان را گرفتیم؟ نکند  ،: بسیار خوباحمدی نژاد 

دستتان بوده دولت مشکالت دهه شصت هم تقصیر دولت ما بوده است؟ شما بیست و چهار سال 

هزار واحد مسکونی را در شهرها را حمایت کرده است، ما دو  300است، کل دولت های قبل از ما 

سال قبل از  24کل . ت کردیم، مردم هم خودشان می سازندمیلیون وصد و هشتاد هزار را حمای

خوب . هزار مسکن روستایی ساخته است، ما یک میلیون و ششصد هزار تحویل دادیم 127ما 

شما اگر هم می خواستید این کار را بکنید؛ به غیر از همکاران خودتان چه کسی را زعفرانیه نشین 

 جالب بعد شدند، نشین زعفرانیه همه هابعد دولت توی  آنهایی که پابرهنه آمدند. کردید؟ بگویید

 همین باشند، داشته ویال که مردم به بدهیم زمین یعنی ،«شهر باغ طرح» گفتیم می که ما است

 . ا به ما حمله می کردند که این حرف غلط استه

 دولت آن در را طرحی زمان آن زاده عبدالعلی آقای یعنی اصالحات دولت مسکن وزیر  : مجری 

 صاحب را خانه یک از متراژی بتوانند اشخاص که متری، مسکن فروش عنوان تحت کردند ارائه

ونی هم وزیر راه و شهرسازی اشاره کردند که سراغ مسکن اجتماعی می خواهند کن دولت در شوند،

می خواهم به عنوان . هایی که ساخته شد در شان مردم ایران نیست بروند و اینکه این مسکن

 آخرتان نظرتان را در این مورد بشنوم حرف
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: اینکار را نکردند که ببینیم کارشان چی هست، آن که موجود است کارهای قبلی احمدی نژاد 

کارهای قبلی شان همین طرحها، همین معماریها، همین مشاورها، همان مهندسان . شان است

البته خوب نسبی  د است؟ب که مسکن مهر را هم طراحی کردند است دیگر، پس چطور می گویند

خوب  هخودتان زندگی می کنید می گویید چو مقایسه ای است دیگر شما با توجه به جایی که 

خوب کسی که ویالهای چند هزار متری زندگی می کند، اصال متوجه نمی شود . بد هاست چ

بنشینی اجاره نشینی چی هست، شصت سال برای یک آپارتمان قسط بدهی، یعنی چی؟ زیرزمین 

بله کسی هم می تواند پیدا شود بگوید . یعنی چی؟ هر سال آالخون واالخون، متوجه نمی شود که

ویالی پنج هزار متری دون شان انسان است، انسان بی نهایت است ویالی هفتاد هزار متری باید 

ولی شما بخواهی . بدهیم، این حرف که خوب مفت هم هست گفتنش دو دقیقه ای آدم می گوید

مردم را صاحب خانه کنی آن هم چهار میلیون و سیصد هزار چقدر کار، مدیریت و زحمت می 

برد؟ بالخره یک آجر روی آجر گذاشتن چقدر فکر می برد، ما عملکردها را مقایسه می کنیم نه 

دولتهای گذشته چقدر مردم را صاحبخانه کردند؟ دولت نهم و دهم چقدر مردم را . حرفها را

دند، بسیار خب االن هم که دولت دست شماست، ستاندی بزن، خب در این چهار صاحب خانه کر

سال دو تایش را می ساختند دو تا دانه، دو تا خانواده را می بردند در خانه ای که در شان ملت 

پس ببینید بحثهای مسائل تخصصی را ما بیاییم آلوده کنیم به بحثهای سطحی سیاسی هیچ . بود

 . می کند، هیچ وقتوقت کشور پیشرفت ن

 نبود؟ کشور در تولید بازدارنده رفت؛ مهر مسکن برای که پولهایی این  : مجری 

: خود مسکن هم تولید است دیگر، مسکن موتور محرک تولید است، در همه جای احمدی نژاد 

دنیا ساختمان و مسکن محرک تولید کشور است، هر کس بخواهد به بخش اقتصاد شتابی بدهد، 

 . مسکن و ساختمان را فعال می کند می آید

 کرد؟ کمک کشور در تولید به که گویید می شما یعنی :مجری 

 . دیگر شود می فعال گوناگون صنایع: بله احمدی نژاد 

 چطور؟ اشتغال :مجری 

 بناست، و کارگر و نقل و حمل و صنعت دیگر، هست اشتغال شود فعال صنعت خب: احمدی نژاد 

 یکی کند، می درست کابینت یکی آن کند، می درست مبل یکی است، شوفاژکار و کش سیم
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مسکن اتفاقا اشتغال خالص است، مسکن . ت می کند، همش همین است دیگردرس خانگی لوازم

وقتی حرکت نکند، کما اینکه االن سه سال است خوابیده است، کل اقتصاد و صنعت خوابیده 

ابینت و کاشی و لوازم شیرآالت و لوازم آشپزخانه و است دیگر، از فوالد و سیمان و گچ و آجر و ک

 اینها همه شود می فعال مسکن. دیگر است تولید همش …مبل و فرش و دکور و دیوار و المپ و 

 جزء مسکن است، موتور مسکن یعنی. شود می درست مسکن فروشند، می و کنند می تولید

 . است دنیا جای همه در اشتغالزایی و اقتصادی حرکت اصلی موتورهای

اوال . یک نکته ای را هم من بگویم که گفتند این مسکن های مهر مدرسه و پاسگاه و مسجد ندارد

برای همه طراحی شده، جانمایی شده، بخشی اش هم ساخته شده و آماده شده، بخشی اش توی 

ز را آماده باالخره اینکه می گویند همه چی. طراحی بوده شروع شده، اما حاال نداره خوب شما بساز

 . کنند و صد درصد چرا تحویل ندادند، ما هم ادعایی نکردیم، یک پروژه ای در حال حرکت است

اما حاال جالب است در یک قلم دولت فعلی فقط پنج هزار میلیارد تومان از زمینهای مسکن مهر 

جزء خود  خوب این مسکن مهر آمد که این زمینها ارزش پیدا کرد دیگر، واین زمینها. را فروخت

رفتند دوباره قیمتها را بردند . طرح است آقا فروختی خوب خرج خودش و زیر بناهایش بکن دیگر

باال و از مردم دوباره پول گرفتند، این اصال درست است؟ این مال همین مردم است، یک قلمش 

ههای کل با پنج هزار میلیارد تومان تمام مساجد و مدارس و درمانگا. را من گفتم، باز هم هست

مسکن مهر درست می شود، چرا جای دیگر بردید؟ از جیب مسکن مهر می خورید بعد فحشش 

هم می دهید؟ این خیلی بی انصافی است، هم دوازده هزار میلیارد تومانی که مردم تا حاال قسط 

رد برگرداندند این را به مسکن مهر بر نگرداندند، این را گذاشتند بانک مسکن با سودهای باال دا

 .به جاهای دیگر وام می دهد، بعد همچنان فحشش را به دولت قبل می دهند

اینها را برگردانید به مردم االن اسیرند، نیمه تمامها را تمام کنید، جدیدها را شروع کنید، یا نمی  

دانم می گویند مشتری ندارد، خب وقتی شما می زنید توی سرش، تحویل نمی دهی، قیمت را 

؟ مردم توهین هم می کنید بعد انتظار داری برایش پشت دفترت صف هم بکشندبه باال می برید، 

این که خیلی بد است، شما همان مدل کار که ارزان در می آورد با همین کیفیت که شما در می 

آوردی، ما با نصف قیمت در می آوردیم شما هم در بیاور ببین چقدر مشتری دارد، البته بعضی 

 . جاها می خواهند نگه دارند و گران تر بدهند
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 های زودبازدهبنگاه

 
های زودبازده طرحی عالمانه است، چرا که هم در راستای فعال کردن کل بنگاهاعتقاد دارم طرح 

 شودکننده ثروت میباشد و هم زنجیره تولید را کامل نموده و توزیعجامعه می

 

سال  4خصوص در به های زودبازدهبا وجود همه انتقادهایی که به طرح ایجاد بنگاه : مجری 

 ها ادامه یابد؟اعتقاد دارید که باید این طرحبازهم است، گذشته مطرح شده 

اگر قرار  ؟ببینید به اعتقاد شما آیا اصالً کار بدون نقطه ضعف در دنیا وجود دارد احمدی نژاد :

باشد هر طرحی که دارای نقاط ضعف باشد را متوقف کنیم پس اصالً نباید کاری را انجام دهیم، 

عنی در قله قرار داریم پس کاری برای انجام باقی نمانده چرا که اگر کار بدون ضعف داشته باشیم ی

ها را نبینیم یعنی باید هیچ تصمیمی ها را برجسته کنیم و خوبیکه قرار باشد ضعفاین. است

های زودبازده طرحی عالمانه است، چرا که هم در راستای فعال اعتقاد دارم طرح بنگاه. نگیریم

 . شودکننده ثروت میه تولید را کامل نموده و توزیعباشد و هم زنجیرکردن کل جامعه می

دلیل نداشتن تخصص گیرنده قبول دارید که بخشی از تسهیالت منحرف شد و یا به :مجری

 تسهیالت واحدها به ورطه تعطیلی افتادند؟
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شد های کوچک زودبازده در دولت اجرایی میدر طول سه سالی که طرح بنگاه احمدی نژاد :

مجموع تسهیالت کل کشور در . های اعطا شدهزار میلیارد تومان تسهیالت به بنگاه 24مجموعاً 

درصد  8درصد و حدود  10هزار میلیارد تومان بود، یعنی کمتر از  300همان بازه زمانی بیش از 

براساس آمار رسمی با اسم و . های زودبازده اختصاص یافتکل تسهیالت اعطایی کشور به طرح

 . ها ایجاد شده استشغل در این بنگاه 60ن و آدرس یک میلیو

چندین دستگاه نظارتی دولت در سراسر کشور به تأسی از القائات انحراف تسهیالت در این طرح 

این در حالی . درصد انحراف در اعطای تسهیالت وجود داشته است 5تا  4متوجه شدند که تنها 

کردند که مثالً اعالم می. تأکید داشتنددرصدی تسهیالت 24بود که مخالفین دولت بر انحراف 

کار جای کارتولیدی مبادرت به خرید منزل برای خود کرده، با وجودی که اینگیرنده تسهیالت به

درصد  8درصد از  24دانم، اما اگر این میزان انحراف را هم وارد بدانیم بازهم را نیز نوعی تولید می

شود و اصالً درصد که واقعًا رقم ناچیزی می 2می شود  های اعطایی به تسهیالت زودبازدهکل وام

درصد انحراف از کل تسهیالت به پا شود تا  2معلوم نیست چرا باید این همه سرو صدا برای 

درصد که  92جالب است هیچ مرجعی در مورد آن . طرحی با این درجه از اهمیت متوقف شود

های زودبازده دهد برخورد با طرح بنگاهشان میآورد که ندرصد معوقه دارد سخنی به میان نمی 18

درصد هم  8که آن نکته مهم دیگر این. تر از آنکه علمی و تخصصی باشد سیاسی بوده استبیش

درصد آن به بانک مرکزی اختصاص یافت، چرا که در آن  7ها تأمین نشد از منابع معمول بانک

توانیم وام بدهیم، تسهیالت به شد که نمیکرد اعالم میمقطع هم هر فردی به بانک مراجعه می

درصد منابعشان را در جایی که  100ها در واقع بانک. های کوچک اختصاص یافته استبنگاه

های زودبازده را درصد تسهیالت موردنیاز بنگاه 8درصد از خواستند استفاده کردند و تنها یکمی

ها از روی در واقع همه حاشیه. ق را اعالم نکردندگاه این حقایها هیچمتأسفانه بانک. تأمین کردند

 . یکسری اطالع نادرست منتشر شده صورت گرفته است
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 سهام عدالت

 
 سهام عدالت حق مردم است، چرا می خواهید از جیب مردم بردارید!؟

 
طبق تفسیر . یکی از مواردی که مردم اصرار دارند گفته و رسیدگی شود، مسئله سهام عدالت است

و قانونی که تنظیم شد، قرار شد بنگاه هایی که متعلق به دولت است، به بخش خصوصی  44اصل 

درصد  60دهک یعنی  6درصد این واگذاری ها به  40باز تصویب شد که . و به مردم واگذار شود

البته واگذاری های عمده هم به صورت قسطی است، . جمعیت کشور بصورت قسطی واگذار شود

درصد را اول می گیرند و بقیه را در اقساط چند ساله از خریداران اخذ می  20ر معموال حداکث

 . کنند

. میلیون 80امروز مردم چند نفر هستند؟ . درصد مردم داده شود 60درصد واگذاری ها به  40باید 

 . میلیون نفر باید از این سهام بگیرند 48یعنی . میلیون نفر 48درصدشان می شود  60

میلیون نفر شناسایی شدند که قرار شد به هر نفر یک میلیون سهم بدهیم  40حدود  در دولت قبل

این . متن مردم هم از این واگذاری های بنگاه های دولتی بهره ای ببرند. که مردم شریک باشند

 و هم در قانون بود، هم در سیاست هایی که رهبری ابالغ کرده بود و دولت هم دنبالش بودام 

 . کرد اییشروع به شناس

. میلیون نفر شناسایی شدند و تقریبا همین مقدار هم سهام تخصیص داده شد 40نزدیک به 

بخشی از سهام بنگاه های مختلف شناسایی شد، سهام نسبتا خوب و این ها در یک سبدی قرار 
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داده شد، تعریفات حقوقی و مراحلش انجام شد و از محل آن یک میلیون تومان سهم به حدود 

 . میلیون نفر اختصاص داده شد 40

سود دو قسمت بشود، . از اول، دولت قبل قرار گذاشت که بازپرداخت اقساط را از محل سود بدهند

درصد دیگر برود به محل قسط تا این یک میلیون تومان  50درصد آن را به مردم بدهیم و  50

درصد این جمعیت به  20 دهک یا 2توجه داشته باشیم که . تأدیه بشود، یعنی از دم قسط بود

دستور و موافقت رهبری قرار شد رایگان داده شود که رایگان داده شد، یک مرحله سود هم 

باید ببینیم چرا  وتا االن نشده! که پرداخت شد، به آن ها باید تا االن سود پرداخت می شد 

درصد  20نی دهک هستند، یع 2پرداخت نشده! به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی که حدود 

اما بقیه، . میلیون نفر شده است 16میلیون نفر می شد و االن نزدیک  14جمعیت که آن زمان 

درصد سود به خودشان  50میلیون نفری که سهام عدالت گرفته اند و قرار بود  26یعنی حدود 

 . درصد برود برای تأدیه اقساط 50داده شود و 

نیست به مردم سود بدهید، همه سود برود برای مجلس یک مصوبه گذراند و گفت خیر! الزم 

تأدیه اقساط! بسیار خوب، قانون شد و ما هم شروع کردیم به اجرای قانون و تا االن هم اجرا شده 

 . است

سال، اختصاص پیدا کرده  10سال،  8امروز دولت آمده و می گوید که تمام سودهایی که در مدت 

 460می خواهند همه آن سهام را داشته باشند باید  هزار تومان است و اگر کسانی 540حدود 

خوب! مردم شاکی شده اند و اعتراض دارند، اعتراض های فراوانی کردند، . هزار تومان جدید بدهند

 . من می خواهم این موضوع را یک مقدار باز کنم. به بنده هم مراجعات فراوانی شده است

اگر حداقِل سود را ما در . برابر است 2/5داقل سهام که سهام خوبی بوده، قیمت آن هم االن ح

نظر بگیریم تا االن باید یک میلیون تومان پُر می شده، بلکه اضافه هم می آمده! اما مسئولین 

واگذاری و مسئولین دولت می گویند نخیر پُر نشده، بیایید بپردازید! خب این نیازمند یک 

گرفته  امور سهام عدالت را دست خودشچون دولت فعلی آمده و همه . حسابرس مستقل است

االن دولت . است! قبال شرکت های استانی بود که مال خود مردم بود و آن ها نظارت می کردند

هزار تومان شده است! خوب! اینجا باید  540گرفته است دست خودش و می گوید کُل سود 

هام دار وجود دارد که میلیون س 40. حسابرس مستقل برود گزارش درآورد و آن را منتشر کند
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این اتفاق نیفتاده، . ت های شرکت هایباید همه آن ها مطلع شوند از فهرست ریز و لیست فعال

 حاال می گویند بیایید پول بدهید!

 برای هر یک نفر اینطور نیست! االن علی القاعده باید یک میلیون تمام شده باشد، سهامم بنظر

این واگذار شده، ما شرطی نگذاشتیم که . میلیون تومان ارزش دارد، مال مردم است 5/2حداقل 

سال نتوانست قیمت سهم را پُر بکند ما به التفاوت را دولت بتواند بگیرد!  10اگر سود حاصل طی 

سال قبل اختصاص داده شده، آن  10نخیر! ما نمی توانیم با یک مصوبه امروز حقوق مردم را که 

 از بین ببریم!حقوق را 

هزار میلیارد  18هزار میلیارد تومان، تقریبا  40درصد  46درصد چقدر می شود؟  46حاال این 

سود آن آمده، باید ببینیم کجاست؟ خوب سود آن را جمع . این مال مردم است. تومان می شود

ل مردم این ما. می گویند شرکت ها نمی دهند! بیخود نمی دهند! بروید و بگیرید. آوری کنید

 . سهام را آزاد کنید تا مردم بتوانند آن را بفروشند. بگذارید روی هم و تسویه کنید. است

حاال اگر دولت پول کم دارد، چرا می خواهید از جیب مردم بردارید!؟ اینکه کار بدی است! تو می 

حدود خواهی سهامی را که مال مردم است؛ یک بهانه ای بیاوری و بخشی از آن را تصاحب کنی 

هزار میلیارد  45هزار میلیارد تومان بفروشی! در واقع  45هزار میلیارد تومان، بعد خودت  18

 . تومان را می خواهید از جیب مردم بردارید برای هزینه ها! این کار درستی نیست

من فکر می کنم باید توجه داشته باشید که این سهام عدالت مال مردم است، زودتر تعیین تکلیف 

، حسابرس مستقل این کار را انجام بدهد و آن را آزاد کنید تا مردم بتوانند این سهام را خرید کنید

 . و فروش بکنند

بی جهت فشار نیاورند که آقا . امیدوارم که توجه بکنند و زودتر سهام را بگذارند در اختیار مردم

 هزار 18. است غلطی کار هم بپردازند مردم اگر اما! …باید پول بدهید، اگر تا فالن زمان ندهید

 دچار عدالت سهام دارندگان اکثر که شرایطی این در ؟!بپردازند باید چه برای مردم تومان میلیارد

 داده قبال که پولی هم آن ؟!بدهند پول دوباره و بیایند باید حاال. هستند شدید اقتصادی مشکل

امیدوارم . بدهند! این کار درستی نیستز محل سهام عدالتشان برداشت شده، باز هم باید ا یا! اند

 . که رعایت بکنند و این دغدغه مردم را مرتفع کنند
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 انرژی هسته ای و تحریم

 

 «!غیرت ایرانیم اجازه نمی دهد هم وطنم را اگرچه مخالف من است، به بیگانه بفروشم»

 

 یادداشت: 

 :می نویسد  «سخت تصمیم های» وزیر خارجه سابق آمریکا در کتاب هیالری کلینتون

احساس کردم به ما  -خاتمی سر کار آمد - که در ایران رییس جمهور عوض شد 1997در سال »

اینجا اولین جایی بود که  و در جریان افغانستان با ما همکاری کرد و چراغ سبز نشان می دهند

 . زیرا ایران موضع ضعف گرفته است باید پیچ تحریم را سفت کنیم احساس کردیم

و  -احمدی نژاد- رییس جمهور دیگری آمد که ادبیات تندی داشت( 1384)  2005اما در سال 

( ایران پیشرفت فوق العاده ای در 1388) 2009در سال . ما مجبور شدیم عقب نشینی کنیم

منطقه کرده بود و حزب اهلل و حماس اسراییل را شکست دادند و به بن بست کشاندند و پادشاهان 

( 88اعتراضات تهران)فتنه  2009 در سال  دوباره .نظاره گر وضعیت منطقه بودندعرب با ترس 

 «.را تشدید کنیم رقم خورد و ما احساس کردیم که می توانیم تحریم ها

 : 2009در سال  رئیس سازمان اطالعاتی سیامایکل هایدن، 

و نوترونی در نطنز نیست که به سالح هسته ای تبدیل شود. آنها در نطنز اعتماد  هیچ الکترون »

 «.و به این دانش و اعتماد به نفس هم دست پیدا خواهند کرد به نفس می سازند
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بر  احمدی نژادکه به دولت  یکی از اصلی ترین مباحث مطرح شده در سال های گذشته: مجری

میگردد و خیلی ها در باره آن حرف می زنند و مردم هم می خواهند پاسخ صریح بگیرند به انرژی 

اصال چه . تبدیل به یک مطالبه عمومی شد احمدی نژاددر دولت  کههسته ای مربوط می شود 

شد که انرژی هسته ای، حق مسلم ما شد؟ یعنی اینکه مردم به این نقطه رسیدند که آن را حق 

 . م خود بدانندمسل

هر ملت، فرد یا هر کشوری که بخواهد پیشرفت کند و جایگاه واقعی خود را به  احمدی نژاد:

دانش و دانِش تبدیل شده به فن نیازمند است تا بتواند راه  ،دست آورد؛ به علم و تکنولوژی

و فنون،  بعضی از علوم. پیشرفت خود را هموار سازد؛ مسایلش را حل نماید و بهتر زندگی کند

یعنی وقتی حرکت می کنند؛ بقیه علوم و فنون را . نقشِ لوکوموتیو را دارند و پیشران هستند

این ها وقتی رو به . علومِ پیشران هستند ،علوم زیستی. دنبال خودشان می کشند و جلو می برند

می کنند  جلو حرکت می کنند یا بر یک قله ای مسلط می شوند؛ راه را برای حرکت بقیه علوم باز

 . تا خودشان را به آنجا برسانند

یعنی . تکنولوژی های بیو، نانو و هسته ای و هوافضا، تکنولوژی های پیشران و لوکوموتیو هستند

وقتی می خواهیم ماهواره به فضا بفرستیم، دهها دانش و تکنولوژی باید پیشرفت و ارتقاء پیدا 

صدها  ،در این مسیرِ پیشرفت. سمان پرتاب کنیدکند تا جایی برسد که بتوانید ماهواره را به آ

مساله اجتماعی، صنعتی، علمی، شهرسازی و ساختمان نیز حل می شود و زندگی را بهبود می 

 . بخشد و آن قله را هم هدف قرار می دهد

یعنی لوکوموتیوی است . انرژی هسته ای، دانش و فناوری هسته ای نیز یک لوکوموتیو اصلی است

بسیاری از علوم و تکنولوژی ها را به دنبال خودش بکشد و به جلو هدایت کند و این  که می تواند

 واقع در که را  NPTسال قبل، معاهده ای به ناِم ان پی تی 40ملت ما هم از . حق هر ملتی است

در مقابل یک حقوقی بدست آورده است که . امضاء کرده است ،نشرِ بمب هسته ایست از ممانعت

قبل از انقالب تالش . فناوری و دانشِ هسته ای در زمینه های صلح آمیز استفاده کندبتواند از 

هایی صورت گرفت و قراردادهایی با برخی از کشورها بسته شد، به محض اینکه ملت وارد صحنه 

بعدها دوباره تالش هایی آغاز شد تا ما از این حق . انقالب شد؛ یک طرفه همه را به هم زدند

این مساله بار . ن که متعلق به هر ملتی است و الزمه پیشرفت است؛ استفاده کنیمطبیعی خودما
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یکی از توقعات طبیعی . برخورد کرد و مجددا قفل شد 84و  83و  82دیگر به بن بست های سال 

اینکه همه مردم . مردم از بنده به عنوان خادم و کوچک خودشان، این بود که این حق استیفا شود

خدادادی و قانونی است که از ملت  ،مسلم ماست و این حق هم یک حق طبیعیمی گفتند حق 

 . سلب شده بوده و مردم از این امر به شدت ناراحت بودند

همه مردم یک حرف را فریاد  ،بنده به همه شهرهای ایران سفر کردم و در هر جا که وارد شدم

لت ایران کامال درست است این حرف، م. زدند و گفتند که انرژی هسته ای حق مسلم ماست

 . کند نفی را آن و بگیرد نادیده را حق این تواند نمی دنیا از ای نقطه هیچ در کس هیچ و 

نمی شد کاری کرد که هم ما به انرژی هسته ای برسیم؛ هم آن تحریم ها اتفاق نیافتد؟ : مجری

 . شاید این بخاطر نوع نگاه شما بود که تحریم ها را اصال قبول ندارید

در فضای رسانه ای و از سوی گروههای سیاسی، حرف هایی زده . : نه! اینطور نبوداحمدی نژاد

می شود که خودشان دوست دارند و می خواهند رقیب را به هر ترتیبی نفی کنند! ما به سراغِ 

سازی اول به غنی . فناوری های قانونمند و نظام مند و مجازِ هسته ای رفتیم و آن را توسعه دادیم

 20رسیدیم، یک آبشار، دو آبشار و سپس صنعتی شدیم و همین طور به تکنولوژی غنی سازی 

درصد نیز و سانتریفیوژهای جدید دست پیدا کردیم و همه این ها هم طبق قوانین بین المللی 

. اما در موضوع هسته ای، ایران یک بهانه ای دارد. هیچ کس نمی تواند به این ها ایراد بگیرد. است

بیگانگان طی پانزده یا شانزده سال روی همین بهانه دارند پافشاری می کنند و آن هم یکسری 

فعالیت هایی است که زمان اتفاق آنها به در دوره ای بازمی گردد که آقای روحانی مدیر هسته ای 

 آن ها معتقدند که انحراف، صورت گرفته و به سمتِ نظامی گری بوده. )دولت آقای خاتمی(بود

تمامِ قطعنامه های صادره در موضوع هسته ای چه در آژانس و چه شورای امنیت سازمان . است

مطرح  )دوره مدیریت هسته ای(ملل، مربوط به آن ادعاهایی می شود که در دوره آقای روحانی

بوده است و اال هیچیک از قطعنامه های آژانس یا شورای امنیت سازمان ملل ؛ مربوط به دولت 

با اینکه تقریبا اصل انرژی هسته ای و توسعه فناوری هسته ای در این دو . و دهم نیست های نهم

درصد رسیدیم؛ صفحه سوخت درست کردیم؛ صنعتی شدیم؛  20دولت بوده است که طی آن به 

. سانتریفیوژ های نسل جدید آوردیم و آزمایش کردیم؛ روی آن هیچ ایرادِ قانونی وجود ندارد

همین آقای روحانی مذاکره کرد؛ رفتند تعطیل . آن ها قبال ایراد گرفتند. مربوط به قبل است

مردم خواستند . به گونه ای تعهدات را داده بود که حق ما را به طور کامل سلب می کرد. کردند
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این حق برگردد لذا ما به صراحت به آژانس گفتیم که حرفتان چیست؟ آقای الریجانی که رئیس 

سئوال صریح و یک سئوال مبهم در مورد  6آن ها . ه با آقای البرادعیمجلس بود؛ رفت مذاکر

ی سوالهر . ادعاهای آمریکا درباره هسته ای ایران مطرح کردند که من گفتم این آخری را نپذیرید

منتها آقای الریجانی نظرش . تا را بپذیرید این اخری را نپذیرید 6. صریح بود ما جواب می دهیم

تایش را  7لذا هر  ،درستش می کنیم؛ حل می کنیم و حرف هایی از این دست این بود که نه! ما

 . پذیرفتند

 آقای الریجانی آن زمان دبیر شورای امنیت ملی بود؟ :مجری

تا را پاسخ دادیم  6آن . : بله ایشان دبیر شورای امنیت ملی و مسئول مذاکرات بوداحمدی نژاد

زمانی که آقای روحانی مسئول هسته ای کشور بود، باز که همه آنها به قبل از دولت من یعنی 

ی انحراف اما در موضوعِ ادعا. کردیم و آژانس گفت قانع کننده است سوالآن شش تا را . می گشت

 سواللذا پی در پی . ، گفتم ادعا پایانی ندارد و دست خود آنهاستاز مسیر صلح آمیز هسته ای

گفتند چون شما قبال منحرف شده اید؛ پس باید متوقف آنها . دادند و نتیجه اش قطعنامه بود

مشکل بنده این بود که می گفتم ادعاهای . کنید و یک تعهداتی را بپذیرید بعد بیایید ادامه دهید

یعنی ما حاضر نشدیم هموطنانمان را به بیگانه بفروشیم! آن طور که بعدی . شما درست نیست

 . های ما این کار را کردند

یعنی شما از عملکرد دوره آقای روحانی در زماِن دبیری شورای عالی امنیت ملی بطور  :مجری

 کامل دفاع کردید؟

و اال در مورد فعالیت . شما باید بیایید اثبات کنید. بیخود است ادعای شماما گفتیم  احمدی نژاد:

به مو طبقِ مقررات  های دوره ما، ادعایی وجود ندارد زیرا همه اقدامات ما با اجازه آژانس و مو

ما حاضر نشدیم  کهماست دولت اما یک ادعاهایی هست که مربوط به قبل از . انجام شده است

 . را قبول نداریم این ادعاهاما گفتیم که . بگوییم این ها مربوط به دولت قبل بوده است

ر تهدید علیه ملت اتفاق افتاد و به عنوان ابزا روحانیبین بیگانگان علیه دولت متاسفانه چیزی که 

 . ایران استفاده شد زیرا به بیگانگان گفتند که اگر با ما راه نیایید؛ قبلی ها بازمی گردند
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غیرت ایرانیم اجازه نمی دهد هم وطنمان . من یک ایرانی هستم. ما چنین رفتاری را قبول نداریم

  . را اگرچه مخالف من است، به بیگانه بفروشم

، 84ما یک سیری را در هسته ای طی کردیم؛ در سال . به نام ما تمام شدما ایستادیم و بعد هم 

تثبیت به این معنا که ما از این حق استفاده کنیم و . گفتیم این حق باید تثبیت شود 86، 85

آن ها هم خیلی تالش کردند جلوی ما را بگیرند اما . استفاده کردیم تا به مرحله صنعتی رسیدیم

که ما هسته ای شدیم؛ من مصاحبه کردم و گفتم تا االن تالش کردید  86سال . موفق نشدند

حاال که نمی توانید از چنگ ما در بیاورید؛ بسم اهلل دوره تقابل . جلوی ما را بگیرید؛ اما نتوانستید

را کنار بگذارید تا دوره تعامل را شروع کنیم زیرا ما هم هسته ای هستیم و آماده ایم تا با هم 

 …ادامه دادیم ،و این تالش ها را برای بردن به فضای همکاری همکاری کنیم

اینکه . شما گفتید که ما با آمریکایی ها مذاکره نمی کنیم ،طبق اظهارات آقای صالحی :مجری

 …میفرمایید ما گفتیم تعامل می کنیم

. : ما یک کشور هسته ای شده بودیم و برای تعامل و همکاری اعالم آمادگی کردیماحمدی نژاد

کارخانه . گفتیم چند تا شما یکی هم ما! می نشینیم درباره هسته ای با هم همکاری می کنیم

با همدیگر! ما هسته ای شدیم؛ . می زنیم؛ تولید می کنیم؛ صادر می کنیم؛ نیروگاه می سازیم

باالخره مال خودمان است شما که به ما ندادید! جوانان و دانشمندان و ملت خودمان بدست 

باره عراق رما قبال با آمریکایی ها د. این روند، مقداری آسیب دید 88آوردند! تا اینکه در انتخابات 

بعد که دیدند خبری . خورد و یک مقدار کار را سست کرد 88مذاکره کردیم تا اینکه به انتخابات 

مریکا، فرانسه و نه فقط مستقیم با امریکا بلکه با آ ،دوباره مذاکرات 89سال . نیست دوباره آمدند

 . روسیه شروع شد

 برزیل [دنیا کشورهای مسئوالن از دوتن واقع در 90 و 89 های سال طی که شنیدم من :مجری

 افتاد؟ اتفاقی چه آنجا. بودند آمده ایران به مذاکره برای ]و ترکیه بود

بتوانیم رادیو دارو  درصد نیاز داشتیم تا 20: ما برای راکتور تهران به اورانیوم با غنای احمدی نژاد

ما هم گفتیم اگر ندهید ما چاره ای . به آژانس نامه دادیم و آژانس گفت نمی دهیم. درست کنیم

با البرادعی صحبت کردیم و گفت که این یک . نداریم جز آنکه نیازمان را خودمان تولید کنیم

داده بود که این فرصت از آن طرف هم ظاهرا رئیس جمهور آمریکا به البرادعی پیغام . فرصتی است
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 را درصد 20 موضوعِ همین بیاییم که گفت ما به البرادعی . را استفاده کن؛ مساله را حل کنیم

کا، آمری گرفت؛ شکل ایهسته  مذاکره. پذیرفتم من. کنیم حل را ای هسته مساله وسط، بگذاریم

توافقی دست یافتیم که ما آن جا رفتیم روی تبادل به یک . روسیه، فرانسه، آژانس و ما در وین

درصد تبدیل کنیم، این ها را قسمت قسمت به  20کیلو از تولیدمان را که می خواهیم به  1200

درصد، تحویل فرانسه بدهد تا فرانسه به راکتور تهران 20روسیه بدهیم و روسیه با تبدیل آنها به 

آژانس هم وارد شود و . ودصفحه سوخت بدهد و این بشود آغاز تعامل و دعواها کنار گذاشته ش

بگوید هر ادعایی علیه ایران بوده را دیگر می گذاریم و روی فعالیت های همکاری و تعاملی متمرکز 

 . می شویم

به این ترتیب با این توافق دیگر دیگر الزم نبود راکتور اتمی از کار بیافتد یا بتن ریخته  :مجری

 …شود؟ یعنی ما اگر در آنجا موفق می شدیم و ادامه پیدا می کرد

ما هیچ تعهدی نمی دادیم جز همکاری! مطلقا اینطور نبود که ما حقوقمان را کنار  احمدی نژاد:

آن . ازی به هر میزان که مایل باشیم در چارچوب آژانس محفوظ بودبگذاریم؛ حق ما برای غنی س

در آن چارچوب چون ما قوانین را رعایت کردیم، . سال قبل ایران بود 40چارچوب هم تعهد کلی 

پشت صحنه یک جور و جلوی صحنه جوری دیگری نیست! . حرفمان یکی است و دوتا نیست

می خواستیم هسته ای بشویم . بیگانگان ترسی نداریمطبق قانون کارمان را انجام می دهیم و از 

رئیس مجلس و بعضی های دیگر . که شدیم! متاسفانه در داخل موانع ایجاد شد و همکاری نکردند

که رئیس بودند اما االن در این دنیا نیستند، سر و صدا کردند و خیانت شد! اخیرا هم که برجام 

جلویش را گرفتیم و نگذاشتیم آن انجام شود و ما امضاء شد؛ رئیس پژوهش های مجلس گفت ما 

. ما هیچ تعهدی نمی دادیم. در حالی که آن یک توافق بسیار مترقی بود. به آن افتخار می کنیم

 . مذاکرات خوبی در وین انجام شده بود. مساله عادی می شد و تبدیل به همکاری می شد

ور برزیل و ترکیه متوسل شده بودند که بعدا یعنی در همان زمان، آمریکایی ها به رئیس جمه

در . اما شرایط که عوض شد؛ دیگر نیاز آمریکایی ها به این توافق کاهش پیدا کرد. شما وارد شوید

روسای جمهور آمدند؛ عین توافقی که ما در وین . آن نشست در تهران برگزار شد 1390سال 

اید فکر نمی کردند که کار به این جا کرده بودیم؛ در مذاکرات مطرح کردیم اما آمریکایی ها ش

نیاز اوباما از توافق برطرف شده بود لذا . برسد و دوتا رئیس جمهور دیگر بیایند آن را امضا کنند

این جا دو نکته خیلی مهم وجود . یعنی زدند زیرش و قطعنامه صادر کردند. به سمتِ دعوا رفت
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من نمی گویم . ربطی به دولت نهم و دهم ندارداینکه ادعاهای آن ها راجع به انحراف هیچ . دارد

همان ادعاهایی . آن ادعاها درست است؛ ما تمام تالشمان را کردیم بطالن آن ادعاها را ثابت کنیم

( گفتند در برجام حل کردیم اما در واقع حل نکردند و مربوط به دوره PMDکه به نام پی ام دی )

ن بود که اوال بر حقوق هسته ای ملت ایران ایستادیم که خود آنها بود نه دوره ما! ما گناهمان ای

مدیران و مسئولین [هیچ ایرادی بر آن نگرفتند؛ نکته دیگر این است که ما نپذیرفتیم هموطنان مان

 . مجرم هستند ]قبل

شما همیشه می گفتید تحریم ها بی تاثیر هستند! به نظر شما آیا واقعا تحریم ها موثر : مجری

 نبودند؟

یک دسته تحریم های سازمان ملل و شورای امنیت . تحریم ها دو دسته هستند ی نژاد:احمد

همین االن در برجام به . فالن قطعه را نخرید و رعایت کنید. است که ما گفتیم بی ارزش است

گشایشی نمی بینید! و این یک . ظاهر می گویند آنها حل شده اند اما در بیرون اتفاقی نمی افتد

 . ایذایی استحالت 

و آن هم تحریم هایی است که  شد وضع 90 سال اوایل از که است هایی تحریم ،دوم دسته اما 

آمریکا و اتحادیه اروپا خارج از سازمان ملل و شورای عالی امنیت، آنها را به صورت غیر قانونی 

. نفت است یکی تحریم بانک مرکزی و دیگری خرید. آن هم ستون فقراتش دوتاست. اعمال کردند

نفت . خوب بانک مرکزی تحریم شود یعنی پول نمی تواند جابجا شود، این کار را سخت می کند

اول . این را هم الزم است بگویم. مد و سرمایه یک کشور استآباالخره بخش قابل توجهی از در

پا آمریکایی ها پیشنهاد تحریم بانک مرکزی را دادند و سپس انگلیس پای آن در اتحادیه ارو

پیغام دادیم که ما با انگلیس اصال رابطه اقتصادی نداریم؛ او می خواهد سِر  اتحادیهما به . ایستاد

شما را ببرد! تالش انگلیس در اتحادیه اروپا بی نتیجه ماند و تصویب نشد اما به محض اینکه 

قع بود و که من معتقدم سفیر انگلیس از قبل در جریان ماو[سفارت انگلیس در تهران اشغال شد

هفته قبل از حادثه، در بین سفرای اروپایی از وقوع یک اتفاق مهم در تهران خبر داده بود که ورق 

و کار بسیار غلطی هم بود و رهبری نیز بعدا آن را کار غلطی خواندند، ]. به نفعِ انگلیس بر می گردد

وقتی تحریم ها اعمال . سیدانگلیس کار خود را در اتحادیه اروپا پیش برد و تحریم ها به تصویب ر

شد ما با همه مسئولین کشور صحبت کردیم و حتی به جلسه غیرعلنی مجلس رفتیم و برای 

خبرگان رهبری نیز موضوع را تبیین کردیم و گفتیم که این تحریم ها زورگویی و خارج از روال 
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ج شود جلوی این ها این جا باید کشور بسی. این ها با آن قبلی ها فرق می کند. سازمان ملل است

یک عده گفتند این ها . چند تا حرف زدند. اینجا حرف ما را قبول نکردنداما متاسفانه  . را بگیرد

عده دیگری گفتند سوء مدیریت . می خواهند به رهبری جام زهر بدهند و تحریمی در کار نیست

قبل گفته بود هم خیلی ها، از جمله رئیس مجلس . است؛ این ها بیخود می گویند تحریم است

از آن . سوء مدیریت است و ربطی به تحریم ها ندارد و نگذاشتند آن بسیج عمومی اتفاق بیفتد

. که نگذاشتند تا تاثیر تحریم را به حداقل برساند طرف ما گفتیم پنج یا شش کار باید انجام شود

نطور در اقتصاد ما اگر می گذاشتند آن پنج شش تا کار انجام شود؛ اصال تحریم نمی توانست ای

 . تاثیر بگذارد

متاسفانه گرایش های سیاسی داخلی و نگاه های شخصی و گروهی، مانع از این بود که حقیقت 

البته تضعیف دولت هم کار غلطی . فکر می کردند دارند دولت را تضعیف می کنند. را درک کنند

 صحبت و کلینتون انمخ خاطرات شما! شود می جری و پررو دشمن شود؛ دولت تضعیف . است

د و می گفتند یک دولتی در ایران بودن ناراحت همه. کنید مالحظه را پرز شیمون و بایدن جو های

بعدا خانم کلینتون و آقای جو بایدن گفتند ما رفتیم زدیم! . آمده است که ما حریفش نمی شویم

فشار های گوناگون را اعمال وقتی مانع دولت را برداشتیم؛ دیگر به راحتی توانستیم علیه ایران 

من دیدم مسیری که ما باید  90بعد هم از سال . خوب این فشار ها را آوردند؛ شد تحریم. کنیم

 میرفتیم، و باید جلو ما هسته ای شده ایمکه در هسته ای جلو برویم؛ جلو نمی رود! یعنی حاال 

دیگر در مسائل  ل نمی شودبنشینیم تعامل کنیم؟ چون دیدم تاثیری ندارد و حرف ما اصال عم

دخالت نکردم! به همین خاطر من خیلی محترمانه آمدم کنار و دیگر به مساله هسته  هسته ای

 . ای ورود نکردم

توسط رئیس جمهور کنونی داد و خیلی  92یکی از شعارهایی که در زمان انتخابات سال  :مجری

هم مورد توجه قرار گرفت؛ این بود که ایشان هم نظرش این بود که سانتریفیوژ ها باید بگردد ولی 

واقعا شما زمانی که به چرخش سانتریفیوژها فکر می کردید به . خوب چرخ اقتصاد هم باید بگردد

 اقتصادی هم فکر می کردید؟ چرخش

اگر کسی بخواهد . بیشترین حجم کارهای اقتصادی در دولت دهم انجام شده است احمدی نژاد:

اگر اقتدار ملی تضعیف شد شما مطمئن باشید . داخل کشور را بسازد؛ باید از موضعِ اقتدار بسازد

د که ما پیشرفت های بسیار در دوره اقتدار هسته ای بو. در داخل نمی توان آجر روی آجر گذاشت
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 دو نزدیک ما های نیروگاه. شد برابر 2٫5ظرفیت تولید سیمان و فوالد . گسترده بدست آوردیم

 درست ها مدرسه. شد درست ها راه. یافت افزایش درصد 45 سدها، پشت آب ظرفیت. شد برابر

که تولید داخل  رخانجات گوناگون، کاشی، سرامیک، لوازم خانگی، صادرات غیرنفتی ماکا. شد

سال از هفتصد میلیون دالر به  30طی . میلیارد دالر افزایش یافت 43میلیارد دالر به  7است از 

میلیارد دالر شد و به رقم  43میلیارد دالر رسیده بود که یک باره و ظرف شش هفت سال  7

به فضا ما . در حوزه علم و فناوری چه پیشرفت های بزرگی حاصل شد. واردات نزدیک شدیم

در نانوتکنولوژی . موشک های دور برد ماهواره برِ درست کردیم. ماهواره و موجود زنده فرستادیم

حجم دانشگاه ها به . سرعت رشد علمی مان دو برابر شد. موفقیت های چشمگیری حاصل گردید

یا یعنی هرچه از شصت . لحاظ زیر ساخت ها یعنی آزمایشگاه ها، ساختمان و کالس دو برابر شد

هرچقدر ورزشگاه . هرچقدر مدرسه داشتیم؛ نصفش اضافه شد. دو برابر ،هفتاد سال قبل داشتیم

 . داشتیم؛ دو برابر شد

 واقعا آن تحریم ها مانع نشد؟ :مجری

هم یک  91اوجِ تولید است و  90سال . چرا شد! اما تحریم ها را می شد برداشت احمدی نژاد:

رشد . دهند که من بعدا جداگانه به آنها پاسخ خواهم دادحاال آمارهایی می . مختصری کم شد

. بودند فعال ها بخش بقیه. اقتصادی های بخش بقیه نه است نفت خرید به مربوط 6٫4منفی 

عال بود؛ کشاورزی، خدمات، انواع ف اقتصادی های بخش بقیه اما کرد افت کمی مقدار خودروسازی

درصد  40ما این را نشان می دهد ولی چون یک باره  صادرات غیر نفتی. صنایع و معادن فعال بود

روی این عدد مانور می . خرید نفت کاهش پیدا کرد؛ وزن نفت چون باالست عدد را پایین آورد

اما یک دولت به . دولت که تا آخرین لحظه برای مردم دوید. حاال من این را پاسخ می دهم. دهند

تا طرح  5ما برای حل مساله تحریم ها . کاری را انجام دهدموانع اینهمه تنهایی نمی تواند در برابر 

البته من هم با اجازه . به صراحت هم گفتند اجازه نمی دهیم. داشتیم اما هیچ کدام را اجازه ندادند

یا ما طرح می دهیم شما . تان گفتم خیانت می کنید! یا خودتان طرح بدهید؛ ما اجرا می کنیم

قائل نبودند . باالخره این تحریم است. با شما، ما پشتیبانی می کنیم یا اصال مسئولیت. اجرا کنید

بعدا خودشان گفتند تحریم؛ تحریم؛ تحریم و . می گفتند سوء مدیریت است. این تحریم است

قبل از آن می گفتند تحریمی وجود ندارد . رفتند برجام را امضاء کردند و تعهدات سنگینی دادند
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همین االن هم به شما بگویم حل . دادند که ما طرح ها را اجرا کنیم و به همین خاطر اجازه نمی

 . این ها اجرا شود؛ ما از این وضع بیرون می آییم. مشکل اقتصادی پنج شش تا طرح است

مسئولین نظام، مراکز تصمیم گیری آن . برجام یک تعهد حقوقی ایجاد کرده است احمدی نژاد:

. بنابراین به لحاظ حقوقی یک سند است. من به آن پایبندمرا تصویب کردند؛ رهبری هم گفتند 

اما در موضوعِ برجام یک ادعاهایی شد که تمام تحریم ها را بر می دارد؛ تحریم جدیدی نخواهد 

 این است؛ بوده مشکل سال 37 در که کشورهایی با ارتباط شد؛ خواهد خوب اقتصاد وضع بود؛ 

 به برجام موضوع در درستی اطالعات. بود نادرست اطالعات این نظرم به. شد خواهد اصالح ها

 ما مسئولین و ضمنا تحریم جدید کردند . ل نشدح ای مساله دیدیم که هم بعد. نشد داده مردم

 شکایت ظرفیت دیدند برجام به کردند مراجعه وقتی چون چرا؟. کنند شکایت نیستند حاضر هم

 . ندارد وجود پیگیری و

 …ن این را گفتندارسانه ای بوجود آمده بود که مثال وزیر امور خارجه در بالکیک جریان : مجری

باالخره معلوم شد برجام ظرفیت پیگیری حقوق . این ها بحث های حاشیه ای است احمدی نژاد:

تحریم های دیگر . بعد هم گفتند نه این فقط تحریم های سازمان ملل را بر می دارد. ایران را ندارد

تحریم های هسته ای بوده، تحریم های حقوق بشر و تروریسم را باید مذاکره . مذاکره کنیمرا باید 

من . خیلی روشن است. پس معلوم شد آن ادعاهایی که شد از دل این بیرون نمی آید. کنیم

در این مواقع باید نظر مردم را خواست چون . معتقدم ما باید مردم را در جریان می گذاشتیم

نمی شود اطالعاتی به مردم بدهیم که نوعا اطالعات واقعی نیست و . ت استسرنوشت یک مل

باالخره یک سند حقوقی امضا شده و تعهدات را . حاال تعهد ایجاد شده است. تعهدی ایجاد کنیم

پذیرفته اند اما اگر دنبال این هستیم که از دل این یک چیزی برای ملت ایران بیرون بیاید؛ تا 

آمریکایی ها مدام . مسئولین هم که پیگیری نمی کنند. ه که غیر ممکن استاالن که نشان داد

در حالیکه قبال می گفتند نه ما . شکایتی از طرفِ ایران مطرح نمی شود. تحریم جدید می گذارند

بسیار خوب اینهایی که گفتید . شکایت می کنیم پدرشان را در می آوریم ،می گیریم، می بریم

 . باید مردم را در جریان بگذارند. سئولین خیلی باید با مردم رو راست باشندچه شد؟! من معتقدم م

آن روز که من پاسخ ندادم برای این بود که در حال مذاکره بودند و می گفتند االن اجرا می شود 

ساله من به این دلیل بود  4سکوت . و تازه قرارداد بسته بودند و صبر کنید و معجزه خواهد شد
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 االن ما ولی. شود گرفته ؛ بدهند را من پاسخ بخواهند که نمی خواستم وقت اینها در این حد که 

. شود حل مسائل سری یک باید و هستیم ملت سرنوشت برای تصمیم اتخاذ آستانه در دوباره

ما مردانگی . است مسئول انرژی هسته ای بوده آقای روحانیایست که دعاهای آن ها مالِ دوره ا

 این مردانگی است؟!. چون مردانگی کردیم؛ هزاران تهمت در داخل خودِ این ها به ما زدند. کردیم

 …را افسانه می دانست؛ رفت هولوکاستآن مردی که : جایی گفت : کسی هممجری

اینکه بروند جلوی آنها این حرف را بزنند کار قبیحی است؛ شما بدانید هرگز من  احمدی نژاد:

البته نمی خواهم بگویم اگر او ظلم کرده . در مقابل بیگانه علیه هیچ ایرانی صحبت نخواهم کرد

چگونه یک نفر می تواند هموطن خودش را به بیگانه بفروشد . باشد؛ من ظلمش را نادیده می گیرم

دم باید یک آباالخره . را جوانمردی نمی دانم من این ؟هموطن مخالف و دشمن من باشدولو آن 

 اعدام حتی کنند، له بزنند؛ تهمت هزاران من حاضر نخواهم بود ولو . خمیرمایه ای داشته باشد

 . نیست که بدتر این از کنند؛

 . آقای صالحی صریحا گفتند شما مخالف مذاکره کردن بودید: مجری

نه! هم زمان که آقای دکتر صالحی این را می گفتند، یک عده هم می گفتند تندرو  نژاد:احمدی 

. عده هم می گفتند سازشکار است می خواهد مذاکره کنددیگر است و اهل مذاکره نیست؛ یک 

یکی از آن ها می گفت این تندرو است نمی خواهد مذاکره . دو تا جناح کشور، مخالف من بودند

 گفت این سازشکار است می خواهد مذاکره کند! کند، دیگری می

موارد استثناء ممکن . مذاکره یک امر عقالنی است؛ کسی نمی تواند بگوید من مذاکره نمی کنم

است پیش بیاید آن هم بگوید در این مقطع مذاکره نمی کنم واال در دنیا، روابط اصل است؛ 

نداریم زیرا اصل آن را نامشروع می دانیم و ما رژیم صیهونیستی را قبول . مذاکره هم اصل است

. اال ما با آمریکایی ها در باره خروجشان از عراق و سپردن کارها به دولت این کشور مذاکره کردیم

ضمن اینکه من از روز اول که به سازمان ملل رفتم گفتم . قبل از ما در باره افغانستان مذاکره شد

 . و عادالنهمذاکره می کنیم ولی در شرایط برابر 

آقای صالحی گفت که به او گفته اند برود مذاکره کند و آن زمانی بود که بیگانگان تصور  91سال 

می کردند تحریم ها تاثیر گذاشته است و اعالم می کردند مسئوالن جمهوری اسالمی زیر فشار 
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دارم شرایط را  من. من نمی خواهم تاریخچه اش را در بیاورم. تحریم ها حاضر به مذاکره شده اند

 تا بودند شده بسیج همه هم داخل در و کنیم مذاکره گفتند می همه موقع آن . تحلیل می کنم

 دو را آن شد؛ می پیدا اشکال یک اگر و کردند می معرفی صد را یک . است خراب وضع بگویند

 هم را این. کردند می خراب را کشور داشتند اما بودند مخالف من با. دادند می نشان برابر هزار

کایک آنها گفتم که روی شاخه نشسته اید و دارید بن می برید! خیال نکنید دارید ی به رفتم من

من نوکر ملت هستم! شما دارید کل کشور را می زنید و بعدا . من را می زنید، من کسی نیستم

خصوصا در منتها یک هیجانی در زدنِ ما داشتند و برای این منظور از هر فرصتی . خواهید دید

 . مسائل اقتصادی استفاده می کردند

مذاکره حداقل باید در شرایط مساوی . االن مذاکره کنیم باید امتیاز بدهیم اگر آن موقع من گفتم

شش ماه هفت ماه ما یک . چند تا طرح اقتصادی است. باشد یا دشمن خیال نکند غلبه دارد

وقتی بفهمند تحریم ها تاثیری نداشته است و در شرایط  ،این ها را اجرا می کنیم. طراحی داریم

من . . یک عده می گفتند خیر! همین االن برویم مذاکره کنیم. مذاکره می کنیم ،مساوی هستیم

مگر اینکه چند تا طرح برای اثبات بی اثر . نوشتم و گفتم االن مذاکره کنید باید امتیاز بدهید

یران و ملت ایران ا اقتصاد. داشت وجود ، هم طرحش هم آن موقع. بودن تحریم ها پیاده کنیم

 ما گفتم کنم، نفی را دیگران با تعامل خواهم نمی من . این ظرفیت را دارد و طرحش را هم دارد

 چه دانم نمی من. گرفتیم را جلویش کنیم می افتخار ما گفت می او. بودیم تعامل دنبال

جام را بر هم بعد کنیم حل را ای هسته امتیازی هیچ دادن بدون ما نگذاشت که افتخاریست

. بعد هم دیدید که مذاکره در این شرایط، منجر به دادن امتیاز می شود. اینطوری تصویب کردند

البته باز هم می گویم که برجام یک . داده شده است ]به بیگانگان[و دیدیم که چه امتیازهایی

من . ببرم چون بزرگان کشور آن را تائید کرده اند سوالسند حقوقیست و نمی خواهم آن را زیر 

ضمن اینکه آمریکایی ها یک طرح دارند و . گفتم که مذاکره در این شرایط، کار اشتباهی است

گام به گام جلو می روند و ما نباید همین طوری یک دفعه تصمیم بگیریم و برویم مذاکره کنیم! 

در . د! مسیری که من می گفتم؛ جلو نمی رفتضمن اینکه با پنج به عالوه یک مذاکره می ش

قزاقستان مذاکره شد؛ در عراق شد؛ در اروپا شد؛ در جاهای مختلف رفتند مذاکره کردند اما بدون 

داشتن پلن )طرح(! وقتی شما می خواهید مذاکره کنید؛ باید طراحی داشته باشید؛ قطعات پازل 

لی وجود ندارد، باید سخنرانی کنید یا به هرچه وقتی طراحی ندارید و قطعات پاز. را تکمیل کنید

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

109  

 

 دولت بهار

. آن می نویسند تن بدهید! متن این برجام را آمریکایی ها نوشتند و دوستان ما هم امضاء کردند

من از مذاکره کردن با . شاید تلقی شان این بوده که آن حرف ها در برجام هست و امضا کردند

ر منطق کم می آورد؟حتما کم نمی آورد! می گویم یا ایرانی از نظآ. کسی نگرانی یا ترس ندارم

من با امتیاز . دشمن می گفت ما فشار آوردیم و ایران را مجبور کردیم. شرایط، مناسب نبوده است

 . دادن مخالفم

اگر این توافقنامه حقوقی برجام به دست شما برسد؛ آیا فکر می کنید این توان و قابلیت  :مجری

را دارید که با استفاده از تجربیاتتان با کسانی که دلسوزند و توانایی دارند از همین برجام استفاده 

 های بهینه ای برای مردم بکنید؟

ین ظرفیت باشد، باید از آن استفاده ببینید هر ظرفیت مثبتی دارد ولو کوچکتر احمدی نژاد:

باید ملت . من نکته باالتری را بگویم؛ پیشرفت کشور و حل مسائل، مستلزم بسیج ملی است. کرد

باید راه را برای مردم باز کنند تا انرژی . آستین ها را باال بزند؛ مسئولین هم درخدمت مردم باشند

خارج از این . آن وقت درست می شود. فتدملت در جهت ساخت کشور و رفع موانع به جریان بی

اگر تصور کنیم اشتباه است زیرا با اتکاء به یک بیگانه، یا دل بستن به قول یک بیگانه اتفاقی در 

ما ماهیت آنها را میشناسیم! اگر می گوییم تعامل و مذاکره می کنیم؛ معنایش . داخل نخواهد افتاد

همین االن اگر سیل انتقال ثروت . ا غارت کرده اندسال دنیا ر 400تغییر ماهیت آن ها نیست! 

ملت ها از طریق ساز و کار های تحمیلی به اقتصاد امریکا نباشد؛ اقتصاد آمریکا یک ساله فرو می 

ما باید روی پای . بدون چپاول اصال نمی توانند زنده باشند. آن ها اصال دنبال چپاول هستند. پاشد

اما . ظرفیتی در برجام و در هر معاهده ای هست باید استفاده کنیمخودمان بایستیم، بله ما اگر 

آنقدر هست که همه با ما . آن محور اصلی و آن ستون اصلی، خود ملت و توانایی های ملت است

همه هم باید . منتها شرطش این است که تصمیمات محکمی بگیریم. همکاری خواهند کرد

 نفر او را بزنند! 80ط میدان و نمی شود یک نفر برود وس. پشتیبانی کنند

 پس این ظرفیت هست و می شود استفاده کرد؟: مجری

 . باید بررسی کرد و هر ظرفیتی وجود داشت آن را به خدمت گرفت احمدی نژاد:
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 اجتماعی گشت ارشاد و طرح ارتقای امنیت

 
 ببریم، هاتیپ همة روی را دوربین است، یا راهپیمایی انتخابات ،بهمن 22شود هر زمانی که می

 است! تناقض این بگیریم؟ را هاتیپ این یقة گذشت، دوره این اینکه محض به اما

 
است که در راستای مصوبه  جمهوری اسالمی ایران نیروی انتظامیبرنامه اجرایی « گشت ارشاد»

 . اجرا شد« طرح جامع عفاف»تحت عنوان  شورای عالی انقالب فرهنگی

شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقالب طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب توسط 

شورای عالی انقالب رئیس جمهوری وقت و رییس  محمد خاتمیدوران  اواخر و در فرهنگی

انقالب، در دولت  رهبربه تصویب رسید و پس از تأیید آن توسط  ( 1384 مرداد 4در )فرهنگی

 . به نیروی انتظامی ابالغ شد احمدی نژاد

را پس از چند جلسه « طرح جامع عفاف»نیروی انتظامی برنامه اجرایی خود پیرامون عملی کردن  

با توجه به آنکه این طرح . کرد آغاز« طرح ارتقای امنیت اجتماعی»با عنوان  دولت هماهنگی با

، سپاه پاسداران ،قوه قضائیهدر شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب گردیده بود، در کنار دولت، 

 . نیز همکاری داشتند نیروی مقاومت بسیج، وزارت اطالعات

آوری مراحل نخستین طرح بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدی ابتدا جمع

های یشگاههای لباس و آراها و فروشگاهآوری اراذل و اوباش، بازرسی از کارگاهمعتادان و سپس جمع

های اجرای این طرح واکنش. نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت. . ها ومردانه، عکاسی

 . استاست و در بسیاری موارد با مقاومت شهروندان روبه رو گردیدهفراوانی به همراه داشته 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC
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است که مهمترین هاز ابعاد مختلفی مورد بررسی و انتقاد قرار گرفت« طرح ارتقای امنیت اجتماعی»

پلیس در جریان . کننده طرح استهای اجراآن جایگاه حقوقی اقدامات پلیس و سایر دستگاه

ها را ممنوع کرد و مانع از تولید، واردات، اجرای این طرح، انواعی مختلفی از پوشش و آرایش

مراکز پلیس و پرونده فروش و استفاده از آن گردید و اقدام به تذکر یا بازداشت و انتقال افراد به 

این درحالی است که بر اساس قوانین ایران پلیس تنها ضابط قضایی و . سازی برای آنان کرد

 . تواند راساً قانون گذاری کنداجراکننده قوانین است و نمی

نژاد، احمدی سخنگوی دولتپس از باال گرفتن انتقادات و خصوصاً پس از آنکه غالمحسین الهام، 

فرمانده وقت نیروی  اسماعیل احمدی مقدماین طرح را انکار کرد،  حمایت دولت از شیوه اجرای

انتظامی گفت: بر اساس بند یکم، تعیین مصادیق حجاب و حد و مرز آن بر عهده نیروی انتظامی 

  . اشاره شده، از این رو تنها انجام وظیفه کردیماست و صراحتاً به آن 

های مجلس شورای اسالمی ایران طی گزارشی این طرح را ناموفق قلمداد کرد و مرکز پژوهش

عامل آنرا بی توجهی به خواست و مطالبات مردم دانست و نتایج طرح گشت ارشاد را منفی خواند 

 . و با کلیات این طرح مخالفت کرد

 حجاب درباره نژاداحمدی مواضع بازخوانی

تا ( 84با نگاهی به اظهارات احمدی نژاد از ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم )خرداد 

 به شرح زیر است:وی درباره حجاب و عفاف، اصول فکری  90پایان سال 

 :84خرداد  24،خبری شبکه دوم سیما گوی ویِژهوگفتدر 

جامعه، مسئله اصلی کشور و مردم نیست و باید از بزرگنمایی آن وضعیت پوشش و حجاب در »

 .«پرهیز کرد

خرداد  15گوی ویِژه ی خبری شبکه دوم سیما )وگفت ،(85اردیبهشت  3جلسه هیات وزیران )در 
 : (88تیر  16شبکه اول سیما )-ارتباط زنده تلویزیونی، (88

شود و نه فرهنگی و گذشت زمان حل میهای مسئله حجاب، مسئله ای فرهنگی است و با روش»

 . «به صورت بسیار سریع از طریق انتظامی و
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گفت و گوی  ،(87بهمن  24) اجتماعی فرهنگی شورای فعالیت زمینه در کشور وزیر به نامه در
 :(87بهمن  26زنده با شبکه اول سیما )

های سازماندهی بدحجابباید بین عموم مردم که از روی غفلت و نا آگاهی بدحجاب هستند و »

با توجه به نقش عظیم عموم . های متفاوتی برخورد کردشده، تفاوت اساسی قائل شده و با شیوه

ها )گروه اول( باید به صورت فرهنگی و محترمانه مردم در ایجاد و استمرار انقالب اسالمی، با آن

 قانونی، صورت به باید اطالعاتی؛برخورد کرد و با گروه دوم هم پس از شناسایی از طریق کار 

 «.کرد انتظامی و قضایی برخورد

 :(87بهمن  24نامه به وزیر کشوردر زمینه فعالیت شورای فرهنگی اجتماعی )

هیچ کسی حق دخالت در امور شخصی مردم و پرسیدن رابطه آنان با یکدیگر را بدون حکم » 

 «قضایی یا شاکی حقوقی ندارد

گشت ارشاد توسط نیروی انتظامی  بوسیله« طرح جامع عفاف»با توجه به موارد باال، اجرای طرح 

اشکاالتی دارد و این موضوع بارها به صورت خصوصی و علنی به وزارت کشور و نیروی انتظامی 

 . تذکر داده شده است

عملی درباره بدحجابی و توجهی به اقدام نژاد مبنی بر بیچند ماه پس از آغاز انتقادات به احمدی

دولت درست کردن عقاید مردم  ای گفتند: وظیفهاهلل خامنهاکتفا نکردن به کارهای فرهنگی، آیت

 . عملیاتى و میدانى به عهده روحانیت است سازى است؛ وظیفهدولت زمینه وظیفه. است؟ نه

قانون حجاب و عفاف  های لیبرال فرهنگی و مخالفت باتفاوتی در برابر بدحجابی، سیاستیب

های اصولگرای دینی و سیاسی بود که معتقد بودند دیدگاه محتوای انتقاد بسیاری از شخصیت

 . انجامدنژاد به گسترش بدحجابی و فساد میاحمدی
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 گفتند؟ چه منتقدین

های دینی ها شد و بسیاری از شخصیت، موضوع حجاب تبدیل به اولویت اصلی رسانه89اوایل بهار 

هایی مانند تشدید اجرای گشت ارشاد و ها با روشسیاسی خواستار برخورد شدید با بدحجاب و

در همین . شدند« های دولتی و دانشگاه هاها به دستگاهممنوع کردن ورود بدحجاب»همچنین 

گوی زنده تلویزیونی با شبکه اول سیما، ونژاد در گفت(، احمدی89 خرداد 23ایام )شب 

ای صورت خود در زمینه حجاب و عفاف را تکرار و از برخوردهای انتظامی و رسانههای دیدگاه

این اظهارات با عکس العمل و انتقاد شدید علما و . گرفته با موضوع بدحجابی انتقاد کرد

 15خرداد تا  25ها )در فاصله زمانی ای از این واکنشگوشه. رو شدهای سیاسی روبهشخصیت

 خوانید:مه میرا در ادا( 89مرداد 

 (:اسالمی شورای مجلس روحانی نمایندگان مجمع رئیس) رهبر محمدتقی

سخنان اخیر . جمهور قرار دهیم باید منتظر کشف حجاب باشیماگر مبنا را سخنان اخیر رئیس»

  «.احمدی نژاد چراغ سبز به بدحجابی بود

 خبرگان(:)امام جمعه مشهد و عضو مجلس  الهدیعلم احمد سید اهللآیت

نژاد درباره نوع برخورد با افراد بدحجاب به هیچ وجه درست نیست و سخنان اخیر آقای احمدی»

   «.متأسفانه ایشان نسبت به اجرای این قبیل مسایل شرعی توجه الزم را ندارد

 )امام جمعه موقت تهران و دبیر شورای نگهبان(: جنتی احمد اهللآیت

کند و وقتی کار به موضوع مبارزه با هیچ عقل و دینی قبول نمیزنند که هایی میبرخی حرف»

گویند باید کار فرهنگی صورت گیرد حال سؤال این است که چرا باید در رسد میبدحجابی می

توان مثال در مبارزه آیا می کنند؟این مورد کار فرهنگی کرد و در جاهای دیگر کار فرهنگی نمی

چرا برخی برای  یان مواد مخدر نیز فقط به کار فرهنگی بسنده کرد؟با اراذل و اوباش و یا قاچاقچ

 «فقه اسالم و فتاوای علما ارزش قائل نیستند؟
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 شیرازی: مکارم ناصر العظمیاهللآیت

مسووالن مراقب سخنان خود باشند و بدانند خانواده های شهدا و نیروی بسیج مخلص، حوزه »

اجازه نخواهند داد مساله ای مانند امر به معروف که از مسلمات های علمیه و تمام وفاداران انقالب 

قرآن مجید است و مخصوصا مساله حجاب که ازضروریات اسالم می باشد و امروز به عنوان رمزی 

ها از حد بگذرد، مردم اگر بی تدبیری. از اسالم در همه جا شناخته می شود زیر سووال برود

   «.اهند گفتپرور با زبان دیگری سخن خوشهید

 )امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان(: خاتمی سیداحمد اهللآیت

ها حجابها و بیسخن ما این است که امثال من که تریبون داریم، طوری حرف نزنیم که بدحجاب»

حجابی فقط کار برای مبارزه با بدحجابی و بی. مان خنک شداحسنت بگویند و بگویند که دل

. دهد اگر این است، شما بفرمایید درباره شرب خمر ما کار فرهنگی کنیمجواب نمی فرهنگی صرف

 «کنید؟دهد، چرا شما با دزد مقابله فرهنگی نمیاگر کار فرهنگی جواب می

 گفت؟ چه جنجالی مصاحبه در نژاد احمدی

با بدحجابی ای که گفته شد در رابطه با برخوردهای اخیر صورت گرفته احمدی نژاد در این مصاحبه

 گفته بود:

ما اینگونه برخوردها را توهین می دانیم که زن و مردی در خیابان راه بروند و کسی بیاید بگوید »

نسبت شما چیست؟ به اعتقاد بنده روش موجود روش درستی نیست البته این به این معنا نیست 

گونه رفتارها را قبول دولت این .بینیم و یا نباید اصالح کنیمهای اجتماعی را نمیکه ما نابسامانی

 …کنترل خواهد کرد راندارد و تا آنجایی که بتواند برخورد 

خواهند جنجالی در کشور برپا و برخورد کنند که بنده در ای هر چند ماه میای در هر دورهعده

 بدان این البته. کنم که ما مطلقًا و از بنیاد با این موضوع مخالفیمهمین جا به صراحت اعالم می

 گسترش جامعه در را اخالقی مشکالت بخواهند یافتهسازمان طوربه که ایعده از ما که نیست معنا

 مجازات و بازخواست را آنها قانونی و شناسایی و اطالعاتی کار با باید بلکه کنیم پوشیچشم دهند،

  .کنیم
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بر طبق قانون باشد مثاًل هیچ کسی نباید بدون حکم قاضی کسی را مجازات کند مگر جاهایی که 

در جرایم راهنمایی و رانندگی و نپرداختن قبض برق اما اینکه در مسایل اجتماعی مأموری خودش 

بنده امیدوارم در این زمینه نیازی به تذکر . تشخیص دهد و خودش مجازات کند صحیح نیست

و با روش عالمانه و انسانی یابی آید باید ریشهاگر مشکالتی در جامعه بوجود می . جدی بنده نباشد

  .بپذیرد را حرفش او تا کند تخریب را کسی شخصیت فردی است محال حل شود

های علمیه بلکه حوزه. امروز مسئولیت پر کردن این خالء ]فرهنگی[ تنها بر برعهده دولت نیست

یفه خود و صداوسیما و نهادهای فرهنگی که نیز تحت کنترل دولت نیستند در این زمینه باید وظ

 باید را فرهنگی تولید است، راه کردن باز و جهت دادن نشان دولت نقش. درا به خوبی انجام دهن

   «.دهند انجام را کار این باید ما شاعران و نویسندگان هنرمندان، یعنی دهند انجام فرهنگ اهالی

ی برخورد شهریور(، احمدی نژاد بدحجابها را چهار گروه متفاوت دانست که شیوه 2چند ماه بعد)

یافته سازمان»که « هامانکن»، «زنان خیابانی»وی گروه اول و دوم را . با هرگروه نیز مختلف است

. معرفی کرد« ها بگردندکنند تا از صبح تا شب با نوع خاصی از پوشش در خیابانپول دریافت می

. هاستعلت بدپوششی آن« لجبازی سیاسی»نژاد کسانی هستند که وم از دیدگاه احمدیگروه س

از روی غفلت و »ی وی بخش زیادی از زنان بدحجاب هستند، گروه چهارم نیز که به عقیده

جمهور به لزوم برخورد انتظامی با سه گروه رئیس. این وضعیت را دارند« ندانستن درست مطلب

نباید با این گروه برخورد »گوید: اره شیوه برخورد با گروه چهارم هم میاول قائل است و درب

ها را آگاه انتظامی و پلیسی شود و تنها باید با کتاب و جزوه و امر به معروف به شیوه صحیح آن

  .«کرد

 بود؟ چه انتقادات به انقالب معظم رهبر پاسخ

شهریور(،  25تلویزیونی رئیس جمهور )وجود آمده در پی سخنان های بهچند ماه بعد از جنجال

رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری، پیرامون وظیفه دولت در زمینه 

 حجاب چنین گفتند:

ها و در این اظهارات هاى دینى که در این سایتهمه وظیفه دارند که در برابر این هنجارشکنى»

هاى اخالقى و جنسى ه وجود دارد، و این هنجارشکنىهائى کسازىشود و این فرقهمشاهده می

 کیست؟ آیا به عهده مسئولیت به عهده .کند و از این قبیل چیزها، بایستندکه انسان مشاهده می
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من خودم بارها به شوراى انقالب . هائى دارددولت البته مسئولیت. دولت است؟ به تنهائى، نه

اى توانید خود را از متدین کردن مردم و وظیفها نمیهاى مختلف گفتم که شمفرهنگى در دوره

هاى بداخالق مخالف بودند، آن جریان. ها مخالف بودنداین. که در این راه دارید، برکنار نگه دارید

 من معتقدم دولت در این زمینه وظیفه دارد، اما وظیفه. شودگفتند نه، این دینِ دولتى میمی

 است؛ سازىزمینه دولت وظیفه .نه است؟ مردم عقاید کردن درست دولت وظیفه دولت چیست؟

 حوزه نخبگان عهده به است، زبدگان عهده به است، روحانیت عهده به میدانى و عملیاتى وظیفه

 و دینى مکرم مجموعه این جاى کنممی نگاه امروز من. میدانى است این وظیفه .است دانشگاه و

 «.بینممى خالى جاها خیلى در را علمى

در دیدار دوم با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  آبان(،  6حدود دو ماه بعد ) ایاهلل خامنهآیت

توجهی برخی از مسئولین به حجاب فقهی در پاسخ به انتقادات برخی حاضرین در جلسه درباره بی

من این مطلب را قبول ندارم؛ مسئوالن امروز همه حجاب فقهی را قبول دارند ولی اختالف »گفتند:

 .«هاستسلیقه در تاکتیک

اب کاملی ندارد اما شب قدر یا در مجلس دعای کمیل شرکت و به درگاه فرضا دختری که حج»

توان گفت که گیرد، نمیبهمن تصویر امام را می 22کند و یا در راهپیمایی خداوند تضرع می

باید در باب حجاب . داند حجاب اسالمی چیست که باید او را توجیه کرددین است بلکه نمیبی

های تلویزیونی حجاب را تبیین و افراد ناآگاه را ارشاد مانند فیلمکتاب نوشت و از طرق مختلف 

  «.کرد

 «خاتون» نامهویژه جنجال

در موضوع « خاتون»ای با نام صفحه 260، روزنامه ایران اقدام به انتشار ویژه نامه ای 90مرداد  22

اکنش انتقادی نامه در کمتر از چند ساعت پس از انتشار، با واین ویژه. حجاب و عفاف کرد

ها را های سیاسی و مذهبی هم این واکنشهای خبری مواجه شد؛ مطبوعات و شخصیتسایت

 . ادامه دادند

 انتقادات موارد تریناصلی از یکی نامهویژه این در( نژاد احمدی سابق مشاور) کلهر مهدی مصاحبه

 «!آورد ایران به فرانسه از شاه ناصرالدین را متکبرانه مشکی رنگ این» عنوان با وگوگفتاین. بود
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یادداشت  به هم اعتراضاتی همچنین. بود ایران در پوشش تاریخی تحوالت سیر مورد در

 . طرح شد جوانفکر اکبرعلی به قلم« های ساده را پیچیده نکنیمحلراه»

 خوانید:برخی از این واکنش ها را می

حجاب برتر در روزنامه دولت؛ چادر مشکی سابقه به تمسخر و توهین بی مرداد( : 22) رجانیوز

   اشرافی و متکبرانه است و از مجالس عیاشی شبانه اروپا در آمد!

مرداد( : حمله به حکم قرآنی قصاص و حجاب زنان مسلمان؛ روزنامه ایران دوران  22) نیوز جهان

  . اصالحات نیز چنین گستاخی نکرد

حمله رضاخانی به حجاب با  ؛مرداد( : پادویی جریان انحرافی برای انگلیس 24) کیهان روزنامه

   سال تأخیر! 70

نامه خاتون به مرداد(؛ محکوم کردن توهین ویژه 25) مجلس نمایندگان از نفر 192 بیانیه

  . حجاب و عفاف و درخواست برخورد قانونی با روزنامه ایران

مرداد(: هدف اصلی این نشریه جذب آرای یک گروه  24)  شیرازی مکارم العظمیاهللآیت

  . بندوبار در انتخابات استبی

  . مرداد( : خاتون، قلب امام زمان)عج( را آزرد 29) گلپایگانی صافی اهلللطف العظمیاهللآیت

شهریور(: انتشار خاتون محاربه با امام زمان است/دولت عناصر حاشیه  11) الهدیعلم اهللآیت 

 . ساز را اخراج کند

 بود؟ چه واقعیت

 نادرست تاریخی و دینی نظر از که هاییاستدالل با را چادر «مشکی رنگ» اش،مصاحبه در کلهر

. بود نشده چادر اصل از انتقادی حتی یا و توهین هیچ مصاحبه، این در ولی برد، سؤال زیر بودند

زیر سوال بردن آن تفسیر کردند  و چادر اصل به توهین را مشکی رنگ به توهین ابتدا هارسانه اما

 . و سپس توهین به اصل چادر را توهین به حجاب و عفاف و زیر سوال بردن آن دانستند

 به امردر یادداشتی که گفته شد، نوشته بود که قراردادن حجاب در حوزه  جوانفکر چنینهم

منکر، محدود به حوزه رسمی و خاص مانند نیروی انتظامی نیست بلکه باید  از معروف و نهی

چنین اقدامات پلیسی باید در هم. ای عام و فراگیر باشد که عموم مردم به آن عمل کنندفریضه
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ها سانهبا این وجود در ر. جانبه صورت گیرد تا ثمربخش واقع شودچارچوب یک برنامه جامع و همه

ادعا شده بود که جوانفکر در این یادداشت، قرار دادن موضوع حجاب در حوزه امر به معروف و 

 . نهی از منکر را اشتباه نامیده و خواستار برچیده شدن طرح امنیت اخالقی شده است

 رغمعلی –نامه رسد که رویکرد کلی این ویژهبه نظر نمی خاتون مطالب فهرست ضمناً با نگاهی به

 . ال بردن حجاب و عفاف بوده باشدسو زیر – اشتباهاتش

 شودنمی ببند و بگیر و برخورد با فرهنگی کار نژاد:احمدی

اسفند( به مجلس فراخوانده شد تا به سواالت نمایندگان پاسخ  24احمدی نژاد چند ماه بعد )

( 89/3/23یکی از سواالت مربوط به اظهارات احمدی نژاد درباره حجاب )مصاحبه تلویزیونی. دهد

)نماینده تهران( در توضیح این سوالِ نمایندگان مجلس،  علی مطهریدر این جلسه، ابتدا . بود

« چراغ سبز نشان دادن»گوید که خوانده و می« لیبرال»نژاد را های فرهنگی دولت احمدی دیدگاه

 :شود« خارج از کنترل»رئیس جمهور منجر شده تا وضعیت حجاب تا 

 ملی رسانه در حجاب و عفاف قانون مجریان برخی از انتقاد اینکه به علم با عالیجناب چرا» 

 شد خواهد جامعه در اسالمی پوشش وضع شدن بدتر و حوزه این در نظام اقتدار کاهش موجب

فقها بر وظیفه  اجماع برخالف قانون این مجریان برخی کردن متهم ضمن تلویزیونی زنده برنامه در

دولت اسالمی در آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که نیازمند اعمال قانون است، با اعالم 

این مطلب که راه حل این مسئله منحصر به کار فرهنگی است، از دولت سلب مسئولیت نمودید 

مجلس با سخنان و پس از مخالفت گسترده مراجع تقلید، ائمه جمعه، علمای بالد و نمایندگان 

شما در مصاحبه زنده تلویزیونی بعدی اعالم کردید که سخن من همان است که گفتم؛ این رفتار 

  «شود؟شما چگونه توجیه می

 های خودمان هستندپیچ ندهید، بچهاین قدر به دخترها و پسرها گیر سه نژاد:احمدی

این . من چند حرف روشن دارمگفتند چرا راجع به حجاب و عفاف نظر دادید؟ما چه گفتیم؟ »

چرا هر وقت پای فرهنگ به . خواهیم از خودمان انتقاد کنیمدیگر حرف بین خودمان است و می

ایم این ملت کنیم؟ما گفتهکنیم و شروع به برخورد با مردم میآید، ما مردم را متهم میمیان می

ین و معنویت را همین ملت حفظ ها، اصول، دهمة ارزش. هاستترین ملتترین و متمدنبا فرهنگ
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رسد، شروع به زیر سؤال بردن ای از فرهنگ به نظر ما اشکال میتا در گوشه چرا. کرده است

گوییم ملت ایران مؤمن، های ما این است، آیا اشکال دارد؟ ما میکنیم؟حرفها و ملت میجوان

 با گوییممی ما. اندآورده اند و من و شما را هم همین ملت سر کارداشتنیپاک، خوب و دوست

البته، به قول برادر  .نگیرید سخت قدر این نکنید، توهین مردم به کنید، برخورد خوب مردم

خواهد تخریب کند و آسیب عزیزمان آقای مطهری، اگر کسی به طور سازمان یافته و با برنامه می

اما . اطالعاتی کنند و شناسایی کنندها کار قوة قضائیه و سایر دستگاه. بزند، تکلیفش معلوم است

 با باید مردم هایتوده با گوییممی ما. باید حکم قاضی باشد. این نیاز به برخورد عمومی ندارد

 و برخورد با فرهنگی کار. مبنای رفتار حکومت با مردم محبت و مهربانی است .شود رفتار محبت

ایم، آیا ما از این دفاع کرده .است محترم ممرد حقوق و آبرو گوییممی ما .شودنمی ببند و بگیر

های خودمان پیچ ندهید، بچهگوییم این قدر به دخترها و پسرها گیر سهاین چیز بدی است؟ ما می

 هایجوان همین واهلل .کنندمی چه هاهمین ببینید بگذارید، احترام هاجوان همین به شما. هستند

 ؛باالخره شب عید است، کمی هم با یکدیگر شوخی کنیم .کردند اداره را جنگ و انقالب مملکت

 به اما ببریم، هاتیپ همة روی را دوربین است، …بهمن و انتخابات و 22شود هر زمانی که می

 موقعی یک تناقض و است تناقض این بگیریم؟ را هاتیپ این یقة گذشت، دوره این اینکه محض

 ایم؟نکرده گناه مانزندگی در شما و من از یک کدام کنیم؛ شوخی هم باز. دهدمی انسان دست کار

 کرده برخورد شما و من با کسی چه اما نیستم، گناهی هیچ به راضی من و است بد خیلی گناه

 که نکنیم کاری همسایه؟ برای است، خوب مرگ ندارد؟ اشکال هستیم شما و من چون است؟

 دیگر کار آن روندمی خلوت به کنند/چونمی منبر و محراب در جلوه کاین واعظان بگویند: ملت

حال گذشته از اینها، واقعاً رئیس جمهور حق اظهارنظر راجع به مسائل کشور ندارد؟  …کنندمی

توان گفت شما هم باید سؤال کنیم چرا این حرف را زدی؟ با این استدالل که راجع به همه می

 «شود؟ک حرف زیر و رو میکه این حرف را زدید، باعث فالن شدید! مگر مملکت با ی

 باشد شبانه هایکلوپ و کاباره تاسیس فکر به نژاد احمدی

 و حجاب وضعیت که گفت( تهران نماینده) مطهری علی ،(91اردیبهشت  31حدود دو ماه بعد)

 آقای پنهان و پیدا های ترغیب و تشویق» علت به وضعیت این و است «اسفبار» جامعه در عفاف

 . است آمده وجودبه «حجابی بی و بدحجابی به جمهور رئیس
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 :گوید می مجلس علنی جلسه نطق خود در  ادامه در مطهری

آقایان مشائی و احمدی نژاد صریحا پاسخ بگویند که در مسأله پوشش، آیا روش اسالم را قبول »

 منحصر جنسی التذاذات و است ممنوع جامعه سطح در جنسی تحریک هرگونه گوید می  دارند که

دارند که می گوید هرگونه تحریک جنسی در سطح  قبول را غربی روش یا است خانواده کادر به

جامعه آزاد است و برای آنکه عقده های روانی پدید نیاید اماکن ویژه ارضای غریزه جنسی نیز 

ر ما نمی توانیم روش بینابین را عمل کنیم که نه اسالم است و نه غرب و به تعبیر دیگ. برقرار است

 اکنون ما مصداق این شعر حافظ شده ایم که:. هم اسالم است و هم غرب

 …یک دست به مصحفیم و یک دست به جام/گه نزد حاللیم و گهی نزد حرام

آقایان مشایی و احمدی نژاد که زیرکانه وضعیت پوشش اسالمی در جامعه را به اینجا رسانده اند 

تبدیل به وضعیت فعلی کرده اند و در واقع تجریک که پوشش استاندارد شلوار و مانتوی آزاد را 

جنسی را آزاد فرموده اند و موجب پدید آمدن عقده های روانی در جوانان ما شده اند پس به فکر 

 بخش دوم کار خود یعنی ارضای جوانان از طریق تاسیس کاباره ها و کلوپ های شبانه نیز باشند.

ــا اصــالحات دوره در کــه مــا اللهــی حــزب و متــدین مــردم و مــا روحانیــت زمــان آن شــاید  ب

یک صـدم وضـعیت فعلـی کفـن پـوش بـه خیابـان مـی ریختنـد احسـاس مسـؤولیت کننـد و 

از بـین  «اللهـم عجـل لولیـک الفـرج»اگر بخواهنـد حجـاب را از بـین ببرنـد بـا . اقدامی نمایند

 «.حال اجراست« چهره ای دینی و حزب اللهی»می برند و اکنون این پروژه در 

 ظاهر نقص

سال بعد از پاسخ احمدی نژاد به سوال نمایندگان مجلس در زمینه تر از یکرهبر معظم انقالب کم

بار دیگر بر برخورد مهربانانه با زنان بدحجاب تأکید کردند و اشاره ( 91مهر  19حجاب و عفاف )

 انقالب اسالمی اند: کردند که بسیاری از این زنان متعلق به جبهه

 –ا مجهز کنید، مسلح به سالح معرفت و استدالل کنید، بعد به این کانونهاى فرهنگى خودتان ر»

 ممکن. مدارا با سماحت، با باشید؛ پذیرا هم خوش روى با. باشید جوانها پذیراى و بروید هنرى

هائى که در استقبالِ امروز بودند و همین از بعضى. باشد داشته باشد؛ داشته اىزننده ظاهر است

 کردید، تعریف آنها از تریبون این در االن – آقایان بقیه هم نواز،مهمان آقاى جناب هم –شما 
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 چشمش از هم اشک ؛«بدحجاب خانم» گویندمی آنها به معمولى عرف در که بودند هائىخانم

است؟ حق است؟ نه، دل، متعلق به این  مصلحت کنید؟ ردش کنیم؟ کار چه حاال. ریزدمی دارد

مگر من نقص ندارم؟ . او یک نقصى دارد. هاستبه این اهداف و آرمان جبهه است؛ جان، دلباخته

گفتا شیخا هر آنچه گوئى هستم ». بینندهاى این حقیر باطن است؛ نمىنقص او ظاهر است، نقص

با این نگاه و . یم، او هم یک نقص داردردا نقص یک هم ما . «نمائى هستى؟آیا تو چنان که می /

کند؛ نهى از منکر با زبان خوش، نه با البته انسان نهى از منکر هم می. با این روحیه برخورد کنید

  «.ایجاد نفرت

 نیست؟ فرهنگی کار «ارشاد گشت» مگر مقدم:احمدی

انتظامی کل کشور( ه نیروی فرماند) مقدم احمدی اسماعیل ، سردار(91دی  5حدود سه ماه بعد )

ها و در مصاحبه ای با روزنامه کیهان به بیان دیدگاه های خود در زمینه شیوه برخورد با بدحجاب

 اختالف نظر این نیرو با رئیس جمهور در این زمینه می پردازد:

 برخورد و بدحجابها بندی دسته بر مبنی جمهور رئیس خواسته نبودن اجرایی -الف

 گروه: هر با متناسب

پیشنهاد )رئیس جمهور( این بود که با سه گروه اول برخورد شود و گروه چهارم یعنی غافلین را »

پیشنهاد و طرح خوبی بود اما سؤالم این بود که با . هایشان راهی کنیمبا ارشاد و نصیحت به خانه

جا  نهما بنده …ها قرارشان دهیمها را بفهمیم وچه جوری در این گروهچه مکانیزمی نیت این

به آقای احمدی نژاد با توجه دادن به آن سابقه عرض کردم که گشت نسبت برای ما درست کردند 

در این طرح اولین سوالی که خواهند . بندندبا این پیشنهاد شما فردا گشت نیت را هم به ما می

کجی پرسید این است که شما نیت ما را از کجا متوجه شدید، یا از کجا متوجه شدید که ما دهن 

مگر بدکارگی به . ایمدانید که ما ضد انقالب هستیم یا بدکارهکنیم، از کجا میسیاسی داریم می

ای لذا وقتی اجرای این پیشنهاد میسر نشد گفتند پس فتیله رسانه. ها قابل اثبات است؟این راحتی

کنیم یکنید برای مردم مشکل درست مآن را پایین بکشید ما هم گفتیم حاال که احساس می

 «.کنیمای میکارهایمان را کمتر رسانه

  

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

122  

 

 دولت بهار

 آنان های برنامه و گویندگان نیت سوء نشانه حجاب زمینه در فرهنگی کار بر تاکید -ب

 بدحجابی: با نیرو این انتظامی برخورد از جلوگیری برای

ای عدهتر از کار انتظامی است شکی نیست منتها یک اینکه برای تربیت جامعه کار فرهنگی اولی»

کنند و بنده تاکید داشتم که این کار و تفکر غلط خواهند کار انتظامی را تعطیلبه این بهانه می

البته این را هم در نظر داشته باشید چنین بحثی در نزد فقها هم رایج است که دو نوع تقدم . است

ت اما متقابالدرتقدم کارفرهنگی در تقدم رتبی اولی اس. داریم یکی تقدم رتبی و دیگری تقدم زمانی

توانیم کار انتظامی را این به آن معناست که ما نمی. زمانی کار انتظامی و اجرای قانون اولی است

مثل این است که به کسی که از چراغ . های فرهنگی بروند نصیحت کنندتعطیل کنیم تا دستگاه

یم، اشکالی ندارد این دفعه قرمز عبور کرده است بگویید آیا شما نصیحت شدید؟ اگر گفت، نه بگوی

ما . درصورتی که این روال غلطی است. کنیم بعد اگر تکرار شد جریمه خواهید شدنصیحت می

اینجاست که کار انتظامی . کنیمموقع نصیحتش هم می کنیم هماناش را گوشزد میاول جریمه

زنند و معتقدند را می واقعیت این است، همان کسانی هم که چنین حرفی. کندتقدم زمانی پیدا می

کنند چراکه نیت در تقدم زمانی هم کارفرهنگی اولی است به وظایف خود در این رابطه عمل نمی

 «.شان از طرح این موضوعات اول متوقف کردن کار ماستاصلی

 فرهنگی: کار مصداق بدحجابی؛ با قضایی و انتظامی برخورد -ج

ها احضار درصد کسانی که توسط این گشت 95ید که گیری کنید خواهید دبه عنوان خبرنگار پی»

شوند تکراری نیستند، یعنی اولین بارشان است که مرتکب چنین خطایی شوند و سپس آزاد میمی

های صحیح با حضور پدر و مادرشان مشاوره و خب اینها با رفتار درست و به روش. شوندمی

شاید برای بار دوم نیز دچار خطاهای . شونددهند و سپس آزاد میشوند، تعهد مینصیحت می

دهد که این روش بسیار تاثیرگذار این نشان می. مشابه شوند ولی برای بار سوم بسیار نادر است

خواستیم با متر قانون اگر نام این کار فرهنگی نیست پس چیست؟ درصورتی که اگر می. است

رفت و شد و به دادسرا میشکیل میحرکت کنیم به خاطر اینکه جرم صورت گرفته باید پرونده ت

ایم که با این روش از این شد، اما باتوافقی که با دستگاه قضایی داریم سعی کردهحکم صادر می

 «.روند جلوگیری کنیم
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 و فاصله طبقاتی تبلیغاتیسفرهای 

 
نشود و حقیقت انقالب این است که آمد انسانها را باال بکشد، فقر وفاصله طبقاتی نباشد، کسی له 

 بعضی ها خود را مالک انقالب می دانند/احساس حقارت و خفقان نکند

 

اما شاهد بودیم که . شعار شما در زمان دولتتان بود که قرار است عدالت را بوجود بیاورید :مجری

 !بین طبقات جامعه اختالف زیادی بوجود آمد و خیلی از مردم از نظر اقتصادی دچار مشکل شدند

، اما بعد از کاندیداتوری آقای بقایی )ره(ین آرمان های امامیاز طرفی سفرهایی داشتید با عنوان تب

 . فهمیدیم که این سفرها هم انتخاباتی بود

تاکید رهبری بربازخوانی مبانی انقالب و آرمانهای امام)ره( به معنای آن است که  :احمدی نژاد

 50سال دو کلمه خراب بر آن اضافه شده باشد، بعد از حقیقت انقالب را بشناسیم و اال در هر 

حقیقت انقالب این است که آمد انسانها را باال . سال دیگر چیزی از حقیقت انقالب نمی ماند

بعضی ها خود . بکشد، فقر وفاصله طبقاتی نباشد، کسی له نشود و احساس حقارت و خفقان نکند

هر کاری خودشان، فرزندانشان، فامیلشان، دوستانشان  را مالک انقالب می دانند و در این چند سال

طرف وقتی آمد جزء پابرهنه . و حزبشان خواسته اند، انجام داده اند و آن را عین انقالب می دانند

های جامعه بود ولی حاال فرصت پیدا نمی کند گزارش های مربوط به انباشت ثروتش را بخواند و 

می خواهد کل مملکت را یک جا و به نام انقالب ! دش می دانددر عین حال انقالب را متعلق به خو

 . اگر بقیه به او بگویند که باالی چشمت ابروست، او را ضد انقالب می نامدو بفروشد 
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بله آن اسالم و انقالبی که تو معرف آن هستی و معرفی می کنی، ملت ایران هرگز نمی تواند آن  

ما چطور . البی است اما در واقع طاغوتی و ضد انقالبی استفکر می کند که یک فرد انق. را بپذیرد

می توانیم انقالبی باشیم و از مشاهده اینکه هشت دهک جامعه دارد در فقر می سوزد بی خیال 

آیا می شود کسی انقالبی باشد و در برابر این وضع، هیچ حسی نداشته ؟ باشیم و کک مان نگزد

قالبی بودن است، فرصت خدمت بدهند و جز خودش و باشد؟ آیا می شود به کسی که مدعی ان

آیا می شود گفت که او انقالبی است؟ خیر او باالترین ضد انقالب  ؟جیب خودش چیزی را نبیند

 . باید حقیقت انقالب و خط امام )ره( و رهبری را تبیین کنیم. است

از خط  یک کلمه غیرآیا در این سفرها  سفرهایی که ما کردیم برای تبیین خط امام بوده است،

امام صحبت شد؟ االن من می خواهم بروم سفر، قبلش اعالم می کنم برای چه می خواهم بروم 

سفر، اشکالی دارد؟ این چه نوع قضاوتی است؟! مثل این می ماند که شما بگویید از دوره ای که 

هم  84سال  من. نبوداین اصال فکر ما . مدرسه می رفتید، تبلیغات ریاست جمهوری می کردید

خیلی دیر تصمیم گرفتم ولی خب رسانه ها هم اسم ما را مطرح . نداشتمشرکت در انتخابات قصد 

. آن صندلی برای ما مالک نبود. خیلی دیر، آخرین نفری بودم که رفتم ثبت نام کردم. می کردند

 . ما می خواستیم یک اصالحاتی انجام بدهیم

زیاد شد! فاصله طبقاتی معیار ندارد؟ همین طوری است فرمودند که در دولت ما فاصله طبقاتی 

توزیع . درصد باال رفت 75مصرف ملی . یا معیار دارد؟! اوال درآمد سرانه در دولت ما دو برابر شد

در دولت ما ضریب جینی که معیاری است برای توزیع ثروت . درآمد بین مردم هم بدتر شده است

در دنیا برای یک . صدم 35صدم رسید به  42است؛ از و هرچه کم تر باشد توزیع ثروت بهتر 

در . در هیچ دولتی چنین اتفاقی نیفتاده است. صدمش برنامه ریزی های وسیع انجام می دهند

نبال معیار هستیم باید معیارهای د اگر. است برگشته صدم 39 به دولت فعلی دوباره ضریب جینی 

درآمد سرانه باال رفته و توزیع ثروت هم بهتر شده ]در دولت قبل[ . شناخته شده را وسط بگذاریم

اما . اینها آمارهای رسمی کشور است. بسیاری از مردم سبد مصرف شان گسترش پیدا کرد. است

همینطور می توانیم بگوییم سازندگی نابود شد؛ فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرد؛ همه می توانند 

می گویید نه؟ می توانید . مردم هم قابل پذیرش نیستبه همین خاطر اعتباری ندارد و در . بگویند

کنیم، بگوییم از برنامه  سوالبا یکی از همکاران ما بروید هرجا که شما می گویید، برویم بین مردم 

باالخره مردم . های اقتصادی دولت قبل راضی هستید یا دولت فعلی؟ ببینید چه جوابی می دهند
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پیشرفت . من گفته ام که بزودی گزارش خواهم داد به ملت .مردم معیاراند. معیار هستند دیگر

اینها را توضیح خواهم داد با . با دولت قبل و بعدش شد مقایسه می کنیم ماکه در دولت را هایی 

تولید چه شد! فوالد چه شد! سیمان چه شد! خودرو چه شد! برق چه شد! صادرات . اسناد معتبر

می گویند دولت قبل اصال اشتغال ایجاد نکرده است! . شدچه شد! واردات چه شد! پتروشیمی چه 

پایین می آورد  ه ]در آمار[ نفت رشد ملی را)ک چیزی بگویید که بگنجد! در دولت قبل با نفت

 درصد 28٫5ما مجموعا  (تولید نفت چهل درصد کاهش پیدا کرد چون دو سال آخر بخاطر تحریم

 معیاری این با. [داشتیم اقتصادی رشد مجموع در] درصد 42 نفت بدون. داشتیم اقتصادی رشد

 یک معتقدم من که است شغل هزار 100[معادل] رشد، درصد یک هر که گویند می آقایان که

هزار شغل هم ایجاد نمی کند، اما  10 حتی کند، نمی ایجاد شغل هزار 100 نفت رشد درصد

درصد رشد داشتیم  42نفت بدون . آقایان رشد نفت را می زنند به حساب آن، می گویم قبول

 2با نفت که قبول نداریم ولی شما می گویید . هزار شغل ایجاد شده است 200میلیون و  4یعنی 

 چرا می گویید شغل درست نشد؟!. هزار شغل ایجاد شده است 850میلیون و 

هزار شغل ایجاد کرده ایم و وضع خیلی خوب شده 700همه جا رکود است بعد می گویند ما االن 

است! آقای شیخ االسالم مسئول شغل بود، آماده است با اسم و مشخصات اعالم کند برای چه 

. چون ما که شغل درست کردیم همه بیمه تامین اجتماعی هم شدند. کسانی شغل درست شد

ما اگر می گوییم فقر، اگر می گوییم ثروت، اگر می گوییم . اآلن هم آقایان باید اعالم بکنند

ی گوییم پسرفت؛ اینها نیازمند شاخص اند واال در این فضا همینطور می گوییم پیشرفت، اگر م

وضع خیلی بد شد! شما گفتید من می خواهم خدمت کنم اما نکردید! بسیار خب، خیلی ممنون 

یکی از بدترین کارهایی که در کشور ما . نظر شماست، من که نمی خواهم نظر شما را عوض کنم

یعنی نهاد های آماری . بردند سوالآمار رسمی را زیر . رسمی کشور بودبردن آمار  سوالشد زیر 

خب از کجا معلوم حرف شما درست است؟ به نظرم باید روش . را در کشور بی اعتبار کردند

االن . یک چیز بیشتر نیست. اینقدر به همدیگر بدبین نباشیم. برخوردمان را با مسائل درست کنیم

سفر می رود، انتخاباتی  این طرف و آن طرفکنونی ییس جمهور میکنم از شما، آقای ر سوال

است یا خیر؟ ما پارسال رفتیم در گرگان سخنرانی کردیم، می گویند انتخاباتی است! رئیس 

 اتفاقا تناقض …جمهور االن سفر می رود، می گویند انتخاباتی نیست! باالخره یک بام و دو هوا

 . اینجاست
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 خاشاک، حصر و خس و 88فتنه 

 

 راضی به حبس و زندانی بودن و محدودیت برای هیچ کس نیستم

 

فکر می کنید امروز . گروهی مخالف شما بودند و به خیابان آمدند 88در انتخابات سال  :مجری

 نظر آن ها درباره شما و آقای بقایی چیست؟

باید مورد احترام هر کسی که مردم انتخاب کردند . اصل آن است که مردم بپذیرند احمدی نژاد:

عده ای به رای مردم احترام نگذاشتند و آن ها هم عده  88اشکال این بود که سال . همه باشد

این عدد خیلی . درصدی اتفاق افتاد 85میلیون نفر از مردم رای دادند و مشارکت  40. قلیلی بودند

اما یک عده مخالفت . این عدد جزو مشارکت های کم نظیر در تاریخ دموکراسی است. باالیی است

یک . کسانی که مخالفت کردند، سه دسته بودند. همه آزاد هستند. کردند که اشکالی هم ندارد

دسته کسانی بودند که اصال اطالع نداشتند و واقعا فکر می کردند اخباری که به آن ها داده می 

از آنها حمایت  بدیهی است، اگر من هم فکر می کردم که آن اخبار درست است. شود، درست است

. در حالی که اصل اخبار خالف واقع بود. خیلی بد است که در یک انتخابات تقلب بشود. می کردم

. اکثریت مخالفین، این ها بودند که اطالعات نادرست داشتند. این ها مردم خیلی خوبی هستند

 . وقتی اطالعات درست شد، رفتارشان را اصالح کردند

خب، این هم . آن ها من را دوست ندارند. از من خوششان نمی آمد گروه دومی بودند که اصال

اشکالی ندارد که عده ای من را دوست نداشته باشند و یک نفر دیگر را دوست داشته . آزاد است
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من آنها را . نمی توانم دوست نداشته باشم. ولی من آنها را دوست دارم. این عیب نیست. باشند

بسیار خوب، . اعتراض می کنند. ی خواهد من رییس جمهور باشماین ها دلشان نم. دوست دارم

باالخره ما برای اداره کشور یک معیار باید داشته . ما به آنها توصیه می کنیم رای مردم را بپذیرند

. نمی شود که هرکس مخالف بود یا هرکس رای نیاورد، بخواهد همه چیز را به هم بریزد. باشیم

. باید حقیقت را بپذیرد. یگر خوشش نیاید، اما نمی تواند به هم بریزدکسی ممکن است از یک نفر د

 . همه باید قاعده و رای ملت را بپذیریم و در برابر آن خاضع باشیم

آنها با اصل جمهوری . گروه سومی هم هستند که خیلی کم اند، اصال کاری به انتخابات ندارند

اما در ظاهر می گویند با احمدی نژاد یا با کل یا با کسانی دیگری مخالف اند . اسالمی مخالفند

. شما با سیستم مخالفید اما انتخابات را بهانه می کنید. این هم بد است. سیستم مخالف اند

اصال امکان نداشت در آن روش برگزاری . انتخابات درستی برگزار شده و همه هم آن را تایید کردند

. چون همه ملت، خودشان هستند. ند، اصال شدنی نیستکسی بتواند آراء را جا به جا ک ،انتخابات

اصال نمی توانم دوست . من همه شان را دوست دارم. اما ما این دسته آخر را هم دوست داریم

نداشته باشد؟ نه حتما  آیا انسان می تواند انسان دیگری را دوست. چون ما انسانیم. نداشته باشم

 . دوست دارد

نباید . نباید به مردم زور بگوییم. اما من با این کارشان مخالفم و می گویم این کارتان غلط است 

اگر مردم نظر من را قبول نکردند، آیا من باید به ساختمان ها . خودمان را به زور تحمیل کنیم

این آسیب برسانم، شیشه بشکنم و اماکن عمومی را آتش بزنم تا مردم تسلیم رای من بشوند؟ 

 . انتخابات برگزار می شود تا از این کارها نشود. روش غلطی است

: شما در زمان خودتان منتقد دولتهای قبل بودید ولی االن هم داستان با دولت اصالحات مجری

 و  اصالحات دولت رئیس التصویری ممنوع باره در شما موضع دادید؟ موضع تغییر االن آیاشده اید، 

 حرفه اصول با دانم نمی اما بگویم را ای جمله خواهم می. چیست کروبی و موسوی آقای حصر

 ولی شما بهترین دوران عمرم را نابود کردید!  رم چقدر سازگار استکا ای

. همین شجاعتی هم که دارید، محصول دولت های نهم و دهم است. خیلی متشکرم احمدی نژاد:

وجود نداشته اما شاخص ها و عملکردها می من هیچگاه نگفتم که در دوره نهم و دهم ضعفی 

شما دوره ای را . گوید آن دوران یکی از بهترین دوره های شصت، هفتاد سال اخیر بوده است
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 5، 84کل خودروهای کشور سال . نشان بدهید که با حداقل قیمت، مسکن تحویل داده شود

ویض شد و روزی که ما تحویل هزار تایش از رده خارج بود که تع 300میلیون و  1میلیون بود، و

ظرف . این را امثال شما و دوستان دیگر خریدند. میلیون خودرو در کشور بود 14دادیم بیش از 

. میلیون مسکن ساخته شد، این را همین مردم خریدند، کس دیگری نخریده 6سال بیش از  8

رات اساسی به وجود در خانه ها اکثرا تغیی. در علم و فناوری ]پیشرفت های زیادی انجام شد[

بله، ممکن است کسی هم در گوشه ای آسیب دیده باشد، من این . آمده، درآمد سرانه دوبرابر شد

 که دولتی تنها که دانید می اما است وسیع بسیار  را انکار نمی کنم برای اینکه ساختار حکومتی

مستقیم بگوید، ت مردم بود و هر کس خواسته ای، نیازی و مشکلی داشت، می توانست دس دم

سال شما مطلبی گفته باشید،  8آن من یادم نمی آید توی . ما کف خیابان بودیم. دولت ما بود

االن . باشد اشاره ای کرده باشید، پیامی داده باشید و گفته باشید چه مشکلی برایتان پیش آمده

که مشکل  من در خدمتتان هستم تا اگر برایتان مشکلی پیش آمده با تمام توان تالش کنم

 . جنابعالی برطرف شود

چرا خیال می کنید که اگر به کسی نامه . نامه ای که آقای مشایی دادند یک نامه تاریخی است

من به آقای ترامپ . ؟ ما همه را به راه انقالب دعوت می کنیماست دادیم همه چیز عوض شده

تغییر موضع است؟ از چه  نامه دادم، به آقای بوش هم نامه دادم، اشکالی دارد؟ این معنایش

محدودیتی وجود . موضعی؟ موضع آقای مشایی از اول این بوده که همه باید زیر چتر انقالب باشند

من فکر می کنم . ایشان تالش کرد فضا را شفاف و حقیقت اصالحات را به همه معرفی کند. ندارد

اصال آقای . خواهیم داشتاگر متن نامه را با دقت بیشتری بخوانیم برداشت های دیگری از آن 

اما . مهندس مشایی، رسالت انسانی و اصالح گری را انجام داد و من کارشان را تحسین می کنم

اینکه عده ای در حصر هستند، عده ای ممنوع التصویرند، عده ای ]در[ حبس اند، من قبال هم 

 . گفتم، بنده راضی به حبس و زندانی بودن و محدودیت برای هیچ کس نیستم

این اعتقاد من است و برای همین هم در دوره هشت ساله، سنگین ترین تهمت ها و توهین ها را 

من موافق حصر و ممنوعیت در هیچ . به نام انتقاد در پاسداشت از حقیقت آزادی تحمل کردیم

. «اللهم فک کل اسیر»ما ماه رمضان دعا می کنیم . جای دنیا نیستم، نه فقط جمهوری اسالمی

میلیارد  7به شما بگویم، بنده به عنوان کوچک شما همه . همه را آزاد کن. همه را آزاد کنخدایا 

مخلوق خدا را دوست دارم، ممکن است با بعضی . را دوست دارم، نمی توانم دوست نداشته باشم
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مگر می شود دوست . را دوست دارم اناعمال مخالف باشم، با این اندیشه مخالف باشم، ولی خودت

واقعا از ته دل گفتم . یادم هست توی آن مناظره هم گفتم که من به شما عالقه دارم. ه باشمنداشت

 . که دوستتان دارم

 اگر آقایان موسوی و کروبی را دوباره ببینید، به آن ها چه خواهید گفت؟ :مجری

. خودتان باشید. خواهم گفت کمی فکر کنید. : همان حرف های قبلی را خواهم زداحمدی نژاد

 . چرا با هم دعوا می کنیم؟ بیاید با هم دوست باشیم. دوستتان دارم

اصالح طلبان امیدوارند که آقای روحانی بتواند با تالش خود آقایان موسوی و کروبی را  :مجری

 . آزاد کند

 . فکر نمی کنم این طور باشد احمدی نژاد:

 چه کسی نمی خواهد؟ :مجری

هستند همیشه از در حصر بودن آقایان موسوی و کروبی  همین آقایانی که مسئول احمدی نژاد:

 . بهره برداری سیاسی می کنند

 ؟دادید، کمکی برای رفع حصر انجام می می شدیداگر در انتخابات پیروز  :مجری

در هیچ کجای دنیا دوست . ما دوست نداریم هیچ کس در حصر و زندان باشد :نژاد احمدی

 . نداریم این گونه باشد

 !؟به مردم گفتید خس وخاشاک چرا :مجری

من . خس و خاشاک به کی گفتم؟ به مردم گفتم؟ متن صحبت ها موجود است احمدی نژاد:

. گفتم آن ها که دارند آتش می زنند و مردم را در خیابان می کشند، این ها یک اقلیتی هستند

در هر دو دولت من کسانی که به من رای نداده بودند . میلیون همه مردم ایران و عزیزند 40

کدام دولت این چنین رفتار کرده است؟ بعد هم متهم می شویم به مخالفت با . مسئولیت داشتند

یک روزنامه . ما فقط دولت را در اختیار داشتیم. آزادی! ما یک نهاد بودیم و همه حکومت نبودیم

ینطور نبود که ما نتوانیم ا. نمی تواند بگوید به دلیل مخالفت با ما یارانه اش در زمان ما قطع شد

ما . نهادهای زیادی در کشور هستند و هر کدام طبق سلیقه خود رفتار می کنند. برخورد کنیم
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من تنها مسئول ارشد . هم در حد توان و جایگاه خود سعی کردیم هیچ جا آزادی پایمال نشود

نه تنها هیچ . شوم جمهوری اسالمی هستم که به راحتی در هر نقطه ایران وارد جمعیت مردم می

یک مسئول ارشد دیگر پیدا کنید که مثل من خودش از . دغدغه ای ندارم، بلکه شوق هم دارم

این طور نیست که ما پیش از حضور، . مغازه خرید کند و به راحتی به زیارت و مسجد و بازار برود

نمی دانند که ما به  حتی خیلی از اوقات محافظان مان هم. آدم هایمان را به آنجا فرستاده باشیم

 . کجا قرار است برویم

من فکر می کنم یکی از علل عصبانیت دوستان از ما این است که حرف های بی سندی علیه ما 

جای تعجب است که در یک موضوع واحد جناح چپ یک اتهام به ما . زدند اما مردم قبول نکردند

ای جناح چپ  هستهدر موضوع مذاکرات . زده و جناح راست ضد آن اتهام را مطرح کرده است

می گفت شما تندرو هستید و چرا ایستادید؟ و جناح راست می گفت که شما لیبرال هستید و 

اگر رسانه ها بخواهند . می خواهید سازش کنید! با این حرف ها البته ما دست از حق برنمی داریم

در دولت نهم و . ملت نخواهیم کشیدمیلیاردها برابر این هم به ما حمله کنند، ما دست از حقوق 

به من هم هرچه می خواهید بگویید، اما اگر مشاهده . دهم هیچ سندی علیه حقوق ملت امضا نشد

 . شود که این حرف ها می خواهد موجب تضییع حقوق ملت شود، آنگاه سکوت نخواهم کرد

را رد کردند و ما به  آقای مشایی. سال سکوت کردیم 4کاندیدا نداشتیم و  92ما در انتخابات 

یک جریان اجتماعیِ اکثریتی و قوی کاندیدا نداشت و ما به احترام . مردم گفتیم که کاندیدا نداریم

حتی به اندازه این که کاری کنیم دولت وقت خود را صرف . رای مردم چهار سال سکوت کردیم

ه می کنیم که این اتهامات اما حاال مشاهد. پاسخ به ما کند هم در کار آن ها خلل ایجاد نکردیم

من به تک تک اتهاماتی که زده اند پاسخ . دارد می شود پایه ای برای تضییع حق بزرگی از مردم

 . خواهم داد
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 رسانه، خبرنگار و تعطیلی روزنامه ها

 
. ت مطبوعات پاسخ نداده استسواالهیچکس به اندازه من در برابر مطبوعات قرار نگرفته و به 

 !اولین بار به منتقدین خودمان هم جایزه دادیمحتی برای 

 

نظر میرسد تناقض، تنها خصیصه ای است که از شما جدا نمی شود و از آن رهایی پیدا  :مجری

نمی کنید! از قانون اساسی و حقوق افراد صحبت کردید اما در دولت شما روزنامه های زیادی به 

ماه در سلول انفرادی بودند در حالی  7کردید که به آقای حمید بقایی اشاره . تعطیلی کشیده شد

 !افراد زیادی را در زندان انفرادی نگهداشت 88که وزارت اطالعات دولت شما در سال 

یک اتهام به ما اضافه شد که ما از تناقض رهایی پیدا نمی کنیم! من فکر . متشکرم احمدی نژاد:

نتوانسته است حتی یک تناقض از صحبت می کنم تنها کسی هستم که تا االن هیچ رسانه ای 

 آیا من بسته ام؟. شما گفتید روزنامه ها را در دولت شما بسته اند. هایش بیرون بیاورد

 وزارت اطالعات که زیر نظر شما بوده است! :مجری

 ویماجرای عزل وزیر اطالعات توسط اشاره به [وزارت اطالعات زیر نظر من بود؟! احمدی نژاد:

در رابطه با پاسخ من مقداری فکر کنید! هیئت نظارت بر  ]و بازگشت مجدد وی با حکم حکومتی

من به وزیر که  نفره فقط یک نفر از دولت است 7از این هیئت  ،روزنامه شرق را بست مطبوعات

خط مشی . ارشاد به شدت تذکر دادم که این اشتباه است و هر چه زودتر این روزنامه را باز کنید

 . ما در قبال رسانه ها و مطبوعات که کامال مشخص بوده است
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من . ت مطبوعات پاسخ نداده استسواالهیچکس به اندازه من در برابر مطبوعات قرار نگرفته و به 

حتی یک بار هم به کسی اخم نکردم! حتی برای اولین بار به منتقدین خودمان هم جایزه دادیم 

ما حتی به دشمنان خارجی امان)بوش،  . طبوعات برگزار کردیمو جلسات انتقادی خیلی خوبی با م

 . ( هم نامه میدادیم و از در تعامل و گفتگو وارد می شدیم. . . اوباما، ترامپ و

می شود ده خبر دیگر انتخاب کرد که فضای . شما ارزش کارخبری را می دانید یعنی اثرگذاری

می شود یک چاله در . جور دیگری معرفی بکندملت ایران را . کشور را جور دیگری ترسیم بکند

باالخره می شود این قدر . خیابان های تهران پیدا بشود و با همین چاله یک شهردار زمین بخورد

خداحافظ  ،ببخشید» :بگویدطرف این را از زوایای مختلف پرداخت کرد و بمباران کرد تا باالخره 

 . جامعه را متالشی می کند، مغفول بماندهزاران نابسامانی که  ،و در نقطه مقابل «شما

ما دستتان را . یمهست می گویید ما رابط بین مردم و مسئولین. هستید شما به عنوان رسانه، رابط

شما . ، این هم پاسخ، عینا بگذارید در معرض دید مردمسوال به مردم بگویید این. بوسیم هم می

چرا راجع به پاسخ قضاوت می کنید؟ چرا قضاوت می کنید؟ وقتی قضاوت میکنید دیگر از رسانه 

بله! یک مقاله نویس می آید قضاوت می کند، اشکالی ندارد اما خبرنگار و . خارج می شویدبودن 

ب را را کردیم ایشان هم این جوا سوالمردم! ما این  :می گویید. خود رسانه که نباید قضاوت کند

به خدا ملت ایران خیلی می فهمند! متاسفانه یک عده در ایران این را . ملت هم می فهمند. داد

من پاسخ . در کل دنیا یک عده هستند که فکر می کنند از بقیه بیشتر می فهمند. قبول ندارند

 کردید، سوالشما . از شما هم ناراحت نمی شوم. خودم را می دهم نه آنی که شما می خواهید

با من هم . بنده هیچ وقت عضو جناحی نبودم الاقل از دوره ریاست جمهوری. بنده هم پاسخ دادم

مخالف بودند، تا االن هم مخالف اند، آن چهار سال اول هم بیشترین حمالت را علیه من کردند، 

 همه کسانی که به شخص. شما بدانید که من از هیچ کس گالیه ندارم. از آن ها هم گالیه ندارم

همان موقع بخشیدم ولی فکر می کنم اینجوری . بنده توهین کردند و تهمت زدند، همه را بخشیدم

باید روش ها را عوض بکنیم، باید به هم احترام بگذاریم و به فکر . نمی توانیم باهم زندگی کنیم

ط ت غلا ]باید بگوییم[ تو نیت. ایشان نیت کرده رییس جمهور بشود. همدیگر احترام بگذاریم

جوری نشود که ما یاد قرون . است؟ تو یک قصد خالفی داری؟ این ها روش های درستی نیست

 وسطی بیفتیم!
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 ساله 400 مرتاض با دیدار

احمدی نژاد گیری به دولتبررسی نسبت رمالی و جن  

 

  !گیر باشد که نیاز نبود شهر به شهر برویم و جان بکنیماگر قرار بود کار ما با رمال و جن

 !گفتیم که یک کاری بکنندها و اجنه میبه همان رمال

 

متهم « رمالی»و « گراییخرافه»نژاد و دولت را به ، احمدیمیرحسین موسوی، 88اوایل سال  

نژاد این اتهام را تکذیب ابتدا احمدی. طلبان شنیده شداین اتهام به دفعات از سوی اصالح . کرد

خرداد ضمن تکذیب این اتهام، طرح این  29 جمعه نماز در انقالب رهبر سپس و (88/3/20کرد)

 . دانستند« اخالق و انصاف ،قانون»و و زیرپا گذاشتن « فحاشی»، «آورخجالت»موضوع را 

 علیرضا های مربوط به معاون اولی مشایی،چند هفته بعد از این بیاناتِ رهبری و در اوج جنجال 

 اطرافیانش و مشایی که گفت و کرد وارد دولت به را اتهامات همان تلویحا( تهران نماینده) زاکانی

 از گیریخط» عبارت در را هارمال و هامرتاض با ارتباط ادعای وی. اند دچار «گرایی خرافه» به

د و نیستن ما مذهبی عقاید و اصول بر مبتنی و دینی بزرگان تایید مورد وجه هیچ به که کسانی

  . تکرار کرد« دنبال مددگیری از برخی خرافاتآمدهای مشکوک به خارج از کشور بهورفت

برکناری مشایی و استعفا دادن وی، رهبر انقالب مرداد(، پس از نامه رهبری برای 3) بعد روز دو 

 گفتند:« قضایای سه چهار روز اخیر»با اشاره به 

آن چیزهائى که صالحیت  کسى را نباید به خاطر یک امر، از همه ؛زد تهمت بیهوده نباید کسى به»

انصاف باید  با انصاف باید بود؛ با انصاف باید عمل کرد؛ با. محسوب میشود، انسان او را نفى بکند
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و ال یجرمنّکم شنآن قوم على الّا تعدلوا اعدلوا »خداى متعال در مورد دشمنان میگوید: . حرف زد

 کنید، انصافىبى او به نسبت که نشود موجب دشمنى این دشمنید، کسى با اگر ؛«هو اقرب للتّقوى

 کنار همه را هاعدالتىبى .نیست هم دشمن که آن حاال دشمن؛ به نسبت حتّى کنید؛ عدالتىبى

   «.بگذارند کنار همه را هاانصافىبى بگذارند؛

جزئیاتی از ارتباط یک »اکانی( خبری با عنوان ز علیرضا به وابسته) نیوز جهان مرداد(4روز بعد )

« یکی از مقامات ارشد کشور»در این خبر . را روی خروجی فرستاد« مقام ارشد با مرتاض هندی

بنابراین خبر این مقام ارشد کشور طی . ساله هندی متهم شده بود 400به ارتباط با مرتاض 

با مرتاض یادشده دیدار « بینی تحوالت جهان و بعضاً ایرانپیش»سفرهای متعدد به هند، برای 

در ایران داشته « فراد عجیب و غریبا» با برخی « دیدارهای بسیار منظم»همچنین وی . کرد است

ر متن این مقام ارشد یادشده معرفی نشده د. است که که گرایشات مشابهی با مرتاض هندی دارند

 . بود

عنوان خبری بود که یک روز بعد « آقای مشائی! مالقات با مرتاض زرتشتی واقعیت دارد؟»

 :بود پرسیده مشایی از خبرآنالین. نیوز آن را بازنشر دادخبرآنالین منتشر کرد و جهان

آیا واقعیت دارد که اطالعات دولتی را به این فرد )مرتاضی ایرانی االصل و زرتشتی مسلک در »

گیرید؟آیا درست است که در مرز پاکستان با افراد رمال کنید و از او رهنمود میهند( منتقل می

 «گیر و دعانویس ارتباط مستمر دارید؟و جن

 داد؟ نشان کنشیوا چه مشایی

 29وی در جمع گروهی از طالب و روحانیون ). ، زبان پاسخگویی گشود89مشایی، اواسط سال 

های این گفت که فقط دوبار به هند رفته است و توضیحاتی درباره همراهان و برنامه( 89تیر 

 مشایی گفت:. سفرها ارائه کرد

یک قصه  ساله 400کنم اصالً مرتاض ساله نداشتم و فکر می 400من که مالقاتی با مرتاض »

 نژاداحمدی دکتر خدمت آمده شخصیساله کیست؟ 400اصاًل مرتاض . است و یک دروغ است

. نژاد را سحر کرده استد مشایی احمدیگوینمی که گفته ارزشمند بسیار شخصیت فالن که گفته

من یک روز . ها را بپذیرددارد که این حرفبرای من عجیب است که جامعه ما چگونه ظرفیت 
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اهلل خزعلی عرض کردم گفتم حاج آقا تا بحال جبهه دین، دیانت، تفکر شیعی، خدمت حضرت آیت

 تفکر اسالمی، طرف ایمان، طرف خدا، طرف مقابل را به سحر متهم کرده است؟ برعکس این بوده

چرا اینطوری . کندهم به سحر میاین طرف شیطان و طرف باطل است که طرف من را مت. است

گوید فالنی ساحر است قصدش این است که بگوید است؟ دلیلش روشن است چون کسی که می

جبهه . گویمهم می اآلن …گونه نیستاصالً گوش نده، ببین، نرو وگرنه اگر آدم حق باشد که این

اند، شما خط ط ایستادههایی که آن طرف خچون یک سری آدم. حق، حق ندارد بیاید راه را ببرد

باید به آنها فرصت . مانندحالشان میطور بهگو را قطع کنید آنها همانورا قطع کنید و بحث و گفت

مشایی . اهلل خزعلی هم تأیید فرمودندبدهی تا ببینی حق چیست و باطل چیست و حضرت آیت

 که تو کند؟می سحر این گوییمی چرا هستی حق تو اگر .کنیم بحث بیایید خوب باطل است؟

دین ما در برابر سحر مگر  گوید؟می چه مشایی که بشنوی بیایی باید تو .بگویی را این نداری حق

است؟ یعنی ما در برابر سحر ناتوانیم؟ قدرت نداریم؟ نور خدا در سحر هضم  شکست خورده

این منطق باطل اصالً . گویمشود؟ این چه منطقی است؟ اگر وقت کردیم من دلیلش را میمی

 متهم جادو و سحر به پیامبران .کندمی جادو و سحر به متهم را حق جبهه باطل جبهه. است

  «.هااین پیش نروند مردم اصالً اینکه برای .بودند جادو و سحر به متهم اوصیا و اولیاء .بودند

 است! شده سحر جمهور رئیس

 
های سیاسی مربوط به عزل و ابقای وزیر اطالعات و خانه و در اوج درگیری 90اوایل اردیبهشت 

نشینی احمدی نژاد، نسبت دادن خرافه گرایی، رمالی و جن گیری به دولت شدت گرفت و از زبان 

سیل این اتهامات با استفاده از کلیدواژه . بسیاری از شخصیتهای سیاسی و دینی کشور تکرار شد

نژاد ها، ادعای سحر شدن احمدیترین این نسبتاما عجیب. شدمنتشر می« جریان انحرافی»

 . بود
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 چنین توصیه کرده بودند:( 89اسفند  19تر، در دیدار اعضای مجلس خبرگان )پیش رهبر انقالب

 تأثیر تحت زدن، درست حرف گرفتن، درست مواضع …بکنم نصیحتى هم بزرگان به من»

 رضاى محض دارند اسالمى نظام در نفر هزاران .است وظیفه هم این نگرفتن، قرار دروغ خبرهاى

که طبق کُشند، براى اینکنند و شب و روز خودشان را میکشند و تالش میدا زحمت میخ

 اما حرکت اسالمى یک کارى انجام بگیرد، نظام اداره شود، وظائفِ بسیار سنگین انجام بگیرد؛

 را، دولتى مسئولین – بردن سؤال زیر را هااین همه کند بنا بشنود، را دروغى خبر یک انسان

 «.است خالف هم این نیست، مصلحت هم این – را دیگران را، دیگران

 اسالمی جامعه قائم و نظام مصلحت تشخیص مجمع عضو) نبوی مرتضی هفتم اردیبهشت،

 طبیعت ماورای از گیریبهره و جادو و سحر از انحرافی جریان استفاده که گفت( مهندسین

ها بعضا مدعی چنین ارتباطاتی شدند؛ یعنی منکر خود این»و  «ذهن باشد از دور تواندنمی»

 . «نبودند

صفت و های شیطانانسان»اردیبهشت( درباره ارتباط جریان انحرافی با  12وی چند روز بعد )

 گفت:« جنیان کافرِ تاثیرگذار در ذهن و فکر افراد

 مکتب خواهندمی اینها …شاید این جریان منحرف نیز با این موجودات رابطه داشته باشند »

 سیاسی، عقیدتی، انحرافات گرفتار اینها یابند دست اجنه و کافران به یا و دهند رواج را ایرانی

   «.هستند اقتصادی و اجتماعی

گیری و کمک گرفتن جن»زمینه  نبوی روز بعد نیز گفت که جریان انحرافی به افراد توانمند در

 وی گفت:. متوسل شده اند و حمایت رئیس جمهور را هم برای این کار جلب کرده اند« هااز آن

این شخص با چشمان بسته اسم . در خبری شنیدم که یکی از این افراد را دستگیر کرده بودند»

   «.گفتشد میو اسم پدر و مادر هرکسی را که به او وارد می

گفت که جریان انحرافی  (قضاییه قوه رئیس) الریجانی آملی صادق اهللآیت اردیبهشت، 21

 های دیگری نیز به این گروه داد:وی نسبت. کندمی« گیری و رمالیجن»

گونه است که در روابط با نامحرم آزادند، در تماس با روشنفکران ها اینمتأسفانه عقیده این»

گیر و رمال آزادند، با دراویش ها آزاد هستند، در رجوع به جنبا آنسکوالر و گاه ملحد و پریدن 
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 که حالی در انحرافی جریان این …آزادند، آیا این است حدود الهی؟ این است حرمات الهی؟ 

 متخصصان و دینی عالمان نقش کردن کمرنگ در زنندمی جا روشنفکری را رمالی و گیریجن

   «.کنندمی تالش حقه علوم

 خبرگان مجلس عضو) یزدی مصباح محمدتقی اهللآیت اردیبهشت( اظهارات 24روز بعد )چند 

 «شیفتگی» است معتقد که شود می منتشر( خمینی امام پژوهشی آموزشی مؤسسه مدیر و

 :بود گفته وی. است شده «سحر» که است دلیلآن به مشایی به نژاداحمدی

درصد معتقدم که او سحر شده است!  90یک وقتی به برخی از دوستان نزدیکم گفتم که بیش از »

کند، مگر آن که اختیار از او هیچ آدم عاقلی چنین کارهایی نمی. این وضعیت ابدًا طبیعی نیست

 کاری و است عوامانه هاحرف این گفتن اما …این کارها هیچ توجیهی ندارند. سلب شده باشد

. گویند جادو شدهکنند، میای که دعوا میزن و شوهرها سر هر قضیه. کنندمی هاپیرزن که است

حرفی نبود که بشود همه جا زد، مضافاً بر . اندای بود که بگوییم البد او را جادو کردهحرف عامیانه

. ن کاره بودیمنه پدرمان جادوگر بود، نه خودمان ای. این که ما خودمان هم اهل این کارها نبودیم

های بوداری آفرین حساس شدیم، دیدیم خیلی حرفهای شخص جنجالبعد روی کارها و حرف

بنده روز به روز احساس کردم که خطر بسیار عظیمی در . ای نیستهای سادهاست و اصاًل حرف

ت، رسید که آیا هیپنوتیزم اسعقلم نمی. این جریان نهفته است و تالش زیادی در این راه شده

دانستم که در سحر است، ارتباط با مرتاضین است؟ بنده این جور چیزها را بلد نیستم، ولی می

دار، این آقا را مسخر کرده دیدیم که این شخص مسئله. این قضیه، چیزی غیرطبیعی وجود دارد

یر البته قرائن فراوانند و خود شما بیشتر از ما اطالع دارید که حتی تأث. و او توی مشتش هست

 مسموعات همه هااین البته. نگاه و برخورد و آثار طلسمات و چیزهایی از این قبیل در کار است

  «.امندیده خودم چشم به بنده و هستند

هم به این موضوع اشاره کرد، ( خرداد 12و  8) دیگر بار  دو که یزدی مصباح اهلل آیت از غیر به 

ها و جن گیرها سخن گفتند، از جریان انحرافی با رمالافراد دیگری هم در همان ایام از رابطه 

االسالم و المسلمین مجتبی ذوالنور)جانشین  جمله: حسین فدایی )نماینده مجلس هشتم(، حجت

فقیه در سپاه پاسداران(، حمیدرضا مقدم فر )مدیرعامل وقت خبرگزاری فارس وقت نماینده ولی

 ،مسلمین علی فالحیان )وزیر اطالعات دولت هاشمی(االسالم و ال حجت ،و معاون فرهنگی سپاه(

 . ی ارشاد دولت نهم و مشاور فرمانده سپاه(محمدحسین صفار هرندی )وزیر برکنارشده
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 های غربیاهلل مصباح یزدی در رسانهبازتاب سخنان آیت

 

در مصاحبه با ایرنا، ضمن تکذیب دوباره مطالب منتشر شده  مشاییمرداد(،  20چند هفته بعد )

وی گفت که . مرتاض هندی، نسبت سحر و جادو دادن به دیگران را روش مخالفان اسالم دانست

 . باید به صورت منطقی و علمی، سخنان طرف مقابل را نقد کرد

شما چرا اینقدر دستتان در دین خالی است که اگر مشایی سحر می کند، آن را » گفت: مشایی

ترسید؟ یعنی بین شما یک نفر هم پیدا نمی شود بتواند سحر مشایی باطل نمی کنید و چرا می
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را باطل کند و احمدی نژاد را از سحر نجات دهد؟ پس در همه این سال ها چه کار می کردید 

 «ادت کردید؟قدر عبچه خواندید؟ چه

 و پذیرش و انتشار اتهامات انتقاد کرده بودند:« سوءظن و بدگمانی»تر از فضای پیش رهبر انقالب

روز که امروز روزبه-هاى گوناگون ارتباطى که متأسفانه باب شده که روزنامه و رسانه و دستگاهاین»

اند براى متهم کردن یکدیگر، روشى را در پیش گرفته -شودتر میتر و پیچیدههم بیشتر و گسترده

کند، فضاى زندگى ما را ظلمانى این چیز خوبى نیست؛ این چیز خوبى نیست، دل ما را تاریک می

ى گناه ، فضاى اشاعهکار تاوان گناه خودش را ببیند، اما فضاهیچ منافات ندارد که گنه. کندمی

جا من این را هم همین. نباشد؛ تهمت زدن، دیگران را متهم کردن به شایعات، به خیاالت

 راجع چیزى متهمى یک قول از – شدمی پخش هم تلویزیون در که – هادادگاه در اینکه بگویم:

 هرچه متهم بله، .ندارد حجیت شرعاً  این، که بگویم را این من شود،می گفته دیگرى کس یک به

 نه، کند، اعترافى بخواهد دیگرى علیه اما …است حجت این بگوید، دادگاه در خود ىدرباره

 «.نیست مسموع

 کنندمی اعتراف و شوندمی دستگیر هارمال

هستند )از جمله فردی به نام « رمال و جن گیر»در همین دوره زمانی، افرادی که گفته شد 

 از سند و منبع معرفی بدون هارسانه و شوند می بازداشت قضایی  با حکم«( عباس غفاری»

انحرافی خبر  جریان و مشایی با( «غفاری عباس» نام به شخصی جملهمن) افراد این ارتباط

 . دهندمی

 مناسبات و انحرافی جریان هایحلقه» عنوان با خبری گزارشی در کیهان اردیبهشت، روزنامه 18

توسط نیروهای اطالعاتی و اعتراف او به ارتباط با « غ. عباس»، به جزئیات دستگیری «آن درونی

یکی از اعضای برجسته این جریان در برخی از اعضای جریان انحرافی اشاره کرد و نوشت که 

البته این . برخی از مناسبات سیاسی از توان شیطانی و غیرشرعی این افراد استفاده کرده است

در بخش هایی از گزارش به اخباری استناد شده بود که صحت آنها تایید »روزنامه، روز بعد نوشت: 

 . کرد عذرخواهی خوانندگان از و «شده نیست
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 به وابسته) آنالین جوان سایت گزارشِ عنوان «تشر نشده از رمال جریان انحرافیجزئیات من»

ارتباط رمال یادشده با رژیم صهیونیستی . اردیبهشت( منتشر شد 26) بعد روز چند که بود( سپاه

و همچنین اکتساب قدرت شیطانی و تصرف توسط این رمال از طریق اهانت به قرآن و عدم اهتمام 

 در این مطلب آمده بود:. از مفاد این گزارش بود به فرایض دینی

های اقتصادی شود فرد مزبور با توجه به تصرف شیطانی که داشته بسیاری از پروژهگفته می»

جریان انحرافی و مواردی را که مستقیماً با لیدر این جریان و نزدیکانش مربوط بوده که نیاز به 

های کالن پاراف می شده و نامبرده از این پروژهدستورات الزم داشته با قدرت وی منجر به 

گفتنی است رمال مذکور در دفتر لیدر جریان انحرافی . کرده استدرصدهای نجومی دریافت می

 این در مطمئن چهره دو –دارای جایگاه و اتاقی خاص بوده که هیچ کس جز این دو و یکی 

 «.نداشتند را آن به ورود حق جریان

دهنده از پرونده ناگفته های تکان»سایت در گزارش خبری دیگری با عنوان دو روز بعد، همین 

 کند:گونه معرفی میسند و معرفی منبع خبری، این رمال را این ؛ بدون ارائه«رمال جریان انحرافی

ه گفت …در پرونده وی برداشتن بکارت دختران و ارتباط با زنان شوهردار وجود داشته است»

شود وی به همچنین گفته می. فقره تجاوز در پرونده وی ثبت شده است 360شود تاکنون می

های عجیب غیرشرعی دست زده و به طور مثال روزانه از مدفوع خشک شده خود تناول ریاضت

 «.کرده استمی

برخی دیگر از رسانه ها مانند جهان نیوز )وابسته به علیرضا زاکانی(، شفاف )وابسته به محمدباقر 

اهلل عبدالنبی نمازی های سیاسی و دینی کشور مانند آیتو برخی از شخصیت عماریونقالیباف(، 

 نماینده) کوثری اسماعیل و )امام جمعه کاشان(، حجت االسالم حمید رسایی )نماینده تهران(

 در تامل قابل نکته. کنندمی اشاره موضوع این به زمانی دوره همین در هم خرداد( 22( )تهران

 و غیرعلنی اظهارات» یا «ها شنیده» عموماً  مبنایشان که است این اخبار، و اظهارنظرها این اکثر

 تولید غیررسمی و نامشخص منابع از و باشدمی «گیریجن و رمالی به متهم چند نشده اثبات

 . است شده
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 دهدمی پاسخ نژاداحمدی

احمدی نژاد در طی در جلسة هیئت . ها را تکذیب کرددو بار این نسبت 90رئیس جمهور در بهار 

عذرخواهی کرد و « هاها و بداخالقیجسارت»اردیبهشت( از همکارانش به خاطر این  18دولت )

 وی گفت:. دانست« اسباب انبساط خاطر»و « لطیفه»این سخنان را 

و کند که رقابت دارد، خوب است که اخالق هایی که با دیگران دارد یا احساس میآدم در رقابت»

ما . زندموازین را رعایت کند و توجه داشته باشد که چه آسیبی به چهرة ملت ایران و انقالب می

رم امیدوا …ای برای مردم بشوداند یک اسباب خندهکه شوخی گرفتیم و گفتیم باالخره خواسته

منتسب کردن این نظام الهی و . ننویسند و منتشر نکنند، زشت است. خودشان هم متوجه باشند

ها جفا به این ملت درخشد، یا خدمتگزاران صادق آن به این حرفموفق که امروز در دنیا دارد می

  «.است

در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی در  خرداد(  17هم یک ماه بعد ) نژاد احمدی

 گویند باید دلیلها که میآن. من چه توضیحی بدهم»پاسخ سؤالی پیرامون این موضوع گفت: 

ای که یعنی آن سفینه. اند، بگذارند دولت کارش را انجام دهدها را گرفتهحاال هم که آن. بیاورند

   «ها بود!نبه هوا فرستادیم کار آ

 پایان! سوت ناگهان و

به  90ها پیرامون خرافه گرایی، رمالی و جن گیری در دولت، اواسط خرداد سیل اخبار و تحلیل

 ها بود: این ادعای همان افراد و رسانه پایان رسید و دلیل آن هم

 «گیری و رمالی، طرح فریب این جریان استدامن زدن به ارتباط جریان انحرافی با جن»

قضیه ارتباط جریان انحرافی با « جن»نوان ع با شنود و گفت بخش در کیهان اردیبهشت، 19

تا اگر کسانی »شایع کرده است خواند که خود این جریان « چرت و پرت»ها را گیرها و رمالجن

های اصلی، در خواستند علت برخی از اقدامات مشکوک آنها را کشف کنند به جای یافتن سرنخ

   .گیری ماجرا منصرف شوندجور چیزها متوقف شده و از پیگیر و رمالی و اینقضیه جن و جن

خرداد( موضوع ارتباط جریان  7) بعد روز چند( کیهان مسئول مدیر) شریعتمداری حسین

های بررسی»دانست تا « یک طرح فریب برای رد گم کردن»انحرافی با جن و سحر و جادو را 
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آیا نباید این سؤال برای »شریعتمداری گفت: . را متوقف کند« قضایی و پیگردهای اطالعاتی

رافی با مواضع های مرتبط با این جریان انحمسئوالن مربوطه مطرح باشد که چرا مواضع جن

در میان باشد، باید گفت « جن»مقامات آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی شبیه است؟! اگر پای 

   «جریان انحرافی با جن های انگلیسی رابطه دارد!

 گفت( سپاه کل فرمانده مشاور و نهم دولت ارشاد وزیر) هرندی صفار محمدحسین دو روز بعد،

 به موضوع دادن تنزل» دنبال به و است شده مرتکب «تریبزرگ هایجرم» انحرافی جریان که

 . است «رمالی و گیری جن

استغاثه »مهر(، با انتشار گزارشی با عنوان  5) بعد ماه چند( زاکانی علیرضا به وابسته) نیوز جهان

دروغ عجیب جریان انحرافی برای تخریب  -اوت کردن شورای نگهبانگیر بزرگ برای ناکبه جن

ها اخبار منتشر شده درباره ارتباط مشایی با مرتاض هندی و بسیاری از نسبت «و تمسخر منتقدان

در این گزارش آمده بود که انتشار . واندخ« کذب و بی اساس»گیری را در زمینه رمالی و جن

کمیته تبلیغاتی جریان »توسط « دیدار سرکرده جریان انحرافی با مرتاض هندی»اخباری مانند 

 انحرافی جریان تبلیغاتی یشیوه اخبار، این گسترده انتشار همچنین. صورت گرفته است« انحرافی

 در. باشدمی هاآن دادن نشان منطقبی و خیالباف دروغگو، راه از منتقدان  تمسخر و تخریب برای

 :بود آمده گزارش این انتهای

اساس ساخته و پرداخته خود جریان انحرافی با هدف زیر سوال بردن این دست خبرهای بی»

 «.شودهایی است که درباره فساد مالی و عقیدتی این جریان منتشر میواقعیت

 نیست هارمال پرونده در دولت با ارتباط قضائیه:قوه

، سخنگوی قوه قضاییه )محسنی اژه ای( درباره پرونده (91دی  11نهایتاً، حدود یک سال بعد )

 این دارد امکان عنوان این تحت اگرچه»: گفت ها های منتسب به دولت و صدور حکم آنرمال

در . نبوده استوع در جامعه مطرح شود، ولی در کیفرخواست صادره، این عنوان مجرمانه موض

شان شان به دادگاه رفته و حکماند که باید بگویم دو نفر از آنها پروندهدادگاه این افراد محکوم شده

هم در پاسخ به ( 90مرداد  24) این از پیش ای اژه محسنی است ذکر به الزم  .صادر شده است

دستگاه قضایی با اتهام و جرم »سوالی درباره وضعیت پرونده جنگیران منسوب به دولت، گفته بود: 

ممکن است جنگیر از باب جنگیری خود، مرتکب جرم شود، ولی ما به . برخورد دارد، نه با عنوان

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

143  

 

 دولت بهار

دو نفر از کسانی که معروف شده اند به . اتهام جرمی که مرتکب شده، با او برخورد می کنیم

شده و کیفرخواست در  قرار مجرمیت صادر. جنگیر، در شرف رسیدگی پرونده در دادگاه است

 «.شرف صدور است و به دادگاه خواهد رفت

 دارد ادامه ماجرا 

گیر دولت جن»، با انتشار گزارش خبری با تیتر بهار روزنامه ،(92اردیبهشت  7چند ماه بعد )

داده و برای متهم کردن دوباره دولت به ارتباط با « عباس غفاری»، خبر از آزادی «آزاد شد

کرده و مدعی می شود که ( 90مرداد  24قدام به تحریف سخنان محسنی اژه ای )، ا«گیرهاجن»

 گزارش این  خوانده بوده است!« گیر دولتیجن»این مقام قضایی، دو جن گیر بازداشت شده را 

، در سایت های انتخاب و انتشار در سایت های اصالح طلبان مانند آفتاب بر عالوه خبری

 . شود می بازنشر تیتر همین با هم و بولتن نیوز اصولگرایان از جمله صراط

 احمدی نژاد درباره فرجام این ماجرا گفت:

ها با همه ارتباط دارند اال دولت! ها متهم کردند، آخرش معلوم شد رمالدولت را به ارتباط با رمال»

دارند! کسی مداری کنند که ادعای آخر خط سیاستها هماهنگ میکسانی کارهایشان را با رمال

ألیس اهلل » ،«و کفی باهلل وکیال» ،«کفی باهلل حسیبا»ها ندارد چون که خدا را دارد نیازی به این

  !«بکاف عبده

به همان  !گیر باشد که نیاز نبود شهر به شهر برویم و جان بکنیماگر قرار بود کار ما با رمال و جن

گیرها کاری از دستشان گفتیم که یک کاری بکنند! در ضمن اگر این رمال و جنها و اجنه میرمال

خوب پس کجاست؟ این همه . توانستند جلوی دستگیری خودشان را بگیرندآمد که میبر می

چرا طور شد و و گفتید با دولت ارتباط دارند؛ خوب کجا هستند؟ چهگرفتید رمال و جادوگر 

  «!باره خوابید؟صدایش به یک
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 هزار سند فرهنگی اینگونه گم شد! 47

 

 اسرار اسباب کشی اسناد میراث فرهنگی

 

معاون رییس جمهوری و رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و  89تابستان سال یادداشت: 

طرح کاهش تصدی گری دولت در تهران ادامه سیاست های دولت دهم در راستای گردشگری در 

مسائلی نظیر قریب پیش بینی نیز و تهران  نیاز به کاستن از تراکم جمعیتی از جمله دالیلبو 

تصمیم ، و جلوگیری از احتمال تخریب اسناد فرهنگی و تاریخی کشور الوقوع بودن زلزله در تهران

اصفهان)معاونت صنایع به انتقال معاونت های سازمان میراث فرهنگی به استان های دیگر از جمله 

تصمیمی که  .گرفت )معاونت میراث فرهنگی(شیرازدستی(، مشهد)معاونت گردشگری( و 

 .دولتمردان وقت مدعی بودند با مطالعه قبلی و کار کارشناسی قصد انجام آن را دارند

اسناد انتقال کامل  دستور ، این طرح ملغی شد وروحانیحسن دولت  بکار ت و آغازبا تغییر دول

از  خبریصادر شد. اما در میانه اینکار ناگهان شناسی از شیراز به تهران  میراث فرهنگی و باستان

شد و شایعاتی مبنی بر  منتشرهزار سند فرهنگی در شیراز در رسانه های کشور  47ناپدید شدن 

اسناد در بازار داخل و حتی خارج از کشور و نیز ارتباط اینکارها با دولت احمدی نژاد فروش این 

 :در جامعه منعکس شد

 

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

145  

 

 دولت بهار

 92مرداد  31-تبعات تصمیم اشتباه دولت دهم در انتقال سازمان میراث فرهنگی به شیراز: ایرنا

 1392 وریشهر 20چهارشنبه  -!کشور یفرهنگ راثیتاراج اسناد م: همشهری آنالین

 1392شهریور  22 -هزار سند تاریخی و فروش آن در خیابان منوچهری! 47تاراج  - بهار نیوز

 1392شهریور  30-راه شیراز مفقود شد؟ چه تعداد کتاب واسناد میراث فرهنگی در - ایرنا

 «میراث فرهنگی پایانی بر سه نگرانی کارشناسان »

پایانی بر سه  »خبری با عنوان در   92مهر  26تاریخ  روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی در 

شرح این انتقال آثار و اسناد را در گفتگو با رئیس « میراث فرهنگی نگرانی کارشناسان

 پژوهشگاه این سازمان به شرح زیر آورد:

انتقال  گفت: و گردشگری صنایع دستی رییس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، جلیل گشن»

مهر  22با کتابهای مرکز اسناد و مدارک میراث فرهنگی آغاز شد و شبانگاه  92تابستان اسناد از 

 شناسی کشور به ساختمان مرکزی سازمان میراث فرهنگی، با انتقال اسناد تاریخی باستان 92

این اقدام را الحاق مرکز او هدف از   صنایع دستی و گردشگری در خیابان آزادی به پایان رسید.

اسناد و مدارک میراث فرهنگی به سایر بخشهای ستادی سازمان میراث فرهنگی در تهران و بهره 

 اسکورت با مراحل همه درانتقال اسناد از شیراز به تهران  برداری بهتر از آنها اعالم کرد و گفت:

  .بود همراه انتظامی نیروی

با اشاره به اخباری در دولت یازدهم صنایع دستی و گردشگری   ،رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی

که درباره مفقود شدن بخشی از کتابها و اسناد در رسانه ها منتشر شده است، یادآور شد آنچه 

؛ زیرا همه کتابهای موجود در مرکز نداردهزار کتاب گفته شده است صحت 47درباره مفقود شدن 

نگی معادل همین تعداد بوده است و نمی توان پذیرفت که اسناد و مدارک سازمان میراث فره

سازمان حتی نسبت به مفقود شدن چند نسخه کتاب وی گفت: کتابها یکجا مفقود شده باشند. 

 یا چند برگ سند نیز حساسیت فراوان دارد.

رک گلشن درباره ساماندهی کتابها و اسناد منتقل شده به تهران و احیای دوباره مرکز اسناد و مدا

محل استقرار این مرکز که سابقا در ساختمان مرکزی این سازمان  سازمان میراث فرهنگی افزود:

قرار داشت کاربری دیگری پیدا کرده و اکنون مهم ترین مشکل، یافتن جای مناسب برای نگهداری 
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http://aftabnews.ir/fa/news/390393/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://www.baharnews.ir/news/15997/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DB%B4%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://www.irna.ir/fa/News/80824099/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C/%DA%86%D9%87_%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%B4%D8%AF%D8%9F
http://www.ketabha.org


 
 

146  

 

 دولت بهار

 همه اسناد و :که او تاکید کرد هزاران نسخه سند و کتاب و خدمات رسانی به پژوهشگران است.

کتابها پیش از انتقال، طبقه بندی شده اند و با توجه به موضوعیتی که دارند به تدریج تحویل 

کتابخانه مرکز سازمان میراث فرهنگی، پژوهشکده حفاظت و مرمت و پژوهشکده باستانشناسی 

 «خواهند شد.

مبنی بر موجودیت و میراث فرهنگی در دولت روحانی علیرغم اعالم مرجع ذی صالح سازمان 

اخبار رسانه های ایران حکایت از هزار سند فرهنگی و انتقال همه آنها به تهران،  47سالم بودن 

ماجراسازی دیگری برای دولت احمدی نژاد داشت و همچنان تا به امروز در تالش است تا مساله 

قدان با اعضای دولت با ارتباط این ف جلوه داده و « مفقود»را « موجود»هزار سند فرهنگی  47

 .بعنوان نقطه سیاهی در کارنامه دولت احمدی نژاد ثبت نمایدنهم و دهم، آن را 

 :گفت هزار سند فرهنگی 47اتهام به پاسخ نشستی با رسانه ها در در نیز احمدی نژاد 

برابر  100ما هم می توانستیم . هزار اتهام دیگر هم بزنید و این کاری ندارد 50شما می توانید »

چرا به ما اتهام  هزار سند رفته است؟ کجا رفته است؟ 47 . این اتهامات را بزنیم و بلد هم بودیم

بسیاری از این تهمت ها  !می زنند؟ این که می شود جنگل! هر که خواست به دیگری تهمت بزند

کا غارت میلیارد دالر ما توسط آمری 2نزدیک . که می زنند در دولت خودشان اتفاق افتاده است

می گویند تقصیر دولت قبل است! این یک اصل حقوقی است که اگر آن را . شد در این دولت

. ندیده بگیریم، مشکالت ایجاد می شود و ممکن است این مسئله فردا برای خود شما ایجاد شود

باید برود در یک مرجعی حرف خود را ثابت کند، نه کسی که به او اتهام  کسی که اتهام می زند

زده شده است! می دانید با این وضعیت چه زندگی برای مردم درست خواهید کرد؟ با این وضعیت 

هر ایرانی باید میلیاردها تومان قرض کند و کارمند استخدام کند و سایت ها و رسانه ها و روزنامه 

اد، بعد حاال اگر جواب د. ها را صبح تا شب چک کند که ببیند به او تهمت زده می شود یا خیر

 جواب او را چاپ می کنند یا خیر؟!

این . خیلی از این موارد را ما پاسخ دادیم اما متاسفانه خیلی از رسانه ها پاسخ ما را منتشر نکردند

روند را می شود ادامه داد؟ این مدل چه شباهتی با ایران دارد؟ چه شباهتی با دین و فرهنگ ما 

آن ها که . اثبات کنند و اصال همه ما را اعدام کنندرسیدگی کنند و . دارد؟ ما که حرفی نداریم

! آن ها از خدا می خواهند که سندی به آن )قوه قضاییه(مسئول رسیدگی هستند که با ما نیستند

 . «ها داده شود تا حکمی علیه ما صادر کنند

www.ketabha.org
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 ر زنان تماشاچی در ورزشگاههای مردانوحض تابوی

 

 ماجازه گرفت ها از رهبرورزشگاهبرای طرح حضور زنان در : احمدی نژاد

 

و در راستای  57انقالب های مردان ایران در سالهای بعد از در ورزشگاه زنان ایرانیحضور 

های مراجع تقلید مبنی بر جداسازی زن و مرد و دیدگاه حکومت جمهوری اسالمیهای سیاست

های دهه هفتاد و هشتاد این موضوع با درخواست زنان برای در سال. شیعه در این باره محدود شد

محبوبترین ورزش ایران است( جدی تر شد و فشار های ورزشی خصوصاً فوتبال )که دیدن بازی

کنفدراسیونهای ورزشی آسیایی و جهانی برای پایان دادن به این ممنوعیت ابعاد تازه تری به این 

هم اکنون کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال ایران در این زمینه اولتیماتم . موضوع داد

  . شودشمرده می تبعیض جنسیها برای زنان رزشگاهممنوعیت تماشای بازی در و. استداده

ها هایی مبنی بر حضور غیرمجاز دختران با لباس پسرانه در ورزشگاهبا این حال تا کنون گزارش

خواستار آزاد شدن حضور زنان برای  ن حقوق زنانفعاالی اخیر هااست و در سالمنتشر شده

بازی فوتبال توان به تالش برای ورود به از آن جمله می. اندمردان شده تماشای مسابقات ورزشی

با شعار « هادفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه»و همچنین کمپین  1383آلمان در سال -ایران

  . اشاره کرد«( روسری سفیدها»)کمپین « حق زن، نیمی از آزادی»
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%B2_%D8%AD%D9%82_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%B2_%D8%AD%D9%82_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%B2_%D8%AD%D9%82_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
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 هاجهت حضور بانوان در ورزشگاه تالشاولین 

سازمان ای به رئیس با ارسال نامه جمهور وقت ایرانرئیس، نژادمحمود احمدی 1385در آغاز سال 

نژاد چهارم احمدی. ها شدخواستار فراهم کردن امکانات حضور زنان در ورزشگاه تربیت بدنی

ریزی با برنامه»ای به رئیس سازمان تربیت بدنی از او خواسته بود که در نامه 1385اردیبهشت 

هایی که های تماشاگران در ورزشگاهترین مکانمرغوبصحیح و مقتضی شئون بانوان، بخشی از 

 .ها اختصاص یابدشود، به طور ویژه به بانوان و خانوادهمسابقات فوتبال ملی و مهم برگزار می 

و  مجلس شورای اسالمیاین نامه با اظهارنظرهای متفاوتی در میان مسئولین کشور، نمایندگان 

های خارجی همراه شد و با مخالفت صریح گروهی از روحانیون در شهر قم نتوانست خبرگزاری

 . آن را به اجرا بگذارد و از تصمیم خود صرف نظر کرد

ترین عامل مخالفت روحانیون با حضور کار نماز جمعه تهران مهمخطیب محافظه احمد خاتمی

توان تضمینی بر رعایت ها را اهمیت رعایت حجاب و عفاف دانست و گفت نمیزنان در ورزشگاه

 . ها برای تماشای مسابقات ورزشی دادآن در صورت حضور زنان در ورزشگاه

 : بودها گفته در مورد حضور زنان در ورزشگاه نژاداحمدی 

بعدها که . ایم ایشان فرمودند: اشکالی ندارداتفاقاً بخصوص در این مورد از رهبری اجازه خواسته»

 «.سروصدا شد فرمودند فعال مساله اول کشور نیست
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
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 و حضور احمدی نژاد در جزیره ابوموسی ادعای جزایر سه گانه ایران ،بحرین

 )ابوموسی، تنگ کوچک و بزرگ(

 

 اً یسوال برده و ثان ری، اواًل آن حق را زدیخودش مذاکره نما یدر مورد حق قطع ردیکس بپذ هر

 از حق خود را به مدعیان واگذار کند یبخش دیتفاهم با یبرا

 

 به بحرین نرفت؟ پهلویچرا احمدی نژاد به ابوموسی رفت اما محمدرضا 

بود چرا در رژیم محمد رضا پهلوی بحرین را بخشیدیدم و چرا  سوالهمیشه برایم »: یادداشت

که با طمطراق از آن یاد می شد  استان چهاردهم این ؟مجلس آن وقت واکنش مناسبی نداشت

از احمدی نژاد انتقاد کنیم و دیگر حتی   چطور از دستمان رفت؟ هر چند امروزه مد شده که فقط

 . را شاید نبینیم اشکارهای ملی و میهن دوستانه 

به این سو که دست اندازیهای سیاسی به خاک و جزایر  1346واقعیت اینست که از سالهای 

 . یک عمل ندیدیم  جنوبی در خلیج فارس آغاز شد تاکنون فقط حرف شنیدیم و

به بخشی از خاک میهنش )بحرین ( نرفت و یا اصوال کدام نماینده مجلس   چرا محمدرضا پهلوی

 به بحرین سرکشی داشت؟  ملی در آن هنگامشورای 
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مردمان آن دیار را بپذیریم چه دلیلی بر انزوایشان از سوی حکومت مرکزی   اگر عرب بودن تمامی

چرا در گزارشهای قرائت شده هیچ رغبتی از دو  بود؟ مگر ساکنین عرب را ایرانی نمی دانستند؟

 طرف بر یکپارچگی کشور دیده نمی شود؟!

ساکنین  اینست: نام نهادن استان چهاردهم بر آن دیار هیچگاه علقه میهنی را بر  شاید پاسخ

هرچند دست . گرفتیم بار نمیکرد، تا هنگامی که از هم میهنان بحرینی مان سراغی نمی بحرین

 . دسیسه انگلیس هم در تدوین گزارشها آشکارست

پاسخی قاطع بود بر تمام قال و  ،در قالب سفر استانی در جزیره ابوموسی  حضور رئیس جمهور

 . نیم کردار نیستچو  مقالهای این پنجاه سال اخیر که دوصد گفته 

مقامات . از هم میهنان بحرینی امان که گذشت، هم میهنان خود در ابوموسی و تنب ها را دریابیم

ایران اقال اگر حوصله دردسر مجادالت شیوخ را ندارند پروازی مهیا سازند تا بجای کیش، این بار 

 «.بزنندسری به ابوموسی 

 

 گانه ایران ۳امارات و ادعای جزایر 

« شروع مذاکرات»؛ برای یرانیا رهیسه جز یمیو امارات سر پرونده قد رانیا» : یاکبر صالح یعل

ما توافق کرده بودیم که این مسئله را طبق پیشنهاد ایران براساس تفاهم دکتر . تفاهم کرده بودند

دو هفته قبل از  یابوموس رهینژاد در جز یاما حضور احمد م.الریجانی و ولیعهد امارات جلو ببری

حرکت  هیبه طور آرام در جهت حل و فصل قض میواقعا داشت. شروع مذاکرات، تفاهم را به هم زد

 میخواست یبلکه م ستین یدیاست که اصال ترد رانیا نیسرزم ریجزا نیکه ا نیدر ا. میکرد یم

 «!یمسوتفاهم را به صورت دوجانبه حل کن

 ریجزاایران »کردند که  تیبه سازمان ملل شکا رانیاز ا یکشور عرب 11که است  نیماجرا ا ساده

امارات  نفکیو جزء ال یعرب یریارا، به عنوان جز ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ سه گانه

 ».تجاوز روشن شود نیا فیهرچه زودتر تکل دیاشغال کرده و با یمتحده عرب
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 یاز مقامات آن کشور مالقات کرد و پس از آن خبر یکشور در سفر به امارات، با برخ لمسئواین 

بزرگ  ، تنبیابوموس یرانیسه گانه ا ریمنتشر شد که از توافق دو طرف برای مذاکره در باره جزا

 . و تنب کوچک حکایت می کرد

کوتاه آمده و  رانیآغاز شد و اینگونه القاء گردید که ا رانیادولت  هیعل یرسانه ا یها یجوساز

احمدی نژاد رئیس جمهور وقت  دکتر. دیعدول نما ریمسلم خود بر جزا تیقرار است از حق حاکم

خود گفت که با طرف اماراتی  حاتیموضوع را از این مقام مسئول جویا شد و او در توض یچگونگ

 . ندینما «مذاکره» یرانیا ریکرده اند درباره جزا «توافق»

 نیچن یکار را انجام داده و چه کس نیا یاحمدی نژاد از وی می پرسد که به اجازه چه کس

 یبار نیاول نیا. پاسخ قانع کننده و روشنی را دریافت نمی کند؟ را به او سپرده است یتیمامور

 ماً یو مستق ییزد و به تنها ینهادها را دور م گریجمهور و د سییمقام مسئول، ر ایننبود که 

کار  نیاهسته ای در موضوع  . داد یم گرانیبه د ییگرفت و قولها یم میتصم یدرباره منافع مل

 . اش شد تیمنجر به عزل وی از مسئول تاًیبارها تکرار و نها

 نیبه وی متذکر شده بود که کار را خراب کرده و او فاقد چن طیشرا یاحمدی نژاد به مقتضا

احمدی نژاد ضمن انجام . مارات بر سر سه جزیره ایرانی بوده استااختیار و مجوزی برای مذاکره با 

 امیابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، پ ریایران بر جزا تیحق حاکم تیتثب یاقدامات الزم برا

 :رات آماده کردماارا خطاب به سران  یمناسب

در  شهیبه شما دادم و خواستم که هم یو برادر یبه امارات سفر کردم و دست دوست نجانبیا» 

 کباریو فقط  گرید کباریاگر . شندیاند یم یگریجور د یاما ظاهراً برخ. کنیم یصلح و صفا زندگ

 دیدانیو م ...خواهم زد راتمطرح شود حرف آخر را درباره اما یرانیا ریدرباره جزا ییادعا گرید

 «.معنا ندارد ینیعقب نش گرید میزد یاست و اگر حرف رانیا نجایا

جهت انتقال پیام مزبور به طرف اصرار احمدی نژاد و وجود ابالغ دستور به وزیر امور خارجه  با

ست یا جرات این کار را نداشت یا اسر باز زد و دلیل آن هم مشخص  دستوراز آنجام  ویاماراتی، 

 . می گرفت دستورآنکه از جای دیگری 

مارات برد و به طرف ارا به  امیرا مامور انجام این کار کرد و او پ یگریاحمدی نژاد، فرد د سرانجام

در امارات اظهار داشتند  رانیا یندگیدر تماس با نما یمقامات امارات بالفاصله. مقابل منتقل کرد
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واضح است که عرب  رپ. دجمهور ایران وجود ندار سییر یناراحت یبرا یو علت فتادهین یاتفاقکه؛ 

 ریبند درباره جزا کیفارس تحت فشار قدرت ها و در تمام نشست های خود،  جیخل هیحاش یها

 . میندار رانیبا ا یآورند و تاکید می کنند که ما مشکل یم

از مقامات کشورش  یندگیمطالب را به نما نیآمد و هم رانیخارجه امارات به ا ریاز آن، وز پس

 . حضوری به احمدی نژاد اظهار نمود

نژاد آنرا  یاحمد استانی سفر یبود ول دهیبه انتها رس تیکه اگر مذاکرات با موفق نجاستیا سوال

 نکهیا ایمذاکرات نبوده و  انیدر جر ایجمهور وقت  سیاست که رئ نیجز ا شیمعنا ایبه هم زد آ

   مخالف آن بوده است؟

 هایکائیدارد که تنها مذاکرات عمان با آمر یبر م تیواقع نیپرده از ا یالواقع سخنان صالح یف

نژاد صورت گرفته بلکه حداقل  یمذاکرات برجام( نبوده که بدون اطالع و موافقت احمد شی)پ

 . تاس دهیشکل انجام گرد نیبه هم زیمذاکرات بر سر جزائر سه گانه ن یعنی گریمورد د کی

 جیدر خل گانیهمسا نیب یریاختالف و درگ جادیبه دنبال ا شهیمستکبر و جهان خوار هم دشمنان

 جیخل هیحاش یکشورها یو برخ یرانیمقامات ابرخی  یفارس بوده اند که خوشبختانه با هوشمند

 . ابدیادامه  یهوشمند نیاست ا دیفارس تا کنون نتوانسته اند به اهداف خود برسند و ام

 اً یبرده و ثان سوال ری، اوالً آن حق را زدینما «مذاکره»خودش  یدر مورد حق قطع ردیکس بپذ هر

که متاسفانه به آن توجه نشد  یاز حق خود را به مدعیان واگذار کند، امر یبخش دیتفاهم با یبرا

 . مورد تعرض قرار گرفت یاهسته در موضوع   رانیاز حقوق ملت ا یو بخش
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 دولت آزموده و لیست باالی خطا

 
به چه حقی آمدی و کاندید . یک فهرست بلند باال از نارضایتی خود از تو داریم می گویند

 ی اصالح کنی و کجا را خراب کنی؟ست؟ چه چیزی را می خوایشد

 

د یادبیات فکر می کن در آن جایگاه و همیشه با همینتان دوستانو شما  :خبرنگاری انگلستان

الزاما اصرار نداشته باشید که هرچه را شما می گویید ما باور . د بر حق هستیهمه آنچه می گوی

کنیم و این عدم باور ما را بگذارید به حساب اینکه در بقیه موارد هم سخت باور هستیم و مخالفین 

. هستید که آزموده شده استشما رئیس دولتی . شما هم هرچه را بگویند، زود باور نمی کنیم

به مخالفین خود حق بدهید که ادعاهای شما در مورد . لیست باالیی از خطاهای شما وجود دارد

بفرمایید . را باور نکنندمیخواهید بیایید اینکه برای بهبود معیشت مردم و ترمیم ساختار سیاسی 

 کشید؟برای تغییر چه چیزی آمده اید؟ آمده اید چه چیزی را به چالش ب

تفکر استبدادی این . فکر می کنم اولین چیزی که باید تغییر بدهیم، تفکر شماست احمدی نژاد:

نمی فهمند و ما می فهمیم! مثل ماجرای یارانه ها که مردم میلیون  80است که می گوید  تفکر

لس، دولت، مج 93بهار سال . بزرگترین رفراندوم بعد از رفراندوم جمهوری اسالمی اتفاق افتاد

برای دولت قوای دیگر و رسانه ها یک جانبه مردم را از چندین ماه قبل بمباران کردند که یارانه 

فشار عجیبی به مردم آوردند و تمام سرمایه اجتماعی و . ضرر دارد و مردم باید پس دهندو ملت 

رض من به یکی از بزرگان نظام همان موقع ع. دینی و فرهنگی و سیاسی کشور را خرج کردند
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 75حداقل رسانه ملی خود را هزینه نکند چون باالی . کردم که نگذارید این هزینه ها داده شود

دولت از ثبت نام یک عده ممانعت کرد، یعنی ایرانیان خارج از . درصد مردم ثبت نام می کنند

ای نیروه. متاهلین جدید که از خانواده خود جدا شده بودند هم نتوانستند ثبت نام کنند. کشور

درصد مردم ثبت نام کردند و گفتند حرف  97. مسلح هم آن موقع از ثبت نامشان جلوگیری شد

 97هنوز هم مخالفت می کنند و می گویند مردم نمی فهمند! در این . های شما را قبول نداریم

میلیون فارغ  20. میلیون دانشجو و استاد دانشگاه وجود دارد 5درصدی که ثبت نام کرده اند 

چرا خیال می کنید بیشتر . هزاران مخترع و پژوهشگر وجود دارد. صیل دانشگاهی وجود داردالتح

 از ملت می فهمید؟

؟ یبه چه حقی آمدی و کاندید شد. یک فهرست بلند باال از نارضایتی خود از تو داریم»می گویند 

 «ی اصالح کنی و کجا را خراب کنی؟ به چه حقی آمدی؟ستچه چیزی را می خوا

همان حقی که شما داری سوال می کنی! شما بگویید به چه حقی ما را محدود می کنید؟ به  

ملت بزرگ و تمدن آفرین و فرهیخته ایران . شما می خواهید با فشار به من، ملت را محدود کنید؟

از جمعی خوششان بیاید به هر دلیلی، آن ها را صادق و پرکار و مردمی می دانند و بعد یک عده 

در واقع این . که این ها پوپولیست و عوام فریب هستند کنند، هزاران اتهام می زنند شروع می

مردم هم که قبول نکردند! ما دعوا نمی توانیم . حرف ها را به ما نمی زنید، بلکه به مردم می زنید

چرا اصرار دارید که عده ای را از دایره . یک معیار وجود دارد و آن هم نظر مردم است. بکنیم

انتخاب مردم حذف کنید؟ از رای مردم می ترسید و یا رای مردم را قبول ندارید؟ من آمده ام تا 

آن مدیرعامل بانکی که با یک میلیون وام مخالفت می کند، اما . با این شیوه برخورد و مقابله کنم

م با این من تا جان دار. بیست میلیارد وام را به راحتی می دهد، خود را برتر از مردم می داند

 . شیوه مقابله می کنم و خود را فدای ملت می کنم
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 طالببحران سکه و ارز در شعب ابی

 

 دهم نهم و مشکالت اقتصادی دولت

 

 دانست؟حل مشکالت اقتصادی را مذاکره با آمریکا میآیا دولت راه

وجود در مورد چرایی به 90، اواخر دی ماه سال «شعب ابی طالب»واژه های مبتی بر کلیدتحلیل

گفتند که منتقدین می. آمدن بحران ارز و سکه در کشور مطرح شد و همچنان هم ادامه دارد

طالب قرار دارد و باید برای حل مشکالت جریان انحرافی معتقد است کشور در شرایط شعب ابی

و افزایش شدید و  طالببا آمریکا مذاکره کرد، فلذا با مانند مقایسه شرایط کشور با شعب ابی

 . قصد دارد نظام را وادار به مذاکره با آمریکا کند( 90نرخ سکه و ارز )دی و بهمن   تعمدی در

ها این طالب در یکی از رسانهابیپس از سخن گفتن رهبری از شرایط بدر و خیبر به جای شعب

کجاست و چه  تحلیل منتشر شد: باید دید مرکز فرماندهی تفکر شعب سازی در اقتصاد کشور

گیری بهمنی نشات گرفته ار خط و تفکر توان به صراحت اعالم کرد موضعکسی است، چرا که می

 . اقتصادی موجود در دولت است
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 و مذاکره با آمریکا« طالبشعب ابی»

در  «چه کسانی تحریم را بزک می کنند؟!» در یادداشتِ ،90بهمن  5حسین شریعتمداری 

جریانی »دانست که « هماهنگ با تحریم نفتی»و « مصنوعی»سکه و ارز را روزنامه کیهان بحران 

. نشان دهد« سنگین و پرآسیب»آن را ترتیب داده است تا تحریم نفتی را « سو با اصحاب فتنههم

طالب شرایط کنونی کشور را با دوران شعب ابی»وی این اقدام را مأموریت کسانی دانست که 

 «.دانستندرفت را در گشودن باب مذاکره با آمریکا میونمقایسه می کردند و راه بر

قهر دوم/ اقتصاد »روز پنجم بهمن، در یادداشتِ )وابسته به احمد توکلی( نیز همان سایت الف

التهاب سازی و اضطرار »افزایش سریع بهای سکه و ارز را « سیاسی عریانِ التهابات اقتصادی اخیر

نمایی بزرگ»در این تحلیل آمده بود که این اقدام در کنار . خواند« سازی تعمدی حلقه انحرافی

به نظام بقبوالند که »برای این است که دولت « طالبطرح مفهوم شعب ابی»و « هااثر تحریم

 .کشور تحمل مقاومت در برابر فشار را ندارد

بود سایت دیدبان  عنوان تحلیلی از «جریان شناسی یک تمثیل: تفکر شعب سازی در اقتصاد»

 در این نوشته آمده بود:. منتشر شد 91مرداد  27 که

ها این است ی تحریمبندی دولت از شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور با توجه به مسئلهجمع»

 «.طالب هستیمکه ما در شرایط شعب ابی

در همینن دوره زمانی اخیر به این موضوع اشاره کردند، از جمله: سعید قاسمی افراد دیگری هم 

 . (91/8/4و پرویز سروری )قائم مقام جمعیت رهپویان انقالب اسالمی( ) (91/7/13)

 ماجرا از کجا شروع شد؟

 گفتند:( 90/10/19) رهبر انقالباز زمانی تبدیل به کلیدواژه شد که « شعب ابی طالب»

ى اقتصادى طالب و محاصرهصدر اسالم، دشمنان به نظرشان رسید که با شِعب ابى یک روز در»

کنند ما گر خیال میهاى بدمحاسبهاین روسیاه. ها، آنها را از پا بیندازند؛ اما نتوانستندمسلمان

ما ؛ طالب نیستیمما امروز در شرائط شِعب ابى. اینجور نیست. طالبیمشِعب ابى امروز در شرائط

هاى پیروزى را به چشم دیده ما در شرائطى هستیم که ملت ما نشانه. شرائط بدر و خیبریم در
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. ها نزدیک شده است؛ به بسیارى از مراحل پیروزى، با سرافرازى دست پیدا کرده استاست؛ به آن

د خواهنها، با این ترفندها میترسانند؟ با این حرفى اقتصادى میامروز مردم ما را از محاصره

ى خواهند در ارادهمردم را از صحنه بیرون کنند؟ مگر چنین چیزى ممکن است؟ امروز می

 « مسئولین اختالل ایجاد کنند؟

چه کسی شعب ابی طالب را در اقتصاد »در گزارشی با عنوان  سروش نیوزروز بعد از این سخنان، 

( برای اولین بار در )رئیس کل بانک مرکزی محمود بهمنیعنوان کرد که  «ایران مطرح کرد؟

 در این یادداشت آمده بود:. آذر این موضوع را طرح کرده است 20تاریخ 

باید دید مرکز فرماندهی تفکر شعب سازی در اقتصاد کشور کجاست و چه کسی است، چرا که »

گیری بهمنی نشات گرفته ار خط و تفکر اقتصادی موجود در توان به صراحت اعالم کرد موضعمی

های غلط بانک مرکزیِ دولت را عامل شک بسیاری از کارشناسان اقتصادی سیاستبی. استدولت 

 «.دانندثباتی بازار اقتصادی کشور باالخص سکه و دالر میبی

 گزارش ضدانقالب 

عنوان « رهبری در مالقات کمیته ویژه هیأت وزیران با مقام “شرائط بدر و خیبر”پشت پرده »

این گزارش عالوه بر انتشار . بود که چند روز بعد منتشر شد جرسگزارش سایت ضدانقالب 

 . های ضدانقالب، در محافل سیاسی داخلی نیز اثر عمیقی به جا گذاشتگسترده در دیگر سایت
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، برخی از وزرا و 90در این گزارش ادعا شده بود که در نخستین جلسه هیأت دولت در زمستان 

کنند و هایی درباره وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور ارائه میگزارشمسئولین ارشد دولتی؛ 

گوید که کلید حل مشکل تجدید نظر در سیاست خارجی و مذاکره با نژاد در پاسخ میاحمدی

خواهند که موضوع را با رهبری نژاد میسپس وزرا از احمدی. هاستاروپا و آمریکا در مورد تحریم

اد احمدی نژاد، کمیته ای منتخب از وزرا تشکیل شده و به دیدار نهایتاً با پیشنه. مطرح کند

بعد از ارائه گزارش اعضای کمیته به رهبری، معاون اول رئیس جمهور )رئیس . روندرهبری می

کند که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تحریمهای غرب، پیشنهاد کمیته( اعالم می

رو شده و ایشان این پیشنهاد با مخالفت رهبر انقالب روبه. کارشناسی دولت، مذاکره با آمریکا است

 . به انتقاد از دولت می پردازند

 بهمنی چه گفته بود؟

شعب ابی »از  90آذر(، دو بار دیگر هم در سال  20بهمنی عالوه بر تاریخ مدنظر سروش نیوز )

 خوانید:این اظهارات را به ترتیب زمانی می. سخن گفته بود« طالب

ه به ذخایر ارزی کشور، به هیچ وجه اقتصادمان در برابر تحریم آسیب پذیر نیست، حتی با توج»

ها بدتر از دوران شعب ابیطالب باشد به دلیل وجود ذخایر عظیم طال کشور را اگر وضعیت تحریم

 (90/5/10نشست ساماندهی صرافان ) «.کنیماداره می

ایی برای مقابله با تحریم گفت: باید جامعه را بهمنی با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن راهکاره»

طالب گرفتار شده به نحوی اداره کنیم که بتوانیم دو سال خود را حفظ کنیم گویا در شعب ابی

 (90/9/20) «نشست صبحانه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران .ایم

کنیم و باید از طریق  سی بازتوانیم النمی. در حال حاضر مشکل ما نقل و انتقال پول است»

رغم توانیم وصول کنیم اما بهپول نفت را همانند قبل نمی. ها پول حواله کنیمها و بانکصرافی

بارها . ایم که واردات به شکل مطلوبی انجام شودای فراهم کردهگونههمه این شرایط زمینه را به

هایی که ایم و به لطف دوراندیشیردهام ما خود را برای دوران بدتر از شعب ابیطالب آماده کگفته

ایم و تدابیر مقابله با تهدیدها از این پیچ سخت نیز به سالمت عبور خواهیم در گذشته داشته

 (90/9/26مصاحبه با هفته نامه آسمان ) «کرد
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به عنوان نمادی از مقاومت مسلمانان در برابر تحریم ها و مشکالت اقتصادِی « طالبشعب ابی»

اشارات بهمنی نیز در . دشمنان در جامعه مطرح بوده است و نه به عنوان نماد ضعفتحمیلی 

خود را برای دوران »عالوه بر این، بهمنی عموماً بر این موضوع که . همین چارچوب بوده است

، تاکید کرده است که «از این شرایط عبور خواهیم کرد»و « ایمطالب آماده کردهبدتر از شعب ابی

 . «ضعف»به جامعه منتقل می شود و نه پیام « مقاومت همراه با امیدواری»یام از آنها پ

توسط « شعب ابی طالب»شاید به همین دلیل بوده که پیش از بیانات رهبر انقالب، طرح موضوع 

های رئیس کل بانک مرکزی با واکنشی منفی نشد و حتی بازخوردهای مثبتی نیز در برخی رسانه

 . منتقد دولت دیده شد

طالهای بهمنی و دکترین »یادداشتی با عنوان  90/5/11در تاریخ  رسالت به عنوان نمونه، روزنامه 

منتشر کرده بود و با تقدیر از اقدام    .«اقتصاد مقاومتی در سال جهاد اقتصادی -شعب ابی طالب

 استراتژیک بانک مرکزی در ذخیره طال نوشته بود:

جهاد . چنین روحیه ای ]روحیه مسلمین در شعب ابی طالب[ استجامعه ایران امروز نیازمند »

این رویکرد در قالب دکترین . اقتصادی در دوران تحریم تنها با رویکرد اقتصاد مقاومتی میسر است

 «.شعب ابی طالب در جامعه ترویج شود
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طالب در مکه مکرمه با انتشار گزارشی از محله شعب ابی 90/8/7نیز در تاریخ  خبرگزاری مهر

 . به تبیین چرایی اشاره مسئوالن اقتصادی کشور به این موضوع پرداخته بود

یک از مقامات اقتصادی و ارشد دولت )به غیر از رئیس کل بانک مرکزی( به ها هیچگذشته از این

ه نکرده است و به همین علت، تسری صورت رسمی و علنی، چنین تحلیلی از شرایط کشور ارائ

چنین تعمد دولت در هم. دادن دیدگاه بهمنی به کل دولت، فاقد دالیل و مستندات کافی است

بحران سکه و ارز به قصد وادار کردن نظام به مذاکره با آمریکا نامتناسب و غیرمستند است، چرا 

آویز مستند این نسبت( اصوالً دستطالب )به عنوان تنها که در سخنان بهمنی پیرامون شعب ابی

ها به حساب تحلیل ای برای اینتواند پایهچنین موضوعاتی مطرح نشده است و تنها خبری که می

 . بیاید گزارش سایت ضدانقالب جرس است

 رهبر انقالب: به حرف بیگانگان کسی را متهم به خیانت نکنیم

گونه رفتارها های سیاسی را از اینها و شخصیترسانهای دو سال پیش از این ماجرا، اهلل خامنهآیت

فرماید: لو ال اذ قرآن کریم می. فضا را نباید از تهمت و از گمانِ سوء پر کرد» برحذر داشته بودند:

کنند، چرا شنوید که یکى را متهم میسمعتموه ظنّ المؤمنون و المؤمنات بانفسهم خیرا؛ وقتى می

. ندارید؟ تکلیف دستگاه اجرائى و قضائى به جاى خود محفوظ استظن دیگر حسنبه هم

هاى قضائى باید مجرم را محکوم و مجازات هاى اجرائى باید مجرم را تعقیب کنند، دستگاهدستگاه

هم در شود و در قوانین اسالمى و قوانین عرفى ما هست و هیچ کنند؛ با همان روشى که ثابت می

این زمینه نباید کوتاه بیایند؛ اما مجازات مجرم که از طرق قانونى جرم او ثابت شده است، غیر از 

این است که به گمان، به خیال، به تهمت، یکى را متهم کنیم، بدنام کنیم، توى جامعه دهن به 

ها، ها، بیگانهخارجى –یا دیگران . این فضا، فضاى درستى نیست. شوداینکه نمی. دهن بگردانیم

ها فالن جا خیانت علیه کسى یا کسانى حرفى بزنند، ادعا کنند که این –هاى مغرض تلویزیون

این، ظلم است؛ این، مورد قبول . کردند، فالن جا خطا کردند؛ ما هم عین همان را پخش کنیم

اند حقائق در مورد ما روشن ان براى ما سوخته است؟ ِکى خواستههاى بیگانه کِى دلشرسانه. نیست

زنند، ادعاهائى هائى میگویند، حرفبشود، که در این مورد بیایند حقیقت را گفته باشند؟ می

  «.کنندمی
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 قتل هابیلمقصر 

 
ما مقصر . بودیمتنها دولتی که مخالفینش برای حمله به آن دولت مصونیت کامل داشتند، ما »

 «قتل هابیل هم بودیم!

 

موردی . ریشه بسیاری از مشکالت اقتصادی را به دولت های نهم و دهم نسبت می دهند :مجری

و اگر دوباره به عنوان رئیس جمهور برگردید فکر می کنید  ؟هست که خودتان قبول داشته باشید

 کدام برنامه تان نیاز به اصالح دارد؟

در قسمت اول سوال فرمودند که مشکالت را به دولت قبل نسبت می دهند، به  احمدی نژاد:

. نظرم مقصر کشته شدن حضرت هابیل هم ما بودیم! در گزارش دهی باید مقایسه ای عمل کرد

چقدر راه قبال حاال چقدر؟  ،چقدر تولید اضافه شده ،در دولت قبل چند کارخانه ساخته شده

چقدر مدرسه و دانشگاه ساخته شده؟ چقدر در علم پیشرفت شده؟  قبالاالن چقدر؟  ،ساخته شده

االن چقدر؟ کلی می گویند قبال همه چی سیاه بوده و االن همه چیز سفید است! بله اگر دولت 

 . خیلی ها دیگر نباید در دولت باشند. بخواد برگردد حتما تغییراتی در مشی آن خواهیم داد

یک بار در مذاکرات یک . یک خاطره برایتان بگویم. را بشودمُر قانون اساسی باید در کشور اج

یک عده دیگر هم بودند که خارج از چارچوب . آقایی مسئول بود و می رفت، مذاکره می کرد

دولت می رفتند و مذاکره می کردند، حتی می رفتند و به غربی ها می گفتند چرا فشار بر دولت 
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د نمی کنید؟! این ها مستند است، در دادگاه ارائه شد و را زیاد نمی کنید؟! چرا تحریمها را زیا

خارج از چارچوب دولت، کسی حق ندارد »من در سخنرانی ام گفتم . فرد مورد اشاره محکوم شد

  .قضیه  ای حق مسلم ماست و ما بیشتر از حق مان نمی خواهیم. برود مذاکره کند

سه بود، ]به من[ گفت به چه حقی در یکی از جلسات مهم کشور که آن آقای مسئول رئیس جل

درباره مذاکرات صحبت کردی؟ من مسئول مذاکرات هستم و من باید بروم صحبت کنم! گفتم 

دقیقه توهین کرد، دیگران هم نشسته بودند، رئیس مجلس، مسئولین  45شما را که من نفرستادم! 

گفتم ببینید، من . یممن یک جمله گفتم که می خواهم اینجا بگو. قوا و بعضی مسئولین نظامی

توهین می کنید، فریاد . سر خودم هر بالیی می آورید، چیزی به شما نمی گویم. کوچک همه ام

می زنید، حقوق شخصی من را تضییع می کنید، هر چه می خواهید به من بگویید اما بدانید، 

ا عینا به اینجا وارد حیطه ریاست جمهوری شده اید، من سوگند خوردم که این امانت مقدس ر

تو کی هستی؟ بزرگتر از تو . اجازه نمی دهم یک سر سوزن از گوشه اش بکنید. مردم برگردانم

 . امانتی را که ملت به آدم می سپرد، این را باید محکم گرفت. هم نمی تواند این کار را بکند

چه کاره  یباید معلوم باشد که هر کس. در نظام تصمیم گیری حتما باید اصالحاتی اتفاق بیفتد

تصمیم را  ؟باید مشخص شود تصمیم را چه کسی گرفت و آیا پای تبعاتش هست یا نه. است

را باید یکی دیگر بخورد! این از آن چیزهایی هست که حتما باید اصالح  چوبشدیگران می گیرند، 

 . شود و ان شااهلل اصالح خواهد شد
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 غیرمجازهای  چاهو  واردات گندمکشاورزی، 

 
های ها کنترل شد و طرحدر دولت ما چاه/شد آغازهای غیرمجاز در زمان دولت خاتمی چاه

 آبیاری تحت فشار تا سه برابر افزایش یافت

 

توجه تنها به افزایش احمدی نژاد  در بخش کشاورزی این انتقاد مطرح است که در دولت : مجری

های آب در مناطق ممنوعه باعث از چاه برداریرویه پروانه بهرهسطح زیرکشت بوده و صدور بی

 . های زیرزمینی و شوری خاک شده استخشکی سفره

های همسو باعث ایجاد چنین های کلی سیاسی با پمپاژ رسانهمتأسفانه برخی حرف احمدی نژاد :

 . شود و من از اساس با این مدل اداره کشور مخالفمهایی میشائبه

خاتمی مطرح شد، چرا که برای خودکفایی گندم به هر قیمتی های غیرمجاز در زمان دولت چاه

افزایش سطح زیرکشت در دستور قرار گرفت، در دوره ما این روند معکوس شد، چون در دولت ما 

 . های نهم و دهم تا سه برابر افزایش یافتهای آبیاری تحت فشار در دولتها کنترل شد و طرحچاه

میلیون  3/1هزار هکتار به  450سطح آبیاری تحت فشار از حدود  کنم کهدر واقع با عدد اعالم می

توانیم اعالم کنیم که طوری که میصورت مستند موجود است، بهاین آمار به. هکتار افزایش یافت

 . ای چند هکتار زیر کشت آبیاری تحت فشار رفته استدر کدام روستا و در چه مزرعه
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میلیون تن براساس آمار گمرک گندم  5/7خ رخ داد یعنی بیشترین واردات گندم تاری 93در سال 

. هم گندم وارد کشور شد و به دولت به اسم گندم داخلی فروخته شد 95در سال . وارد کشور شد

 به مقرون فعلی وریبهره با گندم تن میلیون 14٫5باید پذیرفت که اصالً برای کشاورزی تولید 

 صورتبه گندم تولید عمده بخش وقتی. دارد تریبیش سود دیگر محصوالت کشت و نیست صرفه

 کشاورزی بخش در دیگر سوی از. است آسمانی نزوالت تأثیر تحت که است معلوم باشد،می دیم

شود یکی دو ساله انقالب کرد، باید پذیرفت با یک بخشنامه دهد و نمیه کندی رخ میب تغییرات

 . دهدانقالب در کشاورزی رخ نمی

در . شود که آب نداریم معتقدم که آب وجود داردهایی که اخیراً بسیار مطرح میصحبتبرخالف 

میلیارد مترمکعب آن  96تا  95میلیارد مترمکعب بارش در کشور داریم که تنها  400حال حاضر 

پس ما زمین، آب، معدن، جنگل، بهترین موقعیت . گیردبا راندمان پایین مورداستفاده قرار می

 . و سیاسی را داریم فقط مشکل ما رساندن دست مردم به این منابع است جغرافیایی
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 و نفرت با احمدی نژاد بودن نظریه محو اسراییل ،هولوکاست انکار

  

 آن، در که بیاوریم وجود به وضعیتی باید»: رژیم صهیونیستی(سابق شیمون پرز )رئیس 

 «.شود تبدیل ننگ یک به نژاد احمدی با بودن

 
ها که در تهران کنفرانس حمایت از فلسطینی در کنفرانسی با نام 1384آبان  4نژاد در احمدی

وی در . را زیر سؤال برد هولوکاست مسئله و همچنین اسرائیل کشور موجودیتبرگزار شد، 

جهان بدون اسرائیل »سخنانش از تغییر رژیم اسرائیل سخن گفت و این عبارت را به کار برد: 

 . «تر خواهد بودامن

 اسرائیل که شد برداشت چنین ،(میمری) خاورمیانه تحقیقات اسرائیلی مؤسسهبا استناد به ترجمه 

 این خالف جمهوری، ریاست وبگاه در او حرف رسمی ترجمه. شود «محو» زمین روی از باید

 . کندمی بیان را موضوع

است نیز از روی زمین محو شده شوروی گفت که -France 24کانال با مصاحبه در وی البته

است ما نیز خواهان محو اینگونه اسراییل هستیم  ولی هیچ مشکلی برای مردم دنیا پیش نیامده

اند و فلسطینیانی که از آنجا آواره شدهپرسی بین تمامی ساکنان آن منطقه یعنی با برگزاری همه

 . آنها خود حکومت خود را انتخاب کنند

ها یهودی در وی همچنین در مورد حقیقت داشتن هولوکاست ابراز تردید کرد و کشتار میلیون 

محققین و  هولوکاست، ماهیتاو با طرح سواالتی درباره . دانست« افسانه»جنگ جهانی دوم را 

سؤاالتی  زمینه وی در همین. کرد دعوت موضوع این درباره مجدد تحقیق به را اندیشمندان جهان
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این سواالت عبارتند . را مطرح کرد و خواستار پاسخ کشورهای مدافع موجودیت هولوکاست شد

 :از

 داده دانشمندان به آناگر واقعه هولوکاست یک واقعه تاریخی است چرا اجازه تحقیق درباره   -1 

 شود؟نمی

چرا دانشمندانی در اروپا به خاطر تحقیق و نظر مخالف مشهور در این مسئله، در زندان  -2

 هستند؟

 است؟هولوکاست در کجا اتفاق افتاده -3

 اند؟چه کسانی آن جنایت را مرتکب شده -4

ای که در اروپا اتفاق افتاده، فلسطین و مردم فلسطین باید تاوان پس آیا برای جبران حادثه -5

 بدهند؟

ای امروز است و چه نتیجههولوکاست یک واقعه تاریخی است چرا این قدر اهمیت پیدا کرده -6

 خواهد از آن گرفته شود؟می

برگزاری همایش بررسی واقعه هولوکاست . های شدید جهانی را در پی داشتاین سخنان واکنش

ها مؤسسه مطالعاتی، اعتراض رسمی باعث تحریم دفتر مطالعات وزارت خارجه توسط ده ،در تهران

ایجاد فرصت برای اسرائیل برای  BBCبه گفته برخی خبرگزاری ها مانند  اتحادیه اروپا و

 . غیرمنطقی جلوه دادن دولت ایران شد

. های متعددی نسبت به این مسئله ابراز شددر داخل ایران نیز واکنش ،جدا از بازتاب خارجی

ای مصاحبه، رئیس جمهوری سابق ایران، در محمد خاتمی نژاد،اظهارات احمدی این چندی پس از

لوکاست، همزیستی اسرائیل و فلسطین را قابل وتأیید واقعیت ه با« فایننشال تایمز» با روزنامه

 . قبول دانست

میلیون یهودی در جنگ دوم جهانی توسط  6ها مبنی بر کشتار ، ادعای صهیونیستهولوکاست

های توجیهی تاسیس الملل و همچنین یکی از بنیانهای صهیونیسم بینآلمان نازی یکی از بنیان

 . رژیم اسرائیل است
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و این قوم اند که قوم یهود، مظلوم و مورد ستم بوده است ها همواره چنین گفتهصهیونیست

اسرائیل از منظر . ها ستم به سرزمین اصلی خود یعنی فلسطین بازگشته استسرانجام پس از قرن

 . ها، سرزمین قوم یهود بر اساس مبانی اساطیری است و رژیم اسرائیل دولت یهود استصهیونیست

ی ، پیشوا«آدولف هیتلر»های نوشته. لوکاست حرف و حدیث بسیار استودر خصوص واقعه ه

با این حال همواره دو سوال . گر نفرت وی از یهودیان استبیان« نبرد من»نازی آلمان در کتاب 

 وجود داشته است:  هولوکاستاساسی در خصوص 

های : اینکه آیا کشتار یهودیان در جنگ دوم جهانی یک کشتار سیستماتیک بوده یا کشتهاول

 اند؟ جنگ دوم جهانی بوده باخته درها انسان جانیهودی هم بخشی از میلیون

تواند رقم درستی باشد؟ میلیون کشته یهودی در جنگ دوم جهانی می 6: اینکه آیا رقم دوم

برخی از محققین حتی معتقد به کشتار سیستماتیک یهودیان در جنگ دوم جهانی نیز بر این 

 . واهد کشته شودمیلیون یهودی در اروپا وجود نداشته که بخ 6باورند که اساسا در آن دوران 

میلیون یهودی در جنگ دوم  6بر فرض که . از سوی دیگر سواالت جنبی دیگری هم مطرح است

جهانی کشته شده باشند؛ چرا باید تاوان این کشتار را نه عامالن آن بلکه ملتی دیگر در غرب آسیا 

های بسیاری که کشتهآیا دیگر اقوامی . اندبپردازد؟ تنها یهودیان در جنگ دوم جهانی کشته نداده

ها طور مثال، روسهای برابر برخوردار بوده یا خواهند بود؟ بهاند هم از حمایتدر این جنگ داده

برابر حداکثر  5اند که معادل میلیون کشته داده 30در این جنگ بر طبق برخی آمارها در حدود 

آیا در دوران پس . ندکنهای یهودی ادعا میها در خصوص کشتهآن چیزی است که صهیونیست

اند یا مورد الملل آنها نیز مظلوم خوانده شده و مورد حمایت قرار گرفتهاز جنگ دوم بین

که از اشغال سرزمین  هولوکاستاند؟ جهان غرب حامی های بلوک غرب واقع شدهخصومت

رائن ها را هم تحمل کند؟ شواهد و قکند آیا حاضر است ادعاهای ارضی روسفلسطین حمایت می

 . دهندباالخص پس از بحران اخیر اوکراین واقعیتی دیگر را نشان می
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 برای رژیم صهیونیستی هولوکاستاهمیت اساسی 

دان فرانسوی که او نیز به یهودستیزی متهم بوده است، ملت را ، فیلسوف و تاریخ«ارنست رنان»

اگر برای ریشه . ریشه در اکنونداند که هم ریشه در گذشته دارد و هم ها میای از انسانمجموعه

های افتخارات مشترک، ریشه»در اکنون، رضایت کافی است؛ برای ریشه در گذشته داشتن، 

 . نیاز است« های مشترکتاریخی مشترک و باالخص رنج

سو مجبور به تاکید سازی از مجموعه یهودیان مهاجر به فلسطین اشغالی، از یکاسرائیل برای ملت

اگرچه شاید . تاکید کند« های مشترکبر رنج»یخی است و از سوی دیگر باید بر اساطیر تار

بتواند رنجی مشترک و واقعی « گتوها»ها با یهودیان و زندگی آنها در بدرفتاری تاریخی اروپایی

برای همه یهودیان باشد اما شاید نتوان بر اساس آن سرزمینی دیگر را اشغال کرد و یا شاید نتوان 

برای ملت ساختن از کسانی که ملت نیستند، باید یک رنج بزرگ را مطرح کرد؛ . ملت ساخت

 «های گوبلزی!رنجی در حد دروغ»

ها تنها یک واقعه تاریخی نیست بلکه یک عنصر برای صهیونیست هولوکاستبر این اساس، 

ای دائمی برای اجتماع یهودیانی تبدیل تواند به انگیزهبخش است که در گذر زمان میمشروعیت

نظر سازی رقم بدی بهمیلیون برای اقناع 6رقم . دانندشود که خود را قربانی کشتاری ظالمانه می

 . رسدنمی

پرسی هر روزه است و بنابراین باید منزله همهکند، ملت بودن بهنان بیان میطور که رهمان

اگر بنیامین نتانیاهو، رئیس کابینه رژیم صهیونیستی از . ای همیشگی برای آن ایجاد کردانگیزه

 . شده استکند، قطعا حسابدوم یاد می هولوکاستعنوان خطر بهایخطر ایران

ای مربوط به بقا است و برای رژیم صهیونیستی اساسا مساله استهولوکبر اساس آنچه گفته شد، 

تابند از همین روست که متحدان اسرائیل در اروپا و آمریکا هرگز برنمی. بردار نیستبنابراین شوخی

که این واقعه مشکوک تاریخی مورد انکار قرار گیرد یا تحت سوال واقع شود و از همین روست که 

 . هایی سخت از پی داردوپا مجازاتدر ار هولوکاستانکار 
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 هولوکاستمواضع جمهوری اسالمی ایران در خصوص 

های بزرگ المللی مدنظر قدرتعنوان یک قاعده بیندر شرایطی که پذیرش موجودیت اسرائیل به

درآمده است، جمهوری اسالمی ایران از ابتدای تاسیس با اساس موجودیت این رژیم مخالف بوده 

از بین رفتن اسرائیل را پیش از هر کسی از مقامات جمهوری اسالمی، امام خمینی شعار . است

 . اندگذار جمهوری اسالمی ایران مطرح کرده)ره(، بنیان

با بر سر کار آمدن دولت یازدهم، باالخص از سوی دستگاه دیپلماسی این دولت، سیاست جمهوری 

دکتر ظریف در شبکه اجتماعی توئیتر  .نقض شد هولوکاستاسالمی ایران در خصوص تشکیک در 

های سرشناس کنگره آمریکا ضمن تبریک یکی از اعیاد و در پاسخ به فرزند یکی از دموکرات

شد که تصور می مردیرا انکار نکرده و  هولوکاستصراحت مدعی شد که ایران هرگز یهودیان، به

 کند، اکنون دیگر بر سریر قدرت نیست:آن را انکار می

 

ای دیگر، یکی از مواضع مطرح شده از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص وی در مصاحبه

 . را اشتباه در ترجمه دانسته بود هولوکاست

، بار دیگر نشان داد که مواضع نظام جمهوری اسالمی 1393سخنرانی مقام معظم رهبری در نوروز 

سازی های ملتای است که از بنیانولهرغم اظهارات برخی مقامات، همچنان تشکیک در مقعلی

 . آیدحساب میها بهصهیونیست
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مقام معظم رهبری با تاکید بر اینکه آزادی بدون ضابطه معنی ندارد، به پایبندی شدید مدعیان 

کند درباره غربی آزادی به خطوط قرمز خود اشاره و یادآوری کردند: در اروپا کسی جرأت نمی

وقت از ما توقع دارند که چگونگی آن معلوم نیست، ابراز تردید کند، آنهولوکاست که واقعیت و 

 . خطوط قرمز انقالب و اسالم را نادیده بگیریم

به این ترتیب، موضع جمهوری اسالمی ایران همچنان تشکیک هم در واقعیت هولوکاست و هم 

ظر تاریخی محل این هم از آن روست که اساس و چگونگی این واقعه از ن. در چگونگی آن است

شود به ابزاری برای توجیه خوانده می هولوکاستابهاماتی است و همچنین از آن روست که آنچه 

 . گری این موجودیت تبدیل شده استیک موجودیت نامشروع و جنایات و اشغال

 کردند یو قدردان تیافسانه هولوکاست حما یکه از افشا دانشمندانی و مورخان

ایران  وقت یاروپایی با صدور بیانیه ای از اظهارات احمدی نژاد، رئیس جمهورجمعی از مورخان 

 . درباره دروغ بودن هولوکاست در جنگ دوم جهانی حمایت کردند

در  ییادداشتهای زین یگفتگو و از برخ یاریبس یها تیمهر با شخص یخبرگزار ه،یانیب نای از پس

 . کرد افتیدر نهیزم نیا

 تاکید کرد : «مهر»خبرگزاری به ای نامه ارسال با «بیان آزادی کانادائی بنیاد»مدیر «فرام پل»

هولوکاست امروزه تبدیل به یک مذهب شده است و با  کسانی که در این باره شک و تردید می »

                           .استکنند مانند مرتدین برخورد می شود و این از لحاظ عقالنی ومنطقی اشتباه و فریبکارانه 

من بر این باورم که درباره تمام » با اعالم حمایت از اظهارات رئیس جمهوری ایران، افزود : وی

 . «سؤاالتی که درباره تاریخ مطرح است باید بحث و گفتگوی آزاد صورت پذیرد

 اشغالی اراضی)اسرائیل یافا در مردمی های داستان نویسنده و نگار روزنامه «شامیر اسرائیل»

و قدردانی خود را از مردم و  احترام مراتب خود نامه در که است کسانی از دیگر یکی( 1948

                           . رهبران ایران اعالم کرده است

اخام  خسیبری روسیه به آنجا مهاجرت کرده است و نوه   «نووسیبیرسک»از 1969که در سال   وی

در گروه چترباز خدمت کرد و  1973یه فلسطین است،  در سال و پروفسور ریاضی دان از طبر
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پس از خدمت نظامی در دانشگاه عبری  بیت المقدس به مطالعه حقوق پرداخت ولی آنجا را ترک 

 . نگاری مشغول شد امهو به روزن

من برای مردم و رهبری ایران احترام بسیاری »چنین آورده است   «مهر»در نامه خود به شامیر

در ایران بودم و مردم و کشور ایران را بسیار شرافتمند  74و  1973هستم من درسال های قائل 

می دانم و در نوشته هایم عنوان کرده  «قاتلین خونخوار» می دانم و من هم سردمداران اسرائیل را

ام که آنها هولوکاست را به افسانه ای تبدیل کرده اند و بر همین اساس است که با تجدید نظر 

 . «لبان در این باره مخالفندط

( استاد سابق دانشگاه لیون در فرانسه Robert Faurisson) «فوریسون تروبر»پروفسور

که یکی از منتقدین سرسخت هولوکاست است و  بارها به خاطر اظهارات خود دراین باره مورد 

حمایت کامل خود نیز با ارسال نامه ای جداگانه به مهر  ،ضرب و شتم صهیونیست ها قرار گرفته

رئیس جمهوری ایران اعالم و از دیگر همقطاران خود در سراسر جهان خواست تا  ترا از اظهارا

                        . حمایت خود را از احمدی نژاد اعالم کنند

استاد دانشگاه و دکترای روابط بین الملل در نیویورک  هم در مطلبی  «سیندی محمد عبداهلل»

 احمدی نژادارسال کرده حمایت خود را از مواضع ضد صهیونیستی  «مهرخبرگزاری »که برای

                        . اعالم کرده است

 اونستون در «نورتوسترن» دانشگاه در کامپیوتر و برق مهندسی استادیار «باتز آرتور»پروفسور

 منطقی مواضع از را خود حمایت که است دانشمندانی دیگر از نیز آمریکا شیکاگو ایالت از ایلینویز

                      . درباره هولوکاست اعالم کرده است احمدی نژاد

 The Hoax of the) «شیادی قرن بیستم»وی نویسنده کتاب  

TwentiethCentury)  وی در . است که اشاره به هولوکاست و باج خواهی صهیونیسم دارد

در بخشی  )احمدی نژاد(ایرانوقت اظهارات رئیس جمهور  » گفت: «مهر» تشریح کتاب  خود به

بنابراین من از اظهار نظر  اماز کتاب من نیز آمده است و من این نکات را در کتاب بررسی کرده 

ایشان حمایت و پشتیبانی می کنم و به وی تبریک می گویم که اولین رئیس دولتی است که 

می کند و  ابراز تاسف می کنم از اینکه وی رئیس یک آشکارا در این باره بطور شفاف ابراز نظر 

 «کشور غربی نیست
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کترای فلسفه و مدیر موسسه آدالید در استرالیا  د استرالیائی، کارشناس «توبن فردریک»دکتر

و محقق تجدید نظر طلب نیز با ارسال نامه ای هولوکاست را دروغی اعالم کرده است که مبلغین 

                            . در آوردن دیگران می داندآن سعی در به زیر سلطه 

ل خود را از اظهارات احمدی نژاد رئیس کام حمایت نیز مراکش نامی مورخان از« رامی احمد»

رامی  نظامی سابق . برای به چالش کشیدن  دروغ بزرگ هولوکاست اعالم کردوقت ایران جمهور 

وی همچنین . حال حاضر در استکهلم زندگی می کندمراکشی و از مخالفان  دولت است که در 

رئیس رادیو اسالم سوئد است و پایگاه اینترنتی دارد که به زبان های مختلف دنیا مطلبی را ارائه 

 . می دهد

 با احمدی نژاد «بودن»نفرت 

در مورد موجودیت اسرائیل و انکار ماهیت هولوکاست در مجامع مواضع و اقدامات احمدی نژاد 

منجر به اظهارات بی سابقه ای از سوی سال اول ریاست جمهوری او،  4بین الملل در طی دوره 

)رئیس رژیم صهیونیستی(  شیمون پرز. برخی از مقامات ارشد رژیم صهیونیستی بر ضد او شد

 گفت:( 1389مهر  2)در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز 

 .شود تبدیل «ننگ» یک به نژاد احمدی با «بودن» آن، در که بیاوریم وجود به وضعیتی باید ما»

 قهرمان یک عنوان به تقریبا او …است تروریست یک او. او یک قاتل است. او یک دیکتاتور است

 تقویت را ارزشهایمان باید ما. است شرمساری مایه وضعیتی چنین. است شده پذیرفته فرهنگی

  .«برگردانیم را بودن شرمسار اهمیت باید. کنیم

 

  

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

173  

 

 دولت بهار

 علیرضا افتخاری و ننگ درآغوش گرفتن احمدی نژاد

 

ای به مناسبت بزرگداشت شهدای خبرنگار حاضر شدم و روحم هم خبر نداشت در برنامه: افتخاری

برگردد، من هرگز آن کار را تکرار اگر تاریخ به عقب . که فالن آدم هم در این برنامه حضور دارد

من امروز با بانگ بلند این . کنم که بخواهم ایشان را در آغوش بگیرماصال اشتباه می. کنمنمی

زنم و هیچ واهمه ای هم ندارم که اگر زمان به عقب برگردد، حتی سمت آقای احمدی حرف را می

 . رومنژاد هم نمی

 هنوز هم خودمان که جرمی به گرفتند؛ قرار جفا وردم من خانواده همه شد، چه که بگذریم 

. زندنر زانو میه پیشگاه به آوردمی کم سیاست که آنجا. زد گره سیاست با را هنر نباید. دانیمنمی

زندگی شخصی من در آن سال ها جوری . این زانو زدن از سر احترام نیست که از سر گدایی است

ها برای من تبعات ها در همه این سالآن هجمه. خارج شومبود که اصال نمی توانستم از خانه 

با صدای بلند . آقای احمدی نژاد در این مدت حتی یک بار پیگیر احوال من نشدند. زیادی داشت

با صدای بلند این جمالت را بر . گویم در مورد من بسیار انسان قدرنشناسی بودندبه ایشان می

 . ان برسدشزبان می آورم و امیدوارم به گوش

. برسد همه گوش به هاحرف این تا کنید کمک من به که دهممی قسم مادرتان جان به را شما

ها رسیده ام و امیدوارم این موضوع به خوبی از این بازی درستی سیاسی درک و آگاهی به امروز

و با صدای ام آب دهان می انداختند به سمت من در حضور خانواده. ها انعکاس پیدا کنددر رسانه

کسی نفهمید آن . اینها همه درد است. گفتندحتی به خانواده من ناسزا می. بلند ناسزا می گفتند
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ولی از . شدشاید این نامه باید با لحن تندتر و گزنده تری نوشته می. ها چه بر من گذشتسال

صل ماجرا و اتفاقات ها نداشتم، هیچ وقت نشد که بتوانم ابا رسانه آنجایی که من هرگز رابطه قوی

 . بعد آن را درست روایت کنم و به گوش مردم برسانم

ماجراهای دیدار من و آقای احمدی نژاد خیلی سر و صدا کرده و باعث شده بود در سخنانم خیلی 

به هر حال آقای احمدی نژاد آتشی در زندگی من انداخت که هنوز هم پشیمانم و . محتاط باشم

 . در آن آتش می سوزم

آقای احمدی نژاد جوری خودش را به آغوش من انداخت که انگار من یوسف گم گشته ایشان 

. . . یک جوری به من چسبید و من را بوسید و پشت سر هم این اتفاقات را شکل دادند که. بودم

ام را امیدوارم جرات انتشارش را داشته باشید ولی من جمله بعدی. . . بابا بوسیدن یک بار، دو بار

فرزند کوچکم فهمید و . فشار بدی روی من و خانواده ام بود. طناب خریده بودم خودکشی کنم

 . اقعا تاب این همه توهین و تهدید را ندارمو و توانمنمی گفتم. «بابا نکن»گریه کرد و گفت: 

در خارج از کشور هم یک . شنیددر ایران که هیچ کس حواسش به من نبود و درددل من را نمی

منفور شده بودم و این برای یک هنرمند غیرقابل تحمل . چهره بد بودم و یک روز چهره زشتروز 

فروخت! آرایشگر محل ما می گفت آقای وقتی شما روی سوپرمارکت محل به من جنس نمی. بود

گفت کرد و مودبانه میآید و عذرخواهی مینشینید دیگر هیچکس به مغازه من نمیاین صندلی می

 امیدوارم و بودند گرفته قرار تاثیر تحت حد این تا مردم. آژانس به من ماشین نمی داد. مدیگر نیای

 .برسد مردم گوش به درستی به هاصحبت این

در این . دید رم هم این است که آقای احمدی نژاد خیر نبینید و قطعا خیر نخواهندآخ حرف 

سال خواندن با تمام وجود، این حقم  30من بعد از . چون من حقم این نبود. موضوع شک ندارم

 . بود؟ بعد از سی و خرده ای سال این حق من و خانواده نبود
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 احمدی نژاد بودن ترس از ننگ بامحسن یگانه و

 

هزار نفر از نخبگان کل کشور برگزار شد و قرار بود  3برنامه در بندر شهید رجایی با حضور : یگانه

نژاد نبود و به ما چیزی در این خبری هم از حضور آقای احمدی. از نخبگان برگزیده تقدیر شود

چیز شد تا همهجای آن عکس معروف، فیلم مراسم منتشر میکاش بهای. مورد نگفته بودند

دانم چطور خیلی جالب است که اکثرا یادشان رفته من فرزند شهیدم، اما نمی. شدمشخص می

از این عنوان استفاده کرد تا من را به سمت آقای  این موضوع به یاد مجری آن مراسم آمد و

 کنی؟کار میتو اگر در چنین موقعیتی قرار بگیری چه. نژاد بفرستداحمدی

 کردی؟نژاد فکر میدر آن لحظات به علیرضا افتخاری و داستان دیدارش با احمدی

درهرصورت . کاری انجام دهمتوانستم ولی اتفاقی بود که افتاده بود و نمی. دروغ چرا؟ بله: یگانه

ام مطالب مختلفی در این مورد نوشتند ها باج ندادهوقت به آنبعد از این اتفاق دوستانی که هیچ

 . های خودشان را از این موضوع ببرندو سعی کردند استفاده

 چرا در آن زمان این توضیحات را ندادی و سکوت کردی؟

البته این اتفاق برای خیلی از هنرمندان دیگر هم افتاد اما . شاید صبرم زیاد بود. دانمنمی: یگانه

 . ورز در مورد من بزرگنمایی کردندسروصدایی بلند نشد اما دوستان غرض
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 علت دشمنی با رئیس جمهور سابق نفرت از احمدی نژاد؛ کهیر

 بدون تردید محمود احمدی نژاد را در سپهر سیاسی ایران می توان در قامت یکداشت: دیا

 . پدیده منحصر بفرد برسمیت شناخت که از ابعادی مختلف شایسته توجه و بایسته تامل است

صدمات و  ،علی رغم همه انتقادات موجه و ناموجه منتسب به ایشان و فارغ از خدمات و زحمات

به  ایشان ،ساله ایشان در کسوت و خلعت ریاست جمهوری ایران 8لطمات برآمده از مدیریت 

اعتبار شاکله شخصیت اش و آثار این شخصیت بر محیط مجاورش برخوردار از جذابیتی ویژه 

جذابیت مزبور محصول ظرفیت و استعداد باالی ایشان در برون ریخت نفرتی هیستریک و . است

کهیری که . کهیری چندش آور و مشمئز کننده از خود نزد بخش معناداری از ایرانیان می باشد

را به برند و نماد و شاخص اختالل شخصیت روانی « احمدی نژاد»ل استناد توانسته بشکلی قاب

 . این بخش از ایرانیان مُبدل کند

 «آدونیس عقده» خانواده  نفرت از احمدی نژاد را می توان در اعداد روان نژندی هائی منسوب به

 بدن از نفرت یا خود از نفرت و ستیزندگی دچار مبتال فرد آن طی که کمپلکسی. کرد یابی ریشه

خود و یا  نفی به متوسل نفرت این بر آمدن فائق بمنظور و شود می خود بدن از هائی بخش یا

به تخیلی آرمانی از شمای خود و باور  توسلنفی بخش مورد اکراه از بدن خود شده و متقابال با 

 . خاطر می آفریند تسالیبه این شمای تخیلی، برای خود 

ایشان از احمدی . احمدی نژاد بخشی از جامعه مخالف یا منتقد احمدی نژاد نبودنددر ماجرای 

احمدی »از دیدن چهره احمدی نژاد دچار چندش شده و کهیر می زدند! چرا که . نژاد متنفر بودند

 از چندش و تنفر لذا . با تخیل مختصات ذهنی ایشان از خودشان منافات داشت« نژاد مزبور

 !آوردند می باال نژاد احمدی اسم به را «خود واقعیت»

را آینه « احمدی نژاد»نژاد را ببینند چون در ضمیر ناخود آگاه شان  احمدی خواستند نمی اینها

تمام نمای آن بخش از واقعیت خود می دیدند که دوست نداشتند ببینند و بمنظور فرار از این 
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 و تکذیب  اعالم برائت از وی در مقامتحقیر می کردند و با . واقعیت آن را تکذیب می کردند

 برمی آمدند!« ای ناخوشآیند مفروض شده خودسیم ندیدن» و «خود ندیدن»

اظهارات پر از غیظ و نفرت دانشجوی معترض به احمدی نژاد در مقابل علی الریجانی و تاکید و 

اعترافی صادقانه « من از احمدی نژاد متنفرم و از ریختش بدم می آید»تصریح اش به این نکته که 

 . و سندی قابل وثوق از ریشه های عمیق این اختالل شخصیت نزد طیف و طبقه مزبور است

اقشاری که با ابتالء به چنین کمپلکسی خود را در حال زندگی در ایرانی می بینند که بغایت 

ام زیباست با مردمانی صاحب فضل و ادب و کماالت و شهروندانی بغایت خوش سیما و خوش اند

و در اوج نبوغ و بلوغ و فهم و شعور و تشخص و تمدن و فرهیختگی و فرزانگی و کمال و مدنیت 

ایرانی که بغایت متمدن و پیشرفته و آالمد است و تنها یک مشکل دارد و آن اینکه . و آداب دانی

 . و صرفًا برساخته در ذهنیت بیمار ایشان است !چنان ایرانی اساساً وجود خارجی ندارد

 می «آدونیس عقده»  ن اقشاری محسوب می شوند که ضمن آغشتگی بههما دنباله نیز نهاآ

 مسلکانه، غربی استتار و گریم طریق از را خود شده فرض نامطبوع های بخش از نفرت کوشند

 نفرت تخلیه برای فرضی و آور چندش های «محمود» جعل طریق از متقابالً و کرده فریبی خود

 . ند!کن سازی فاضالب خود انباشتة و متراکم
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 یصندلی خالی برای دیگر

 
  در سازمان ملل سخنرانی

 
رتبه ترین گردهمایی مقامات عالیتوان مهمساالنه مجمع عمومی سازمان ملل را می اجالسیه

دبیرکل سازمان ملل  شنبه سومین هفته سپتامبر هر سال با سخنرانیکشورها دانست که از سه

 . شودآغاز می

های بلوک شرق در جنگ سرد برای مقابله با نهادها و تصمیماتی که از سوی بلوک یکی از تاکتیک

مطابق . بوده است« صندلی خالی»شده است سیاست المللی اتخاذ میهای بینغرب در سازمان

گیری درباره یک موضوع جهانی با ها در جلسات تصمیمپیمانان آنبا این، اعضای کمونیست و هم

 . بردندمشروعیت آن تصمیمات را زیرسؤال می، به نشانه اعتراضملل ج از سازمان خرو

-متاسفانه همین سیاست در ابتدای انقالب اسالمی از سوی مسئوالن ایرانی در سازمانهای بین

از سازمان ملل های مستخرج از المللی اعمال شد و موجب خالی شدن تصمیمات و رویه

های قانونی که بعداً ایران مجبور به پیروی گردید؛ تصمیمات و رویهدیدگاههای جمهوری اسالمی 

 . از آنها گردید
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در مجمع عمومی سازمان ملل از عدد  ایران، مجموع حضور مقامات عالی رتبه 84تا قبل از سال  

هاشمی اهلل آیت (،1366سال )ایاهلل خامنهآیت، (1359سال )محمدعلی رجایی [دکرتجاوز نمی 5

 . ](1380و سال  1377 محمد خاتمی)سال سید،(1370سال )رفسنجانی

یعنی آقایان والیتی و خرازی مسئولیت حضور و سخنرانی در  ایرانها وزرای خارجه در آن سال

مجامع عمومی سازمان ملل را برعهده داشتند، تا اینکه با پیروزی احمدی نژاد در انتخابات ریاست 

به پای ثابت حضور و سخنرانی در مجمع عمومی  ویجمهوری نهم، موازنه فوق تغییر کرد و 

 . سازمان ملل بدل شد

این استدالل که سخن انقالب اسالمی باید به گوش همه جهانیان برسد و ما از احمدی نژاد با 

را « صندلی خالی برای دیگری»سیاست ابتکاری  ،شنیدن سخنان دیگران هراسی نداریم

کند، بلکه با تأکید ، نماینده ایران نه تنها صندلی خود را ترک نمیسیاست مطابق با این. برگزید

رژیم المللی به ویژه اسالمی نسبت به برخی موضوعات حساس بینهای جمهوری بر نگاه

 . کندبه ترک سالن می« مجبور»نمایندگان کشورهای مخالف را  ،صهیونیستی

 رکورد دار حضور در سازمان ملل

اش و در مجموع هشت بار برای سخنرانی در مجمع های ریاست جمهورینژاد در تمام سالاحمدی

به نیویورک برای شرکت در  ویاولین سفر . نیویورک مسافرت کردعمومی سازمان ملل به 

شصتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در حالی صورت گرفت که کمتر از دو ماه از تکیه 

عالوه بر این ایران از . گذشتزدن رسمی وی به ریاست نهمین دولت جمهوری اسالمی زمان می

ای خود اقدام به برداشتن پلمب تاسیسات هسته چندی قبل یعنی از آخرین روزهای دولت هشتم

 . نموده بود و لذا زیر بمباران شدید تبلیغات و تهدیدات غرب قرار داشت

احمدی نژاد راهی نیویورک شد تا در ساختمان سبز سازمان ملل در انتهای خیابان  84شهریور 

مع عمومی ملل متحد ای ایران را به استحضار حاضران مجنیویورک اصول هسته «ایست ریور»

سفر و وعده وی مبنی بر اینکه پیشنهادهای جدیدی برای رفع موانع پیش آمده در این . برساند

های های غربی با جهت گیریهایی از سوی مسئوالن و رسانهزنیای دارد باعث گمانهپرونده هسته

 . خاص در این ارتباط شده بود
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در همین ارتباط آسوشیتدپرس در آستانه سفر احمدی نژاد به نیویورک از وین گزارش کرد که 

نژاد رئیس های اروپایی حاکی است، محمود احمدیها به نقل از مقامات و دیپلماتزنیگمانه»

جمهوری ایران احتماال در سخنرانی فردای خود در مجمع عمومی سازمان ملل از تعلیق مجدد 

 . دهدرانیوم خبر میتبدیل او

ای ایران از سوی رئیس جمهوری ها که در انتظار اعالم ابتکار عمل جدید هستهاین دیپلمات

تر ای خود را تحت نظارت گستردههای هستهاند تهران ممکن است فعالیتکرده بینیهستند، پیش

ا در مجمع عمومی نژاد در سخنرانی فرداین گزارش حاکی است، احمدی. المللی قرار دهدبین

سازمان ملل متحد ممکن است از تعلیق تبدیل اورانیوم در این کشور که از چند هفته پیش آغاز 

 ».شده، خبر دهد

در مجمع عمومی سازمان ملل بواسطه شعارهای انتخاباتی او  84سخنرانی احمدی نژاد در سال 

ای از با اهتمام ویژه «ایهستهتاسیسات »و فک پلمب  «سازی اورانیومغنی»مبنی بر از سرگیری 

در سازمان ملل با تاکید بر حق مسلم  وی. ای غرب رصد شدسوی کنشگران سیاسی و رسانه

گیری کرد جمهوری اسالمی ایران در برخورداری از فناوری تولید سوخت اتمی به نحوی موضع

و  سیلیازمان ملل نژاد در ساظهارات احمدی»که الشرق االوسط اینگونه از آن استنباط کرد؛ 

 . »به سه کشور اروپایی بود تودهنی

احمدی نژاد در نطق خود در »روزنامه الشرق االوسط چاپ لندن در صفحه نخست خود نوشت: 

مجمع عمومی سازمان ملل اعالم کرد، کشورش اصرار دارد حق خود را برای ادامه چرخه سوخت 

سیلی به سه کشور اتحادیه اروپا بود که طی دو این اظهارات به مثابه . هسته ای محفوظ نگه دارد

های اقتصادی و های مستمری داشتند تا ایران را در ازای دریافت برخی مشوقسال گذشته تالش

 . «ای خود منصرف کنندهای هستهفنی، از فعالیت

احمدی نژاد در سخنرانی روز گذشته خود تاکید کرد، کشورش در صورت » ؛به نوشته این روزنامه

ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل آماده پاسخگویی به هرگونه تهدید ارجاع پرونده هسته

 ».احتمالی غرب حتی استفاده از اهرم بهای نفت خواهد بود

این موضع رئیس جمهور کشور موجب آن شد تا وزیر امور خارجه فرانسه از پیشنهاد ایران ابراز 

کند که آنچه که امروز من شنیدم مرا وادار به گفتن این سخن می»ناخرسندی کرده و بگوید که 
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حد ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متارجاع پرونده هسته

  «.همچنان در دستور کار قرار دارد

پیشنهاد جدید ایران برای اطمینان دادن به جامعه »یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفت: 

ها درباره ای این کشور، از خطوط قرمز اروپاییهای هستهالمللی درباره صلح آمیز بودن فعالیتبین

 . «سازی اورانیوم عبور کردغنی

 . خواند «غیرمفید»ای ایران را خارجه انگلیس نیز موضع هستهوزیر امور 

 مواضع رئیس جمهور ایران را اینگونه توصیف کرد:  سوئیس« لیبرته» روزنامه

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود در سازمان ملل به طور آشکار »

  .«ها را به چالش طلبیدها و آمریکاییاروپایی

المللی قرار گرفته بود های بیناغراق درصدر اخبار رسانهحضور احمدی نژاد در نیویورک بیصرف 

 . ای را تشدید کرده بودو مواضع وی در مدت این حضور نیز این توجه رسانه

. داشتنیز  دیگری هایحضور و سخنرانی احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل حاشیه

های نمایندگی و خبرنگاران حاضر به دلیل تاکید بر مسائل معنوی با استقبال  هیات ویسخنرانی 

وی تنها سخنرانی بود که سخنان وی جنبه ارزشی و معنوی . در اجالس سازمان ملل قرار گرفت

سالن . ها پایان یافتآغاز و با اشعار فارسی سعدی درباره انسانموعود  منجیداشت و با نام خدا و 

ستقرار خبرنگاران در اجالس سران سازمان ملل هنگام پخش سخنان احمدی نژاد مملو از بزرگ ا

 . کردندخبرنگارانی بود که بسیاری از آنان متن انگلیسی سخنرانی را تقاضا می

حضور در مراسم نماز جمعه مسلمانان در شهر نیویورک نیز دیدار با ایرانیان مقیم ایاالت متحده و 

. نشست مجمع عمومی سازمان ملل بود سفر ای اولین حضور احمدی نژاد درهاز دیگر برنامه

 . نامید «ایران یفرهنگسفیران »احمدی نژاد در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا، آنها را 

کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل پس از سخنرانی رئیس جمهور با مراجعه به  آنتونیو گوترز

وی و دیدار با احمدی نژاد، انتخاب وی را به ریاست جمهوری اسالمی ایران تبریک گفت و تصریح 

کرد که از شعارهای انتخاباتی ایشان در حمایت از محرومان و مستضعفان، بسیار خرسند شده 

کردند روسای جمهوری جهان که پس از سخنان رئیس جمهور با وی دیدار میهمچنین اکثر . است

 . کردنداز سخنرانی وی تقدیر می
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های خود از سران کشورهای لبنان، شیلی، بوسنی و هرزگوین، نیجریه و کویت در مالقات

 . گیری شجاعانه و هوشمندانه احمدی نژاد تمجید کردندجهت

رئیس جمهوری شیلی، سخنان رئیس جمهوری اسالمی ایران را روشنگرانه  ریکاردو الگوس

خواند و به نقل از پادشاه اردن تاکید کرد که او نیز تحت تاثیر سخنان دکتر احمدی نژاد قرار 

 . استگرفته

رئیس جمهور لبنان نیز در مالقات خود با احمدی نژاد، سخنان وی را در نشست  امیل لحود

ساالری باید خود را در برگزاری چنین نشستی نشان دهد کرد و گفت که مردم سران بجا توصیف

 . و همه بتوانند حرف خودشان را بزنند

ترین بخش های آمریکایی محوریشرکت مداوم در مجمع عمومی سازمان ملل و مصاحبه با رسانه

را برای سفر به نیز چمدان خود  85در پروپاگاندای احمدی نژاد بود، از همین رو وی در سال 

نیزم جهانی را نشانه صهیو قلب ،«هولوکاست» موضوع در شبهه ایجاد با  نیویورک بست و این بار

المللی آژانس بین»و همچنین انتقاد از عملکرد  «آمریکا درعراق»انتقاد ازعملکرد  . گرفت

اش در مجمع عمومی نژاد در دومین حضور پیاپیاز دیگر محورهای سخنان احمدی «انرژی اتمی

 . سازمان ملل بود

جمهور وقت با حواشی زیادی همراه بود، رییس 86سومین سفر احمدی نژاد به نیویورک در سال 

ها را فراهم آورده بود، های قبلی خود موجبات خشم البی صهیونیستکشورمان که با سخنرانی

هم با سخنان خود مشروعیت دروغین  «دانشگاه کلمبیا»ن بار نه تنها در مجمع عمومی که در ای

 . ها را به چالش کشیدصهیونیست
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ای از پیش تعیین شده در صدد بود تا فضای جلسه رییس دانشگاه کلمبیا با نقشه «لی بولینگر«

سخنرانی احمدی نژاد را به سمتی پیش ببرد که در پایان، حضار به تمسخر و استهزاء رییس 

جمهور وقت کشورمان بپردازند اما احمدی نژاد با هوشیاری جو متشنج جلسه سخنرانی را به نفع 

بر انقالب اسالمی نیز در واکنش به این سفر و حواشی آن خطاب به ره. خود تغییر داد

ای که در این دانشگاه پیش سخنرانی شما در دانشگاه کلمبیا و مسئله»جمهور تأکید کردند: رییس

آمد و همچنین سخنرانی شما در مجمع عمومی سازمان ملل در مجموع مایه سرافرازی ملت ایران 

 « .شد

خارجی برای مصاحبه با احمدی نژاد بارزترین جلوه چهارمین سفر احمدی های صف کشیدن رسانه

های وابسته به البی صهیونیستی تالش بود؛ در این سال رسانه 87نژاد به نیویورک در سال 

نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل بکار بستند که ای را برای بایکوت سخنرانی احمدیگسترده

 . البته با شکست مواجه شدند

ای های بازندگان انتخابات ریاست جمهوری دهم، فعاالن سیاسی و رسانههنجار شکنی 88در سال 

مغرب زمین را به تکاپو انداخته بود تا با کمک پیاده نظامشان یعنی ضد انقالب خارج نشین، سفر 

های توجه به جنجال آفرینیبی احمدی نژاداحمدی نژاد به نیویورک را به جنجال بکشند اما 

های خود که مطلع آن مزین به دعای فرج بود، رویه حاکم بر معاندین بار دیگر در سخنرانی

دفاعی تمام قد انجام  «ملت مظلوم فلسطین»مناسبات سازمان ملل را به باد انتقاد گرفت و از 

 . داد

ل شاید در میان سفرهای پرتعداد احمدی نژاد به مقر سازمان ملل، هیچ سفری به اندازه سفر سا

ها را عصبانی نکرد؛ در این سال احمدی نژاد در سخنانش در مجمع عمومی سازمان ، آمریکایی89

را مطرح کرد که این  «سپتامبر 11واقعه »ملل، درخواست تشکیل کمیته حقیقت یاب پیرامون 

درخواست، واکنش شدیدالحن و خارج از عرف دیپلماتیک اوباما رییس جمهور آمریکا را بدنبال 

 . داشت

هفتمین سفر احمدی نژاد به نیویورک جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل نیز خالی از 

 90مهر ماه . داخلی داشت علتیهای این سفر برخالف سفرهای قبل حاشیه نبود، اما حاشیه

 «تعداد همراهان»های کشور آکنده از انتقادات فعاالن سیاسی نسبت به صفحات سیاسی روزنامه

احمدی نژاد در این سفر، همسر، پسر،  به گفته رسانه های کشور،. رییس جمهور در این سفر بود
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نژاد، خانواده برخی از نزدیکان عروس، دختر، داماد و نوه خود را همراه برد؛ البته عالوه بر احمدی

اشتند جمهور نیز در سفر نیویورک حضور دوی از جمله همسران برخی معاونان و مشاوران رئیس

 . مخفی نماند که این مسافرت پرحجم از چشمان تیزبین اصحاب رسانه

ای مشابه سال نیز حاشیه 91هشتمین و آخرین سفر احمدی نژاد به مقر سازمان ملل در سال 

ها و فعاالن سیاسی تعداد همراهان رییس جمهور در این سفر را مورد داشت؛ این بار هم رسانه 90

ویزا از آمریکا آن هم در  160منتقدین چنین استدالل می کردند که درخواست انتقاد قرار دادند؛ 

 . شرایط بحران نوسانات ارزی چندان معقول نیست

 

 
 

نژاد به نیویورک تنها به تعداد باالی همراهان محدود نشد، رییس البته حاشیه آخرین سفر احمدی

می سازمان ملل نیز سه بار دولت دهم در خالل سخنان خود در شصت و هفتمین مجمع عمو

اش نیز اش از شعار انتخاباتیرا برزبان آورد تا به زعم مخالفان داخلی «زنده باد بهار»شعار 

 . رونمایی کرده باشد
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    متحدامین مجمع عمومی سازمان ملل  60نژاد در اولین سخنرانی محمود احمدی

1384 

 

 

 

 

 

 

 آرامش، آزادی و عدالتبنام خداوند بخشندگی، مهربانی، 

 اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من اعوانه و انصاره

 ها و آقایانآقای رئیس، عالیجنابان، خانم

اندیشی کنیم؛ ایم تا درباره جهان و آینده آن و مسئولیتی که در قبال آن داریم همامروز گرد آمده 

ها و از دیگر سو امیدهایی را روند موجود، از یک سو بیم. تآینده جهان از روند فعلی آن جدا نیس

است که این جمع بر مبنای همین  هایی در برابر مااز یک سو امیدها و فرصت. دهدنشان می

امروز اندیشه بشر از نقاط ممتاز مشترکی برخوردار است که زمینه . امیدها تشکیل شده است

 . کندمیمناسبی را برای تالش مشترک ایجاد 

ادی، امروز یگانه پرستی و اعتقاد به ربوبیت مبدا هستی از حهای البا سپری شدن عصر اندیشه

این اعتقاد، راهگشای بسیاری از مشکالت در عصر . ها در کره زمین استجمله مشترکات انسان

جاوز، زورگویی کند و او را از تحاضر خواهد بود، زیرا حقیقت، نور ایمان و اخالق را وارد زندگی می

 . سازددارد و به سوی مهرورزی و خدمت به هم نوع رهنمون میعدالتی باز میو بی

گرچه عقل، تجربه و علم از منابع بزرگ و . امید دیگر درک مشترک جهانی از منابع معرفتی است

ای از جهان غرب را از این لیکن تاریک اندیشی قرون وسطی بخش عمده. عظیم معرفتی هستند
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العمل حرکت متحجرانه مزبور در بازداشتن مردم از دسترسی عکس. نابع مهم معرفتی محروم کردم

های دینی از زندگی به علم و معرفت، به کنار گذاشتن منابع دیگر معرفتی یعنی خدا و معرفت

 . بشر در غرب منجر شد

که درود خداوند بر های آسمانی که پیامبرانی چون نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد )معرفت

ادی رو به افول است و نقطه مشترک درخشان بشری حآنان باد( حامالن آن بودند، اما تفکرات ال

 . باشد و این شروع مبارکی استدر حال حاضر توجه توامان به دین و دانش و علم و معنویت می

ته به انسان و جایگاه های متعالی و مهم پیامبران بزرگ الهی و مصلحان بشری نگاه شایساز آموزه

خداوند . انسان صاحب کرامت و مهمترین کرامت او جانشینی خداوند در زمین است. رفیع او است

انسان را در زمین قرار داد تا به آبادانی آن و بسط عدالت حمایت نماید، از خودخواهی بپرهیزد و 

تواند نیک فرجامی را برای ایمان و عمل صالح می. هیچ خدایی را جز پروردگار یکتا پرستش نکند

 . انسان در همین دنیا نیز به ارمغان آورد

توان بر مبنای فطرت مشترک بشری این می. دستیابی به چنین امری تابع اراده ما و شما است

از سوی دیگر غلبه سلطه نظامی، افزایش فقر و فاصله کشورهای . زندگی خوب را محقق ساخت

ها، گسترش تروریسم به خصوص در شکل شونت برای حل بحرانغنی و فقیر، توسل به زور و خ

های کشتار جمعی، غلبه ناراستی در تعامالت بین دول و نادیده گرفتن دولتی آن، اشاعه سالح

ما معتقدیم این . ها در مناسبات جهانی از جمله بیم ها و تهدیدها استها و ملتحق برابر انسان

تواند ها نه نتها میست اما جبری نیست و اراده مشترک انسانها و تهدیدها اگر چه واقعی ابیم

 . این روند را تغییر دهد بلکه قادر است آن را به سوی حیاتی سرشار از امید و بهروزی سوق دهد

دهد مگر آنکه آن های آسمانی ما است که: خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیاین از آموزه

 آینده جهان بر توانمی چگونه 11)) قران کریم سوره رعد آیه . ته باشندقوم خود اراده، تغییر داش

 شد؟ خواهد محقق چگونه و وقت چه ها،انسان تمام برای نیکبختی و آرامش صلح، گذاشت؟ تاثیر

ظم پایدار و مولد آرامش و صلح، آنگاه ن معتقدیم ما. است ما روی پیش اساسی سواالت هااین

هر چه جامعه بشری از عدالت و . برد و پایه عدالت و معنویت برپا شودمحقق خواهد شد که 

معنویت دور شود به همان نسبت به ناامنی نزدیک خواهد شد به طوری که اندکی بحران ولو از 

 . شودها و رفتارهای غیر بشری میجنس حوادث طبیعی نیز موجب بروز ناهنجاری
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تبعیض خود، بستر زایش . شودمتاسفانه در جهان امروز تبعیض و فقر به نحو چشمگیری دیده می

. عدالتی استها دوری از معنویت و بیکینه ورزی، جنگ و تروریزم است ریشه عموم این پدیده

در عدالت از حقوق برابر، توزیع صحیح منابع در قلمرو حاکمیت دولت ها، از تساوی آحاد بشر 

المللی سخن می گوید، عدالت حق همه را در داشتن برابر قانون و از احترام به قراردادهای بین

عدالت، زورگویی و رفتار دوگانه را نفی . شناسدآرامش، صلح و زندگی شرافتمندانه به رسمیت می

ر عدالت عقل و منطق در براب. عدالت مفهومی جذاب و مورد عالقه و توجه همه ملتها است. کندمی

. کند به گفته دخت گرامی پیامبر اسالم )عدالت مایه آرامش و هماهنگی دلها است(خضوع می

ها به این خواست فطری پاسخ دهد عدالت اگر اراده انسان. امروز دنیا منتظر چنین عدالتی است

 . ظهور پیدا خواهد کرد

تظرش هستند اگر گفتمان این همان وعده الهی است که همه انسانهای پاک از همه ادیان من

شود و حاکم بر مناسبات جهانی، گفتمان عدالت و معنویت باشد صلح پایدار و آرامش تضمین می

بر عکس اگر مناسبات جهانی منهای عدالت و معنویت تعریف و از اخالق تهی گردد آنگاه بسیاری 

ای اگر عده. مد خواهد بوداز سازوکارها برای ایجاد اعتماد و تحکیم صلح همچنان ناکافی و ناکارآ

بخواهند با اتکا به قدرت نظامی و اقتصادی برتر، از حق بیشتری برخوردار باشند این نه تنها صلح 

و آرامش به ارمغان نخواهد آورد بلکه موجب اشاعه مسابقه تسلیحاتی و رشد فریبکاری و بیم و 

 . ناامنی خواهد شد

وچک از قدرت پیش برود بدون شک منافع بخش های کاگر روند جهانی براساس منافع گروه

ها و همانگونه که در بحران. کثیری از مردم حتی در کشورهای قدرتمند نیز حفظ نخواهد شد

ها پیام امروز ملت تمدن ساز ما به ملت. حتی حوادث طبیعی چون طوفان اخیر نیز مشاهده شد

جمهوری اسالمی . و معنویت است ها پیش به سوی آرامش و صلح پایدار براساس عدالتو دولت

از فطرت پاک مردمی بود که بر دو پایه معنویت و عدالت، اراده کردند تا ایران حرکتی برخاسته

انقالب اسالمی رژیمی را سرنگون کرد که با حمایت . کرامت، عزت و حقوق انسانی خود را باز یابند

وانسته بود در سایه اعمال اختناق، بعضی از مدعیان دمکراسی و حقوق بشر و از طریق کودتا ت

 . بازدارد تعالی و پیشرفت از سال25 شکنجه و وابستگی ملت ما را 

 به توجه ایران ملت گفتمان. است منطقه در حقیقی ساالری مردم ظهور ایران اسالمی جمهوری

. برای آحاد بشر است یکتاپرستی سایه در پیشرفت و عدالت صلح، آرامش، مطالبه و انسانها حقوق
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 و شد تحمیل ما مردم بر صدام رژیم سوی ازسال8 جنگ، تجاوز و اشغال در سطح گسترده برای 

 بکار عراق و ایران ملت دو علیه او سوی از شیمیایی و جمعی کشتار هایسالح ترینوحشتناک

 . شد گرفته

امروز سوال اساسی این است،  گذاشتند؟ صدام اختیار در کسانی چه را تجهیزات این راستی به

های کشتار جمعی هستند آن روز چه واکنشی دربرابر آنان که امروز مدعی مبارزه با سالح

های شیمیایی نشان دادند ؟ مردم دنیا گواهند که جمهوری اسالمی ایران بر بکارگیری سالح

داد به ها را میترین شرایط و در حالی که بیشترین قربانیمبنای اصول انسانی حتی در سخت

 . ها استفاده کندخود اجازه نداد از این سالح

های توسعه این سالح ها فضای جدیدی از ها و برنامهای موجود در زرادخانههزاران کالهک هسته

نماید و جامعه بشری و حتی شهروندان کشورهای اختناق و حاکمیت جنگ افزار نظامی ایجاد می

امروز دولتی که خود از سالح اتمی استفاده کرده است و به . کندمی ها را تهدیدصاحب این سالح

ها و شاید صدها هزار نفر از مردم عراق، دهد و دهتولید، انباشت و آزمایش گسترده آن ادامه می

های ها و بمبکویت و حتی سربازان خود و نیروهای متحد را هدف حمالت نظامی با گلوله

است و کسانی که به صراحت مفاد  های صعب العالج مبتال نمودهبیماریاورانیومی قرار داده و به 

ای های هستهکنند، حاضر به امضای معاهده منع جامع آزمایشمعاهده ان پی تی را نقض می

اند، نه تنها در های کشتار جمعی در اختیار رژیم اشغالگر صهیونیستی قرار دادهاند و سالحنشده

یستند بلکه در حرکتی زورمدارانه بر خالف حقوق مصرح در معاهده ان پی جبران خطاهای خود ن

 . ای هستندپی تی در صدد منع دستیابی سایر کشورها به فناوری تولید انرژی صلح آمیز هسته

های ها و رفتارها ناشی از عدم حاکمیت عدالت و معنویت در روابط برخی دولتتمام این نابسامانی

 اقدامات به متهم تندرو، و خاص گروهی سپتامبر11 ا است، بعد از هقدرتمند با سایر ملت

 و امنیتی پیچیده هایسازمان وجود با چرا نشد داده توضیح هیچگاه که چند هر شد تروریستی

 با دیروز تا که هاییقدرت چرا. نیامد عمل به پیشگیری دقت و وسعت این با عملیاتی از اطالعاتی

کردند ها در افغانستان، خود را طرفدار مردم و حقوق بشر معرفی میوهگر این اقدامات از حمایت

آیا کنترل از دست حامیان اصلی یعنی همان قدرتهای . اندامروز یکباره مخالف سرسخت آنان شده

ها در برخورد سلطه گر خارج شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا بهتر نیست این قدرت

قت در پیش گیرند و با ارایه مشخصات دقیق عناصر اصلی و شبکه حمایت با جامعه جهانی راه صدا
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مالی و تسلیحاتی، ضمن پذیرفتن مسوولیت اقدامات ضد بشری آنان، ملت ها و کشورها را در 

 . های تروریسم یاری نمایندمبارزه صحیح، عالمانه و صادقانه با ریشه

های باید به دنبال آرامش و صلح پایدار بر اساس عدالت و معنویت باشیم، تروریسم و سالحما 

کشتار جمعی دو تهدید بزرگ هستند که جامعه جهانی باید به شدت با آن مقابله کند، جمهوری 

های های شیمیایی از دشواریاسالمی ایران به عنوان یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم و سالح

خوبی آگاه است امروز مهمترین دشواری این مبارزه آن است، کسانی که باید در مقام مقابله به این

هایی با اتکاء دهند؛ اما تهدید بزرگتر آن است که قدرتمتهم باشند خود را در مقام مدعی قرار می

ین حال با عدالتی و زورگویی را برجهان تحمیل نمایند و در عبه زور و زر بخواهند فضایی از بی

 . اتکا به شبکه تبلیغاتی خود را مدافع آزادی، دمکراسی و حقوق بشر نیز بخوانند

شوند، کودکان و زنان کشته می؛ گذرددانند در فلسطین اشغالی چه میمردم جهان به خوبی می

در چنین وضعی اگر مردم . شودها ویران و مزارع سوزانده میروند، خانهنوجوانان به اسارت می

شوند اما رژیم اشغالگر که به هیچ اصلی پایبند نیست فلسطین مقاومت کنند به تروریسم متهم می

آشکارتر . شودهایی که اشاره کردم واقع میهای روزانه اوست مورد حمایت دولتو ترور جزو برنامه

ز حقوق توان اچگونه می. بگویم تروریسم دولتی توسط مدعیان مبارزه با تروریسم حمایت می شود

ها را از حق مسلم آنها در دسترسی به دانش و بشر سخن راند و در عین حال به صراحت انسان

 . فناوری در پزشکی، صنعت و انرژی محروم نمود و با زور و ارعاب از پیشرفت و تعالی بازداشت

وان جلوی تآیا با ادعای انحراف احتمالی به سوی اهداف نظامی و با تهدید به استفاده از زور می

ها را ها را گرفت؟ ما پیشرفت و تعالی و رشد علمی در تمام زمینهپیشرفت علمی و صنعتی ملت

برخورداری از همه علوم و فنون و به خصوص فناوری صلح آمیز تولید . دانیمها میحق همه ملت

دست  توان با محدود کردن آن درها است و نمیای، متعلق به همه کشورها و ملتسوخت هسته

های عظیم انحصاری اقتصادی، از آن برداریها و بهرهای خاص ضمن محروم کردن اغلب ملتعده

 . به عنوان ابزار سلطه نیز سود برد

باشیم و به  "حقوق بشر"ایم تا بر مبنای منشور سازمان ملل متحد، پاسدار ما اینجا جمع شده

ز حق بیشتری برخوردارند و برخی حق ها اجازه ندهیم که بگویند برخی کشورها ابعضی قدرت

 قرن ابتدای در برخی داد اجازه نباید ،ندارند از حقوق مشروع و قانونی خود نیز برخوردار باشند
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 پیشرفت و آوریفن علم، به جوامع دسترسی مانع دیگر بار وسطی، قرون تفکر به بازگشت با21  

ها انسان برابر حق از ما اگر. باشد هاملت برابر حق و دمکراسی نماد باید متحد ملل سازمان. شوند

 . ها در این سازمان نیز سخن برانیمرانیم باید از حق برابر ملتدر هر واحد سیاسی سخن می

دموکراتیک گوییم باید تمام کشورها بتوانند در روند ها سخن میاگر از اعمال حق حاکمیت ملت

تواند منادی دموکراسی سازمان ملل متحد آنگاه می. و با حقوق مساوی این حق را اعمال نمایند

کنم آرامش و صلح پایدار فقط و فقط یادآوری می. در جهان باشد که خود مظهر دموکراسی باشد

 . شودبر مبنای عدالت و معنویت برپا می

تمام مسئوالن آن از رهبری، ریاست . مردمساالری حقیقی استجمهوری اسالمی ایران نمادی از 

جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و شوراهای شهر و روستا با رای مردم انتخاب 

 ایجامعه اخیر سال27  در سراسری انتخابات 27جمهوری اسالمی ایران با برگزاری . شوندمی

 . است گذاشته نمایش به را سیاسی متنوع هایرقابت و مردم گسترده مشارکت با پویا و پرنشاط

ر منطقه مهم و استراتژیک خاورمیانه د که موثری و کلیدی جایگاه دلیل به ایران اسالمی جمهوری

همه جانبه و روزافزون خود برای استقرار صلح و ثبات در  هایداند تا تالشدارد وظیفه خود می

های هر دو ساخته و پرداخته قدرت «حکومت طالبان»و  «رژیم صدام». این منطقه را گسترش دهد

دانند چه کسانی موجب تقویت این دو خارج از منطقه بودند و مردم عراق و افغانستان بخوبی می

امنیت و ثبات در منطقه، خروج نیروهای اشغالگر و سپردن  اکنون نیز راه استقرار. رژیم بودند

 . کامل حاکمیت سیاسی واقتصادی به مردم این دو کشور است

های همه جانبه خود از مردم عراق و افغانستان و جمهوری اسالمی ایران همچون گذشته حمایت

وسیعتر ادامه داده  های منتخب و برقراری نظم و امنیت در دو کشور را هرچهپشتیبانی از دولت

دستیابی به صلحی پایدار در فلسطین . و همکاری و تعامل صمیمانه با آنها را گسترش خواهد داد

ها ازطریق پایان دادن به اشغال سرزمین فلسطین، نیز بر پایه تن دادن به عدالت و رفع تبعیض

ر مردمساالر بازگشت تمامی آوارگان فلسطینی، مراجعه به آراء عمومی و تشکیل یک کشو

 . فلسطینی به پایتختی قدس شریف امکان پذیر خواهد بود

ها برای زندگی شرافتمندانه و سرشار از آرامش و صلح برپایه عدالت و معنویت، بیش از امروز ملت

بیایید در یک پیمان جمعی این . گذشته به همکاری و تعامل مثبت، صادقانه و سازنده نیازمندند
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دانم به رویکرد و طرح در اینجا الزم می. هایمان را جامه عمل بپوشانیمخواسته بر حق ملت 

تسلیحات اتمی و اشاعه آن و اعمال آپارتاید . ای بپردازمجمهوری اسالمی ایران در مساله هسته

ای دو خطر عمده و در تقابل آشکار با آرامش و صلح آمیز هسته -در دستیابی به فناوری صلح 

 . جهانی است

اینکه در سالیان گذشته اقدامی جدی توام با مکانیزم عملی برای اجرای کامل خلع  ه بهبا توج

  و1995  هایسال در تی پی انسالح و بخصوص اجرای مصوبات کنفرانس بازنگری 

 2000میالدی به عمل نیامدهاست، الزم است مجمع عمومی به عنوان فراگیرترین نماد سازمان

 ملل متحد، کمیته ویژهای را برای تهیه و ارایه گزارش جامع پیرامون تدوین راهکارهای عملی

  .خلع سالح کامل مامور نماید

به  ایاین کمیته در خصوص چگونگی انتقال مواد و تکنولوژی و تجهیزات ساخت سالح هسته

سازی خاورمیانه رژیم صهیونیستی برخالف معاهده ان پی تی بررسی و راههای عملی برای عاری

بعضی کشورهای قدرتمند با برخورد تبعیض آمیز در دستیابی . ای را ارایه نمایداز سالح هسته

م ریزی نظاای، در حال پیکشورهای عضو ان پی تی به مواد و تجهیزات و فناوری صلح آمیز هسته

 . ای هستندآپارتاید هسته

ای و ممانعت ما نگرانیم که با سلطه کامل بعضی کشورهای قدرتمند بر منابع و فناوری انرژی هسته

از برخورداری کشورهای دیگر، در آینده شاهد شکاف عمیق بین کشورهای قدرتمند و دیگران و 

د اجرایی مور در گذشته سال30 متاسفانه در. تبدیل آنها به کشورهای روشن و تاریک باشیم

کردن حقوق به رسمیت شناخته شده کشورهای عضو ان پی تی در دستیابی و بهره برداری صلح 

 . استنیامده عملبه موثری اقدام4،ای طبق ماده آمیز از انرژی هسته

 ارایه ضمن خود، اساسنامه2  ماده مطابق بخواهد آژانس از عمومی مجمع است الزم بنابراین،

های صورت گرفته در ممانعت از اجرایی کردن این ماده توسط کشورهای مشخص  نقض از گزارشی

 ای کهنکته. و همچنین ارایه راهکارهای عملی و اجرایی برای تحقق آن اقدام الزم به عمل آورد

ای بدون دارا بودن چرخه مناسب است بدان توجه نماییم این است که استفاده صلح آمیز هسته

 . ای تهی از معناستای واژهتولید سوخت هسته
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ای در یک کشور، اگر آن کشور را نیازمند همیشگی کشورهای زورگویی کند که نیروگاه هسته

پیشبرد مقاصد خود از هیچ اقدامی روگردان نیستند، چیزی جز وابسته کردن بیش از پیش  برای

هیچ دولت مردمی و وظیفه شناسی چنین کاری را خدمت به کشورش . خود و ملتش نیست

ای است که هیچ کشور سرگذشت نفت در کشورهای نفت خیز تحت سلطه، تجربه. شماردنمی

 . ن نیستمستقل و آزاد حاضر به تکرار آ

آوری را در کشورهای مستقل و آزاد، به معنای شکست قدرت طلبانی که پیشرفت دانش و فن

پسندند، تالش فنی سالم دانند و بالندگی هیچ کشوری را نمیانحصار این اهرم نیرومند قدرت می

ین یک ا. کنندای معنا میای را به عنوان گسترش سالح هستهو زیر نظارت ایران در مساله هسته

 . خدعه تبلیغاتی است

جمهوری اسالمی ایران برای تعامل سازنده و گفت وگوی عادالنه پیشنهاد خود را با حسن نیت 

اما چنانچه برخی کشورها بخواهند که با زبان زور و تهدید اراده خود را بر ملت ما . نمایدارایه می

اجازه . ی تجدید نظر خواهد کرداتحمیل کنند، قطعا در همه مسیر حرکتی خود در زمینه هسته

دهید، من به عنوان رییس جمهور برگزیده مردم ایران، اصول دیگری از طرح کشورم را در زمینه 

 . ای بیان نمایممسایل هسته

انگونه که بارها اعالم شده است ایران بر اساس مبانی دینی حرکت به سمت تسلیحات هم1- 

 . داندای را جایز نمیهسته

 اقدامی را گفته پیش ویژه کمیته ایجاد و تی پی ان معاهده احیای ایران اسالمی جمهوری2- 

 . داندی میاهسته آپارتاید رفع و ایهسته های سالح با مقابله برای اساسی و ضروری

 چرخه از متفاوت فنی لحاظ به ایران اسالمی جمهوری در ایهسته سوخت تولید چرخه3- 

 اسالمی جمهوری اساس این بر. نیست ایهسته آوریفن از مندبهره کشورهای سایر در سوخت

سازی  اعتماد و سازی شفاف برای و ایران در اورانیوم سازی غنی پروژه اجرای در است آماده ایران

های خصوصی و دولتی سایر کشورها مشارکت نماید واین گام مهم دیگری بطور جدی با بخش

 روشنگری و سازی اعتماد جهت صرفا اسالمی جمهوری که است تی پی انورای همه ضوابط 

 . نمایدمی پیشنهاد آنرا خویش ایهسته فعالیت
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ای، ادامه تعامل و مراوده د سوخت هستهتولی چرخه به دستیابی برای ایران مسلم حق برپایه4- 

ای جمهوری اسالمی المللی انرژی اتمی، محور سیاست هستهدقیق و فنی و حقوقی با آژانس بین

مبادرت و استمرار مذاکرات با کشورهای دیگر در چارچوب تعامل ایران با آژانس . ایران است

بر این اساس مسئولین مربوطه را مامور تهیه جزییات فنی و حقوقی و رویکرد . شودمیمحسوب 

 ام:ای ایران براساس رئوس ذیل کردههسته

 و اتکاء قابل ای هسته سوخت تامین قراردادهای که دارد آن بر داللت المللیبین سوابق1- 4- 

 و ندارد وجود ایهسته سوخت تامین تضمین برای المللیبین آورالزام سند هیچ و نیستند اعتماد

متعددی قراردادهای دو جانبه در این زمینه نیز بدالیل سیاسی معلق و یا متوقف شده  موارد در

ای، دریافت آمیز هستهبنابراین جمهوری اسالمی ایران در روند دستیابی به فناوری صلح. است

ای را حق مسلم خود های عینی برای غنی سازی اورانیوم در چرخه تولید سوخت هستهتضمین

 . داندمی

 فعالیت حقانیت اثبات دنبالبه صادقانه اروپایی کشور سه با مذاکره در ایران که همانگونه2- 4 -

 طرفهای انتخاب بود، متقابل اعتماد به دستیابی و تی پی ان مقررات چارچوب در خود ایهسته

ژانس آ با همکاری مقتضیات و هاضرورت تناسب به اروپایی کشور سه با مذاکرات تداوم و مذاکره

سازی اورانیوم به مقاصد غیر صلح آمیز در چارچوب مقررات و پیرامون عدم انحراف فرآیند غنی

زمینه طرح های مختلفی ارایه شده است که در چارچوب مذاکرات در این . ان پی تی صورت پذیرد

ایران از نقش سازنده آفریقای جنوبی و شخص جناب آقای امبکی، رییس . قابل بررسی خواهد بود

کند و با توجه به ای تشکر میجمهور محترم آفریقای جنوبی در روند حل و فصل موضوع هسته

انس، از مشارکت فعال این کشور در گفت وگوها استقبال نقش فعال این کشور در شورای حکام آژ

 . کندمی

ز بر روی تکالیف تمرک قالب در تی پی ان معاهده به نسبت آمیز تبعیض رویکردهای تداوم از4-3- 

اینجانب به . جلوگیری شوداعتنایی نسبت به حقوق آنها وفق معاهده ان پی تی کشورها و بی

دهم کشور عزیزم ایران تمام ظرفیت و عنوان رییس جمهوری اسالمی ایران به شما اطمینان می

ها توان خود را برای صلح و آرامش جهان، بر دو پایه عدالت و معنویت و دفاع از حقوق برابر انسان

با جامعه جهانی برای مقابله با  ها بکار خواهد گرفت و از طریق تعامل سازنده، به همکاریو ملت

 . تهدیدهای پیش رو اقدام خواهد کرد

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

194  

 

 دولت بهار

 دوستان و همکاران عزیز 

نهایت آرزوی بشر از ابتدا، رسیدن به روزی بوده است که عدالت، صلح، برابری و محبت سرتاسر 

ایجاد چنین جهانی سهیم باشیم و آنگاه است که وعده توانیم در همه ما می. جهان را فراگیرد

نهایی که در تمام ادیان الهی و در بیان مصلحان جهان آمده است محقق خواهد شد و آن ظهور 

انسان کاملی است که وارث همه پیامبران و مصلحان بوده و جهان را در عدالت، آرامش و صلح 

 .کامل رهبری خواهد کرد

ور آخرین ذخیره خود، موعود امم، یگانه هستی و انسان کامل و پاک، ای خدای بزرگ، در ظه 

همو که جهان را پر از عدالت و صلح خواهد کرد تعجیل فرما و ما را از یاران و پیروان و تالش 

 . گران در راه او قرار بده
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 نژاد در شصت و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحدآخرین سخنرانی احمدی

 1391مهر  5

 
سپاس مخصوص خداوند است که پروردگار عالمیان است و سالم و صلوات بر پیامبر خاتم و آل 

 الهیاش و همه انبیاءپاک و یاران برگزیده

ای خدای بزرگ در ظهور ولیت که همراه با سالمتی و پیروزی باشد تعجیل کن و ما را از بهترین 

 یاران و حامیان او و فداکاران در راهش قرار بده

 آقای رئیس، عالیجنابان، خانم ها و آقایان

آمده ایم تا با هم اندیشی، زندگی . خدای بزرگ را به خاطر حضور مجدد در این اجالس سپاسگزارم

 . بهتری برای جامعه بشری و ملت هایمان فراهم نمائیم

الق، من از سرزمین ایران، سرزمین شکوه و زیبایی، سرزمین علم و فرهنگ، سرزمین حکمت و اخ

مهد فلسفه و عرفان و دیار مهر و نور، سرزمین دانشمندان، حکیمان، فیلسوفان، عارفان، ادیبان، 

 سرزمین بوعلی سینا، فردوسی، مولوی، حافظ و عطار و خیام و شهریار

به نمایندگی از ملتی بزرگ و سرافراز، از پایه گذاران تمدن بشری و از میراث داران ارجمند جهانی 

و به نمایندگی از مردمانی آگاه، آزادیخواه، دوستدار صلح، مهربان و صمیمی که طعم تلخ تجاوزها 

خواهران  و جنگهای تحمیلی را چشیده و عمیقاً قدرشناس ثبات و آرامش اند، اکنون در جمع شما

و برادران خود از سراسر جهان حضور یافته ام تا برای بار هشتم در هشت سال مأموریت 

خدمتگزاری به مردم شایستة کشورم، به جهانیان نشان دهم که ملت شریف ایران همچون گذشتة 

تابناِک تاریخی اش، اندیشه ای جهانی دارد و از هرگونه تالش و مجاهدت برای تأمین، توسعه و 
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ثبات و آرامش در جهان که البته تنها از طریق همفکری و همکاری و مدیریت  ،حکیم صلحت

 . مشترک میسر است، استقبال کرده و آن را مهم تلقی می کند

اینجانب اینجا هستم تا پیام الهی و انسانی مردان و زنان فرهیخته کشورم را به شما حضار محترم 

ی که خدای سخن ایران زمین سعدی علیه الرحمه در دو پیام. و به همة مردم جهان ابالغ کنم

 بشریت چنین هدیه کرده است: بیت ماندگار تاریخی به همة

 بـنـی آدم اعضـــــای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند

 چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوهــا را نمـــاند قرار

و افق آینده جهان سخن گفتم و امروز  طی هفت سال گذشته از چالش ها و راههای برون رفت

 . می خواهم از منظر دیگری به آن بپردازم

هزاران سال از پراکنده شدن و زندگی فرزندان حضرت آدم )ع( در بخش های مختلف زمین می 

فرزندانی که با رنگها و سالیق و زبانها و آداب گوناگون و در آرزوی ساختن جامعه ای متعالی . گذرد

 . زندگی زیباتر و استقرار رفاه و صلح و امنیت پایدار تالش گسترده ای بعمل آوردند و رسیدن به

اما علیرغم مجاهدت پیگیر صالحان و عدالت طلبان و تحمل رنج های فراوان توسط توده های 

مردم برای نیل به شادکامی و پیروزی، جز در موارد اندک، تاریخ بشر پر از تلخ کامی و شکست 

 . هاست

  در ذهن خود لحظه ای تصور کنید:لطفاً

اگر خودبرتربینی ها، بی اعتمادی ها، بداخالقی ها و دیکتاتوری ها نبود و هیچکس به حق دیگری 

 . دست اندازی نمی کرد

 . اگر به جای میزان برخورداری و مصرف، ارزش های انسانی معیار شأن اجتماعی بود

ه بود و قدرتمندان مانع از شکوفایی علم و اندیشة اگر بشر دوره سیاه قرون وسطی را تجربه نکرد

 . سازنده نمی شدند

اگر جنگهای صلیبی و دوران برده داری و استعمار واقع نشده بود و میراث داران آن دوران سیاه، 

 . در ادامه راه، انسانی عمل می کردند
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آمریکای التین و  اگر جنگ های اول و دوم در اروپا و جنگ کره و ویتنام و جنگهای آفریقا و

بالکان اتفاق نمی افتاد و به جای اشغال فلسطین و تحمیل حکومت جعلی و نسل کشی و آواره 

 . کردن میلیونها نفر، حقیقت حوادث جنگ دوم اعالم و به عدالت رفتار می شد

 اگر تجاوز صدام علیه ایران نبود و زورمداران به جای حمایت از صدام از حقوق ملت ایران حمایت

 . می کردند

سپتامبر و لشگرکشی به افغانستان و عراق و کشتار و آوارگی میلیونها نفر اتفاق  11اگر حادثه تلخ 

نمی افتاد و به جای کشتن و به دریا انداختن یک متهم بدون محاکمه و اطالع رسانی به مردم 

ه و مجازات آمریکا و جهان یک گروه مستقل حقیقت یاب امکان آگاهی عمومی از کیفیت حادث

 . عامالن آن را فراهم می آورد

 . اگر از افراط گرایی و تروریسم برای پیشبرد سیاست ها استفاده نمی شد

 . اگر سالح ها به قلم تبدیل می شد و هزینه های نظامی صرف رفاه و دوستی ملت ها می گردید

اختالفات و بزرگنمایی آن اگر بر طبل اختالف قومی، مذهبی و نژادی کوبیده نمی شد و از وجود 

 . سیاسی و اقتصادی دنبال نمی شد مقاصد سوء

 اگر بجای ژست دروغین آزادی خواهی و دادن فرصت برای توهین به مقدسات بشری و انبیاء

الهی، که پاکترین و مهربانترین انسانها و هدایای بزرگ خدای بزرگ به بشریت هستند، حق انتقاد 

ه و اقدامات صهیونیسم جهانی به رسمیت شناخته می شد و شبکه های به سیاستهای سلطه جویان

 . رسانه ای جهان، مستقل و آزاد، حقایق را منتشر می کردند

 . اگر شورای امنیت تحت سیطره چند دولت نبود و سازمان ملل می توانست عادالنه عمل کند

رشناسانه و بر اساس عدالت اگر نهادهای اقتصادی بین المللی تحت فشار نبودند و منصفانه، کا

 . عمل می کردند

اگر سرمایه داران جهانی برای منافع خود، اقتصاد ملتها را به ضعف نمی کشاندند و برای جبران 

 . اشتباهات خود، ملت ها را قربانی نمی کردند

اگر صداقت بر روابط بین الملل حاکم بود و همه ملت ها و دولت ها با حق یکسان و عادالنه می 

 . توانستند آزادانه در امور جهانی مشارکت و برای سعادت بشری تالش کنند
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و خالصه اگر دهها وضعیت نامطلوب دیگر در حیات بشری رخ نمی داد و موجود نبود، تصور کنید 

 . در آن صورت زندگی چقدر زیبا و تاریخ چقدر دوست داشتنی بود

 . اشیمبیائید با هم نگاهی به وضعیت امروز عالم داشته ب

 الف(: وضع اقتصادی

 . فقر و فاصله طبقاتی در حال گسترش است

تریلیون دالر گذشته است؛ در  60کشور صنعتی جهان از مرز  18مجموع بدهی خارجی فقط 

 . حالی که بازگشت حتی نیمی از این رقم فقر را از صاحبان منابع و از جهان ریشه کن می کند

ی به بهره کشی از انسان، به نفع عده ای معدود انجامیده اقتصاد متکی بر مسابقه مصرف گرای

 . است

به قدرت و تسلط بر مراکز جهانی اقتصاد، بزرگترین سوء استفاده  خلق دارائیهای کاغذی، با اتکاء

 . تاریخ است و یکی از عوامل اصلی بحران اقتصادی است

 . ی کاغذی خلق شده استتریلیون دالر دارای 32گزارش شده است که تنها توسط یک دولت، 

برنامه ریزی توسعه و مبتنی بر اقتصاد سرمایه داری، با حرکت در دایره بسته، موجب رقابت 

 . غیرسازنده و مخرب شده و در عمل شکست خورده است

 ب(: وضع فرهنگی

مکارم اخالقی نظیر جوانمردی، پاکی، صداقت، مهربانی و فداکاری از منظر سیاستمداران حاکم 

رسمًا از عدم . مراکز قدرت جهانی، مفاهیمی ارتجاعی و مانع از پیشرفت اهداف تلقی می شودبر 

 . اعتقاد به حاکمیت اخالق در مناسبات سیاسی و اجتماعی سخن می گویند

فرهنگهای اصیل و بومی که حاصل قرن ها تالش و فصل مشترک زیبایی دوستی انسانها و ملتها 

و تحرک اجتماعی جامعه جهانی است در معرض هجوم و انقراض و موجب تنوع و نشاط فرهنگی 

 . است

با تخریب و تحقیر سازمان یافتة هویت ها، شیوة خاصی از زندگی بی هویت فردی و اجتماعی به 

 . ملت ها تحمیل می شود
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خانواده که اصیل ترین کانون انسان ساز اجتماعی و مرکز خلق و پراکنش عشق و انسانیت است 

 . عیف شده و نقش سازنده آن رو به نابودی استبسیار تض

شخصیت و نقش محوری زن که موجودی آسمانی و مظهر جمال و مهربانی خداوند و ستون 

پایداری جامعه است با سوء استفاده برخی از صاحبان قدرت و ثروت دچار آسیب فراوان شده 

 . است

 . است روح آدمیان مکدر و حقیقت انسانها تحقیر و منکوب گردیده

 ج(: وضع سیاست و امنیت

استاندارد چندگانه و تحمیل جنگ و ناامنی و اشغال برای منافع اقتصادی و یا  یک جانبه گرایی و

 . بسط سلطه بر مراکز حساس جهان، عادی شده است

. مسابقه تسلیحاتی و تهدید با سالح اتمی و کشتار جمعی توسط قدرتهای مسلط امری رایج است

تسلیحاتِ به مراتب مخرب تر و فوق مدرن و تهدید علنی به داشتن آن و دادن وعدة آزمایش 

آشکار کردن آن در وقت مقتضی، به ادبیات تازه ای برای خالی کردن دل ملت ها برای پذیرش 

نظامی از سوی صهیونیست تهدید ملت بزرگ ایران به حملة. دوره جدیدی از سلطه بدل شده است

 . نمونه های بارز این واقعیت تلخ استهای بی فرهنگ از 

بی اعتمادی بر روابط بین المللی حاکم است و مرجع مورد اعتماد و عادلی برای رفع مناقشات 

 . وجود ندارد

 . حتی کسانی که هزاران بمب اتم و انواع سالح انبار کرده اند احساس امنیت نمی کنند

 د(: وضع محیط زیست

متعلق به همه بشر و بستر تداوم حیات انسان است، به واسطه محیط زیست که ثروت مشترک و 

از سرمایه داران جهانی، زیاده خواهی و تاخت و تاز عده ای بی مباالت و بی مسئولیت و عمدتًا 

متحمل گسترده ترین تخریب ها است و در نتیجه، خشکسالی و سیل و زلزله و انواع آلودگی، 

 . است حیات انسانی را به مخاطره انداخته

مالحظه میفرمائید که علیرغم برخی پیشرفتها هنوز آرزوهای فرزندان حضرت  ،دوستان عزیز

 . آدم)ع( محقق نگردیده است

 آیا کسی تصور می کند که ادامه نظم موجود بتواند سعادت را به جامعه بشری هدیه نماید؟
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 . مأیوسندآن  همه از وضع موجود و نظام حاکم بین المللی ناراضی و از آیندة

 همکاران عزیز؛

آدمیان شایسته چنین وضعی نیستند و خداوند حکیم و مهربان که همه انسانها را دوست دارد 

او از انسان که باالترین مخلوق اوست خواسته است که بهترین و . چنین وضعی را نپسندیده است

 . زیباترین زندگی همراه با عدالت و عشق و کرامت را در زمین بر پا کند

 . پس باید چاره ای اندیشید

 به راستی مسئول حوادث چه کسی و علت آن کدام است؟

عده ای تالش می کنند که وضع را طبیعی و خواست خدا، و ملت ها را مسئول اصلی زشتیها و 

 . ناکامی ها معرفی نمایند

 می گویند:

تن به دیکتاتوری و تحمیل این ملتها هستند که . این ملتها هستند که تبعیض و ظلم را می پذیرند

این ملتها هستند که تسلیم اراده های استکباری و توسعه طلبی ها می . و زیاده خواهی می دهند

این ملتها هستند که تحت تاثیر ترفندهای تبلیغاتیِ گروههای قدرت قرار می گیرند و . شوند

 . نه و سلطه پذیرانة ملتهاستجهانی می آید، نتیجه مواضع منفعال باالخره اینکه آنچه بر سر جامعة

اینها استدالل کسانی است که با مقصر جلوه دادن ملت ها، اعمال مخرب و زشت اقلیت حاکم بر 

 . جهان را توجیه می نمایند

نمی توانستند توجیه کننده استمرار نظام  این ادعاها حتی اگر درست هم می بودند، قطعاً و حتماً

که فقر و ضعف بر ملت ها تحمیل و زیاده خواهی ها گاه با فریبکاری بل. ظالمانه بین الملل باشند

 . و گاه با زور و سالح اعمال شده و می شود

آنان برای توجیه اقدامات ضد بشری خود نظریه تنازع برای بقای نوع و نژاد برتر را ترویج می 

 . کنند

مردم عدالتخواه، در برابر حق و به طور معمول اکثریت دولت ها و توده های  در حالی که اصوالً

 . خاضع و به دنبال کرامت و رفاه و تعامل سازنده هستند

آنها با هم اختالف اصولی . توده های مردم به دنبال جهان گشایی و ثروت افسانه ای نبوده اند

 . ندارند و در حوادث تلخ تاریخ نقش تعیین کننده نداشته اند بلکه خود قربانی حوادث بوده اند
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ور ندارم که توده های مسلمان و مسیحی و یهودی و هندو و بودایی و غیره با یکدیگر مشکلی با

داشته باشند؛ آنان به راحتی با هم انس می گیرند و در فضای دوستی زندگی می کنند و همگی 

 . خواهان پاکی، عدالت و محبت هستند

شترک آنها، تمایالت فطری و برآیند مطالبات و گرایشات عمومی ملت ها همیشه مثبت و فصل م

 . گرایش های زیبا و متعالی الهی و انسانی بوده است

حق این است که عامل اصلی و مسئول حوادث تلخ تاریخ و وضع ناگوار امروز، مدیریت حاکم بر 

 . جهان و مدعیان و قدرتمندان بین المللی دل سپرده به شیطان هستند

ده داری و استعمار قدیم و جدید دارد مسئول فقر و فساد نظمی که ریشه در اندیشه ضد انسانی بر

 . و جهل و تباهی و ستم و تبعیض در جای جای جهان است

مدیریت و نظم امروز حاکم بر جهان ویژگی هایی دارد که باید آنها را مورد توجه قرار داد و برخی 

 از آنها به این قرار است:

 . متعهد به ارزش های اخالقی است اول: مبتنی بر تفکر مادی و از این رو غیر

 . دوم: بر اساس خودخواهی، فریب و کینه توزی و نفرت شکل گرفته است

 سوم: بر اساس درجه بندی انسانها، تحقیر برخی ملت ها، تضییع حقوق دیگران و سلطه طلبی

 . پایه گذاری شده است

 . ن اقوام و ملل استچهارم: به دنبال بسط سلطه گری از راه تشدید تفرقه و درگیری بی

 . پنجم: به دنبال ایجاد انحصار در قدرت و ثروت و علم و فناوری برای گروهی معدود است

ادبیات سلطه و غلبه بر دیگران  ششم: سازماندهی سیاسی در مراکز اصلی قدرت جهان، بر پایة

 . مردم این مراکز همه برای کسب قدرتند و نه برای ایجاد صلح و خدمت به. استوار است

آیا می شود باور کرد که عده ای برای خدمت به انسانها، صدها میلیون دالر در تبلیغات انتخاباتی 

 . هزینه نمایند

به زعم احزاب بزرگ در کشورهای سرمایه داری جهانی، هزینه های انتخاباتی در واقع یک نوع 

 . سرمایه گذاری محسوب می شود
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اب احزاب هستند، در حالی که احزاب درصد کمی از مردم را مردم در این کشورها مجبور به انتخ

 . در عضویت خود دارند

اراده و نظر توده های مردم، از جمله در ایالت متحده آمریکا و اروپا، در عرصه های مهم و مستمر 

تصمیم گیری به خصوص در سیاستهای اصلی داخلی و خارجی کمترین تأثیر را دارد و فریاد آنان 

 . خود را تشکیل دهندجامعة %99حتی اگر . نمی رسدبه جایی 

ارزش های اخالقی و انسانی قربانی کسب رأی شده و توجه به مطالبات مردم فقط به یک ابزار 

 . تبلیغاتی در زمان انتخابات مبدل شده است

 . هفتم: نظم حاکم بر جهان تبعیض آلود و بر اساس بی عدالتی است

 دوستان و همکاران گرامی

 ال اینست که چه باید کرد و راه برون رفت کدام است؟سو

 نظمی که:. شکی نیست که جهان نیازمند اندیشه و نظم جدیدی است

انسان در آن به عنوان برترین مخلوق خداوند برخوردار از ابعاد مادی و معنوی و دارای فطرت  -1

 . شود پاک الهی که حق طلبی و عدالت خواهی از خصائص اصلی آن است شناخته

به جای تحقیر و درجه بندی انسانها و ملت ها به دنبال احیای کرامت و پذیرش حُرمت آدمیان  -2

 . و کمال و سعادت همگانی باشد

 . با نگاه جهانی به دنبال صلح، امنیت پایدار و رفاه برای کل جامعه بشری باشد -3

اندیشه ها، قلب ها و دست ها و  بر مبنای اعتماد و محبت به نوع انسان و برای نزدیک کردن -4

 . حاکمان باید عاشق مردم باشند. رفع فاصله ها پایه گذاری شود

 . بر اساس عدالت و یکسانی همگان در برابر قانون و بر پایة استانداردی یگانه باشد -5

 . مدیران حاکم بر جهان خود را خادم مردم و متعهد به آنان بدانند؛ نه برتر از مردم -6

دیریت امانتی مقدس از سوی مردم در دست مدیران جهانی و نه فرصتی برای کسب ثروت م -7

 . و قدرت بیشتر به شمار آید

 : جناب رئیس، خانم ها و آقایان

 چنین نظمی آیا جز با مشارکت همگانی در مدیریت جهانی محقق می گردد؟
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زام به مبانی فوق نسبت به بدیهی است روزی که آحاد مردم و دولتها جهانی بیندیشند و با الت

مسائل مهم بین المللی احساس مسئولیت کرده و به مشارکت فعال در تصمیم گیری ها مبادرت 

 . ورزند، آرزوها فرصت تحقق پیدا خواهند کرد

سطح آگاهی ها، مطالبه مدیریت مشترک جهانی و معاالً فرصت های استقرار آن روز به  با ارتقای

 . روز بیشتر خواهد شد

 . امروز روز ملت هاست و خواست و اراده آنان تعیین کننده جهان فردا است

 : بنابراین شایسته است همه با هم

به خداوند توکل نمائیم و با تمام توان در برابر اقلیت زیاده خواه بایستیم تا منزوی شوند و  -1

  .دست آنان از مراکز قدرت تصمیم ساز در تعیین سرنوشت ملتها کوتاه گردد

. بارش لطف و رحمت خداوند را باور و آن را در انسجام و وحدت جوامع بشری جستجو کنیم -2

آزاد آنان باید به توانایی های بی پایان خود مومن باشند و  ملت ها و دولت های برآمده از ارادة

 . زندبدانند که با اعتماد به نفس در مبارزه با نظام ناعادالنه و دفاع از حقوق انسانی پیرو

با پافشاری بر اجرای عدالت در همه مناسبات و تقویت وحدت، دوستی و گسترش تعامالت  -3

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در قالب نهادهای مستقل و تخصصی، زمینه تحقق مدیریت 

 . مشترک جهانی را فراهم سازیم

ت جهان، تالش مشترک و برای اصالح ساختار سازمان ملل، بر محور منافع همگان و مصلح -4

توجه به این نکته بسیار ضروری است که سازمان ملل متعلق به . هماهنگی را سازماندهی نمائیم

وجود تبعیض و . اهانت بزرگی به ملت هاست ملت هاست و از این رو وجود تبعیض بین اعضاء

 . انحصار در سازمان به هیچ صورت و در هیچ اندازه ای پذیرفتنی نخواهد بود

و سرانجام آنکه در تولید و ترویج ادبیات و طراحی ساختارهای الزم برای مدیریت مشترک  -5

جهانی مبتنی بر عدالت و عشق و آزادی و ضرورت استقرار آن تالش هماهنگ و گسترده تری 

 . مشارکت در مدیریت جهانی اساس صلح پایدار است. داشته باشیم

د بین المللی بعد از مجمع عمومی سازمان ملل متحد با جنبش عدم تعهد به عنوان بزرگترین نها

درک اهمیت پرداختن به موضوعیت مدیریت جهانی و با فهم عمیق نسبت به نقش مدیریت 
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ناصحیح در بروز بحران ها و مشکالت موجود گسترده در جهان، شانزدهمین اجالس خود در 

 . برگزار کرد« مدیریت مشترک جهانی»تهران را با شعار 

کشور  120این نشست که با حضور بسیار فعال و پرنشاط رؤسا و نمایندگان محترم بیش از  در

جهان برگزار شد بر ضرورت مشارکت جدی و مؤثر همه ملت ها در مدیریت مسائل جهانی تأکید 

 . گردید

 از یک سو نظام مارکسیستی دیگر از جایگاهی. عطف تاریخی قرار داریم خوشبختانه اکنون در نقطة

در دنیا برخوردار نیست و عمالً از صحنه تدبیر مدیریتی حذف گشته است و از سوی دیگر نظام 

سرمایه داری نیز در باتالقی که به دست خود پدید آورده، گرفتار آمده و ابتکار قابل مالحظه ای 

یر برای حل مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی جهان ندارد و عمالً در موضع تدب

 . مدیریتی به بن بست رسیده است

جنبش عدم تعهد مفتخر است که یکبار دیگر بر درستی تصمیم تاریخی اش در نفی قطب های 

 . قدرت و طرد نظام های لجام گسیخته مذکور تأکید نماید

اکنون اینجانب به نمایندگی از اعضای جنبش عدم تعهد از همة کشورهای جهان دعوت می نمایم 

فراهم آوردن زمینه های مشارکت مؤثر و دخالت جدی در تصمیم سازی های جهانی،  که در مسیر

ضرورت بر داشتن موانع ساختاری و تسهیل در فرآیند مشارکت . نقش فعال تری را بر عهده گیرند

 . همگانی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود

د، یعنی کاهش امید به ساختار جهانی این رون سازمان ملل از کارآیی الزم برخوردار نیست و ادامة

برای دفاع از حقوق ملت ها، می تواند تعامل بین المللی و روحیة همکاری جمعی جهانی را به 

 . موازات نزول جایگاه سازمان ملل با خدشه اساسی مواجه سازد

سازمان ملل که با هدف توسعه عدالت و احقاق حقوق همگانی تأسیس شده است، در عمل، خود 

رفتار تبعیض شده و راه اعمال ظلم معدودی از کشورها را بر قاطبة جهانی گشوده و عماًل به گ

وجود امتیاز وتو و انحصار قدرت در شورای امنیت به تضییق در . ناکارآمدی خود دامن زده است

 . امکان اعمال حق و دفاع از حقوق ملت ها انجامیده است

ت، نیاز مهمی است که بارها از سوی نمایندگان ملت ها موضوع اصالح ساختار چنانکه ذکر آن رف

 . بر آن تأکید شده، اما به اجرا گذاشته نشده است
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 اینجانب از اعضای محترم مجمع عمومی و از جناب آقای دبیر کل و همکارانشان مصرانه

ی می خواهم تا موضوع اصالحات را به شکل جدی در دستور قرار دهند و سازوکار مناسبی را برا

 . عملیاتی کردن آن تعیین نمایند

 . جنبش عدم تعهد آمادگی دارد تا سازمان ملل را در این امر خطیر یاری رساند

 آقای رئیس، دوستان و همکاران عزیز

استقرار صلح و امنیت پایدار و زندگی سعادتمند برای همه بشریت، گرچه یک ماموریت بزرگ و 

ما را در انجام آن تنها نگذاشته و آن را حتمی الوقوع  خداوند مهربان. تاریخی، اما شدنی است

 . داشته است چرا که خالف آن نقض حکمت است

او وعده داده است که مردی از جنس مهربانی، عاشق مردم و عدالت گستر مطلق و انسان کامل، 

حضرت مهدی)علیه السالم( به همراه حضرت مسیح )علیه السالم( و صالحان می آید و با 

ملت ها، تأکید می کنم با بهره  گیری از ظرفیت های وجودی مردان و زنانِ شایستة همةبهره

 گیری از

بشری را در رسیدن به آرمان  ملت ها جامعة همة ظرفیت های وجودی مردان و زنانِ شایستة

 . های با شکوه و جاودانه اش راهبری خواهد کرد

آغاز استقرار صلح و امنیت پایدار . شدن مجدد است ظهور منجی آغازی دیگر، تولدی دوباره و زنده

 . و زندگی واقعی است

 . آمدن او پایان ظلم، بداخالقی، فقر و تبعیض و آغاز عدالت و عشق و همدلی است

 . او می آید تا دوران شکوفایی حقیقی انسان و نشاط و شادمانی واقعی و پایدار آغاز شود

، خرافه و تعصب و گشودن دروازه های علم و آگاهی، دنیایی او می آید تا بازدودن پرده های جهل

سرشار از دانایی بر پا کند و زمینه مشارکت فعال و سازنده همگانی را در مدیریت جهانی فراهم 

 . سازد

 . او می آید تا مهربانی، امید، آزادی و کرامت را به همه انسانها هدیه کند

 . بودن و شهد شیرین با انسان زیستن را تجربه کننداو می آید تا آدمیان طعم دلپذیر انسان 
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او می آید تا دست ها به گرمی در هم و قلب ها سرشار از عشق با هم و اندیشه ها پاک و هماهنگ 

 . در خدمت امنیت، رفاه و سعادت جامعه بشری درآید ،بر هم

م( را از پس یک تاریخ او می آید تا همه فرزندان سیاه، سفید، سرخ و زرد حضرت آدم )علیه السال

 . جدایی و فراق به خانه برگرداند و کامشان را به وصال جاودانه، شیرین سازد

ظهور منجی و مسیح و یاران صالح جهانی آنان نه از طریق جنگ و زور بلکه از مسیر بیداری 

 اندیشه و توسعه مهر در همگان، آینده همیشه روشن بشر را با طلوع خورشید پرفروغ و

او بهار . روب آگاهی و آزادی رقم خواهد زد و در تن سرد و یخ زده جهان شور خواهد ریختبی غ

او خود بهار است و با آمدنش به زمستانِ . را به جان آدمیت و جهان بشریت هدیه خواهد کرد

وجودِ بشرِ در زنجیر جهل، فقر و جنگ پایان می بخشد و فصل شکفتن و شکوه انسان را فریاد 

 . می زند

بهاری که در آغاز آن . اکنون می توان رایحه خوش و نسیم روح انگیز بهار انسانها را حس کرد

هستیم اختصاص به نژاد، قوم، ملت و منطقه خاصی ندارد و به زودی همه سرزمین ها را در آسیا، 

 . اروپا، افریقا و امریکا فرا خواهد گرفت

او بهار انسان است و خرمی . ن انبیاء الهی استاو بهار همة عدالت طلبان، آزادی خواهان و پیروا

 . دوران

بیائیم همه با هم در مسیر آمدنش با همدلی و همکاری و ایجاد سازوکارهای وحدت آفرین و 

 . آرامش بخش راه بگشائیم و از فیض وجودش جانهایِ تشنة بشریت را سیراب کنیم

 

 بهارزنده باد بهار، زنده باد بهار و باز هم زنده باد 

 

 

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

207  

 

 دولت بهار

 هاله نوری که احمدی نژاد ندید

 
 برای نسل انقالب چیز عجیبی نیست مشاهده نور خدا در عالم سیاست

 !بلکه ندیدن این هاله های نور عجیب است 

 
در حالی که هنوز چند روزی از بازگشت احمدی نژاد از اولین سفرش به امریکا  84مهرماه سال 

نگذشته بود یکی از رسانه های منتسب به اصولگرایان فیلمی از مالقات خصوصی رئیس جمهور 

با آیت اهلل جوادی آملی منتشر کرد؛ فیلمی که در آن احمدی نژاد به نقل از یکی از حاضران در 

از  ایسخنرانی اش در سازمان ملل خطاب به جوادی آملی گفت هنگام سخنرانی در هاله  جلسه

از سوی  انتشار این فیلم اگرچه موجی از انتقاد را به دنبال داشت اما قویا. نور قرار گرفته است

 . دسخنگوی دولت تکذیب ش

غالمحسین الهام در نخستین نشست خبری اش در واکنش به سوالی که در این خصوص مطرح 

فیلم را مورد تردید قرار داد و به عنوان یکی از حاضران جلسه احمدی نژاد با جوادی « اصالت»شد 

 . از سوی احمدی نژاد را تکذیب کرد «چنین جمالتی»آملی اظهار 

نیز با   طیفه هایی در این خصوص همراه شد که احمدی نژادها و لSMS انتشار این فیلم با رواج

گروهی می گویند احمدی نژاد » تکذیب این اظهارات به انتقادات دیگری از این دست پاسخ داد؛ 

ی خاص هستند که اعده  ما کی چنین حرفی زدیم، هاله نورمان کجا بود؟. گفته هاله نور داریم
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مثل آن آقایی که رفته بود یک حرف هایی . ریب کردناز هر چیزی استفاده می کنند برای تخ

البته این . گفته بود اینها وقتی نماز می خوانند یک جانماز خالی می اندازند جلویشان. زده بود

یا گفته اند وقتی . یک عده شیاد پیدا شده بودند از این کارها می کردند. اتفاق افتاده بود در کرج

الی برای امام زمان)عج( می گذارند یا سر سفره یک ظرف در دولت می نشینند یک صندلی خ

هر چه غذا می خوریم همه اش به واسطه  ! من دیدمش به او گفتم مرد حسابی. خالی می گذارند

ما نفس می کشیم، زندگی داریم به اذن . همه سفره ها مال امام زمان است . امام زمان)عج( است

  «.خدا و به واسطه امام زمان است

اگرچه احمدی نژاد نامی از کسی نبرد اما انگشت اشاره او بیش از هر کس به حسن روحانی رئیس 

 . شتمرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بازمی گوقت 

ی در کشور سخن ادر یک جلسه سخنرانی با هشداری تلویحی از عده  قبل از اینحسن روحانی 

امام زمان)عج( سجاده پهن می کنند و در سر سفره شان یک گفته بود که در جلسات خود برای 

 . بشقاب خالی برای ایشان می گذارند

اگرچه روحانی نامی از این گروه نبرد اما دولت بالفاصله به این انتقادات واکنش نشان داد تا جایی 

لت که مرتضی آقاتهرانی معلم اخالق کابینه در گفت وگویی اعالم کرد صندلی خالی هیات دو

متعلق به وی است و در جلساتی که او فرصت نمی کند کابینه را همراهی کند این صندلی خالی 

 . می ماند

بحث صندلی خالی هیات دولت با انتشار یادداشتی از سوی احمدی نژاد همراه بود که بار دیگر به 

ه به خاطر و در شرایطی ک 87احمدی نژاد واپسین روزهای خردادماه . حرف و حدیث ها دامن زد

طرح اظهاراتی مبنی بر حمایت امام زمان)عج( از کابینه اش مورد انتقاد جدی بود با نوشتن 

احمدی نژاد در این . را دوباره وارد عرصه رسانه کرد« هاله نور»یادداشتی در وبالگش بحث 

اجرای مسوول رسیدگی و »یادداشت با انتقاد از سیاستمداران به ظاهر مذهبی که به گفته او 

نیز هستند، آورده بود؛مشاهده نور خدا در عالم سیاست و در فتوحاتی که پیاپی در لبنان « عدالت

و فلسطین تا عراق و ایران و حتی در نیویورک به نفع ارزش های انقالبی و اسالمی واقع می شود 

ل انقالب برای آنان که در دامان فرهنگ توحیدی امام خمینی)ره( پرورش یافته اند و برای نس

 »چیز عجیبی نیست بلکه ندیدن این هاله های نور عجیب است
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اگر چه به علل و دالیلی فرهنگی و اجتماعی که بایستی در جایی دیگر مفصاًل به آن : یادداشت

پرداخت، چند سالی است که تعداد اشخاصی که تجارب معنوی غیرمعمول و یا مشاهداتی خاصی 

ما بزرگان علم و عرفان، گفتن این مطالب نزد مردم عادی را نهی اند افزایش یافته است، ا داشته

حال چه باید کرد که اطرافیان یک مرجع عالیقدر و فیلسوف و فقیه و شاگرد برجسته . اندکرده

داری راز و امانت مردم را امام)ره(، در قم همچون دل کوچک و کم طاقت بعضی افراد، قدرت نگه

 . اند نداشته

ل هنوز این مسئله حل نشده است که چرا احمدی نژاد ماجرای نقل قول دیده بعد از چند سا

شدن هاله نور در کنار او در سخنرانی سازمان ملل توسط یکی از سران کشورهای حاضر، و بیان 

 آن نزد آیت اهلل جوادی آملی را توضیح نداده و از پرداختن به آن دوری می کند؟

کند، این موضوع ات نقش مکمل میرحسین موسوی را ایفا میاین بار مهدی کروبی که در انتخاب

با آب و تاب و حاشیه پردازی چند سایت نزدیک به . قدیمی و فراموش شده را دوباره مطرح کرد

این ماجرا به همراه دو واکنش پاسخ گریزانه احمدی نژاد در برابر دو  هم فیلم ،فرزندان هاشمی

 . ستخبرنگار داخلی و خارجی منتشر شده ا

تکثیر شده و  احمدی نژاداین فیلم در قالب چند میلیون سی دی توسط ستاد جنگ روانی علیه  

اند حتی ایمان منتخب محبوب ملت را نیز نفی دستگاه صداقت سنج آنان، به زعم خود موفق شده

بر چسبی است که سران الیگارشی ثروت  «دروغگویی»حال آن که به باور اکثر مردم، صفت . کنند

 . اندنژاد در نظر گرفتهو قدرت برای احمدی

محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، چنین ماجرایی  اگر برای اما سئوال اصلی این است که

های عمومی ابایی داشته باشد بلکه بنا بر اصل گذشته، پس نه تنها نباید از تکرار آن در تریبون

 . ها نقل کند و مردم را با آن بفریبدفریبی، باید این موضوع را بارها و بارها بر تریبون عوام

 «هاله نور»جهت یادآوری باید گفت دقیقاً همان کسانی که این قصه را نقالی می کنند و ماجرای 

را اند، همزمان بر این طبل می کوبند که مملکت را با تقطیع و حذف مقدمه و مؤخره علنی کرده

آیا منظور آنها از . کنندنمی توان با خرافه اداره کرد و رئیس جمهور را به عوام فریبی متهم می

اداره مملکت، دفتر و بیت آن آیت اهلل عظیم الشأن است، و مقصودشان از عوام فریبی معاذاهلل 

ه، و خود حضرت آیت اهلل بوده است؟ این ماجرا آنگونه که نقل می شود فقط در محضر معظم ل
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فریبی و خرافه گرایی  در یک جمع کامالً محدود و خصوصی رخ داده است، بنابراین چه جای عوام

 اند؟او نسبت داده و تظاهر و ریا و ده ها صفت رذیله ای بوده است که اکنون به این بهانه به

ل از مسئله ای که برای خیلی از اشخاص و حتی عالقه مندان احمدی نژاد نیز مبهم مانده، سؤا

در حالی که، با اندکی . احمدی نژاد از توضیح و تشریح کامل و دقیق این ماجراست «گریز»علت 

تأمل روشن می شود که احمدی نژاد نفیاً و اثباتاً نمی بایست در سطح عمومی به این موضوع 

چون جنس مسئله ای که در آن جلسه خصوصی و محضر عالمانه . بپردازد و جزئیات را تشریح کند

طرح شده و متأسفانه نامحرمان کم ظرفیت نیز در آن حضور داشته اند، از سنخی نیست که 

گوش نامحرم نباشد جای ». بخواهد در تریبون های عمومی برای مردم داخل و خارج بیان کند

 . و چه بسیار نامحرمان که شنونده تریبون های عمومی داخل و خارجند «پیغام سروش

نژاد را مانند بسیاری از خوبان و نیکان به عنوان یک خادم مؤمن اسالم  از دید کسانی که احمدی

و ایران شایسته توجهات خاص معنوی می دانند و احتمال اینگونه عنایات را بر او نیز روا می 

دارند، چنان که بسیاری از مردم در سطوح مختلف علمی و اجتماعی به میزان اخالص و ایمانشان 

اند، خطای احمدی نژاد آن بوده که چرا خود، ولو در جمعی  ین عنایات بودهدر معرض انواعی از ا

حتی برخی بر این عقیده اند که بخشی از صدمات حیثیتی و . خصوصی آن را بر زبان رانده است

 . آبرویی وارد آمده بر او شاید به دلیل همین ناپرهیزی و اسرارگویی او بوده است

او بایستی سکوت  «حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند آنکه را اسرار»الجرم به مصداق 

زیرا اگر آن ماجرا را . و گریز در بازگویی مجدد را پیشه می کرد که بیشتر بر آتش فتنه نیفزاید

اهل معنا و ،تأیید می کرد، خود به دست خود، آن هم در مقام ریاست جمهوری سخنی خاص

متضاد را بیان می نمود که نامحرمان و معاندان و کج فهمان مجملی قابل تفاسیر گوناگون و بلکه 

و حتی دوستان دیرباور و یا ناباور را بیشتر برمی انگیخت و بر اتهام خرافه گرایی و عوام فریبی 

 . جنگ روانی دشمنان صحه می گذاشت

شخصی دقت شود که این مسائل اصالتاً و فی نفسه به هیچ وجه خرافه نیستند بلکه تجربیات 

معنوی افراد هستند که جز اهل خبره و صاحبدالن کوی معرفت در مورد کم و کیف آنها نمی 

اگر هم احمدی نژاد بیان آن حرف و نقل قول را تکذیب می کرد، مرتکب دروغ . توانند نظر بدهند

ع اما او همواره از پرداختن به شرح ماجرا گریخته و در قالب عباراتی مبهم، یا از مطل. می شد
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ادعای دیدن هاله نور »آن از طریق روزنامه ها اشاره کرد و یا آنکه نفس  «خبر»شدنش نسبت به 

 . را نفی کرده است؛ همانگونه که به سؤال خبرنگار خارجی و نجف زاده پاسخ داد «توسط خویش

 کند یکی از سران کشورها که در مجمع حضور داشته به وی گفته استاوالً بیان می نژاداحمدی

احساس کردم شما در حصاری از نور قرار گرفته اید، بنابراین در پاسخ به خبرنگار که گفته بود 

در . شما هاله نور دیده اید قاطعانه عنوان نموده اند که این مطلب را در روزنامه ها خوانده ام

. وده استحقیقت ایشان زیرکانه عنوان نموده اند که انتساب این احساس به وی، کار روزنامه ها ب

 . «من هم این را احساس کردم که حاضران پلک هم نزدند»گویند البته وی در ادامه می

درمناظره با مهدی کروبی نیز شاهد بودیم که احمدی نژاد از شرح این ماجرا طفره رفت و این 

حرف که هاله نور دیده را تکذیب کرد؛ چرا که حقیقت نیز همین است و در هیچ صحنه ای از 

 . فیلم نیز او به اینکه خودش هاله نور را دیده اشاره ای نکرده استاین 

چرا احمدی نژاد حتی به اصل ماجرا نیز اشاره نکرده و سعی کرده از پاسخ صریح به اما 

 ؟آن بگذرد

وی در جواب مهدی کروبی نیز، سعی می کند نه این سؤال را پاسخ دهد و نه پاسخ ندهد، با اشاره 

توصیف می کند و از کنارش به سرعت  «ساختگی»ود در ماهیت موضوع، آن را به فیلم، بدون ور

 . عبور می کند و البته که فیلم پخش شده و ترکیب آن، ساختگی وتقطیع و مونتاژ شده است

اما فضای تبلیغات سیاه و جنگ روانی علیه احمدی نژاد، به وی نسبت دروغ می دهد و مخاطب 

هو و زیر بمباران تصاویر و کلمات تقطیع شده و تحریف شده، کم اطالع ممکن است دراین هیا

دردام و حیله فریبکارانی بیفتد که خود از تبار دروغند و سالها با دروغ به غارت بیت المال و 

دشمنی با مردم پرداخته اند و اکنون با اینگونه حربه ها مصممند که از انتخاب مجدد خادم مردم 

لذا ممکن است که بسیاری از مردم در این غبار و غوغا مجال دیدن حقیقت را . جلوگیری کنند

نکرده است،  «انکار»نیابند و حتی دیگر دقت نکنند که احمدی نژاد هرگز اصل این موضوع را 

 . بلکه تالش کرده تا از ورود به آن خودداری کند و بنا به مصلحت ایمان و اعتقاد مردم از آن بگریزد

جرا مصداق عوامفریبی است، چرا مدعیان دروغ پرداز به این واقعیت توجه نمی کنند اگر این ما

که تاکنون حتی یک بار هم این موضوع توسط خود رئیس جمهور و یا همراهان ایشان در بین 
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پس بایستی کار کسانی را که به این ماجرا دامن می زنند . عوام ذکر و ترویج نشده است مردم و

، عوامفریبی و تخریب اعتقادات مردم نامید؛ نه کار آن کس که از طرح موضوع و گسترش می دهند

 . می گریزد و مایل به پرداختن به آن نیست

جالب اینجاست که بعضی اشخاص معترضند که چرا احمدی نژاد صریحاً از این ماجرا دفاع نمی 

کذیب و یا نفی ماوقع کند و مکنون قلبی خویش را کتمان می کند و یا اینکه چرا صریحآً به ت

 نمی پردازد و اساساً وقوع چنین عنایاتی را منکر نمی شود؟

گیریم که در نظر برخی افراد، نیل به چنین عنایاتی در انحصار دوستان و مقبوالن آنان است و 

خود را کلیددار خزانه غیب می دانند، و نشر اینگونه وقایع را خرافه و منکر می خوانند، پس چرا 

یا دوستانش به اشاعه و انتشار این ماجرا دست زده اند و یا منتشرکنندگان را نفی و نهی خود و 

 نکرده اند هراز چندگاهی به مناسبت های مختلف آن را به یاد می آورند؟

نکته مهم دیگری که بایستی بدان توجه کرد، این است که چه کسانی و به چه دلیل هرگاه صحبت 

می شود، این مسئله را متذکر می شوند و به صورت صفر و یک از سیاست خارجی دولت نهم 

ن را تعیین کننده میزان صداقت و آخواستار پاسخ به این شبهه هستند و جواب مطلوب خود به 

 . حقانیت احمدی نژاد عنوان می کنند

از  البته آقای کروبی و آقای موسوی و امثال ایشان، به دالیل مختلف، در برابر ملت متدین ایران

)عج( در سازمان ملل و ژنو پروا می کنند، ولی گویا مهدی موعودنام  سؤال درباره علت ذکر

ناخرسندی از توفیق این رویکرد مؤمنانه و مخلصانه، آنان را واداشته است با تظاهر به ادب و متانت 

هم السالم و مقابله با ریاکاری، نسبت به رئیس جمهور عاشق امام زمان)عج( و شیفته اهل بیت علی

اهانت و هتاکی کنند و با قیافه حق به جانب و نگاه عاقل اندر سفیه در حالی که خود، تمام 

اند، احمدی نژاد مظلوم را در  مقدسات دین و انقالب را به ابزار عوامفریبی انتخاباتی بدل ساخته

به علی  اش حقیقت، به جرم فساد ستیزی اباذری و حق طلبی مالک اشتری و وفاداری جانانه

 . صداقتی و دروغ پردازی انکار کنند زمان، به خرافه و ریا متهم سازند و صداقتش را با بی

طرفه آن که اباذر نیز که کمال صداقت و راستی و راستگویی اش مزین مؤید به گواهی پیامبر 

 اعظم)ص( بود، در مسلخ غوغاگری عثمانیان، دروغگو و کذاب نامیده می شد تا کالم و قیامش

 . علیه زراندوزان و غاصبان بیت المال، مخدوش شود
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 امه های خارجی احمدی نژادردپای دیپلماسی در ن

 
دیپلماسی عمومی . این یک دیپلماسی عمومی است ،دنپاسخی بدهبه نامه هایم انتظار ندارم که 

 نیازمند پاسخ اختصاصی نیست بلکه خطابش همه بشریت است اما با نام بردن از یک فرد

 
های تبریک و تسلیت که در مناسبات رایج دیپلماتیک های رسمی یا پیام، عالوه بر نامهنژاداحمدی

د، چندین تافرسالمللی میعنوان رئیس جمهور ایران برای سران کشورها یا مجامع عمومی یا بینب

که اگرچه متن  نامه ابتکاری خارج از عرف سیاسی نیز به سران بعضی از کشورهای جهان نوشت

ثبت نشده است اما با توجه به پوشش خبری  «سایت رسمی ریاست جمهوری» و عنوان آنها در

ها، داخلی و خارجی و تأیید و پشتیبانی دولت و نظام جمهوری اسالمی ایران از این نامهگسترده 

او اولین نامه را در . های رسمی ریاست جمهوری ایران آوردتوان آنها را نیز در شمار نامهمی

آنگال  ارسال نامه به رئیس جمهور آمریکا نوشت و جورج بوش شمسی به 85اردیبهشت ماه سال 

بعد از ا تترامپ دونالد ، باراک اوباما و پاپ بندیکت شانزدهم و رومانو پرودی ،ژاک شیراک ،مرکل

نژاد قبل از اولین نامه اعالم کرده بود که در احمدی. ادامه یافتاش نیز  اتمام ریاست جمهوری

هایی را برای نامگذاری شده بود، نامه« اسالمسال پیامبر »به  رهبر نظر دارد در آن سال که توسط

، دبیر سعید جلیلی نگاری به رهبران جهان را ایدهبرخی، نامه. رهبران برخی کشورها بفرستد

دانشگاه امام  در« دیپلماسی پیامبر»دانند او مدرس واحد درسی می شورای عالی امنیت ملی

نژاد را بانی این ابتکار مشاور و دوست نزدیک احمدی ،مجتبی ثمره هاشمی برخی نیز. است صادق

 . انددانسته
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 به جرج بوشاحمدی نژاد نامه 

 
 های آمریکا مسئول ریخته شدن خون بی گناهان در سراسر جهان استسیاست

 

طی نامه ای به جرج بوش رییس  ،ایران وقت رییس جمهورنژاد، یاحمد، 85اردیبهشت ماه سال 

. . . جمهور آمریکا، مسائلی مختلفی از جمله حمایت از صهیونیزم توسط آمریکا، مسائل انسانی و

 . را مطرح ساخت، اما بوش اعالم کرد که پاسخ نامه احمدی نژاد را نخواهد داد

نژاد به روسای جمهوری آمریکا در دوره ریاست جمهوری خود و پس از احمدینگاری آقای نامه

نگاری علنی روسای جمهور و یا روسای جمهوری سابق ایران آن درحالی است که پیش از این نامه

 . به روسای جمهوری آمریکا سابقه نداشته است

برای شرکت در  اندونزی در حالی که تهران را به مقصد فرودگاه مهرآباد نژاد درمحمود احمدی

ای برای جرج بوش ارسال کرد خبر داد که نامهکشورهای اسالمی ترک می گروه هشت نشست

برای حل مشکالت میان دو کشور  نموده است که حاوی نقطه نظرات ملت ایران و پیشنهادهایی

این نامه توسط سفارت سوییس در ایران که حافظ منافع ایاالت متحده آمریکا در ایران . است

 . است ارسال گردید

« تالشی ضعیف»نژاد، آن را در اولین واکنش به نامه محمود احمدی وزارت امور خارجه آمریکا

وی با استقبال سرد مقامات آمریکایی « ایده صفحههف»نامه  . برای گفتگو با مردم آمریکا خواند

های اسالمی دانستند و بر خالف انتظار ای حاوی موعظه بر اساس آموزهآن را نامه همراه بود و

نژاد نامه احمدی. ای ایران در برنداشتآنان، این نامه هیچ فکر جدیدی برای حل بحران هسته
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های جمهوری اسالمی تلقی شد تا بیشتر، یک اقدامی ایدئولوژیک برای اثبات درستی دیدگاه

 . رای برطرف کردن اختالفات عمیق بین ایران و ایاالت متحده آمریکاابتکاری جدید ب

و مسئله  هولوکاستین نامه ضمن بررسی وضعیت موجود درجهان، با اشاره به ا نژاد دراحمدی

گوید: نژاد میاحمدی. پردازدیل بنوعی به محکوم کردن سیاست خارجی آمریکا میئاسرا

و به خصوص « خون بی گناهان در سراسر جهان است های آمریکا مسئول ریخته شدنسیاست»

 . کندحمله به عراق و حمایت آمریکا از اسرائیل را محکوم می

هتر است که راه انبیا را کند که بنصیحت می جرج بوش به طور کلی به پرزیدنتنژاد احمدی

نظام دموکراسی غربی و لیبرالیسم نتوانسته »نویسد که در بخش پایانی این نامه می وی. برگزیند

کاخ  مقامات. «رسدهای بشریت را برآورده کند و و صدای شکستن آن بگوش میخواسته

نامیدند که به مناقشه میان « گسترده و تاریخی»نامه رئیس جمهور ایران را حاوی مطالب  سفید

 . دو کشور ارتباط مستقیم ندارد

 و فرهنگی تهاجم تروریست، بشر، حقوق درباره جهانی ناکامینژاد درباره گرچه نامه احمدی

دم جهان و بخصوص مر مشکالت دیگر و کشورها بعضی در قدرت تمرکز از جهان مردم ناراحتی

های این نامه به نگرانی»کند اما آمریکا در اولین واکنش خود گفته است که فلسطینیان اشاره می

این نامه مطالب مهمی نظیر »مقامات کاخ سفید و بگفته برخی « جامعه جهانی توجهی ندارد

ای از آید اشاره به نگرانی پارهنظر میکه به« مسئله اتمی، تروریسم و حقوق بشر را در برنداشت

ای و حقوق بشر در ایران داشت و نامه وی را حاوی کشورها از جمله آمریکا نسبت به مسئله هسته

گرچه برخی مطبوعات آمریکایی آن را نشانه . ه ندیدندین بارا پیام یا پیشنهاد مشخص سیاسی در

 . دهای رسمی ایران به مذاکره مستقیم با آمریکا دانستنتمایل مقام

و از روحانیون پرنفوذ در طیف تندرو جناح محافظه کار، در  شورای نگهبان ، دبیرحمد جنتیا

 عملی»، رئیس جمهوری آمریکا را جورج بوش نژاد به، نامه احمدیتهران نماز جمعه خطابه

 . خواند« الهامات خدا»و از « العادهفوق

بعضی از مطبوعات محافظه کار در ایران نوشتند که نامه رئیس جمهوری ایران در ادامه سنت  

هایی به رهبران وقت جهان یامبر اسالم، است که در زمان خود با نوشتن نامه، پ)ص(حضرت محمد

 برخی آن را با نامه. و از جمله به پادشاه ایران آنان را دعوت کرد که به راه راست بیایند
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ز سوی ا. را پیش بینی کرده بود، مقایسه کردند شوروی که در آن فروپاشی گورباچف به خمینی

نژاد به پشتوانه کدام توانایی اقتصادی، سیاسی و حتی دیگر این پرسش نیز مطرح شد که احمدی

 . داندکشد و نظام دموکراسی را شکست خورده میمعنوی آمریکا و غرب را به چالش می

بی . شودنژاد جوابی داده نمیدر موضعی رسمی اعالم کرد که به نامه احمدی کاخ سفید بهر حال

های نژاد باعث شد که وی در مصاحبهاعتنایی دولت آمریکا در پاسخ به نامه محمود احمدی

 . دیاد کن« جهانبی اعتنایی رئیس جمهور آمریکا به نداهای صلح جویان »مختلف، از آن به عنوان 

تهران در خصوص نامه محمود احمدی نژاد به جورج بوش و قیاس وقت نماینده  الیاس نادران

 خود شان در کس هر زیرا کرد اغراق نباید» آن با نامه تاریخی امام خمینی به گورباچف گفت:

 نامه نامه،. کرد دفاع باید هست که حدی همان در مکاتبات من نظر به. دهد می انجام را مکاتباتی

نظر شیوه هم می توانست شیوه  از که حال عین در بیشتر، نه خودش سطح در ولی بوده خوبی

 . های بهتری برای انتشار و ارائه اش صورت گیرد

. ندارم قبول  من تیپ های رفتارهایی که برداشت سیاسی داشته باشد را در مطابقت این چنینی

. داشته باشند ولی باید در همان موضع واکنش نشان دهندممکن است، افراد درمورد دولت موضع 

نادران در پاسخ به اینکه این نامه همانند نامه امام )ره( به گورباچف بود تصریح کرد: افراط و 

 «هر کس در شان خود مکاتبات انجام می دهد. تفریط در این تعابیر نباید کرد

 ای رییس جمهور ایران به رییس جمهور آمریکا بدین شرح است: صفحه 17متن نامه 
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 آقای جورج بوش 

 رییس جمهور ایاالت متحده آمریکا 

مدتی در این اندیشه بودم چگونه می توان تناقضات غیر قابل انکار موجود در صحنه بین المللی 

. سیاسی و دانشجویی است توجیه کردرا که مدام مورد بحث محافل مردمی بخصوص مجامع 

سئواالت زیادی در این مورد بی جواب مانده است لذا تصمیم گرفتم شمه ای از این تناقضات و 

 . سئواالت را مطرح کنم، شاید فرصتی برای تصحیح آنها فراهم آید

نست، آیا می شود؛ پیرو حضرت مسیح )ع( پیامبر بزرگ الهی بود، خود را متعهد به حقوق بشر دا

لیبرالیسم را الگوی تمدنی معرفی کرد، با گسترش سالحهای هسته ای و کشتار جمعی اعالم 

مخالفت نمود، مبارزه با تروریسم را شعار خود قرار داد، و در نهایت ؛برای تشکیل جامعه واحــد 

جـامعه ای که قرار است حضرت مسیح )ع( و صالحان زمین در آن حکومت . جهانی تالش کرد

جان و حیثیت و هستی افراد از ارزش . اما در عین حال؛ کشورها مورد تعرض قرار گیرند. کنند

یا شهر و یا کاروان، تمام آن  ،ساقط شود و مثال فقط با احتمال حضور چند مجرم در یک روستا

یا بــا احتمال وجود سالحهای کشتـار جمعی در . روستا یا شهر و یا کاروان به آتش کشیده شود

منابع آب و  ،حدود صد هزار نفر از جمعیت آن کشته شوند. آن کشور تصرف شود ،وریک کش

. نفر نیروی نظامی در آن مستقر گردد 000/180کشاورزی و صنعت آن منهدم گردد و نزدیک به 

سال یک کشور به عقب  50و شاید بیش از  حریم مقدس خانه های شهروندان شکسته گردد

ای؟ با صرف صدها میلیارد دالر از خزانه یک کشور و بعضی کشورهای  با چه هزینه. برگردانده شود

دیگر و با اعزام دهها هزار از جوانان به عنوان سربازان نیروی مهاجم، قرار دادن آنان در معرض 

کشتار و دور کردن آنان از خانواده های خود، آلوده کردن دست آنان به خون دیگران و اعمال 

به آنان به نحوی که هر روز تعدادی از آنان خودکشی کنند و وقتی به فشارهای روحی و روانی 

تعدادی . کشور خود برمی گردند رنجور و افسرده باشند و با امراض گوناگون سر و کار داشته باشند

 . نیز کشته شده و جنازه های آنان تحویل خانواده های آنان گردد

بزرگ برای مردم کشور اشغال شده و مردم به بهانه وجود سالحهای کشتار جمعی این تراژدی 

 . بعد معلوم می شود سالح کشتار جمعی وجود نداشته است ،دکشور اشغال کننده اتفاق می افت
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اما قصد از جنگ نه سرنگونی او بلکه حذف سالحهای . البته صدام یک دیکتـاتور جنایتکار بود

و مردم منطقه از این سرنگونی ابراز  صدام در این مسیر سرنگون شد. کشتار جمعی اعالم شده بود

 . صدام در تمام طول جنگ تحمیلی علیه ایران مورد حمایت غرب بود. رضایت کردند

دانشجویان می پرسنــد این اقدامات را . آقای رئیس جمهور شایــد بدانید من یک معلم هستـم

مسیح )ع( پیامبر صلح چگونه می توان با ارزشهای صدر این کالم من جمله تعهد به آئین حضرت 

 و رحمت تطبیق داد؟ 

خانواده . به وکیل دسترسی ندارند. متهمانی در گوانتانامو در بند هستنـد که محاکمه نمی شوند

های آنان نمی توانند آنان را ببیننـد و در خارج از کشور خـــــود نگهداری می شوند و هیچ 

متهم اند و  ،اسیر جنگی اند. ها زندانی هستندمعلوم نیست این. نظارت بین المللی بر آنان نیست

 . یا محکوم ؟ بازرسان اتحادیــه اروپایی تاییـد کرده اند که زندانهای مخفی در اروپا هم وجود دارد

من نتوانستم ربودن افراد و نگه داشتن آنان را در زندانهای مخفی با هیچیک از نظامهای قضایی 

با . اقدامات با کدامیک از ارزشهای صدر این مقال تطابق دارددنیا تطبیق دهم و نفهمیدم که این 

 . تعلیمـات حضرت مسیح )ع( یا حقوق بشر یا ارزشهای لیبرالیسم

حتما بعضی از آنها را . دانشجویان و مردم در مورد پدیده اسرائیل سئواالت زیادی دارند ،جوانان

 ،اما از پدیده های نوظهور عصر مادر طول تاریخ کشورهای زیادی اشغال شده اند . شنیده اید

سال پیش چنین  60دانشجویان می گویند . تاسیس یک کشور جدید با مردمانی جدید است

اسناد و کره جغرافیایی قدیمی را نشان می دهند و می گویند هر چه . کشوری وجود نداشت

کنم تاریخ جنگ مجبورم آنان را راهنمایی . جستجو می کنیم کشوری به نام اسرائیل نمی بینیم

یکبار یکی از دانشجویان گفت در طول جنگ جهانی دوم که . جهانی اول و دوم را مطالعه کنند

دهها میلیون نفر در آن کشته شدند، اخبار جنگ به سرعت از جانب متخاصمین منتشر می شد 

شد  بعد از جنگ ادعا. و هر کدام پیروزی های خود و شکستهای طرف مقابل را اعالم می کردند

شش میلیون نفر که با حداقل دو میلیون خــانواده . که شش میلیون یهودی کشتــه شده اند

فرض کنیم این خبر صحیح باشد آیا نتیجه منطقی آن می تواند تاسیس کشور . نسبت داشتـه اند

  اسرائیل در منطقه خاورمیانه و یا حمایت از آن باشد ؟ این پدیده چگونه تحلیل و تفسیر می شود؟

  

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

219  

 

 دولت بهار

 آقای رئیس جمهور حتما می دانید اسرائیل با چه هزینه ها و پیامدهایی تاسیس شد :

با تخریب صدها  -با آواره شدن چند میلیون نفر از بومیان منطقه  -با کشته شدن هزاران نفر 

هزار هکتار از مزارع و باغات زیتون و با تخریب شهرها و آبادیها این تراژدی منحصر به زمان 

رژیمی تاسیس شده است که حتی به بچه . سال است که ادامه دارد 60متاسفانه  ،نیست تاسیس

برنامه ترور شخصیتهای فلسطینی را از  ،خانه ها را بر سر مردم خراب می کند ،ها رحم نمی کند

چنین پدیـده ای در . قبل اعالم می کند و هزاران فلسطینی را در زندانهـا نگهداری می کنـد

  !کم نظیر یـا بی نظیر استقرون اخیر 

سئوال بـزرگ دیگر بسیاری از مردم این است که چرا چنین رژیمی مورد حمایت است ؟ آیا 

حمــایت از چنیــن رژیمی حمایت از تعلیمات حضرت مسیح )ع( یا حضرت موسی )ع( و یا 

رزمین و آیا واگذار نمودن حق تعیین سرنوشت تمام س. منطبق بر ارزشهای لیبرالیستی است

اعم از مسلمانان و یهودیان  ،فلسطین به صاحبان اصلی آن که در داخل و خارج فلسطین هستند

با اصول دموکراسی و حقوق بشر و تعلیمات انبیاء منافات دارد ؟ اگر منافات ندارد  ،و مسیحیان

ر  چرا با همه پرسی مخالفت می شود ؟ دولت فلسطینی اخیراً با انتخاب مردم فلسطین روی کا

با ناباوری دولت منتخب . همه ناظران بیطرف تایید می کنند این دولت منتخب مردم است. آمد

را تحت فشار قرار دادند و به او گفته شد باید رژیم اسرائیل را به رسمیت بشناسد و دست از 

اگر دولت فعلی فلسطینی چنین . مقاومت بردارد و برنامه های دولت قبل را تعقیب نماید

آیا این نوع . سیاستهایی را از قبل اعالم کرده بود آیا مردم فلسطین آن را انتخاب می کردند

موضعگیری در مقابل دولت فلسطینی قابل تطبیق با ارزشهای پیش گفته است ؟ همچنین مردم 

می پرسند چرا هر قطعنامه ای که در شورای امنیت علیه رژیم صهیونیستی مطرح می گــردد 

 ؟  وتو می شود

آقای رئیس جمهور می دانید با مردم زندگی می کنم و دائم با آنان در تماس هستم بسیاری از 

آنان اینگونه سیاستهای چندگانه را با هیچ . مردم خاورمیانه به نحوی با من تماس می گیرند

شواهد نشان می دهد عموم مردم منطقه، هر روز نسبت به سیاستهای . منطقی سازگار نمی دانند

 . عمال شده عصبانی تر می شوندا

 ؛قصد من طرح سئواالت فراوان نیست امــا می خواهم به چند نکته دیگر هم اشاره کنم 
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چرا در منطقه خاورمیانه هر پیشرفتی در علم و فن آوری، تهدیدی علیه رژیم صهیونیستی تعبیر 

ت؟ شما احتماال با تاریخ و تبلیغ می شود؟ آیا تالش علمی و تحقیقاتی از حقوق اولیه ملتها نیس

غیر از قرون وسطی در چه مقطع تاریخی و در کجای عالم پیشرفت علمی و فنی . آشنایی دارید

یک جرم تلقی شده است؟ آیا فرض احتمال استفاده از علوم در مقــاصد نظامی می تواند دلیلی 

د با همه علوم مخالفت اگر چنین نتیجه گیری صحیح باشد پس بای ؟بر مخالفت با علم و فن بــاشد

در قضیه عراق دروغی گفته  . . . مهندسی و ،شود، حتی با فیزیک، شیمی، ریاضیات، علوم پزشکی

نتیجه آن چه بود ؟ من تردیدی ندارم که در تمام جوامع بشری دروغ امر ناپسندی است و . شد

 . جنابعالی هم دوست ندارید کسی به شما دروغ بگوید

 آقای رئیس جمهور

آیا ملتهای مختلف در امریکای التین حق دارند بپرسند چرا با حکومتهای منتخب آنان در این  

چرا سایه تهدید دائمی باالی سر آنان . قاره مخالفت و در مقابل از کودتاگران حمایت می شود

ه آنان می توانند نقش مهم و ارزند. خالق و با استعداد هستند ،است؟ مردم افریقا مردمی پرتالش

فقر و تنگدستی در بخش . ای در تامین نیازها و پیشرفت مادی و معنوی جامعه بشری ایفا کنند

آیا آنان حق دارند بپرسند چرا ثروت عظیم و معادن آنان . بزرگی از افریقا مانع چنین نقشی است

آیا چنین اقداماتی  !به یغما برده می شود در حالیکه خود آنان بیش از دیگران نیازمند آن هستند

 با تعلیمات حضرت مسیح و با حقوق بشر منطبق است؟ 

 از جمله ؛ . ملت شجاع و مومن ایران هم سئواالت زیادی دارند

مرداد در پنجاه و دو سال پیش و سرنگونی دولت قانونی وقت، مقابله با انقالب  28انجام کودتای 

جمهوری اسالمی مستند به هزاران برگ  اسالمی و تبدیل سفارت به ستاد حمایت از مخالفین

سند، حمایت از صدام در جنگ علیه ایران، سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایران، توقیف 

اموال ملت ایران، تهدیدات روز افزون و ابراز ناراحتی و عصبانیت از پیشرفت علمی و هسته ای 

رشان شادند و جشن و سرور برپا ملت ایران، در حالی که تمام ایرانیان به خاطر پیشرفت کشو

 . و موارد متعددی از ایـن دست که از شرح آن در این نامه می گذرم ،کردنــد
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 آقای رئیس جمهور

کشتن بیگناهان در همه جای دنیا تاسف بار و دردناک . سپتامبر واقعه هولناکی بود 11واقعه 

وقایعی به بازماندگان حادثه تسلیت دولت ما همان موقع با اعالم تنفر از مسببین چنین . است

همه دولتها موظفند از جان و مال و آبروی شهروندان خود محافظت . گفت و اظهار همدردی کرد

آن طور که گفته می شود دولت شما برخوردار از سیستم های امنیتی و حفاظتی و اطالعاتی . کنند

 11عملیات . کـــار می کندحتـی مخالفین خود را در خارج از مـرزها ش. گسترده ای است

آیا طراحی و اجرای عملیات بدون هماهنگی با سیستمهای . سپتامبر عملیات ساده ای نبود

 اطالعاتی و امنیتی و یـا نفوذ گستـــرده در آن مـی توانست امکان پذیر باشد ؟ البته این یک 

را توضیح داده نمی شود چرا ابعاد این موضوع تا کنون مخفی مانده است؟ چ. احتمال عقالیی است

چه کسانی در این حادثه کوتاهی کرده اند؟ و چــرا مسببین و مقصرین معرفی و محــاکمه نمـی 

 شوند؟ 

 آقای رئیس جمهور

مردم کشور شما و کشورهای . از وظایف همه دولتها ایجاد امنیت و آرامش برای شهروندان است 

بعد از حادثه سپتامبر . احساس امنیت روانی ندارندهمجوارِ نقاطِ بحرانی جهان چندین سال است 

به جای التیام روانی و آالم آسیب دیدگان و شهروندان امریکایی که به شدت تحت تاثیر حادثه 

بودند، برخی رسانه های غربی جو ناامنی را دامن زدند و بطور مداوم از احتمال حمالت تروریستی 

آیا این خدمت به مردم امریکاست؟ آیا . ه داشتندسخن گفتند و مردم را در ترس و وحشت نگ

خسارت ناشی از ترس و وحشت قابل محاسبه است؟ تصور کنید، شهروندان امریکایی در همه جا 

این . خانه احساس ناامنی می کردند محل کار و در در خیابانها، در. احتمال حمله را می دادند

جای القای آرامش و امنیت، نا امنی را القا وضعیت را چه کسی می پسندد؟ چرا رسانــه ها به 

 . برخی معتقدند این تبلیغات برای زمینه سازی و توجیه حمله به افغانستان بوده است ؟می کردند

در منشورهای رسانه ای، اطالع رسانی درست و حفظ . در همینجا باید اشاره ای به رسانه ها بشود

مایلــم تاسف عمیق خود را از عدم . رفته شده استامانت در انتشار خبر، یک اصل انسانی و پذی

بهانه اصلی در حمله به عراق وجود . تعهد برخی رسانه های غربی به چنین اصلی اعالم کنم

آن قدر این موضوع تکرار شد تا مردم باور کنند و زمینه حمله به . سالحهای کشتار جمعی بود
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، حقیقت گم نمی شود؟ و آیا گم شدن حقیقت آیا در فضای ساختگی و دروغ. عراق نیز فراهم شود

 و آیا حقیقت، نزد خدا هم گم می شود؟ با معیارهای پیش گفته سازگار است؟

آقای رئیس جمهور در همه کشورها مردم هستند که هزینه دولتها را می پردازند تا دولتها به  

یانه لشکر کشی به عراق سئوال این است که صدها میلیارد دالر هزینه های سال. آنان خدمت کنند

چه دست آوردی برای مردم داشته است؟ جنابعالی اطالع دارید در بعضی از ایـاالت کشور شما 

بیکاری معضل بزرگی . هزاران نفر بی خانمان زندگی می کنند. مردم در فقر و تنگدستی هستند

آن حجم عظیم آیا در چنین شرایطی . است و این مشکالت کم و بیش در سایر کشورها هم هست

لشکر کشی و آن هزینه های هنگفت از خزانه مردم توجیه پذیر است و با اصول پیش گفته تطابق 

 دارد؟ 

 آقای رئیس جمهور

اما کالم اصلی . آنچه گفتـه شد بخشی از دردهای امروز مردم جهان، منطقه ما و مردم شماست 

ت که : حاکمان دوران معینی من که شما حداقل بخشی از آن را تصدیق خواهید کرد این اس

دارند و پایدار نیستند، اما نام و یاد آنان درتاریخ خواهد ماند و در آینده های نزدیک و دور دائم 

آیا برای مردم . مردم خواهند گفت در دوران ما چه گذشته است. در معرض قضاوت خواهند بود

می خواستیم عدالت بر پا کنیم یا فقط از آیا . رفاه و آسایش آورده ایم یا نا امنی و بیکاری ،امنیت

گروههای خاصی حمایت کردیم و به قیمت فقر و تنگدستی عده زیادی از مردم، عده اندکی را به 

آیا ا زحقوق مردم و . ثروت و مقام رساندیم و رضایت آنان را بر رضایت خدا و مردم ترجیح دادیم

ا ازحقوق انسانها در سراسر جهان دفاع کردیم یا آی. محرومین دفاع کردیم یا آنانرا نادیده گرفتیم

اینکه با تحمیل جنگ و دخالتهای غیر قانونی در امور کشورها و با ایجاد زندانهای مخوف عده ای 

آیا امنیت و صلح را برای جهان رقم زدیم یا سایه تهدید و زور را در جهان . را به بند کشیدیم

ردم جهان راست گفتیم یا اینکه حقایق را وارونه جلوه آیـا به ملت خود و سایر م. گسترانیدیم

 . آیا طرفـدار مردم بودیم یا طرفدار اشغالگران و ستمگران. دادیم

آیا درحکومت ما منطق، عقل، اخالق، صلح، عمل به تعهدات، گسترش عدالت، خدمت به مردم، 

بـی  ،نــاامنی ،تهدید ،رفاه و پیشرفت، حفظ کـــرامت انسانی مورد توجه بود یا زور اسلحـه

و باالخره . عقب انداختن پیشرفت و تعالی ملتها و پایمال کردن حقوق انسانها ،توجهی به مردم
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در خدمت به مردم که وظیفه و تعهد اصلی ماست و  ،خواهند گفت آیا به آنچه سوگند یاد کردیم

 به آئین پیامبران پایبند بودیم یا خیر؟ 

 آقای رئیس جمهور

جهان به چه سمتی خواهد  ،با این روند ؟ن می تواند چنین وضعیتی را تحمل کندتا کی جها 

رفت؟  تـا کی مردم جهان باید خســارت تصمیمات نادرست برخی حاکمان را بدهند؟ تا کی باید 

سایه نا امنی ناشی از انباشت سالحهای کشتار جمعی بر مردم جهان سایه افکند ؟ تا کــی باید 

ـان و مردان بر سنـگ فرش خیابانها و کوچه ها بریزد و خانه های مردم بر سر خون کودکان و زن

آنان خراب شود ؟ آیا جنابعالی از وضعیت امروز جهان راضی هستید ؟و آیا فکر می کنید سیاستهای 

نظامی و لشگر کشی  ،جاری می تواند ادامه یابد؟ آیا اگر به جای صدها میلیارد دالر مخارج امنیتی

توسعه بهداشت و مبارزه با امراض  ،ام صرف سرمایه گذاری و کمک به کشورهای ضعیفاین ارق

کمک به آسیب دیدگان ناشی از بالیای  ،آموزش و باال بردن توانمندیهای فکری و جسمی ،مختلف

رفع اختالفات  ،و صرف ایجاد صلـح ،آبادانی و رفع فقر و محرومیت ،ایجــاد اشتغال و تولید ،طبیعی

امروز جهان در چه موقعیتی  ،می شد. . . خاموش کــردن جنگهای قومی و نژادی و ،بین کشورها

بود ؟ و آیا دولت و مردم شما نیز احساس غرور و سربلندی نمی کردند؟ آیا موقعیت سیاسی و 

ه امروز اقتصادی دولت شما و مردم مستحکمتر نبود؟ با کمال تاسف می گویم آیا نفرت فزایند

 مردم جهان نسبت به دولت امریکا وجود داشت؟ 

 آقای رئیس جمهور

یوسف  ،اسماعیل ،یعقوب ،اسحق ،آیا اگر امروز حضرت ابراهیم. قصد آزردن خاطر کسی را ندارم 

و یا حضرت عیسی )علیهم السالم ( حضور داشتند در مورد این رفتارها چه قضاوتی داشتند؟ آیا 

لت سرتاسر آن را فراخواهد گرفت و حضرت عیسی مسیـح )ع( حضور در جهان موعود که عدا

خواهنـد یافت به ما نقشی خواهنـد داد ؟ و آیا ما را خواهند پذیرفت ؟ سئوال کلیدی من این 

است ؛ آیا راه بهتری برای تعامل با ملتها و جهان وجود ندارد ؟ امــروز در جهان صدهــا میلیون 

. نفر مسلمان و میلیون ها نفر پیرو آئین حضرت موسی )ع( هستندنفر مسیحی و صدها میلیون 

یعنی اعتقاد به خدای یگانه  ،همه ادیان الهی در یک کالم شریک هستند و آن کلمه توحید است

قرآن کــریم بر این کالم مشتـــرک تاکید دارد و همــه . ای که جز او خدایی در جهان نیست
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بگو ای اهل کتاب بیائید به سوی کلمه ای که  »ند و می فرماید:پیروان ادیان الهی را دعوت می ک

آنکه جز خدای را نپرستیم و هیچ چیز را شریک او قرار ندهیم و بعضی از . پذیرفته ما و شماست

 ( 63سوره آل عمران آیه  -)قرآن مجید  «ما بعض دیگر را سوای خدا به پرستش و ربوبیت نگیرد

 آقای رئیس جمهور

. بر اساس کالم الهی همه ما به پرستش خدای یگانه و تبعیت از رسوالن الهی دعوت شده ایم 

خداوندی که دانای ) (. )پرستش خداوندیکه فوق همه قدرتهای عالم است و بر هر کاری تواناست

پنهان و آشکار و گذشته و آینده است و میداند در قلب بندگانش چه می گذرد و اعمال آنانرا ثبت 

 (. خداوندی که مالک آسمان ها و زمین است و همه عالم عرصه پادشاهی اوست) (. می کند

او ) (،. تدبیـر همه عالم به دست اوست و به بندگان وعده مغفرت و بخشش گناهــان مـی دهد)

پشتیبان مومنان است و آنانرا ) (،. رحمن و رحیم است) (،. یار مظلومان و دشمن ستمگران است

بندگان را به ایمان و عمل صالح ) (،. ناظر اعمال بندگان است) (،. به نور هدایت می کنداز ظلمت 

 ( ،. دعوت می کند و از آنان می خواهد که در مسیر حق قدم بردارند و دراین مسیر استوار باشند

د پایان بــ)و  ( بندگان را به اطاعت رسوالنش دعوت می کند و بر اعمال آنان شاهد و ناظر است)

را متعلق به کسـانی می داند که فقط حیات این جهانی را انتخاب کنند و از امر او سرپیچی کنند 

و پایان نیکو و بهشت جاوید را از آن بندگانی می داند که از ) ( . و به بندگان او ظلم روا دارند

به آئین ما معتقدیم بازگشت  ( . عظمت و مقام او بترسند و از هوای نفس خویش پیروی نکنند

شنیده ام جنابعالی به آئین مسیح )ع( گرایش دارید و . انبیاء الهی تنها راه سعادت و نجات است

ما نیز حضرت عیسی مسیح )ع( را از . به وعده الهی حکومت صالحان در زمین اعتقاد دارید

از حضرت  پیامبران بزرگ الهی می دانیم که در قرآن بارها از ایشان تجلیــل شده است و این کالم

پس او را بپرستید و صــراط مستقیم . مسیح )ع( نقل شده است : پــروردگار من و شما اهلل است

(بندگی و اطاعت خداوند شعار همه پیامبران  36سوره مریم آیه  -)قرآن مجید . الهی همین است

 . الهی است

امریکا و اقیانوسیه و همه عالم یکی است او خدایی است  ،افریقا ،آسیا ،خدای همه مردمان در اروپا

و در کالم . که هدایت و عزت همه بندگان خود را می خواهد و به انسانها کرامت بخشیده است

خداوند قادر متعال پیامبران را با معجزات و نشانه های آشکار برای هدایت مردم )الهی است که 

و کتاب و . ان دهند و آنان را از گناه و آلودگیها پاک کنندفرستاده تا آیات الهی را به آنان نش
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همه این آیات به نحوی  ( . میزان را فرستاد تا مردم عدالت را بر پا کنند و از طغیانگران بپرهیزند

پیامبران الهی وعده داده اند که : روزی بر پا خواهد شد که همه . در کتاب مقدس نیز آمده است

نیکوکاران به . اوند متعال حاضر خواهند شد تا به اعمال آنان رسیدگی شودانسانها در پیشگاه خد

فکر می کنم هر دوی ما به . بهشت رهنمون خواهند شد و بدکاران به عذاب الهی دچار می شوند

زیرا ما باید پاسخگوی . اما محاسبه اعمال حاکمان آسان نخواهد بود. چنین روزی اعتقاد داریم

 ،پیامبران. باشیم که اعمال ما به نحوی در زندگی آنان موثر بوده است ملت خود و همه کسانی

. صلح و آرامش را بر پایه خداپرستی و عدالت و حفظ کرامت انسانی برای همه بشریت خواسته اند

عدالت و حفظ کرامت و عزت انسانی و  ،یعنی توحید و خداپرستی ،آیا اگر همه ما به این مبانی

نمی توان بر مشکالت امروز جهان که نتیجه دوری  ،ن معتقد و متعهد شویماعتقاد به روز واپسی

از اطاعت خداوند و آئین پیامبران است فائق شد و بهتر و زیبا تر نقش آفرینی کرد؟ آیا اعتقاد به 

صلح و دوستی و عدالت را گسترش نمی دهد و تضمین نمی کند ؟ آیا مبانی مزبور  ،این مبـانی

نوشته اکثریت مردم جهان نیست ؟ آیا جنابعالی این دعوت را اجابت نمی کنید  آئین نوشته یا نا

به حفظ کرامت انسانی و به اطاعت از  ،به توحید و عدالت ،؟ بازگشت حقیقی به آئین پیامبران

 . خداوند و رسوالن او

 جناب رئیس جمهور

نگــاهی به تاریخ نشان می دهد که اگر حکومتها در طریق ظلم و ستــم باشند نمـــی توانند  

خداوند جهان و انسانها را . خداوند سرنوشت بشریت را به دست آنان نسپرده است. پایدار بمانند

 وقایع. چه بسیار وقایعی که بر خالف خواست و تدبیر حکومتها اتفاق می افتد ،رها نکرده است

 . نشان می دهد دست قدرت برتری در کار است که همه امور با اراده او رقم می خورد

 آقای رئیس جمهور

آیا نشانه های تغییر و تحوالت در جهان امروز قابل انکار است ؟ آیا اوضاع فعلی جهان با ده سال 

وضعیت موجود مردم جهان از . تغییرات سریع و بسیار گسترده است. قبل را می توان مقایسه کرد

مردم . راضی نیستند و کمتر به وعده ها و اظهارات برخی حاکمان موثر در جهان اعتماد می کنند

بسیاری از نقاط جهان احساس ناامنی می کنند و با توسعه نا امنی و جنگ مخالفند وسیاستهای 

های مرفه و مردم نسبت به شکاف موجود بین ثروتمندان و فقرا و کشور. چندگانه را نمی پذیرند

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

226  

 

 دولت بهار

مردم بسیاری ازکشورها از . مردم از فساد رو به تزاید ابراز تنفر می کنند. فقیر معترض هستند

اینکه بنیانهای فرهنگی آنان در معرض تهاجم است و بنیان خانواده ها از هم می پــاشد و از 

ی خوشبین مردم جهان به سازمانهای بین الملل. اینکه مهر و محبت ها کم شده است ناراحتند

لیبرالیسم و دموکراسی غربی . نیستند زیرا حقوق آنان توسط این سازمانها استیفا نمی شود

ژرف . نتوانسته اند بشر را به آرمانهای خود نزدیک کنند و امروز دو مفهوم شکست خورده اند

 اندیشان و عقالی عالم صدای فرو ریختن اندیشه و نظامات لیبرال دموکراسی را به وضوح می

خداوند  ،رو به افزایش است و آن کانون ،امروز توجه مردم جهان به سوی یک کانون اصلی. شوند

یگانه است و صد البته مردم با خداپرستی و تمسک به آئین پیامبران بر مشکالت خود پیروز 

 . سئوال جدی من این است آیا شما نمی خواهید آنان را همراهی کنید. خواهند شد

جهان به سمت خداپرستی و عدالت به پیش  ،ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، آقای رئیس جمهور

 . می رود و اراده خدا بر همه چیز غلبه خواهد کرد

 رئیس جمهوری اسالمی ایران - محمود احمدی نژاد
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 صدر اعظم آلمان مرکلآنگال نامه احمدی نژاد به 

 

 

عراق و راهکار برون رفت از شرایط دشوار هولوکاست، اقدام های رژیم صهیونیستی، وضعیت مردم 

رئیس جمهور « محمود احمدی نژاد»بین المللی برای اداره بهتر جهان چهار محور اصلی نامه 

 . صدراعظم آلمان است« آنگال مرکل»اسالمی ایران به 

کاردار آلمان در تهران به دست « زیکریک»از طریق  1385تیر ماه  28احمدی نژاد این نامه را 

 . کل رساند تا با نگارش دومین نامه خود به سران کشورها، وعده خود را در این باره عملی کندمر

رئیس جمهور آمریکا نوشت و « جورج دبلیو بوش»اردیبهشت به  18او نخستین نامه اش را  

. اما بازتاب های نامه دوم کمتر بود. بالفاصله واکنش های بین المللی بسیاری را به همراه داشت

تنها اعالم کرد مسائل اساسی و موضوع پرونده هسته ای  رکل همچون بوش پس از دریافت نامهم

 . ایران در متن مکتوب رئیس جمهور جمهوری اسالمی نیامده است

 کشور یک حاکمان روی پیش های فرصت»: است آمده مرکل به نژاد احمدی نامه از بخشی در

 در توانند می و هستند مغتنم بسیار فرصتها این. هستند زودگذر باشند هم گسترده اگر حتی

حاکمان با فرصت کم و . کشور نقش کلیدی داشته باشند یک منفی و مثبت تحوالت و تغییرات

 « .با مسئولیت بزرگی که بر عهده دارند در پیشگاه خداوند و مردم خود پاسخگو هستند
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 و بیدار های وجدان همه نزد در و الهی ادیان همه در»: است آورده نامه این در احمدی نژاد 

س مردم با هر مذهبی و از هر نژادی و در هر مکانی نوامی و مال و جان انسانی پاک های فطرت

 آن تبعات و آثار هنوز متاسفانه اما. است یافته خاتمه جنگ که است سال 60 حدود. محترم است

 . کشورهاست از بعضی خصوص به و جهان کل متوجه

ای کشوره برخورد ،افروز جنگ و طلب قدرت گروههای و زورگو کشورهای از بعضی برخورد هنوز 

 در حتی ندارند حق مردم و دارد ادامه ها خواهی باج . فاتح با کشور های شکست خورده است

 این باید کی تا. است زندان در آنان جای صورت این در زیرا کنند سئوال و فکر آن منشاء مورد

یم که نما یادآوری را نکته این متاسفم ؟ کی تا ،قرن 10 ،قرن یک ،سال 60. یابد ادامه شرایط

امروز مدعیان دائمی علیه ملت بزرگ آلمان بعضی کشورهای زورگو و صهیونیست ها هستند که 

 «رژیم اشغالگر قدس را بازور سرنیزه در خاورمیانه تاسیس کرده اند

 ندارم قصد اینجانب اعظم، صدر جناب» :است گفته مرکل به خطاب نامه این در نژاد احمدی 

اما آیا این احتمال عقالیی نیست که بعضی کشورهای پیروز . کنم بررسی را هولوکاست موضوع

در جنگ قصد داشته اند بهانه ای درست کنند و بر اساس آن مردم کشور مغلوب در جنگ را 

یف کنند و جلوی پیشرفت و حرکت و نشاط را در آنان تضع ،دائما شرمنده نگهدارند تا انگیزه

مردم خاورمیانه و بلکه همه بشریت  ،عالوه بر مردم آلمان . اقتدار شایسته آن کشور را سد نمایند

 . متضرر شده اند هولوکاستاز طرح موضوع 

در سرزمین فلسطین یک تهدید  هولوکاستبدین ترتیب که با طرح ضرورت استقرار بازماندگان  

 .«دائمی در خاورمیانه به وجود آوردند تا فرصتهای پیشرفت و تعالی را از مردم منطقه بگیرند

 تا جهانی تعامالت در را خود نقش اروپا بگویم متاسفم»: فزایدا می نامه از دیگری بخش در  وی

 حل را مشکالت خود به «اتکا با است نتوانسته بزرگ حوادث در و است داده دست از زیادی حد

ابت کنند ث که آنند پی در قاره از خارج بزرگ قدرتهای که است درک قابل هم این البته و. کند

می کنند تا کمک و مداخله آنها نباشد اروپائیان نمی  ءاروپا نمی تواند به خود متکی باشد و القا

جهانی از مداخالت برخی فاتحین این ملت ما نیز پس از جنگ دوم . توانند کاری انجام دهند

طی سالهای طوالنی آنان در همه امور ما مداخله می کردند و نمی خواستند . جنگ رنج برده است

آنان به منابع عظیم ثروت ملت ما از جمله انرژی . ملت ما قله های پیشرفت و تکامل را فتح نماید
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وقت را سرنگون و از رژیم دیکتاتوری تا چشم دوخته بودند و برای حفظ منافع خود دولت قانونی 

آخر حمایت کردند و بعد از آن در جریان جنگ تحمیلی صدام علیه ما از صدام حمایت کردند و 

 . هیچ مرز انسانی را در این حمایت رعایت نکردند

مداخالت کسانیکه امروز فریاد حقوق بشر را سر می دهند چشیده  ملت ما درد و رنج ناشی از 

اکثر این . نوز عده زیادی از مردم ما هستند که از جراحات دوران جنگ رنج می برنداست و ه

تجاوزها از جانب کسانی است که بعد از جنگ جهانی دوم خود را پیروز جنگ دانسته و به خود 

اجازه داده اند به هر اقدامی دست بزنند و متاسفانه بعد از پایان جنگ سرد خودخواهی ها و توسعه 

 « .ی قدرتهای مزبور بیشتر شده استطلبی ها

 واکنش رسمی مرکل به نامه احمدی نژاد

نژاد پاسخ با بیان این که رسما به نامه محمود احمدی  zdfوگو با تلویزیونآنگال مرکل در گفت

 . دهد، گفت این نامه شامل انتقادات غیرقابل قبولی از اسرائیل استنمی

برد و از هرگونه می سوالنژاد دایما حق موجودیت اسرائیل را زیر مرکل ادامه داد: نامه احمدی

 . ای ایران و پیشنهادات ما خودداری کرده استاظهارنظر درباره برنامه هسته

اولریچ ویلهلم، سخنگوی دولت آلمان پیش از مرکل گفت: نامه حاوی توضیحات بسیاری است که 

ابل قبول است، به ویژه مطالبی که به حق موجودیت اسرائیل و هولوکاست مربوط برای ما غیرق

 . شودمی

 احمدی های نامه چرا که سوال این به پاسخ در زینب جامعه کل دبیر بهروزیمریم   نیوز :آفتاب

 که است این ها نامه این تاثیر حداقل اما ندارند پاسخی آنها چون »:گفت ماند، می پاسخ بی نژاد

هم » نسه رافرا و آلمان ادامه در وی  .شناسند می را نژاد اینهااحمدی و شوند می بیدار دنیا مردم

 «. کرد تاکید آمریکا با آنها ماهیتی تفاوت عدم بر و دانست «صهیونیست و آمریکا پالکی های

نگارش نامه هایی که هیچگاه پاسخی به آن داده در ادامه در مورد اهداف احمدی نژاد از وی 

غرض آقای احمدی نژاد گفتن حرف های به حقی است که باید بگوید و آنها را از » نشده، گفت:

 « .طریق نامه بیان می کند و در انتظار پاسخ هم نیست
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 متن کامل نامه اینست:

 صدر اعظم محترم جمهوری فدرال آلمان ،سرکار خانم آنگال مرکل

 سالم های گرم مرا پذیرا باشید

شاید اگر آلمان منشاء تحوالت بزرگ در علم، فلسفه، ادبیات، هنر و سیاست نبود و اگر نمی 

توانست نقش مهم تری در تاثیر گذاری مثبت در تعامالت بین المللی و گسترش صلح داشته 

های خاص که همواره  همچنین اگر تداوم یک اراده قوی در بعضی قدرت های جهانی و گروه باشد،

کشور بزرگ آلمان را شکست خورده و بدهکار جنگ جهانی دوم معرفی می نمایند و باج خواهی 

می کنند نبود، و اگر نبود حضور جنابعالی به عنوان سیاستمداری دنیادیده و با تجربه های تلخ و 

اجرایی کشورتان شیرین در دو جامعه با حکومت ها و آداب و روش های مختلف در راس دستگاه 

و در عین حال برخوردار از امتیازاتی که فقط مربوط به زنان است، نظیر بهره مندی از عواطف 

انسانی قوی تر و جلوه هایی از رحمت و عطوفت خداوند بزرگ به ویژه در جایگاه مادری و خدمت 

وگیری از به مردم و مسئولیت مشترک همه خداپرستان در حفظ حرمت و کرامت انسان ها و جل

تضییع حقوق و تحقیر آنان با این اعتقاد که همه بندگان خداوند متعال هستیم و خداوند به همه 

ما کرامت عطا فرموده است و کسی بر کس دیگر برتری ندارد و به هیچ بهانه ای نمی توان جامعه 

قیر کرد، و ای را از حقوق خود محروم کرد و از پیشرفت و کمال بازداشت یا او را محدود و تح

باالخره اگر نبود مظلومیت های هر چند متفاوت ملت های ما و همچنین مسئولیت مشترک ما 

در گسترش عدالت به عنوان اصلی ترین پایه حفظ صلح و آرامش و برابری انسان ها، انگیزه ای 

 . در نوشتن این نامه پیدا نمی کردم

 جناب صدر اعظم،

. مردم با تاریخ و فرهنگ و دلبستگی ها و عالئق خود می مانندحاکمان می آیند و می روند، اما 

این فرصت . فرصت های پیش روی حاکمان یک کشور حتی اگر گسترده هم باشند زودگذر هستند

ها بسیار مغتنم هستند و می توانند در تغییرات و تحوالت مثبت و منفی یک کشور نقش کلیدی 

سئولیت بزرگی که برعهده دارند در پیشگاه خداوند و حاکمان با فرصت کم و با م. داشته باشند

 . این را هم ما می دانیم و هم شما. مردم خود پاسخگو هستند
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بعضی از این تحوالت می توانند تاثیرات منطقه ای، قاره ای و یا جهانی داشته باشند و هرگز نمی 

ز به بعضی ملت ها که می مدتی است در این اندیشه ام، چرا امرو. توانند مورد غفلت واقع شوند

توانند و تاریخ آنان نشان می دهد که در گذشته توانسته اند نقش های مهم و برجسته ای در 

پیشرفت مادی و معنوی بشر در عرصه های مختلف علمی، هنری، ادبی، فلسفی و سیاسی داشته 

ی تاریخی خود و تمدن ساز باشند، اجازه داده نمی شود به عنوان یک ملت بزرگ به دستاوردها

. آن طور که شایسته است افتخار کنند و نقش سازنده خود را در صحنه جهانی به خوبی ایفا نمایند

و . بلکه تالش می کنند همواره ابری سیاه از تحقیر و شرمندگی و عذر را باالی سر آنان نگه دارند

ز شایسته خود و ملت تاسف باالتر اینکه این وضعیت را بعضی از مسئوالن و مدیران آن ملت نی

تالش های . آیا این از عجایب و نوا در جهان امروز نیست. خود می دانند و از آن دفاع می کنند

تبلیغاتی بعد از جنگ جهانی دوم آنچنان وسیع بوده است که بعضی باور کرده اند مقصر تاریخی 

نی نامعلوم پرداخت هستند و باید جریمه گناهان پدران خود را طی نسل های متوالی و تا زما

 . نمایند

 عالیجناب،

کشته . میلیون قربانی خاتمه یافته است 60جنگ جهانی دوم با همه ضایعات مادی و معنوی و با

در همه ادیان الهی و در نزد همه وجدان های بیدار و . شدن انسان ها تاسف بار و دردناک است

مذهبی و از هر نژادی و در هر مکانی فطرت های پاک انسانی جان و مال و نوامیس مردم با هر 

سال است که جنگ خاتمه یافته است، اما متاسفانه هنوز آثار و تبعات آن  60حدود. محترم است

هنوز برخورد بعضی از کشورهای زورگو و . متوجه کل جهان و به خصوص بعضی از کشورها است

. های شکست خورده استگروه های قدرت طلب و جنگ افروز، برخورد کشورهای فاتح با کشور

باج خواهی ها ادامه دارد و مردم حق ندارند حتی در مورد منشاء آن فکر و سئوال کنند زیرا در 

 10سال، یک قرن، 60. تا کی باید این شرایط ادامه یابد. این صورت جای آنان در زندان است

علیه ملت بزرگ آلمان قرن، تا کی متاسفم این نکته را یادآوری نمایم که امروز مدعیان دائمی 

بعضی کشورهای زورگو و صهیونیست ها هستند که رژیم اشغالگر قدس را با زور سرنیزه در 

 . خاورمیانه تاسیس کرده اند
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 ،جناب صدراعظم

اما آیا این احتمال عقالیی نیست که بعضی . اینجانب قصد ندارم موضوع هولوکاست را بررسی کنم

اند بهانه ای درست کنند و بر اساس آن مردم کشور مغلوب  کشورهای پیروز در جنگ قصد داشته

در جنگ را دائما شرمنده نگه دارند تا انگیزه، حرکت و نشاط را در آنان تضعیف کنند و جلوی 

عالوه بر مردم آلمان، مردم خاورمیانه و بلکه . پیشرفت و اقتدار شایسته آن کشور را سد نمایند

بدین ترتیب که با طرح ضرورت استقرار . ت متضرر شده اندهمه بشریت از طرح موضوع هولوکاس

بازماندگان هولوکاست در سرزمین فلسطین یک تهدید دائمی در خاورمیانه به وجود آوردند تا 

وجدان جمعی جهانی از جنایات روزمره . فرصت های پیشرفت و تعالی را از مردم منطقه بگیرند

. . . زارع، کشتن کودکان و از ترورها، بمباران ها واشغالگران صهیونیست، از تخریب منازل و م

 . آزرده است

عالیجناب شاهد هستید دولت صهیونیستی نمی تواند حتی دولت منتخب مردم فلسطین را در 

کنار خود تحمل کند و بارها ثابت کرده است که در تجاوز به کشورهای همسایه هیچ حد و مرزی 

است اگر این کشورها و به خصوص انگلیس در برابر سئوال این . را به رسمیت نمی شناسد

بازماندگان هولوکاست احساس مسئولیت می کردند چرا آنان را در کشور خود پناه ندادند و چرا 

با راه اندازی جریان یهود ستیزی آنان را مجبور به مهاجرت به سرزمین دیگران کردند و به بهانه 

در سراسر جهان تشویق به مهاجرت کردند و امروز بخش  اسکان بازماندگان هولوکاست، یهودیان را

مهمی از ساکنان سرزمین های اشغالی، یهودیان غیر اروپایی هستند و آیا اگر ظلم و کشتار 

احتمالی در یک منطقه جهان محکوم و مردود باشد می توان به بهانه جبران آن در منطقه دیگری 

 رضایت داد از جهان به ظلم و کشتار و اشغالگری و ترور

 ،عالیجناب

باید دید میلیون ها دالری که صهیونیست ها ساالنه از خزانه بعضی ملت های غربی دریافت می 

آیا صرف توسعه صلح و رفاه مردم می . کنند صرف چه اقداماتی در سرزمین های اشغالی می شود

ای اتمی در اسرائیل شود یا صرف جنگ با فلسطینی ها و تجاوز به همسایگان آیا وجود زرادخانه ه

برای دفاع از بازماندگان هولوکاست است یا یک تهدید دائمی علیه ملت های منطقه و ابزاری در 

جهت زورگویی و اشغالگری و احیانا حمایت از منافع برخی باندهای قدرت در غرب متاسفانه نفوذ 
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مصالح بسیاری از مردم  صهیونیست ها در اقتصاد، در رسانه ها و در بعضی از مراکز قدرت سیاسی،

بهانه اصلی چنین . اروپا را به مخاطره افکنده و فرصت های زیادی را از دست آنان ربوده است

ساله اتفاق نمی افتاد،  60در صورتی که این تحمیل. رویکرد باج خواهانه ای هولوکاست است

ایفا می کردند فکر بعضی از کشورهای اروپایی امروز چه منزلتی داشتند و چه نقشی در جهان 

می کنم من و شما در این امر هم عقیده باشیم که شکوفایی و ایفای نقش ملت ها رابطه مستقیم 

خوشبختانه با همه فشارها و محدودیت ها، ملت بزرگ آلمان . با آزادگی و احساس غرور آنان دارد

های اقتصادی اروپا  قدم های بلندی در راه پیشرفت و تعالی برداشته است و امروز یکی از قطب

اما تصور کنید اگر این . است و تالش می کند نقش موثرتری را در تعامالت بین المللی ایفا نماید

وضع وجود نداشت و دولت های حاکم به باج خواهی صهیونیست ها نه می گفتند و از بزرگترین 

د آزادگان و مسلمانان دشمن بشریت حمایت نمی کردند، امروز آلمان در چه مرتبه ای از حیثیت نز

 . جهان و مردم اروپا و تاثیر گذاری در صلح و آرامش جهانی قرار داشت

متاسفم بگویم اروپا نقش خود را در تعامالت جهانی تا حد زیادی از دست داده است و در حوادث 

رت و البته این هم قابل درک است که قد. بزرگ نتوانسته است با اتکا به خود مشکالت را حل کند

های بزرگ خارج از قاره در پی آنند که ثابت کنند اروپا نمی تواند به خود متکی باشد و القا می 

 . کنند تا کمک و مداخله آنها نباشد اروپاییان نمی توانند کاری انجام دهند

طی . ملت ما نیز پس از جنگ دوم جهانی از مداخالت برخی فاتحین این جنگ رنج برده است

آنان در همه امور ما مداخله می کردند و نمی خواستند ملت ما قله های  سال های طوالنی

آنان به منابع عظیم ثروت ملت ما از جمله انرژی چشم دوخته . پیشرفت و تکامل را فتح نماید

بودند و برای حفظ منافع خود دولت قانونی وقت را سرنگون و از رژیم دیکتاتوری تا آخر حمایت 

جریان جنگ تحمیلی صدام علیه ما از صدام حمایت کردند و هیچ مرز  کردند و بعد از آن در

 . انسانی را در این حمایت رعایت نکردند

ملت ما درد و رنج ناشی از مداخالت کسانی که امروز فریاد حقوق بشر را سر می دهند چشیده 

اکثر این . است و هنوز عده زیادی از مردم ما هستند که از جراحات دوران جنگ رنج می برند

تجاوزها از جانب کسانی است که بعد از جنگ جهانی دوم خود را پیروز جنگ دانسته و به خود 

اجازه داده اند به هر اقدامی دست بزنند و متاسفانه بعد از پایان جنگ سرد خودخواهی ها و توسعه 

م جهان ما فکر می کنیم هنوز بخش مهمی از مرد. طلبی های قدرت های مزبور بیشتر شده است
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در مجمع . و حتی سازمان های بین المللی تحت تاثیر اخالق و رفتار فاتحین جنگ دوم هستند

آیا مناسبات . عمومی سازمان ملل مواضع ملت و دولت جمهوری اسالمی ایران را توضیح دادم

آیا وقت آن نرسیده است . موجود نظیر قواعد حاکم بر شورای امنیت و حق وتو امری عادالنه است

با همکاری دولت های مستقل این مناسبات که به هیچ وجه مورد قبول وجدان جمعی ملت های 

جهان نیست و مخالف عقل و فطرت انسانی است، تغییر یابد و یا حداقل برای اینکه به عدالت 

 . نزدیکتر شد مجموعه های دیگری هم از ملت های عالم از حق وتو بهره مند شوند

 جناب صدر اعظم،

امروز درد و رنج مردم عراق از اشغال، ناامنی . ا درد و رنج های موجود در جهان آشنا هستیدشما ب

مداخالت بی وقفه بعضی کشورهای زورگو در . و ترورهای روزمره درد و رنج همه بشریت است

امور داخلی کشورها، مخالفت با حقوق مسلم و قانونی ملت ها در دسترسی به فناوری های برتر، 

دائمی با اتکا به زرادخانه های شیمیایی و اتمی و سالح های کشتارجمعی، مخالفت با دولت تهدید 

های مردمی در آمریکای التین، حمایت از حکومت های کودتا و دیکتاتوری، بی توجهی به ملت 

های آفریقا و سوءاستفاده از خالء قدرت و غارت منابع ملی آنان از مشکالت امروز جهان معاصر 

ینجانب در نامه به رئیس جمهور آمریکا آقای بوش فهرست بلندی از مشکالت عصر حاضر ا. است

 . را برشمرده ام

 ،سرکار خانم مرکل

ریشه این نابسامانی ها چیست و تا کی می تواند ادامه یابد آیا فکر نمی کنید ریشه اصلی این 

الهی، تعلیمات حضرت ابراهیم، نابسامانی ها دوری بعضی از حاکمان و قدرت ها از تعلیمات انبیاء 

حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السالم و پیامبر خاتم حضرت محمدص است در همه ادیان 

 :الهی که ما و شما بدان معتقد هستیم این آموزه ها وجود دارد

او انسان ها را آزاد خلق کرده است و اجازه نداده است بنده . خداوند خالق و پروردگار همه است

او امر کرده است فقط او را بپرستند و از زورگویان و ظالمان برحذر . گری غیر از او باشندکس دی

امر به تقوی، نیکی و خدمت به بندگان خدا، مهربانی و دفاع از مظلومان و مبارزه با  او. باشند

. خداوند به انسان ها کرامت بخشیده است و ذلت را برای آنان نمی پسندد. ستمگران کرده است
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او پیامبرانش را با دالیل روشن و کتاب و میزان فرستاده است و از بندگان خود خواسته است در 

 . اقامه عدل به پاخیزند

صلح و آرامش واقعی فقط بر پایه خداپرستی و عدالت  براساس همین مبانی مشترک ما معتقدیم

. حق همه ملت ها استصلح و آرامش و کرامت انسانی . می تواند در جهان مستقر و پایدار شود

تالش در جهت پیشرفت و تعالی و تامین زندگی توام با معنویت، محبت و رفاه از حقوق همه 

 . مردم است

ما و شما می توانیم با اتکا به این مبانی که مبانی مشترک همه ادیان الهی است پایه گذار حرکتی 

تاریخ . بانی معتقد و متعهد استملت ما بدین م. نو در تحقق این آرمان های بلند بشری باشیم

نشان می دهد ملت ایران اهل تجاوز و ظلم به هیچ کشور و ملتی نیست و در عین حال اجازه هم 

سال جنگ تحمیلی جلوی چشم همه مردم جهان  8تجربه. نمی دهد کسی به او ظلم و تجاوز کند

حقوق شما را رعایت نمی کنند آنان . فکر می کنم ما و شما هر دو مورد ظلم واقع شده ایم. است

خوشبختانه شنیده ام جنابعالی هم از صراحت . و می خواهند ما هم از حقوق خود دست برداریم

 . سخن برخوردارید و با تشنج و جنگ افروزی مخالفید

 جناب صدر اعظم،

گرایش به توحید و خداپرستی . فطرت های خداخواهی و عدالتخواهی مردم جهان بیدار شده است

شرایط امروز . مردم ظلم، تحقیر و ضایع شدن حقوق خود را برنخواهند تافت. وبه تزاید استر

. برخوردها و استانداردهای چندگانه در مناسبات پایدار نخواهند ماند. جهان با دیروز متفاوت است

ی در ایران و آلمان می توانند با تکیه بر دیدگاه های متعالی و بلند در کنار یکدیگر نقش مهمتر

این همکاری ها می تواند نقش اروپا در صحنه بین المللی را نیز ارتقا . صحنه بین المللی ایفا کنند

بدون تردید همکاری دو . بخشد و الگویی از همکاری و همراهی دو ملت و دو دولت ارائه نماید

 . ملت صلح طلب، قدرتمند و با فرهنگ آلمان و ایران به نفع اروپا است

ناهنجاری های موجود در تعامالت بین المللی، تعامالتی که تعامالت پیروزمندان و  ما باید به

در این مسیر ملت ها و تعداد زیادی . شکست خوردگان در جنگ دوم جهانی است خاتمه دهیم

ما باید سایه سنگین جنگ جهانی دوم را محو کنیم و به . از دولت ها نیز همراه ما خواهند بود

 . ی برای گسترش امنیت، آزادی و احساس آرامش کمک کنیمجامعه بین الملل
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مردم آلمان و ایران دو ملت بزرگ، تمدن ساز، با فرهنگ غنی و پیشرو در علم، ادب و هنر و 

مردم هر دو کشور خداپرست و پیرو آئین پیامبران الهی هستند و دارای سابقه . فلسفه بوده اند

 . اری و عالیق ارزشمند می باشندطوالنی در مراودات علمی و فرهنگی و تج

تردید ندارم با همکاری و همراهی دو دولت و با پشتیبانی ملت های بزرگ دو کشور می توان قدم 

اساس مقابله با نابسامانی های موجود . های بزرگی در رفع نابسامانی های موجود جهانی برداشت

 . ، تصمیمات شجاعانه استو مقابله با حق کشی ها، تحقیر ها و دفاع از حقوق ملت ها

تا آنجا که من با ملت آلمان آشنا هستم آنان در این مسیر حرکت می کنند و خواهان احیای  

. ملت ما نیز دارای چنین روحیه ای است. اقتدار و عزت خود به نفع صلح و آرامش جهانی هستند

احترام به ملت ها و رعایت ما به کمک یکدیگر خواهیم توانست بعضی قدرت ها را متقاعد کنیم که 

دو ملت و دو دولت ما و شما در کنار یکدیگر خواهند توانست نقش . حقوق آنان به نفع همه است

اساسی در تامین صلح، امنیت، پیشرفت و کرامت انسانی در مقیاس دو کشور و مقیاس بین المللی 

 . ایفا نمایند

 . ز خداوند بزرگ مسئلت دارمدر پایان موفقیت جنابعالی، دولت و ملت آلمان را ا

 رئیس جمهور ایران-محمود احمدی نژاد
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 نژاد به پاپ بندیکت شانزدهم نامه احمدی

 
 

 

های جهان با قدردانی از مواضع وی و شورای پاپی ادیان در پیامی به رهبر کاتولیک احمدی نژاد

واتیکان در محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن مجید، لزوم همکاری تنگاتنگ و تعامل ادیان 

خصوص بنیان خانواده و نسل جوان را آسمانی به منظور جلوگیری از انحطاط جوامع بشری به

انکار برشمرد و بر آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای مساعی مشترک در جهت ضرورتی غیرقابل 

 . تغییر ساختار ظالمانه حاکم بر جهان تأکید کرد

 : متن نامه بدین شرح است

  عالی جناب پاپ بندیکت شانزدهم

 های جهانرهبر کاتولیک

مواضع شما و شورای پاپی ادیان دارم و از ام را به جناب عالی ابراز میهای گرم و صمیمانهسالم

واتیکان در محکوم نمودن اقدام نابخردانه کلیسایی در ایالت فلوریدای آمریکا در اهانت به ساحت 

 . کنمها مسلمان را به درد آورد، تشکر میاهلل مجید که دل میلیونمقدس کالم
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ن توحیدی که متأسفانه های ادیاتوجهی نوع بشر به آموزهشرایط خاص حاکم بر جهان امروز و کم

متأثر از اشاعه جریاناتی چون سکوالریسم و اومانیسم افراطی غربی و گرایش بیش از پیش انسان 

ای به خود گرفته و زمینه انحطاط به زندگی مادی، سودجویی و هواهای نفسانی است، روند فزاینده

بر این اساس لزوم . تجوامع بشری به خصوص بنیان خانواده و نسل جوان را فراهم نموده اس

های مخرب، ضرورتی غیرقابل همکاری تنگاتنگ و تعامل ادیان آسمانی به منظور مهار این حرکت

 . باشدانکار می

ستیزی و برقراری عدالت ترین رسالت پیامبران الهی، دعوت به توحید و در سایه آن، ظلمعالی

هت تحکیم عدالت و رفع ظلم و ستم و بر این اساس، پیروان ادیان ابراهیمی باید ج. بوده است

ای جز تولید و انباشت نفرت و به تبع آن، آمیز که نتیجهجلوگیری از برخوردهای دوگانه و تبعیض

 . المللی ندارد، پیشگام باشندایجاد مناقشات و مشکالت در معادالت بین

و توسعه روابط ساالر، همکاری نزدیک جمهوری اسالمی ایران به عنوان نظامی دینی و مردم

های سیاست خارجی خود مدنظر داشته و دوجانبه با واتیکان را همواره به عنوان یکی از اولویت

گریزی حل معضالت مبتال به جوامع بشری همچون هتک حرمت ادیان و پیامبران الهی، اشاعه دین

زنی و تعامل هراسی و تزلزل نهاد مقدس خانواده را از جمله موضوعات مهمی برای رایو اسالم

 . داندسازنده با مقر مقدس می

خواهانه و اهتمام جناب عالی در نفی تبعیض و های عدالتاینجانب ضمن احترام ویژه به دیدگاه

گشایی معضالت جهانی، آمادگی خشونت و با تأکید دوباره بر جایگاه دین و عبودیت در گره

غییر ساختار ظالمانه حاکم بر جهان جمهوری اسالمی ایران را برای مساعی مشترک در جهت ت

 . دارماعالم می

مابین، شاهد گرایش بیش از پیش های فیامیدوارم با استعانت از درگاه احدیت و در سایه همکاری

از خداوند متعال  . جوامع بشری به سمت معنویت و برقراری صلح و عدالت در جهان باشیم

 . در ترویج رسالت پیامبران الهی مسألت دارم سالمتی جناب عالی و توفیق روزافزون شما را

  محمود احمدی نژاد

 رییس جمهوری اسالمی ایران
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همزمان با برگزاری اجالسیه اسقف های خاورمیانه در واتیکان، نامه آقای احمدی نژاد به پاپ 

پس از این اجالسیه، کاردینال تورال رئیس شورای پاپی . بندیکت شانزدهم تسلیم پاپ شد

 . دکرگفتگوی ادیان در واتیکان نیز با سفر به ایران، پاسخ پاپ را تقدیم دکتر احمدی نژاد 

بر پایه این گزارش مشروح پاسخ پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیک های جهان به نامه احمدی 

 : نژاد به شرح ذیل است

  احمدی نژادعالیجناب محمود 

  رئیس جمهور اسالمی ایران

  آقای رئیس جمهور

من بدین وسیله از ابراز تهنیات صمیمانه و تأمالت جنابعالی که به صورت محبت آمیز توسط 

حجت االسالم حاج سید محمدرضا میرتاج الدینی، معاون رئیس جمهوری اسالمی ایران برای 

 . اینجانب ارسال نمودید، تشکر می نمایم

عقیده عمیق من بر این است که احترام به بعد معنوی انسان، شرط اجتناب ناپذیر برای تکوین 

در حقیقت رابطه فرد با خداوند، برای کرامت . نظام اجتماعی عادالنه و اسقرار صلح پایدار می باشد

 . و قداست بطالن ناپذیر زندگی همه انسانها اصل بنیادین محسوب می شود
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مت انسانی بصورت اصل، الهام بخش فعالیت سیاسی و اجتماعی باشد، در تعقیب وقتی ارتقاء کرا

خیر عمومی تعهد بوجود می آورد و از این طریق پایه های محکم و پایدار صلح و آرامش میان 

 . دملل بنا می شو

اما در عین . موهبتی است از جانب خداوند که باید آنرا در دعا جستجو کرد صلح قبل از هر چیز

در این چشم انداز معتقدان تمامی ادیان . حال صلح حاصل تالش افراد خوش نیت نیز هست

. نسبت به ایفای نقش تعیین کننده خود و همکاری برای اقدامات مشترک، مسئولیت ویژه دارند

 . از این روی گفتگو میان ادیان و فرهنگها، راه اساسی به سوی صلح است

ل جهان تمام تالش خود را در همکاری با هموطنان خویش و کاتولیک های ساکن در ایران و ک

سهیم شدن در خیر عمومی جوامعی که در آن زندگی می کنند صادقانه و بی تزویر بکار بسته و 

 . به صورت سازندگان صلح و آشتی عمل می نمایند

یش از با این وصف، من امیدوارم که روابط صمیمانه موجود میان مقر مقدس و ایران همواره ب

 گسترش نیز ایران مدنی مقامات و محلی کلیسای میان روابط منوال همین به و  پیش توسعه

دل نظر در مورد مسائل تبا به تواند می جانبه دو کمیسیون ایجاد که معتقدم من این بر عالوه. یابد

 . مشترک از جمله وضعیت حقوقی کلیسای کاتولیک ایران، کمک نماید

این احساس، من باردیگر فرصت را مغتنم شمرده و احترامات فائقه خویش رئیس جمهور با آقای 

 . را به جنابعالی ابراز می دارم

  واتیکان

 بندیکت شانزدهم
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 نامه احمدی نژاد به باراک اوباما

 

 

به  1387آبان  16نخستین نامه محمود احمدی نژاد به اوباما رئیس جمهور آمریکا در تاریخ 

های متفاوتی هنگام واکنش آندر . به ریاست جمهوری آمریکا منتشر شدمناسبت انتخاب وی 

 . برخی این اقدام را ستودند و برخی دیگر در مقام انتقاد بر آمدند. نسبت به این پیام صورت گرفت

های در نخستین نامه خود به اوباما که در قالب پیام تبریک فر ستاده شد تأکید کرد: سیاستاو 

آمیز طلبی، اشغالگری، زورگویی، فریبکاری، تحقیر ملت ها و تحمیل روابط تبعیضجنگمبتنی بر 

ها و غیرعادالنه بر آنان و بر مناسبات جهانی به رفتاری مبتنی بر عدالت و احترام به حقوق انسان

 . ها، دوستی و عدم دخالت در امور دیگران تبدیل گرددو ملت

کنندگان در انتخابات را ز اینکه توانستید آراء اکثریت شرکتا وی در پیام خود تصریح کرده بود؛

هایی که از ناحیه خداوند به بندگان هدیه دانید فرصتمی. گویمبه خود جلب کنید تبریک می

ها و یا خدای ناکرده در مسیر توانند در مسیر کمال انسان و صالح ملتشوند زودگذرند و میمی

امیدوارم جنابعالی با ترجیح مصالح حقیقی مردم و انصاف . ه شوندها به کار گرفتسقوط علیه ملت

ناپذیر اقلیتی خودخواه و ناصالح، از فرصت خدمت، حداکثر استفاده و عدالت بر تقاضاهای سیری

 . را به عمل آورید و نام نیکی از خود به جای بگذارید
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 اوبامانژاد در خصوص تبریک رئیس جمهور به توکلی به احمدیانتقاد 

نژاد به بیان نقطه نظرات خود نسبت به نامه ای به احمدیدر نامه نماینده مجلس احمد توکلی

 به اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا پرداخت:  احمدی نژاد

سابقه بود، در این باره سه دهه اخیر بیدر  آمریکا پیام تبریک جنابعالی به رئیس جمهور منتخب

 شود؛تقدیم حضورتان می چند نکته قابل توجه،

ای منطقی از ایران اسالمی خورد، تالش برای ارایه چهرهاثر مثبتی که در بدو امر به چشم می -1

این تالش که در اقدامات مشابه جنابعالی . به عنوان کشوری خواهان صلح عادالنه و انسانی است

سخنرانی شما در دانشگاه کلمبیا در سال گذشته و برخورد . نیز نهفته بود، درخور تقدیر است

 . ها، در مجموع نمونه قابل ذکری استنزاکتیمتین در مواجهه با آن بی

های اخیر این چندمین تالش جنابعالی برای باز کردن باب مراوده با رئیس جمهور در سال -2

و این تبریک از جمله مصادیق  کینمک ، اعالم آمادگی به مذاکره با اوباما وبوش نامه به. آمریکاست

سرگیری ارتباط با های مکرر و سهل و آسان برای از بگذریم از اعالم آمادگی. آشکار آن است

اعتنایی طرف مقابل و یا بدتر از آن برخوردهای این تالش یک جانبه که مرتبا با بی ،آمریکا

های چگونه با شرط حفظ عزت سازگار است؟ شرطی که یکی از پایهشان روبرو شده، متکبرانه رایج

اند: چه فتهکه گ. گیری دولت و روحیه شخصی شماستمسلم سیاست خارجی ما و اقتضای جهت

 . گر محبت هر دو سر بی خوش بی

آید و به راحتی قابل سابقه به ندرت پیش میهای بدیع و کمدر سیاست خارجی فرصت اقدام-3

دار آمریکا، های سابقهاعتمادی بین دو کشور و با وجود دشمنیدر فضایی آکنده از بی. تکرار نیست

اری برای آغاز فصل جدیدی در روابط دوجانبه به صالح اگر ارزیابی از اقتضائات این باشد که ابتک

توان از ظرفیت نوشتن نامه مستقیم رییس جمهور به رییس جمهور است بیش از یکبار نمی

سال، انتخاب رئیس جمهور آمریکا را تبریک جوی کشور متخاصم بهره جست؛ یا بعد از سیسلطه

بدیل های بیت که به کار گرفتن این فرصتهای علمی و دقیقی صورت گرفته اسچه ارزیابی. گفت

مجاز شناخته شده است؟ وقتی اقدامات پیشین جواب درخور نیافت چرا باید با تکرار اقدامات 

 های جدید را سوزاند؟مشابه، فرصت
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مکاتبه، مذاکره . شوددر سیاست خارجی هر کنش سیاسی به امید واکنش خاص طراحی می -4

ها برای منافع ملی است بلکه نتایج آن. فی حد نفسه خوب یا بد نیست یا تجدید ارتباط هیچ کدام

در طول سه سال اخیر، توفیقات سیاست خارجی . سازدکه آنها را در خور صفت مثبت یا منفی می

ها بیشتر مرهون های مسلمان در جهان چشمگیر بوده است، این توفیقما در جلب حمایت ملت

این است که اقداماتی مانند نامه به  سوال. ی عادالنه بوده استگری و صلح طلبمواضع ضد سلطه

کین چه منافعی را برای کشور ما به ارمغان آورده است؟ وگو با اوباما و مکبوش یا پیشنهاد گفت

مواضع متکبرانه آقای اوباما حتی بعد از صدور نامه تبریک جنابعالی چه تفاوتی با اسالفش داشته 

 است؟

انگیزد را برمی سوالاساسا این گونه اقدامات در کنار مواضع به حق ضد استکباری شما این  -5

 نژاد در قبال دولت امریکا چیست؟که سیاست دولت آقای احمدی

علت پرهیز روسای جمهور پیشین یا نخست وزیران بعد از جنگ، از کاری مشابه جنابعالی این  -6

اهلل علیه و مقام رضوان امام بلکه تاکید. واقع غافل بودندنبود که از عرف سیاسی مناسب این م

مندانه و نیز توجه به این واقعیت بود که های حکیمانه و عزتمعظم رهبری بر مصلحت جویی

موکرات و جمهوری خواه، دشمنی مداوم آمریکا و عدم تفاوت سیاسی بین رفتارهای دو حزب د

 . گذاردجایی برای رعایت تشریفات اخالقی یک طرفه باقی نمی

های برشمرده، نامه اخیر جنابعالی متضمن تبریک و نصیحت به رئیس جمهور جدید با وجود هزینه

البته نقطه مثبت مذکور در صدر این مطلب نیز در اقدامات دیگر جنابعالی . آمریکا، قابل دفاع نیست

اید و برای تامین آن نیازی به این اقدام پرهزینه واره وجود داشته و به خوبی از پس آن بر آمدههم

 . نبود

 های خارجی به نامه اول احمدی نژاد به اوباماواکنش

ها و پیام تبریک رئیس جمهور به انتخاب اوباما به عنوان ریاست جمهوری آمریکا بازتاب

 :های خارجی داشتو رسانههای فراوانی در سطح جهان واکنش

نژاد از تغییر یاحمد»با انعکاس این خبر در گزارشی با عنوان  ان آمریکا. ان. خبری سی شبکه

نژاد، رییس جمهور ایران به باراک اوباما، محمود احمدی»آورد: « کندمورد نظر اوباما استقبال می
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ز انقالب اسالمی ایران در سال این اولین بار پس ا. رییس جمهور منتخب آمریکا تبریک گفت

 .کنداست که یک مقام ایرانی برای رییس جمهور منتخب آمریکا چنین آرزویی می 1979

رییس جمهور ایران از پیروزی »هم در گزارشی با عنوان  سی انگلیس. بی. خبری بی شبکه

تش را به باراک نژاد، رییس جمهور ایران تبریکامحمود احمدی»، نوشت: «کنداوباما استقبال می

این اولین پیام رسمی »سی افزود: . بی. بی .اوباما به مناسبت پیروزی انتخاباتی وی تقدیم کرد

 « .حسن نیت است که یک مقام از جمهوری اسالمی به یک رهبر آمریکایی داده است

های آمریکا ایران از اوباما تغییر سیاست»نیز در گزارشی با عنوان  خبرگزاری انگلیسی رویترز

رییس جمهور ایران روز پنجشنبه به باراک اوباما، رییس جمهور منتخب »نوشت: « خواهدرا می

 .را در سیاست آمریکا در منطقه خواستار شد "اساسی و عادالنه"آمریکا تبریک گفت و تغییرات 

نژاد ایران به اوباما رییس جمهور منتخب احمدی»اس این خبر عنوان برای انعک خبرگزاری آلمان

نژاد روز پنجشنبه در اقدامی محمود احمدی»را برگزید و گزارش داد: « آمریکا تبریک گفت

سابقه به باراک اوباما، رییس جمهور منتخب آمریکا پیروزی در رقابت انتخاباتی اخیر آمریکا را بی

 .«تبریک گفت

رییس جمهور ایران تبریکاتی »نیز در گزارشی با عنوان  مریکایی آسوشیتدپرسخبرگزاری آ

اش در نژاد، به باراک اوباما، پیروزیمحمود احمدی»، گفت: «چشمگیر را به اوباما تقدیم کرد

این اولین باری است که یک رییس جمهور ایرانی برای رییس جمهور . انتخابات را تبریک گفت

 « .کندتا کنون چنین آرزویی می 1979 منتخب آمریکا از سال

ای غیرمعمول نژاد رییس جمهور ایران نامهمحمود احمدی»نیز نوشت:  نیویورک تایمز روزنامه

اش در رقابت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را برای تبریک به باراک اوباما به مناسبت پیروزی

 .تی با یکدیگر رابطه دیپلماتیک ندارندسال است ح 30در حالی فرستاد که دو کشور نزدیک به 

ارسال این نامه مقارن با تالش دولت بوش برای اعمال فشار بیشتر »نیویورک تایمز آورده است: 

دولت  های ایرانی،علیه ایران از طریق اقداماتی بیشتر است که موسسات مالی را از کمک به بانک

 « .داری آمریکا اعالم کردن مطلب را خزانهای. کندایران و یا دیگران در این کشور منع می

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

245  

 

 دولت بهار

نوشت: « نژاد به اوباماپیام تبریک احمدی»نیز در گزارشی با عنوان  خبرگزاری روسی نووستی

های نادر دوستانه در روابط پیام تبریک رییس جمهور ایران به رهبر جدید آمریکا از جمله پدیده»

روسای جمهور کنونی ایران و . باشد که با اختالف نظرات بسیاری آمیخته استمیان دو کشور می

دیگر شدید انتقاد کردند اما کارشناسان امیدوارند که تغییر ریاست جمهوری آمریکا بارها از یک

 .آمریکا به عادی شدن روابط میان تهران و واشنگتن کمک کند

دریافت نامه تبریک دکتر احمدی نژاد، پاسخی به آن نداد و تنها در همان زمان  زاما اوباما پس ا

مطبوعاتی خود در جمع خبرنگاران حاضر در نخستین کنفرانس  11/08/2008یعنی در تاریخ 

ت آنان از جمله نامه تبریک محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به سواالشد و به برخی از 

 . وی، پاسخ داد

گفت که از ارسال نامه آقای احمدی نژاد آگاه است و افزود که معتقد است برنامه  آقای اوباما

قابل قبول نیست و تاکید کرد که نیاز به تالشی جهانی برای متوقف  «هسته ای تسلیحاتی ایران»

رئیس جمهوری منتخب آمریکا همچنین گفت که ایران از . کردن این اقدامات ایران است

وی در عین حال تاکید کرد که نامه رئیس جمهوری . سازمانهای تروریستی نیز حمایت می کند

روز از انتخابات  3می شود اما وی تاکید کرد که فقط  ایران بررسی خواهد شد و جواب الزم داده

 . گذشته و درخصوص ایران و روابط با این کشور نیاز به مدت زمان بیشتری است

در عرف دیپلماسی جهانی یک ضعف را  احمدی نژادپاسخ ندادن اوباما به پیام تبریک دولت ایران 

به نامه احمدی نژاد داشت قطعا پاسخ  توانست و پاسخیاوباما اگر میکرد و معتقد بود تلقی 

 . ددامی

 دومین نامه احمدی نژاد به اوباما 

شبکه اول سیما از ارسال نامه دوم به همتای « بدون حاشیه»در برنامه زنده تلویزیونی  احمدی نژاد

در برنامه بدون حاشیه همچنین درباره آمریکا و دولتمردان این کشور  وی. آمریکایی خود خبر داد

من در نامه  احمدی نژاد همچنین افزود:. گفته است: آمریکا برای بقای خود به ایران نیازمند است

در برنامه تلویزیونی به محتوای  وی. ای که به اوباما نوشتم، موارد و مسایل دیگری را هم بیان کردم

حاال اگر خود آقای اوباما صالح بداند این نامه را مطرح بیشتر نپرداخت و خاطرنشان کرد :این نامه 

 . ندمی ک
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 ؟چه بودنامه  دومین محتوای

هنگام گفتگوی زنده تلویزیونی در برنامه بدون حاشیه شبکه اول سیما از  احمدی نژادبا این که 

 بعدروز چند اما  ل شده است چیزی نگفت،ارسا 88محتوای نامه خود به اوباما که اسفند ماه سال 

از محتوای  احمدی نژاددفتر وقت اسفندیار رحیم مشایی رئیس  ،و در حاشیه جلسه هیئت دولت

تی سواالو  نامه احمدی نژاد به اوباما دیپلماسی عمومی ایران است»نامه سخن گفت و افزود: 

در این نامه . تروریسم مطرح شده استهای این کشور به ویژه در عرصه مبارزه با درباره سیاست

های دوقلو، حمله آمریکا به منطقه به بهانه مقابله با عملکرد دولت آمریکا، حادثه حمله به برج

ثباتی شده، به چالش تروریسم و نتیجه عملکرد آنان در منطقه که موجب توسعه ناامنی و بی

ور در حمایت از ریگی تروریست و عملکرد این کش احمدی نژاددر این نامه . کشیده شده است

اینکه روش آمریکا در جهت مبارزه با تروریسم نیست بلکه به توسعه تروریسم منجر شده است، 

 .«ها را از ایران یاد بگیرندمطرح و به آنان گوشزد کرده است که راه مبارزه با تروریست

هور کشورمان هنوز پاسخ نداده رسد با توجه به این که اوباما به نامه پیشین رئیس جمبه نظر می

. هایی را در پی داشته باشداست، فرستادن نامه دوم از سوی دکتر احمدی نژاد به اوباما واکنش

این در حالی . هایی را همراه کردهایی را داشت و مخالفت و موافقتهمانگونه که نامه قبلی واکنش

مثبتی در این راستا انجام نداده است و  هیچگونه اقدام عملی است که اوباما علیرغم شعار تغییر،

 . ای مطرح کرده استهای صلح آمیز هستهحتی تهدیدات جدی علیه ایران به خاطر فعالیت

دولتمردان آمریکایی . ای کردای آمریکا، ایران را تهدید به حمله هستهاوباما در دکترین هسته

 . یمهای بیشتر علیه ایران هستندهمچنان در صدد همراه کردن چین و روسیه برای اعمال تحر

 به اوباما نژاداحمدیسومین نامه 

خطاب به )بعد از دوران ریاست جمهوری اش(  95مرداد  17سومین نامه در نژاد با ارسال احمدی

باراک حسین اوباما رئیس جمهور آمریکا، او را از موضع مشفقانه نصیحت کرد تا به فوریت و به 

توقیف از حدود دو میلیارد دالر از منابع مالی مصادره شده ایران اقدام طور کامل نسبت به رفع 

عنوان حافظ منافع آمریکا نژاد که امروز به سفارت سوییس در تهران بهمتن این نامه احمدی. کند

 :تحویل داده شد، به شرح زیر است
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  رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا، جناب آقای باراک حسین اوباما

 شما برسالم 

جناب عالی در اوج اعتراضات و نارضایتی عمومی ملت ها، از چند دهه سیاست ها و رفتار سلطه طلبانه 

 نمایید، اصالح را   رفتارها  و  ها سیاست هستید آن مصمم اینکه و تغییر شعار با و  دولتهای متوالی آمریکا

احترام بگذارید، سکان مدیریت  وق ملت ها را به رسمیت بشناسید و به فرهنگ و استقالل ملت هاحق

 . دولت آمریکا را به دست گرفتید

این تعهدات صریح جناب عالی از جمله اعالم علنی و همچنین کتبی شما برای اصالح روابط با ملت ایران 

و جبران حدود شصت سال اجحافات و مظالم رفته توسط دولتهای متعدد آمریکا علیه ملت ایران، متاسفانه 

، جامه عمل نپوشید و همان سیاست ها و روند خصمانه گذشته کمابیش به شکل دیگری ادامه به هر دلیل

گرچه انتظار این بود که در دوره ریاست جمهوری شما، گذشته جبران شود، یا دست کم از ظلم . پیدا کرد

یک مورد می جدید علیه ملت ایران ممانعت شود، اما مسائل فراوانی اتفاق افتاد که از بین همه فقط به 

 . پردازم که اخیرا روی داده است

دادگاهی در آمریکا به بهانه های واهی و بدون  ،(2014هجری شمسی ) نهم ژوئیه  1393تیرماه  18در 

ارائه هیچ سند معتبری حکم به تصرف حدود دو میلیارد دالر از ثروت ملت مظلوم ایران را به ناحق و با 

نظام قضایی آمریکا آن ( 2016آوریل  20) 1395زورگویی آشکار صادر کرد و در اول اردیبهشت سال 

 . نمود که این امر با اعتراضات گسترده و عمومی ملت ایران مواجه شدحکم را تایید و اموال را مصادره 

ملت ایران انتظار دارد، این مورد خاص که تماما و مشخصا در دوره حکومت جناب عالی و آن هم در اواخر  

توسط جناب عالی  ،دوره ریاست شما و بر خالف تمام موازین و قواعد حقوقی بین المللی اتفاق افتاده است

منابع به طور کامل مسترد و خسارات وارده نیز  ،حق ملت ایران استیفا گردد ،به سرعت مرتفع شدهو 

گرچه بر این باورم که در هر صورت ملت ایران، کلیه حقوق پایمال شده خود را بازپس خواهد . جبران شود

نقطه تاریک و حادثه گرفت اما اینجانب مشفقانه به شما نصیحت می کنم که اجازه ندهید این لکه ننگ و 

تلخ به نام شما در تاریخ روابط یکسویه و غیرعادالنه دو کشور ثبت گردد و بی اعتمادی تاریخی تعمیق 

نامه اینجانب مطلقا جنبه سیاسی ندارد بلکه صرفا از منظر حقوق انسانی و در دفاع از حق مسلم ملتم . یابد

ضروری است  ،ه و مالحظات سیاسی مطالعه کرده ایدنگاشته شده است و چنانچه جناب عالی آن را با نگا

 . یک بار دیگر و صرفا از منظر نگارنده آن را مرور نمایید

 با آرزوی سالمت و بهروزی برای تمام ملت ها

 نژاداحمدیمحمود - ادم ملت ایرانخ
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 نژاد به اوبامانامه احمدیسومین واکنش سیاسیون به 

 «دهد نژاد گوشامیدواریم اوباما به حرف احمدی»کرباسچی: 

نژاد به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت: یمحمود احمد نامه غالمحسین کرباسچی پیرامون

نژاد این بوده تا در افکار عمومی، جامعه، مطبوعات و تبلیغات حضور تالش احمدی تاکنون همه

نژاد اون موقع که در وی در ادامه افزود: احمدی. هم همین است نامه داشته باشد و موضوع این

حزب کارگزاران گفت: امیدواریم  دبیرکل. کرد تا این اموال برگرددگیری میرأس کار بود باید پی

 . ها به کشور برگردد و مشکالت کشور حل شودنژاد گوش دهد تا پولاوباما به حرف احمدی

 «.دنکنباور نمی سیاسیوننژاد هزار بار قسم بخورد کارش انتخاباتی نبوده، اگر احمدی»کوهکن:  

اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت: بنده نژاد به باراک یمحسن کوهکن پیرامون نامه محمود احمد 

نائب رئیس . کنممنهای ورود به ماهیت نامه نوشته شده، این اقدام را ارزیابی مثبت و یا منفی نمی

توانیم بگوییم که یک شخصیت سیاسی کشور حق نوشتن جبهه پیروان با تأکید بر اینکه ما نمی

ارد، اظهار داشت: در اینجا محتوای نامه اهمیت نامه به مقامات سیاسی کشورهای دیگر را دارد یا ند

 . گذاری کردنژاد را ارزشتوان اقدام احمدیدارد و با اطالع از آن است که می

نژاد را انتخاباتی تلقی کنند، تصریح کرد: وی با بیان اینکه ممکن است بسیاری این اقدام احمدی 

ها قبل از شروع انتخابات ات دارند، از مدتدر کشور ما کلیه کسانی که تصمیم به ورود در انتخاب

 . شوندبه انحای مختلف هر کاری که انجام دهند به این فضا کشیده می

نژاد هزار بار هم قسم بخورد که کارش انتخاباتی نبوده، اکثر سیاسیون کوهکن افزود: اگر احمدی 

جبهه پیروان با اشاره به اینکه نایب رئیس . دکننکنند و حرکت وی را انتخاباتی تلقی میباور نمی

برداشت این افراد کامال طبیعی است حتی اگر قصد کاتب چنین چیزی نبوده باشد، خاطرنشان 

 . ها و فضاها را نیز بشناسدکرد: هر کس که با فضای سیاسی کشور آشنا باشد، باید این دیدگاه

 «احمدی نژاد خواستار احقاق حقوق ملت ایران است»تمدن:  مرتضی

نژاد به اوباما رئیس جمهور آمریکا مرتضی تمدن استاندار سابق تهران در خصوص نامه احمدی 

وی در ادامه افزود: اگر در چهارچوب . گفت: این نامه در راستای احقاق حقوق ملت ایران است
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نژاد با اینکه رئیس جمهور نیست اما همچنان خواستار حقوق ملت کلی به آن نگاه کنیم، احمدی

 . ان استایر

 93در سال . استاندار سابق تهران اظهار داشت: ضایع شدن حقوق ملت ایران قابل درک نیست 

مصادره کرد و طبیعتا هر کسی که نسبت به ملت ایران  94های ما را بلوکه و در سال آمریکا پول

ورتی نژاد حتما بر اساس ضرتمدن تصریح کرد: احمدی. تواند سکوت کندتعصب داشته باشد نمی

ای که داشته قابل احترام است که به عنوان خادم ملت این نامه را نوشته و هر قصد و انگیزه

 . همچنان خواستار حقوق آنها است

 «نژاد به اوباما به لحاظ دیپلماتیک و اخالقی معنا نداردنامه احمدی»نژاد: میرزابابا مطهری 

به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت: نژاد نژاد پیرامون نامه احمدیمیرزابابا مطهری 

عضو . نگارش این نامه از سوی رئیس جمهور سابق کشورمان به هیچ وجه اقدام درستی نیست

ای برای پیگیری و رسیدگی به برجام ایجاد حزب مردم ساالری ادامه داد: وقتی در کشور کمیته

ن مشخص است، چنین حرکتی از سوی شده و همه مواضع سیاسی و خطوط قرمز کشورمان در آ

 . نژاد به لحاظ دیپلماتیک و اخالقی معنا ندارداحمدی

نژاد دانم، تصریح کرد: این کار احمدینژاد را کامال منفی میوی با تأکید بر اینکه اقدام احمدی 

است چرا با هر نیتی غلط بوده و اگر با هدف و نگاه به انتخابات سال آینده انجام شده باشد بدتر 

 . شودکه باعث دو قطبی کردن جامعه می

 نوشت:« نژاد برای اوباما!دلواپسی احمدی »در گزارشی با عنوان روزنامه اصالح طلب آرمان

متحده جمهور ایاالتوسومین رئیسدبلیوبوش، چهلنژاد به جورجمحمود احمدی نامه سال از 10»

برای »های جهان، ذیل عنوان صفحه بود و رسانه 20ای که قریب به گذرد؛ نامهآمریکا می

جمهور ایران، بعد از انتظار بودند تا ببینند رئیسکردند! همگان چشماز آن یاد می« بارنخستین

جمهور آمریکا خواهد داشت! اما یان ایران و آمریکا، چه سخنی با رئیسها خصومت مسال

های خبری، اندازه رسانهسفید هم در آن زمان، بهنژاد بار دیگر همگان را ناامید کرد! کاخاحمدی

متحد، پر بود از نصایح های او در سازمان مللنژاد مثل سخنرانیبه وجد نیامد! چراکه نامه احمدی

سفید اندیشد! آن زمان کاخمی« حل مسائل اساسی جهان»و « مدیریت جهانی»ه به ک« مصلحی»

نژاد آن را نژاد نخواهد داد؛ رفتاری که احمدیرسما اعالم کرد که پاسخی به نامه محموداحمدی
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البته در داخل، بودند . تلقی کرد« جویان جهانجمهور آمریکا به نداهای صلحاعتنایی رئیسبی»

گورباچف مقایسه کردند بوش را با نامه امام راحل به میخائیلنژاد به جورجامه احمدیکسانی که ن

  «.خواندند« الهامات الهی»و از « العادهفوق»و آن را 

 نژاد در پی چیست؟!احمدی

اوباما و چهارمین بار، برای مقام نژاد درحالی برای سومین بار به باراکمحموداحمدی

هم یک از چهار نامه قبلی او، آن  نویسد که به هیچتحده آمریکا نامه میمجمهوری ایاالتریاست

درهنگامی که حائز مقام ریاست دولت ایران بود، پاسخی داده نشد! این درحالی است که با پیروزی 

ای، متحده آمریکا، با ارسال نامهجمهور ایاالت، رئیس92خرداد  24روحانی در انتخابات حسن

 . کندولت تدبیر و امید در انتخابات را به او تبریک گفته و مسائلی را مطرح میپیروزی رئیس د

اسالمی ایران اوباما، مواضع جمهوریجمهوری ایران نیز ضمن پاسخ به نامه باراکدر مقابل، ریاست

نژاد درباره موضوعی از سوی دیگر، احمدی. کندرا در باب مسائل مطروحه توسط اوباما بیان می

های اوباما کرده که دولت او، در موضوع اهمال و کوتاهی در سرمایه به باراک به نگارش نامه اقدام

های دولت متخاصم، در مظان انتقاداتی جدی است که عنوان بانک های آمریکایی، بهملی در بانک

 توان در گزارش دولت یازدهم خواند! شرح مفصل آن را می

اوباما، همچنان که مسبوق خوبی واقف است که باراکنژاد بهمحموداحمدینکته سوم آن است که 

نژاد یا مشاوران و نزدیکان او دقیقا چه اینکه احمدی. به سابقه است، پاسخ نامه او را نخواهد داد

 . ای از ابهام استکنند، در هالههدفی را از ارسال این نامه دنبال می

 نخستین واکنش دولتی به نامه

جمهو ، معاون حقوقی رئیساالسالم مجید انصاریحجتی پس از انتشار این نامه بود که ساعت

نژاد مانند سایر شهروندان از حقوقی ارسال این نامه را انتخاباتی دانست و گفت: آقای احمدی

بنده از محتوا و اهداف آن اطالع . خواهد نامه بنویسدتواند به هر کسی که میبرخوردار است و می

این اظهارنظر نخستین واکنش . اندبرخی اسب انتخابات را از یک سال پیش زین کرده. ارمند

 . نژاد استهای سیاسی به خبر نامه احمدیمقامات دولتی و چهره
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از جمله:کیهان، سیاست روز، رسالت، وطن امروز مطلبی در این باره منتشر  روزنامه های اصولگرا

درباره نامه »در مطلب کوتاهی در زیر صفحه اول با عنوان جوان نکرده اند فقط روزنامه اصولگرای

جمهور امریکا نژاد خطاب به رئیسای منسوب به احمدینوشت: انتشار نامه «نژاد به اوبامااحمدی

ای برای منافع اما آنچه مسلم است آورده. های متفاوتی را به همراه داشتدر فضای مجازی تحلیل

تواند درباره آن نامه بنویسد موضوع نژاد میبین دهها موضوعی که احمدیاینکه از . ملی ندارد

ای میلیارد دالر انتخاب شده است نشان از مصرف داخلی نامه دارد و شاید در پاسخ به نفس لوامه2

شاید اگر درباره حمایت غرب از تروریسم یا . داندباشد که ایشان را هم در این موضوع مقصر می

نژاد مانند احمدی. توانست به همراه داشته باشدهای دیگری میام بود، برداشتبدعهدی در برج

تواند و حق دارد که به دیگران نامه بنویسد اما درباره نامه دو نکته قابل تأمل هر شهروند دیگر می

است؛ اول اینکه بدون جایگاه حقوقی از طرف ملت ایران مکاتبه کرده است و دوم اینکه بین 

ور فعلی امریکا با رؤسای جمهور قبلی تفاوت قائل است که این نگاه همان نگاه روحانی جمهرئیس

 .به اوباماست

 . روزنامه دولتی ایران نیز با بی تفاوتی نسبت به نامه احمدی نژاد به اوباما گذشته است

 هدف احمدی نژاد از ارسال نامه به اوباما

در هر کوی و برزنی حاضر . یده شدن دارد: احمدی نژاد این روزها دغدغه دپایگاه خبری انتخاب

بنابر شواهد، وی دوباره سفرهای استانی خود . می شود و در مورد هر موضوعی اظهار نظر می کند

ن آن هیچ شبهه دوسخنرانی می کند که در تبلیغاتی برا آغاز کرده و در شهرهای مختلف اقدام به 

 . ای وجود ندارد

رئیس دولت دهم و نهم در این روزهای پایانی دولت اوباما به وی اما شاید کسی انتظار نداشت که 

او در دوران ریاست . البته این اولین بار نیست که احمدی نژاد به اوباما نامه می نویسد. نامه بنویسد

جمهوری خود نیز چندین بار به رئیس جمهور امریکا نامه نوشت که به هیچ کدام از آنها پاسخی 

 . وباما چندین بار در این مدت با رهبر انقالب نامه نگاری های انجام داده استاگرچه ا. داده نشد

سئوال این است که علت اصلی نامه نگاری احمدی نژاد با اوباما و رسانه ای کردن آن در این برهه 

 . زمانی چیست؟ برای پاسخ باید به برخی موضوعات اشاره کرد
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 92یات سیاسی خود را پس از برگزاری انتخابات سال احمدی نژاد برای اینکه دوباره بتوانند ح

در این میان شاید نامه نگاری با اوباما به بهترین شکل وی را . بازیابد، نیازمند دیده شدن است

همچنین بنابرگفته برخی کارشناسان سیاسی وی با بحران . دوباره به اذهان سیاسی مردم بازگرداند

بنابراین برای رهایی از این چالش نیازمند . بات مواجه استمشروعیت سیاسی برای حضور در انتخا

موضوعاتی از جمله فسادهای . ایجاد شیوه های جدید برای انحراف از موضوعات اصلی است

اقتصادی از سوی همکاران نزدیک وی و یا برخی سوء مدیریت ها در دو دوره دولت گذشته که 

 . احمدی نژاد برای آنها پاسخ ندارد

یگر بنا بر اظهارات یک منبع اگاه، علت اصلی انتشار این نامه از سوی احمدی نژاد را از سوی د

هدف از انتشار این نامه تغییر واقعیت درباره زمان صدور حکم . باید در متن نامه جستجو کرد

شده بانک میلیارد دالر از محل مبالغ بلوکه 2غیرعادالنه دیوان عالی امریکا مبنی تصرف نزدیک به 

 . رکزی ایران می باشدم

این منبع بیان کرد؛ احمدی نژاد سعی داشته است که در این نامه زمان صدور حکم پرداخت 

احمدی نژاد در این نامه به . میلیارد دالری را به زمان تصدی دولت یازدهم تسری دهد 2غرامت 

نامه هیچ اشاره دو حکم اشاره می کند که مربوط به درخواست تجدید نظر است و ایشان در این 

 . ای به زمان اصلی صدور احکام نمی کند

 1393تیرماه  18در واقع احمدی نژاد می خواسته است به نوعی القا کند که حکم اولیه دادگاه در 

چرا که به طور . است که دروغی آشکار است 1395ثبت شده! و تایید آن در اول اردیبهشت سال 

محمود احمدی نژاد کاماًل مبرهن است، چرا که اواًل دولت مشخص در این پرونده اهمال دولت 

 1386چندین ماهه برای خروج پول ها از خطر توقیف آمریکا؛ یعنی پاییز « فرصت طالیی»قبل 

مضافًا اینکه صدور حکم اولیه فرایند بلوکه شدن این پول . را از دست داده است1387تا خرداد 

 . استها نیز در دولت احمدی نژاد آغاز شده 

(، شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال 2008ژوئن  12) 1387خرداد  23بر اساس اسناد در تاریخ 

آمریکا نخستین دستور دستبرد و مصادره اوراق قرضه مربوط به بانک مرکزی را در اجرای حکم 

 . میلیارد دالری در پرونده پترسون صادر کرده است 6/2خسارت 
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نژاد به زمان صدور حکم اولیه در این باره نشان می دهد که وی درصد بنابراین عدم اشاره احمدی 

بوده است که از طریق نفی بخشی از واقعیت به خواسته های سیاسی خود دست پیدا کند و خود 

 . را از موضع متهم به شاکی تغییر دهد

 انفجار حادثه قربانیان از تصاویری انتشار با «پست واشنگتن» روزنامه سرویس بین الملل خرداد:

 میالدی 1983 سال اکتبر در بیروت فرودگاه دریایی امریکا در نزدیکی  نیروی پایگاه در بمب

 درستی به ایران اموال که برامده خواننده به احساس این القای درصدد ها امریکایی گرفته صورت

 . است بوده حوادث نوع این مقصر ایران و شده مصادره امریکا توسط

 

 

 

 

 

 

 یاد «ایران سابق تندروی»به گزارش خرداد، این روزنامه از احمدی نژاد به عنوان رییس جمهوری 

 اجازه که بوده امریکا عالی دادگاه حکم سریع حل خواستار او»:است نوشته او نامه درباره و کرده

 غرامتی است داشته نقش آنها در ایران که تروریستی حمالت در قربانی افراد های خانواده دهد می

 . «کنند کسب دالر میلیارد 2

احمدی نژاد در این نامه اشاره کرده که ماهیت اقدامش سیاسی نیست اما »این روزنامه می افزاید:

حدس و گمان ها بر این مبناست که این سیاستمدار تندرو می خواهد به عنوان نامزد در انتخابات 

ن به دلیل آن که میانگین شهروندان ایرانی هم چنی. ریاست جمهوری سال آینده ایران نامزد شود

هنوز از دستاوردهای لغو تحریم ها بهره مند نشده اند احمدی نژاد می خواهد با استفاده از 

 . «نارضایتی ها در کارزار خود در مقابل نامزد بالقوه میانه روها بایستد
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افظ منافع امریکا در در این روزنامه اشاره می کند که نامه احمدی نژاد به سفارت سوئیس که ح

. ایران است تحویل داده شده است اما آن سفارتخانه هیچ اظهارنظری در این باره نکرده است

 . «است نداده نشان باره این در فوری واکنشی هم سفید کاخ»واشنگتن پست هم چنین می نویسد:

ای که گفته می شود  زمان انتشار این نامه جالب است آن هم در برهه»این روزنامه می افزاید:

این روزنامه می . احتماال احمدی نژاد رقیب اصلی روحانی در انتخابات مه آینده خواهد بود

 . «دهند می نشان واکنشی چه او نامه به نسبت ایرانیان دید باید"نویسد:

تحت ریاست احمدی نژاد بود که تحریم های ضد ایرانی در »این روزنامه در پایان می نویسد:

او درباره هولوکاست صحبت کرد و آن را انکار کرد و از . ی وسیع علیه ایران وضع شدندمقیاس

بر موضع خود  88او هم چنین پس از انتخابات سال . فروپاشی قریب الوقوع اسرائیل سخن گفت

دو تن از معاونان و افراد نزدیک . ایستادگی کرد و حاضر به گوش دادن به حرف مخالفان نشد

  «به اتهام فساد زندانی شده اندسیاسی به او 

 

اما با موضعی همدالنه ضمن انتشار عکسی از احمدی نژاد در کنار  شبکه خبری راشا تودی

عکس اوباما، احمدی نژاد را در قامت فردی نصیحت کننده به اوباما و رییس جمهوری امریکا را 

نژاد را برای سخنرانی های  احمدی»به عنوان فری شرمسار نشان داده و در این باره می نویسد:

نامه او . میالدی در قدرت بود 2013تا  2005مشهورش به یاد می آوریم او در فاصله سال های 
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این نامه با جمالت با محتوای مذهبی و به زبان عربی . احساسی است ر عاطفی دارد وابه اوباما ب

 . «آغاز می شود

نیز با انتشار گزارشی اشاره کرده است که همزمان ارسال نامه احمد نژاد به  خبرگزاری فرانسه

او از محتوای خود نامه مهم تر است و در  «شایعات درباره برنامه ریزی بازگشت سیاسی»اوباما با 

این نامه در حالی ارسال می شود که گفته می شود او ممکن است دوباره »این باره می نویسد:

او به طور رسمی این موضوع را مطرح نکرده . به سیاست را در سر داشته باشدسودای بازگشت 

نطق های احمدی نژاد در طول هشت سال ریاست جمهوری . اما گمانه زنی ها بر این مبناست

اش همواره جنجال ساز بوده اند به خصوص اظهارات خصمانه اش در قبال اسرائیل، اظهارات 

رباره برنامه هسته ی او رویکردی پوپولیستی داشت و می تندش درباره غرب و حرف هایش د

اظهارات او بود که به ضرر روابط . معه ایران استاگفت که مدافع بخش های حاشیه ای و فقیر ج

معلوم . او در پایان دوران ریاست جمهوری خود از محافظه کاران جدا شد. ایران و غرب تمام شد

پس از او بود که روحانی به . را تایید خواهد کرد یا خیر نیست که آیا شورای نگهبان صالحیت او

 . «قدرت رسید و باعث لغو تحریم ها و حصول توافق هسته ای شد

 

 رادیو فردا:

ای به رییس جمهوری آمریکا خواستار محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری سابق ایران، در نامه»

 ». ایران و پرداخت خسارت به ایران شد های توقیف شدهاسترداد دو میلیارد دالر از دارایی
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مرداد، نوشته شده و تحویل سفارت سوئیس در تهران به  17نامه آقای احمدی نژاد روز یکشنبه، 

 . عنوان حافظ منافع آمریکا شده است

اصالح روابط با »های باراک اوباما مبنی بر نژاد در نامه خود با اشاره به سخنان و نامهآقای احمدی

انتظار این بود که در دوره ریاست جمهوری شما، گذشته جبران شود، یا دست »افزود: « ایرانملت 

 ». کم از ظلم جدید علیه ملت ایران ممانعت شود

 

ملت »های ایران با حکم دیوان عالی آمریکا، نوشت: وی با اشاره به توقیف دو میلیارد دالر از دارایی

منابع به طور . . . توسط جناب عالی و به سرعت مرتفع شده. . . ایران انتظار دارد، این مورد خاص

 ». کامل مسترد و خسارات وارده نیز جبران شود

های مسدود دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت سال جاری حکم داد که دو میلیارد دالر از دارایی

ریستی منتسب به های قربانیان آمریکایی چند عملیات تروشده ایران در این کشور به خانواده

متحده و سربازان در مقر تفنگداران دریایی ایاالت 1983های سال گذاریایران، از جمله بمب

 . فرانسوی در بیروت، پایتخت لبنان پرداخت شود

نژاد را مقامات دولت محمود احمدی ،دولت حسن روحانی برای بررسی این موضوع کارگروه ویژه

هشدارهای منابع خارجی، »های آمریکا و متهم کرده بود که با وجود آراء صادر شده در دادگاه
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برای خارج کردن اوراق قرضه خریداری « اقدام موثری»، «مراکز ذیربط داخلی و نهادهای عالی

 . اندشده از دسترس نظام قضایی آمریکا انجام نداده

نژاد بدون تکذیب کردن خرید این اوراق قرضه در دولت او، مصادره بل، دفتر محمود احمدیدر مقا

الملل و بودن دولت حسن روحانی در عرصه بین« ضعیف»دو میلیارد دالر دارایی ایران را به 

 . دولتمردان آمریکایی ربط داده بود« تجری»

گرچه بر این باورم که »مریکا نوشت: نژاد در نامه خود به رییس جمهوری آدر همین حال احمدی

در هر صورت ملت ایران، کلیه حقوق پایمال شده خود را بازپس خواهد گرفت اما اینجانب مشفقانه 

کنم که اجازه ندهید این لکه ننگ و نقطه تاریک و حادثه تلخ به نام شما ثبت به شما نصیحت می

 «اعتمادی تاریخی تعمیق یابدگردد و بی

صرفا از منظر حقوق »و « مطلقا جنبه سیاسی ندارد»ایران تاکید کرد که نامه او نژاد احمدی

 :ملت ایران نوشته شده است« انسانی و در دفاع از حق مسلم
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 به ترامپ احمدی نژاد نامه

 

  هاستآمریکای امروز متعلق به همه ملت

 

جدید آمریکا، وی را به ترجیح  حمدی نژاد با ارسال نامه ای خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهورا

منافع و رضایت عموم مردم و ملت ها بر منافع و رضایت اقلیتی سیری ناپذیر از سردمداران ثروت 

و قدرت و نیز اصالح رفتارهای خودبرتربینانه و تحقیر کننده دولت های متوالی آمریکا از رهگذر 

برابری و برادری میان ملت ها  فرهنگ ها و منافع آنان و گسترش ،احترام به حقوق ملت ها

 . فراخواند

ای خطاب به دونالد جمهور سابق ایران در نامهدر گزارشی نوشت: رئیس خبرگزاری فرانسه

با این . آمیز وی درخصوص نظام انتخاباتی آمریکا استقبال کرده استترامپ، از اظهارات انتقاد

دلیل ممنوعیت صدور ویزا ]به شماری از آمریکا بهجمهور نژاد در این نامه، از رئیسوجود، احمدی

 . کشورهای مسلمان[ و نگرش وی نسبت به زنان انتقاد کرده است

ای نژاد در نامهاحمدی :تیتر زیر را برای خبر خود انتخاب کرده است نشریه آمریکایی هیل

نگارنده مطلب سپس به قسمتی از . «هاستآمریکای امروز متعلق به همه ملت»خطاب به ترامپ: 

جنابعالی بدرستی نظام سیاسی »کند که خطاب به ترامپ آمده است: نژاد اشاره مینامه احمدی

  «.ایدو ساختار انتخاباتی آمریکا را فاسد و ضد مردمی توصیف کرده

کند اد اشاره مینژ، به قسمتی از نامه احمدی«نژاددونالد عزیزِ احمدی»نیز با انتخاب تیتر  پُلیتیکو

. گذردکه وی خطاب به ترامپ، نوشته است: چهار سال مدت زمان زیادی است، ولی خیلی زود می
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ای خود به ترامپ، وی را پند و اندرز کلمه 3500نژاد در نامه افزاید احمدیپُلیتیکو در ادامه می

 . کندتوصیف میجویانه نژاد را آشتینگارنده مطلب همچنین، لحن نامه احمدی. دهدمی

، «تایمز آو اسرائیل»های صهیونیستی از قبیلو رسانه آسوشیتدپرس خبرگزاری آمریکایی

 . اندنیز این خبر را پوشش داده «هاآرتص»و « یدیعوت آحارنوت»

 انتظار پاسخ از ترامپ را ندارماحمدی نژاد:  

آمریکا انتخاب شدند،  عد از اینکه آقای ترامپ بعنوان رییس جمهوریبخبرگزاری یورونیوز: 

 ، آیا پاسخی هم دریافت کردید؟نامه ای را به ایشان نوشتید شما

ها را به ایشان من آن وعده . آقای ترامپ ادعاهایی کرد و وعده هایی به مردم داد احمدی نژاد:

همه ما وظیفه داریم . بعنوان یک وظیفه انسانی. یادآوری کردم و راه اجرای آنها را به ایشان گفتم

مهم . حاال اینکه ایشان بپذیرد یا نپذیرد، مهم نیست. که به همدیگر یادآوری کنیم و تذکر بدهیم

م راه درست است کدام راه غلط به ایشان گفته ام که کدا. این است که من وظیفه ام را انجام دادم

 .است

دیپلماسی عمومی . من انتظار ندارم که ایشان پاسخی بدهد چون این یک دیپلماسی عمومی است 

ما فکر . !نیازمند پاسخ اختصاصی نیست بلکه خطابش همه بشریت است اما با نام بردن از یک فرد

ما باید همه از جمله آقای ترامپ را . دمی کنیم که اصوال تمام انسان ها باید با هم گفت و گو کنن

او گفته است که نظام آمریکا فاسد . آقای ترامپ ادعاهایی کرده است. به راه درست دعوت کنیم

من همان . است و مردم در فقر زندگی می کنند و من می خواهم این مشکالت را حل و فصل کنم

اما ایشان مسیر دیگری را . شکل استگفتم راه حل صحیح این مسائل، بدین . ها را به او گفتم

 7من به ایشان و به تمام . من انتظار جواب مستقیم آقای ترامپ را خطاب به خودم ندارم. رفت

به تمام ملت های جهان . میلیارد جمعیت جهان می گویم زیرا این یک دیپلماسی عمومی است

م ندادند، بدانید که از مسیر خارج می گوییم که آمریکا باید این اقدامات را انجام دهد و اگرانجا

. آقای ترامپ! شما این قول ها را داده اید، حاال وقت عمل است. در اصل دعوت می کنیم. شده اند

. اگر عمل کرد، از او تشکر می کنیم و اگر نه، سرنوشت او مانند آقای بوش و آقای اوباما می شود

 ی کجاست؟ آیا کسی او را دوست دارد؟آن ها کجا هستند؟ آقای بوش کجاست؟ در افکار عموم
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 احمدی نژاد به ترامپ متن نامه

 عالی جناب آقای دونالد جان ترامپ

 رئیس جمهور محترم ایاالت متحده آمریکا

 ابر شمسالم 

از فضای . جناب عالی در انتخابات اخیر آمریکا به ریاست جمهوری این کشور برگزیده شده اید

چنین استنباط می شود که نتیجه انتخابات بر خالف روال معمول و سیاسی و رسانه ای آمریکا 

 . خارج از اراده و پیش بینی هیات حاکمه و جریان اصلی پشت صحنه سیاست آمریکا بوده است

مواضع حزب رقیب و برخی از اعضای حزب شما و اغلب رهبران غربی نیز همین مطلب را القاء 

بخشی از مطالبات واقعی و انباشته مردم  رتخابات اخیصرفنظر از صحت و سقم آن، ان. می کند

 . آمریکا را آشکار کرد

 . موضوعاتی را با شما در میان می گذارم ،با استقبال از این امر و با امید به تاثیرگذاری

موارد مهمی را به دو رئیس جمهور پیش از شما نیز  ،همچنانکه قبال نیز سعی کردم در قالب نامه

 . منتقل نمایم

 الف : مقدمه

این نامه مطلقا سیاسی به معنای رایج آن نیست بلکه امروز از یک انسان به یک انسان دیگر  -1

این نامه از موضع انسانی و عالقمندی و دلسوزی به مردم آمریکا و دیگر ملت ها نوشته . است

 . العه نماییدانتظار دارم که جناب عالی نیز بر همین منوال و با دید انسانی، آن را مط. می شود

ملتی که . تمدن ساز و فرهنگ آفرین ایران سخن می گویم ،به عنوان فرزند ملت بزرگ -2

با تقدیم هزاران دانشمند و هنرمند و دستاوردهای علمی و فرهنگی  ،در تاریخ پر افتخار خود

 . بی شمار، سهم مهمی در فرهنگ و تمدن جهانی دارد

فرمان آزادی  ،کوروش ،شخصیت بزرگ تاریخسال قبل و توسط  2500ملتی که حدود 

تبعیض نژادی و استثمار را صادر کرده و به آن  ،اندیشه و برابری انسانها و لغو برده داری

 . پایبند مانده است
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 . عدالت و احترام به خوبی مدیریت کرده است ،ملتی که جهان را قرن ها با برادری

ام خمینی)ره( را به جامعه بشری عرضه کرده ام ،ملتی که در دوره معاصر نیز شخصیت یگانه

 . است

رهبری که ترجمان عشق و محبت انبیاء الهی به همه انسانها و پرچمدار آزادی و عدالت و 

 همه یاور و یار انسانی –مصلح بزرگی که با نگاه الهی . برادری برای همه ملت ها بوده است

دوستی و عدالت و منادی اصالحات اساسی به نفع  ،گر صلحفریاد و ستمدیدگان و مظلومان

 . همه ملت ها بوده است

فرهنگی و اجتماعی و مردمان گوناگون از پنج قاره  ،با بسیاری از شخصیت های سیاسی -3

این نامه می تواند شامل . جهان مالقات و در باره مسائل بین المللی گفت و گو داشته ام

 . از صاحبنظران و شخصیت های معاصر نیز تلقی گردد دیدگاههای دیگر ملت ها و بسیاری

 
من و شما نیز مانند دیگر انسانها بنده و مخلوق خداوند یگانه هستیم و برای زندگی  -4

برتری جویی و تجاوز طلبی خلق نکرده  ،خداوند ما را برای دشمنی. جاوید خلق شده ایم

روت ها و فرصت های خدادادی و در انسانها همه با هم مساوی و در مالکیت زمین و ث. است

جوهره حقیقی انسان در یگانه پرستی و عشق ورزیدن به دیگران و . حقوق انسانی برابرند

 . تالش برای رفاه و سعادت آنان شکوفا می شود

به خداوند نزدیک می شود و رستگاری ابدی را برای خود  ،انسان در مسیر خدمت به دیگران

انسان حقیقی و برنده واقعی رقابت ها و مسابقات این دنیا  ،عبیر دیگربه ت. به ارمغان می آورد

کسی است که عمرش را در خدمت رفاه و آسایش دیگر انسانها و در راه رفع ظلم و برقراری 

 . عدالت و دوستی می گذراند

برخورداری از رای و اعتماد مردم و نمایندگی آنان از یک سو موجب افتخار و از سوی  -5

، کنون برای خودتان زندگی کرده ایداگر شما تا . موجب مسئولیت بسیار سنگینی استدیگر 

 . علی القاعده از این پس باید برای مردم آمریکا و جامعه انسانی زندگی کنید
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انتخاب شدن به ریاست جمهوری آمریکا یک فرصت تاریخی اوال برای منتخب و ثانیا  -6

گرچه چهار سال زمانی طوالنی است ولی خیلی . هاستبرای انتخاب کنندگان و دیگر ملت 

 . باید قدر فرصت را دانست و از همه لحظه های آن به درستی استفاده کرد. زود می گذرد

منتخبین ملت ها و حاکمان هرگز نباید خود را برتر از مردم، صاحب اختیار و مسلط بر  -7

، تواضع و پیگیری خواسته های حاکمان، شانی جز خدمتگزاری به مردم. آنان تصور کنند

 . آنان ندارند

. همه پیامبران الهی از جمله حضرت عیسی)ع( حامل پیام واحد و در خدمت مردم بوده اند

خداوند در قران کریم به پیامبر بزرگوار حضرت محمد )ص( می فرماید: تو فقط یک یادآوری 

 . کننده هستی و بر مردم سیطره نداری

مانروایی بر مردم و تاسیس امپراتوری بلکه آمده اند تا انسانها را متحد و پیامبران نه برای فر

 . عدالت و عشق را در زمین منتشر نمایند ،آزادی ،همدل کنند و توحید

. این قوانین تغییر ناپذیرند. قوانین حاکم بر جوامع انسانی را خداوند وضع فرموده است -8

دارند و در مسیر خدمت به مردم تالش می کنند، کسانی که مهر و محبت انسانها را در دل 

در حقیقت مهر خدا را در دل خویش انباشته اند و سرنوشت زیبایی در انتظار آنان است و 

 . در این دنیا و جهان آخرت جاوید و سرفراز خواهند بود

ترجیح منافع و رضایت عموم مردم و ملتها بر منافع و رضایت اقلیتی سیری ناپذیر از  -9

 . سردمداران ثروت و قدرت، امری عقالنی و موجب نیک نامی حاکمان است

 : انتخابات دوره در عالی جناب مواضع و آمریکا وضعیت باره در نکاتی –ب 

 !آقای رئیس جمهور

جناب عالی از تاریخ آمریکا و رفتار حاکمان آن با دیگر ملت ها به خصوص در نیم قرن اخیر 

نارضایتی از حاکمان آمریکا به حدی است که وضعیت داخلی آمریکا . به خوبی اطالع دارید

 . و ظلم هایی که بر مردم آن کشور می رود را نیز شما بهتر از هر کس باید بدانید

ساختار حکومتی آمریکا و دستگاه رسانه  ،جناب عالی به صراحت این سیاست ها و عملکردها
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جناب عالی اعالم کرده اید که می خواهید . ایدای شکل دهنده افکار عمومی را تخطئه کرده 

 . شرایط را به نفع مردم عوض کنید

 :الزمه تحقق این وعده ها، توجه به موضوعات مهمی است که به برخی از آنها اشاره می کنم

نظام سیاسی و ساختار انتخاباتی آمریکا را فاسد و ضد مردمی  ،جناب عالی به درستی -1

رای مردم را به اسارت گروهی  ،انتخاباتی آمریکا برای دهه های متوالی نظام. توصیف کرده اید

گروهی که در ظاهر در قالب دو حزب حکومت می کنند اما در واقع . اندک گرفته است

 . نماینده یک اقلیت، یعنی سردمداران ثروت و قدرت جهانی اند

کاری  ،از این اسارت تحمیلیتغییر نظام انتخاباتی آمریکا و آزاد کردن اراده و منافع مردم 

 . بزرگ و اصالحی اساسی است

می توان  ،روشن است که تنها از رهگذر یک برنامه جامع و تکیه بر اراده واقعی مردم آمریکا

دارای قدرت  ،بر این باورم که جایگاه ریاست جمهوری در آمریکا. این وضعیت را اصالح کرد

امیدوارم شما اولین رئیس . کار بزرگ استو ظرفیت مناسبی برای پیشگام شدن در این 

جمهور ایاالت متحده باشید که پایه گذار تحوالت بنیادین در جهت تحقق خواست حقیقی 

 . مردم می شوید

پیشرفت این کشور  ،خود را برتر از دیگران پنداشته ،متاسفانه دولت های متوالی آمریکا -2

عزت و  ،ه مردم آمریکا را در فقر دیگرانبرخورداری و رفا ،را در عقب نگه داشتن دیگران

 . بزرگی آن را درتحقیر دیگران و امنیت آمریکا را در ناامنی دیگران جست و جو کرده اند

اگر همه دولت های دنیا از همین منظر به عرصه بین المللی بنگرند و بر همین مبنا عمل 

نمی توانند با این سیاست کنند، نتیجه چه خواهد شد؟ باور من این است که مردم آمریکا 

ها و عملکردها همراهی کرده و به دنبال تحقیر و فقر و ناامنی دیگران و تصرف ثروت آنان 

 . باشند

از این سیاست ها و رفتارها مطلع شده  ،هرگاه مردم آمریکا از ورای فضای غبار آلود رسانه ای

 . رائت کرده انداند، بالفاصله آن را محکوم کرده و از عامالن آن ها اعالم ب

اراده و منافع  ،باید به همه ملت ها و فرهنگ ها ،اگر به دنبال اصالح اساسی و ماندگار هستیم

باید به دنبال . باید در شادی ملت ها شاد و در غم آنان شریک باشیم. آنان احترام بگذاریم
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ز برتری جویی و برابری و برادری میان ملت ها باشیم و به حقوق ملت ها احترام بگذاریم و ا

 . تالش برای سلطه بر دیگران خودداری نماییم

هزار  23جناب عالی اعالم کرده اید که خزانه داری کل آمریکا طی چند سال حدود  -3

معنای این سخن آن است که با سوء استفاده از . میلیارد دالر دارایی کاغذی خلق کرده است

این رقم از جیب ملت های جهان  ،ه کاال و خدماتجهان روایی دالر و بدون کار و تالش یا ارائ

متاسفانه این سرقت بزرگ و مدرن به نام مردم آمریکا ولی در واقع به . برداشته شده است

این بدان معناست که دولت و هیات حاکمه آمریکا به . نفع عده ای خاص انجام شده است

آمریکا به این بزرگترین دستبرد  گمان ندارم که مردم. همین مقدار به دیگر ملت ها بدهکارند

 . تاریخ راضی باشند

انتظار این است که ثروت ربوده شده ملت ها به آنها بازگردد یا الاقل این روند غیر انسانی و 

 . این یک اصالح اساسی و ساختاری است. مخرب متوقف گردد

میلیون فقیر و میلیون ها بیکار اشاره کرده  70آقای رئیس جمهور !جناب عالی به وجود  -4

شما اعالم کرده اید . اید و گفته اید که حل مسائل داخلی آمریکا در اولویت کاری شماست

جناب عالی به هزینه شش هزار میلیارد دالری . که قدرت دفاعی آمریکا تحلیل رفته است

هزینه نظامی اعالم شده دولت  می دانید که. آمریکا در جنگ خاورمیانه نیز اشاره کرده اید

 . میلیارد دالر است 700آمریکا سالیانه حدود 

کارشناسان معتقدند که دفاع از مرزهای جغرافیایی آمریکا و تامین امنیت داخلی آمریکا و 

میلیارد دالر در  200تامین امنیت داخلی آن کشور، در تهدیدهای امروزی، نباید بیش از 

 . سال هزینه داشته باشد

سئوال اساسی این است که چه کسی به دولت آمریکا ماموریت برقراری امنیت در جهان را 

دخالت در امور دیگران و لشکر کشی به دیگر مناطق و تحمیل هزاران پایگاه  داده است؟

کشتار  ،تفرقه ،جنگ ،نظامی و امنیتی و اطالعاتی آمریکا در نقاط مختلف جهان جز ناامنی

نتیجه ای داشته است؟ آیا این اقدامات جز ایجاد کینه و نفرت نسبت و آوارگی ملت ها چه 

دستاورد  ،بدنامی برای ملت این کشور و تحمیل هزینه های نظامی ،به سردمداران آمریکا

 دیگری برای آمریکا به همراه داشته است؟
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وشن اگر همه دولت ها بخواهند رفتاری مانند دولت آمریکا داشته باشد، کدام چشم انداز ر

از صلح و امنیت در برابر جامعه بشری قرار خواهد گرفت؟ آیا بهتر نیست با توقف جنگ 

بر ایجاد فضای تفاهم بین المللی و پایان  ،افروزی و عدم دخالت نظامی در دیگر نقاط جهان

 دادن به رقابت تسلیحاتی و جنگ و کشتار مردم تاکید شود؟

توسعه رفاه مردم آمریکا و رفع فقر و بیکاری صرفه در این صورت منابع قابل توجهی نیز برای 

 جویی خواهد شد، آیا این بهترین راه برای تغییر نگاه ملت ها به هیات حاکمه آمریکا نیست؟

 
به منزله وارد شدن در مسابقه  ،توجه دارید که تکیه بر سالح و تهدید دیگران ،عالوه بر این

 . بی پایان و پرهزینه تسلیحاتی است که فرجامی جز جنگ و نابودی ملت ها ندارد

امروز بر همگان آشکار شده است که ادعای تامین امنیت و ایجاد صلح در دیگر سرزمین ها 

ر ادعایی دروغین و پنهان کردن اهداف استعماری زی ،با تکیه بر سالح و جنگ افروزی

 . شعارهای انسانی است

جنگ جنگ می . مسابقه در تولید و صدور سالح چگونه می تواند صلح و امنیت ایجاد کند

 . آورد و صلح هرگز با جنگ برپا نمی شود

باورها و  ،صلح و امنیت پایدار فقط با تغییر نگاه ها. کشتار فقط کینه ها را انباشته می کند

احترام به حقوق دیگران و اجرای  ،ار را باید در مهرورزیامنیت پاید. رفتارها برپا می شود

بهترین قدرت دفاعی، قدرت مردم و رضایتمندی آنان است و این . عدالت جست و جو کرد

 . جز درسایه اجرای عدالت و احترام به انسانها حاصل نمی شود

الت نظامی اگر جناب عالی پیشگام در برچیدن مسابقه مرگبار تسلیحاتی و توقف حضور و دخ

در . در مناطق دیگر شوید، از کشتار و آوارگی میلیونها انسان در سال جلوگیری خواهد شد

این صورت می توان صدها میلیارد دالر از هزینه های نظامی و امنیتی جهان کاسته و آن را 

آموزش و رفاه ملت ها و کاهش فاصله طبقاتی و دیگر نابسامانی ها کرد و  ،صرف بهداشت

 . ناامنی را از بین بردریشه 

آیا وقت آن نرسیده است که همه باور کنیم که جامعه انسانی بیش از سالح و قدرت نظامی 

عدالت و برادری نیازمند است؟ خود برتربینی عملی شیطانی و ریشه همه  ،به اندیشه انسانی
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تبدیل شود  آیا وقت آن نرسیده است که سالح ها به قلم. نابسامانی های جامعه انسانی است

 تبعیض و کینه ورزی جای خود را به برابری و برادری بدهد؟ ،و خودبرتربینی

سازمان ملل متحد بزرگترین دستاورد تجارب تاریخی و میراث مشترک بشری و محصول  -5

ایده ای بسیار متعالی برای  ،تشکیل سازمان ملل. امید بشریت برای ساختن دنیایی بهتر است

وم ملت ها در مدیریت جهان و برقراری صلح و امنیت پایدار و تامین مشارکت عادالنه عم

 . رفاه و تعالی برای همگان است

سازمان ملل تاسیس شد که جنگ ها برچیده شود و تعامل سازنده و گفت و گو و برادری 

 . جای جنگ افروزی و مسابقه تسلیحاتی را بگیرد

 . دیکتاتوری و استکبار بنشیندسازمان ملل تاسیس شد تا خرد جمعی بشریت جای 

مشارکت آزاد ملت ها در مدیریت جهانی تهدید نیست بلکه فرصت ارزشمندی است که همه 

 . مصلحان حقیقی از آن استقبال می کنند

مانع از کارکرد صحیح آن شده  ،متاسفانه سیطره دولت های متوالی آمریکا بر این سازمان

از این سلطه مخرب  ،ر اراده جمعی و آزاد ملت هاوقت آن رسیده است که مرکز تبلو. است

 . البته این کار نیازمند مردانی تاریخ ساز و اتخاذ تصمیمی بزرگ است. آزاد شود

بدخواهان مردم آمریکا در صدد جلوگیری از اعمال اراده مردم آمریکا برای ایجاد اصالحات  -6

آنان برای ایجاد انحراف . هستنداساسی در ساختارها، سیاستها ورفتارهای حاکمیت آمریکا 

در حرکت عمومی مردم آمریکا به سوی اصالح حقیقی و احقاق حقوقشان آدرس غلط می 

 . دهند

متاسفانه عده ای به دنبال توسعه نگاه تبعیض آلود و نژادپرستانه و منفعت طلبانه در روابط 

 . گسترش مرزبندی های کاذب و فاصله انداختن بین مردم هستند ،انسانی

رنگ و حتی جغرافیا می خواهند بین مردم  ،نژاد ،شیاطین تحت عناوین مختلف از جمله دین

 . فاصله انداخته و با گسترش کینه ورزی برای خود فرصت ایجاد کنند

جهان انسانی در یک روند تکاملی به سوی جامعه واحد پیش می رود و در این مسیر به 

 . گوناگون از بین مردم و ملت ها استدنبال برداشتن مرزها و فاصله های 
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بین ملت ها با هر دین و اندیشه و . انسانها از یک ریشه و اصل و دارای روح الهی و محترمند

رفع مشکالت جامعه بشری و ساختن دنیایی بهتر . دشمنی و خصومتی وجود ندارد ،نژاد

 . نیازمند وحدت و یاری دست های تک تک مردم جهان است

  :بزرگ، شاعر پر آوازه ایرانی به قول سعدی

 بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند

 چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

همه . همه باید برای ساختن فردای بهتر و برای بسط دوستی و عدالت و آزادی تالش کنیم

هبری در این اقدام مقدس را در اختیار مردم باید خود را مسئول بدانند و فرصت مشارکت و ر

گمان ندارم که هیچ انسان عاقلی تالش برای خشکاندن ریشه نژادپرستی و . داشته باشند

 . تبعیض نژادی در آمریکا را مالمت کند

ابزاری ضد انسانی در دست قدرت های جهانی برای ایجاد ناامنی و تفرقه و  ،تروریسم -7

 . تحمیل اراده و سیاست های آنان بر ملت ها و دولت هاست

از سوی  ،متاسفم یادآوری کنم که اگثر گروههای تروریستی شناخته شده امروز دنیا

ند یا در میانه راه در تجهیز و تقویت شده و می شو ،دستگاههای امنیتی آمریکا پایه گذاری

مبارزه ریشه ای با تروریسم ؛ قطع منابع مالی و . خدمت امیال آن دستگاهها قرار گرفته اند

مالی و تسلیحاتی نهادهای امنیتی آمریکا و دولت های هم پیمان  ،حمایت های اطالعاتی

جبات انتظار عمومی آن است که جناب عالی با این اقدام مو. آمریکا از تروریست هاست

 . خوشحالی و سپاس همگان و بویژه ملتهای تحت ستم تروریسم را فراهم کنید

امیدوارم روزی اندیشه خود برتربینی که ریشه تروریسم و بسیاری از نابسامانی های جامعه 

 . بشری است به اندیشه انسانی متحول شود

. آن دیار استپیشرفت ها و موجودیت امروزی آمریکا محصول مهاجرت ملل مختلف به  -8

حضور و تالش سازنده نخبگان و دانشمندان از کشورهای گوناگون از جمله جمعیت میلیونی 

باید روح سیاست . هموطنان ایرانی اینجانب نقش مهمی در پیشرفت آمریکا داشته است

آمریکای امروزی  ،به تعبیر دیگر. حاکم بر آمریکا متوجه احترام به تنوع ملل و نژادها باشد

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

268  

 

 دولت بهار

هیچ کس نمی تواند خود را مالک . ق به همه ملت ها و از جمله بومیان آن سرزمین استمتعل

باید مراقب بود همان کسانی که مسئول ناهنجاری . و دیگران را میهمان یا مهاجر بشمارد

 . های امروز آمریکا هستند نفوذ نکنند و آدرس غلط ندهند

عالی همت خود را صرف مبارزه با ریشه انتظار زیادی نیست که جناب  !آقای رئیس جمهور

 . حمایت کنید ،های فساد نموده و از مردم مظلوم که نوعا در خدمت سازندگی آمریکا هستند

 ج : و اما آخرین توصیه ها

آرزوی هر ملتی است  ،قوی و غنی و موثر در روابط بین الملل ،داشتن کشوری پیشرفته -1

اما این به معنای برپایی امپراتوری و دخالت در امور دیگران یا فخر فروشی و تسلط بر دیگر 

 . ملت ها نیست

باور دارم که سرزمین آمریکا به اندازه کافی از منابع طبیعی و ثروت های خدادادی برای 

یازی به دست اندازی به ساختن یک زندگی متعالی و پیشرفته و پایدار برخوردار است و ن

عادالنه و  ،ملت آمریکا شایستگی آن را دارد که در یک تعامل سازنده. منابع دیگران ندارد

از همه امکانات و فرصت ها برخوردار و دارای زندگی متعالی و پایدار  ،برابر با دیگر ملت ها

 . باشد

و احترام به حقوق سایر  پذیرش ،اطمینان داشته باشید که تالش برای گسترش رفتار انسانی

ایجاد فرصت کار سازنده . ملت ها و کوشش برای استقرار عدالت همواره پسندیده بوده است

رفع مشکالت حاد مردم، اصالحات ساختاری و ساختن آمریکا در  ،برای جوانان آمریکا

ل ملت ایران با استقبا ،از جانب عموم ملت ها و پیشاپیش آنان ،جغرافیای ایاالت متحده

 . مواجه خواهد شد

احترام به . زنان مظهر جمال خداوند و زیباترین و ارزشمندترین هدیه خداوند هستند -2

 . زنان و تکریم آنان، از نشانه های جوانمردی است

مردان بزرگ تاریخ باالترین احترام را برای زنان قائل بوده و توانایی های خدادادی آنان را به 

استثنایی و در بهترین و  ،نان در حیات و تعالی جامعه انسانینقش ز. رسمیت می شناسند
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اجتماعی و فرهنگی و سایر عرصه ها از  ،مدیریت زنان در امور علمی. باالترین شکل است

 . دقیق ترین و بهترین ها بوده است

محبت یگانه خواهری و غیرقابل جایگزین بودن  ،همه ما مفهوم عمیق عشق بی بدیل مادری

امیدوارم زنان در جوامع مختلف و از جمله جامعه . جایگاه همسری را به خوبی درک می کنیم

همواره در کمال عزت و کرامت در ساختن جامعه مطلوب، مشارکت و رهبری موثر  ،آمریکا

 . و سازنده داشته باشند

هیچ اثری . یب و پر افتخار ملت بزرگ ایران را یادآوری کنمالزم نمی بینم تاریخ پر فراز و نش

اما ملت ایران . از دشمنان و بدخواهان بددل و کینه ورز ملت ایران در زمین باقی نمانده است

زنده و بالنده است و تمام حوادث کوچک و بزرگ تاریخ را با موفقیت پشت سر گذاشته و 

تنها به این نکته بسنده . ا در اختیار خود داردملت ایران آینده درخشان ر. خواهد گذاشت

می کنم: یادتان باشد تصویری که رسانه های آمریکایی از ملت ایران ارائه می کنند، هرگز 

 . منعکس کننده واقعیت های مردم بزرگ و شریف ایران نبوده و نیست

 !آقای رئیس جمهور

ا دارید که با آغاز اصالحات اساسی شما امروز این فرصت تاریخی ر ،باوجود مردم خوب آمریکا

 . و تالش در این راه،آغازگر تحولی بزرگ باشید و نام نیکی را از خود برجای بگذارید

امیدوارم از طوالنی شدن نامه که اقتضای یک صحبت اساسی و سازنده است خسته نشده 

 . باشید

و موفقیت و صلح و  از خداوند مهربان برای همه ملت ها و همچنین مردم آمریکا سربلندی

آزادی و عدالت و رفاه و برای جناب عالی در انجام مسئولیت سنگین اصالح ساختاری نظام 

 . موفقیت مسالت دارم ،آمریکا و تامین خواست مردم

 محمود احمدی نژاد

 خادم ملت ایران
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 96و ورود به انتخابات بقایی  حمایت از کاندیداتوریتا توصیه رهبری از 

 

 کنیمملت، آنچیزی نیست که امروز مشاهده می شان این

 رویماحساس عمومی این نیست که رو به جلو می

 

درباره توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر عدم ورود حضرتعالی به انتخابات، کارشناسان  :سوال

مسائل سیاسی بر این باورند که فرمایشات مقام معظم رهبری صرفا یک توصیه بوده است و امر و 

 نظر شما چیست؟ . نهی در کار نبوده است

این دوره به عنوان کاندیدا حضور مقام معظم رهبری به من توصیه کردند که من در  احمدی نژاد:

این بدین معنا  !پیدا نکنم، نه اینکه نسبت به سرنوشت کشور و مسائل مهم کشور بی تفاوت باشم

تک . نیست که در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره مشارکت نکنم و حضور نداشته باشم

ه این توصیه، نهی کامل اینجانب عده ای می گویند ک. تک ایرانیان با حضور خودشان تاثیرگذارند

البته شخص مقام . است و عده ای میگویند که این صرفا یک توصیه است و امر و نهی نیست

صرفا . معظم رهبری هم در سخنانشان فرمودند که نه می گوییم بیایید و نه می گوییم نیایید

برنامه ای برای ریاست همانطور که اشاره کردم من . توصیه به یک برادر مومن است. توصیه است

 . نداشتمجمهوری 
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در پاسخ به مقام معظم رهبری اعالم کردید در انتخابات شرکت نخواهید کرد تا  وقتیاز  :مجری

 که تصمیم جدیدی اتخاذ کردید؟ ثبت نام کردید چه اتفاقی رخ داد روزی که

است؟ باالخره شما شرایط االن با هفته قبل یک جور . کردشرایط به طور کلی احمدی نژاد: 

من که همه اخبار دنیا را نمی خوانم . رسانه ای هستید و خبرها را لحظه ای تعقیب می کنید

االن اوضاع با یک ماه قبل یک جور است؟ . چون فرصت نمی کنم ولی شما علی القاعده باید بدانید

االن . همه کشورها تغییرات در داخل و خارج خیلی سریع اتفاق می افتد، در کل منطقه و در. خیر

در خود آمریکا، . ماه قبل است؟ فرق کرده است 6اوضاع در عراق سوریه، سعودی و حجاز مثل 

تحوالت جهان سرعت . ماه قبل یکی است؟ خیر، تغییرات خیلی سریع اتفاق می افتد 6االن با 

هست کال  این نظمی که االن در دنیا. البته به سمت عدالت و کرامت انسان هاست. گرفته است

 . زیر و رو خواهد شد و تغییر می کند

اینکه شما چند ماه پیش، بعد از کاندیداتوری . شما اشاره کنمدیگر می خواهم به تناقض  :مجری

آقای بقایی، بیانیه صادر کردید و گفتید که من از هیچ کس حتی از نزدیکانم حمایت نخواهم 

آقای . که شما از آقای حمید بقایی حمایت کردیدهنوز یک ماه از بیانیه شما نگذشته بود . کرد

 ؟احمدی نژاد! آیا آن زمان دروغ گفتید که از هیچ یک از کاندیدایی حمایت نمی کنید

شما گفتید بعد از اینکه آقای بقایی . شما یک تاریخ را جا به جا کردید. متشکرم احمدی نژاد:

قبل از ]اعالم کاندیداتوری[ آقای بقایی من نه خیر! . اعالم کاندیداتوری کرد، من اطالعیه دادم

مثل این است که شما . اطالعیه دادم و بعد هم توضیح دادم که آن اطالعیه برای چه بوده است

سه ماه بعد وقتی می روید به شما . به یک پزشک مراجعه می کنید و به شما می گوید آب نخور

تر چرا تناقض دارید؟! آن حرفِ مهرماه می گوید آب بخور! شما به آن پزشک می گویید آقای دک

هم  95بیست و سوم بهمن ماهِ . مخاطبان آن مشخص اند. برای شرایط همان مهرماه بود 95سال 

 . شرایط خودش را دارد و مخاطبش هم مشخص است

کاندیداتوری ایشان]حمید بقایی[ مطلع نبودم و تصمیم در زمانی که من اطالعیه را نوشتم از 

اما بعد که ایشان کاندیدا شد و شرایط عوض شد، من از ایشان . ص دیگری بودندمخاطبم اشخا

]مهرماه[، جای دیگر جواب  مدادیک عده را آیا جرمی مرتکب شدم؟ آنجا جواب . حمایت کردم

این حق . وقتی آقای بقایی کاندیدا شد، از ایشان حمایت کردم. عده دیگری را دادم]بهمن ماه[
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چرا می خواهید این حق را از کسی . ندیدای مدنظر خود حمایت کندهرشخصی است که از کا

بگیرید؟ کجای این کار تناقض است؟ یک جابجایی در تاریخ این فکر را به وجود آورده که این 

به عنوان مثال من در جایی گفته ام که هیچگاه در امور سیاسی کشور دخالت . تناقض است

با توجه به نیاز کشور و درخواست مردم از من، وارد مسایل با تغییر شرایط کشور و . نخواهم کرد

من فکر می کنم تناقض از لحاظ لغوی معنای دیگری . آیا این تناقض است؟ خیر. سیاسی می شوم

 . دارد

مقام معظم رهبری شما را از حضور در انتخابات منع کردند تا در کشور دوقطبی شکل  :مجری

رئیسی به صحنه انتخابات، فکر نمی کنید عمال انتخابات دوقطبی با توجه به ورود آقای . نگیرد

 ؟!میرفتآقای رئیسی و آقای روحانی از بین  ه بیندوقطبیِ شکل گرفت شما،و با ورود  شد

شما سوال فرمودید که مقام . قسمت اول سوالتان با بخش پایانی آن متفاوت بود احمدی نژاد:

خابات دوقطبی نشود و فرمودید که االن دوقطبی شده است معظم رهبری فرموده شما نیایید تا انت

ورود ما انتخابات را دو قطبی خواهد کرد  حاال بنظرتان. و از افرادی اسم بردید]رئیسی و روحانی[

 . مشخص است یا سه قطبی؟!

 شدید و نظرتان را نسبت به حواشی ایجاد شده 96ایی وارد عرصه انتخابات  با چه انگیزه :مجری

 چیست؟

یعنی استقالل، آزادی، عدالت، کمال،  دنبال اهداف اساسی انسان همه ما باید به احمدی نژاد :

دنبال اصالح وضع به تعبیری دیگر باید به. رفاه باشیم و جهان را برای امنیت و عزت همه بخواهیم

نوید بخش  حرکت برپایه احترام، صلح، امنیت و حق تعیین سرنوشت برای همه،. موجود باشیم

زندگی بهتری برای جامعه بشری خواهد بود و در این مسیر باید تالش کنیم تا وضعیت کشور نیز 

این رویکرد می تواند بیانگر انگیزه من برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری . اصالح شود

 . باشد

ی انجام وظایف متمدن و با فرهنگ ایران همیشه برا ،تاریخ ساز ،صمیمی ،مهربان ،ملت بزرگ

کنیم؟ چیزی نیست که امروز مشاهده می اما شان این ملت، آن ،است خود در صحنه حاضر بوده
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رویم، بلکه حس عقبگرد و درجا زدن در جامعه احساس عمومی این نیست که رو به جلو می

ن ها نیست و مشوند اخبار منتشر شده، متناسب با واقعیتشود و مردم متوجه میمستولی می

اصالح این وضعیت را ضروری می دانم لذا برای حضور در عرصه انتخابات، احساس مسؤولیت 

 . کردم

مسؤولین باید تالش کنند مردم آزاد باشند و فشار اقتصادی، سیاسی، روحی و روانی را از دوش 

ر شود جنگل، مرتع، معدن و آب را در انحصار بگیریم و بعد دراختیار همگر می. مردم بردارند

در واقع اعتقاد دارم برای اصالح امور کشور نیاز به تدوین . شخصی که دوست داشتیم قرار دهیم

 . ها وجود داردقوانین جدید در همه عرصه

د به قدرت برگردید تا به رفتارهای تند ترامپ علیه ستیعده ای معتقدند که شما می خوا:  مجری

 !ایران پاسخ دهید

ایران دارای آرمانهای متعالی و فرصت های فراوان خدمت است و کشور بزرگ احمدی نژاد: 

سیاست خارجی بخشی از آن محسوب می شود که مبتنی بر عدالت و احترام به همگان است و 

آقای بوش  ،که ما آمدیم 1384همانطور که در سال . این ریشه اصلی صلح و ثبات در جهان است

ه ایران محور شرارت است و می خواهد به افغانستان، ایران را تهدید و اعالم جنگ کرد و گفت ک

عراق و ایران حمله کند اما او در مقابل منطق دولت نهم مجبور شد تغییر رویه بدهد و ما در باره 

بیرون رفتن آمریکا از عراق و نه درباره باقی ماندن نیروهایش در عراق یا حمله به ایران، مذاکره 

آقای . سایر موضوعات هم با ایران مذاکره کند که دوره اش تمام شد البته او مایل بود در. کردیم

ما معتقدیم . اوباما هم تا روز آخر نامه می داد و برای گفت و گو و همکاری اظهار عالقه می کرد

 . که همه چیز را می شود برپایه گفت وگوی مبتنی بر احترام حل وفصل کرد

 مطرح است یبرای هر ایرانکه  یاالن سوال. بودیدسال رئیس جمهور ایران  8شما قبال : مجری

و با آن وضعیت قبلی  چه می بودبرنامه جنابعالی  می شدیدمجددا رئیس جمهور اگر  که اینست

 ؟میداشتچه تفاوتی 

. ما برای اصالحات اجتماعی و اصالحات اقتصادی برنامه بسیار گسترده ای داریم احمدی نژاد:

در حالی که ظرفیت . هستند و شرایط اقتصادی ما مطلوب نیست باالخره االن مردم تحت فشار

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

274  

 

 دولت بهار

های ایران خیلی باالست و از لحاظ اقتصادی می تواند به سرعت در تراز کشورهای درجه یک 

 . جهان قرار بگیرد

بهترین نیروی انسانی، دانش، بهترین تولیدکنندگان و . ایران خیلی بزرگ است و همه چیز دارد

ایران خیلی بهتر می . ابع طبیعی، بهترین فرصت های سیاسی و جغرافیاییمدیران، بهترین من

بخشی از آن نیمه کاره . سال برنامه های گسترده ای را پیاده کردیم 8ما طی . تواند اداره شود

ماند، در بخش دیگری هم به خاطر تغییرات و تحوالت بایستی تجدید نظر شود، به عالوه برنامه 

 . هبود شرایط و پیشرفت کشور تنظیم شده استهای جدیدی هم برای ب

بخش مهمی از ثروت و  یکی از برنامه ها این است که همه مردم در مدیریت کشور مشارکت کنند

نظام بانکی باید اصالح شود و کامال در خدمت مردم و بر اساس عقود . مردم، به خود مردم برگردد

 . نیاز به اصالح دارنددد دیگری هم هست که بخش های متع. اسالمی، تولید و خدمات تنظیم شود

من فکر می کنم حضور در انتخابات نباید صرفا رسیدن به کرسی ریاست جمهوری باشد، اصال ما 

ما باید تالش کنیم وظیفه خودمان را برای اصالح جامعه . این را قبول نداریم، اصال درست نیست

ائتالف و تقسیم پست ها جایی معنا دارد که هدف . اصال دعوای قدرت مطرح نیست. انجام بدهیم

این چند تا . ]کسب[ قدرت است و ما قدرت را می خواهیم بگیریم و بنشینیم با هم تقسیم کنیم

وزارت خانه مال تو، این چند تا مال تو و این هم مال تو! ما اصال این را در جمهوری اسالمی به 

ضمن اینکه ما به . لی مشکالت جامعه می دانیمرسمیت نمی شناسیم و این را از علت های اص

ما اصل اصالحات را قبول داریم، اصال انسان برای اصالحات به دنیا می . همه احترام می گذاریم

. اصل این را که ما باید اصول و مبنا داشته باشیم هم قبول داریم. انقالب برای اصالحات بود. آید

دو ]اصولگرایی و اصالح طلبی[، از یکی بیشتر از آن  ولی فکر نمی کنم وجه اشتراک ما با این

. نه، در کشور آزادی هست و همه می توانند شرکت کنند و مردم باید انتخاب بکنند. دیگری باشد

دیدگاه های مختلف هست، . ما هیچ وقت تالش نخواهیم کرد تا دایره انتخاب مردم را محدود کنیم

هر کس را که مردم انتخاب کردند، محترم و عزیز . ستیک کشور انقالبی ا. کشور هم آزاد است

 . است و همه باید کُمکش کنند

. باید به جایی برسیم که هیچ سانسوری نباشد، همه گوش کنند و همه بتوانند انتخاب کنند 

هر جای دنیا اگر مردم امکان . بهترین اتفاق زمانی می افتد که همه بتوانند آزادانه انتخاب کنند

 . زاد داشته باشند، حتی اگر به یک دایره خاص محدود شوند، انتخاب آنها درست استانتخاب آ
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 از پاسارگاد و مقبره کوروش در دهه فجربازدید 

 «ملی ـ انقالبی»رونمایی از جریان و 

 
 مدیریت متعالی را به نمایش گذاشت ای از کوروش در تاریخ نمونه

 

یادآور انقالب اسالمی مردم ایران است و مردم ایران به در ایام دهه فجر روزهایی که : یادداشت

های سیاسی در مورد پردازند و گروهذکر خاطرات و بررسی نوع مبارزات خود با رژیم پهلوی می

نژاد به پردازند، احمدیها و شعارهای انقالب اسالمی مینزدیکی و دوری راه فعلی کشور به آرمان

وی بعد از زیارت شاه چراغ به تخت جمشید و معبد کورش . کردشیراز مهد تمدن کهن ایران سفر 

کبیر رفت و در آنجا به گشت وگذار پرداخت و با توریست هایی که عموما از شرق آسیا به قصد 

های البته سفر. بازدید از مقبره کورش به پاسارگاد سفر کرده بودند عکس یادگاری گرفت

جمشید و پاسارگاد گیرد، اما سفر اخیر وی به تختقرار میها نژاد همواره مورد توجه رسانهاحمدی

این بار وی بجای بحث عدالت بنظر میرسد . ها منعکس شدبیش از سایر سفرهای قبلی در رسانه

موضوعی که قطعا با خشم . گرایانه استفاده خواهد کرداجتماعی و یا مبارزه فساد، از شعارهای ملی

گرایانه مخالف چرا که آنها با طرح هرگونه شعار ملی. خواهد شدکاران روبرو و مخالفت محافظه

نژاد هم بارها در همین راستا به رئیس جمهور سابق هستند و در دوران ریاست جمهوری احمدی

و « مکتب ایرانی»چه آن هنگام که اسفندیار رحیم مشایی موضوعاتی همچون . حمله کردند

سران »خواست نوروز را با حضور نژاد میمان که احمدیرا مطرح کرد و چه آن ز« اسالم ایرانی»

 . در تخت جمشید برگزار کند« کشورهای دوست
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از مجموعه  95سال  )سالگرد پیروزی انقالب اسالمی(« دهه فجر»در سومین روز از : درست مجری

رجی خابرخی از گردشگران داخلی و ید و با ازدید کردب تاریخی تخت جمشید و مقبره کوروش

اقدامی »از مقبره کوروش و تخت جمشید را شما بازدیدتان  حامیان. یددگاری گرفتیاز عکس نی

در میان همه مدیران ارشد جمهوری اسالمی از »اند که خوانده و نوشته« سابقه و تابوشکنانهبی

رونمایی از و اینکار را  نژاد از این آثار باستانی دیدن کرده استتنها احمدی« تاکنون 57سال 

 -ملی» باورند که و بر اینمیدانند و در سپهر عمومی جامعه ایران  «انقالبی-ملی»جریان 

 .نژاد آینده سیاست در ایران را رقم خواهند زداحمدی ریتها، با محو«انقالبی

نژاد برای پیروزی در انتخابات ترین تاکتیک احمدیاگرچه مهم می گوینداما رسانه های منتقدتان 

اما با کند شدن این حربه در دوران  عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد بود، ، بحث1384سال 

با تحریک احساسات ناسیونالیستی مردم و استفاده از  میکند، این بار سعی شریاست جمهوری

دارد با سفرهای غیر قابل باور از یک  بناو  ، مجددا وارد عرصه قدرت شود«مکتب ایرانی»طرح 

 . دیده شودو  ها مطرح کند، خود را به صورت مضاعف در رسانهمسئول سابق در ایران

عده ای دیگر هم فارغ از سیاست، این سفر احمدی نژاد را در چارچوب حقوق شهروندی بالمانع 

که چرا به شیراز سفر  آمد این سوال را در اذهان مردم به وجودحال . و بدون اشکال میدانند

گرفتید؟با این سفر و چرا با مقبره کورش عکس یادگاری  یدچرا این زمان را انتخاب کرد ید،کرد

 چه پیامی میخواستید به مردم که هدف مخاطبتان است برسانید؟

معتقدم در هر شرایطی، در هر حادثه ای و به هر مناسبتی باید از ایران و ملت ایران : نژاداحمدی

ملتی که در طول تاریخ چند هزار ساله . و فرهنگ آفرین ملتی بزرگ، تمدن ساز. صحبت کنیم

ملتی که نگاه جهانی . خودش، همواره موحد، کمال جو، عدالت طلب، آزادی خواه و صلح طلب بوده

با غم ملت ها . همیشه همه خوبی ها را برای همه می خواسته و بدی ها را برای هیچ کس. داشته

همیشه به دنبال سعادت و کمال جامعه . یک بودهغمخواری می کرده و در شادی ملت ها شر

 . بشری بوده

دانشمندان، . در دامان ملت ما انسان های بزرگ و شخصیت های عظیمی پرورش پیدا کردند

تاریخ . هنرمندان، فن آوران، سیاستمداران، اهل اندیشه، عارفان، شعرا و شخصیت های گوناگون
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کمال، فرهنگ، تمدن و ساختن زندگی سعادتمند  ایران سرشار از رویش های فراوان در خدمت

 . برای جامعه بشری ست

دشمنان ملت ما در طول تاریخ، همواره به دنبال تسلط بر ملت ما بودند و البته همیشه شکست 

صدها بار ایران مورد هجوم قرار گرفت اما به واسطه ریشه های مستحکم اعتقادی و . می خوردند

 . ملت ما ماندگار شد و دشمنان دفن شدند و اثری از آنها باقی نماند فرهنگی این ملت در تاریخ،

دو ویژگی در ملت ما هست که از یک طرف حسادت بدخواهان را برمی انگیزد و از طرف دیگر 

 مایه امید همه ملت هاست:

می . فرهنگ ما یک فرهنگ توحیدی و انسانی و جهانی ست. ویژگی اول فرهنگ ملت ایران است

. ه ملت ایران با آغوشی باز از پیامبران الهی استقبال می کردند و به استقبال می رفتندبینیم ک

چقدر اسالم را زیبا پذیرفتند و هر اندیشه عدالت خواهانه، آزادی طلب و متعالی در دنیا ظهور و 

 . بروز کرده از بهترین محل های جذب، پرورش و صیانت از او ایران و ایرانی ها بودند

فرهنگ کرامت . ستافرهنگ مهربانی . ستافرهنگ دوستی . ستاما یک فرهنگ جهانی فرهنگ 

اصال شما هر کجای . در هر نقطه ای از جهان عرضه شود مورد استقبال قرار می گیرد. ستاانسانی 

اگر به او بگوییم . دنیا نام ایران را ببرید، اولین واژه ای که به ذهن شنونده می آید، فرهنگ است

؟ بالفاصله مثال های فرهنگی برای ما و شما خواهند درا تعریف کن، چیزی از ایران می دانیایران 

اصال جهان را بدون فرهنگ متعالی . این فرهنگ یک سرمایه عظیم برای جامعه بشری است. زد

 . این الزمه و بستر حرکت بشریت و مدیریت جهان است. نمی شود درست اداره کرد

ما تنها کشوری هستیم که سابقه و تجربه طوالنی مدیریت جهان را  ویژگی دوم این است که

این دو ویژگی برای کسانی که می خواهند بر دنیا مسلط باشند و چپاول کنند، بسیار . داریم

یکی از این شخصیت . هزار سال تمدن داریم با شخصیت های بزرگ 8الی  7ما . خطرناک است

 . ا کرد کوروش بزرگ استها که در دامان ملت ایران پرورش پید

او ایستاد و . وقتی مادها به انحراف و فساد گراییدند، یک جوان پاک قیام کرد برای اصالح امور

ده ها ملت زیر . او به دنبال عدالت، آزادی، صلح و امنیت برای همه بود. نظر ملت را حاکم کرد

 . پرچم ایران آن زمان در صلح و صفا و برادری زندگی می کردند
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سال قبل که بشر هنوز مراحل تمدنی و فرهنگی را به اندازه امروز طی نکرده بود و امکانات  2500

و شرایط هم فراهم نبود، خوی استبدادی و استکباری در بسیاری از حاکمان حتی روسای قبایل 

محلی موج می زد، یک فرمانروای بزرگ که بخش عظیمی از جهان را تحت مدیریت خودش 

 . این فرمان یک افتخار است برای همه بشریت. قدرت فرمان صادر می کند داشت در اوج

سال قبل برده  2500. او می گوید آزادی برای همه، آزادی اندیشه برای همه، برده داری ممنوع

هیچ کس حق استثمار و بیگاری ندارد، کسی حق . داری را لغو کرده، در سرزمین بزرگ ایران

نه کسی بشود، کسی حق خونریزی ندارد، حق تحکم و برتری جویی ندارد بدون اجازه وارد خا

 . ندارد

او می رود قومی را که آن زمان تنها قوم موحد و پیرو یکی از پیامبران اولوالعزم در آن زمان بودند 

و تحت سیطره یک حاکم فاسد بودند را با تدبیر و اندیشه و مدیریت خود نجات می دهد آن هم 

مه را آزاد می کند و به همگان آزادی اندیشه و آزادی زندگی و نوع شغل می بدون خونریزی و ه

البته ملت ایران در دامان پر مهر خود از این گوهرهای ناب . دهد و این افتخار همه بشریت است

 . قبل از اسالم و بعد از اسالم تا به امروز. فراوان دارد

بود، دو هزار و چند صد سال قبل، بعضی ها کوروش که یک مرد مومن و یک جوان پاک ایرانی 

بله امروز رئیس جمهور آمریکا هم دم . حواسشان نیست که این در کجای تاریخ اتفاق افتاده است

 . خیلی ها دم از عدالت می زنند برای اینکه بازار عدالت گرم است. از عدالت می زند

زمان بودند آمدند از کوروش بزرگ دوهزار و چند صد سال قبل پیروان حضرت موسی که موحدان 

کمک خواستند، که ما تحت ستم هستیم قومی در این همسایگی هستند که اینها ظلم و ستم 

می کنند، اجازه نمی دهند ما موحد باشیم، اجاره نمی دهند ما خدای بزرگ را پرستش کنیم، در 

ا آزاد کرد، بدون اینکه سرزمینی که به نوعی تحت اداره کوروش بود، حرکت کرد ؛ رفت، آنها ر

 . یک نفر کشته بشود، با تدبیر و مدیریت، با ذکاوت، و بعد هم رفت آزاد کرد و منشور صادر کرد

را بگذاریم کنار هم و  دو منشور منشور ملل متحد را نوشتند، این بعد از او، سال دو هزار و پانصد

احدی حق . به کسی ظلم کندبه لشکریانش فرمان صادر کرد احدی حق ندارد . مقایسه کنیم

ندارد به اموال مردم تجاوز کند، احدی حق ندارد به شخصیت مردم تجاوز کند، کسی حق ندارد 

 . ندکسی حق ندارد کسی را به بردگی بگیرد، همه در اندیشه و بیان آزاد. کسی را به بیگاری بگیرد
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بسیاری . ذوالقرنین استبسیاری از علمای ما معتقدند که او . ستاکوروش یک شخصیت جهانی 

اما من این ها را نمی گویم، من می گویم او یک انسان بزرگ است . معتقدند که او پیغمبر است

انسانیت خود را خوب شناخت و این انسانیت و توانی را . که از انسانیت خود خوب استفاده کرد

او کسی بود که در . تکه خدا در اختیارش قرار داده بود در خدمت به جامعه بشری به کار گرف

 . طول تاریخ یک نمونه مدیریت متعالی را به نمایش گذاشت

ما تقریبا برای قریب . دولت نهم و دهم قدر فرهنگ و شخصیت های ایران زمین را خوب دانستند

. به اتفاق شخصیت های برجسته تاریخی بزرگداشت گذاشتیم و تجلیل کردیم البته در حد توانمان

منشور کوروش یک اثر تاریخی است . بود در سال وردن منشور کوروش به ایرانیکی از آن ها آ

با رایزنی ها و تالش های فراوان آن را آوردیم و مردم آن را . که متاسفانه در اختیار دیگران است

 . از نزدیک دیدند

در  این توانایی و استعداد امروز هم در ایران هست و من مطمئن هستم که ملت ایران هم چنان

خدمت به آزادی، عدالت، کرامت، توحید، صلح و امنیت و سعادت جامعه بشری خواهد بود و 

 . خوش خواهد درخشید

اند کردند یا توانستهتخت جمشید افتخار یک ملت است که هزاران سال پیش اینگونه زندگی می

در واقع شناخت . هستاین استعداد و توانایی در این ملت . چنین معماری و بنایی را برپا بکنند

 . تواند راه آینده را در مقابل ما روشن کندگذشته و شناخت تاریخ می

شود گفت عصاره تخت جمشید بنایی است که می کنیم که چنین سابقه تاریخی داریمافتخار می

سال قبل چگونه  2500. حاال داخلش که بروید بحث خیلی زیاد است. های جهانی استتوانایی

ها ساخته شده یا با قواعد انسانی؟ است، با بهره کشی و استثمار و له کردن انسان ساخته شده

حقوق کارگران پرداخت . دهد که به کسی ظلم نشده استها و اسنادی که داریم نشان مینشانه

 . شده و کارگران بیمه بودند و شخصیت و احترام داشتند

آورد حافظه هویت می. تواند زندگی کندنمی هیچ انسانی بدون حافظه. تاریخ حافظه یک ملت است

تخت جمشید . کار باید بکنید یا چطور زندگی بکنیدگوید کجا باید بروید و چهو هویت است که می

اند کردند یا توانستهگونه زندگی میاز یک طرف افتخار یک ملت است که هزاران سال پیش این
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در واقع شناخت . عداد و توانایی در این ملت استاین است. چنین معماری و بنایی را برپا بکنند

 . تواند راه آینده را در مقابل ما روشن کندگذشته و شناخت تاریخ می

ملت  32ملت یا  28. های جهانی استشود گفت عصاره تواناییتخت جمشید بنایی است که می

ای بودند و جایگاه ویژهآنها همه محترم . ملت زیر یک پرچم بودند، آن هم پرچم ایران 42و یا 

در واقع یک نوع . فرصت مشارکت و اظهارنظر داشتند. فرصت تعامل و همفکری داشتند. داشتند

 . مشارکت در اداره یک حکومت بسیار گسترده وجود داشته است

کنیم که چنین سابقه تاریخی داریم و ملتی هستیم که چنین البته اینکه ما افتخار می 

ها انسان. ونمان هست به معنای فخرفروشی به دیگران یا خودبرتربینی نیستاستعدادهایی در در

ای از تاریخ و در هر هر دستاورد بزرگی در هر برهه. همه یک خانواده هستند، یک خانواده بزرگ

 . هاستای از جهان به دست بیاید مال همه انسانها و ملتنقطه

امروز جهان به این فرهنگ و اندیشه ملت . استنگاه جهانی و نگاه انسانی مال ملت ایران  این

 . ایران به شدت نیازمند است
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 احمدی نژاد و ادبیات غیر اشرافی پوپولیسم

 

نظام های سرمایه داری و دموکراسی های کنترل شده در دنیا شکست خورده و نتوانسته اند به 

 خواسته های به حق مردم پاسخ دهند

 
پوپولیست کسی است که به . آیدگرایی میبه معنای مردم Peopleپوپولیست از  : یادداشت

نژاد طرفدار مردم بود و به مردم گرایش م که احمدییسمت مردم گرایش دارد؛ بنابراین قبول دار

کسی که  . گرا بود، غلط استنژاد عوامداشت و مردم را باور کرده بود؛ ولی اینکه بگوییم احمدی

تحلیل سیاسی نسبت به مسائل سیاسی کشور  ،استاد دانشگاه است ،تحصیالت دانشگاهی دارد

و سمت هایی چون استاندار، شهردار و ریاست جمهوری را در کارنامه خویش دارد نمیتواند  دارد

ای از اشراف در کشور داریم که دستی طبقه. نژاد از ادبیات اشراف به دور بوداحمدی. باشدگرا عوام

 نژاد ادبیات اشراف را نداشتگیرند؛ ولی احمدیهای کشوری قرار میسمتبر سیاست دارند و در 

حتی مراجع هم در بیوتشان را به روی احمدی نژاد در دولت دهم میگویند . و فقط با مردم بود

ها }مراجع تقلید{ داشتند م مگر ایشان درخواستی برای مالقات با آنیم بدانیخواهمی ،بسته بودند

های داخلی  بخاطر حجم باالی مشغله و تنش  ؟نژاد بسته بودندبه روی احمدیکه در بیتشان را 

در بخاطرش رجوع نماید و ای نبوده است که خواستهوقت و اصالً اد ژدولت احمدی نو خارجی 

! اتفاقا یکی از انتقاداتی که به وی میشود  اینست که کمترین ارتباط را با بیوت آیات بسته باشد

 . …عظام داشته است
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این روزها می شــود گفت که در ســراســر دنیا این گونه اســت که مردم به  : خبرگزاری ایتالیا

به خاطر همین است که پوپولیسم شاید صورت کلی از سیاست حاکمیت شان رضایتی ندارند و 

ــد می کند ــت. دارد در دنیا خیلی رش این روزها در ایتالیا . مثال در ایتالیا دقیقا همین طوری اس

چون در واقع کســی . در فرانســه نیز همین طور اســت. خیلی از پوپولیســم حرف می زنند مردم

ــی  ــی که مردم از آن راض ــیاس ــم را پیش می برد که می خواهد جلوی آن حاکمیت س پوپولیس

آیا شما هم در ایران خودتان را به عنوان کسی . نیستند قرار بگیرد و مردم به طرفش جذب شوند

 پوپولیسم شد، به رسمیت می شناسید؟که در واقع وارد این 

. من هم می گویم مردم ناراضی هستند. شما تایید کردید که مردم ناراضی هستند احمدی نژاد :

وقتی مردم ناراضی . من معتقدم باید اراده مردم حاکم باشد و همین معنای دموکراسی است

راسی کنترل شده نتوانسته پس نظام سرمایه داری و دموک. هستند یعنی اراده آنها حاکم نیست

مرکز این کاپیتالیسم و دموکراسی کنترل شده آمریکاست و . اند رضایت مردم را تامین کنند

 . ساختارهای بین المللی االن دیگر مشروعیت الزم برای حمایت از سیستم آمریکا را ندارند

 شما از ساختارهای بین المللی چیست؟ منظور :خبرگزاری ایتالیا

منظور من از ساختارهای بین المللی، بانک جهانی، صندوق پول، سازمان ملل و  نژاد :احمدی 

. و بقیه 7مثل گروه . اتحادیه هایی که آمریکا در آن عضو است. سایر نظامات بین المللی است

 . اینها االن فاقد مشروعیت الزم هستند

 داده اند؟شان را نزد مردم از دست  یعنی مشروعیت :خبرگزاری ایتالیا

دولت هایی که از سیاست های . بله مردم قبولشان ندارند و فاقد مشروعیت هستند احمدی نژاد :

اقتصاد آمریکا در . تجاوزگرانه آمریکا حمایت می کردند، خودشان االن فاقد مشروعیت هستند

ها هم در االن مرز. تازه در داخل آمریکا هم نارضایتی در اوج است. آستانه ورشکستگی کامل است

اول آمریکایی ها در یک نقطه دنیا مسئله درست می کردند اما در داخل . عمل برداشته شده است

االن اگر مشکلی درست کنند بالفاصله به داخل . مرزهایشان در امان بودند اما االن این طور نیست

 . ین دوره استبر این اساس من معتقدم که دوره آقای ترامپ، آخر. مرزهای آمریکا منتقل می شود
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 و بعد چه اتفاقی می افتد ؟ :خبرگزاری ایتالیا

جهان به سمت نظم جدید می رود، جایی که همه ملتها در مدیریت جهان مشارکت  احمدی نژاد:

 . آنوقت آزادی، عدالت، رفاه و امنیت برای همه خواهد بود. کنند

در ایتالیا همه می دانند که نارضایتی وجود دارد و به همین خاطر، بعضی از  :خبرگزاری ایتالیا

برلوسکنی . سیاستمداران از این نارضایتی مردم برای به قدرت رسیدن خودشان استفاده می کنند

آیا شما هم خودتان را به عنوان یکی از پیشگامان پوپولیسم در . نمونه آنها بود که این کار را کرد

 این را به رسمیت می شناسید یا کال نفی می کنید؟ایران، 

ما آزادی، عدالت و همه . ما اصال دنبال قدرت نیستیم بلکه به دنبال اصالح هستیم احمدی نژاد:

به همین خاطر بوده است که ما حزبی . مهم نیست ما کجا باشیم. خوبیها را برای همه می خواهیم

 . نداریم

د که ترامپ آخرین مرحله و آخرین دوره از امپراطوری آمریکاست شما فرمودی :خبرگزاری ایتالیا

مخصوصا در این منطقه، اما چه اتفاقی برای هم پیمانان آمریکا در منطقه می افتد مثل اسرائیل 

 و عربستان سعودی؟

خیلی از . من فکر می کنم که به سمت شکل گیری دنیای جدیدی می رویم احمدی نژاد : 

منظور من مرزهای جغرافیایی نیست بلکه مرزهایی که بین انسانها فاصله  ،مرزها تغییر می کند

ملیتی و مذهبی در حال از بین رفتن است و ما به سمتی می  ،مرزهای نژادی ؛ایجاد کرده است

کسی خودش را برتر از دیگران نداند و به . رویم که همه انسانها از حقوق مساوی برخوردار باشند

 . اشغالگری نباشددنبال جنگ و 

اگر به این مرحله برسیم به این معنایی که شما فرمودید و امپراطوری آمریکا  :خبرگزاری ایتالیا

 در واقع از بین برود آیا آن روز مردم ایران دیگر مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نخواهند گفت؟

که مخالفت با رفتارها و عملکردهای ابراز دشمنی با افراد نیست بل ،شعار مردم ایران احمدی نژاد : 

من مطمئن هستم اگر . دیگر موضوعیت ندارد ،امپراتوری وقتی از بین برود. غلط دولت هاست

 . با اشغالگری، جنگ و تجاوز مخالفت خواهند کرد ،مردم ایتالیا هم برای اظهار نظر آزاد باشند
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 ازی به گفتن این شعار نیست ؟بنابراین به اعتقاد شما دیگر واقعا نی :خبرگزاری ایتالیا

 . وقتی یک عمل زشتی تکرار نشود، دیگر ضرورتی به شعار نیست احمدی نژاد:

شما به عنوان فردی که در دوره ریاست جمهوری سخنان محکمی گفتید، در  :خبرگزاری ایتالیا

اذهان برای مثال صحبتی که در مورد هولوکاست کردید به خوبی در . خاطره مردم ثبت شدید

 آیا فکر می کنید االن روش بیان تفکرتان تغییر کرده است؟. باقی مانده است

مناسبات امروز با مناسبات ده سال پیش متفاوت . اصوال جهان در حال تغییر است احمدی نژاد: 

من آن زمان سعی کردم با طرح . است، منتها ما با جنگ، تجاوز و اشغالگری همچنان مخالفیم

. ار عمومی را با رفتار نظام سلطه که مردم کل جهان را به اسارت گرفته آشنا کنمچند سوال، افک

 . آن کار مربوط به آن زمان بود که انجام شد و اکثریت مردم اروپا هم با نظرات من همراهی کردند

 بنابراین امروز شما دیگر این حرفها را تکرار نمی کنید؟ :خبرگزاری ایتالیا

 . باحث جدید و بسیار مهمتری مطرح استاکنون م احمدی نژاد: 

 می خواهید بگویید که آن موقع دوره برخورد بود و االن دوره آشتی است ؟ :خبرگزاری ایتالیا

امروز کل ملتها به این نتیجه رسیده اند که به . نه! کار زشت، همیشه زشت است احمدی نژاد : 

ن سوالها مثالهایی بود برای اینکه مردم دنیا آ. نظم جدیدی نیاز دارند و این ادامه مسیر قبلی است

سال جلو رفته ایم، بنابراین حرفهای مهمتر و  12االن . متوجه ظالمانه بودن نظم موجود شوند

جدیدتری در جهت مشارکت همه ملتها در مدیریت جهان، ساختن دنیای جدید و آزادی، صلح، 

 . امنیت، عدالت و رفاه برای همه ملتها مطرح است

یعنی می خواهید بگویید که در این دنیای جدید دیگر نباید نگران امپراطوری  :گزاری ایتالیاخبر

 آمریکا باشیم و دنیا محل آرامی برای همه خواهد بود ؟

 . دیگر تجاوز و چپاولی نیست. بله، همه انسانها دارای حقوق یکسان خواهند بود احمدی نژاد: 
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 این اتفاق چه وقتی حادث خواهد شد ؟ :خبرگزاری ایتالیا

یادتان باشد انرژی های . به سرعت داریم به سمت آن حرکت می کنیم. خیلی زود احمدی نژاد: 

. وقتی مردم یک چیزی را بخواهند حتما محقق می شود. متراکم اجتماعی، یکباره آزاد می شود

د کردم ناظر به این مساله است آن سوالی که از شما در خصوصی نارضایتی ملت ها از وضع موجو

 . که همه ملتها خواهان نظم جدیدی هستند، پس محقق خواهد شد

. من در صحبت های گذشته شما شنیده بودم که امام زمان ظهور خواهد کرد :خبرگزاری ایتالیا

 آیا در این نظام امام زمان هم حاضر خواهند بود ؟

ایشان به اتفاق حضرت . در حال حرکت است حتما جهان به سمت ظهور ایشان احمدی نژاد : 

ما نیازمند انسانهای صالح هستیم، کسانی که نماد اراده مردم باشند و اصال خود . مسیح می آیند

از او می ترسید؟ او را غریبه می  االن شما چه حسی نسبت به حضرت مسیح دارید؟. مردم باشند

دوستی مهربان می دانید؟ او اصال بدی کسی  دانید یا آنکه او را در قلب خودتان حس می کنید و

عاشق همه . او سعادت همه را می خواهد. را نمی خواهد و برای قدرت و ثروت تالش نمی کند

. می خواهد جنگ و تجاوز و کینه را ریشه کن کند. است و می خواهد مهربانی را گسترش دهد

هر کس . کمک به مردم می آیند با هم هستند و برای. امام زمان از همان جنس است و بزرگتر

کسی که خواهان آزادی و مهربانی است، در واقع . طالب عدالت باشد، در واقع آنها را می خواهد

مهم این است . با حاکمان موجود جهان چنین چیزهایی به دست نیامده است. آنها را می خواهد

 . که ما آزادی، عدالت و مهربانی را بخواهیم

آیا به نظر شما در این منطقه . گفتید که دولتها باعث رضایت مردم نمی شوند :خبرگزاری ایتالیا

یا هر جا، دولت یا قدرتی هست که از نظر شما به مردمش احترام می گذارد؟ شاید تیپ مثال خانم 

 آنگال مرکل یا کسی در ونزوئال یا در همین منطقه کسی یا دولتی هست؟

. حترام بگذارند، اما با حرفی که من می زنم تفاوت داردبله افرادی هستند که ا احمدی نژاد: 

احترام به یک نفر به منزله احترام به استعدادها و شخصیت یک نفر، به آزادی و اراده یک انسان 

این نظام سرمایه . مطمئن باشید مردم آن کشورهایی هم که شما اسم بردید راضی نیستند. است

خیلی روشن است که . ه اند سعادت مردم را تامین کنندداری و دموکراسی کنترل شده نتوانست

 . شکست خوردند همانطور که کمونیسم نتوانست و رفت، اینها هم خواهندرفت
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 یعنی می فرمایید فقط مدل جمهوری اسالمی باقی خواهد ماند؟ :خبرگزاری ایتالیا

نه من اصال همه دنیا را با هم دارم می گویم ایران هم جزئی از آن است و فرقی  احمدی نژاد: 

 . همه جا باید اراده مردم حاکم باشد. نمی کند

 آیا این همان پوپولیسم نیست؟ :خبرگزاری ایتالیا

تعریف قالبی از یک . اسم گذاری، باعث انحراف از حقیقت اندیشه ها می شود احمدی نژاد: 

ما فکر می کنیم که مشکالت در همه جای دنیا کم و بیش . ا آن را منفی می سازداندیشه، بعض

وجود دارد اما این مشکالت در بسیاری از مناطق جهان، نیاز به یک نظم جدید را مورد تاکید قرار 

از مفاهیمی مانند پست . مهم این نیست که بر روی آن چه اسمی گذاشته می شود. می دهد

آنچه مهم است، محتوای اندیشه است نه نامی . م و نظایر آن استفاده می کنندمدرن، نئولیبرالیس

 . که بر آن گذاشته می شود

شما در دوره ای که رییس جمهور بودید گفتید به مردم کمک می کنید و به  :خبرگزاری ایتالیا

کمک کردن این . آنها پول می دهید و به این وسیله در واقع سوبسیدهایشان را به خودشان دادید

به مردم خیلی خوب است هرچند مردم این را پوپولیسم می نامند ولی شما به صورت اسمی قبول 

بله، . ندارید، ترامپ هم االن همین حرف را می زند و می گوید می خواهم به مردم کمک کنم

صحبت ترامپ هم قطعا نمی تواند به بسیاری از قولهایی که به مردم داده است، عمل کند زیرا 

کردن در مورد ایده آل ها بسیار خوب و شیرین است اما رسیدن و عمل کردن به آن ها در واقعیت 

 خیلی سخت است آیا اینطور فکر نمی کنید؟

واژه درستی نیست! ثروت های خدادادی متعلق به خود مردم است اما  «کمک» احمدی نژاد: 

خدا کره زمین را برای  ؛شما سوال می کنم دولت ها این را در انحصار خودشان گرفته اند! من از

چه کسانی خلق کرده است؟ برای یک عده خاص یا برای همه انسانها؟ من فکر می کنم این مردم 

یک سئوال دیگر این است که آیا دولت ها . هستند که باید ثروت های سرزمینی را مدیریت کنند

است؟ روشن است که دولت ها آزادی را  به مردم آزادی می دهند یا خدا مردم را آزاد خلق کرده

محدود می کنند و سپس بر سر محدوده آزادی به مباحثه می پردازند! در حالی که آزادی متعلق 

همه انسان ها باید آزاد باشند و من فکر می کنم که انسانها مالک ثروت، آزادی، . به انسان هاست

 . وم و آنها را محدود می کنندو قدرت هستند و دولت ها مردم را از این اختیار محر
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دولتها مردم را محدود می کنند و دولت شما و همه دولتها این کار را  ،بله :خبرگزاری ایتالیا

 . کردند

حرف های . دولت ما البته این کار را نکرد ولی هر کس این کار را بکند غلط است احمدی نژاد: 

اینها مشکالت جهان امروز بشر است همه . همه جهان این طور است. من جغرافیای خاصی ندارد

 . جا هست کم و زیاد دارد

 . به نظر می رسد بعد از رئیس جمهوری تان، مذهبی تر شده اید :خبرگزاری ایتالیا

البته رسانه ها، آن تصویری که . بالخره سن باال می رود و چهره ها تغییر می کند احمدی نژاد: 

 . ر می کنند و این هم از چیزهایی است که باید تغییر کندخودشان می خواهند، از افراد منتش

 خبر جعلی می دهند؟ :خبرگزاری ایتالیا

نه، آن ها دوست دارند دنیا را به شکلی که خودشان می خواهند اداره کنند پس  احمدی نژاد: 

 . شخصیت ها را هم باید آن جوری که خودشان می خواهند تعریف و ترسیم کنند
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 مردم در مؤسسات مالی و اعتباریمشکالت  

 

 من فکر می کنم باید این فریادها را شنید

 

تفسیر شد،  44اصل . اتفاقات مهمی در اقتصاد ایران افتاد 84تا  80در فاصله سال های  :مجری

تا . سند چشم انداز نوشته شد و در واقع یک گشایشی در اقتصاد به سمت بازار آزاد اتفاق افتاد

 باشند داشته اعتباری –قبل از آن اجازه داده نمی شد که مردم بانک خصوصی یا موسسات مالی 

 اعتباری، – مالی تعاونی عنوان تحت زیادی تعداد و شد داده اجازه این بعد به 80 سال از اما

 شمادولت . مردم رفتند سپرده گذاری کردند و شد تشکیل کشور در اعتباری – مالی موسسات

سعی کرد که این ها را ساماندهی کند و تحت چارچوب های کنترلی بیشتری قرار دهد، در واقع 

. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سعی کردند که این کار را انجام بدهندبلکه ، شمانه دولت 

اما بعد از دولت شما و در دولت یازدهم تعدادی از این موسسات مالی و اعتباری به مشکل 

ردند و مردم را نیز با مشکالت بسیاری مواجه شدند، بنظرتان چطور میتوان این بحران را برخو

 حل کرد؟

میلیون،  20میلیون،  10، افرادعده زیادی از  که خبر دارید من هم خبر دارم شما :احمدی نژاد

خدمت میلیون، خیلی ها زندگی و خانه یا ماشین خود را فروختند، پاداش پایان  100میلیون،  5

برخی . و بازنشستگی خود را گذاشتند آنجا، تا چندرغاز سودی بگیرند و بزنند به زخم زندگیشان
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می خواهند دختر شوهر بدهند، می خواهند خانه خود را اصالح کنند، بیماری دارند، آموزش 

 یون،میل 1 هزار، 900 با اصال. گذرد نمی اموراتشان بازنشستگی حقوق با یا و …فرزندان را دارند

 . گذرد نمی زندگی امورات هزار، هشتصد و میلیون 1 یا هزار دویست و میلیون 1

با ورود برخی نهادهای نظارتی و ورود بی حساب و کتاب آنها، یک  ،در این سال های اخیر ،بعدها

دفعه خبری از صدا و سیما پخش می شود، یک نفر موضع می گیرد، یک نفر دستگیر می شود یا 

 . میریزداوضاع بسیاری از این بنگاه ها بهم و احضار می شود! 

بروند تخلفات را رسیدگی کنند ولی اصال بحث تخلف و این ها را ندارم، مراجع نظارتی باید  اینحا

ها متوقف شدند، صدها هزار بنگاهبعضی از این . باید مراقب باشند که به اصل کار لطمه وارد نشود

بلکه میلیون ها نفر امروز دچار مشکل شدند و نمی دانند چکار باید بکنند، پاسخی هم دریافت 

ن نیست و از طرف دیگر سودی هم از آن طرف پولشان سپرده شده و در اختیارشا. نمی کنند

بعد برخی مسئولین . زندگیشان نمی چرخد و از دو طرف دچار خسارت شده اند. دریافت نمی کنند

 ؟!شود می چه پولش بقیه پس بگیرد؟ بیاید را چه آخر! برو و بگیر بیا درصد 30 – 35می گویند 

 ؟!است رفته کجا

اینهمه نماینده هایشان مراجعه می . کرده اندعده زیادی هم اکنون مدت زیادیست که تحصن 

خب من از مقامات مسئول  کنند به درب منزل یا دفتر ما که آقا شما چیزی بگویید، کاری بکنید!

یک بنگاهی که دارد . اوال اجازه ندهند کسی بی جهت وارد شود. می خواهم که رسیدگی کنند

حین فعالیت بروند و رسیدگی در اگر تخلفاتی هست . تعطیل شود یا متوقف شودنباید کار می کند 

 . بکنند

یک جو عمومی درست می کنند و مردم را ناراحت و نگران می کنند و می ریزند سر متاسفانه 

خوب چه باید کرد؟ طبیعی است  بنگاه! مسئوالن آن بنگاه را یا می گیرند و یا متوقف می کنند!

خوب . یا باید بانک مرکزی جواب بدهد یا قوه قضائیهکه این بار روی دستگاه حکومتی میفتد! 

 چرا این کار را می کنید!؟

در حین فعالیت برویم و رسیدگی و اصالح کنیم، موظف کنیم و تضمین های الزم را بگیریم که 

االن چند هزار نفر در شهرهای مختلف دائما تحصن میکنند، تجمع . مردم این وسط آسیب نبینند

از مراجع مسئول، بانک مرکزی و شورای . د، ناراحتند، بهشان سخت می گذردو تظاهرات می کنن
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پول و اعتبار یا قوه قضائیه بیایند و ورود کنند و با دقت و کار مدبرانه و کارشناسی حقوق مردم 

را برگردانند یا اجازه بدهند آن ها فعالیت کنند و در حین فعالیت رسیدگی های قضایی و نظارت 

 و با یک عده ای که االن اختیاری ندارند را مردم بالتکلیفکه طور اینبدهند، ولی ها را انجام 

، بگذاریم رو در روی هم! یا بدهیم دست یک دادستانی و بگوییم تو است اموالشان مسدود شده

حل کند؟  ]بحران بانکی را[چطور می تواند ]که حقوق خوانده[یک دادستان برو این را حل کن! 

 اعتماد مورد وارد و به اینکار و اعتباری باشند –پولی و مالی  ،باید افرادی که آشنا به کار بانکی

 . سامان بدهند را کارها این باشند

خیلی از بنگاه های بزرگی که با پول مردم می چرخیده االن دچار آسیب شده است، حتی بعضی 

بنگاه  [پول مردم رفته، آن شخص. از بین رفته است هایشان را برگرداندند ولی دیگر آن اعتماد

هم نمی تواند کارش را ادامه دهد تا پول مردم را برگرداند، این وسط سرمایه گذاری های  ]دار

می  نیمه کاره فراوانی هم انجام شده! حاال نه سرمایه گذاری می تواند تمام شود، نه پول مردم بر

 دهد! خوب این چه مدلی است!؟گردد، نه آن شخص می تواند ادامه 

بعضی از این مردمی که بخاطر تحصن کنار خیایان ها . من فکر می کنم باید این فریادها را شنید

من خواهش می کنم از  می خوابند، به نان شبشان محتاجند! زندگی ها دارد متالشی می شود!

یشتر و یک نگاه عمیق مقامات مسئول در بخش های گوناگون یک مقدار دل بدهند و با توجه ب

 جمهوری همین در مشکل این نهایت در. کنیم حل باید که است مشکلی این باألخره …تر

! باالخره رفته اند از نهادی بیندازیم دن همدیگرگر دائما نمی شود که آمده است، بوجود اسالمی

کرده، یکی  حاال یکی کوتاهی. یک مجوزی گرفته اند و یک نهادی هم موظف بوده که نظارت کند

 شوند؟  می چه وسط این مردم! …اشتباه کرده

مراجعات فراوانی  که بخاطرش راامیدوارم این خواسته مردم . باید ما مراعات حال مردم را بکنیم

هم هست، بشنوند و از کسی که دلسوز آن هاست و می خواهد مسئله را حل کند، انشااهلل بشنوند 

 . و دل بدهند و پای کار بایستند و زود این مسئله را جمع کنند

خوب نیست در شرایطی که دشمنان می خواهند اساس و موجودیت ما را تحت فشار قرار بدهند 

شار مضاعف قرار بدهند، اینجور صحنه ها و اینجور اتفاقات در کشور ما مشاهده و مردم را تحت ف

 . شود
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 آن ندهیو آ ۵+1با  رانیوافق ابرجام: ت

 
نمی شد اگر قرار بود برجام جلوی تحریم ها را بگیرد، تحریم های جدید تصویب  

 

در مراسم دهمین دوره جایزه ملی محیط زیست حل  94خرداد  17: حسن روحانی در یادداشت

ا به تحریم گره زد مردم ر نوشیدنیانواع و اقسام مشکالت کشور را از محیط زیست گرفته تا آب 

گوییم تحریم های ظالمانه باید برود بعضی ها چشم هایشان را زیاد نچرخانند!  اینکه می»گفت: و 

تحریم باید از بین برود تا  ...محیط زیست و اشتغال جوانان حل شودتحریم باید برود تا مسئله 

تا مشکل مالی و بانکی  و آب خوردن  ...و سرمایه گذاری انجام شود کشور بیاید بهسرمایه گذار 

 .«...مردم حل شود

علیرغم تاکید صاحبنظران در مورد پیوند نزدن مسائل داخلی کشور به  ،این موضع گیری روحانی

مذاکرات هسته ای، موجب تعجب بسیاری از کارشناسان داخلی شد و در کمتر از چند بحث و 

ساعت بسیاری از شبکه ها و رسانه های معاند غربی از جمله بی بی سی نکته را گرفتند و طوری 

  خبر را مخابره کردند که نشان دهند تحریم ها ایران را به زانو درآمورده است.

مات رسمی کشور نتیجه ای جز جری تر شدن دشمن و افزایش سقف اعالم چنین مواضعی از مقا

سال از  2سال از دولت روحانی و  5مطالبات زیاده خواهی آنها نداشت. اکنون پس از گذشت 

اداره کشور به درآمد نفت وابسته در این دولت، اقتصاد مقاومتی اجرای برجام، بخاطر عدم اجرای 

ادامه خواهد اگزیر برجام را علیرغم نقض مکرر آمریکایی ها به ن ،، بنابراین جهت فروش نفتاست

 داد....
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یکی از مباحث مهم مطرح در ایران که به هشت سال دولت شما هم مربوط می شود، :مجری

 و اجرای آن چیست؟ 5+1نظر شما درباره توافق  ایران با . توافق برجام است

برجام یک سند حقوقی است که نهادهای رسمی در جمهوری اسالمی ایران آن را  احمدی نژاد:

بنابراین به لحاظ حقوقی یک سند . پذیرفته اند و رهبری هم پایبندی خود را به آن اعالم کرده اند

یکی اینکه اطالع . اما دو مشکل در ارتباط با این سند وجود دارد. است که به امضاء رسیده است

طرف ایرانی و آمریکایی تبلیغات خالف واقعی . درستی در این زمینه صورت نگرفته استرسانی 

حل می شود و دعواهای چند ده ساله برطرف می با برجام گفتند که همه چیز . را انجام دادند

شود، رابطه با آمریکا بهبود پیدا می کند، اقتصاد و تجارت ایران بهبود می یابد، همه تحریم ها و 

به بانکها، فشار به نفت، فشار به حوزه اقتصاد و شرکت ها همه یک جا برداشته می شود و فشار 

 . و همه چیز خوبِ خوب می شود تحریم جدیدی وضع نخواهد شد

بعدا که در عمل و به طور واقعی با این سند مواجه شدند، همان کسانی که ادعا می کردند، عقب 

یکی از بزرگترین ادعاها این بود . این سند وجود ندارد معلوم شد که این ظرفیت ها در. نشستند

وقتی آمریکایی ها . که تحریم ها برداشته می شود و هیچ تحریم جدیدی هم اعمال نمی شود

تحریم جدیدی اعمال کردند، مسئولین کشور ما حاضر نشدند شکایت کنند، وقتی دیدند ظرفیت 

 . ه کردند و دیدند جایی برای شکایت نیسترفتند به اصل سند مراجع. ندارد، شکایت نکردند

کسانی که این حرفها را زدند، یا سند را . به نظرم می رسد که اطالع رسانی درست نبوده است 

اینگونه موارد که به حقوق یک ملت مربوط . نخوانده بودند یا اینکه چیز دیگری در کار بوده است

مل به مردم انجام شود و از آنجا که این یک می شود باید به صورت شفاف و با اطالع رسانی کا

اشکال دوم این سند آن است که بنا به اظهار . سند تاریخی است، چه بسا نظر مردم خواسته شود

آژانس بین المللی اتمی و اتحادیه اروپا و دیگران، طرف ایرانی تمامی تعهدات خود را انجام داده 

 . یکطرفه که نمی شود. انجام دهدخوب است طرف مقابل هم تعهدات خود را . است

 آن با که کنیم فکر اگر. است معتبر و شده تصویب که است سند یک حقوقی لحاظ از توافق این

لی حل نخواهد شد و تحریم های قبلی مسائ. [نیست درست] خیر شد، خواهد حل مسائل همه

 . خیلی هایش پابرجاست

 پس نظر شما این است که نباید زیاد از برجام انتظار داشت؟ :مجری
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چون آمریکایی ها باز هم تحریم های جدید . معلوم شد که چیز خاصی در آن نیست احمدی نژاد:

. برجام اگر قرار بود جلوی تحریم ها را بگیرد، تحریم های جدید تصویب نمی شد. را اعمال کردند

. ه تمام تحریم ها برداشته می شود و مشکالت حل می شوداول گفتند ک. حرف ها هم عوض شد

تحریم های اما . کم کم عقب رفتند و گفتند این فقط دربردارنده تحریم های سازمان ملل است

اگر برجام هم نبود، این تحریم ها تاثیر زیادی . سازمان ملل خیلی مهم نیست و ارزشی ندارد

نه و یک جانبه آمریکا و اروپا که خالف قانون هم هست، اما باید جلوی تحریم های ظالما. نداشتند

بهر حال برجام . گرفته شود و آن هم چاره دارد و راه های خوبی هم برای آن پیش روی ما است

ما نباید انتظار داشته باشیم که مسائل . یک سند بوده که در حد خودش ظرفیت هایی داشته است

 . فصل شود زیرا چنین ظرفیتی در آن وجود ندارد واقتصادی ایران از طریق این معاهده حل 

 ؟کردیدبرجام را پاره نمی پیروز می شدید  96اگر شما یا بقایی در انتخابات پس  :مجری

مهم این است که . این قرارداد در جای خودش است و خیلی مساله مهمی نیست احمدی نژاد:

تعهدات خود را انجام داده است، در حالی که طرف ایرانی تمام . از این قرارداد چه انتظاراتی داریم

اول، طرف مقابل باید . دو کار باید صورت پذیرد. طرف آمریکایی تعهدات خود را انجام نداده است

ایران توسط . بعد هم آن تصوری که بوجود آمده است، باید اصالح شود. تعهدات خود را انجام دهد

البته از امکانات همه دنیا باید استفاده . می سازند ایران را مردمش. یک قرارداد ساخته نمی شود

مردم باید بسیج شوند و از امکانات زیادی . اما آن عاملی که کشور را می سازد، مردم هستند. کرد

 . که در داخل کشور وجود دارد، بهره ببرند

 …آقای ترامپ گفتند که برجام را پاره می کنند اما این کار را نکردند :مجری

یک توافق یک طرفه . چرا پاره کند؟ از این بهتر برای آمریکایی ها وجود ندارد نژاد:احمدی 

ترامپ . چرا باید آن را پاره کند؟ این را می گوید تا باز هم امتیازات بیشتری از ایران بگیرد. نوشتند

 …تاجر است دیگر، بیزینسمن است

 د؟اگر این کار را انجام بدهد واکنش شما چه خواهد بو :مجری

ملت ایران قدرت، توانایی، امکانات مادی و دوستان زیادی . ما راهکارش را داریم احمدی نژاد:

 . ما برنامه آن را داریم. دارد و می تواند اقداماتی انجام دهد که تحریمها بی اثر باشد
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 شیطانرو در رو با 

 نژاد به آمریکا پیشنهاد مذاکره داد؟احمدیاولین بار آیا 

 

نژاد درباره مذاکره با آمریکا در حاشیه آخرین حضور وی در مجمع عمومی سازمان اظهارات احمدی

را به تالش برای مذاکره با آمریکا و عدول از  وی ،موجب شد تا منتقدین 91ملل در اوایل مهر 

منتقدین اعتقاد داشتند این . اصول سیاست خارجی کشور، از جمله استکبارستیزی، متهم کنند

موضوع، ناشی از وادادگی احمدی نژاد و جریان انحرافی در برابر آمریکا است و همچنین رئیس 

ریکا را ندارد و این موضوع صرفاً جزو اختیارات جمهور حق دخالت و اظهارنظر در موضوع رابطه با آم

 . رهبری است

آنچه مواضع  به نسبت نژاد، به احمدی91مهر  5در  نماینده مجلس شورای اسالمی 2۵

دانستند تذکر دادند و آن را ناسازگار با راهبرد نامناسب وی درباره رابطه و مذاکره با آمریکا می

 . عزت، مصلحت و حکمت کشور عنوان کردند

نژاد با )نماینده اصفهان( در همین روز با اشاره به مصاحبه احمدیحمیدرضا فوالدگر همچنین 

آیا در این شرایط سخن گفتن از مذاکره مستقیم با »گفت: های خارجی در سفر نیویورک شبکه

آمریکا و تقاضای رابطه با آمریکا در جهت منافع ملی و انقالبی ماست و آیا با رهنمودهای امام 

 «)ره( و رهبری سازگاری دارد؟

در پاسخ به سوالی در  91مهر  8)مشاور رهبر انقالب در امور بین الملل( در اکبر والیتی علی

وص اظهارات رئیس جمهور در نیویورک مبنی بر امکان برقراری ارتباط میان تهران و خص

که -های گذشته درباره رابطه با آمریکا واشنگتن، گفت که تصمیمی برای تغییر در سیاست

 . گرفته نشده است -های امام و رهبری بوده استسیاست

)معاون راهبردی قوه قضائیه( در همین روز، طرح مذاکره و رابطه با محمدباقر ذوالقدر  سردار

تواند آثار و پیامدهای دانست که می« نوعی کج سلیقگی سیاسی»امریکا در شرایط فعلی جهان را 
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 رئیس که اجرائی سیاست یک نه را آمریکا با رابطه و مذاکره موضوع وی. خطرناکی داشته باشد

ک سیاست کالن و راهبردی دانست که منحصراً رهبری ی که کند، مداخله آن در بتواند جمهور

اند و گیری کند و امام و رهبری بارها و با صراحت درباره آن سخن گفتهباید در باب آن تصمیم

 . سیاست نظام در این خصوص آشکارا اعالم شده است

 «چرا جدی گرفته نشد؟!»روزنامه کیهان با عنوان  در یادداشتِ ،91مهر  9حسین شریعتمداری 

تلقی کرده « بدون پشتوانه»نژاد برای مذاکره را نوشت که دولتمردان آمریکایی پیشنهاد احمدی

دانند که مذاکره یا ها میوی توضیح داد که آمریکایی. اند و برای همین از آن استقبالی نکرده اند

از نظر . جمهور استو نه رئیس ی رهبریهای کالن نظام و بر عهدهرابطه با آمریکا از سیاست

بارها به صراحت و با ارائه دالیل منطقی و مستندات خالی از ابهام، »شریعتمداری رهبر انقالب 

بیرون »نژاد را احمدی وی وعده .«مخالفت خود را با مذاکره و رابطه ایران و آمریکا اعالم کرده اند

 اشت آمده بود:در این یادد. وی دانست« از حوزه اختیارات قانونی

تلقی « امتیاز طالیی»نژاد برای دولتمردان آمریکایی یک علی رغم آنکه پیشنهاد آقای احمدی»

دانستند این پیشنهاد فاقد پشتوانه است مانده آنان بود ولی میها برزمینشده و تحقق آرزوی سال

یم برخاسته از خواست تواند در حد و اندازه تمایل شخصی ایشان تلقی شود و نه تصمو نهایتا می

 .«مردم و اراده نظام

چرا »)روزنامه نگار و فعال سیاسی اصالح طلب( هم در همین روز در یادداشت  عباس عبدی

های جهان و مقامات آمریکایی به این در روزنامه اعتماد نیز گفت که رسانه« کسی جدی نگرفت؟

رییس دولت »است و « فاقد پشتوانه» دانستندنژاد را جدی نگرفتند که میدلیل پیشنهاد احمدی

  .«ایران در موقعیت و مقامی نیست که قادر به اتخاذ چنین تصمیمی و انجام آن باشد

، با 91مهر  10)رییس دیوان عدالت اداری( محمدجعفر منتظری حجت االسالم و المسلمین 

که به موجب قانون اساسی وگو با آمریکا، خاطرنشان کرد جمهور درباره گفتانتقاد از دیدگاه رییس

های قوی و منطقی در های کلی نظام به عهده رهبری است و ایشان با استداللتعیین سیاست

ها نسبت به سخنان احمدی وی در ارتباط با واکنش آمریکایی. این ارتباط مسایل را روش کرده اند

کا از اختیارات رییس جمهور وگو با امریدانند بحث گفتها نیز شاید میالبته آن»نژاد نیز گفت: 

  .تواند چنین سیاستی را تعیین کندنیست و او به موجب قانون اساسی نمی
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 نژاد در نیویورک چه گفته بود؟احمدی

در حاشیه سفر خود به سازمان ملل، در مصاحبه ها و جلسات متعددی و در پاسخ به  نژادحمدیا

این اظهارات . و مذاکره با این کشور سخن گفته بودسواالت حاضرین، درباره روابط ایران و آمریکا 

 خوانید:را به ترتیب زمانی می

 :(91مهر  4دیدار با جمعی از نخبگان آمریکایی )

شرایط موجود در روابط بین ایران و آمریکا به ضرر هر دو کشور و شاید به ضرر همه دنیا است، »

اما برای بهبود آن باید نگاهی به سیر تحوالتی که روابط را به وضعیت امروز رسانده است، داشته 

اره در باشیم و به این نکته توجه کنیم که ایاالت متحده از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی همو

کشور بجای تقابل بر تعامل  دو روابط اگر که باشید داشته نظر در اما…مقابل ایران ایستاده است 

 .شدمتکی بود، چقدر مسائل به نفع دو کشور تمام می

ای ایران[ بین ایران و آمریکاست و اگر امروز آمریکا خود را از آن کنار این موضوع ]پرونده هسته

ای جدا از مذاکرات ن ادعایی علیه ایران ندارد و لذا معتقدم باید در عرصهبکشد، دیگر کسی در جها

دیگر زمان آن گذشته که کشوری بخواهد دنیا را به تنهایی اداره . ای آن را حل و فصل کنیمهسته

کرده و دیگران از او تبعیت کنند باید با تعامل و همکاری همگانی امور را به پیش برد و ایران و 

شود هر نوع تفاهم زمانی حاصل می. باید بر همین مبنا مشکالت خود را حل و فصل کنندآمریکا 

که اگر چنین  که طرفین به حقوق یکدیگر احترام گذاشته و عدالت را مبنای کار خود قرار دهند

 « .تر و با هزینه کمتر مرتفع کردشود مشکالت جهانی را بسیار راحتاتفاقی بیفتد، می

 شناسدرا به رسمیت می ایران، آمریکا

توانیم با یکدیگر رابطه داشته باشیم اما شناسد و معتقد است میایران، آمریکا را به رسمیت می»

موضوع به رسمیت شناختن و یا نشناختن رژیم صهیونیستی هیچ ارتباطی به روابط ایران و آمریکا 

 تکرار ایران در سابق حکومت دوران بیفتد هم اتفاقی هر که بدانند باید هاآمریکایی …ندارد 

آمریکا  هایدولت که است حالی در واین دهند تطبیق را خود امروز شرایط با باید و شد نخواهد

جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد تا  …سال فرصت را برای تعامل با ایران از دست دادند 33
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بردارد در ذهنیت منفی خود نسبت چنانچه دولت آمریکا قدمی برای ایجاد تفاهم بین دو کشور 

 « .تر روابط دو کشور بهبود یابدبه آمریکا تامل کرده و کمک کند تا سریع

  :(91مهر  4ژاپن ) NHKگفتگو با تلویزیون 

های سال گذشته روابط آمریکا با ایران خصمانه بوده و خاطرات خوبی از دخالت 33در طول »

تواند برای آمریکا در امور داخلی ایران در ذهن ملت ایران وجود ندارد، اما معتقدم این فضا نمی

اگر عدالت و احترام به حقوق یکدیگر . همیشه ادامه پیدا کند و این شرایط باید در جایی پایان یابد

معتقدم در مجموع روند امور به سمت حل . نای کار قرار گیرد، مسائل حل و فصل خواهد شدمب

و فصل شدن مسائل جریان دارد، البته این به معنای آن نیست که یک طرف در این مواجهه کوتاه 

آمده یا تسلیم شود، بلکه همه در حال رسیدن به این نتیجه هستند که اگر به عدالت تن بدهند 

   « .همگان خواهد بود به نفع

  :(91مهر  4ای آمریکا )جلسه با مدیران رسانه

سال است روابطی با یکدیگر ندارند؛ مسائل زمانی آغاز شد که ملت ایران  33ایران و آمریکا »

معتقدیم که  …حکومت دیکتاتوری وابسته به آمریکا را کنار گذاشت و حکومتی آزاد را بنا نهاد 

وگو در جهت حل مسائل اساسی های کالن دولت آمریکا تغییر کند تا زمینه برای گفتباید سیاست

 « .ایجاد شود

 :(91مهر  ۵وگو با اعضای شورای سردبیری خبرگزاری آسوشیتدپرس )گفت

آمریکا با های دولت ای ایران کامالً متأثر از مخالفتدانند که موضوع هستهامروز دیگر همه می»

هایی است که برای در حاشیه قرار دادن اصل موضوع ایران است و حواشی این موضوع ظاهرسازی

بهتر بود انرژی . های آمریکا عادت کرده استگیرد، هر چند ملت ایران دیگر به مخالفتصورت می

 اینکه …کردشود، در مسیر تفاهم، منافع دو کشور را تأمین میکه صرف مخالفت با ایران می

 مستقیم صورت به آمریکا و ایران اینکه با است ایران ایهسته موضوع با مخالفت اصلی طرف آمریکا

کنیم و اگر بنا به مذاکره در آمریکا وگو را رد نمیما گفت. است هم از جدا موضوع دو کنند، مذاکره

 « .وگو وجود داردباشد، مسائل زیادی برای گفت
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  : (91مهر  6خبرنگاران رسانه های بین المللی )کنفرانس خبری با 

سال  60سال قبل آمریکا یکطرفه اقدام به قطع روابط خود با ایران کرد و از آن فراتر در  33»

جمهوری اسالمی …اخیر میان دو کشور مسایلی رخ داده که باعث افزایش فاصله ها شده است

و براساس احترام متقابل، برای حل  ایران بارها اعالم کرده است که در شرایط عادالنه

هیچگاه از طرف دولت ایران کوچکترین اقدامی علیه ملت آمریکا . مسایل آماده گفتگو است

انجام نشده و این در حالی است که از سوی دولت آمریکا، اقدامات زیادی علیه ملت ایران صورت 

 « .گرفته است

 

نژاد به انتقاداتهای احمدیپاسخ  

به ( 91مهر  11در اولین نشست خبری خود در تهران بعد از سفر به سازمان ملل ) احمدی نژاد

در پاسخ به سوالی درباره امکان صورت گرفتن مذاکره مستقیم با آمریکا  وی. انتقادات پاسخ داد

 گفت:

باالخره در روابط بین . در این شرایط فکر نمی کنم. ممکن است ولی باید شرایط آن فراهم شود»

اما رابطه، گفتگو و تفاهم باید در شرایط عادالنه و احترام . اصل بر رابطه، گفتگو و تفاهم است الملل

اگر کسانی خیال می کنند با بداخالقی و فشار می توانند ملت ایران را پای رابطه . آمیز انجام شود

حتماً باید رفتارشان  اگر هم انتظاردارند چنین اتفاقی بیفتد. و گفتگو بیاورند، حتماً اشتباه می کنند

 « .را اصالح کنند و طور دیگری عمل کنند
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چه تغییرات و شرایطی را احساس کردید که موضوع مذاکره »وی همچنین در پاسخ به سوالی که 

 ، پاسخ داد:«با آمریکا را مطرح کردید و موضع شما در قبال منتقدان چیست؟

یک جمله ای صادر می شود تا به آن . افتد باالخره هر اتفاقی می افتد در فضای رسانه ای می»

اوالً بنده هیچ وقت پیشنهاد مذاکره . طرف دنیا برسد صدمرتبه این جمله باال و پایین می شود

سؤال خبرنگار این بود که آیا شما با امریکا گفتگو می کنید؟ من باید چه بگویم؟ اصاًل . نداده ام

من اهل گفتگو نیستم؟ کدام عاقلی می تواند بگوید  کسی در عرصة بین المللی می تواند بگوید که

اصالً بین الملل یعنی گفتگو و اصل بر گفتگو و رابطه است، مگر استثنایی . من اهل گفتگو نیستم

مثل رژیم صهیونیستی که ما به رسمیت نمی شناسیم و رابطه نداریم وگرنه اصل بر . اتفاق بیفتد

حقوق ملت . کنیم، اما در شرایط عادالنه و احترام آمیز من گفتم بله، ما گفتگو می. رابطه است

ایران را بپذیرند و به ملت ایران احترام بگذارند و از موضعی که دارند پایین بیاند و بنشینند حرف 

. ملت ایران نمی تواند مخالف گفتگو باشد. فکر نمی کنم کسی در ایران مخالف این باشد. بزنند

عین همین را مطرح کردم و همیشه این را گفته ام، رفتارشان را . اما شرایط گفتگو مهم است

چه کسی باید . تاریخ روابط ما معلوم است. اصالح کنند و حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسند

روابطش را اصالح کند؟ باالخره اصالح کنند و در شرایط برابر بدون توسعه طلبی و زورگویی 

 « .بیایند

 در پاسخ سوالی درباره تاثیرات انتخابات آتی آمریکا بر روابط دو کشور گفت:نژاد همچنین احمدی

برای اینکه دولت . فکر می کنم حتماً این شرایط بین ایران و امریکا نمی تواند ادامه پیدا کند»

های متوالی امریکا دارند از این شرایط ضرر می کنند و مجبورند تجدید نظر کنند و راهی جز 

نمی گویم ما سود . معلوم است که درگیری با ایران سودی نداشته است. ود نداردتجدید نظر وج

کردیم، ما هم اگر شرایطی باشد و دنیا آرام و عدالت برقرار باشد و هر کس بتواند حق خودش را 

اما آن کسی که بیشتر ضرر کرده، طرف . دنبال کند، پیشرفت ما هم حتماً سریع تر می شود

 « .امریکایی است

ست که احمدی نژاد حدود یک ماه و نیم قبل از سفر به نیویورک، در دیدار با نمایندگان فتیگ

در رابطه با مذاکره با آمریکا و برخی ( 91مرداد  13های علمی و فرهنگی دانشجویی کشور )تشکل

 اظهارات منتقدین درباره تالش دولت برای برقراری این روابط گفته بود:

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

300  

 

 دولت بهار

ها و امریکایی است که امروز با صهیونیست. ی ما با نظام سلطه و استکبار استبدانید که نبرد اصل»

امروز هم من . بیشترین هجمه را ما داشتیم و اآلن هم داریم. شودها اداره میتوسط صهیونیست

ای و رویم توی یک جنگ رسانهبله یک موقع ما داریم می. دانممذاکره با امریکا را کار غلطی می

هیچ وقت ما اصل . گوییم اگر حرفی دارید بیایید توی سازمان ملل بزنیدع قدرت مییا از موض

گو در فضای عادالنه و احترام، گفتند این یعنی چی؟ وگو را رد نکردیم، ولی گفتیم گفتوگفت

وزارت خارجه ما . این عین مواضع امام)ره( است. گفتیم رفتارهایتان را درست کنید، آدم باشید

زند؟ برای چه اجازه رهبری مذاکره کرده؟! با کی مذاکره کردیم، این حرفها را کی میبدون 

 «زند؟می

 های جهانیدر تریبون« درست»و « جالب»، «جامع»، «پخته»هاى حرف

خاطر برخی اظهارات وجود آمده بهچند هفته بعد از بازگشت رئیس جمهور از نیویورک و حواشی به

 25) ب در سخنانی در اجتماع نخبگان و مسئوالن استان خراسان شمالىایشان؛ رهبر معظم انقال

 گفتند:( 91مهر 

خوشبختانه کشور در ادبیاتِ برخورد با دنیاى زورگوى مستکبر و غربى هم پیشرفتهاى خوبى »

امروز مسئولین کشور ما در پشت میز مذاکرات گوناگون، در تریبونهاى گوناگون، . داشته است

یکى از بخشهاى درگیرى . ند، حرفهاى پخته، جامع، جالب و درست زده میشودوقتى حرف میزن

   «.المللى استهاى بینزدنى حرفهاى پیکار، عرصهو میدانها و عرصه

 رهبر انقالب: از حرف زدن او نگران نیستم

، (89آبان  6ای دو سال پیش از این ماجرا و در دیدار با اعضای جامعه مدرسین قم )اهلل خامنهآیت

 درباره سیاست خارجی دولت و اظهارات رئیس جمهور در این زمینه، فرموده بودند:

اآلن . شدگرفت که آدم حقیقتا نگران و مضطرب میدر گذشته گاهی کارهایی انجام می»

اطالع . جمهور با هرکسی در دنیا مالقات کند و حرف بزند، من از حرف زدن او نگران نیستمرئیس

دانم که در خالف جهت انقالب و سیاست کلی نظام مطلبی گفته می. ، اما نگران نیستمهم ندارم

ولو حاال به لحاظ تعارف دو کلمه هم یک چیزی بگویند،  ؛نخواهد شد، مطلبی پیش نخواهد رفت

 .«اما کاری پیش نخواهد رفت؛ این را خاطرم جمع است
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 وضعیت و روابط آمریکا و ایران

 
بهبود روابط این است که . خارجه باهم قدم بزنند، معنایش بهبود روابط نیستاینکه دو وزیر 

 باهم کار بکنند، مردم راحت بروند و بیایند دو کشور بخش های اقتصادی و فرهنگی 

 

ای، بعضی ها فکر می کنند که در دوران آقای روحانی روابط  هستهدرباره امریکا و توافق : مجری

ولی بعضی به آقای روحانی انتقاد کرده بودند که به غرب تکیه می . استه با آمریکا بهبود یافت

 نظر شما چیست؟. کند

من که مخالف بهبود رابطه نیستم . من که از خدا می خواهم رابطه بهبود پیدا کند احمدی نژاد:

همه . در تمام دنیا اصل بر رابطه بین کشورها و ملت هاست. بلکه می گویم اصل بر رابطه است

ید باهم ارتباط داشته باشند و یکدیگر را دوست بدارند، منتها ارتباط باید بر اساس احترام و با

من فکر نمی کنم در فضای عمومی مردم ایران، . احترام یک طرفه که فایده ندارد. عدالت باشد

اگر بهتر شده بود که تحریم جدیدی وضع نمی . کسی قبول داشته باشد که رابطه بهتر شده است

ضمن اینکه . وقتی تحریم جدید وضع می شود معنایش آن است که رابطه بهتر نشده است. شد

پس بهتر نشده . زمان آقای اوباما تهدیدی در کار نبود، االن تهدید است. االن ما را تهدید می کنند

 . اگر بهتر شده بود، تهدید کنار می رفت و روابط درست می شد. است
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بهبود روابط این است که بخش . قدم بزنند، معنایش بهبود روابط نیستاینکه دو وزیر خارجه باهم 

ارتباطات گسترده برقرار . های اقتصادی و فرهنگی باهم کار بکنند، مردم راحت بروند و بیایند

 آیا این طور شده است؟. بشود

 نه! :خبرنگار

. محدودیت گذاشته اند حاال که امریکایی ها برای ورود ایرانیان به خاک آمریکا هم احمدی نژاد:

اگر ملتی از خود ضعف . منطق آمریکایی ها، منطق قدرت است. است این خیلی بد و توهین آمیز

. نشان دهد، آمریکاییها زور می گویند و اگر ملتی از خود قدرت نشان دهد، عقب نشینی می کنند

در مقابلشان بایستند و اگر دولت و ملت چین . االن آمریکایی ها می خواهند به چین زور بگویند

اما اگر بگوییم می خواهیم چیزی . بگویند که ما زور را نمی پذیریم، آمریکایی ها به عقب می روند

آنقدر جلو می آیند تا کل آن کشور را پایمال کنند و . به شما بدهیم، آمریکایی ها جلو می آیند

 . از بین ببرند

خواهند با کسی درگیر بشوند ابتدا آن ملت را ضعیف اگر آنها ب. اخالق آمریکایی ها این طور است

ما باید تالش کنیم که از لحاظ اقتصادی، . با انسان قوی هیچ گاه درگیر نمی شوند. می کنند

. سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قدرتمند باشیم و اوضاع مردممان خوب باشد و فقیری نداشته باشیم

 . و عقب می نشینند اگر قوی باشیم آنها نمی توانند کاری بکنند

 چرا روسای جمهور آمریکا، در داخل این کشور نیز با دشمنان زیادی مواجه بوده اند؟: مجری

معنایش این نیست که امروز سقوط البته . نظام آمریکا به پایان راه خود رسیده است احمدی نژاد:

یک دستی در  فکر می کنم. می کند، ولی ضعف ها و مشکالت اساسی آن ها نمایان شده است

او برای نقشه های . کار است تا آقای ترامپ را یک شخصیت غیرقابل پیش بینی معرفی می کند

یادمان نرود روسای جمهور آمریکا بازیگر جلوی . امروز آمریکا یک شخصیت مناسب بوده است

آقای ترامپ، اکنون کامال برخالف . صحنه هستند و تصمیم گیر اصلی کسان دیگری هستند

های زمان انتخابات عمل می کند، البته من نمی خواهم رقابت قدرت های داخل سیستم شعار

آمریکا را نادیده بگیرم اما من با یک نگرش کالن، کل موجودیت آمریکا را مورد توجه قرار می 

 . دهم
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از نظر شما چه تفاوتی میان کاپیتالیسم و دموکراسی آمریکا از یک سو با دموکراسی  :مجری

 ر جمهوری اسالمی ایران از سوی دیگر وجود دارد؟موجود د

در کل دنیا دموکراسی به صورت کنترل شده وجود دارد اما نسبت کنترل در  احمدی نژاد:

هیچ کدام از دموکراسی های دنیا قادر نیستند اراده آزاد مردم . کشورهای مختلف، متفاوت است

و دموکراسی ها نتوانسته اند همبستگی و را بطور کامل تجمیع کنند و این مشکل امروز دنیاست 

 . همگرایی ایجاد کنند

 آیا دموکراسی اسالمی هم مشمول همین نظر شماست؟ :مجری

 . این یک مشکل جهانی است احمدی نژاد:

به نظر شما آیا حمله آمریکا به سوریه حامل پیامی برای ایران بود؟ به نظر شما واکنش  :مجری

 ایران باید چه باشد؟

آن ها . با اسلحه می خواهد دنیا را اداره کند. دولت آمریکا دولتی اسلحه کِش است نژاد: احمدی

درصد مردم  85چه منطقی جز زورگویی دارند؟ آیا آن ها واقعا دنبال دموکراسی هستند؟ در اینجا 

ید آن ها می گویند هر چه ما می گوییم با. در انتخابات شرکت کردند و آن ها نتیجه را نپذیرفتند

ما می گوییم . دیگران قبول کنند و اگر کسی قبول نکرد، جوابش بمب و هواپیما و موشک است

آمریکا چرا از آن . دوره منطق، انسانیت، دوستی و احترام است. دوره اسلحه و بمب گذشته است

سوی دنیا به اینجا آمده و دخالت می کند؟ می گویند به خاطر منافع ملی آمده ایم! منافع ملی 

آیا خوب است کشورهایی که اینجا هستند، . داخل سرزمین است و بیرون از آنجا معنایی ندارد

منافع ملی خود را در بمباران آمریکا جست و جو کنند؟ اگر منطق آمریکا را بپذیریم، جهان باید 

 . این منطق باید اصالح و عوض شود و همین طور هم خواهد شد. همیشه در حال جنگ باشد

 به نظر شما بعد حمله آمریکا به سوریه، اتحاد ایران و روسیه بیشتر می شود؟: مجری

من فکر می کنم همه کسانی که خواهان صلح و عدالتند باید با هم رابطه داشته  :احمدی نژاد

 . همه کشورها در مقابل دولت آمریکا باید اتحاد داشته باشند. باشند
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است و آقای چانگ می گوید که این کار برخالف حمله آمریکا به سوریه مسئله مهمی : مجری

 . صحبت های ترامپ بوده است

تصمیم گیر . آقای ترامپ تصمیم گیر نیست، بلکه مجری است. این مدل آمریکاست احمدی نژاد:

مگر آقای ترامپ در دوره . اصلی یک شوراست که همه کاره است و آقای ترامپ فقط مجری است

اما در عمل ادامه کار دولت . نیا صلح می کنم؟ این ها همه حرف استانتخابات نگفت که با همه د

اوباما می گفت خاورمیانه جدید، . قبلی آمریکا که همان تجزیه کشورهاست، پیگیری می شود

او می گفت تضعیف چین و روسیه و ایران و هند، ترامپ هم همین . ترامپ هم همین حرف را زد

این . یری از اقتصاد های جدید و نوپا، ترامپ هم همین را گفتاو می گفت جلوگ. را تکرار می کند

 . ها همه مجری اند

هزار میلیارد دالر از  23آنها . اقتصاد و یکپارچگی آمریکا وابسته به چپاول ثروت ملت هاست 

هزار میلیارد دالر کسری  9. هزار میلیارد دالر بدهی خارجی دارند 19. فدرال رزرو پول گرفته اند

اگر بخواهد این . این کشور با این شرایط ورشکسته محسوب می شود. تجاری دارند تجمعی

برای اینکه بتواند بردارد، باید بر آن ها مسلط . ورشکستگی عیان نشود، باید از جیب بقیه بردارد

 . وقتی می خواهد مسلط شود باید با آن ها جنگ کند. شود

مستقل را خراب کند تا برای خود فرصت تجاری  می خواهد اقتصاد چین، ایران و دیگر کشورهای

. من دو ماه قبل هم گفتم که آمریکایی ها دنبال جنگ جدید در شرق و غرب آسیا هستند. بسازد

آرزوی شان این است که ژاپن یک روزه فرو بریزد تا بازار کار . می خواهند دنیا را به هم بریزند

است که روی خرابی دیگران سرمایه گذاری مدل اقتصادشان این . برای خودشان درست شود

البته این را هم گفتم که این بار اوضاع فرق . باید دیگران ضعیف شوند تا آنها قوی بمانند. کنند

 . اگر آن ها این بار جنگی را شروع کنند، حتما منجر به فروپاشی آن ها خواهد شد. می کند

 چیست؟تان استدالل :مجری

کا آنقدر عمیق و انباشته شده است که دیگر با جنگ حل نخواهد مشکالت آمری احمدی نژاد:

میلیون فقیر وجود دارد و تبعیض نژادی بیداد می  70خود آقای ترامپ گفت که در آمریکا . شد

مردم آمریکا جنگ نمی . فساد سیستم حکومتی آمریکا صدای همه مردم را در آورده است. کند
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این جنگ ها جبران نخواهد شد و آقای ترامپ هم منابعی  خواهند، ضمن اینکه آن بدهی ها هم با

 . ندارد که بوسیله آن ها این مشکالت را حل کند

یک راه این است  ؛دولت و نظام آمریکا برای خروج از بحرانهای سنگین داخلی دو راه بیشتر ندارد

مشکالت استفاده از توانایی های آمریکا برای برطرف کردن  ،که به مردم برگردد و با بسیج آنان

 . آن ها را جبران کند ،کند و اگر در گذشته کوتاهی و نقص و اشتباهی داشته است

 استفاده با آمریکا نیازهای تامین یعنی. است گذشته سال هفتاد –یک راه دیگر ادامه راه شصت 

کردن دن مسائل داخلی آمریکا و ساکت بر حاشیه به برای جنگ ایجاد با ها ملت سایر چپاول از

من دو . مردم و احتماال تخریب اقتصاد دیگران برای ایجاد فرصت در خدمت به اقتصاد آمریکاست

. ماه قبل گفتم که ظاهرا سیاستمداران آمریکایی همچنان می خواهند بر مدار قبل حرکت کنند

 . حمله به سوریه و جنگ در شرق آسیا در همین ارتباط قابل ارزیابی است

من فکر نمی کنم که . اهداف سیاسی و اقتصادی و سلطه بین المللی است این تهاجمات دارای

این کارها حامل پیامی برای ایران باشد زیرا ایران کشور قدرتمندی است و امثال ترامپ و دولت 

آمریکا نمی توانند به ایران صدمه ای وارد کنند اما این رفتار برای کلیت جهان چیز بدی است 

ت من می خواهم با دنیا تعامل داشته باشم و جنگ نمی کنم، رفتار متفاوتی زیرا کسی که گفته اس

را در پیش گرفته است و ما شاهد هستیم که کشتی های جنگی آمریکا عازم شرق آسیا هستند، 

سوریه را مورد حمله قرار می دهند و در افغانستان نیز اقدام به انفجار بمب می کنند، این رفتار 

منطق شکست خورده است و اگر قوه عاقله مستقلی در نظام تصمیم گیری  برگرفته شده از یک

آمریکا اگر . ملت ها آگاه شده اند. آمریکا وجود داشته باشد، حتما جلوی این رفتار را خواهد گرفت

 . ، شکست آن ها قطعی استکنددر آسیا شروع را جنگی 

اریم یک جریانی را برای استقالل گروهی از فرانسه با من مالقات داشتند و می گفتند که ما د

من خدا را شکر کردم و با خودم گفتم که برخی ملت ها در . فرانسه از آمریکا درست می کنیم

آفریقا، صد سال برای نجات از سیطره فرانسه جنگیدند و حاال کار به جایی رسیده است که 

ا گفتم که کار بسیار خوبی من به آنه. فرانسوی ها به دنبال نجات خود از سیطره آمریکا هستند

اگر بقیه کشورها زیر سلطه آمریکا باشند و شما بخواهید . می کنید اما نگاهتان جهانی باشد

خودتان را نجات بدهید، آمریکا به شما اجازه استقالل نخواهد داد، اقتصادتان را می بندد و دوباره 
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به آنها گفتم . ریکا مستقل باشنددنبال این باشید که همه کشورها از آم. تحت سلطه خواهید شد

یک قدرت و فرهنگ وقتی در ذهن ها . که از آمریکا نترسید زیرا کار تمدن آمریکا تمام شده است

 . بمیرد، معنایش این است که کار او تمام شده است

یک زمانی بود که بعضی کشورها با افتخار زیر بلیط آمریکا بودند زیرا آنجا را مظهر تمدن انسانی 

قله تاریخ می دانستند اما امروز چه کسی است که به چنین وضعی راضی باشد؟ در هر نقطه و 

ان شاء . ه استکارشان تمام شد. عالم انتخابات آزاد برگزار شود ضد آمریکایی ها رای می آورند

یک یا علی عمومی نیاز است تا این طاغوت بزرگ به زیر کشیده شود و همه  ،اهلل و به فضل اله

 . به زودی واقع خواهد شد اگر خدا بخواهدنها نجات پیدا کنند و این امر انسا

هزار میلیارد دالر توسط فدرال  23برمبنای آمارهای رسمی آمریکا که از سوی ترامپ اعالم شد 

 19. معناست این اعتبار از جیب مردم دنیا خارج شده استکه بدین. رزرو خلق پول شده است

میلیارد دالرهم کسری تجمعی تراز تجاری  9500ان بدهی خارجی آمریکا و هزار میلیارد دالر میز

سوی هم پیوسته ثروت از کل دنیا بهدهد یک جریان بهخوبی نشان میاعالم شده که این آمار به

هزار میلیارد دالری تولید ساالنه برداریم چیزی  18اگر این ارقام را از اقتصاد . آمریکا قرار دارد

طبیعی است که این جریان ثروت . ند و بدیهی است که اقتصاد ورشکسته خواهد شدماباقی نمی

 . سوی آمریکا ادامه داشته باشدبه

در گذشته مقاومتی وجود نداشت، اما امروز که از سوی دنیا نسبت به این روند مقاومت ایجاد شده 

کردن به سمت کوچک هاوجود آمدن جنگ در سطح دنیا شده و طبیعی است که آمریکاییباعث به

 . کنندها حرکت میکشورها و ضعیف کردن آن

آقای ترامپ رئیس جدید جمهور آمریکا در این روزها به عربستان سعودی و  :مجری

این دو کشور در منطقه به عنوان دشمنان ایران . اسرائیل)فلسطین اشغالی( سفر کرده است

 ای ترامپ چیست؟نظر شما در مورد سیاست خارجی آق. شناخته می شوند

رفتارهای آقای ترامپ را باید در چارچوب سیاستهای نظام حاکم بر آمریکا تحلیل  :احمدی نژاد

سیاستهای هیئت حاکمه آمریکا تسلط بر جهان و خاورمیانه است و آقای ترامپ هم همان . کرد

دوره  ،کردندالبته من فکر می کنم این دوره ای که آقای ترامپ شروع . سیاست را دنبال می کند
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اقتصاد ورشکسته آمریکا را  ،ایشان می خواهد با ایجاد جنگ در مناطق مختلف دنیا. آخر است

 . نجات دهد اما نخواهد توانست

می خواهم منظورتان را از آخرین دوره بدانم ؛ آیا آخرین دوره امپراتوری آمریکا در جهان  :مجری

 است ؟

االن . حربه برای نجات اقتصاد آمریکا استفاده می شود آخرین باری است که از این احمدی نژاد :

هزار میلیارد دالر بدهی دارد و امکان ندارد با جنگ بتوانند این  40هیئت حاکمه آمریکا بیش از 

ضمن اینکه دست آمریکا برای همه ملتها رو شده و یک مقاومت جهانی . بدهی را تامین کنند

دیگر اندیشه آمریکایی و اندیشه سرمایه داری . گرفته است انسانی در برابر سیاستهای آمریکا شکل

نظام کاپیتالیستی در دنیا شکست خورده و نتوانسته است به خواسته . سال قبل را ندارد 70جاذبه 

برای تحمیل خودش از زور استفاده می کند و هر نظام و امپراتوری . های به حق مردم پاسخ دهد

تغییر وضع موجود یک خواست عمومی . را باید پایان یافته تلقی کردکه به این نقطه برسد، کار او 

شما فکر  ،امروز اگر به مردم ایتالیا اجازه داده شود که آزادانه انتخاب کنند. در سراسر جهان است

تقریبا در همه . می کنید که انتخابشان چه خواهد بود ؟ حتما وضع موجود را تغییر خواهند داد

 . ستکشورها همین طور ا

 اگر خانم کلینتون انتخاب می شد جور دیگری بود؟. شما گفتید ترامپ آخرین دوره است :مجری

فرقی نمی کرد، خانم کلینتون هم می آمد باید سراغ جنگ می رفت! ولی چون  احمدی نژاد: 

تصمیمات را کسان دیگری در آمریکا . شخصیت زن برای جنگ مناسب نیست، آقای ترامپ آمد

یک شورای چند ده نفره در پشت صحنه آمریکا وجود دارد که تصمیمات کالن را اتخاذ . می گیرند

اعضای این شورا ناشناخته هستند و افراد . می کند و ملکه انگلیس هم در آن شورا حضور دارد

 . کمی از وجود این شورا، اطالع دارند

 بنابراین ملکه انگلیس هم بخشی از آن است؟ :مجری

در واقع این ها مرکز نظم فعلی جهان . جهان هستندفعلی بله، بخشی از نظم  احمدی نژاد: 

 . هستند
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 جاده ابریشماحیای ؛ رابطه ایران با چین

 
 «احترام و دوستی ،عدالت ؛که از دیگران داریمرا داریم همان انتظاری از چین »

 

 داشتند حتی انتظار وبیت دارید، مردم چینمحبچین شما در بین مردم  :خبرنگار فونیکس چین

 . شما در سمت ریاست جمهوری ایران باشید چون شما دوست قدیمی چین بوده و هستید

روابط به نفع هر دو طرف است، ایران و چین، ایران و روسیه، چین و روسیه، روابط  احمدی نژاد:

هم دو تمدن ما می گوییم اصل بر رابطه و همکاری است دیگر، ایران و چین . با هند و با همه جا

. همیشه با هم همکاری و تعامل مثبت داشتند. بزرگ هستند که هیچ وقت با هم درگیر نبوده اند

ما و چین می توانیم توانایی های خود را با هم تبادل . این یک ظرفیت تاریخی خیلی بزرگ است

دفاع از حقوق در عرصه بین الملل در کنار هم قرار بگیریم و در مقابل زورگویی ها، برای . کنیم

. این نظام بین الملل یک طرفه است. مردم و اصالح نظام بین الملل یک قدرت بزرگ و باشیم

سازمان ملل، شورای امنیت، تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، به نفع دالر 

ضرر را کم کنیم و به ضرر ایران و چین و دیگران کار می کنند! ما اگر با هم باشیم می توانیم این 

 . یا از بین ببریم

حتی در اردبیل، در خانه شیخ . روابطی خوب و تاریخی است ،ضمن اینکه روابط ایران و چین

صفی الدین، جایی که از لحاظ معماری و تاریخی بسیار زیباست، هدایایی وجود دارد که حاکمان 
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ست کردند و هدایا را آنجا یک ساختمان زیبا در. چین برای حاکمان وقت ایران فرستاده اند

بعدا غربی ها آمدند و یک مقدار از آن ها را بردند و االن در موزه هایشان نمایش می . گذاشتند

دهند! خودشان چیزی ندارند که نمایش بدهند، هدایای ایران و چین و هند و مصر و جاهای دیگر 

 …د، آفریقا، آمریکای التین و مراکز اصلی تمدن بشر، ایران، چین، هن. را به نمایش می گذارند

 تمدن طرفدار هم ما بگویند تا برند می خود کشورهای به را هدایا این هم ها غربی. است بوده

ی روابط بسیار یعن. ها چینی برای فرستادند بسیاری هدایای هم ها ایرانی حتما. هستیم بشری

با چین بلکه با همه ملت ها وجود امروز هم باید این روابط دوستانه نه تنها . دوستانه بوده است

این اقلیت به . میلیارد نفر در مقابل اقلیت حاکم بر جهان با هم متحد شوند 7یعنی . داشته باشد

االن مردم اروپا هم . سایر کشورها نظیر ایران، چین، هند، روسیه، آفریقا و اروپا زور می گویند

یک عده حاکمند ولی . واقعا خیلی مظلومندمردم اروپا . مستضعف هستند و تحت فشار قرار دارند

مردم وضعشان خراب است، مشکالت اقتصادی دارند، تظاهرات می کنند و فریاد می زنند اما آن 

اگر همه با هم . اصال کاری به مردم ندارند! این خیلی بد است. حاکمان کار خودشان را می کنند

 . باشیم می توانیم دنیای بهتری را بسازیم

احیای جاده ابریشم استراتژی چین است، بنظر شما این باعث افزایش  :فونیکس چینخبرنگار 

 روابط ایران و چین می شود؟

ما حتما از هر ابتکار عملی که بتواند ملت ها و کشورها را به هم پیوند دهد و روابط  احمدی نژاد:

 . مبرادرانه، دوستانه، عادالنه و احترام آمیز را تقویت کند حمایت می کنی

برای گسترش روابط  می شدیداگر شما یا آقای بقایی رئیس جمهور  :خبرنگار فونیکس چین

 ایران و چین چه کارهایی انجام می دهید؟

با چین که روابط . روابط با همه جای دنیا از جمله با چین بیشتر و بهتر می شود احمدی نژاد:

ما متخصصان و مدیران کشورها باید االن هم دوستیم ا. ما تاریخی است و با هم دوست هستیم

 . برای استفاده از ظرفیت های موجود تالش کنند

 چه انتظاری از چین دارید؟ :خبرنگار فونیکس چین

 . عدالت و احترام و دوستی. همان انتظاری که از دیگران داریم احمدی نژاد:
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شما شنیدید که روسای جمهوری چین و آمریکا به تازگی با هم مالقات  :خبرنگار فونیکس چین

کردند، همان روز که با هم ناهار وشام می خوردند، آمریکا سوریه را با موشک مورد حمله قرار داد 

 . و ما خیلی ناراحت شدیم

 . تحقیر دیگران، جزو بد اخالقی های آمریکاست احمدی نژاد:

تنش در روابط آمریکا و چین بیشتر شده است، فکر می کنید این  االن :خبرنگار فونیکس چین

 مساله چه اثری بر روابط ایران و چین می گذارد؟

. ما معتقدیم اصوال در هر کجای دنیا که تنشی اتفاق بیفتد به ضرر کل بشریت است احمدی نژاد:

پس . بوجود آمده ایم (اآدم و حو)پدر و مادر از یکمیلیارد انسانیم و یک خانواده هستیم و  7ما 

چرا باید کشته . خوب است یا بد؟ بد است اگر یک عضو خانواده کشته شود،. ما یک خانواده ایم

اگر همه ما با هم باشیم . شود؟ ما باید تالش کنیم که جلوی آن را بگیریم و نگذاریم اتفاق بیفتد

به او چه ربطی . اداره کند آقای ترامپ برود آمریکا را. آقای ترامپ سر جای خودش می نشیند

دارد که دیگران چگونه زندگی می کنند؟ چه کسی به او ماموریت داده است؟ او می خواهد ثروت 

اقتصاد باید محصول کار مردم باشد نه . ملت ها را چپاول کند و با آن اقتصاد خود را اداره نماید

شان در جیب ملت ها باشد و آمریکایی ها عادت کرده اند که دست. محصول چپاول جیب دیگران

ما باید با هم باشیم تا به . دائم بردارند و بخورند و بگویند مال خودمان است! این خیلی بد است

اگر هر کس دستش در جیب خودش باشد درست . آنها بگوییم که دستت را در جیب خودت بکن

 . می شود
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 عربستان، عراق و سوریهدر منطقه؛ اختالف و جنگ 

 
مطمئن باشید نظام سرمایه داری جهانی وقتی نیاز داشته باشند تمام گسلهای فرهنگی و 

 . برای آنها اصالت در سود و پول است ،را فعال خواهند کرد کشورهای جهان تاریخی

 

االن به نظر می رسد که این مشکل . مشکل تاریخی بین ایران و عربستان وجود دارد :مجری

به نظر شما این مساله، منجر به . بیشتر از گذشته می توان آن را نظاره کردمقداری بیرون زده و 

 جنگ خواهد شد یا آنکه با گفت و گو قابل حل خواهد بود؟

من مسایل منطقه را در چارچوب سیاست های کالن نظام سرمایه داری برای  احمدی نژاد:

در آن سرمایه داران حاکم  در واقع نظام سرمایه داری جهانی که. خاورمیانه تحلیل می کنم

هستند، می خواهند منطقه ما را تجزیه کنند و دولت های کوچک و ضعیف را بوجود آورند تا 

، ترکیه، عراق و سوریه به کشورهای کوچک نآن ها می خواهند عربستان، ایرا. بتوانند مسلط باشند

تا آن ها بتوانند مسلط  تجزیه بشوند یا دچار درگیری داخلی بین خودشان باشند و ضعیف بشوند

رقابت های سنگین بین عربستان و ایران هیچ برنده ای نخواهد داشت و به نفع دشمنان . باشند

 . دو ملت است
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پس باید امیدوار باشیم که این مساله در سوریه اتفاق نیفتد و روسیه و آمریکا سوریه را  :مجری

 . تکه تکه نکنند

هر جا . با هم به صورت مسالمت آمیز زندگی کرده اند مردم منطقه ده ها سال احمدی نژاد:

برای مثال در عراق مردم سال هاست . درگیری و جنگی هست ردپای نظام سلطه دیده می شود

ما هیچ وقت در عراق شاهد جنگ مذهبی نبوده . که با هم زندگی کرده اند و مشکلی نداشته اند

به عراق آمدند، در این کشور، اختالف طایفه ای و  ایم اما از موقعی که آمریکایی ها و انگلیسی ها

در عراق مسیحی عاشوری . مذهبی درست شد! واقعا هیچ حساسیت قومی و مذهبی وجود نداشت

عرب و غیر عرب همواره در کنار هم زندگی کرده اند و  ،ترک ،کرد. و انواع مذاهب اسالمی داریم

 . وجود داشته ولی درگیری نبوده استاختالفات سیاسی . هیچ وقت با هم درگیر نبودند

همه جای دنیا همین گونه . وضعیت امروز در عراق، محصول حضور آمریکایی ها و انگلیسی هاست

. شما مطمئن باشید روزی که آمریکا نیاز داشته باشد در اروپا نیز همین کار را خواهد کرد. است

نداختن جنگ داخلی و جنایت های بی شمار، حوادث بالکان را به یاد بیاورید که چگونه با به راه ا

  !یوگسالوی را به چند کشور کوچک تجزیه کردند

. مطمئن باشید وقتی آنها نیاز داشته باشند تمام گسلهای فرهنگی و تاریخی را فعال خواهند کرد

کسی که هر روز پیشرفته . انسانها ارزشی برای آنها ندارند. برای آنها اصالت در سود و پول است

ترین سالح ها را می سازد و در هر سال صدها میلیارد دالر اسلحه صادر می کند، آیا برای انسانها 

ارزشی قائل است؟ این سالح ها را برای چه هدف می سازد و صادر می کند؟ آیا برای رفاه مردم 

 .حتما هدفشان از ساخت سالح و صادرات آنها، کشتار انسانهاست. این سالحها را می فروشند

 . کسانی که اسلحه ها را می سازند، زمینه استفاده از آن را نیز ایجاد می کنند

اما تقریبا هیچ دولت آفریقایی . ببینید در آفریقا چه خبر است؟ مردم را به جان هم می اندازند

ما با این مدل مدیریت جهان . ندارد اطالعی از میزان معادنی که غربیها دارند به یغما می برند

همه حق دارند مرفه باشند و با . یم و فکر می کنیم که جهان متعلق به همه انسانهاستمخالف

 . امنیت و عدالت زندگی کنند ،برخورداری از آسایش
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 قانون اساسی و لزوم اصالح ساختار تصمیم گیری کشور

 
  داگر مسئولیت هست، معادلش باید اختیاری باش

 نمی شود مسئولیت یک جا باشد و اختیارات جای دیگر باشد 

 

اید و امروز هم اشاره به مشکالتی که در دو دوره رییس اجرایی دولت بودهبا توجه به این :مجری

کنید که بتوانید طی عمر یک دولت دیگر بر مشکالتی با این درخصوص قوانین دارید، گمان می

 وسعت فائق آیید؟

در . بینیم و اعتقاد داریم که جامعه دینامیک و پویا استما جامعه را استاتیک نمی احمدی نژاد :

سال دوره ریاست جمهوری بنده، اقداماتی را شروع کردیم، اما مکمل و اقدام بعدی باید اصالح  8

های بزرگ و کالن هستیم و ساختارها ما برای پیشرفت نیازمند تصمیم. گیری باشدساختار تصمیم

هم گره ای تعریف شد یا بهگونهاگر ساختارها به. هایی را بدهداجازه اعمال چنین تصمیمباید 

شود و خورد یا انحراف از قانون اساسی را موجب شد، طبیعی است که این ظرفیت محدود می

 . گیری نخواهیم بوددرچنین شرایطی قادر به تصمیم

گیری در کشور را اصالح ساختار تصمیمهمانطور که در کنفرانس خبری هم اعالم کردم باید 

ها نقش دارند گیریدر همه تصمیم. . اکنون همه نهادها از جمله مجلس، صدا و سیما و هم. کنیم

 . کنند مسؤولیت هم بپذیرندآفرینی میگیری نقشو باید به نسبتی که در تصمیم
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ای شده که گونهر کشور ما فضا بهدر واقع توزیع اختیارات و مسؤولیت ها باید دارای توازن باشد، د

سوی دیگر و همین مسئله مشکالت ها به تدریج اختیارات به سمت دیگری رفته و مسؤولیتبه

ترین ای شده است که باید پیچیدهگونهیعنی امروز شرایط کشور به. بسیاری را ایجاد کرده است

 . ر این خصوص را ندارندمباحث اقتصادی را به تصویب افرادی برسانیم که تخصص الزم د

کنندگان مدعی رسد همان تصویبجالب اینجاست که وقتی چنین قوانینی به سرانجام نمی

های گوناگون، حوزه اختیارات و مسؤولیت ها باید در طول هم از سوی دیگر در بخش. شوندمی

 . قرار بگیرند نه در عرض هم باشند و یک نفر هم باید حرف آخر را بزند

ای شده که اگر بخواهیم یک تلفن همراه خریداری شود، از ده نقطه گونهمروز کشور بهوضعیت ا

که بنده رییس دولت بودم و عنوان مثال در زمانیبه. شودکشور پیرامون این خرید اظهارنظر می

ای داشتیم مجلس طرحی را ارایه داد که یک میلیارد دالر بردارد و به وزارت نفت بدهد که خزانه

قانون اساسی که اعالم  75در آن زمان ابالغ نکردم، چرا که اعتقاد داشتم بر مبنای اصل من 

شود که اگر شورای کند اگر مجلس هزینه تراشید قابل طرح در مجلس نیست و قانون نمیمی

کار صورت گرفت و به مجمع ارجاع و تصویب شد و اما این. نگهبان رد کرد به مجمع ارجاع شود

بعدها همین . مجری قانون اساسی این اقدام را خالف قانون اساسی تشخیص دادم عنوانمن به

 . گونه عمل شدتفسیر را شورای نگهبان کرد، ولی درآن مقطع به آن

میلیارد دالر بنزین وارد کشور  6که ای نوشت مبنی بر ایندر دولت نهم روزی وزیر نفت وقت نامه

در واقع کشوری که . ب کرده بود که بنزین وارد نشودکه سال قبل مجلس تصویکردیم، در حالی

گیرد که بنزین وارد نشود، کرد در یک روز مجلس تصمیم میمیلیون لیتر بنزین وارد می 25روزی 

 . شود که چنین قانونی را اجرایی کرد، اما زیر بار نرفتندهمان موقع اعالم کردیم که یک دفعه نمی

د که ذخایر استراتژیک ما هم رو به پایان است و من دستور در آن مقطع وزارت نفت اعالم کر

 . دادم که وزارت نفت براساس مصوبه شورای امنیت ملی نیاز کشور را تأمین کند

معاونش برگزار کردیم که در میان معاونانش دو  9ای با حضور وزیر نفت و در آن هنگام جلسه

 . کنندمعاون در دولت فعلی هم فعالیت می

میلیارد دالر  6وقتی عددها را کنار هم گذاشتیم متوجه شدم که رقم مورد نیاز وزارت نفت 

باز محاسبه کردند و . است میلیارد دالر و اشتباه شده 6میلیارد دالر نیاز بوده نه  4که بلشود نمی
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 6میلیارد نیاز کشور است که بازهم زیر بار نرفتم و گفتم که وقتی نیاز  2متوجه شدند که 

 . شود معلوم است که مشکلی در این خصوص وجود داردمیلیارد دالر می 2میلیاردی 

بعد همان آقایی که امروز هم به نوعی در دولت حاضر است و علیه دولت گذشته بسیار سخن 

خواهند همان یک میلیارد دالری را که میلیارد دالر را هم نمی 2گوید به من گفت که این می

واقعاً مشکالت با همین یک  :روبه او کردم و با تعجب گفتم. را به ما بدهید مجلس تصویب کرده

پس از این . و من هم اعالم کردم درخواستشان را بنویسند ،بله :گفتند ؟شودمیلیارد دالر حل می

مجلس کلیه اختیارات رییس جمهور در حوزه نفت را حذف کرد و باید قبول داشت  بود که اتفاقات

 . دهدگیری، اجازه حرکت رو به جلوی کشور را نمیتصمیمکه این نظام 

گیری شود بدون آنکه رییس قوه مجریه مطلع شود درحوزه قوه مجریه در قوه دیگر تصمیممگر می

ها در دولت بنشینند و ای است که اگر متخصصان ماهگونهاالن وضعیت قوانین کشور به ؟!باشد

تواند آن طرح را ناس سازمان بازرسی کل کشور میراحتی یک کارشتصمیمی اتخاذ کنند به

جزیره مجزا ایجاد شده، دقیقاً مانند  18امروز وضعیت کابینه به این صورت است که . متوقف کند

این در . بازیکن به زمین فرستاده باشد که هیچ هماهنگی باهم نداشته باشند 11تیم فوتبالی که 

 . تغییرات اساسی رخ دهد حالی است که باید در ساختار دولت آینده

 آیا برای این پیشنهادات برنامه اجرایی هم دارید؟ :مجری

های مدونی داریم که البته نیازمند بازتعریف روابط میان قوای مختلف و بله برنامه احمدی نژاد :

وجود دارد که بر مبنای  138وقتی تفسیری از اصل . گیری استشفافیت سلسله مراتب تصمیم

تواند مصوبات دولت را لغو کند، پس باید قبول کرد در چنین مجلس شورای اسالمی میآن رییس 

جالب این است که هیچ مرجع دیگری هم وجود ندارد که دولت،  !شرایطی اصالً دولتی وجود ندارد

این در حالی است که طبق قانون اساسی دولت مجاز . اشتباه رییس مجلس را به آنجا ارجاع دهد

دولت ات خود را برای اجرا ابالغ کند و رییس مجلس با ذکر دلیل موضوع را بهاست که مصوب

 . دهد تا دولت راساً مشکل را مرتفع کندارجاع می

رسد این تغییر ساختار زمانبر باشد، بر چه مبنایی ضمانت اجرای رفع همه این نظر میبه :مجری

 دهید؟نواقص را در عمر یک دولت می
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است این امر زمانبر باشد، اما این به معنای آن نیست که هیچ حرکتی ممکن  احمدی نژاد :

تصمیم بزرگ است تا هم از رکود خارج شود و هم  5تا  4امروز اقتصاد ما نیازمند . صورت ندهیم

در دنیا رکود وجود داشت و  1390تا  87در سال . ها به حداقل ممکن برسدکه تأثیر تحریماین

داران تزریق کردند تا فعال شوند و این در حالی است که ارد یورو به سرمایههزار میلی 2ها اروپایی

هم صنعت را فعال کردیم و هم نیاز  ،با یک تصمیم مدیریتیاما ما در ایران هیچ پولی تزریق نشد، 

 . مردم مرتفع شد

سالی که قدرت داشتید نتوانستید از قانون اساسی دفاع کنید، در این زمینه  8شما در : مجری

 مگر دست من بود؟ نگوییدسال بعدش  8، می آمدیدکه اگر دوباره  داردچه تضمینی وجود 

در ثانی یکی از کارهایی باید بشود . اوال تضمین اصلی رای مردم است، یادتان باشداحمدی نژاد: 

صمیم گیری کشور است، یعنی شما فکر می کنید االن هرکس هرکاری بکند اصالح نظام ت

می مسئولش رییس جمهور است؟ ساختارهای اداره کشور را باید بشناسید، به همین دلیل من 

این دقیقا ناظر بر مطلبی . یکی از اصالحات اساسی، اصالح نظام تصمیم گیری کشور است گویم

ره اگر من باید عملکرد یک معاون وزیر را توضیح بدهم باید خودم باالخ. بود که جنابعالی فرمودید

نمی شود وزرا مسئولیت جدا داشته باشند، به چند جا باید پاسخ بدهند؟ کس . انتخابش کنم

بدهم؟ این از نظر حقوقی باید اصالح  پس تحمیل کند، بعد من جواب کاری را دیگری به آن ها

 …عنایت کنید. بشود

 خب باید برود مجلس دیگر! :مجری

به لحاظ حقوقی یک موقع الزم نیست حتما برود مجلس، ممکن است تفسیر قانون  احمدی نژاد:

اساسی بخواهد، ممکن است اصالح قانون اساسی بخواهد، ممکن است قانون عادی بخواهد، ممکن 

ن به آن منتقد بودم، باالخره این همان است که م. یک راه نداردفقط . است تفاهم ملی الزم باشد

شما حاال به خود من برمی گردانید؟! ضمن اینکه در دولت قبل بیشترین مسئولیت پذیری توسط 

. بیشترین پاسخ گویی انجام شده است، حتی جایی که مربوط به من نبوده است. بنده انجام شد

یس جمهور طرحی در مجلس گذشت و تمام اختیارات ری 89یک مثال دیگر برایتان بزنم، سال 

یک اتفاقی در نفت افتاده، میگویند رییس جمهور جواب  91بعد سال . در امور نفت گرفته شد

وقتی شما اختیارات را گرفتید و دادید به . بدهد! پاسخگویی با اختیارات باید تناسب داشته باشد
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ل و نصب کس دیگر حاال از من چرا سوال می کنید؟ یا اینکه در قانون برنامه پنجم اختیار عز

نگهداشتند در مجمع . رییس کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از رئیس جمهور گرفته شد

فاقد اختیارات  92تا مرداد  91، 90، 89تشخیص، در دولت فعلی تحویل دادند! یعنی ما آخر سال 

ه است و بودیم! اتفاقاتی در سیستم بانکی افتاد قانونی برای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار

می توانیم هراتفاقاتی هم می گویند باید احمدی نژاد بیاید جواب بدهد! این ها مسئله است، بله ما 

اینطور به هرکسی نسبت بدهیم ولی مگر اینجور می شود زندگی کرد؟ به خدا هم می توانیم 

لیت جواب بدهیم؟ اصال اینطور می شود وضع را اصالح کرد؟ اگر اختیاری هست، معادلش مسئو

نمی شود اختیارات، یک جا باشد و مسئولیت یک جای دیگر باشد! ما میخواهیم اصالح . باید باشد

 . بکنیم از روش صحیح، از روش منطقی اصالح بکنیم و این را تا آخر دنبال خواهیم کرد

 با استفاده از ظرفیت های فراوان قانون اساسی، می توان آرمانهای انقالب و مطالبات و آرزوهای

صحیح و کامل به آن، اکنون بیش از هر زمان دیگری  ،ملت ایران را محقق ساخت و عمل دقیق

 . ضرورت دارد

 

 

 

 

 

 

  

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

318  

 

 دولت بهار

 جهان امروز و جایگاه ایران در معادالت جهانی

 
 باید ستون فقرات اصلی کشور را بر روی منابع داخلی نظیر منابع انسانی و طبیعی قرار دهیم

 

یی تحلیل و نقطه نظرهاچه درخصوص جهان امروز و جایگاه ایران در معادالت جهانی  :مجری

 دارید؟

اند تا ها خلق شدهبرای پاسخ به این پرسش باید در نظر داشته باشیم که انسان احمدی نژاد : 

به مراتب باالیی ارتقا پیدا کنند و به کمال انسانی رسیده و به نوعی جلوه خداوند بر روی زمین 

گر بزرگی و شکوه خداوند متعال باشد در طول تاریخ ای که رویت هر انسان تداعیگونهباشند، به

اند و اگر اینگونه هم نشده شاید به این دلیل باشد دنبال نیل به این آرمان بودهها بهه انسانهم هم

 . اندکه مصداق و راه را اشتباه گرفته

ها درگیری دنبال این است که بین انساندر کنار این رویه شیطان هم وجود دارد که همیشه به

در نگاه تاریخی متوجه . فضائل انسانی دست نیابند ها را به عقب نگاه دارد تا بهایجاد کند و آن

نشینی شده، چرا که با وجود آنکه شیطان شویم که شیطان در مواجهه با انسان دچار عقبمی

های بسیاری حاصل درصدد ثابت ماندن بشر در نقطه صفر است، اما شاهد آن هستیم که پیشرفت

دالت، موضوع چندان مهمی نبود اما به زنم، در گذشته عدر این خصوص مثالی می. شده است
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. همین منوال استدر آزادی هم وضع به. گیردمحض آنکه مهم شده شیطان پشت عدالت قرار می

ها شکل گرفتند، شیطان ها ساز و برگ حکومتی نداشتند، اما همین که حکومتدر مقطعی انسان

 . ها شدوارد حکومت

یدا کرده و هم گسترش یافته است و وقتی ریزتر در دوره اخیر این روند شدت و پیچیدگی پ

در استعمار نو و فرانو هم وضع . شویمکنیم بسیار متأثر میشویم و به استعمار کهنه نگاه میمی

توانند انسان را له کنند به طریقی دیگر کاًل دنیا همین منوال است، اما دیگر مانند گذشته نمیبه

 . کنندرا له می

ایم مقداری از پول ثل سیستم اقتصادی دنیا همین یکساعتی که ما اینجا نشستهعنوان نمونه مبه

دلیل حاکمیت دالر آمریکا به حساب فدرال رزرو آمریکا و در نهایت دولت آمریکا رفته جیبمان به

نشینی کرد و جایش را به استعمار نو داد و ها عقبدر واقع استعمار کهنه با حرکت ملت. است

سال قبل بر  40کند، چون وقتی به نشینی میها عقبهم به سرعت از مقابل ملتاستعمار نو 

شد، اما امروز عنوان پرچمدار تمدن و فرهنگ تلقی میشویم یک آمریکایی بهگردیم متوجه میمی

کنید که فردی یا حکومتی از کنار آمریکا ای را پیدا نمیای شده که هیچ نقطهگونهدیگر شرایط به

 . فتن احساس افتخار کندقرار گر

گیرند و باید ها را میای که جهانیان گمان کنند که یک عده همیشه بهترین تصمیمدر واقع دوره

فهمند و همه باید تسلیم های برتری هستند که همه چیز را خوب میدنیا را اداره کنند و انسان

ت همگانی نظم واحد جهانی عادالنه مشارک ،در این برهه از زمان. ها باشند هم رو به پایان استآن

که شیطان ای از دو جهت تنش وجود دارد، یکی ایننیاز شده و طبیعی است که در چنین مرحله

 . هایی باشددنبال درست کردن جریاننشینی است و طبیعی است که بهدر حال عقب

دالر توسط فدرال  هزار میلیارد 23برمبنای آمارهای رسمی آمریکا که از سوی ترامپ اعالم شد 

 19. معناست این اعتبار از جیب مردم دنیا خارج شده استکه بدین. رزرو خلق پول شده است

میلیارد دالرهم کسری تجمعی تراز تجاری  9500هزار میلیارد دالر میزان بدهی خارجی آمریکا و 

سوی کل دنیا به هم پیوسته ثروت ازدهد یک جریان بهخوبی نشان میاعالم شده که این آمار به

 . آمریکا قرار دارد
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ماند و هزار میلیارد دالری تولید ساالنه برداریم چیزی باقی نمی 18اگر این ارقام را از اقتصاد 

سوی آمریکا طبیعی است که این جریان ثروت به. بدیهی است که اقتصاد ورشکسته خواهد شد

 . ادامه داشته باشد

ا امروز که از سوی دنیا نسبت به این روند مقاومت ایجاد شده در گذشته مقاومتی وجود نداشت، ام

کردن ها به سمت کوچکوجود آمدن جنگ در سطح دنیا شده و طبیعی است که آمریکاییباعث به

بحث خاورمیانه جدید هم در همین راستاست تا . کنندها حرکت میکشورها و ضعیف کردن آن

 . کشورها را تجزیه و ضعیف کنند

 ر واقع سیاست جنگ افروزانه ترامپ هم در همین راستاست؟د :مجری

البته . دقیقًا همینطور است، چرا که برای ترامپ جز جنگ راهی باقی نمانده است احمدی نژاد :

هایی هستند اعتقاد دارم روسای جمهور آمریکا اعم از بوش، اوباما و ترامپ فقط مجری سیاست

 . کنندنفری تدوین می 17که یک گروه 

 در چنین فضای تحمیلی نقش ملت ایران چگونه باید باشد؟ : مجری

البته این فرضیه . دنبال این باشیم که کشور روی پای خودش بایستدما باید ابتدا به احمدی نژاد :

به معنای استفاده نکردن از امکانات دنیا نیست، اما باید ستون فقرات اصلی کشور را بر روی منابع 

 . ع انسانی و طبیعی قرار دهیمداخلی نظیر مناب

های بسیار که کسی سراغش نرفته است، در سطح کشور ما کشوری هستیم دارای معادن و زمین

میلیون هکتارش کویر بوده که آن هم دارای معدن است  25میلیون هکتار زمین داریم که  187

 . باشدو مابقی آن هم قابل کشت و استفاده می
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 انسانیانسان جهانی، جهان 

 

 . هستیم« جهان انسانی»و محقق کردن  «انسان جهانی»ما به دنبال پرورش 

 

: از جهان انسانی و انسان جهانی حرف میزنید بدون اینکه اسالم را در آن لحاظ کرده مجری

 باشید! چرا نمی گویید اسالم جهانی و جهان اسالمی؟!

هر چیزی که به حقیقت انسان اگر . هستیم «انسان جهانی»ما به دنبال پرورش : احمدی نژاد

خدا انسانها . یعنی اول همین شکل و قیافه ظاهری را کنار بگذاریم. اضافه شده است را کم کنیم

همه آن یکی است . را در شمایل مختلف خلق کرده است و این زیبایی کار خدا را نشان می دهد

هیکل و قیافه و وزن را کنار . ایش در می آیداما زیبایی آن در این است که میلیاردها جلوه به نم

مثل . حتی برخی خلق و خوهایی که تابع فیزیک و شیمی بدن است را هم کنار بگذاریم. بگذاریم

 را ها این. شود می …اینکه کسی قند خونش کم می شود، تندخو، دیگری شوخ و یکی جدی 

یکی در هند بزرگ شده و . نژاد، زبان و باورهای عرفی را کنار بگذاریم و جغرافیا. بگذاریم کنار

باورهای عرفی او به گونه ای شکل گرفته و دیگری در ایران به دنیا آمده و باورهایش متفاوت از 

می بینیم که ته آن یک حقیقت یعنی انسان به عنوان باالترین . این ها را کنار بگذاریم. اوست
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ما که به معنای فیزیکی و ذاتی به خدا دسترسی نداریم اما آیا از خدا دوریم؟ . ردجلوه خدا قرار دا

 . ما تجلی خدا هستیم. ما خداییم؟ خیر. خیر

ما از انسانی سخن می گوییم که وقتی از عدالت و کرامت می گوید، همه هفت میلیارد انسان را 

نقطه از عالم تا ظلم هست، مبارزه امام خمینی )ره( فرمود: در هر . مدنظر خود قرار داده است

خیال نکنیم اگر . ما شریک غم همه مظلومان عالم هستیم. هست و تا مبارزه هست، ما هستیم

و کسی در غیر ایران بود، ناراحت می شد درجه  50کسی در ایران مورد ظلم قرار می گرفت، امام 

ست که فرمود: اگر در مرز که این کالم امیرالمومنین حضرت علی)ع( ا. درجه ناراحت می شد 20

حاکمیت از اقتدار الزم برخوردار نیست، کسی به زور، خلخال از پای دختر یهودی جدا کند و یک 

نفر  80، جاییاالن می شنویم در . مرد با شنیدن آن، از غصه بمیرد، نباید مورد مالمت قرار بگیرد

لمومنین چون تجلی خداست و یک امیرا. نفر کشته شدند اما اصال ککمان هم نمی گزد 200یا 

انسان جهانی است که وجودش همه عالم را پر کرده است، می گوید که اگر به خاطر کندن خلخال 

برای او فرقی ندارد که . از پای دختر یهودی، انسان دق کند و بمیرد نباید مورد مالمت قرار بگیرد

او می گوید . دور یا نزدیک افتاده است این اتفاق برای مسلمان یا یهودی یا بودایی و در نقطه ای

 «جهانی»چنین انسانی از نظر ما . ما با نفس ظلم، تحقیر، تبعیض، استکبار و برتری جویی مخالفیم

 . است

همه پیامبران الهی آمدند تا انسان جهانی و حقیقی بسازند و فطرت الهی انسان را در زندگی 

فطرت جز عشق . و ارتباطات او جاری و ساری کنندرویکردها  ،قضاوت ها ،در مواضع ،روزمره او

پیامبر ما فطری است و به همین خاطر است که خداوند متعال می فرماید: و ما ارسلناک . نیست

نه فقط برای مسلمانان و . وجودش برای عالمیان سراسر عشق و رحمت است. اال رحمه للعالمین

و حتی دشمنان نیز وجودت مبارک آن حضرت  مومنان بلکه برای همه چیز عالم، اشیاء، حیوانات

نیز  ،وجود امیرالمومنین)ع( نیز برای همه و حتی برای کسی که در مقابل او ایستاده. رحمت است

 . زیرا او آمده است تا همه را از فرش تا عرش باال بکشد. مایه رحمت است

نسان را برای جهنم آیا خدا هفت میلیارد ا. خدا نخواسته است که حتی یک انسان سقوط کند

خلق کرده است؟ بعضی افراد نسبت به اینکه چه بالیی بر سر دیگران می آید بی خیال هستند و 

این رویکرد . می گویند بروند به جهنم! و بی خیال از این هستند که عده ای راهی جهنم شوند
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نقالب آمد همه هفت ا. هیچ نسبتی با خدا، پیامبر، اسالم، انسان، انقالب و امام راحل ما ندارد

 . میلیارد انسان را نجات بدهد

تا این انتخابات تمام نشده، به سمت  ؛این موج ها، تحوالت، دعواها و لشکر کشی ها را نگاه کنید

انتخابات بعدی لشکر کشی می کنند! هدف چیست؟ از روز اول دارد برای خودخواهی ها و 

شهواتش می دود! دارد اخالق و همه معیارهای انسانی را له می کند و زیر پا می گذارد تا به آن 

ی خواهم تقوا و اهداف انقالب صندلی برسد و بعد از آن می خواهد چه کار کند؟ می گوید من م

 را منتشر کنم!

کسی که خودش ساقط شده است نمی تواند دیگران را نجات بدهد! کسی که خودش ته چاه 

ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند  ؟افتاده است چگونه می تواند دیگری را از چاه باال بکشد

جامعه فرهنگی و ملت ایران را هرگز  که بود هستی بخش! حاال فرض کند یک عده را فریب داد اما

 . نمی تواند بفریبد

امکان . انقالب آمد تا جهان انسانی بسازد و الزمه جهان انسانی نیز داشتن انسان های جهانی است

انسانهای  گرنهندارد پرچم توحید و عدالت باال برود مگر آن که انسانها جهانی شده باشند و 

نمی توانند عدالت و حقیقت را حاکم کنند و این حرف  ]کشورها و محدود شده به مرز[جغرافیایی 

 . دل همه بشریت است و هر جای دنیا که برود، از آن استقبال می شود

سال  1400نه زنگوله هایی که درطول  !وقتی می گوییم جهان انسانی، یعنی همان حقیقت اسالم

 . به آن آویزان کرده اند
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 «هاستحرکت ملتایران لکوموتیو »

 

 دادید؟برگردیم چه کارهایی را انجام نمی 88و  84اگر بخواهیم به سال آخر  سوالبعنوان  :مجری

ها باید تصمیم. ها را با هم مقایسه کنیمتوان با جابجایی زمان و شرایط، تصمیمنمی احمدی نژاد :

تشکیل دهم حتماً از بسیاری اگر امروز بخواهم دولت . را در ظرف زمان و شرایط خودش سنجید

ای البته اعتقاد دارم عده. کنمهای گذشته استفاده کردم، استفاده نمیاز آن افرادی که در دولت

از بیرون کشور هم دوست ندارند که ایران روبه جلو حرکت کند، چرا که ایران لکوموتیو حرکت 

ها برخی. آیدل دنیا به وجود میاگر این لکوموتیو حرکت کند بالفاصله امواجش در ک. هاستملت

با سهام عدالت مخالفند یعنی در . با هر طرحی که بخواهد مردم را باال بکشد مخالف هستند

گویند کار غلطی است، اما اگر همه آن را به میلیون نفر سهم بدهیم می 40ها اگر به واگذاری 

وقتی سهامی را به تأمین . تسازی شده اسگویند خصوصیدرصد قیمت بدهیم، می 10یک نفر با 

سازی نیست، اما اگر همین گیرند که خصوصی میلیون عضو بدهیم، خرده می 39اجتماعی با 

اش را از فعالیت کارخانه ساله که مابقی 5صورت درصد قیمت بدهند به  20سهام را به یک فرد با 

 . در بیاورد اشکالی ندارد

ای هستهآنها اعتقاد دارند که انرژی  ،نه ؟خاطر بمب است قعاً بهای واهستهآیا مخالفت دنیا با انرژی 

های مردم هر تصمیمی که به نفع تودهبا در واقع  . دهدنفس و امید میبه مردم ایران اعتماد به 

که شود، البته نه اینمخالفت می ،های زودبازده و مسکن مهر از سهام عدالت گرفته تا بنگاه ،باشد

های  تمام اعضای دولت. ها معنایی نداردها هیچ ضعفی نداشته باشد، اما واقعاً این هجمهاین بخش

 ، اینهای دولت ماست زنند در مورد اقدام قبل از ما و دولت بعد از ما تنها حرفی که امروز می

اند که ه نکردهئبرای قضاوت روی میز باشد اراها طرحی سراسری که  یعنی هیچکدام از این دولت

 مسکن میلیون 6٫5. ما با کارت سوخت مصرف انرژی را در کل کشور کنترل کردیم. دفاع کنند

 . کردیم ایهسته  را ایران. دادیم مردم به یارانه و عدالت سهام. ساختیم

 !رواست؟ ما دولت اقدامات به تهمت و ناسزا با اینهمه کار انجام شده برای ملت، اینهمه واقعاً
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 دولت باقیمانده تنها حامی

 
 تخریب ها را هم تحمل کنید، صدر داشته باشید در شنیدن انتقادها سعه

 

 :ویخطاب به در اواخر دولت حضرت آیت اهلل خامنه ای تنها حامی دولت احمدی نژاد، 

انتقادى منصفانه است، با روى باز یعنى واقعاً اگر . صدر داشته باشید در شنیدن انتقادها سعه *

 سال باالخره. به شما توصیه کنم که تخریب ها را هم تحمل کنید حتّى من میخواهم. بپذیرید

 . علیه این دولت بیشتر هست اما هست؛ چیزها این دولتها غالب علیه آخر،

جریان هم یه این دولت وجود دارد: یک جریان، جریان داخلى است؛ یک عل االن جریان دو *

هاى دنیا و حرفهاى محافل خبرى دنیا االن شما اگر رسانه. جریان خارجى است که او مهمتر است

 دست به دست – احزاب جنگ مثل واقعاً –شان بینید همهو محافل سیاسى دنیا را نگاه کنید، مى

 یعنى –هدف واقعیشان هم این دولت . آورند که این دولت را بکوبندار مىفش دارند و اندداده هم

 است؛ انقالب واقعى، هدف اما شمائید؛ دعواها این آماج البته نیست؛ – شماها و نژاداحمدى آقاى

 می قرار تهاجمها این آماج طبعاً شماها هم چون حرف نظام را میزنید،. است نظام واقعى، هدف

 . گیرید
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ى خط تخریب داخلى یک طیف وسیعى است و نمیشود انسان همه را به یک چوب هاانگیزه *

 اطالعىبى اثر بر و است کم اطالعاتشان نیستند؛ مغرض یعنىبراند: بعضیها واقعاً خبرى ندارند 

بعضیها غرضهاشان غرضهاى عمقى  دارند؛ سطحى و شخصى غرضهاى بعضیها میگویند چیزى

امام در دلشان است و حرفهاى امام را یا از اول قبول  د، کینهاست؛ یعنى با نظام مسئله دارن

 ،هابرگشته و هاشدهپشیمان و برگرداندند رو حرفها آن از که آنهایى نداشتند یا حاال قبول ندارند

 و تهاجمها همین اشبندىجمع و محصول باالخره لیکن هاست،انگیزه از وسیعى طیف یک اینها

 . هاست که وجود داردپراکنىدنها و لجن زپنجه

با جمهورى اسالمى در این سالهاى اخیر، بخصوص در همین شش  تالش دشمنان در مقابله *

به نظر من دو سه عامل تأثیر . بخصوص در این دو سه سال اخیر، بیشتر شده هفت سال گذشته و

هامان ریزىخود را در برنامههاى دشمن از کجا ناشى میشود، تکلیف دارد که ما اگر بدانیم انگیزه

 میخواهند یعنى ها، همین پیشرفتهاى شماست؛به نظر من یکى از علل این دشمنى. بهتر میفهمیم

ساالرى اسالمى، با مردم خواهى، با داعیهسالما داعیه با اسالمى جمهورى. شود کند پیشرفتها این

هرچه . تشکیالت استکبارى دنیا یک خطرى است رد و نفى مستدل لیبرال دموکراسى، براى داعیه

 . میخواهند جلوى این را بگیرند. شما بیشتر پیشرفت کنید، این خطر براى آنها بیشتر خواهد شد

وقتى شعارهاى انقالب کمرنگ . ها، زنده شدن شعارهاى انقالب استعامل دوم این دشمنى *

ترى میگیرند؛ هرچه شما همراه و چهره آیدشود، پنهان شود، آنها طبعاً بیشتر خوششان مى

 . است طبیعى این تر میشود؛تر و خصمانهشان عبوستر کنید، آنها چهرهشعارهاى انقالب را پررنگ
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 حمید بقاییو اتهامات زندگی سیاسی 

 
 داند! یمصوبات دولت دهم را جرم م یاجرا قضائی دستگاه

 

ایرانی است که معاون اجرایی  مدارسیاستهمدان(  1348فروردین 17)زاده  حمیدرضا بقایی

)از سال  گردشگریسازمان میراث فرهنگی و وی رئیس . در دولت دهم بود جمهور ایرانرئیس

او دارای مدرک . بود« شورای عالی مناطق آزاد کشور و ویژه اقتصادی»( و دبیر 1390تا  1388

 . باشدمی جغرافیای سیاسیتحصیلی فوق لیسانس 

 1۳90های سیاسی در سال درگیری

، به علت خودداری سازمان میراث فرهنگیو در هنگام ریاست بر  1390بقایی در اردیبهشت سال 

، به انفصال از خدمات دولتی به مدت چهار سال محکوم دالت اداریدیوان عاز اجرای یکی از احکام 

 بقایی در خصوص این ماجرا گفت: . شد

بودیم، مالک این بنای یک بنای تاریخی در شیراز را که به عنوان یک اثر تاریخی اعالم کرده»

ملک از تاریخی از سازمان میراث فرهنگی به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و خواستار خروج 

  .مالک قصد داشت بنای مذکور را تخریب کند. فهرست آثار تاریخی و ملی شد
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بایست حکم دیوان مالک به خواسته خودش رسید و ما به عنوان سازمان میراث فرهنگی، می

زمانی که دیوان عدالت اداری حکمی برای خروج یک اثر تاریخی از . کردیمعدالت را اجرا می

. شودمی« باطل»کند، ثبت آن اثر تاریخی در میراث فرهنگی ملی اعالم میفهرست آثار ثبت شده 

م دیوان عدالت اداری در بازار تهران اشاره کنیم که با حک سرای دلگشاتوانیم به طور نمونه میبه

 . «تخریب شد

آید و اجازه بقایی در پاسخ به اینکه چرا میراث فرهنگی در مقابل دیوان عدالت اداری کوتاه می

دهد تا آثار تاریخی با حکم دیوان عدالت اداری تخریب شود، گفت: ما امکان خرید تمام آثار می

 م دیوان عدالت اداری هستیمتاریخی را نداریم و از سوی دیگر موظف به اجرای احکا

، معاون سازمان میراث فرهنگی در این رابطه گفت: بقایی بعد از اینکه مسعود علویان صدر

نسبت به خروج یکی از آثار به ثبت رسیده در فهرست آثار ملی واکنش نشان داد، از سوی دیوان 

آیا این باید آخر و عاقبت کسی باشد که از میراث . عدالت اداری حکم انفصال از خدمت گرفت

 کند؟ فرهنگی دفاع می

رئیس وقت دیوان عدالت اداری گفت: حکم صادره  محمدجعفر منتظریخورشیدی،  1391در تیر 

 . استدر خصوص انفصال از خدمت حمید بقایی، منتفی شده 

 میلیارد تومانی به سران کشورهای آفریقایی 20و کمک  بقایی، سپاه قدس

مجلس نهم و دهم و عضو کمیسیون قضایی  اصولگراینماینده  سردار پورمختار 1396اوائل آذر 

هزار دالر مربوط به 530هزار یورو و 700میلیون و 3مجلس بقایی را متهم کرد که و حقوقی 

لبته به گفته بقایی در جایی ثبت نشده که ا. استتوسط حمید بقایی مفقود شده جنبش عدم تعهد

 . . استو رسید دریافت نداشته

را تکذیب کرده و گفته بود اگر « دریافت مقدار زیادی ارز از یک نهاد نظامی»حمید بقایی اتهام 

این . است« متوجه آن نهاد نظامی و مسئولین ذیربط آن بوده»سؤالی در این باره مطرح باشد 

 . مطرح شده بود سازمان اطالعات سپاهاتهام در کیفرخواست دادستان و به استناد گزارش 
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 می گوید:  بقایی

که بی حساب و کتاب « سپاه قدس»صحیح است چرا فرماندهان « اطالعات سپاه»اگر ادعای »

شوند!؟ سپاه قدس باید شاکی باشد اند دادگاهی نمیو بدون اخذ سند و رسید به اینجانب ارز داده

هایی در سپاه صورت رسیده و قرار است بزودی تصفیه آیا تاریخ مصرف برخی به پایان. که نیست

 «؟!بگیرد و اینجانب هم باید بهانه و قربانی اختالفات درونی سپاه شوم

های بقایی درباره عدم شکایت سپاه قدس از وی، احتماالً اشاره به اختالف بین سپاه قدس و گفته

)فرمانده سپاه قدس( حمایتی قاسم سلیمانیاگرچه قبالً دیده نشده که . اطالعات سپاه بوده است

گوید که طبق این اتهام، تاریخ تحویل از طرفی بقایی می. نژاد و نزدیکانش کرده باشداز احمدی

 . روز پس از پایان کار وی بوده است 2بوده است که  1392مرداد  14ارز به وی این 

مرداد  31در تاریخ ، نماینده مردم رشت در مجلس، در یادداشتی آقای جعفرزاده ایمن آبادی

چرا مدرکی مبنی بر عدم خروج پول های بیت المال »گفته است: در خبرگزاری خانه ملت  1395

 «مردم ارائه نمی شود؟توسط آقای بقایی به 

 :گفت، وکیل بقایی، در جواب این سوال سید علی اصغر حسینی

نامه خود تمامی اصول و قواعد بدیهی و  3در بند حضرتعالی ، جعفرزاده ایمن آبادیجناب آقای »

چرا مدرکی مبنی بر عدم خروج پول »: اید مسلم حقوقی و حتی عقلی را به چالش کشیده و گفته

لطف کنید توضیح دهید که آقای «! های بیت المال توسط آقای بقایی به مردم ارائه نمی شود؟

چگونه می توان « عدم»بقایی چگونه باید ثابت کند پولی از کشور خارج نکرده است؟! برای اثبات 

است، مردم چگونه باید ثابت کنند  «مجرم بودن»دلیل آورد؟! در دکترین حقوقی شما که اصل بر 

 که مرتکب جرم نشده اند؟! 

برادر بزرگوار؛ اگر اینطور باشد بنده هم مدعی می شوم شما بدترین و شنیع ترین جرایم را مرتکب 

چون با استدالل شما و بر خالف اصل  !شده اید و شما باید مدرک بیاورید که مرتکب نشده اید

 « .همگان مجرم هستند مگر اینکه خالفش را ثابت کنندقانون اساسی(  37برائت )اصل 

 

www.ketabha.org

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.ketabha.org


 
 

330  

 

 دولت بهار

 :گفتهمچنین در خصوص اصل این اتهام به بقایی  حسینی

 بیعج ن،یبوده، معتقدم جالب تر ییپرونده بقا اتیهمه جزئ انیکه از اول در جر کسی عنوان به»

 دنویگیکه م ستنیا، ه شده استزد ییکه به بقا یاتهام نیتر یو باور نکردن نیخنده دار تر ن،یتر

م شده انژاد تم یکه دولت احمد 1392اواسط مرداد  یعنیم شدن دولت دهم اچند روز بعد از تم

هزار  700و  ونیلیم 3، سپاه پاسداران است دولت نداشته در یسمت چیه رگیدهم  ییبقا وبوده 

اونم بصورت  د،یخط رس هی یمدرک و حت ،سند ،قرارداد چیالمال رو بدون ه تین بازب یپول ب وروی

ش کاره بوده و اگه اشتباه نکنم ممنوع الخروجچی)که اون موقع ه ییبقا تا داده ییبه بقا «نقد»

 ییبقا ی؟! ولدکن نهیهز «ییقایآفر یدر امور مربوط به کشورها» دببر را پول نی( ادبودنهم کرده 

اختالس  این بخاطر ار ییبقا هم بعد. است و مرتکب اختالس شدهبرداشته خودش  یبرارا پول  نیا

 یو جزا ورویهزار  700و  ونیلیم3استرداد  ،یسال زندان، انفصال دائم از خدمات دولت 15به 

 !دتومان محکوم کردن اردیلیم 40حدود  یعنیمبلغ  نیمعادل دو برابر ا ینقد

حق هم  یمشهد کس یدادگستر سیبکن! بقول رئ ،یمحکوم کن را طرف هیخوامی من؛ برادر آخر

 رنقدیاتهام ا رآخ ؟یکنیم نیچرا به فهم و شعور ملت توه رگید یول ،دریبگ رادیاز شما ا دندار

 یِرآوردمن د انِینفر دوم جر را ییسپاه که بقا دکن یباور م یمیم عقل سلاکد یلی! خدا وک؟نچسب

 ریبا ت را دو نفر نیا هینداشت و سا ار ییو مشا وی دنینست و اصطالحاً چشم داد یم «یانحراف»

 ان رازب ین پول باتوم اردیلیم 20و  شود ییبقا یها برا نهیهمه هز دریبگ میتصم یکدفعه زد،یم

 نهیهز ییقایآفر یاهتا در امور مربوط به کشور یی دهدنقداً به بقا د،یخط رس هیبدون گرفتن 

 است تاشده  ییو دست به دامن بقا دخرج کن را پول نینسته ااتو یسپاه خودش نم یعنی؟! دکن

کردن در امور  نهیهز»که اصالً  می؟! حاال بگذردکن نهیهز ییقایآفر یاهکشور را ببرد و درپول  نیا

 د!ستنین ناشیمتوجه عواقب ادعاها نیاو انگار آقا ددار ییچه معنا« ییقایآفر یمربوط به کشورها

بدون  را پول نهمهیاکه سپاه از  یی، چطور مقامات قضادادعا درست باش نای اگه طرف دیگر، از

اختالس را پول  نیکه ا همحکوم کردیی را و بقا ،داده ییم بصورت نقد به بقاآنه یسند و مدرک چیه

 هیدست  دینقداً داد دیبرد را المال تیپول ب نهمهیا یکه برادر! شما به چه حق نپرسیده ،هکرد

 یاگه ادعا د؟ینگرفت او از هم دیبرگ رس هی ینداشته و حت یگاهیسمت و جا چیکه ه یشخص

پرداختِ  نیبابت ا دیکه با یکس نیاونموقع اول ست،یدرست باشه که ن ییپول به بقا نیپرداخت ا

 نیاآقا یادعاکه طبق  د، خودِ مقاماتِ سپاه هستنشودحساب و کتاب محاکمه و بازخواست  یب
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 پول نیکه ما ا دگفتن 94سال  یعنیسال بعد  2و  ددادن ییبه بقا یورطنیهم را پول نیا 92سال 

سپاه  یِبعد یه! اصالً از کجا معلوم ادعادک نهیهز ییقایآفر یاهکشور در ییتا بقا میداده بود را

، است هیقضطرف  یککه خودش  یموضوع دراونم ، کرد ییسپاه هر ادعا یعنی؟ ددرست باش

 «محکوم کرد؟! رابه استنادش افراد ود شیو ماست  ش درستیادعا

دزدِ گوسفند  هیمشهد در واکنش به اعتراضات به قطع دست  یکل دادگستر سیرئ -. ن. پ [

( هیخود قوه قضائ یعنی) ییدستگاه قضا ینظارت یو نهادها یگفته بود که بجز مقام معظم رهبر

 ]دریبگ رادیاز عملکرد ما ا دحق ندار یکس

 «پرکار دولتتن از اعضای  16میلیون تومان به  ۳00جمعًا  درخواست پرداخت پاداش»

 شوم که اساسا واقع نشده است! یمحاکمه م ای مساله خاطر به بقایی:

 ؛یقاض یناب آقاج»

مدت ها در خدمت مردم و انقالب و کشور بوده ام، شما هم  یمسئول دولت کیبه عنوان  بنده

 یرفتار با مقامات فعل نیفرا برسد که هم یروز یزودشود حدس زد که به ینم ای، آدیمسئول

  د؟ینیب یم دیبع یلیرا خ نیا ایآ ؟ردیصورت پذ ییقضا

تن از اعضاء دولت دهم  16از اقساط وام  یبخش یبخشودگ قیپرداخت پاداش از طر دیدان یم ایآ

 ییرجا دانیتومان از محل خارج از شمول به صندوق قرض الحسنه شه ونیلیم 300جمعاً به مبلغ 

 یریموضوع را به عنوان اختالس منظور و دستگ نیزپرس انشده است اما با یاتیو باهنر اصالً عمل

 !؟اتهام صورت گرفته است نیبازداشت بنده بر اساس ا و

اطالعات  یمعاون حقوق 10/4/94در مورخ  ،یروز از بازداشتم در سلول انفراد 25بعد از گذشت 

مناطق  ،یفرهنگ راثیسازمان م ،یجمهور استیکه از نهاد ر دینما یسپاه از بازپرس درخواست م

 یبانک ها استعالم شود تا هر مطلب یسازمان بورس و تمام ،مایصدا و س ،تهران یشهردار ،آزاد

 پرونده( 3)جلد . در مورد من دارند بفرستند

درخواست  نیا یدر اجرا 13/4/94 خیبه قانون در تار دیبازپرسِ به اصطالح مق یو در کمال ناباور

محاسبات کشور نموده  وانید ،یسازمان بازرس یاقدام به مکاتبه با آن دستگاه ها و حت یقانون ریغ

 هیعل یدرخواست تجسس و کشف تخلفات احتمال شیبه بنده در متن نامه ها نیو علناً با توه

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

332  

 

 دولت بهار

تخلف آشکار است بلکه نشان از  یدادرس نییاقدام نه فقط از نظر آ نیا. دینما یرا م نجانبیا

 پرونده( 3)جلد . بنده دارد هیعل یپرونده ساز

 عبارت را در مورد من به کار برده است: نیازپرس در مکاتباتش اب

 یدگیدر حال رس یبازپرس نیاست و ا یتخلفات گسترده ا یدارا ییبقا یآقا نکهیتوجه به ا با»

 ! «دیبفرست دیشود هرچه دار یلذا درخواست م به آن است

مرتب  میماه و ن 7ام به مدت  یقانون ریآن بازداشت موقت غ هیشب ایعبارات و  نیبا هم متاسفانه

 . دیهست انیدر جر یکه جنابعال د،ینرس ییما هم به جا یشد و صدا یم دیتمد

من و خانواده  میگو یدارم بلکه م یحق و حقوق یو طبق قانون اساس میرانیمسلمان و ا میگو ینم

 ریغ یرفتارها نگونهیا دیچرا با. میهست یاجتماع تیو امن اتی، حق حتیثیح ی، دارامیام انسان

 «رد؟یبا ما صورت بگ یشرع ریو غ یقانون

 ست؟یدولت دهم چ یاز اقساط اعضا یبخش هیتومان تسو ونیلیم ۳00 یصل ماجراا

دولت دهم در اواخر کار دولت،  یاعضا یافتیکه متوسط حقوق در میالزم است اضافه نما ابتدا»

و دوازدهم حسن  ازدهمی یدولتها یاعضا یافتیدر 1/6کمتر از  یعنیتومان  ونیلیم 7حدود 

لذا . افتی یتومان کاهش م ونیلیم 4که پس از خاتمه دولت حقوق آنان به کمتر از . بود یروحان

این افراد بدون دریافت اضافه کاری، پاداش و سال تالش  8 یدر پ ،آخر دولت دهم یادر روزه

محترم جمهور )سابق(  استیدولت با نظر ر یاز اعضا یه تعدادو به منظور کمک بحق ماموریت 

 : انینفر از آنان، از جمله آقا 16از اقساط وام  یو مقررات، بخش نیقوان تیو با رعا

 یحاج ،جمهور( سیی)معاون رینیالد رتاجیم ،اقتصاد( ری)وز ینیحس ،(یدادگستر ری)وز یاریبخت

 ،(یفرهنگ راثیسازمان م سییملک زاده )ر ،کشور( رینجار ) وز ،آموزش و پرورش( ری)وز ییبابا

تومان )متوسط  ونیلیم 300جمعًا به مبلغ . . . ( و روین رینامجو ) وز ،( یبازرگان ری)وز یغضنفر

 یقانون حسابیو ذ یمال رکلیخارج از شمول توسط مد فیتومان( از محل رد ونیلیم 19هر نفر 

محاسبات کشور در نهاد، به صندوق  وانیو با نظارت حسابرس مستقر د یجمهور استینهاد ر

 . دیگرد هیو باهنر تسو یرجائ دانیقرض الحسنه شه
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 نیدر ا یتیدر نهاد، شکا شانیو استقرار عوامل ا یکار آمدن دولت حسن روحان یبعداز رو کنیل

ماه  7و بازداشت  یریدستگ یمبنا تیشکا نیدادستان تهران ارسال و هم یرابطه به دولت آباد

 . شد یجمهور استیبنده به عنوان سرپرست سابق نهاد ر میو ن

و  لینداشته است، اما دال یقانون رتیمغا چگونهیپرداخت مزبور از محل خارج شمول ه نکهیبا ا

 وانیوقت نهاد  )از جمله مکاتبات د رکلیو مد حسابیارائه شده توسط ذ یمستندات قانون

 نیدر بر نداشت و ا یا جهیفرهنگ و رسانه نت یدادسرا 2محاسبات( به قاسم زاده بازپرس شعبه 

درج  هیتهران  برغم اعالم معاون اول قوه قضائ یدادستان یصفحه ا 30 فرخواستیک رموضوع د

 « .است دهیگرد

 داند! یمصوبات دولت دهم را جرم م یاجرا قضائی دستگاه

. الزم االجرا هستند یقانون اساس 138دولت در حکم مقررات بوده و مطابق اصل  مصوبات»

 یمتخلف محسوب و مجازات م ندینما یمصوبات دولت خوددار یاز اجرا یدولت نیچنانچه مسئول

 . شوند

 یمطرح کرده است، مربوط به اجرا نجانبیا هیعل یکه دستگاه قضائ یمورد از اتهامات ادعائ 3

 یبودم م یجمهور استیو سرپرست نهاد ر یکه بنده معاون اجرائ یامیمصوبات دولت دهم و در ا

 یدادستان فرخواستیدر ک یرقانونیتصرف غ یو سوم  یاختالس و دوم یاتهام که اول 3 نیا. باشد

 من لحاظ شده اند عبارتند از: هیعل نتهرا

 یالملل نیدولت دهم به دانشگاه ب یجمهور استیمصوبه دولت در مورد کمک نهاد ر اجرای -1

 . توسط دانشگاه به نهاد برگشت داده شد( زی)که مبلغ کمک نانیرانیا

 . رانیا یکمک نهاد به روزنامه دولت مصوبه دولت دهم در مورد اجرای -2

که در خصوص  رانیخانه ا یدولت ریمصوبه دولت دهم در مورد کمک نهاد به موسسه غ اجرای -3

 یکیتوسط  زیمراحل ن هینشده و کل نهیداشته، و اصالً هز تیخارج از کشور فعال انیرانیا تیوضع

 . صورت گرفته است یجمهور استینهاد ر نیاز مسئول
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حاکم شرع  یمحاسبات مجلس و را وانید هیدیتائ یهر سه مورد مذکور دارا نکهیا گردی مهم نکته

ساده تر دستگاه  انبی به. باشند یبر عدم وقوع تخلف م ی( مبنهیو منصوب قوه قضائ ندهی)نما وانید

 قبول ندارد!  نجانبیمحاسبات مجلس را در مورد ا وانیو آراء د هیمصوبات دولت، نظر یقضائ

ساختن پرونده  یمبنا یاسیس زهیاگر انگ ندیبفرما  یجانیالر آقایجناب  حاتیتوض نای ذکر با

 یرا به اتهام اجرا یمقام دولت کی  ایدر کدام کشور دن یبراست ست؟یپس چ ستیبنده ن هیعل

 شا یدهند و دادگاه یم شینما ونیزیافکنند، عکسش را در تلو یمصوبات دولت شان به زندان م

چون ما  و فرد حق ندارد دم بر آورد ستین یاسیشوند موضوع س یم یبعد هم مدع ؟!دکنن یم

 !میخواه یم

 «د؟یکن یچه م دیمن باش یشما جا رانیا فشری مردم حال 
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 مشاییرحیماسفندیار و اتهامات زندگی سیاسی 

 

 مبتنی بر مکتب ایرانیخودمان را که باید اسالم  دهددیگر طرح کلیتی به نام اسالم جواب نمی

 به جهان معرفی کنیم و بر آمده از اصل اسالم است

 
 (مازندران رامسر توابع از مشا روستای در 1339 آبان اسفندیار رحیم مشایی )زاده

 تحصیل اصفهان صنعتی دانشگاه او در رشته مهندسی الکترونیک در. است ایرانی مدارسیاست

 . شودمی یاد نژادمحموداحمدی همیشگی  یار عنوان به وی از. است نژاداحمدی عروس پدر و نموده

 جریان طیف موسوم بهنژاد به رهبری ولت احمدید منتقد گرایان اصول سوی از مشایی رحیم

 . شودمی و مکتب ایرانی متهم انحرافی

 در. بود تهران شهرداری هنری فرهنگی سازمان نژاد رئیساو در زمان شهرداری محمود احمدی 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و ریاست  و وی معاونت مشایی نژاد،احمدی اول دولت

 . داشت عهده بر را ایران گردشگری

 رهبر حکومتی حکم از هفته یک از پس اما. شد ایران جمهوررئیس اول معاون 1388تیرماه وی در 

 ساعتی و داد استعفاء خود پست از مشایی رحیم سمت، این از مشایی برکناری بر مبنی ایران،

 . شد منصوب جمهوری ریاست دفتر رئیس عنوان به نژاداحمدی سوی از بعد
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 ایرانی مکتبجنجال مشایی و 

نژاد و مشایی پیرامون مکتب ایران، تجلیل از ایران، کوروش هخامنشی و فردوسی سخنان احمدی

انتقادات زیادی را از سوی اصولگرایانی برانگیخت که این اظهارات را تقابل با اسالم، گفتمان انقالب 

 اما آیا به واقع چنین بود؟. دانستندفقیه میاسالمی و والیت

 آغاز ماجرا

، رئیس وقت دفتر رئیس جمهور، در اختتامیه همایش ایرانیان مقیم خارج مشاییرحیماسفندیار 

نژاد و ، سخنانی بر زبان راند که سرآغاز انتقادات جدید از وی، احمدی89مرداد  13از کشور، در 

 وی گفت:. دولت شد

وحقیقت قت ایمان و حقی از ناب دریافت …های متنوعی از آن وجود داردمکتب اسالم دریافت»

 .«باید از این پس ما مکتب ایران را به دنیا معرفی کنیم. مکتب ایران است ،حقیقت اسالم توحید و

های سیاسی با انتقاد از سخنان مشایی آن را تقابل با پس از این سخنان، بسیاری از شخصیت

 . اسالم و انقالب و والیت فقیه دانستند

برخورد »را همان اسالم ناب امام خمینی دانست و از مشایی در پاسخ به انتقادات، مکتب ایران 

 . ابراز تأسف کرد« سطحی، چکشی و غیرعادالنه از سوی برخی اندیشمندان و فعاالن حوزه دین

نسبت با سخنان خود دانست و گفت که منتقدان سخنان وی بسیاری از مسائل طرح شده را بی

 . وی را مستقیما نخوانده اند و نفهمیده اند

 نژاد: مکتب ایران ناسیونالیسم نیستاحمدی

گراها نیست و ملی« گرایی و ناسیونالیسمملی»به معنای « عشق به ایران زمین» :نژاد گفتاحمدی

 . گفتند و با دشمن همراه شدنددروغ می

ایران . امروز ایران یک جغرافیا، ملیت و قوم و قبیله نیست بلکه یک راه و مکتب است» وی گفت:

  .«آزادی و راه نجات عدالت، خداپرستی، یعنی

من هم گفته ام ایران یک مکتب است، یک فرهنگ متعالی و فراتر از »تأکید کرد که نژاد احمدی

 . «جغرافیا و نژاد
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ای به دنبال آن هستند که هر متأسفانه عده» این مسأله را موضوعی فرعی دانست و گفت: وی

ل کنند و در چنین فضایی دشمنان و تحریم غیرقانونی آنان چیزی را به موضوع دعوا و تنش تبدی

شود در حالی که توطئه دشمنان تمام نشده است به مسائل دست دوم و دست چندم تبدیل می

  .«و امروز مسئولیت اول ما ساختن ایران و ایستادن در برابر زورگویی است

 چفیه بر گردن کوروش هخامنشی

، منشور کوروش 89شهریورماه  19. نیزانتقادات را شدیدتر کردورود منشور کوروش به ایران 

نژاد در مراسم احمدی. )استوانه باستانی مشهور به اولین متن حقوق بشر در جهان( به ایران آمد

 . انداخت« چفیه»آهنگر نمادین  افتتاحیه نمایشگاه این اثر باستانی به گردن کوروش و کاوه

 

نامید و « شاه جهان»و کوروش را « منشور عشق»نشور کوروش را رئیس جمهور در این مراسم م

و رونمایی « زدندپرستان فریاد میهمان چیزی که همه پیامبران و یگانه»محتوای این منشور را 

عنوان « ها و اصولی که بشر امروز به شدت به آن نیازمند استتاکید مجدد بر ارزش»از آن را 

دانند ی که کوروش را همان ذوالقرنین )پادشاهی الهی در قرآن( میهایدر این مراسم به نقل. کرد

 . نیز اشاره شد

نژاد با گفتمان انقالب اسالمی و روحانیت های ضدانقالب این رفتار و سخنان را تقابل احمدیرسانه

هخامنشیان بسیجی و جنگ قدرت؛ از »سی در تحلیلی با عنوان بیبه عنوان نمونه بی. دانستند

نژاد را به سخنان محمدرضا پهلوی ضمن این ادعا، سخنان احمدی« بزرگ تا تمدن نوینتمدن 

 در این تحلیل آمده بود:. تشبیه کرد
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تباین بنیادین چنین سخنانی با آموزه ها و گفتمان رسمی در جمهوری اسالمی، بارزتر و آشکارتر »

هایی که بر سر حذف نام از آن است که رئیس قوه مجریه و رئیس دفتر او، همزمان با بحث

  .«های درسی مطرح است از آن غافل باشندپادشاهان از کتاب

 . منتقدین داخلی نیز انتقادات مشابهی را مطرح کردند که اشاره خواهد شد

 گفت؟نژاد چه میاحمدی

های مختلفی به توضیح دیدگاه خود پرداخت و بر آن تأکید های بعد در مناسبتنژاد در ماهاحمدی

 خوانید:بخشی از این سخنان را در ادامه می. ردک

 ستمنشور کوروش نمونه مدیریت ایرانی در برابر مدیریت آمریکایی

گرایی نیست، کار مثبت کرده و باید گفته شود و ما افتخار شود ملیوقتی از کوروش تجلیل می»

 مدیریت دو کارشناسان گفته به دنیا …تأیید نظام شاهنشاهی هم نیست. کنیم که ایرانی استمی

 مدیریت پرسندمی حال و است داده پس را خود امتحان و خورد شکست که آمریکایی یکی دارد؛

  .«های واالی اسالمی استای از آن این منشور و ارزشگوییم نمونهایرانی چگونه است؛ که ما می

 ترین به حقیقت استبرداشت ایرانی از اسالم نزدیک

فراوانی از اسالم در دنیا وجود دارد اما برداشتی از اسالم برای ما مالک عمل است های دریافت»

تجربه تاریخی نشان داده است که فرهنگ و برداشت ایرانی از حقیقت، نزدیک . که ایرانی است

های ترین برداشت به حقیقت است از این رو باید با فهم ایرانی از اسالم، متناسب با توانمندی

  .«های خود را تنظیم کنیمانی و برنامه ریزیایرانی مب

 ریشه تعالی ملت ایران پیامبر و امام زمان است

ریشه فرهنگ متعالی ملت ایران را باید در اعتقادات و پیوستگی به پیامبر گرامی اسالم)ص( و »

  .«حضرت مهدی )عج( جستجو کرد
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 حاصل اسالم ایرانی امام خمینی است

اسالمی ایرانی هستیم؛ اسالمی به این مفهوم که هدف و الگویمان اسالمی ما به دنبال الگوی »

های ایرانی کشور را بسازیم، که البته بحث دیگری وجود باشد و ایرانی به این مفهوم که با روش

 . «دارد به نام اسالم ایرانی که آن را در جای دیگری باز خواهم کرد

س فهم ایرانی از اسالم است، نتیجه این فهم از اسالم مفهومی که ما از والیت می شناسیم بر اسا

سال فردی مانند امام خمینی است، در حالی که نتیجه اسالمِ دیگران نتیجه دیگر  1400در طول 

  .است

 تأکید روی ایران ناسیونالیسم نیست، مسئولیت است

بلکه یک مسئولیت  کنیم، یک نوع ناسیونالیسم و خودخواهی نیستاینکه بر روی ایران تأکید می»

  .«و مأموریت برآمده از یک تاریخ مقاومت، ایستادگی است

 رهبر انقالب: مسائل فرعی را اصلی نکنید

در ( 89/5/31رهبر معظم انقالب چند هفته پس از طرح مکتب ایران و منتشر شدن انتقادات )

کرد، تلویحا شدیدی میانتقاد « نزدیکان رئیس جمهور»پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان که از 

 دانستند و گفتند:« فرعی»این موضوعات را 

ممکن است کسى به یک شخصى یا به یک کارى ایراد داشته باشد؛ منتها باید توجه کنیم که »

 همت در ما، هاىانگیزه در را اصلى مسائل جاى دوم درجه مسائل. کنیم فرعى –مسائل را اصلى 

  .«نگیرد شود،می که اىانرژى صرف در ما،

سخن گفتند و بار « در عمل»ماه بعد نیز بر لزوم تحقق بخشیدن وحدت ای یکاهلل خامنهآیت

 دیگر به مسائل اصلی و فرعی اشاره کردند:

ش، به خاطر یک ا کند از یک نفر به خاطر یک کارى، به خاطر شخصگاهى انسان مشاهده می»

ى رفتار ما؛ این افکند بر همهاین دلخورى سایه مىکنیم، بعد پیدا می اظهارى، یک دلخورى

بعضى از این مسائلى که . باید مشترکات را نگاه کرد، نقاط اصلى را باید پیدا کرد. درست نیست

کنیم، حقاً و انصافاً مسائل اصلى نیستند، اینها مسائل اصولى کنیم و رویش تکیه میماها مطرح می
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 شناخت باید را اصلى مسائل …ها باید تکیه کردارد که بر آنترى وجود دمسائل اصولى. نیستند

 نه، مسائل فرعى هم باید طرح شود؛ همه نکرد؛ مطرح اینکه نه نکرد؛ اصلى را فرعى مسائل و

مالک موافقت و . جزئیات باید طرح شود؛ اما اصلى نشود و مالک مخالفت و موافقت قرار نگیرد

اسالم است، تشرع است، تدین است، پایبندى به مبانى انقالب مخالفت، صراط مستقیم حق است، 

ى با مستکبرین است، است، پایبندى به آرزوهاى امام و اهدافى است که امام ترسیم کردند؛ مقابله

  .«بدبین بودن به مستکبرین است

 خواهد مکتب ایران را در برابر اسالم علم کنددولت نمیرهبر انقالب: 

تقابل دیدگاه دولت با ( 6/8/89) قم علمیه حوزه مدرسین جامعه با دیدار در چنینهم ایشان 

 گفتمان اسالم و انقالب را نادرست دانستند:

گیری درستی است؛ اگرچه خطاهای گوناگونی هم در جاهای اش جهتگیریاین دولت جهت»

. اشاره فرمودید روزها که آنگری و اینحاال مثال فرض کنید همین مسئله ایرانی. مختلفی دارد

. اند که حاال یک چیزی را در مقابل اسالم علم کنندها حقیقتا دنبال اینمن واقعا نفهمیدم که این

دیروز هم همین آقایی که مسئول این چیزهاست، سر . کنندآید از این کاری که میالبته بدم می

گری گری، ایرانیایرانیقدر گفتم آقا این. کردناهار پیش من آمده بود و یک چیزی مطرح می

خواهند ها واقعا میکه اینآید؛ اما اینجا به او زدم، از این کار خوشم نمییک تشری هم آن. نکنید

با مالحظه قرائن . فهممیک مکتب ایرانی در مقابل مکتب اسالم علم کنند، من واقعا این را نمی

 .«آیددست نمیها، این بهگوناگون در کارهای این

های بسیار بر سر سال پس از طرح شدن مکتب ایران و انتقادات و جنجالای یکاهلل خامنهآیت 

در »ایشان گفتند که . آن، در دیدار با هیئت دولت، به طور ضمنی از تکیه بر ایران دفاع کردند

« راننماد ملیت ای»روی زبان فارسی که « به کشور و گرایش به ایران به ایران، عالقه عالقه زمینه

تر و تکیه شود، چرا که ایران بعد از اسالم افتخارات بیش« ایران بعد از اسالم»چنین است و هم

 . «مستندتری دارد
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 اندیشد؟ای درباره ایران و ملیت چگونه میاهلل خامنهآیت

های متفاوت به تمجید از ایران و لزوم تکیه بر ها در مناسبتچنین در طول سالرهبر انقالب هم

 خوانید:هایی از این بیانات را مینمونه. هویت ملی اشاره کرده اند

 ملیت، مقدس و محترم است

کنم، این است که آنچه را که من امروز به عنوان یک تکلیف برای جامعه جوان کشور حس می»

 با ما …جوانان باید از سرمایه هویت ملی و جمعی کشور، با همه وجود و همّتِ خود دفاع کنند

 به نه آن، مثبت معنای به – ملیت روی هم بسیار و شمریممی مقدّس و محترم را ملیت کهنای

 –شود گفته می« نالیسمناسیو» آن به دنیا سیاسی عرف در که چیزی همان آن؛ منفی معنای

 ایرانی، ملیت از حتّی که است اسالمی نظام ایران، ملت ملی و جمعی هویت اما کنیم؛می تکیه

  .«دارد تریوسیع تأثیرِ حوزه و بیشتر جذابیت و کارایی

 بودن را نیاز داریم اعتزاز به ایرانی

دیگری اعتماد به نفس ملی و اعتزاز ملی است، یعنی احساس عزت کردن از این که من اهل »

یا در جای . این، افتخار است. «اهل کاشانم، روزگارم بد نیست»به قول سهراب سپهری، . ایرانم

گرایی البته این با ملی. اعتزاز به ایرانی بودن ما، به این نیاز داریم. «من مسلمانم»گوید: میدیگر 

. شود اشتباه نباید –کردیم ما همیشه آن را رد می که مطرودی منفی ناسیونالیسم همان –ناقص 

یاج ما به این احت. گرایی، به معنای خوب قضیه استاین، ملی. این، ناسیونالیسم مثبت است

  .«داریم

 ناسیونالیسم به این معنا چیز خوبی است

هر کس باید به میهن خودش عالقه داشته . ما ناسیونالیسم را به معنای مثبتش قبول داریم»

شود کسی از میهن خودش دور باشد؟ ناسیونالیسم به این معنا چیز خوبی است؛ اما مگر می. باشد

های دیگر توطئه کنم و پس بایستی علیه همه ملت جا هستم،به این معنا که چون من اهل این

  .«بدخواه آنان باشم و علیه آنان کید و مکر داشته باشم، این بد است
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 نیست« اسالمی»در برابر « ملی»

حفظ و پرداخت و وابستگی شدید و در باب فرهنگ، سیاست کّلی کشور باید عبارت باشد از »

ما مردم ایران مفتخریم . مهمترین ارکان فرهنگ ملی، اسالم استالبته جزو . کامل به فرهنگ ملی

سال قبل، فرهنگ، زبان، آداب، عادات، لباس و همه چیزمان با اسالم آمیخته شده  1350که از 

اسالم و آداب و فرهنگ . گونه با اسالم آمیخته نشد که ما شدیمشاید هیچ ملت دیگری این. است

نیست؛ عین همان اسالمی « اسالمی»جا، مقابل در این« ملی». اسالمی، جزو فرهنگ ملی ماست

  .«است

 ست نه احساس دینیا استکبارستیزی اول ناشی از غیرت ملی

اوّلین احساسى که یک ملت در مقابله با روح و خوى استکبارى دارد، احساس دینى نیست؛ »

وقتى وارد کشورى احساس غیرت ملى است؛ احساس هویت و احساس وجود است؛ چون استکبار 

منابع آن کشور را غارت . کندشد و بر آن کشور مسلّط گردید، هویت ملى آن ملت را انکار مى

  .«کند؛ اما همه اینها فرع انکار هویت آن ملت استکند، در امور سیاسى آن کشور دخالت مىمى

 بعد از انقالب به هویت ملی اهتمام ورزیده شد

 فرهنگ کشور، یک ملى هویت خودِ که –ى هویت ملى مقوله به …مىبعد از پیروزى انقالب اسال»

 شد، ورزیده اهتمام – است ملت یک فرهنگ ىبرجسته سطور و مصادیق جزو این خود و است

. بیاید وجودبه کشور این در نبود ممکن هیچوجهبه برکات این که شد مترتب کار این بر برکاتى

 –هاى نوِ علمى و تحقیقى ارتِ وارد شدن در عرصهجس این علمى، پیشرفتهاى این نوآوریها، این

 از که است نفسى به اعتماد همین خاطر به – شودمى مشاهده خوشبختانه ما کشور در امروز که

  .«آورد وجودبه انقالب را این است؛ شده پیدا ملى هویت احیاء

 توقع ما برای آینده ناشی از اعتزاز ملی خودمان است

ما کسانى بودیم که . گذشته خودمان نگاه مى کنیم و احساس عزت و سرافرازى مى کنیمما به »

اسالم را با آغوش باز پذیرفتیم؛ ما کسانى بودیم که اهل بیت را زودتر از خیلى هاى دیگر شناختیم؛ 

ما کسانى بودیم که در راه گسترش اسالم این همه تالش کردیم؛ ما کسانى بودیم که مظلومان 

 خود آغوش در نداشتند، امان – کوفه و مکه و مدینه یعنى –یت را که در خانه هاى خود اهل ب
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 اما کنیم؛ نمى انکار را این است؛ خودمان ملى اعتزاز از ناشى آینده، براى ما توقع …پذیرفتیم

  .«است اسالمى و انسانى نگاه – گفتم که طور همان – نیست این فقط

 اسالم راستین استزبان فارسی، زبان انقالب و 

ها تواند ملتزبان اسالم راستین است و زبان اسالمی است که می. زبان فارسی، زبان انقالب است»

 فارسی زبان کند منتقل دنیا به را انقالبی اسالم مفاهیم تواندمی امروز که زبانی آن…را بیدار کند

 . زبان فارسی ذاتا یک زبان کارساز است. زبان فارسی است انقالبی، اسالم زبان و انقالبی زبان. است

 عربی زبان ظرفیت نیستم مطمئن بنده لیکن است پرظرفیتی زبان یقینا هم عربی زبان البته …

 . ماند غافل نکته این از تواننمی …. باشد فارسی زبان ظرفیت قدر به

اقوام دیگر مسلمان برای یشتر از تمام ب قوم، یک عنوان به هاایرانی اسالم، دنیای در که دانیممی 

شکی . اینکه چیز واضحی است. اسالم کار کردند و در گسترش فرهنگ اسالمی تالش کردند

نیست که در حدیث، تفسیر و حتی در لغت عربی، بهترین آثار را ایرانیها و فارسی زبانان نوشته 

اکثرا همه ایرانی  در فلسفه و عرفان که غوغاست و غیر ایرانی، انگشت شمار و معدود است،. اند

این خصوصیاتی که ما در قوم ایرانی و ملت خودمان مشاهده می کنیم شاید یک مقداری از . اند

  .«زبان این ملت ناشی شده باشد، از ظرفیت زبانی که در اختیار داشته نشأت گرفته باشد

 ست که ستون ملت روی آن قرار داردا گذشته تاریخی به مثابه بتونی

 رشته در چه طبیعى، رشته در چه –هاى مختلف علوم بزرگترین دانشمندان دنیا در رشته»

 گذشته هااین …بودند ایرانى – ریاضى و فلسفه و ادبیات در چه و نجوم رشته در چه انسانى،

 . ماست ملت

که ستون روى  است بتونى و شفته مثابه به تاریخى گذشته که گفت توانمى محسوس مثالى در

تر باشد، ستونِ بنا شده روى آن از هر چه شفته در عمق بیشترى فرو رفته و قوی. آن قرار دارد

ملتى که سابقه تاریخى ندارد مثل ستونى است که آن را روى . استحکام بیشترى برخوردار است

  .«استاش خیلى زیاد پذیرىهر چه هم با عظمت باشد آسیب. زمینِ سُست بنا کرده باشند
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 مسئولیت احیای اسالم بر دوش ایران است

 ایران هم، انقالبی و عزیز اسالم پایگاه …بحمدا. امروز، اسالم در دنیا عزت پیدا کرده است»

 و بزرگ ملت ایران، ملت حقیقتا. هستند افتخارات این ی همه محور ایران ملت و است اسالمی

شناخت و خصوصیات این ملت را خدا این ملت را می. است بااستعدادی و پرشور و قدرعالی

ی اسالم و زنده کردن که مسؤولیت احیای دوباره-ها راترین بارها و مسؤولیتدانست که عظیممی

  .«بر دوش این ملت گذاشت-های اسالمی استقرآن و ارزش

 منتقدین چه گفتند؟

چنین نظرات ایشان در دفاع از رهبری در اصلی نکردن موضوعات فرعی و هم  با وجود توصیه

در . ها به انتقادات خود ادامه دادندهای سیاسی و مذهبی تا مدتمعنای درست ملیت، شخصیت

 خوانید:های سیاسی و دینی را میای مختصر از اظهارات برخی شخصیتادامه گزیده

کتب ایران ، امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری، مسیداحمد خاتمی اهللآیت

رژیم »و مشابه عملکرد « خیانت به انقالب»وی این طرح را . خواند« آلودگرایی شرکملی»را 

خاتمی گفت که فرستادن منشور کوروش نتیجه تالش غرب برای . دانست« گراهاملی»و « پهلوی

 . نیازی به منشور کوروش نیست« عهدنامه مالک اشتر»است و با وجود « ضربه زدن به اسالم»

، عضو مجلس خبرگان و مدیر مؤسسه آموزشی پژوهشی امام محمدتقی مصباح یزدی اهللآیت

جای مکتب اسالم معرفی می کنند، خودی شرمانه مکتب ایران را بهکسانی که بی»خمینی گفت: 

گرایی ناسیونالیسم و ملی»وی با اشاره به این که رژیم پهلوی نیز حامی  .اندنبوده غیرخودی

چنین گفت: وی هم. در آینده خبر داد« های باالترای دیگر در کالسفتنه»ه است، از بود« مثبت

  .«ما برای ایران و ایرانی بودن ارزشی قائل نیستیمنص فرمایشات امام راحل این است که »

کار بردن عنوان مکتب ایران  ، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بهسیدحسن فیروزآبادی سردار

« سواد و نادانکم»وی مشایی را . عنوان کرد« ایران از اسالم و وحدت اسالمیجدا کردن »را 

انحراف و جرم علیه امنیت ملی و حمله به ارکان نظام مقدس جمهوری »خواند و اظهارنظرش را 

فیروزآبادی . دانست و از قوه قضائیه خواست که به آن رسیدگی کند« اسالمی و انقالب اسالمی

  .«که ایشان افسار گسیخته استمثل این»گونه تعبیر کرد: انتقادات را اینتوجهی مشایی به بی
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، عضو شاخص حزب مؤتلفه اسالمی و دبیرکل جبهه پیروان امام و اهلل عسگراوالدیحبیب

کنندگان این وی طرح. مسلمانان دانست و عامل تفرقه« ضد والیت»رهبری، طرح مکتب ایران را 

 . آمریکا معرفی کرد که هدفشان جلب رأی مردم است« مواجبمزد و مزدور بی»ایده را 

خیانت به اسالم و »و « توهمات ذهنی بیمار»، نماینده تهران، طرح مکتب ایران را احمد توکلی

وی سخنان  .عزیز سازگار نیست ایران مصالح و اساسی قانون با اسالم، مبانی با» که  دانست« ایران

روایت دسته چندم پلورالیزم دینی و و ناسیونالیسم منحط »دانست که « خزعبالت»مشایی را 

به رئیس جمهور ( 10/12/89)ای سرگشاده وی در نامه. است« دروغین و اسالم منهای روحانیت

استفاده کرده است و  ایران بار از واژه 45وگوی تلویزیونی از وی انتقاد کرد که چرا در یک گفت

جمهور بوی توکلی گفت که از عبارات رئیس. بار هم به کار نبرده استرا یک اسالم واژه

آفرینی جمهوری اسالمی آید و این ادبیات را در زمان بیداری اسالمی برای نقشمی« نژادپرستی»

 . در تحوالت منطقه مضر دانست

های دشمنان انقالب که اسالم ایرانیان را حرف، نماینده تهران، مکتب ایران را علی مطهری

تعصب » وی گفت که از عنوان مکتب ایران بوی. دانند توصیف کردگری میآمیخته با زردشتی

نژاد گفت که تکیه بر مکتب به احمدی( 27/6/89ای سرگشاده )مطهری در نامه. آیدمی« نژادی

وی سخنان رئیس جمهور را . کندلزل میایران جایگاهش را بین توده مردم و اقشار متدین متز

 .کیان انقالب اسالمی را تهدید می کند»تفسیر کرد و گفت که این نظرات « برتری نژاد ایرانی»

بود، طرح مکتب مطهری تلویحا از سخنان رهبری انتقاد کرد و گفت که اگر شهید مطهری می

این بحث جزو مسائل اصلی »ه چرا ک« فرعی»دانست نه مسائل می« اصلی»ایران را از مسائل 

  .است زیرا می خواهد مسیر انقالب را منحرف کند

ارشاد در دولت  ، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه و وزیر برکنارشدهمحمدحسین صفارهرندی

وی . خواند« گرایانه و امانیستیهای سخیف ملیاندیشه»نژاد و مشایی را نهم، سخنان احمدی

 صفار هرندی مکتب ایران را مقدمه . دانست« بیمار و منحرف ذهن»ی از ترویج مکتب ایران را ناش

 . آینده دانست فتنه

، دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین و نایب رئیس مجلس، نیز مکتب ایران را محمدرضا باهنر

گرا است اما حوزه های علمیه و خواهد بگوید اصولمی»دانست که « عظیم آینده فتنه» زمینه
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« ریزییک توطئه بزرگ همراه با فکر و برنامه»و « انحرافی»وی این ایده را  .«شریعت را قبول ندارد

خواهند داریوش و خشایار را در فرهنگ ما بیاورند و آن را به منحرفان می»باهنر گفت: . دانست

  .«جای قال الباقر و قال الصادق)ع( قرار دهند

کنندگان مکتب سی نهاد ریاست جمهوری، گفت که طرح، رئیس معزول بازرنژادداوود احمدی

وی گفت که سوزاندن . ای خدشه وارد کنندخواهند به وحدت در کشور و وحدت منطقهایران می

کنندگان این برادر رئیس جمهور طرح. قرآن در آمریکا به دلیل طرح شدن مکتب ایران بوده است

 . موضوع را دشمن ایران و اسالم معرفی کرد

عبور از »نژاد را نظرات احمدی( 29/6/89در سرمقاله روزنامه کیهان ) حسین شریعتمداری

 . قرار داده است« اسالم»را به جای « منشور کوروش»کند که چرا دانست و وی را نقد می« اسالم

 .«ایران و مکتب ایرانی هیچ وقت کارساز نبوده است»، گفت که عبداهلل جوادی آملیاهلل آیت

 . تعبیر کرد« ایران منهای اسالم»وی تلویحا مکتب ایران را به 

شعاری »و « انحرافی»مکتب ایران را  ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایدهمحسن رضایی

خواند « جدا کردن اسالم از ایران»وی این ایده را . دانست« برای رسیدن به قدرت و حفظ قدرت

  .ب تقابل ایدئولوژیک دارندبا انقال»کنندگان آن و گفت که طرح

دانست و « طرح شاهنشاهی»، دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی، مکتب ایران را محمدنبی حبیبی

وی گفت که . عنوان کرد« نشانه گرفتن اسالم»هدف آن را از بین بردن رابطه ملت با اسالم و 

  .بیندازندخواهند دعوای ناسیونالیسم با اسالم را به راه می»طراحان مکتب ایران 

اهلل ناصر مکارم توان به آیتهایی که از طرح مکتب ایران انتقاداتی کردند میاز دیگر شخصیت

اهلل اهلل محمد یزدی، آیتاهلل ابوالقاسم خزعلی، آیتاهلل صافی گلپایگانی، آیتاهلل لطفشیرازی، آیت

سیدمحمد سعیدی )امام جمعه  اهللصادق آملی الریجانی، محمدجواد الریجانی، علی الریجانی، آیت

اهلل عباس کعبی الهدی )امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان(، آیتاهلل سیداحمد علمقم(، آیت

اهلل اسداهلل ایمانی بوشهری )امام جمعه قم(، آیتاهلل سیدهاشم حسینی)عضو مجلس خبرگان(، آیت

آبادی )امام جمعه اراک(، نجف االسالم و المسلمین قربانعلی دری)امام جمعه شیراز(، حجت

االسالم و االسالم و المسلمین علی سعیدی )نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران(، حجتحجت
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االسالم و المسلمین االسالم و المسلمین محسن غرویان، حجتالمسلمین مهدی طائب، حجت

د رسایی، االسالم حمیجعفر شجونی، حجت االسالم و المسلمین قاسم روانبخش، حجت

االسالم قاسم روانبخش، االسالم سیدعباس نبوی، حجتاالسالم محمدتقی رهبر، حجتحجت

الدین صدر )نایب رئیس وقت محمدباقر قالیباف، حسین شریعتمداری، پرویز سروری، شهاب

فرد، عماد افروغ، حاج منصور ارضی و فاطمه رجبی نمین، حسن غفوریمجلس(، عباس سلیمی

 . اشاره کرد

 مکتب ایران؛ سؤال مجلس از رئیس جمهور

نمایندگان . نیز بود 90مکتب ایران عنوان یکی از سؤاالت مجلس از رئیس جمهور در اسفندماه 

تضعیف جایگاه انقالب اسالمی و احیاء تعصبات قومی در »کننده، طرح مکتب ایران را عامل سؤال

 . دانستند« ایران قبل از اسالمگرایی و بازگشت به نوعی باستان»و « میان مسلمانان

. ها انتقاد کرد و گفت که دوست داشتن ایران دعوای قومی نیستنژاد در پاسخ، از جنجالاحمدی

اگر برخی بگویند »و از منتقدان مکتب ایران پرسید:  .«ایران یعنی اسالم شیعه علوی»وی گفت: 

 «مکتب خراسان و اصفهان و یونان عیبی ندارد؟!

 ت؟ منتقدین چه کردند؟رهبری چه گف

های جغرافیایی و نژادی بلکه به دلیل نژاد، تمجید از ملت ایران، نه با انگیزهسخنان احمدی چکیده

مجموعه  با توجه به توضیحات وی، منظور از مکتب ایران،. های جا افتاده در ملت ایران بودارزش

ی اسالم و فهم برای پذیرش مشتاقانه ایها و فرهنگ ایرانی بود که خود زمینهها، ارزشاندیشه

کما این که کوروش نیز نمادی از . عمیق و صحیح از آن و پرچمداری آن در طول تاریخ است

از نگاه رئیس جمهور، مکتب ایران، درک حقیقی و . ستعدالت و مدیریت ایرانی پیش از اسالم ا

والیت و امام خمینی  آن اندیشه ناب و برخاسته از روح متعالی ایرانی از اسالم است که نمونه

 . است

ای رغم انتقاداتی که به آن وارد است مسألهطرح مکتب ایران را علی رهبر انقالببه طور خالصه، 

تبدیل شود؛ نظرات ایشان « اصلی»نمایی شود و به مسأله عنوان کردند که نباید بزرگ« فرعی»

 چنین بود:درباره ایران و ملیت به طور خالصه این

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

348  

 

 دولت بهار

گرایی به معنای دوست داشتن وطن و افتخار کردن به آن )ناسیونالیسم ملیت و ملی •

 مثبت( مقدس و الزم است

اولین احساس ضداستکباری اعتقادات اسالمی نیست بلکه هویت ملی است و استکبار  •

 دشمن هویت ملی ما است

ت ایران بیش از هر ملت دیگری در فهم و گسترش اسالم نقش داشته است و هوی •

 اش آمیخته با اسالم استملی

 های ملت ایران استپایگاه اسالم انقالبی امروز ایران است و این به دلیل قابلیت •

هایی بیش از زبان عربی دارد ست و ظرفیتزبان فارسی زبان انقالب و اسالم راستین ا •

 و باید در جهان گسترش پیدا کند

 مام ورزیده شداهت پس از انقالب اسالمی به هویت ملی ایرانی •

طور گسترده به نقد سخنان تندی و بهها بههای سیاسی تا مدتطور که خواندیم شخصیتاما همان

در میان سخنان منتقدین این محورها به چشم . نژاد درباره ایران و ملیت پرداختنداحمدی

 خورد:می

 هویت ایرانی و ملیت نه ارزشی دارد و نه کارساز است •

آلود و به معنای جایگزین کردن ایران به جای اسالم و دعوای شرکاین سخنان  •

 ناسیونالیسم و اسالم است

 جویی نژادی استاین سخنان نوعی تعصب و برتری •

 . گراهاستها و ملیطلباین سخنان همان سخنان رژیم پهلوی، سلطنت •

 سو با استکبار و آمریکا استاین سخنان هم •

 ستاسالمی و جرم علیه امنیت ملیاین سخنان به ضرر وحدت  •

 عظیمی در آینده است شده و برای برپایی فتنهریزیطرح مکتب ایران برنامه •

 جنجال فردوسی؛ مشتی از خروار

ای کوچک و البته گویا نژاد از فردوسی و انتقاداتی که به او شد نمونهشاید داستان تجلیل احمدی

مکتب  تر از دوسال پس از طرح ایدهکم. را نشان دهد گراییباشد که جنس جنجال پیرامون ایران
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توحیدنامه، خدانامه و »و شاهنامه را « دهنده مکتب پیامبرنجات»نژاد فردوسی را ایران، احمدی

ژاد از فردوسی در حالی با نتجلیل احمدی. عنوان کرد و پیرامونش توضیحاتی داد« تفسیر قرآن

تر مواجه شد که رهبر انقالب پیش اهلل خاتمیآیتو  شیرازی اهلل مکارمآیت انتقادات تند و تیز

دانسته بودند  های اسالمی و الهیارزشو شاهنامه را در جهت  حکیم الهیِ اسالمیفردوسی را 

  .«در قله است»و خواسته بودند که فردوسی بزرگ شود چرا که 

 ملیت ایرانی در کالم مطهری، شریعتی و آوینی

در باب ایران و هویت ایرانی هرچند نادقیق و دوپهلو بیان شد ولی با توجه به نژاد سخنان احمدی

 . توضیحات بعدی وی، سخنانی جدید و غیراسالمی نبود

دو عنصر هویت ملی « خدمات متقابل اسالم و ایران»در کتاب  مرتضی مطهری استاد شهید

 گشتهود را با اسالم سازگار دید و گمایرانی روح خ»داند و معتقد است ایرانیان را اسالم و ایران می

یکی از »ستاید و آن را ایران قبل از اسالم را میمطهری استاد شهید  .«خویش را در اسالم یافت

 . داندمی« های تمدن اسالمیمایه

ملیت در تحلیل »نویسد: می« اسالمی-بازشناسی هویت ایرانی»در کتاب  علی شریعتیدکتر 

ن، نه تنها با ارتجاع و نژادپرستی مترادف نیست، بلکه یک واقعیت انسانی شناسی و علمی آجامعه

هاست که در تلقی علمی و مترقی آن نه تنها عامل و یک حقیقت اجتماعی درمیان انسان

  .«ها استهای ملی نیست، که عامل تفاهم و تعارف میان ملتهای قومی و تنازعجوییبرتری

اقوام یک »داند و معتقد است هویت ملی را غیرقابل انکار مینیز  سیدمرتضی آوینی شهید

ایمان هیچ منافاتی با ملیت ندارد بلکه آن را تقویت هم »گوید که وی می. «حقیقت ازلی دارند

تمام فرهنگ اسالمی، حتی عرفان اسالمی، از ایران جوشیده »کند که و پافشاری می .«می کند

قومیت »د و یکی از دالیل رشد و گسترش اسالم در جهان را گذارآوینی پا را فراتر می. «است

هیچ چیز »است و « حکمت معنوی»وی معتقد است که شاهنامه فردوسی . کندعنوان می« ایرانی

سید شهیدان اهل قلم . داندمی« زیباترین زبان روی زمین»و زبان فارسی را « غیر از اسالم نیست

من اصال معتقد »گوید: کند و میمعرفی می« حقیقت ملیت»بلکه « ناسیونالیسم»سخنش را نه 

  .«دانماتفاقا این هویت ایرانی را عین هویت اسالم می. به تعارض ملیت با دین نیستم
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ویان، دانشج از جمعی با دیدار در1392اردیبهشت  12پنجشنبه روز  مشایی رحیم اسفندیار

اسالمی در عرصه جهانی ادعاهایی دارد که امروز  جوانان و فعاالن اجتماعی، با بیان اینکه جمهوری

 :کرد بیان در تمام دنیا نیز منتشر شده است،

ادعای ما این است که اسالم در جهان فراگیر خواهد شد و البته آن قرائتی از اسالم که در ایران  

ملت  جاریست از چنین ظرفیتی برخوردار می باشد و حاال که قرار است، پرچم این مکتب از سوی

هایمان را در طراز جهانی ارائه سو راهبری نماید، باید اندیشهایران برافراشته شده و جهان را بدین

 . کنیم

امروز مردم دنیا بسیار به یکدیگر نزدیک شده و تقریباً هیچ اندیشه و اندیشمندی نیست که در 

ب فکر و اندیشه که پرشمار عرصه جهانی رصد نشود، اما در ایران با وجود برخورداری از افراد صاح

ایم یک مجموعه فکری و نیز هستند، به دلیل فقدان تبدیل آن به یک جریان فکری نتوانسته

 . ای برخوردار از قدرت اقناع کافی ارائه کنداندیشه

 100غرب بیش از  برد، تصریح کرد:وی با بیان اینکه جهان امروز در دوره تحیر فلسفی بسر می

جایگاه الگو برای دیگر کشورها قرار گرفته و حتی در ایران نیز افراد زیادی  سال است که در

هستند که بعضًا بدون آنکه خود متوجه باشند، تحت تأثیر این الگو قرار دارند، اما امروز غرب به 

 . برد و دیگر توان مدیریت جهان را نداردهای مختلف در بحران بسر میلحاظ مدیریتی در عرصه

 های مکتب فکری خود هستنددان غربی به سرعت در حال اصالح ضعفاندیشمن

های مکتب رحیم مشایی خاطرنشان کرد: البته اندیشمندان غربی به سرعت در حال اصالح ضعف

فکری این سامان بوده و به دنبال آن هستند تا یک جریان فکری جدید به راه بیندازند و جمهوری 

ای د این جریان جدید را ارائه کنند، فرصت جایگزینی جریان اندیشهاسالمی تا زمانی که آنها بتوانن

خود را به جهانیان دارد و اگر از این فرصت استفاده نکند، جهان به سراغ گزینه دیگری خواهد 

 . رفت و منتظر ما نخواهد شد

خود گفت:  ها در ارائه و سر و سامان دادن به نظامات فکری باطلبا اشاره به توان و تبحر غربی وی

گرایی بیندازید، خواهید دید که اگر مروری در تاریخچه کوتاه نگاه مردم به موضوع همجنس
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ها چقدر سریع قباحت این موضوع را در نظر مردم جهان ساقط کردند و این مسأله ما را به غربی

 . ای و مکتب اسالم ایرانی بیشتر تالش کنیمدارد که برای تبیین نظام اندیشهن میآ

ای بسیار غنی است با نامبردن از با اشاره به اینکه ایران به لحاظ فلسفی و فکری جامعه مشایی

فیلسوفانی چون بوعلی سینا، سهروردی، مالصدرا و فالسفه و عارفان نامدار دیگر، اضافه کرد: در 

کرده و در مند ایران نتوانستیم، مجموعه فکری باقیمانده از این فالسفه و عارفان نامی را نظام

های مختلف اجتماعی به جریان بیندازیم، اگر نه ایران در حوزه مباحث علوم انسانی عرصه

 . های زیادی برای گفتن داردحرف

وی اظهار داشت: یک کشور، ملت و یک مکتب فکری صرفاً با نیروی نظامی، فنی و علما و 

ای باشد؛ جوشش فکر و اندیشه شود، بلکه باید جوشش و تولید فکری داشتهدانشمندان حفظ نمی

 . که انرژی حرکت و تحول به جامعه بدهد

 رسند کسی به یاد نخواهد آوردسال دیگر کسانی را که امروز بزرگ به نظر می 10

رحیم مشایی در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به اظهارات برخی حاضرین مبنی بر 

هار داشت: فکر نکنید که این دوره، دوره ما و شماست، اینکه حامیان دولت تحت فشار قرار دارند، اظ

امروز دوره و روزگار امام است، همان امامی که بهار دوران است و . ای نداردکسی برای خود دوره

خواهد، باید تحمل بهاری بودن حساب و کتاب خود را دارد و بیش از هر چیز تحمل و صبر می

سال دیگر وقتی نام کسانی را که امروز بزرگ  10شده و  کنیم، یقین بدانید مشکالت پیش رو محو

 . رسند بر زبان بیاورید کسی آنها را به یاد نخواهد آوردبه نظر می

اند و البته شعارهایی هایی به کشور کردهاند و خدمتتصریح کرد: پیش از ما کسانی آمده مشایی

ن ملتزم نبودند، اما شما باید همواره نیز دادند و مدعی آزادی و دموکراسی شدند، اما به اصول آ

به حقیقت متعهد باشید و آن را بیش از هر چیزی دوست داشته باشید و اگر خالف این عمل 

 . شود، مطمئن باشید دوره شما نیز به سر خواهد رسید
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 ها به بهار حساسیت فصلی داشتنداز قدیم خیلی

ترین کارها روی چنانکه عاشق برای جلب محبت معشوق به انجام سخت تأکید کرد: رحیم مشایی

ها به بهار آورد، در مسیر انتظار حلول بهار نیز باید هزینه پرداخت، اگر چه از قدیم خیلیمی

 . حساسیت فصلی داشتند

ه لوازم آنچه وی خاطرنشان کرد: منتظران بهار باید همیشه بهاری، خالق و اهل آفرینش بوده و ب

های زیبا زدند، اما به آن عمل مدعی آن هستند، ملتزم باشند و مثل دیگرانی نباشند که حرف

ای است که زنده و از سوال و انتقاد نیز واهمه نداشته باشید، چرا که سوال، ویژگی جامعه. نکردند

 . پویاست

 جب استیابد/ حرمت آزادی واکسی که آزاد انتخاب نکند راه به کمال نمی

رحیم مشایی ادامه داد: اصول را فراموش نکنید؛ آزادی اصل بسیار مهمی است که بدون آن کمال 

جامعه باید مسیرش را خود . یابدکند و کسی که آزاد انتخاب نکند راه به کمال نمیمعنا پیدا نمی

ا آزادی انتخاب کند، البته اگر کسی بخواهد جامعه را مخدوش کند، این بحث دیگری است، ام

 . محترم و حرمت آن واجب است

شوند، گفت: گذرند، اما کسانی که به حقیقت پایبند باشند، تمام نمیها میبیان اینکه دوره وی

. امام راحل)ره( درباره انقالب دو نکته فرمودند و در واقع جغرافیا و تاریخ انقالب را تبیین فرمودند

بارزه هست و هر جا مبارزه باشد، ما هستیم و این امام خمینی)ره( فرمود هر جا ظلم باشد، م

 . یعنی کل ارض کربال و نیز فرمود مبارزه تا انقالب مهدی )عج( ادامه دارد

افزود: برخالف این نظر امام راحل برخی چنین گفتند که وقتی جمهوری اسالمی مستقر  مشایی

تعطیل کرده و کشور را اداره کنیم،  گری رایعنی انقالب به پایان رسیده و دیگر باید انقالبیشد، 

اما تفکر امام )ره( این نبود و بر مبنای تفکر ایشان جمهوری اسالمی تأسیس شد تا انقالب اسالمی 

 . را مدیریت کند

وی با اشاره به اینکه انقالب اسالمی در نظام فکری امام خمینی )ره( یک پدیده جاودانه و جهانی 

دعی پیروی از افکار امام راحل هستند، باید عمالً این نظر را درک است، اظهار داشت: کسانی که م
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کرده و در رفتار، گفتار و پندار خود متعیّن کنند و صرف اینکه بگویند پیرو امام هستیم، قابل 

 . قبول نیست

 های بهاری در مکتب امام عصر )عج( همه سربازندآقایان و خانم

ه انقالب اسالمی و پیرو نظام فکری امام )ره( است رحیم مشایی تصریح کرد: کسی که معتقد ب

در مکتب امام عصر )عج(  ؛های بهاریآقایان و خانم. باید آثار، لوازم و تبعات این اعتقاد را بپذیرد

همه سربازند و سرباز نیز اگر فرمانده دارد و واقعاً سرباز آن فرمانده است، نگران جیره خود نیست 

و روحیه کاسبکارانه ندارد، چرا که باید بداند او سرباز کسی است که تأکید کرده ما از وضعیت 

 . شیعیان و سربازان خود غافل نیستیم

ها خیلی زیاد شده، اما عمل آنها تحلیل زمان پایان جنگ تا امروز، ادعای برخی با بیان اینکه از وی

رفته، ضمن تأکید بر لزوم عملیاتی شدن باور و گفتمانی که تأسیس نظام جمهوری اسالمی را 

دانست، خاطرنشان کرد: براساس همین باور است که دکتر برای مدیریت انقالب اسالمی می

ها، کند تا در مهمترین اجالس سیاسی جهان از ارزشومتر سفر مینژاد هزاران کیلاحمدی

 . باشجاعت دفاع کند

عضو شورای روابط خارجی آمریکا  ۳0نژاد گناه بزرگ دولت داشتن نظریه است/ احمدی

 را ضربه فنی کرد

گفت: این دولت نظریه دارد و اتفاقاً گناه بزرگ این دولت هم این است که نظریه دارد و  مشایی

شان ناشی از برخورداری این کنند، این احساساصالً کسانی که از این دولت احساس خطر می

 . دولت از نظریه است

نژاد در یک جمع ترسند که احمدیها از این میکنید صهیونیستوی اضافه کرد: آیا فکر می

ن است که آموزی گفت که رژیم صهیونیستی از بین رفتنی است؟ نه، نگرانی آنها از ایدانش

 . اندنژاد و دولتش نظریه دارند و پای این نظریه ایستادهاحمدی

نژاد در یکی احمدیدکتر رحیم مشایی به درخواست دیدار اعضای شورای روابط خارجی آمریکا با 

نفر بودند و  30از سفرهای وی به سازمان ملل اشاره کرد و اظهار داشت: اعضای این شورا حدود 

نژاد از کردند که مشخص بود منتظر بودند دکتر احمدیت خود را مطرح میهر یک طوری سواال
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پاسخ به سوال آنها عاجز بماند، اما این سرباز بهاری، همه آنها را یک به یک نه با امتیاز که با ضربه 

 . فنی شکست داد

 همه سالیق باید در انتخابات حضور یابند و هر کس مورد اقبال مردم نبود کنار گذاشته

 شود

در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروز سطح فکری جامعه و اساساً منطق در مشایی 

ها از چیست؛ باید اجازه دانم نگرانی بعضیجامعه بسیار رشد کرده و ارتقاء یافته است، گفت: نمی

اگر مردم  داد همه سالیق به میدان بیایند و خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند و آن وقت

 . گذارندبه هر کس اقبال نداشتند، خودشان او را کنار می

 میلیون ایرانی و حتی همه مردم جهان است 7۵معتقدیم والیت فقیه متعلق به 

ایم و معتقدیم انقالب اسالمی ادامه داد: ما مثل بعضی از آقایان از ادامه راه منصرف نشده مشایی

هایی را نشان دهد که از سر عشق، ارد که به مردم دنیا افقو والیت فقیه این ظرفیت فکری را د

شناسیم و تعریفی که ما از آن ها روی بیاورند؛ والیت فقیهی که ما میمعرفت و محبت به آن افق

 . میلیون ایرانی و حتی فراتر از آن متعلق به همه مردم جهان است 75داریم، متعلق به 

ها ها و ذهنای است که در دلترین چهرهمهربان ولی فقیهی که ما پرچمدار آن هستیم،

 بنددنقش می

ترین فرد برای هدایت جامعه است، تبعیت از او باید جهانی وی اظهار داشت: اگر ولی فقیه شایسته

ها ها و ذهنای است که در دلترین چهرهباشد؛ ولی فقیهی که ما پرچمدار آن هستیم، مهربان

 . شودهمه آحاد جامعه یکسان تعریف می بندد و نسبت او بهنقش می

رحیم مشایی تصریح کرد: ادبیات معرفی والیت فقیه بسیار مهم است و مردم هر تعریفی را از هر 

 . کنندکسی قبول نمی

تردید های انقالب هستید، آینده بیخاطر نشان کرد: معتقدم شما طلوع انقالبید و جزء زایشوی 

لطیف و شیرین است؛ چنانکه عشق شیرین است اما با سختی و تالش، از آن شماست و این راهی 

 . باشدعجین می
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 حامیان دولت در طرح آزادانه نظرات خود محدودیت دارند چه رسد به مردم عادی

با تصریح بر اینکه برای باز کردن راه، جهت حضور اجتماعی مردم کوتاهی شده است،  مشایی

جمهور هستید و خود را حامیان و حمایت از دولت و رییس گفت: شما که مستحضر به پشتیبانی

 . دانید در طرح آزادانه نظرات خود محدودیت دارید تا چه رسد به مردم عادیوی می

 وحدتی که با تنزل از اصول شکل بگیرد مایه تفرقه و چند دستگی خواهد بود

، افزود: البته هرگاه از اصولی که وی با اشاره به اینکه امروز جامعه ما به شدت به وحدت نیاز دارد

تر و قرار باشد بر مبنای آنها وحدت شکل بگیرد، تنزل کنیم به همان نسبت این وحدت سست

اش نیز محدودتر خواهد شد و اساساً خود باعث تفرقه و چنددستگی تر خواهد بود و دامنهموقتی

 . در عمل مناسب وحدت نیست ای که برای آن در نظر گرفته شدهشود، چرا که سطح قاعدهمی

ها را متعالی نگاه کنیم و اگر کسی بود که رحیم مشایی اظهار داشت: برای وحدت باید آرمان

های آرمانی محدود ما همخوانی نداشت، برخورد قهری نکنیم؛ مواجهه های او با مشخصهویژگی

ران حاضر در جلسه حضرت آقا در سفر به خراسان شمالی و مثالی که درباره پوشش برخی دخت

های مد نظر ما را نداشت، چگونه با او زدند باید برای ما الگو باشد، که اگر کسی برخی مشخصه

 . برخورد کنیم

دولت مجبور به سکوت بود چرا که در فضای غبارآلود مواجهه جریان حق با دروغ قطعا 

 محکوم به شکست است

ود درباره علت سکوت دو ساله خود که رییس دبیرخانه جنبش عدم تعهد در ادامه سخنان خ

ای هستند که هر دولتی را که به پایان کار خود موضوع سوال یکی از حاضران بود، گفت: عده

نژاد احساس کردند که دهند، اما درباره دولت دکتر احمدیشود، مورد هجمه قرار مینزدیک می

خاطر از دو سال مانده به پایان عمر شود در طول یکسال آخر کار آن را تمام کرد و به همین نمی

 . دولت کار خود را شروع کردند

جمهور اضافه کرد: وقتی این هجمه شروع شد ما دیدیم که امکاناتمان در برابر آنها مشاور رییس

طلب و غیره نیروهایشان را تجمیع کرده های سیاسی اصالحخیلی ناچیز است، چرا که همه گروه

 . شدهای مختلف در هجمه علیه دولت پیدا نمیهای گروهرسانه بودند و تفاوتی در موضع
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خبرهای متواتر دروغ علیه دولت منتشر می کنند و علیه دولت از افراد اعتراف می 

 گرفتند

شد و از افراد مختلف علیه دولت اعتراف گرفته وی اظهار داشت: خبرهای متواتر دروغ منتشر می

آلود ایجاد کردند و فضایی ابهامه این اعترافات را تأیید میشد و بقیه هم تحت عنوان مصاحبمی

خواست در چنین فضایی به مواجهه شده بود که کامالً غبارآلود بود و جریان حق قطعاً اگر می

 . خوردبرخیزد، شکست می

طیف وسیعی که طرفدار  /است سال گذشته 8نژاد بیش از همه محبوبیت احمدی

 نژادی هستنداحمدی نژاد نبودند امروزاحمدی

رحیم مشایی با تاکید بر اینکه تنها راه پیش روی ما سکوت بود، افزود: البته سکوت به معنای این 

نژاد امروز احمدی دکتر نبود که ما هیچ کار نکنیم و اگر ارزیابی کنید خواهید دید که محبوبیت

به دالیل مختلف  پس از این مسایل بیش از همه هشت سال گذشته است و طیف وسیعی که

 . نژادی هستندنژاد نبودند امروز احمدیطرفدار احمدی

 30و مجموع آراء حدود  84رییس دبیرخانه جنبش عدم تعهد با اشاره به نتیجه انتخابات سال 

نژاد پس از برگزیده شدن به سراغ کسانی رفت که تا به میلیونی انتخابات تصریح کرد: احمدی

، ده میلیون نفر به جمعیت کسانی که در 88دیدیم که در انتخابات سال حال رأی نداده بودند و 

 . انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بودند، اضافه شد

شدند/ این دو سال به کردیم مردم از ما منزجر میاگر ما نیز مانند دیگران رفتار می

 اندازه دو قرن گذشت

االرانه دو سال گذشته مانند دیگران رفتار خاطرنشان کرد: اگر ما نیز در فضای غوغاسمشایی 

های شدند، اما درباره این دو سال که به اندازه دو قرن گذشت حرفکردیم مردم از ما منزجر میمی

 . نژاد آنها را بیان کندشنیدنی بسیاری هست که امیدوارم روزی دکتر احمدی

ه مردم و همه جهان بگوید که چگونه وی با بیان اینکه اگر دولت پای کار انتخابات بیاید، باید ب

کند، گفت: در دولت تالش کردیم از وقوع یک انفکاک جلوگیری شود و سعی شد تالش فکر می

نژاد موفق نشود و از سوی دیگر تالش کردیم، برخی برای تفکیک حضرت آقا و دکتر احمدی
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طر بزرگی برای نظام و های مردم از سیاست و تبدیل آنها به تماشاچی که خانفکاک انبوه توده

 . انقالب است، واقع نشود

 حضرت آقا و دولت به دنبال مشارکت حداکثری مردم در انتخابات هستند

رحیم مشایی افزود: تفاوت منطق رهبر عزیز ما و دولت با برخی دیگر این است که آنها راضی 

شوند؛ در حالی که بودند و هستند که مشارکت در انتخابات حداقلی باشد تا خودشان انتخاب 

حضرت آقا و دولت به دنبال مشارکت حداکثری مردم در انتخابات هستند، چرا که نظام جمهوری 

 . داننداسالمی را مستحضر به پشتیبانی ملت می

از سخنان خود در واکنش به سوالی درباره بخشی از یک سخنرانی خود  وی در بخش دیگری

رایی، تصریح کرد: موضوع آن سخنرانی که در زمان حضور گمبنی بر به پایان رسیدن دوره اسالم

شود در یک سخنرانی که با بنده در شهرداری صورت گرفته بود، امام زمان)عج( بود، چگونه می

 . گرایی مطرح شودمحوریت امام زمان)عج( است، سخن از به پایان رسیدن دوره اسالم

 ود که امروز در سوریه سر می برندمنظورم از پایان اسالم گرایی پایان دوره کسانی ب

گرایی به ام که دوره کدام اسالمها بار بعد از آن سخنرانی کرده و گفتهادامه داد: بنده ده مشایی

کشند ها میگذاریبرند یا در بمبامروز کسانی که در سوریه دیگران را سر می. سر رسیده است

منظور بنده در آن سخنرانی به سر . زنندگرایی میدهند و دم از اسالماکبر سر مینیز فریاد اهلل

 . هایی بودگراییرسیدن دوره چنین اسالم

وی خاطرنشان کرد: حرف بنده این است که دیگر زمان آن به سر رسیده که هرکس به طور کلی 

ای جدید آغاز شده که هرکسی دم از اسالم بزند و بویژه پس از پیروزی انقالب اسالمی، دوره

توان اسالمی را که آیا امروز در جمهوری اسالمی می. گرایی شودتواند در آن مدعی اسالمنمی

 عربستان، ترکیه، مصر و قطر مدعی آن هستند، تأیید کرد؟
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 برجام تا  دیپلماسی احمدی نژاداز  هوشنگ امیر احمدیبا 

 
 «آمریکایی ها عاشق برجام هستند/ اگر احمدی نژاد بیاید به او رای می دهم»

 

وضعیت او بیش از هر چیز به یک . است ابهام همنشین بودهامش همواره با جنجال و ن: یادداشت

مسلمان »ی که کیهان معرفی می کند یا «دالل رابطه، جاسوس و ضد انقالب»معما شبیه است، 

عجیب نیست اگر حتی با خواندن این مصاحبه نیز معمای . ی که خودش اعتقاد دارد«وطن پرست

 . دکتر هوشنگ امیراحمدی حل نشده باقی بماند

)چند 1353او که از سال . است گیالن در شاندرمن تالش 1326هوشنگ امیر احمدی، متولد سال 

در ایاالت متحده ساکن است استاد دانشگاه راتگرز )دانشگاه ایالتی نیوجرسی(  سال قبل از انقالب(

-امیراحمدی همچنین بنیانگذار و رئیس شورای ایران. و مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه است

 سال از عمرش را صرف اصالح روابط ایران و آمریکا کرده 27به قول خودش  یکا نیز هست و امر

در شورایی که او تاسیس کرده و سال ها از فعالیت آن می گذرد، شمار زیادی از مسئوالن . است

او تابستان هر سال، آمریکا را به مقصد ایران . سابق و فعلی دولت و کنگره آمریکا حضور دارند
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البته گاهگاهی با اظهارنظرهای جنجالی خود و ترک و چند ماهی را در کشور سپری می کند 

 . درباره سیاست داخلی ایران خبرساز می شود

های روز آن مطبوعات در نامطلوب نیروی از یکی عنوان به متناوب صورت به او نام 80 در دهه

« دالل رابطه ایران و امریکا»مه با عنوان ها از سوی این روزنابار. ایران همچون کیهان وجود داشت

 . از او یاد شده است

پرده از یکی از رفتارهای « خشت خام»در برنامه امیر احمدی در گفتگو با حسین دهباشی 

دعوت او به به  های پایانی جنگکند که در سالسیاسی مرحوم هاشمی بر میدارد و عنوان می

 . صلح را تئوریزه کندتهران آمده تا به تعبیر خودش مسئله 

 تیم کوچکیای دارد و معتقد است انتقادات جدی به رفتار دولت روحانی در بحث مذاکرات هسته

در . از روند مذاکرات گردید متخصصینبرای این مذاکرات انتخاب شد که موجب خارج ماندن 

درستی از ساختار ای دولت درک کند که اصالح طلبان و حامیان رسانههای خود اشاره میصحبت

 . میداند« مزخرف»سیاسی امریکا ندارند؛ و دور شدن سایه جنگ به وسیله برجام را 

ای خود با ظریف صحبت به میان از ارتباطات ایمیلی و مشاوره. کنداو صریح و سریع صحبت می

در . استهای داده ها مشورتهای ایران در ارتباط بوده و به آنآورد و میگوید با تمام دولتمی

 امریکا، و ایران رابطه باره در و نشستیم گفتگو به با او آخرین سفر امیراحمدی به زادگاهش،

 به او نگاه احمدی نژاد و روحانی و دولت های خارجی سیاست عملکرد ترامپ، خارجی سیاست

 . م برجام صحبت کردیمفرجا

آنچه . انتقاداتش درست بودآنچه که هست من او را در مصاحبه آدم صادقی یافتم که عمده 

 :خوانید مصاحبه دو ساعته ما با اوست که به منظور اختصار بخشی از آن کوتاه شده استمی

ارزیابی شما از وضعیت کنونی امریکا و فضای حاکم برآن چیست؟ انتخاب آقای ترامپ : مجری 

 چه تأثیری در معادالت جهانی خواهد داشت؟

نمی دانم بگویم ، به آمریکا رفتم )قبل از انقالب(پیشسال  43من : احمدی هوشنگ امیر

البته از  بع خود را از مسئولین انقالب نمی دانمته خوشبختانه یا متاسفانه اما در انقالب نبودم، ب

قبل از این که به آمریکا بروم مهندسی کشاورزی را در دانشگاه تبریز . بیرون دستی بر آتش داشتم
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در واقع در الهیجان افسر ترویج . در ایران کار کردم و ستوان دوم بودم چهار پنج سالی. تمام کردم

در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران استخدام شدم و مرا فرستادند به کارخانه قند . بودم

سال در میان لرها، بختیاری  4. چاالنچوالن در بروجرد و سپس به خرم آباد، الشتر و یاسوج رفتم

سال آنجا  4. من خود را از عشایر می دانم و عاشق عشایر ایران هستم. ار کردمها و قشقایی ها ک

همان سال هایی . معاون و رئیس کارخانه چغندر چارمحال و بختیاری بودم. زندگی و کار کردم

در آن مقطع عوامل حکومت آمدند و گفتند آدم هایی که در . بود که حزب رستاخیز شکل گرفت

 من. بشوند رستاخیز عضو باید هستند، –. . . بخش و معاون کارخانه ویعنی رئیس  -سطح شما 

. به دستور رئیس ساواک منطقه آمده بود که بود نامی ساالری آقای گمانم. شوم نمی عضو گفتم

گفتم بنده استعفا می دهم و همین کار . گفت آقای مهندس یا عضو می شوی یا استعفا می دهی

 . برگشتم و دوباره به آمریکا رفتم. رفتم اما خوشم نیامدچند ماهی به اروپا . را کردم

. در آمریکا یک فوق لیسانس در مدیریت صنعتی و یک دکتری در برنامه ریزی اقتصادی گرفتم

. بعد هم آمدم در دانشگاه رادکرز در ایالت نیوجرسی استادیار شدم، بعد هم دانشیار و استاد تمام

در نهایت . یک مرکز مطالعات ایران هم درست کردم. بودم مدتی رئیس بخش مطالعات خاورمیانه

 . هم موسسه ای به نام شورای آمریکاییان و ایرانیان تاسیس کردم که در آمریکا اسم و رسمی دارد

می خواستم ببینم سازمان گسترش . روزی در ایران ماندم 45بعد از انقالب به کشور برگشتم و 

ه من را دیگر نمی خواهند چرا که من تحصیل کرده آمریکا مرا می خواهد یا نه؟ متوجه شدم ک

به هر . هستم و آن ها هیچ دوست ندارند متخصصان تحصیل کرده در آمریکا این اطراف بگردند

بچه های مذهبی . در دانشگاه ها جو تند و انقالبی وجود داشت. حال داستان عجیب و غریبی بود

ی معتقد و انقالبی مرتب داشتند با هم بحث و دعوا و غیرمذهبی، گروه های مختلف و نیروی ها

من همان موقع هم به بچه ها گفتم متاسفانه یک جریان تند و خطرناک در حال شکل . می کردند

 1365تا سال . به هر حال من به آمریکا برگشتم و در دانشگاه استخدام شدم. گیری در کشور است

که  -گاه تهران و از طرف آقای مهندس مهدی چمران درآمریکا ماندم تا این که نامه ای از دانش

آمد که من را دعوت کرده بود در کنفرانس بازسازی  -االن رئیس شورای شهر تهران هستند 

 . سال پشت سر هم به این کنفرانس دعوت شدم و در آن شرکت کردم 3. شرکت کنم

. سال ها به جبهه رفتمدر همان . افتخارم حضور مستقیم و غیر مستقیم در جنگ تحمیلی است

سال هر وقت که آمدم، مدتی را در در جبهه گذراندم البته نه به عنوان سرباز جنگی،  3تمام این 
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در آن موقع به خرمشهر، آبادان، . به عنوان فردی که می خواهد مطالعه کند برای بازسازی

عکس  6000و بیش از  سفر کردم. . . سوسنگرد، هویزه، دشت آزادگان، دزفول، اندیمشک، اهواز و

یکی از افتخارات من این است که مستقیم و غیر مستقیم در جریان جنگ تحمیلی . و اسالید دارم

دعوت . در بازسازی زلزله بم فعال شدم. بعدها هم آرام آرام پایم به ایران باز شد. شرکت کردم

 . آمدم و سخنرانی های زیادی کردم. های مختلفی از من شد

این که جنگ ایران و عراق دارد به کجا . وع کردم به انجام یک سری کارهای نظریهمان زمان شر

 کاربرد جدید دنیای در دیگر زور که گفتم و  می رود؟ چه کار باید کرد؟ تئوری زور را مطرح کردم

این سخنرانی را در مرکز مطالعات راهبردی وزارت خارجه مطرح کردم که بعدها . ندارد مفید

نمی . شد و از آن مستقیم یا غیر مستقیم برای پایان دادن به جنگ استفاده شدخیلی معروف 

یک بحث نظری داشتم که . خواهم بگویم من جنگ را پایان دادم، اما یک اثر کوچکی گذاشتم

به هر حال بعد از آن هم . این جنگ پایان ندارد، برد ندارد و در تحلیل نهایی هر دو بازنده هستند

کتاب . ل کشور بودم تحقیقات زیادی کردم و کتابی به زبان انگلیسی چاپ کردمدر مدتی که داخ

 . که ترجمه شده است« گذار اقتصادی؛ تجربه ایران»

 «من دالل و جاسوس نیستم، دالل رابطه و جاسوس آمریکا داخل حکومت است»

بعدها مشکل ایران متعاقبا وارد رابطه ایران و آمریکا شدم و متوجه شدم که جنگ ایران و عراق و 

جریانی سرطانی را مطرح کردم و گفتم روزی این . و آمریکا می تواند بیش از پیش فاجعه بار شود

درباره این جریان . جریان سرطانی تمام بدن ایران را خواهد گرفت و خراب کاری خواهد کرد

ودم، رئیس تبلیغات آقای خرازی که من آن موقع با او آشنا شده ب. کنفرانس گذاشتم و ادامه دادم

مشوق بود که من دنبال . جنگ بود و من را دعوت کرده بود که درباره دفاع مقدس سخنرانی کنم

این کار را بگیرم و کمک کرد که رابطه ایران و آمریکا را به عنوان یک بحث مطرح کنیم و عمالً 

 . جلسه و کنفرانس بگذاریم

سال عماًل  27. مهم ترین مسائل زندگی من تبدیل شداز اینجا مسئله ایران و آمریکا به یکی از 

این موضوع برای من هم مثبت بود و هم صدماتی را به . متولی فکر و حرکت در این حوزه بودم

من این حرف . من وارد کرد و اتهاماتی چون دالل رابطه و جاسوس آمریکا را به من نسبت دادند

خوشبختانه بعد از برجام . م و کار خودم را کردمها را پشت گوش انداختم و سرم را پایین گرفت
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معلوم شد که نه تنها من دالل نیستم بلکه دالل داخل حکومت جمهوری اسالمی وجود دارد، بعد 

از برجام معلوم شد که نه تنها من جاسوس نیستم بلکه جاسوس ها هم درون همین سیستم 

می گویم جزو روسفیدترین افرادی  صادقانه. خوشحالم که رو سفید بیرون آمدم. حضور دارند

 !هستم که قبال روسیاه بود

 جامعه»متعاقبا جریان جدیدی را شروع کردم به عنوان . از ناطق نوری حمایت کردم 1376سال 

. سه سال قبل از آمدن آقای خاتمی مقاالت مفصلی درباره جامعه مدنی در ایران نوشتم. «مدنی

. گرفتند و دولت و مجلس را تصاحب کردندمرا  آقای خاتمی و بچه های مشارکت همین ایده 

البته بحث من این بود در بحث جامعه مدنی وقتی جامعه سیاسی نباشد، جامعه مدنی سیاست 

من آن موقع طرفدار آقای ناطق نوری بودم . زده و خراب می شود که متاسفانه همین طور هم شد

روی من فشار بود و می گفتند چه معنایی دارد که تو از یک . قای خاتمی قرار گرفتمو در مقابل آ

طرف درباره جامعه مدنی می نویسی و از طرف دیگر طرفدار ناطق نوری هستی؟ پاسخ این بود 

که من آدم عقل گرایی هستم و می بینم که جامعه مدنی هنوز رشد نکرده و نیروهاش بچه 

ور و حال انقالبی و دموکراسی خواهی دارند و نمی توانند کشور را اداره هستند، جوان هستند و ش

 . کنند

عالوه بر این اعتقاد داشتم که اگر آقای ناطق موفق نشود پشت سرش نیرویی می آید که انقالبی 

من آمدن آقای احمدی نژاد را دقیقا پیش بینی . تر خواهد بود و دیدیم که آقای احمدی نژاد آمد

اسمی نیاورده بودم اما پیش بینی کرده بودم و گفته بودم اگر ناطق نوری رئیس جمهور . کرده بودم

نشود، کسی می آید که ناطق در مقابلش می شود دموکرات! همین هم شد و فردی انقالبی تر و 

 . اسالمی تر وسط آمد و کاسه و کوزه آن ها را به هم زد

می گویم و اعتقاد دارم که « ملت گرایی»به آن احمدی نژاد نظریه جدیدی را مطرح کرد که من 

ملی . هم ملی گرایی ایران و هم اسالم گرایی را با هم، همزمان در خود دارد. نظریه خوبی است

اسالم گرایی هم بعد امتی . تن من مبادد نباش رانگرایی ایران، جغرافیایی است و می گوید چون ای

. در داخل اسالم گرایی، جغرافیا نیست. ی هر دو ناقص اندملی گرایی و اسالم گرایی به تنهای. دارد

ملت به معنای . ملت گرایی هر دو را با هم جمع می کنم. در داخل ملی گرایی هم امت نیست

این بحث مفصلی است که امیدوارم یواش یواش در . جغرافیا و مردم است، نه فقط یکی از این دو
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ی تواند ایرانی ها و اسالمی ها را کنار هم بیاورد و در این نظریه ای است که م. کشور شکل بگیرد

 . چارچوبی بسیار زیبا در یک صف قرار دهد تا ان شاءاهلل به کمک هم این کشور را بسازند

سال است به دنبال اصالح روابط ایران و آمریکا  27شما این طور شناخته شده اید که : مجری

بین ایران و آمریکا را درست یا نادرست و عملی یا غیر  فارغ از اینکه گزاره اصالح روابط. هستید

ممکن بدانیم، به این سوال جواب بدهید که جنابعالی به عنوان یک استاد دانشگاه اساسا با چه 

 پشتوانه و ظرفیتی به دنبال این مساله هستید؟ یک استاد دانشگاه مگر چه قابلیتی دارد؟

من آدم . آقای شریعتمداری را مشکوک می کرد این همان چیزی بود که هوشنگ امیراحمدی:

در آمریکا به آدم هایی . استاد دانشگاه هستم. خوش هدف و خوش فکری هستم و نظریه دارم

آمریکایی ها ارزش قائلند برای آدم هایی که فکر خوب و نظریه خوب . مثل من اهمیت می دهند

وقتی که دیدم . خوب استفاده می کنم من آدم استراتژیکی هستم و از فکرم. دارند و فعال هستند

 . رابطه ایران و آمریکا خراب است گفتم باید این رابطه را درست کنم

اول با آقای خرازی صحبت . من درابتدا یارگیری کردم. همین طوری نرفتم رابطه را درست کنم

یک تیم . با یک آمریکایی صحبت کردم که قبال این جا سفیر بود. کردم و بعد با دوستان دیگر

آمریکایی های خیلی قدرتمندی بودند از جمله وزیر . این تیم بیش تر آمریکایی بود. درست کردم

یک تابوت بود که هیچ کس جرئت نمی کرد برود . آن موقع فضا خالی بود. امور خارجه کارتر

این  اصال نترسیدم چون ملی بودم، برای. با جرئت و شهامت رفتم. داخلش اما من رفتم داخل آن

برای . این جا هم با اینکه مخالف این کار بودند اما من را تحمل کردند. که حرف درست می زدم

 . این که دیدند امیراحمدی جاسوس نیست

صفحه درباره من نوشته بود و من را جاسوس و ضد انقالب نامیده  2یادم هست یک بار کیهان 

چه پاسخی برای کیهان و آقای  خبرنگار روزنامه همشهری آمد و به من گفت شما. بود

شریعتمداری دارید؟ گفتم اگر من جاسوس و ضد انقالب هستم پس وزارت اطالعات و وزارت امور 

اگر من رئیس کابینه باشم هر دو وزیر این وزارتحانه ها را . خارجه این کشور مشکل اساسی دارد

به خبرنگار همشهری . تم اوینبعد هم امیر احمدی را دستگیر می کنم و می فرس. برکنار می کنم

. گفتم آقای شریعتمداری به من می گوید جاسوس آمریکا و ضد انقالب و هیچ دلیلی هم ندارد

من هم به ایشان می گویم جاسوس و ضد انقالب و هیچ دلیلی هم ندارم! اگر امیر احمدی بدون 
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می تواند جاسوس و  هیچ دلیلی جاسوس و ضد انقالب است، کسی هم که این اتهامات را می زند

البته آقای شریعتمداری روزنامه نگار برجسته ای است و جزو  !ضد انقالب باشد بدون هیچ دلیلی

 . بهترین روزنامه نگاران ایران است

من . خب! به مرور از مرحله جاسوسی و داللی و ضدانقالب بودن گذشتم و وارد مراحلی مهم شدم

همیشه . ن اما در تمام دوران زندگی ام مخالف تحریم ها بودمنه طرفدار نظام هستم و نه برانداز آ

هنوز هم هستم و اعتقاد داشتم و دارم . هم به دنبال ایجاد یک درک بهتر بین ایران و آمریکا بودم

مخالفتم . که رابطه ایران و آمریکا باید درست شود تا کشور بتواند از شر تحریم ها نجات پیدا کند

برجام نمی تواند کاری را که من فکرش را می کردم . جا ناشی می شود با برجام هم از همین

آمریکایی . من قدرت داشتم چون نظریه پرداز عمیق، دانشگاهی، صادق و شفاف بودم. انجام دهد

ها دیدند که من شیله پیله ای در کارم نیست و اگر می خواهم رابطه را درست کنم برای این 

 . شونداست که دو ملت به هم نزدیک 

این که می گویید من آدم دانشگاهی . کنم  ببخشید نمی توانم این حرف شما را درک: مجری

هستم و شفاف و صادقم دلیل می شود برای اینکه شما ظرفیت اصالح روابط ایران و آمریکا را در 

انگارانه سال از عمرتان را برایش صرف کنید؟ فکر نمی کنید بیش از حد ساده  27خود ببینید و 

 !به نظر می رسد؟

ببینید! آمریکایی ها ملتی هستند که وقتی می بینند صادق هستی، کاری : هوشنگ امیراحمدی

مثل . خدا نکند به آمریکایی ها نشان بدهی یا ثابت کنی که صادق نیستی. برایت انجام می دهند

بختانه در تمام این مدت خوش. یک دستمال تو را دور می اندازند و هیچ گاه هم تو را نمی بخشند

آمریکایی ها اگر ببینند آدم درستی هستی می آیند و پشتت . آمریکایی ها به من اعتماد کردند

آقای خرازی می گفتند که وقتی در حکومت از تو حرفی به میان می آید من پشتت . می ایستند

ممکن است . بودی سال که با تو کار می کنم همیشه آدم درست و صادقی 17در این . می ایستم

 . حرف اشتباهی بزنی و با حرفت موافق نباشم اما صادق هستی

برای من باورش سخت است که شما واقعا معتقد باشید یک استاد دانشگاه می تواند با  مجری:

شیخوخیت و ریش سفیدی و شفافیت و صداقت شخصی رابطه یک نهضت انقالبی را که قصدش 
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باور کنیم که شما  ،حاکمان محافظه کار جهان امروز اصالح کندنابودی نظم فعلی عالم است با 

 روابط بین الملل را اینطور فهم می کنید؟

من کاره ای نیستم که رابطه . ببینید من نمی خواهم رابطه را درست کنم: امیر احمدیهوشنگ 

رابطه بین دو اصالح . درست کنند آمریکارابطه را باید سران ایران و رئیس جمهور . را درست کنم

نقش من به عنوان فعال جامعه مدنی این است که درک بهتری از این . کشور کار دولتی هاست

رابطه ایجاد کنم، کار من ایجاد فضایی است که اینها با هم صحبت کنند و اینکه بگویم چه چیزی 

خاطر درست است یا نیست، سیاست های طرفین را ارزیابی کنم، به آمریکایی ها بگویم، به 

مرداد عذرخواهی کنند، به خاطر تحمیل جنگ و حمایت از صدام عذرخواهی کنند،  28کودتای 

به این آقایان هم بگویم شما باید در رابطه با . . . . به خاطر حمایت از شاه عذرخواهی کنند و

 یک بار آقای عباس عبدی را که از جمله دانشجویان حمله کننده. گروگان گیری عذرخواهی کنید

شبانه روز با یکی از گروگان های آمریکایی در یک هتل رو به  4به سفارت آمریکا بود، به مدت 

بعد از آن به آقای عبدی گفتم این چه غلطی بود کردی؟ گفت آقا ما جوان بودیم و یک . رو کردم

 !غلطی کردیم

ز درزی که من کار من این است، باید جریان سازی بشود بعد آقای ظریف یا دیگران بیایند و ا

بنابراین من نیامده ام رابطه را درست کنم بلکه می گویم . گشوده ام، استفاده یا سوءاستفاده کنند

من هیچ وقت نخواستم که رابطه ایران و . اگه این رابطه درست نشود دچار سرطان می شویم

ران و آمریکا دوستانه هرگز! هیچ وقت از من نشنیده اید که بگویم که رابطه ای. امریکا دوستانه بشود

شوروی و امریکا در جنگ سرد دشمن بودند ولی بزرگترین سفارتخانه آمریکا در مسکو و . بشود

سال جنگیدیم اما سفارتخانه هایمان  8ما با صدام . بزرگترین سفارتخانه شوروی در آمریکا بود

ما در . ادی استمن می گویم وجود یک رابطه عادی بین دو کشور در حال جنگ، ع. تعطیل نشد

بعضی مسائل با تفنگ حل . جبهه همدیگر را کشتیم تا فهمیدیم سر میز هم می شود مذاکره کرد

 . نمی شود اما سر میز مذاکره حل می شود

 ؟یددر واقع االن شما می گویید که بستر ساز و زمینه ساز برقراری این رابطه هستمجری: 

. طرف نسبت به هم قوی تر، بهتر و بیشتر شودمن می خواهم درک دو : امیر احمدیهوشنگ 

 . می خواهم درک سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و فضایی برای مذاکره ایجاد کنم
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 اگر سفارتخانه ای که شما مدنظر دارید، ایجاد بشود، چه اتفاقی می افتد؟مجری: 

 . قبل از این که بجنگیم، با تلفن با هم صحبت می کنیم :امیر احمدیهوشنگ 

 . خب االن هم بدون سفارت همین اتفاق می افتد! آقایان ظریف و کری مرتبا مالقات دارند: یمجر

نه! االن فقط سر مسائلی که امریکا می خواهد، مذاکره انجام می شود؛  :امیر احمدیهوشنگ 

ما در تله ای . سر مسائلی که ما مدنظر داریم هیچ مذاکره ای صورت نمی گیرد. . . . مثل برجام و

مثال بعضی آقایان می گویند آزاد . همان انجام می شود فتاده ایم که هرچه آمریکایی ها بخواهند،ا

من گفتم نه! این کار . کردن سربازان متجاوز آمریکایی روز قبل از توافق برجام، کار دیپلماسی بود

به اوباما بگویید دیپلماسی یعنی . در واقع امریکا از شما خواست و شما آزاد کردید. دیپلماسی نبود

ما به . دیپلماسی یک طرفه، به سود امریکایی هاست. که قانون ویزا را وتو کند و او هم بپذیرد

 هم کاری کنیم، می کار  آمریکایی ها گفتیم مسئله ویزا را حل کنید و آنها هم گفتند ببینیم چه

اید گفت ب آقایان کار این به. دیپلماسی گویند نمی این به. انداختند گوش پشت و نکردند

یعنی این که یک طرف نظرش را پیش ببرد اما طرف دوم مثل زیپ عمل کند و . «زیپلماسی»

 . هیچ سودی از این رابطه نبرد

پیش از اینکه خدمت شما برسم نمی دانستم بحث داللی را چگونه باید باز کنم، حقیقتش  مجری:

. از شنیدن این واژه ناراحت می شوید اینکه از سن و سال شما حیا می کردم چون می دانم که

اما حاال که خودتان این بحث را پیش کشیدید و گفتید دالل رابطه ایران و آمریکا و جاسوسان 

 . . . آمریکا در خود سیستم حضور دارند، تقاضا می کنم بیشتر در این باره توضیح دهید

ند، بنده به این تفکر افتخار می اگر مردم ایران بنده را دالل صلح بپندار: امیر احمدیهوشنگ 

در نتیجه . دالالن داخل حکومت کسانی هستند که معامالت غیر معقول و نابرابر می کنند. کنم

من دالل نیستم چرا که برای مردم ایران از مقامات عالی رتبه . واژه دالل مناسب خودشان است

من از خانم . را انجام نداده استآمریکا عذرخواهی گرفتم و هیچ کس در ایران همانند کار بنده 

مرداد عذرخواهی گرفتم اما دالالن داخلی به جای گرفتن عذر  28مادلین آلبرایت برای کودتای 

دالل تحریم . دالالن داخلی در حقیقت دالل جنگ هستند. خواهی، خودشان عذرخواهی کردند

ما به ظاهر مرگ بر امریکا گفتیم اما در عمل به فرمان آن . دالل بدبختی کشور هستند. هستند
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آمریکایی ها ترجیح می دهند که مرگ برآمریکای . ها بتن را داخل راکتور هسته ای ریختیم

آمریکا عمال به اهداف هسته ای خود در . ایرانیان را بشنوند و به خواسته هایشان هم عمل شود

 . ایران رسیده است

 دارید؟ نظری چه برجام فرجام و ای هسته پرونده  در رابطه با: مجری

چند مسئله وجود . امریکا و ایران در چارت موضوع با یکدیگر مشکل دارند: هوشنگ امیراحمدی

دارد، اسرائیل در این رابطه مسئله است، موضوع هسته ای مسئله است، تروریسم مسئله است )که 

هر چند . اسرائیل است( و در مراحل بعد حقوق بشراین سه مسئله درواقع یک مسئله است و آن 

که امریکایی ها در حقوق بشر مانند اروپایی ها جدی نیستند و از آن به عنوان ابزار زور و فشار 

 . استفاده می کنند

نوشته  آنمن از ابتدا موافق برجام نبوده و نقدهای وسیعی علیه . کردبدتر را اوضاع برجام  مبنظر

 . به برجام نقدهای روشی بود و هرچه درباره برجام گفتم متاسفانه اتفاق افتادنقدهای من . ام

جمهوری اسالمی ایران تنها در یک جا اهرم قوی داشت و آن موضوع هسته ای بود اهرمی قدرتمند 

آنها میگفتند ایران قادر است حداکثر تا دو ماه بمب . که امریکایی ها صادقانه از آن ترسیده بودند

و واقعیت این است که ایران می توانست و کشور برای غنی سازی به این تکنولوژی رسیده بسازد 

 . بود

بحث من با آقای ظریف )که دوست چندین ساله من است( و آقای روحانی این است: شما غنی 

. این یک اشتباه روشی فاحش بود. سازی را از بقیه مسائل جدا کردید و روی آن مذاکرده کردید

ظریف و روحانی  البته. داشت با خود هم را جهانی اجماع و کرد عمده را ای هسته مسئله آمریکا

مجبور بودند که جریان را اینگونه پیش ببرند، اما عجله کردند، آه و ناله تحریم و قهرمان بازی کار 

 40ا هزار نفر تیم مذاکره کننده داشت و تمام ایرانی ه 2طرف امریکایی به تنهایی . را خراب کرد

 . نفر بودند

نفر به اوباما نامه نوشتند و آه و ناله کردند؛ امریکا قدرتی نیست که به آه و ناله توجه  120-130

کند آنها االن شبهه ای ندارند که دیپلماسی زور و تحریم روی جمهوری اسالمی کار می کند و 

 . این برداشت بسیار خطرناکی خواهد بود
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راهبردمان این بود که کنگره را منزوی کنیم و فقط با مجریه مذاکره ظریف در مجلس گفت: 

اتفاقی که افتاده است . کنیم و من میگویم که امضا کردن معامله بدون نظر کنگره خطرناک است

 می گیری کناره قدرت از وقتی کسی امریکا در ؛اوباما و کریقوه مجریه رفته اند)این است که 

 و (. کشورها از خیلی برخالف نویسند نمی آنها از چیزی و نمیشود آنها از خبری مدتها تا کنند

در کنگره سه ماه داد و فریاد شد اما نیروی کافی برای . نگتن نداردواش در را هیچکس ایران، دولت

 . وتو کردن اوباما نداشتند عمال جریان پیش رفت

ایران را بر سر وضعیت  ،برجام آنها حاال می توانند بدون نقض. امریکایی ها عاشق برجام اند

 . موشکی، حقوق بشر یا هر مسئله ای تحریم کنند

حامیان دولت می گفتند برجام مهمترین زمینه برای اصالح روابط ایران و آمریکاست،  مجری:

یعنی همان چیزی که شما به قول خودتان به عنوان یک استاد دانشگاه و فعال جامعه مدنی شفاف 

 . . . سال به دنبال آن بودید 27و صادق و عمیق، 

فرق من با آقایان . برجام نبودم و فقط منتقد آن بودماصل من مخالف : امیر احمدیهوشنگ 

البته . شریعتمداری، نبویان و زاکانی این است که این افراد، بحث سیاسی با دولت روحانی دارند

ام که نیروهای اصالح طلب  من همیشه گفته. این به این معنا نیست که حرفهایشان غلط باشد

در واقع نباید در مسئله مهمی مثل . در کشور خیلی بد و غیر ملی و غیر وطنی عمل می کنند

در واقع باید موارد . برجام به صورت جناحی عمل کرد، باید ملی و آکادمیک و علمی عمل کرد

تاب درخشان و فتح این که بگوییم برجام آف. درست و نادرست را در برجام با دلیل بیان کرد

برجام نه هیچ است و نه . الفتوح است یا برجام هیچ است، حرف حساب علمی و آکادمیک نیست

درصد به سود ایران است،  10درصد به سود آمریکا بود و  90وقتی گفتم برجام . آفتاب درخشان

در نظر گرفتم اما امتیاز برای ایران  10این در حالی بود که من حداقل . مورد انتقاد قرار گرفتم

 !آقای سیف رییس بانک مرکزی همین دولت گفت نتیجه برجام تقریبا هیچ بود

 متعهد عمل در دادند، کاغذ روی شما قول به که امتیازی 10 همان به  آیا آمریکایی ها مجری:

 بودند؟

. در جواب شما باید بگویم برجام یک روح دارد، یک جسم و یک هدف: امیر احمدیهوشنگ 

تحریم بود رفع قسمت دوم که . برجام از طرف ایران این بود که نظام حفظ شود که شد هدف

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

369  

 

 دولت بهار

متاسفانه آقای روحانی به حماسه اقتصادی که رهبر انقالب . عملی نشد و شاید درآینده عملی شود

 . مطالبه کردند، نتوانست عمل کند

فکر می کنم اگر آقای ظریف، . البته بنده روح برجام را که دیپلماسی و دیالوگ بود، قبول دارم

. دیپلماسی را به جای برجام به عنوان دستاوردش معرفی می کرد، آن موقع انسان عاقل تری بود

البته هدف برجام از طرف آمریکا هم ایراد داشت به این دلیل که هدف امریکا خلع سالح ایران 

ح ایران توسط آمریکا چه با خلع سال. بود که به منزله تحقیر و از دست رفتن عزت ایران است

تحریم و چه با برجام موجب از دست رفت عزت ایران شد و هیچ ایرانی وطن پرستی نمیخواهد 

 . که از دست رفتن عزت کشورش را ببیند

 ظریف خائن یا دالل نیست اما عقل کل هم نیست

صول داللی های وضعیت تحقیرامیز ایران بعد از برجام، نتیجه ضعف دیپلماتیک بود یا مح مجری:

 موجود؟

متاسفانه دولت . آقای ظریف خائن یا دالل نیست اما عقل کل هم نیست: امیر احمدیهوشنگ 

نفر بودند  40طرف ایرانی در مذاکرات فقط  سر و ته. آقای روحانی خودش را عقل کل می داند

به این . کارشناس پشتیبانی می شد 2000اما در پشت صحنه مذاکرات، طرف آمریکایی توسط 

رقم اضافه کنید چند هزار نفر کارشناسی را که از هیات های چینی، آلمانی، روسی، فرانسوی و 

 40نفر در مقابل عقل  40در مذاکرات هسته ای عقل . انگلیسی حمایت کارشناسی می کردند

هیچ متاسفانه عقل کم در مقابل عقل زیاد قرار گرفت و از . هزار نفر قرار گرفت که منطقی نبود

 . کس هم کمک نگرفتند

 آیا عالقه مند بودید که جزو تیم مذاکره کننده باشید؟ مجری:

من عالقه نداشتم به طور رسمی عضو تیم مذاکره کننده باشم اما عالقه : امیر احمدیهوشنگ 

من . در مورد بنده کم کاری کردند اما دلخور نیستم. داشتم به عنوان پشتیبان حضور داشته باشم

افتخار می کنم که . ول مشکل برجام نیستمئمیر احمدی هستم و افتخار می کنم که مسهمان ا

من یک آدم ملی . مثل تیم مذاکره کننده نه یک شبه قهرمان شدم و نه یک شبه ضد قهرمان

هستم، برجام را نگاه می کنم و بدون این که نظر شخص خاصی مثل آقایان شریعتمداری یا 
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د، نظر می دهم و هر جا که با منافع ملی مغایرت داشته باشد صریحا رد روحانی بنده را متاثر کن

 . خواهم کرد

پیش برد و آمریکایی ها را مجبور به اتمی احمدی نژاد ایران را تا آستانه ساختن سالح 

 مذاکره کرد

امتیاز آمریکا به ایران در برجام حقیقت داشته باشد، چه میزان از این  10اگر فکر کنیم مجری: 

امتیازات را محصول مقاومت محمود احمدی نژاد و حمایت او از پیشبرد سریع برنامه هسته ای 

 ایران می دانید؟

بدون تردید بخش عمده امتیازاتی که آمریکایی ها دادند محصول تالش : امیر احمدیهوشنگ 

نشستند به آقای دکتر ظریف گفتند اگر امریکایی ها با ما سر میز مذاکره . های احمدی نژاد است

آقای احمدی نژاد کارهای . این علت بود که ما ثابت کردیم توانایی ساختن بمب هسته ای را داریم

بزرگ و خطرناک را با شجاعت انجام می داد و من معتقدم انجام کارهای بزرگ و خطرناک بهتر 

اذعان کردند  دکتر احمدی نژاد ایران را جایی برد که آمریکایی ها. از کارهای کوچک و الکی است

حق . تا دو ماه دیگر ایران قادر به ساخت بمب هسته ای خواهد بود و باعث ترس آمریکایی ها شد

در مذاکرات عمان . غنی سازی که آقایان مدعی هستند خودشان گرفته اند توسط اینها گرفته نشد

اکرات مسقط را مذ. اوباما قبول کرد که غنی سازی در ایران انجام شود ،و در دولت احمدی نژاد

در واقع قرارداد ژنو در مسقط نوشته . ظریف و روحانی انجام ندادند بلکه توسط نظام شروع شد

 به آنجا را سازی غنی حق و شد شروع نژاد احمدی آقای دولت زمان در  مذاکرات مسقط. شد

 . ن دادندایرا

 اسرائیلی ها جاده احمدی نژاد را در امریکا بستند

آقای صالحی گفتند دکتر . احمدی نژاد در مذاکرات مسقط نقشی نداشت قایآالبته : مجری

 . . . احمدی نژاد مخالف بود اما مانع هم ایجاد نکرد

به دو دلیل . آقای احمدی نژاد را از پرونده هسته ای کنار گذاشتند. بله: امیر احمدیهوشنگ 

داشت و در نتیجه اسرائیلی ها  احمدی نژاد مواضع تندی نسبت به اسرائیلی ها. این کار را کردند

دوم این که احمدی نژاد به دلیل روحیه انقالبی و تعصب . جاده احمدی نژاد را در امریکا بستند
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کار به جایی رسید که روش آقای احمدی نژاد از نظر . نسبت به عزت ایران، سختگیرتر از بقیه بود

ی که از خارج و داخل، حکومت را از جالب است بدانید همان نیروهای. نظام مشکل ایجاد می کرد

در واقع . جنگ و تحریم می ترساندند تا قبل از برجام خودشان طرفدار جنگ و تحریم بودند

وجود داشتند که از یک سو خودشان آمریکا را تشویق می کردند به در داخل ایران نیروهایی 

حتی به آمریکا سفر . رساندندتحریم بیشتر و از سوی دیگر خودشان نظام را از تحریم بیشتر می ت

کسانی که آمریکا را به وضع تحریم تشویق کردند، در داخل، . و با مقامات این کشور دیدار کردند

 احمدی نژاد را بزرگترین خطر برای نظام معرفی کردند

روند تشویق آمریکا به تحریم بیشتر توسط عده ای از نیروهای سیاسی داخلی بعد از مجری: 

 شروع شد؟ 88انتخابات 

 خواهم نمی االن که این مورد جزو مهمترین بخش های تاریخ ایران است: امیر احمدیهوشنگ 

 و کرده سپری آمریکا در را عمرش عمده بخش که مطلع آدم یک عنوان به فقط. کنم بازگو

ایی از داخل نیروه که گویم می شما به دارد، کشور این مقامات میان در زیادی آمریکایی دوستان

ایران از یک طرف آمریکا را به تحریم بیشتر ایران تشویق می کردند و از طرفی تحریم و احمدی 

 . نژاد را به عنوان بزرگترین تهدید برای کشور، به نظام معرفی می کردند

 این افراد در داخل نظام هم مسئولیت داشتند یا صرفا فعاالن سیاسی با نفوذ بودند؟مجری: 

اگر بگویند امیراحمدی بی  اما من نمی خواهم در این باره صحبت کنم: امیر احمدیهوشنگ 

 . خود می گوید، تشویق کنندگان آمریکا را با اسم و سند افشا می کنم

فعالیت نیروهای داخلی در تشویق امریکایی ها برای تحریم بیشتر تا چه حد در تشدید مجری: 

 تحریم ها موثر بود؟

آمریکایی ها برای تغییر در هر حکومتی از نیروهای همان . خیلی زیاد: امیر احمدیهوشنگ 

این موضوع برایشان خوشآیند است که از نیروهای همان حکومت برای . حکومت استفاده می کنند

متاسفانه نیروهایی که بعدها در برجام فعال شدند از همان دوستان تشویق . تغییرش استفاده کنند

 . بودندکننده آمریکا برای تشدید تحریم 
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در چه صورت حاضر هستید اسامی تشویق کنندگان امریکا به افزایش تحریم ها علیه : مجری

 مردم ایران را به زبان آورید؟

از خدا می خواهم یکی از این افراد این جمله را به زبان آورد که : امیر احمدیهوشنگ 

این صورت حاضرم که  در. امیراحمدی بی خود می گوید تا نامش را با سند و مدرک فاش کنم

عالوه بر نام و مشخصات، نشانی، زمان و مکان مالقات ها در آمریکا را از تلویزیون ایران برای مردم 

 . فاش کنم

آمریکا هیچ . بزرگترین دروغ تاریخ این بود که اگر برجام نبود آمریکا قطعا به ایران حمله می کرد

حتی ایران با ساختن بمب . به آمریکا حمله کندوقت به ایران حمله نمی کند مگر اینکه ایران 

به . هسته ای هم مورد حمله آمریکا قرار نمی گرفت و فقط شدت تحریم ها افزایش پیدا می کرد

فرض محال حتی اگر حمله ای هم از طرف آمریکا صورت می گرفت، در پرتاب چند موشک به 

 !مان انجام دادیمفردو، نظنز و اراک خالصه می شد؛ کاری که ما با دست خود

بعد از برجام وقتی دیدید رسانه های دولتی، آقای ظریف را با مرحوم دکتر مصدق و : مجری

 مرحوم امیرکبیر مقایسه می کنند، چه احساسی داشتید؟

از نظر من کسانی که این قیاس را انجام . این مقایسه بسیار احمقانه است: امیر احمدیهوشنگ 

. قایان ظریف، مصدق و امیرکبیر در دو دنیای متفاوت زندگی کرده انداوال آ. دادند احمق هستند

امیر کبیر فردی بود که . امیرکبیر یک درباری بود که با انگلستان بر سر منافع ملی مشاجره کرد

می خواهم بپرسم آقای ظریفی که با . با دستان مبارکش هزاران بابی را تکه و پاره و سرکوب کرد

شود، درباره سرکوب بابی ها توسط آن مرحوم چه نظری دارد؟ آیا می تواند  امیرکبیر مقایسه می

کالمی در این باره بگوید؟ از طرف دیگر مصدق یک شاهزاده بود که بارها به عنوان نماینده از 

ظریف همه سمت هایش انتصابی بوده و هرگز توسط مردم قای آولی . سوی مردم انتخاب شد

قای ظریف آدم خوبی است و با هم آق سیاستمدار بودند، البته آقای مصد. انتخاب نشده است

دوست هستیم اما او سیاستمدار نیست و فقط یک دیپلمات است و خودش بهتر می داند که این 

 . مقایسه تا چه اندازه غلط است
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 مشکل نامه های احمدی نژاد این است که همیشه در موضع نصیحت قرار می گیرد

 نامه آقای احمدی نژاد به اوباما چیست؟آخرین نظر شما درباره مجری: 

این چنین نامه . نامه های اولیه آقای احمدی نژاد واقعا سنت شکنانه بود: امیر احمدیهوشنگ 

باید بگویم که ایشان سیاست مدار بزرگی  شدر مورد نامه اخیر. نگاری هایی باید انجام شود

به آقای روحانی به اندازه کافی  آقای احمدی نژاددر واقع . زدندهستند و به آمریکایی ها رو دست 

هر شهروند ایرانی . فرصت داد تا این نامه را بنویسد اما در نهایت خودش مجبور به نوشتن نامه شد

مشکلی که آقای احمدی نژاد دارند و البته زیاد هم . حق دارد و می تواند برای اوباما نامه بنویسد

آقای احمدی نژاد بهتر . است که همیشه در موضع نصیحت گر قرار می گیرندکوچک نیست این 

 . است نامه هایش را در مقام سیاست گذار بنویسد

 تنها راه نجات از برجام، ثانویه کردن آن است که احمدی نژاد اینکار را خوب بلد است

اقی برای برجام ، چه اتفمی شدرئیس جمهور  96به نظر شما اگر احمدی نژاد در سال : مجری

 د؟افتا می

. احمدی نژاد می تواند برجام را ثانویه و تبدیل به مساله ای فرعی کند :امیر احمدیهوشنگ 

 . تنها راه نجات از برجام، ثانویه کردن آن است که آقای احمدی نژاد این کار را خوب بلد است

 نژاد استحرف عباس عبدی غلط است، برجام نقطه قوتی برای بازگشت احمدی 

آقای عباس عبدی اخیرا در اظهارنظری گفته بود که برجام سد بازگشت احمدی نژاد : مجری

 . است و با وجود برجام روی کار آمدن دوباره احمدی نژاد غیرممکن است

برعکس، اتفاقا چون برجام تاثیر . برجام ربطی به آقای احمدی نژاد ندارد: امیر احمدیهوشنگ 

 یبنده در مدت. کشور نداشته نقطه قوتی برای بازگشت آقای احمدی نژاد استصاد تمثبتی بر اق

که در ایران هستم و با مردم صحبت و معاشرت می کنم حتی یک مورد را هم پیدا نکردم که از 

برجام ابراز رضایت کرده باشد، هیچکس را ندیدم که معتقد باشد وضعیت کشور با مذاکرات بهتر 

به زادگاهم داشتم، همه مردم از احمدی نژاد می گفتند و طرفدار او در سفری که . شده است

احمدی نژاد طرفداران بسیار زیادی در کشور دارد، عالوه بر مستضعفین و شهرستانی ها . بودند
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که طرفداران سنتی و پر و پا قرص او هستند، برجام باعث شده است که الیه های جدیدی به 

مطمئن هستم اگر احمدی نژاد . و روز به روز هم بیشتر می شوندحامیان احمدی نژاد اضافه شود 

 . ، قطعا رئیس جمهور آینده خواهد بودشودوارد رقابت 

 همیشه دوست داشتم با ژنرال های سپاه پاسداران گفت و گو داشته باشم

به خاطر فعالیت هایتان در آمریکا، هیچوقت تحت پیگرد نهادهای امنیتی این کشور قرار : مجری

درباره شما چه فکری می کند؟ هیچوقت احضار نشدید و از شما توضیح  CIA نگرفتید؟

 نخواستند؟

. این اتفاق بارها افتاده و من هم به صورت شفاف برایشان توضیح داده ام: امیر احمدیهوشنگ 

سال کنترل کرد اما  8میل ها و مکالمه هایم را به مدت یا CIA. چیزی برای پنهان کردن ندارم

 . چیزی پیدا نکرد

در ایران چطور؟ هیچ وقت با نهادهای امنیتی در ارتباط نبودید یا از شما سوال و جواب مجری: 

 نکردند؟

. گاها توضیحاتی خواسته شده و من هم به طور شفاف توضیح داده ام: امیر احمدیهوشنگ 

اما این سعادت هیچوقت همیشه دوست داشتم با ژنرال های عالی رتبه سپاه گفت و گو داشته باشم 

هوشنگ امیر احمدی به عنوان یک مسلمان وطن پرست حتما سپاه پاسداران را . نصیبم نشده

ارتش های کشورهای پیشرفته جهان همیشه نقش مهمی در پیشرفت علمی . بسیار دوست دارد

ران در من نمی دانم سپاه به جز دفاع از کیان مرزها و امنیت ای. و صنعتی کشورشان داشته اند

اگر روزی مطلع شوم که سپاه در پیشرفت علمی و صنعتی ایران . این حوزه هم نقشی دارد یا نه

 . هم نقش دارد، عالقه ام به این نهاد دو برابر می شود

 «ترامپ برای ایران بهتر از کلینتون است»

انتخابات آمریکا چیست؟ در ایران این طور القاء می شود که روی کار نتایج تحلیل شما از : مجری

و او راه اوباما را  می بودآمدن خانم کلینتون برای ایران بهتر از ریاست جمهوری دونالد ترامپ 

 . داد ادامه می
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هیالری . هر دو برای ایران بد هستند اما یکی از آن ها برایمان بدتر است: امیر احمدیهوشنگ 

هیالری کلینتون از آنجایی . بود میبسیار مداخله جو و قلدر  می شدکلینتون اگر رئیس جمهور 

که یک زن است، ناگزیر است در همان ماه های ابتدایی برای اینکه ژنرال ها، اعضای کنگره و 

 چهره های با نفوذ را مجبور به تبعیت کند و ثابت کند زن بودنش برایش نقصی نیست، حتما

هیالری کلینتون . زدمیدست به مداخله جویی و تنش آفرینی های جدی در سطح بین الملل 

می رود و بالفاصله  3و  2برجام را کنار نخواهد زد، در عوض به سرعت سراغ تحمیل برجام های 

گزینه مداخله مستقیم نظامی در سوریه هم یکی از دم . پرونده موشکی ایران را روی میز می آورد

سال آینده  8ترین موارد برای او محسوب می شود تا اقتدارش به هیات حاکمه آمریکا برای دستی 

 . تحمیل کند

. البته او هم برجام را پاره نخواهد کرد. در مقابل دونالد ترامپ یک بساز بفروشِ نژاد پرست است

لت بساز نگاه ترامپ بیشتر اقتصادی است و کمتر میل به مداخله جویی دارد که از همان خص

دونالد ترامپ چهره اش در جهان به عنوان یک  که از آنجایی. بفروشی اش نشات می گیرد

 چندانی نژادپرست جا افتاده، بر خالف اوباما نمی تواند علیه ایران اجماع درست کند، او حتی میل

 . چون در آن منفعت اقتصادی نمی بیند نداردهم به دخالت در سوریه 

نرمش  شودمی یا رفاقت او با اوباما باعث  دهدینتون راه اوباما را ادامه می تصور اینکه خانم کل

در مجموع باید بگویم برای ایران روی . ، کامال احمقانه استدهدبیشتری در برابر ایران به خرج 

این را هم به شوخی بگویم که برای اولین بار منافع ایرانیان . کار آمدن ترامپ بهتر از کلینتون است

برای منِ امیر احمدیِ مسلمان . مقیم آمریکا در تقابل با منافع جمهوری اسالمی قرار گرفته است

و  استو ایرانی و سایر هموطنان ایرانی ساکن آمریکا، روی کار آمدن ترامپِ نژادپرست فاجعه 

این در صورتی است که کلینتون خصلت نژاد پرستی و آزار . مشکالت زیادی ایجاد خواهد کرد

 . لمانان را ندارد و روی کار آمدنش در آمریکا به نفع امثال بنده استمس

در آمریکا برخالف ایران، روسای جمهور و مسئوالن بعد از پایان مسئولیت می میرند و کمترین 

 . اثری بر سیاست های این کشور ندارند

ی روحانی هم دیدار با همه رییس جمهورهای ایران دیدار داشته اید با آقا : گفته بودید کهمجری

 باالخره چی شد؟ با ایشان مالقات کردید؟ ،خواهید کرد
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با برادر . من آقای روحانی را دوبار در نیویورک دیده ام و خدمتشان بودم: امیر احمدیهوشنگ 

مثل همه رییس . ایشان آقای حسین فریدون دوست خیلی نزدیک هستم و خدمتشان ارادت دارم

 . رفته تا احمدی نژاد با آقای روحانی هم مالقات داشتمجمهورها از آقای هاشمی گ

 گفتگوهای شما در چه رابطه ای بوده است؟: مجری

 . کار دیگری که ندارم)با خنده(. در رابطه با مسایل ایران و آمریکا: امیر احمدیهوشنگ 

 باز کنید؟ی رسیده باشند و از شما بخواهند که این گره را ا هبحثی بوده است که به گر: مجری

بعضی وقت ها در . نه واقعا من هیچ وقت کارم این جوری نبوده است: امیر احمدیهوشنگ 

خوشبختانه آقای . ولی االن الزم نیست. دولت های قبلی تصادفا من پیغام می آوردم و می بردم

 روحانی و ظریف و مخصوصا آقای ظریف با آمریکایی ها آشنایی بیشتری دارد و رفت و آمد دارد

بنابراین آنها دارند کار خودشان را مستقیم انجام می دهند و من . و الزم نیست من آن وسط باشم

کار من هم این است که از کارهایشان حمایت کنم و ایده و نظر . هم کار خودم را انجام می دهم

و  بدهم ولی به هر حال اینها کار خودشان را دارند انجام می دهند و خوب هم انجام می دهند

 . انشاء اهلل موفق باشند

 پس شما این بار پیغامی نیاورده اید و نخواهید برد؟: مجری

اصال اینقدر . نه برای اینکه اینقدر پیام ها زیاد است که نمی شود آورد: امیر احمدیهوشنگ 

 )خنده بلند( االن دیگر از پیام گذشته است و مثنوی هفتاد من. پیام زیاد را نمی شود برد و آورد

 . کاغذ است

و ایران باالخره کشورها به یک جمع بندی رسیدند و قرار  5+1سال مذاکره  12بعد از : مجری

شد تحریم ها برداشته شود و ایران هم محدودیت هایی را قبول کرده است و در مردم و برخی 

جمع  نظر شما درباره. سیاسیون امیدواری هایی ایجاد شده است و برخی هم البته مخالف هستند

 بندی حاصل شده چیست؟

. بعد روحی، جسمی و بعد منظوری یا قصدی. این توافق سه بعد دارد: امیر احمدیهوشنگ 

من در چهارچوب قصدی که پشت این کار است و آن قصد آمریکاست و دارد اعمال می شود 
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بنیه نگران هستم و آن قصد این است که آمریکایی می خواهند که ایران یک کشوری بماند که 

اصوال یک ایران ضعیف را ایران . مخصوصا یک بنیه نظامی ضعیف داشته باشند. قوی نداشته باشد

وقتی که هندوستان  19این بحثی است که در اواسط قرن . بهتری می دانند تا یک ایران قوی را

نگلیسی ا. مستعمره انگلستان بود از ایران نگران بودند چون نادر شاه قصد هندوستان را کرده بود

ها، همان زمان برنامه ضعیف نگه داشتن ایران را داشتند و این برنامه به صورت یک سیاست غلط 

من فکر . درآمد که ایران ضعیف بهتر از ایران قوی است و این فرض غلط کماکان اعمال می شود

دلیل دیگر وجود ندارد که . می کنم پشت سر این جریان آن قصد همیشه وجود داشته است

این همه فشار بیاورند و مسئله ایجاد کنند به ایران هسته ای صلح آمیز انرژِی ریکایی ها برای آم

تنها دلیل این است که اینها نگران یک ایران قوی هستند و می خواستند ایران . و تحریم بگذارند

بطه با بنابراین مسئله قصد است و این نمی تواند من را در را. را ضعیف کنند و خلع سالح کنند

من امیدوارم روزی آمریکایی ها سر عقل بیایند و ببینند که یک ایران . توافق )وین( خوشحال کند

 . قوی بهتر از یک ایران ضعیف برای آنهاست

روح این قرارداد و روح مذاکره، دیپلماسی و . بعد دوم روح جریان است که من با آن موافق هستم

ات بیشتر و گفتگو است و به هر حال باید یک سازش آن ایجاد ارتباطهدف کاهش تنش است و 

اصال باید از اول انقالب با این روح پیش می . من با این موافق هستم. هایی بین دو طرف می شد

متأسفانه انقالب مسائل خودش را دارد و البته هر انقالبی این مسائل را دارد و فرقی نمی . رفتیم

به هر حال من با آن روح . همیشه همین جور بوده است. یگرانکند چه انقالب ما باشد یا انقالب د

فکر می کنم این جسم . با جسم این توافق مخالفت ندارم ولی نگرانی هایی دارم. موافق هستم

منصفانه نیست و فکر می کنم ایران به عنوان عضو پادمان حق غنی سازی صلح آمیز دارد و اعتقاد 

بنابراین این زورهایی که به ایران گفته اند که غنی سازی . تدارم غنی سازی ایران صلح آمیز اس

سال و برخی محدودیت  15را از ایران بگیرند، کم کنند و محدودیت های عجیب و غریب بگذارند 

شما نمی توانید با قراردادی که بی انصافانه نوشته شده است . های ابدی بگذارند بی انصافی است

از آن طرف هم آنها فشار آوردند و . با آن قسمتش مخالف هستممن . بصورت کامل موافق باشید

خوب . به هر حال چیزهایی را تحمیل کردند. صدمه زدند و تصویر ما را در دنیا بد جلوه دادند

دولت ما سعی کرد تا جایی که می تواند از این وضعیت بد یک  یخوشبختانه مذاکره کننده ها

امیدوارم . سال وضعیت عادی شود 15در این است که بعد از فعال تمام امیدها . چیزی را بسازد
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رابطه بین ایران و آمریکا . از آن طرف هم باید دید که چه اتفاقی می افتد. که این طوری شود

غنی سازی بخشی از . هنوز تکانی نخورده است و قرارداد سر رابطه نیست سر غنی سازی است

بطه عادی نشود نگرانی من این است که این قرارداد به اگر را. این رابطه ای است که عادی نیست

من همیشه گفته ام اگر این قرارداد به . من امیدوارم که این قرارداد آن طرف برود. سرانجام نرسد

حل این مشکل ایران و آمریکا منتهی شود به نفع ملت ایران و آمریکاست و مهم هم نیست که 

اتفاق افتاده است و اگر به حل این مشکل منتهی نشود به  چه داده ایم برای اینکه چیز بزرگتری

من اعتقاد دارم آن . بنابراین دید من به آن رابطه است. این دید من است. ضرر مردم ایران است

این آن مطلبی است که می خواهم . رابطه تعیین می کند که چه اتفاقی درباره این قرارداد می افتد

 . داشته باشندمردم ایران از من به یادگار 

 شما متن جمع بندی وین را مطالعه کرده اید؟: مجری

صفحه است و انگلیسی آن را مطالعه کردم و  169. بله خیلی هم دقیق: امیر احمدیهوشنگ  

البته متن برجام را مطالعه کردم ولی متن کامل آن را ندیده ام ولی . فارسی آن را مطالعه نکردم

 . کرده بود و ایران یک امتیازاتی گرفته بود را مطالعه کرده امبخش هایی که دولت ترجمه 

 یعنی می فرمایید در خالصه فقط امتیازات بود؟: مجری

گفته بودند ایران یک چیزهایی را . نه یک چیزهایی را هم گفته بودند: امیر احمدیهوشنگ 

سانتریفیوژ را در نطنز داشته هزار و خورده ای  5مثال گفته بودند که ایران می تواند فقط . داده بود

 . . . بیشتر نمی تواند داشته باشد و 3/6غنی سازی ایران . هزار و خورده ای در اینجا. باشد

 ساله و گاها ابدی را قبول دارید؟ 25و  15شما این تعهدات : مجری

 وقتی که قرار بود قانون اساسی. امام خمینی حرف خیلی مهمی زدند. نه :امیر احمدیهوشنگ 

نوشته شود اگر اشتباه نکنم آقای بازرگان رفتند خدمت ایشان و به ایشان گفتند که ما یک قانون 

هر نسلی حق  ،نه :امام به ایشان گفتند. اساسی داریم و اجازه بدهید ما همان را تغییراتی بدهیم

جمله  حاال کم و زیاد را نمی دانم اما. عین جمله ایشان. بنویسدخودش دارد قانون خودش را 

اگر درباره قانون . ایشان این بوده است که نسل گذشته حق ندارد برای نسل امروز قانون بنویسد

من اعتقاد دارم . اساسی کشور رهبر انقالب این طور فکر می کند دیگر تکلیف بقیه مشخص است
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د خوب چه طور باید قرادا. سال دیگر که یک نسل است نمی توانیم تصمیم بگیریم 15که برای 

ساله است اما  10معموال قراردادها پنج ساله، هفت ساله و یا هشت ساله و حداکثر . انجام شود

درباره . سال و حتی تا ابد درباره پروتکل الحاقی تصمیم گیری شده است 25سال،  15اینجا 

یا اینکه من روی چیزی که خیلی مسئله . پروتکل الحاقی قرارداد ما تا ابد است و زمان ندارد

اشتم این است که در پاراگراف اول قرارداد می گوید که ایران تعهد می کند که هرگز تحت هیچ د

جمهوری »، نه «ایران»ببینید نوشته شده . شرایطی نه بمب بسازد و نه بخرد و نه دنبال آن برود

 . یعنی اگر زمانی عربستان بمب ساخت ایران نمی تواند بسازد. تحت هیچ شرایطی. «اسالمی

 خوب این به چه چیزی در جمهوری اسالمی خدشه وارد می کند؟ی: مجر

زیر سوال سال دیگر به دنیا بیایند  2000این حق ملتی را که باید مثال تا : امیر احمدیهوشنگ 

این حق را . سال دیگر تعهد داده است 2000دولت آقای روحانی آمده است برای ایرانیان . میبرد

 2000دولت و ملت این حق را به خود می دهد که برای ایرانیان  من نمی دانم چرا این. ندارد

را نمی « ایران، هرگز و تحت هیچ شرایطی»اصال من این جمله که . سال دیگر هم تعهد بدهد

هیچ دولتی این حق را ندارد که قراردادی . این حق را چه کسی به دولت روحانی داده است. فهمم

من فکر نمی کنم هیچ کشوری تن به چنین . امضا کندبا عبارت هرگز و تحت هیچ شرایطی 

 . شرایطی داده باشد

 بازرسی های گسترده از استخراج اورانیوم تا غنی سازی را چطور می بینید؟مجری: 

کردیم که هدف آن این بود که آمریکایی دیگر به ما  یببینید ما انقالب: امیر احمدیهوشنگ 

کردیم که خودمان تصمیم بگیریم که چکار کنیم، بنشینیم  ما انقالب. «رگشین یا بتمنب»نگویند 

من می توانم بفهمم که دولت تحت فشار . متأسفانه این در قرارداد اتفاق نیافتاده است. یا برویم

جنگ بود اما من اعتقاد دارم ما می توانستیم وضعیت را به اینجا  بوده است، تحریم بود تهدید

اینکه تا ابد هرگز این . ید درباره بعضی مسایل رعایت می کردیمیا اگر هم کشاندیم با. نکشانیم

اصال برای چی معدن . کار را نکنیم و اینکه این آقایان بیایند معادن من را نگاه کنند معنی ندارد

خوب چه ربطی . آنها می خواهند ببینند غنی سازی من صلح آمیز هست یا خیر. من را نگاه کنند

دنیای انصاف . دنیا دنیای زور است. زور است دیگر. چیزهایی معنی نداردیک . به معدن دارد

ما دلمان خوش است که با پنج کشور قدرت جهانی داریم مذاکره می کنیم نتیجه اش هم . نیست
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به هر حال چیزهایی را قبول کنیم که قرار نبود بپذیریم و یا حداقل انقالب قرار . همین می شود

 . دنبود بپذیر

 در این شرایط ما بیشتر باید حواسمان به چه چیزی جمع باشد که مردم آسیب نبینند؟: مجری

من فرضم این است که جمهوری اسالمی به دو دلیل قرارداد را پذیرفت : امیر احمدیهوشنگ 

دوم اینکه می . اینکه می خواست نظام بیشتر از این آسیب نبیند که احتمال جنگ می داد ییک

هنوز . کار مردم ایجاد شود و این دو دلیل اصلی بود که وارد این میدان شدندخواست گشایشی در 

هم این دو تا جایی هست که نظام باید مواظب باشد چون صرف امضای قرارداد به این معنی 

در این چند سال گذشته آمریکا سه تا کشور عراق، سوریه و لیبی . نیست که جنگ دوباره نشود

 . بخاطر بمب نزد و بنابراین باز هم اگر بخواهند حمله کند می زندرا زد ولی هیچ کدام را 

 یعنی فکر می کنید احتمال استفاده از گزینه نظامی زیاد شده است؟: مجری

نه من این را نگفتم ولی می خواهم بگویم که این قرارداد به معنی : امیر احمدیهوشنگ 

در سنا حرف جالبی زد و گفت اگر ما  جان کری. برداشته شدن گزینه نظامی از روی میز نیست

من فکر می کنم که اگر قرار . می خواستیم ایران را اذیت کنیم بعد از این قرارداد بهتر می توانیم

بود ایران را بزنند االن هیچ فرقی نکرده است و تجربه نشان داده است آمریکایی ها و اروپایی ها 

برعکس وقتی بمب و اسلحه شان را گرفتند بعد به کشورهایی را که زدند بخاطر بمب نزدند بلکه 

اینها حمله کردند مثل لیبی، عراق و سوریه که گفتند اول سالح های شیمیایی خودت را بده و 

البته این ربطی به ایران . بعد حمله کردند و االن هم اعتقاد دارم باز به سوریه حمله می کنند

باختیم اما برنده . ما جنگ های زیادی کردیم. هند کردمن فکر می کنم ایرانیان مبارزه خوا. ندارد

ایران هم مثل بقیه کشورها نیست که به این سادگی به . نمی ترسیم و نباید هم بترسیم. بودیم

کشور بزرگی است و عظمتی دارد و آمریکایی ها هم . برای خودش قدرتی است. آن حمله کنند

اعتقاد دارم جنگی در کار نخواهد بود ضمن اینکه این این را می فهمند و اروپایی ها می دانند و 

اگر قرار بود جنگی . داد کار مهمی در این رابطه نکرده استراعتقاد را دارم اما فکر می کنم قرا

اگر آمریکایی ها می خواهند با . شود باز هم می شود و اگر قرار بود جنگ نشود باز هم نمی شود

گی بگیرند و آسان نیست و ایران یک کشور، فرهنگ و منطقه ایران جنگ کنند باید تصمیمات بزر

 . دیگری است

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

381  

 

 دولت بهار

مخصوصا درباره توقیف  درباره برخورد با رسانه های منتقد توافق وین چه نظری دارید؟: مجری

 دی؟ 9

من آدم دموکراتی هستیم و اعتقاد دارم هر کسی باید بتواند در چهارچوب : امیر احمدیهوشنگ 

اینکه بخواهند اگر کسی مخالف . حرف خود را بزند و بلند هم حرف بزند منافع ملی و امنیت

نظر . است غرضقرارداد است روزنامه اش را ببندند یا دهنش را ببندند کار ثوابی نیست و نقض 

در آمریکا کسانی که . من این است که هر چه مردم بیشتر انتقاد کنند بیشتر به نفع دولت است

اوباما و اینها کمک می کنند، می گویند: ما مخالفیم چون شما اینجای مخالف هستند دارند به 

 . کار را کج کردید و اوباما می آید اینجا را اصالح می کند

موافقت ها درباره توافق در ایران را چطور ارزیابی می کنید؟ نحوه برخوردشان با منتقدین : مجری

 خطاب می کنند؟. . . روز خور وکه آنها را با القاب مختلف مثل کاسب، نان به نرخ 

خوب این قبال هم بوده است، آنهایی که این طوری برخورد می کنند : امیر احمدیهوشنگ 

اصال . فرهنگشان فرهنگ مبتذلی است و اعتقاد دارم فرهنگ سیاسی ایران فرهنگ بدی است

آقای رسایی اگر حرف . یعنی چی که مخالف بد است و موافق خوب؟ حرفی که می زنند مهم است

ما باید دید . تو بگو چرا حرف او بی خود و حرف تو درست است. بد است بگو به این دلیل بد است

خیلی ها هم هستند که نمی خواهند . نقد سازنده است. نقدگونه درست و حسابی داشته باشیم

می کنند نقد سازنده کنند و می خواهند بهانه کنند و دولت را تضعیف کنند و خرده گیری الکی 

 . ولی در عین حال باید جامعه باز باشد و مردم حرف بزنند

بد بد بد صحبت می کنند تا خوب خوب از در آمریکا که من زندگی می کنم درباره توافق نامه 

هیچ کس نمی گوید تو مزخرف می گویی یا نان به نرخ . ولی همه به هم احترام می گذارند. خوب

اینها همه غلط . . . حریم ها پول می ساختی ولی االن نمی سازیروز خور هستی یا تو از راه ت

باید دلیل موافقت و مخالفت را بیان کنند و هر دو طرف گوش . هستند باید برخوردها درست شود

این یک مسئله مهم و . کنند و یک گفتمان متمدن درست کنند نه اینکه تهمت و افترا بزنند

حکومت آقای روحانی . نفر و یک حکومت نیست 50نفر و  10بزرگ ملی است و مسئله یک نفر، 

مگر می شود چنین تصمیمی را یک دولتی . دارد برای تمام آینده تاریخ ایران تصمیم می گیرد

بعد هم می گویی . که همه اش چهار سال یا هشت سال عمر دارد برای تمام آینده ایران بگیرد
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ولت خودش تصمیم می گرفت یک حرف دیگری حاال برای د. بقیه هم حق ندارند )حرف بزنند(

می گوییم . سال رییس جمهور هستم و در دو سال باقیمانده کارم این است 4می گفت من . بود

ایران برای نه اینکه تصمیم بگیری . خیلی خوش آمدید مردم به شما رأی دادند و بفرما انجام بده

خوب اگر عربستان پنج سال دیگر . بخریقرنها حق نداری بمب بسازی و نه دنبالش بروی و نه که 

ما دستمان  ؟اگر ابوظبی خرید ما چکار کنیم؟ و ترکیه چهار سال دیگر ساخت تکلیف ما چیست

 . را از پشت تا ابد بستیم

مثال دکتر زیبا کالم گفته اند که ما نیاز . بعضی ها می گویند ما اصال به غنی سازی نیازی نداریم

آمریکا دنبال . نه این غلط است. آمریکا دنبال نیروگاه هسته ای نمی رودبه غنی سازی نداریم و 

آمریکا اگر . بیخود می گویند که آمریکا همه چیزها را از بیرون می خرد. این چیزها رفته است

 . نسازد پس بمب را از کجا آورده است

 انرژی الزم هست؟با توجه به اینکه نفت داریم اصال غنی سازی برای ایران جهت تأمین : مجری

آمریکاییها در تاریخشان یک حادثه هسته ای داشتند که باعث شکل : امیر احمدیهوشنگ 

گیری یک مبارزه علیه فناوری هسته ای شد و حتی مدتی کار را متوقف کردند ولی دوباره شروع 

دوباره شروع کانادا هم همین طور شد و مدتها اجازه ساخت راکتور نمی داد اما آنها هم . کردند

االن دوباره دنیا دنبال انرژی اتمی . درصد انرژی از هسته ای تأمین می شود 80در فرانسه . کردند

من فکر می کنم غنی سازی صنعت بسیار مهم . است و پاکی رفته است، برای اینکه انرژی سالم

و بین غنی بجز یک کشور  هستند دارای غنی سازیپیشرفته و با اهمیتی است و تمام کشورهای 

 . سازی و پیشرفت رابطه تنگاتنگی وجود دارد

 یعنی اگر بخواهیم پیشرفت کنیم باید غنی سازی کنیم؟: مجری

نمی توانیم . خیلی از کشورها غنی سازی نکردند ولی پیشرفت کردند. نه: امیر احمدیهوشنگ 

غنی سازی کننده بگوییم که کشورهایی که غنی نمی کنند پیشرفت نمی کنند اما اکثر کشورهای 

اینهایی که می گویند غنی سازی الزم نیست و بدرد نمی خورد اشتباه می کنند . پیشرفته هستند

حتی یک . و درک درستی از این صنعت ندارند و درک اینها سطحی و سیاسی و غیرعلمی است

ی فیزیکی صحبت نمی کرد بلکه سیاسی صحبت ماین فرد . استاد فیزیک این بحث را کرده بود

من به نظرشان احترام می گذارم اما نظر من این است که . اینها سیاسی صحبت می کنند. کرد
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از طرف دیگر این بحث . این صنعت مهم، پیشرفته و خوب است که از آن خیلی چیزها بر می آید

این تصمیم را آقای احمدی نژاد هم نگرفت که همه کاسه . که این خوب است یا نه بی مورد است

بعد زمان آقای  ،تصمیمی است که زمان شاه گرفته شد. ه ها را سر ایشان می شکنندو کوز

 . رفسنجانی ادامه داشت و زمان دولت هشتم پیشرفت کرد

یک نکته هم که می خواهم بنویسید این است که شنیده ام می گویند امیراحمدی با احمدی نژاد 

من زمان ریاست . ام و با همه هم بوده امبوده و هست اما من می گویم که من با هیچ کس نبوده 

آقای رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و . جمهوری آقای خامنه ای خدمت ایشان هم رسیده ام

. به جریانات از باال نگاه می کنم. من یک آدم فراجناحی و ملی هستم. روحانی را مالقات کرده ام

و عظمت کشور نوشته ام، حمایت  هر جا که کار خوبی کردند در چهارچوب منافع ملی، عزت

 اینهایی که جریان احمدی نژاد را مطرح می کنند می خواهند خراب کنند. کردم و نقد کرده ام

یک کار احمقانه و ناجوانمردانه ای است که در این کشور درباره افراد . ترور شخصیت می کنندو 

می روند این ور اون ور می گویند یکی می گفت حاال که اینها به سمت آمریکا . مختلف وجود دارد

حاال که خودشان دارند به طرف . تا االن می گفتند آمریکایی است. یلی استئامیراحمدی اسرا

آمریکا می روند برای اینکه دیگر رویشان نمی شود بگویند امیراحمدی بنیان گذار این کار بوده 

آن موقع آمریکایی بودم و نه االن می خواهم بگویم نه . یلی استئاست می گویند امیراحمدی اسرا

یلی ام بلکه من یک ایرانی ملی وطن پرست هستم که جز به منافع ملت خودم به هیچ چیز ئاسرا

 . فکر نمی کنم و از گفتن آن هم هیچ ابایی ندارم

ارزیابی شما از آینده روابط ایران و امریکا به چه شکل است؟ روابط خارجی ایران در آینده : مجری

 رقم میخورد؟چطور 

ترامپ یک ناسیونالیست . ارزیابی من از رابطه ایران و امریکا منفی است: هوشنگ امیراحمدی

 جمهوری. ضد اسالم است و جمهوری اسالمی ایران تنها حکومت مذهبی و مظهر اسالم است

سال آینده جزو تاریخ محسوب می  4رده است که حداقل تا ک امضا کسانی با را برجام اسالمی

امریکایی هایی که بر سر قدرت هستند نه تنها حمایتگر نیستند که دشمن هستند و در . شوند

 از بیشتر را جریان آنها. پروسه برجام به شدت عقده ای شده اند و دشمنی ها دو برابر شده است

ند و ایران دیگر نمیتوا. و تاریخ را ساخت و رفت. یخ بسازدتار میخواست که دانند می اوباما جانب

 .کند استفاده درایت با را ها گزینه باید. نیست ذلیل ایران اما ،با واشنگتن حرف بزند
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 »خور پیل یا بنا کن خانه ای در ،دوستی ناییا نکن با فیل ب«

جای . تصمیم ساز شده انددر آنجا شهید داده ایم و االن ترکیه و روسیه و امریکا  2100در سوریه 

زمانی ایران دوست اسرائیل بود و عرب ها دشمن . شده استدوست و دشمن در منطقه عوض 

 . حاال برعکس شده است ،آن

با این وجود ایران یک قدرت . واقعیت این است که موقعیت استراتژیک خوب در منطقه نداریم

 . نیروی انسانی دارد، تاریخ دارد، جغرافیای مناسب دارد. عظیم است

اگر سپاه . اع کنیم و هم بر سر نیروهای نظامیمان می زنیمدر ایران هم می خواهیم از خودمان دف

امریکا . در امریکا هیچ نیرویی به اندازه یک نظامی ارزشمند نیست. نبود عرب ها ما را می خوردند

در ایران نه قدرت . جایگاه ژنرال ها در آنجا قابل مقایسه با دیگر افراد نیست. به قدرت اعتقاد دارد

 . بین مردم و سپاه دشمنی ایجاد شده است و این باید تغییر کند. قدرت نظامیمردمی داریم نه 

 جمهوری جمهور رئیس سمت از کشور یک به حمله احتمال هستید، دموکرات یک شما : مجری 

 فت؟ر می پیش چطور معادالت میشد اوباما جانشین کلینتون اگر  دارد؛ وجود امریکا خواه

درصد تحریم ها در  80. اوباما بیشترین صدمه را به ایران زدندکلینتون و : هوشنگ امیراحمدی

درصد تحریم ها در  50. اوباما ایران را ذلیل کرد. طول تاریخ را این افراد به ایران تحمیل کردند

که من در این. او کسی بود که بیش از همه تاریخ به دنیا اسلحه فروخت. دولت او شکل گرفت

م و به آنها رای می دهم، برای این است که سیاست داخلی آنها را امریکا در حزب دموکرات هست

وگرنه تمام جنگ ها . برای کسانی که در امریکا زندگی می کنند دموکرات ها بهترند قبول دارم و

اگر کلینتون به جای ترامپ انتخاب می شد قطعا برای ایران وضعیت . را دموکرات ها راه انداخته اند

 . خواه ها انزوا طلبندجمهوری . بدتری بود

فضا و جو در امریکا طوری . اگر یازده سپتامبر اتفاق نمی افتاد بوش هرگز به عراق حمله نمیکرد

 . آن فضا را لمس می کردید باید در امریکا بودید و. بود که او مجبور به حمله شد

. که عقب بنشیند تنش های زیادی در خلیج فارس داریم؛ اوباما یادگرفته بود و مسئله ای نداشت

اگر مسئله دستگیری سربازان امریکایی امروز رخ می داد پاسخ بی شک تفنگ بود و دیپلماسی 

 . جواب نمیداد
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و اگر دعوایی راه بیفتد کنترل این بحث باید . اما ایران هرگز وارد این دعوا با امریکا نمی شود

من قول می دهم جنگی . بض کندایران است که باید روابط را منبسط و منق. دست ایران باشد

 . سال نبوده است 38 این در جنگی هیچ کننده شروع ایران. بین امریکا و ایران رخ نخواهد داد

ان بازی است که اگر برجام امضا نشود تاین شارال. عده ای مردم را مثل زمان برجام می ترسانند

تحریم از ابزار . معامله نابرابر گرفتنددروغ است و دروغ! اینگونه بود که یک این . جنگ می شود

 . های سیاست خارجی امریکاست

من مثل او فکر نمی . شریعتمداری در کیهان می گوید برجام هیچ دست آوری برای ایران نداشت

 . درصد به نفع امریکا 90برجام ده درصد به نفع ایران بود و . کنم

باخت های تاریخی خود هیچگاه در صلح زانو  ایران در تمام. برجام عزت یک کشور را از بین برد

همه چیز تحریم بود حاال فرش قرمز برای ورود خارجی ها پهن می کنیم، آنها قبال اگر . نزده بود

آقای روحانی  امروز آرزوی بنظرم. از امروز برابر بدتر 100با شرایط  اما قبل از انقالب اینجا بودند

 . برگردد زمان شاهوضعیت این است که ایران به 

 چرا دنیا از انتخاب ترامپ در تعجب است؟ عدم اعتماد جهان به او از چه ناشی می شود؟: مجری

دنیا گیج است چون ترامپ سیاستمدار نبود و یک تاجر بود و االن رئیس : هوشنگ امیراحمدی

 حرف هایی که. جمهور بزرگترین کشور جهان است یعنی االن او قدرتمندترین فرد در دنیاست

برخالف فرمول بندی هایی که به آن عادت شده بود عمل می کند و  می زند سابقه ای ندارد و

 . این یک وضعیت نامطمئن بوجود می آورد

نوع حرف ها عدم . در امریکا گفتن این که با پوتین کنار می آیم ساده نیست و حرف عجیبی است

یک تا دو . امپ دارد بازی را بهم می زنداروپایی ها ترسیده اند که تر. اعتماد به وجود می آورد

 از بخشی هنوز او. آوریم می بدست  سال که بگذرد درک بهتری از مسیری که ترامپ می رود

او به جز وزارت دفاع، امنیت . درصد پست های او خالی هستند 80. است نداده شکل را اش کابینه

بخش های . را تکمیل نکرده استسایر کابینه اش  CIA امنیتی دستگاه و  ملی، خزانه داری

. امنیتی، نظامی و اقتصادی را سرهم کرده است و بنظرم فکر میکند به چیز بیشتری نیاز ندارد

 . نیست نظامی یک هم او خود که است جالب و دارد ارجحیت دیپلماسی تفکر به گری نظامی تفکر
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 روش دولت آقای روحانی در اداره کشور مورد قبول شماست؟: مجری 

، که کهنه و 80آقای روحانی می خواهد با سیاست نئولیبرالیسم دهه : هوشنگ امیراحمدی

ما از . منسوخ شده است و خود امریکایی ها و اروپایی ها هم دیگر قبولش ندارند کشورسازی کند

 . کنیم تجربه های دیگر کشورها استفاده نمی

این کشور از غنی ترین . تر استمن آدم وطن پرستی هستم و عدالت برایم از همه چیز مهم 

 . از این منابع و هوش استفاده کنیم. کشور هاست و جوانان ما از باهوشترین ها

 ت!رابطه شما با احمدی نژاد چه بود؟ میگویند تفکرات شما بی شباهت به او نیس: مجری 

من بنیانگذار . سالها من را مزدور جمهوری اسالمی در امریکا می دانستند: هوشنگ امیراحمدی

ایران »سال قبل از آقای خاتمی در روزنامه  4 مقاله ام. بودم «جامعه مدنی»مسائل مربوط به 

وقتی آقای خاتمی رئیس . نگران بودم جامعه مدنی سیاسی شود. ی آقای سحابی چاپ شد«فردا

 آقای خاتمی و. راست شروع به نوشتن علیه من کرد حجمهور شد بخاطر همین مواضع من جنا

سال به ایران نیامدم تا دوره احمدی نژاد و نشستی که  8. ایران، خطر دارد اآقای خرازی گفتند نی

او به وزیر اطالعات و وزیر امور خارجه نامه زد که من بتوانم به ایران برگردم . با او در امریکا داشتیم

 . و من برای این همیشه از او سپاسگزارم

اول اینکه مثل من به . می آید و اگر بیاید به او رای می دهمدر احمدی نژاد از دو چیز خوشم 

من یک شهرسازم، مسکن مهر یکی از بهترین . و دوم اعتقادش به عدالت داردقدرت سازی اعتقاد 

 . پروژه ها در جهان در مسیر عدالت بود که با مدیریت غلط نابود شد

توافق هسته ای، اقدامی برای خلع شما از منتقدین جدی برجام هستید و معتقدید که : مجری

 سالح ایران است، چرا؟

من قبل از مذاکرات برجام مقاله ای نوشتم و در آن توضیح دادم که هدف : هوشنگ امیراحمدی

اروپائی ها از . سیاست امریکا تضعیف ایران است. ذوب کردن غنی سازی ایران و موشک هاست

اینها اعتقاد داشته اند برای حکومت . ایران بوده اندبا محوریت انگلستان به دنبال تضعیف  19قرن 

از دید آنها یک ایران قوی خطرناک . بر ایران باید این کشور ضعیف بماند و نباید قدرت پیدا کند

 . است

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

387  

 

 دولت بهار

انگلیسی ها همیشه گفته اند که برای اینکه بر اعراب حکومت کرد باید آنها را سیر نگه داشت و 

این سیاست از قدیم وجود . حکومت کرد باید آنها را گرسنه نگه داشتبرای اینکه بر ایرانی ها 

 . داشته و تحریم ها بخشی از این سیاست است

آنها متوجه شده اند که ایران با . مسئله برجام که پیش آمد اینها به فکر خلع سالح ایران افتادند

 22سانترفیوژ  150از تحریم تضعیف نمی شود و مثالً یکی مثل احمدی نژاد پیدا می شود که 

لذا . تن افزایش می دهد 12هزار سانترفیوژ درست می کند و چند کیلو اورانیوم غنی شده را به 

به همین دلیل به فکر . متوجه اند که ایران هرچقدر تحریم می شود به همان اندازه قوی می شود

 . جریان بزرگی تر افتادند

در واقع برجام مرحله اول خلع سالح سازی ایران . یمدر این بین متاسفانه پشت میز مذاکره نشست

اینها در مرحله بعد سراغ موشک ها خواهند آمد و در مرحله سوم به دنبال . بود اما کافی نبود

خارج کردن سپاه از منطقه خواهند رفت و بنا دارند در نهایت با ایجاد شورش هایی در ایران علیه 

 . نظام کار کنند

احساس امریکا این است که با جمهوری اسالمی نمی تواند کنار بیاید و این به نظر می رسد که 

 . حکومت ذاتاً ضد امریکایی است و آن چیزی که امریکا می خواهد نخواهد شد

 این حرف درست نیست که اروپا با ماست و با امریکا نیست

اخیر اروپا در کنار های به نظر شما در تنش ؟نقش اروپا در این توافق به چه صورت است :مجری

 اندازند؟ایران خواهد ایستاد؟ آیا مناسبات تجاری خودشان با ایران را به خطر می

هرگاه ما با امریکا رابطه مان خوب بوده است، بالطبع با اروپا نیز خوب : امیر احمدیهوشنگ 

شاید . نداشته ایمای بوده است؛ و هر گاه رابطه ما با امریکا بد بوده است با اروپا هم روابط حسنه

 . یک روز، یک ماه، یک سال خوب بوده باشد، اما یک جایی به هم میریزد

بعد از این سال  امریکا. بود بشر حقوق بحث اروپایی، کشورهای با ما مسئله 2003تا قبل از سال 

. مسئله من چیز دیگری است. ارزدبه اروپا تشر زد که برای من مسئله حقوق بشر یک شاهی نمی

سه نفر فرستادند . ها در آن سال پیشقدم شدند و گفتند ما این مسئله را حل خواهیم کردآن
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این روند ادامه داشت تا به مذاکرات اخیر . سعدآباد و در آخر هم هیچ غلطی نتوانستند انجام دهند

 . و برجام رسید

 و اروپا بین که است یمنافع از بیشتر برابر 100منافعی که االن بین آمریکا و اروپا وجود دارد 

فقط یک روز جلوی فروش شراب آمریکا اگر . ندارد اروپا برای خاصی منافع ایران. دارد وجود ایران

متضرر  ،ه ممکن است فرانسه از ایران ببردک نفعی آن برابر 50فرانسوی را در کشورش بگیرد 

خواهد شد؛ لذا منافع اروپا و امریکا قابل مقایسه نیست؛ بنابراین این فکر که اروپایی ها، آمریکا را 

هیچ عقل سالمی نمی تواند تصور کند که اروپا و  گیرد حرف مزخرفی استکند و ما را میها میر

 . امریکا را رها کند

ه عنوان پلیس خوب و پلیس بد شکل گرفته یک تقسیم کار بین اروپا و امریکا ب در قضیه برجام

پلیس خوب و پلیس  در این قضیه. پلیس خوب امتیاز می گرفت و پلیس بد تهدید می کرد. است

که امریکا در مجموع پلیس بد خواهد بود و  بود بد وارد جریان تازه ای شد و ماجرا از این قرار

یعنی ؛ جمهوری اسالمی در برجام استوظیفه اروپا نگه داشتن . اروپا پلیس خوب خواهد ماند

چرا که آنها . کنمکند به ایران بگوید در برجام بمان من با تو کار میسعی می. پلیس خوب باشد

به هیچ وجه نمی خواهند ایران از این توافق خارج شود و اگر این اتفاق رخ بدهد دیگر به منابع 

آورده اند دسترسی نخواهند داشت و  اطالعاتی که پس از برجام از مسئله هسته ای به دست

 . آژانس هم دسترسی الزم به ایران را نخواهد داشت

یکی اینکه جنس های بُنجل خودشان را . ماندن ایران در برجام برای اروپا دو حُسن خواهد داشت

به ایران می فروشند کما اینکه االن هم این کار را انجام می دهند و دوم اینکه ایران در برجام 

 . تا شریک تجاری اشان آمریکا راضی باشد بماند

امریکایی ها هم اصالً از این وضع بدشان نمی آید و این تقسیم کار دقیق بین امریکا و اروپاست و 

 . اینطور نیست که اروپا به نفع ایران اقدامی علیه امریکا انجام دهد. از قبل هماهنگ شده است

گذارد رقبای اقتصادی اش که اتحادیه اروپا است، با دگی نمیمن اعتقاد دارم که آمریکا به این سا

خواهد اروپا بعد از یک مدتی ضمن این که می. افتدتقریباً مطمئنم اتفاق نمی. ایران معامله کند

رئیس جمهور فرانسه هم اکنون . برجام را نگه دارد، بر سر مسائل دیگر با آمریکا توافق خواهد کرد

های ایران در منطقه را به اهیم در کنار برجام، مسائل موشکی و دخالتخوگفته است که ما می
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دهم این حرف بین اروپا، آمریکا و درون اروپا یعنی بین فرانسه، به شما قول می. بحث بگذاریم

 ها هماهنگ شده استانگلستان و بقیه کشور

 به روحانی پیام دادم که برای دور بعد کاندیدا نشود

رفتارهایی اخیر آقای احمدی نژاد شما چه اندازه احتمال می دهید که ایشان  با توجه به: مجری

 به فضای سیاست برگردد؟

این مسئله برمی گردد به . بستگی به نظر شورای نگهبان و رهبری دارد: امیر احمدیهوشنگ 

تواند به نظرم اگر اجازه پیدا کند و ب. اینکه نظام چطور تصمیم می گیرد و مسئله پیچیده ای است

خودش را کاندید کند، بخش زیادی از جامعه ایران که فقیر و فقرا و طبقه متوسط جامعه هستند 

در این باره شک . همین االن هم ایشان بیشتر از آقای روحانی آدم دارد. به ایشان رای می دهند

 . نکنید

است که هرکسی  واقعاً برای من عجیب. صادقانه بگویم، روحانی دولتی است که موفق نبوده است

 . از تاجر و صنعتگر که به من میرسند می گویند وضع بدتر شده و هیچ پروژه ای وجود ندارد

من از طریق آقای ظریف و به صورت غیر مستقیم به آقای روحانی پیام دادم که برای دور بعد 

هم مخصوصاً آقای ظریف . من اگر جای ایشان بودم رئیس جمهور نمی شدم. کاندیدا نشوند

در دور اول ایشان خوب یا بد چیزی ]برجام[ را ساخته بود، باید خودش را کنار می . همینطور

متاسفانه ما در کشور چیزی به نام حفظ نخبه سیاسی نداریم، همه آنقدر باید بیایند که . کشید

 . خراب شوند

رتب هم نکته من این است که آقای احمدی نژاد در جامعه ای که اقتصادش موفق نیست و م

پایین می رود و جامعه ای که در حال فقیر شدن است و نابرابری های سیاسی و اجتماعی خیلی 

 . موفق تر است )مردمی(عمده شده به عنوان یک آدم پوپولیست

و رادیکال قدرت بیشتری پیدا می  مردمیاالن در دنیا هم به این نتیجه رسیده اند که نیروهای 

 . ی که فقیر شده اند و آدم هایی که گرفتاری دارند زیاد شده استکنند چرا که تعداد آدم های

درصد از مردم ایران در وضعیت بسیار بدی قرار دارند که به دنبال احمدی  60-70فکر می کنم 

درصد داریم که  10یا  5آن طرف هم . هستند -با شخص او کاری ندارم ،نظیر احمدی نژاد-نژاد
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، است کاخ های آنها در خیابان فرشته تهران. ی آنها خوب استزندگی خوبی دارند و برجام برا

ویالی کنار دریا دارند و زندگی بسیار شاهانه و رویایی برای خودشان درست کرده اند و کاخ نشین 

 . شده اند

در همچین وضعیتی خیلی طبیعی است که مردم به سمت امثال احمدی نژاد بروند که رادیکال 

لذا اگر به آنها اجازه دهند که در انتخابات شرکت کنند به نظرم . ی زنندهستند و حرف مردم را م

 . شانس باالیی برای برگشت به حکومت دارند

 مشکل احمدی نژاد دهانش بود /احمدی نژاد خیلی ضد امریکایی نبود

مجدد به قدرت بازگردد وضعیت سیاست خارجی که در حال حاضر نسبتاً  احمدی نژاداگر مجری: 

 ؟آرام است به چه صورت خواهد بود؟ آیا به سمت تقابل با امریکا می روند

واقعیت این است که . خب من در این جریانات بسیار با ایشان بوده ام: هوشنگ امیر احمدی

آقای احمدی نژاد فکر می کرد . سایرین نبود احمدی نژاد خیلی ضد امریکایی نبود و یا بیشتر از

. بود )ملی گرا(ناسیونالیست )مردمی(که ایران باید قدرتمند باشد و بیشتر یک انسان پوپولیست

 . می خواست با قدرت با امریکایی ها صحبت کند اما به هر دلیلی نشد

. علیه امریکا نکرد ایشان به آن صورت که در کشور می گویند ضد امریکایی نبود و کارهایی هم

احمدی نژاد داشت کاری را انجام میداد که هر ایرانی باید انجام میداد و آن توسعه یک صنعت 

 . غنی سازی حق ایران بود. حاال در اینجا غنی سازی باشد. بود

 ؟تلقی خود امریکایی ها هم این بود که احمدی نژاد ضد امریکایی نیستمجری: 

مشکل او با . آنها هم او را ضد امریکایی نمی دانستند ،کنم فکر نمی: هوشنگ امیراحمدی

 . اسرائیل بود و اشتباهش اینجا بود که خودش را به امریکا و اسرائیل قفل کرد

بنابراین با زبانش  مشکل احمدی نژاد دهانش بود و هر حرفی که به دهانش می آمد می گفت

تصادفاً او خیلی به . انجام نمی دادبرای خودش دشمن درست می کرد اما در عمل کار خاصی 

آمد می احمدی نژاد تنها رییس جمهوری بود که هر سال به امریکا . نزدیک می شد داشت امریکا

اگر هم نمی شد خب، . و گاهی دو بار می آمد و تاجایی هم که امکان داشت ارتباط می گرفت

 . نشد
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 است روحانی از همان ابتدای زندگی اش یک راست اقتصادی بوده

آقای روحانی گردش به راست داشته اند و به نوعی دیدگاه های رادیکال خود را تعدیل مجری: 

 ایشان چیست؟ رتحلیل شما از رفتا. کرده اند و مواضع ضد امریکایی می گیرد

ما یک راست سیاسی داریم و یک راست . راست را باید تعریف کنیم:  هوشنگ امیراحمدی

مثل آقای . همان ابتدای زندگی اش یک راست اقتصادی بوده است آقای روحانی از. اقتصادی

از نظر سیاسی وقتی می . در واقع ایشان راست ترین دولت تاریخ ایران است. هاشمی رفسنجانی

البته این هم معنای درستی نیست . گوییم راست، در ایران به معنی طرفدار نیروهایی مذهبی است

این اشتباه است و برخی مفاهیم به . احمدی نژاد هم راست می شودچرا که بر اساس این تعریف، 

ایشان بعد از . لذا من می گویم آقای روحانی به سمت قدرت رفته است. درستی استفاده نشده اند

ایشان به سمت قدرت رفته . اینکه قدری به سمت مردم رفت و رای آنها را گرفت تغییر موضع داد

 . اند

 ؟ست که محافظه کارتر شده انداین ا تانمنظورمجری: 

به . محافظه کار شده و به قدرت نزدیک شده است. این درست است. بله:  هوشنگ امیراحمدی

 . نظرم باید گفت بیشتر به سمت اسالم گرایی رفته است

 علت این حرکت را چه می دانید؟مجری: 

بیاورم به من گفت: یکی از روسای جمهور ایران که نمی خواهم اسمش را : هوشنگ امیراحمدی

اول فکر می کنیم باید با حزب اهلل باشیم . آقای دکتر ما یک اشتباه بزرگی در این کشور می کنیم

و بعد از حزب اهلل می بُریم و به سمت طبقات روشنفکر می رویم و بعد متوجه می شویم نه 

 . روشنفکرها را داریم و نه حزب اهلل را و این وسط آویزان می شویم

روحانی ابتدا به سمت امثال من آمد بعد که متوجه شد امثال مثل من را ندارد، حزب اهلل را آقای 

سعی دارد به سمت نیروهای اسالمی تر، معتقد تر و مذهبی تر . هم ندارد، این وسط مانده است

ایشان تمام عمرش را راست و محافظه کار بوده است و هیچ . برود تا شاید پایگاهش حفظ شود

لذا فکر می کنم وقت آن رسیده به همان جایی برود که به . اصالح طلب و اعتدالگرا نبود گاه یک

به نظرم آقای روحانی به اندازه کافی پل های پشت سرش را خراب کرده و بعید . آن تعلق دارد

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

392  

 

 دولت بهار

او در تالش است به قدرت برگردد اما این بازگشت هم نیروهای مذهبی . است که به آنجا برگردد

اللهی را به ایشان بر نمی گرداند و هم به سرعت حامیان اصالح طلب خودش را از دست و حزب 

 . می دهد

شما در گفتگویی که با جناب دهباشی در مستند تصویری خشت خام داشتید، اشاره : مجری

ضعف را در چه چیزی . کرده بودید که دولت روحانی راهبرد درستی در مذاکرات نداشت

 دانستید؟می

ها مصاحبه و مقاله این البته قبل از مصاحبه با آقای دهباشی من در ده: امیراحمدیهوشنگ 

ای را جدا از سایر توانیم مسئله هستهنکته را گفته بودم و دلیل این امر هم این بود که ما نمی

ای به اهرم بزرگی تبدیل شده بود مسئله هسته. ها بر روی آن مذاکره کنیمنمسائل خود کرده و ت

در گذشته هم این نکته . کردیمما باید با استفاده از آن سایر مسائلمان را هم با امریکایی حل میو 

ای را عادی کنیم در حالی که بسیاری از مسائل دیگر توانیم مسئله هستهرا گفته ام که ما نمی

. جدا کنیم ای راپس اعتقاد من این بود که نباید مسئله هسته. بین دو کشور غیر عادی مانده است

ای را که برای ایران اورژانسی شده ای هستهشد مسئلهالبته می. تر باشدبهتر بود مذاکرات جامع

بردیم؛ لذا این ، اما قبل از اینکه به نتیجه نهایی برسیم مابقی مسائل را هم جلو میبردبود جلو 

 . مورد را باید آقایان پاسخ دهند که چرا اینکار را نکردند

. دادمن در شتابی بود که دولت روحانی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات از خود نشان مینقد دوم 

سه ماه، بعد شش ماه و بعد اول ای را آقای روحانی به مردم ایران قول داده بود که مسئله هسته

 . یک ساله حل کند و پس از آن چرخ اقتصاد بچرخد

کند؛ ای برای نتیجه نهایی وقت تعیین نمیکنندههیچ مذاکره . ایشان برای این مذاکرات عجله کرد

. برای رسیدن به نتیجه عجله دارند ها ]ایرانی ها[ها را بد آموز کرد که آنآمریکایی وی، این رفتار

خواهم اسم بیاورم، چه در در همین رابطه متاسفانه آقایان در سطح باالی مملکت که البته نمی

زدند که هر توافقی بهتر از عدم توافق مهوری، بلند فریاد میوزارت امورخارجه و چه در ریاست ج

ای ها بگویید که برای هر معاملهخواهید به امریکاییخب این به چه معنی است؟ شما می. است

 . آماده هستید؟ این اشتباه بسیار بزرگی بود
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 از تن 130 یا 120تا جایی که . ها بسیار مانور داداشتباه دیگر ایران این بود که بر سر تحریم

ها ظالمانه ای به اوباما نوشتند و عنوان کردند که این تحریمایران نامه دانشگاهیان و روشنفکران

به صورت تظلم خواهی از امریکا خواسته بودند که این کار را . است، اقتصاد را به هم ریخته است

 . رسدنمیروند، غذا و دارو به ایران های ما از بین مینکنید، بچه

کند و ما ایران را خوب گیر آورده ایم؛ ایران ها کار میها به این نتیجه رسیدند که تحریمآمریکایی

ها به جایی رسیده که رسیدند که تحریم رها به این باونیز در حالت دستپاچه قرار گرفت و آن

 . بسیار زشت و بد بود این رفتار هم بسیار. ها به دنبال خواهش و تمنا و استدعا هستندایرانی

روی توی سرت بیند شما با ضعف پیش میوقتی می. اساس کار امپریالیسم امریکا همین است

ترحمی وجود ندارد و اصال رحم و . زنندها بیشتر میزند، هرچقدر سرت را پایین بیاوری اینمی

، در امریکا ع()در فرهنگ سیاسی ما مظلومیت یعنی فرهنگ امام حسین. مظلومیت معنی ندارد

 . این درک عمیقاً اشتباه بود. که امام حسینی وجود ندارد

ها هدفی که به نت. از سوی دیگر در این مذاکرات دولت با یک هدف مشخص و معین هم نیامد

ها برداشته شود؛ لذا تمام تحلیل نهایی این بود که تحریم اددقرار آمد دولت در دستور کار نظر می

رسید بر البته مذاکره کنندگان نگران ثبات نظام هم بودند و به نظر می. ها بروداین بود که تحریم

تواند اقتصاد ایران بلکه در آینده ثبات نظام را هم ها نه تنها میاین باور بودند که ادامه تحریم

 . هدتحت تاثیر قرار د

. در این رابطه اشتباه بزرگ ایران این بود که تهدید به جنگ اوباما و دارو دسته اش را قبول کرد

آقای . کردمتاسفانه ایران عین همین را تبلیغ می. ای یا جنگگفت: یا قرارداد هستهاوباما می

. ران برداشتگوید که برجام سایه جنگ را از روی ایگفت، هنوز هم میروحانی مرتب این را می

روید در مذاکرات شما که نمی. این هم اشتباه بزرگی بود که ما هم بپذیریم یا جنگ و یا برجام

بنشینید، صحبت کنید، بایستید و بمانید و بعد به طرفت بگویی من از جنگ ترسیدم و حاال 

 . خواهم سایه تهدید و جنگ را بردارممی

ها را راحت کردیم که از ما را که ما خیال امریکاییچ. به نظرم این صحبت از اساس اشتباه بود

 باید بگوییدکنید ناتفاقاً وقتی شما مذاکره می. کنیمها را تهدید نمیترسی نداشته باشند و ما آن

آقا هم گفته بمب بسازید؛ لذا اگر مذاکرات به نتیجه  باید بگوییدبلکه . سازمکه من بمب نمی
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های ما همانند روسیه، پاکستان، اسرائیل خطر است و همسایهنرسید، چون امنیت کشور ما در 

اتفاقاً بزرگترین وحشتی که امریکا . رویمهم همگی بمب اتم دارند ما هم به سراغ ساخت آن می

 . هم اوباما به سر میز مذاکره آمدن از ایران داشت همین بود و اصالً برای همی

یک کار کرد، یک اهرم قدرت  -کنیمفکر می سوای اینکه چطور درباره آن-دولت احمدی نژاد

. رساند عدد هزار 20 به را آن و داشت سانتریفیوژ 150در واقع صنعتی را گرفته بود که . ساخت

 . بود کرده سازی غنی اورانیوم تن 12 الی 10 او. در حد چند کیلو نبود چیزی اولیه که سازی غنی

 و آمدیم خودمان ما اما. دارد الزم وقت اتم بمب برای روز 72گفتند که ایران تنها ها میامریکایی

 قبل دولت که قدرتی ابزار از باید روحانی. است بدی چیز. است قدغن اتم بمب! خیر که گفتیم

 !کردمی استفاده خوبی به بود ساخته

یعنی . امریکا صورت گرفت و پلیس بد و پلیس خوب را اجرا کردندخود نکته بعدی این بود که در 

در ایران . ها پلیس بد شدند و از ایران امتیاز گرفتنداوباما پلیس خوب و کنگره و دست راستی

گفتند ها میبه امریکایی. دولت مخالفین را تندرو و دلواپس خطاب کرد. عکس این اتفاق رخ داد

ها را حرف در مطبوعات امریکا هم این. آیندها راس کار مینکه اگر به ما امتیاز ندهید در ایران ای

 . گفتندمی

. کردها به عنوان پلیس بد استفاده میآورد و از اینآقای روحانی باید مخالفین و منتقدین را می

های ملی هستند، دلشان برای انسان. ها حرفشان درست استنها میگفت که ایباید به امریکایی

لم شریعتمداری کیهان واقع هیچ کس به اندازه من مورد ظ[-سوزدصنعت، برای مردم و اسالم می

 هازبان بدترین به سال 20به من جاسوس امریکا گفته، علیه من کتاب چاپ کرد و . نشده است

 دید از دیدم وقتی. نوشت آدم این برجام به را هانقد بهترین گویم،می صادقانه اما. کوبید را من

درست است و این را اقرار و ه کرده است، گفتم این آدم حرف هایش نگا مسئله به ملی منافع

ای شکاف حزبی و از این منظر آقای روحانی اشتباه کرد که در مذاکرات هسته -]اعتراف کردم

ای برای جناح اصالح طلب و معتدل شد و نگه داری در واقع حل مسئله هسته. گروهی ایجاد کرد

 . ز این شکاف استفاده کردندها اامریکایی. و مشکل تراشی هم برای جناح مخالف و تندرو و دلواپس

معتقدید این هدف که دور کردن سایه جنگ بود روحانی های اساسی دولت یکی از راهبرد: مجری

 امریکا توان راه اندازی جنگ با ایران را دارد؟ واقعا در شرایط فعلی ،اشتباه بود
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ها حماقت جنگمبنای همه . جنگ هیچ وقت مبنای عقالنی نداشته است: امیر احمدیهوشنگ 

کردید که اروپا به شما فکر می. شودتوانید بگویید جنگ نمیبوده است؛ بنابراین هیچ وقت نمی

 خاطر کشتن یک شاهزاده دنیا را به هم بریزد و جنگ جهانی دوم راه بیفتد؟

اما این امکان به قدری ضعیف . امکان آن هست. کندگویم که امریکا به ایران حمله نمیمن نمی

 است سال 40دقت داشته باشید که ما . است که الزم نیست به خاطر آن شب بی خوابی بکشیم

ه جمهوری اسالمی هر بالیی که خواسته گذشت سال 37 در. هستیم تنش در هاامریکایی با که

ها را زدیم، اما این ها را زدیم، بالگرد آندر زمان جنگ، ما کشتی آن ،است بر سر امریکا آورد

 میلیون 80. ای استاری نکرد و جنگی راه نیفتاد چرا که ایران کشور بزرگ و پیچیدهکشور ک

 . لیبی و عراق نیستمانند ت و اس خاص کشور این جغرافیای و فرهنگ نوع. دارد جمعیت

د که رهای نفتی امریکا و اروپا قرار دادور تا دور ایران و در کشورهای حاشیه خلیج فارس کمپانی

شوند و حساب ها آرام میشود آنلذا وقتی بحث جنگ با ایران مطرح می ،ایران هستنددر تیررس 

ها این. گوینددروغ می. زنند نباید قبول کردوقتی آنها از جنگ حرف می پسکنند؛ و کتاب می

 . ها را از ایران بگیرندنقشه است تا بتوانند موشک

همان اشتباهی که در خصوص فتوا و حرمت بمب من نگران این هستم که آقایان مذاکره کننده با 

به هر حال موشک که برای کشتن یک نفر . داشتند این بار نیز بگویند که موشک هم حرام است

شود؛ لذا این حرف که ما کند و سالح کشتار جمعی محسوب مییک منطقه را تخریب می. نیست

 . هم مسئله دیگری است. . . موشک وخواهیم با دنیا کنار بیاییم مسئله دیگری است و ساخت می

ما اهل شعر و شاعری و صلح هستیم، ایران کشوری فرهنگی . ها جنگ بلد نیستیماساساً ما ایرانی

ای به دنبال این بود است و همیشه هم همین طور بوده است؛ لذا این حرف که مذاکرات هسته

اوالً امریکا جنگ نخواهد کرد، شاید . که سایه جنگ از سر ایران برداشته شود اشتباه و دروغ بود

با سپاه قدس در منطقه درگیری ایجاد کند و یا در خلیج فارس تنش هایی ایجاد کند، اما جنگی 

ای کرد به اندازهای ما حمله میاز طرفی حتی اگر امریکا به تاسیسات هسته. در کار نخواهد بود

درصد اورانیوم غنی شده ایران از 98جنگ  یعنی با. دیدکه ما آن را تخریب کردیم، آسیب نمی

 . رفت که ما با دست خودمان آن را از بین بردیمبین نمی
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 آقایان بجای دیپلماسی، زیپلماسی کردند!

بدیهی بود . برد بوده است-به هر صورت دولت بیان کرد که در این مذاکرات به دنبال برد: مجری

 که آن طور که باید مذاکرات پیش نرفته است؟ معتقدید. که ایران امتیازاتی را خواهد داد

من با یک چیز این مذاکرات موافق بودم و هنوز هم هستم و آن روح : امیر احمدیهوشنگ 

با دنیا گفتگو کنیم، اما به شرط . ها باید دیپلماسی کنیم و در تعامل باشیمما ایرانی. تعامل است

اگر بخواهم بهتر بگویم ما باید به دنبال . مذاکره باشداینکه منافع ملی ما به عنوان معیار بر سر میز 

کنند، هر دو طرف اهرم در دیپلماسی هر دو طرف صحبت می. «زیپلماسی»دیپلماسی باشیم نه 

دهد و آقایان گوید رخ میکند و هرچه او میمی« زیپ»آید و ایران را دارند؛ نه اینکه امریکا می

من با دیپلماسی . نتیجه این کار هم االن مشخص است. گویند که دیپلماسی انجام دادیممی

 . موافقم

آقای ظریف دوست خوب من هست و سی سال با او رابطه داشته ام و مطمئنم آدم وطن پرستی 

اما اینکه آقایان روحانی، ظریف و صالحی توافقی را انجام داده اند که تنها پس از یک سال . است

من . این یعنی اینکه یک جای کار باید عیب داشته باشد ،ک استو نیم به این روز افتاده وحشتنا

های گفتم شما هیچ قراردادی را با آقای اوباما قبول نکن مگر این که همه جناحبه آقای روحانی می

منظورم این بود که شما فقط به دنبال مذاکره با . سیاسی آمریکا موافق و مخالف پشت آن باشند

 . کری و اوباما نباشیددموکرات ها، یعنی آقای 

کردند با قرارداد برجام که با کری و اوباما امضاء شده است توانسته اند جمهوری ها افتخار میآن

من  !ها بر سر کار آمده اندخب، االن همان ایزوله شده. خواهان و محافظه کاران را ایزوله کنند

چرا که امریکا یک کشور دموکراتیک  نسبت به این موضوع تذکر دادم و گفتم که این کار را نکنید

آید و پس فردا دوباره اوبامای دیگری االن اوباما در راس کار است و فردا دشمن اوباما می. است

شما در این جریان خودتان را حد وسط نگه دارید و با هر دو طرف حرف بزنید نه فقط با . آیدمی

 . یک سو مذاکره و توافق کنید

ای دولت در ایران قائل به تفکیک دولت امریکا و ترامپ هستند و معتقدند حامیان رسانه: مجری

های سیاسی خود ترامپ هست که سنگ اندازی هایی که در اجرای توافق برجام افتاده بیشتر بازی
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این حرف چه قدر درست است؟ چه قدر . و ما نباید حاکمیت و دولت امریکا را بازیگر اصلی بدانیم

 کند؟ترامپ جدای از ساختار سیاسی امریکا رفتار میتوانیم بگوییم می

ای دولت را از ساختار قدرت در امریکا این عدم درک حامیان رسانه هوشنگ امیراحمدی:

زنند در دوره چرا افرادی که این حرف را می. همین درک اشتباه بود که به برجام رسید. رساندمی

تند که حاکمیتی جدا از اوباما و کری وجود دارد و گفاوباما این ادعا را طرح نکردند؟ چرا نمی

ها نوچه همان حاکمیت هستند و بهتر است که توافق را با او انجام بدهیم؟ اما چرا االن این

 گویند ترامپ را فراموش کنید حاکمیت با ماست؟ کدام حاکمیت با شماست؟می

. ر راس آن است، قضاییه و مقننهقوه مجریه که ترامپ د. ساختار امریکا مشخص است سه قوه دارد

ها در کار مسائل اجرایی و سیاست خارجی قدرت این سه قوه واقعا جدا از هم هستند و در بین این

قوه قضاییه که اصال . دست قوه مجریه استآمریکا در قدرت . قوه مجریه ده برابر سایر قواست

مجریه حرکتی کرده باشد و او فقط نگاه شود که قوه ها ندارد و وقتی وارد میدان میکاری با این

 . کند که ببیند این حرکت با قانون اساسی و یا سایر قوانین امریکا مطابقت دارد یا نهمی

یعنی رئیس جمهور امریکا قدرتمندترین فرد . قوه مجریه امریکا یک قوه بسیار قدرتمندی است

ست که حداقل یک چهارم اقتصاد چون پشت سر آن قدرت، ارتش و اقتصادی ه. امریکا و دنیاست

تواند ها بیاید، خودش میاگر فردا آقای ترامپ بگوید برجام بی برجام، تحریم. و ارتش دنیا است

 . برای رییس جمهور امریکا که کاری ندارد ،این موارد را به اجرا بگذارد

های اجرایی به فرمان در دوره کلینتون و اوباما بیشترین تحریم هایی که علیه ایران اجرا شد مربوط

ها حق معامله های نفتی و یا سایر شرکتگفتند شرکتیعنی می. رییس جمهوری امریکا بوده است

قوه قضائیه . کار کردن با ایران علیه منافع ملی امریکا تشخیص داده شده است. با ایران را ندارند

 . کندبا این موارد کاری ندارد و دخالت نمی

یک . ر مورد ترامپ گفت این است که این آدم سیاست مدار و دیپلمات نیستای که باید دنکته

چون تاجر است، . داند بلوف چیستیعنی او اهل بلوف نیست و اصالً نمی. است« بیزینس من»

گوید اگر این کار را انجام یعنی می. بیندهمه چیز را در این عالم به دید یک بساز و بفروش می

ها شاید دبه کنند، اما بلوف این آدم. کنمو اگر انجام ندهم چقدر ضرر میکنم دهم چقدر سود می

 . زنندنمی
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 در جریان مذاکرات با آقای روحانی ارتباطی داشتید؟: مجری

اوایل با ظریف به صورت ایمیلی در ارتباط بودم، اما بعدًا . مستقیما نه :امیر احمدیهوشنگ 

در سازمان ملل، که از دوستان قدیمی من « علی خوشرو»ولی با آقای . این ارتباط هم قطع شد

 . های متفاوتی ارسال کردمها بر سر این مسئله گفت و گو داشتم و پیامها و بارهست بار

ارتباطات ایمیلی شما با جناب ظریف به چه صورت بود؟ آیا شما به ایشان مشاوره میدادید : مجری

 و یا اینکه همفکری وجود داشت؟

یکی از مشاوره هایی که به آقای ظریف دادم این بود . بیشتر صحبت بود: امیر احمدیهوشنگ 

که جریان مذاکرات را شفاف جلو ببرند و غیر شفاف رفتار نکنند، چرا که روزی برای شما مشکل 

این ملت یک روز . به ایشان گفتم من ایران را میشناسم، شما ممکن است نشناسید. کندایجاد می

به کف . این ملت بی وفا هستند. گفتند مرگ بر مصدقزنده باد مصدق و روز بعدش میگفتند می

گیرید و چه ها دقیقًا بگویید چه میبا ملت شفاف باشید و به آن. زدن هایشان اعتماد نکنید

این . همه چیز پشت پرده بود. متاسفانه این یکی از بزرگترین مشکالت مذاکرات بود. دهیدمی

بسیار کوچک  ...تیم مذاکره کننده به منظور حفظ مسائل محرمانگی و. بسیار بد شدبرای خودشان 

به . یعنی از متخصصین استفاده نکردند. یک تیم کوچک در مقابل یک لشگر قرار گرفته بود. بود

 خاطر مسائل محرمانه بخش عظیمی از متخصصین خارج از مذاکرات قرار گرفتند

 های شما چه بود؟ایمیلپاسخ آقای ظریف به : مجری

به عنوان وزیر . توانست بنویسدایشان معموالً دو یا سه کلمه بیشتر نمی:امیر احمدیهوشنگ 

 گفت: خیلی مچکرم هوشنگ!معموالً می

 ها ارسال نکردید؟ای برای آناین ارتباطات ادامه پیدا نکرد؟ ایمیل و یا نامه: مجری

و ظریف نامه نوشتم و گفتم شما ذوب در برجام من به آقای روحانی : امیر احمدیهوشنگ 

 سال 5وزارت خارجه ایران . از سوی شما صورت گرفته، تمام شدای معاملهخوب و یا بد  .شده اید

 . برجام شده اش زندگی است
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 سال عقب برد 10ای را برجام صنعت هسته

 بود؟ها چه خواهد به نظر شما سرنوشت این توافق به کجا میرسد؟ و هدف امریکایی: مجری

تلقی در  این به نظر من. ای نداردها و آیندهتبه نظر من این توافق ان: امیر احمدیهوشنگ 

 کشور این هایمحدودیت که زمانی لذا آورد؛نمی دوام دیگر سال 8امریکا وجود داشت که ایران تا 

امریکایی در واقع فرض . رداشته شود اساساً این چنین کشوری به این شکل وجود نخواهد داشتب

این بود که ما در مذاکرات برجام به دنبال خرید زمان هستیم و در این مدت جمهوری اسالمی 

ها این بود که اگر نظام ساقط نشد و آن اتفاق رخ نداد باالخره ما فرض دیگر آن. شودساقط می

که یکی از  ها گفتایشان بار. اتفاقًا فرض آقای اوباما هم همین بود. یک جایی دبه خواهیم کرد

توانست نمی . کنداثرات برجام این است که ایران را عوض خواهد کرد و در آن نرمش ایجاد می

 . کندبگوید رژیم را عوض می

گوید حکومت جمهوری اسالمی با این برجام نه تنها او می. تر استترامپ از آقای اوباما کم حوصله

تهدید و زور رفته  ،شود؛ لذا او به دنبال فشارمیرود بلکه قدرتمندتر هشت سال دیگر از بین نمی

ای را خواهم گرفت گوید ابتدا تمام صنعت هستهدر واقع می. او به دنبال براندازی نظام است. است

در واقع ترامپ با این فرض پیش آمده است . و بعد سراغ قدرت موشکی این کشور خواهم رفت

 . تر انجام دادر را سریعکه نباید منتظر تغییر رژیم بود و باید کا

خواستند غنی سازی را ها میاین. تمام راهبرد امریکا از ابتدا تا کنون خلع سالح ایران بوده است

کنم در این مرحله حداقل فکر می. جمع و نمادی کنند و احتمال ساختن بمب را از ایران بگیرند

. بردند عقب سال 10 برای حداقل را ایران ایهسته سیستم واقعاً. اند بوده موفق درصد 70 ،60

 . برگردد قبل شرایط به تواندنمی دهد انجام ایران هم کاری هر

ای نزدیک تمام فشارش را روی ترامپ در آینده. بخشی از این خلع سالح در دوران اوباما رخ داد

بر روی ها و سپاه در کنار هم هستند در حال حاضر داند موشکگذارد، اما چون میها میموشک

ها هستند و یک طرف آن نیز حضور چرا که سپاه یک طرفش موشک. آوردسپاه همزمان فشار می

ها را به دست پس تمرکز بر روی سپاه چند منظوره هست؛ که هم موشک. ای ایران استمنطقه

رد تر مورسد سپاه بیشبیاورد و هم رفتار ایران در منطقه تحت تاثیر قرار بگیرد؛ لذا به نظر می

 . ها قرار بگیردهای لطفی و تحریمی از سوی امریکاییحمله
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بیان کردند و به سپاه گفتند  «بسیار بدی بستر» اما در «حرف خوب»متاسفانه آقای روحانی 

اتفاقاً آقای ترامپ . آقای ترامپ هم گوش به این صحبت آقای روحانی داده اند. «دولت با تفنگ»

ها بود که بعد از این صحبت. رشد دولت وی همگی نظامی هستنددولت با تفنگ دارند و مقامات ا

 . آقای ترامپ اخیراً واکنش نشان داد و گفت که ما با همین تفنگ کار داریم

یکی این که زور و تهدید و . ها دو بدآموزی بزرگ تا این لحظه یاد دادیمبنابراین ما به آمریکایی

اگر بخواهید از طریق این زور و تهدید به نتیجه کامل  دوم این که. تحریم بر روی ما کاربرد دارد

باید آن دولت با تفنگ را، که دولت زور است، تضعیف . . . برسید نه فقط هسته ای، که موشکی و

به هر حال ترامپ دنبال این است که سپاه را بزند تا هم برنامه موشکی ایران . شود و از بین برود

 . ای ایران محدود شودمنطقهتحت شعاع قرار گیرد و هم بازی 

که شما در دولت احمدی نژاد  می گویند. میخواهم سوالی خارج از بحث از شما بپرسم: مجری

 ها صحت دارد؟آیا این حرف. دادیدبه دولت وی در حوزه سیاست خارجی مشاوره می

ارتباط من از دوره . های بعد از انقالب در ارتباط بوده اممن با همه دولت: امیر احمدیهوشنگ 

« هاشمی چی»ها در خارج از کشور به من آقای هاشمی شروع شد و به همین خاطر مدت

 . گفتندمی

بعد که . زمانی که آقای ناطق نوری در مقابل آقای خاتمی ایستاد بنده به آقای ناطق رای دادم

 . احمدی نژاد آمد گفتند که امیر احمدی صددرصد احمدی نژادی و سپاهی است

های من به همه دولت. های توطئه حد ندارداین تئوری. بعد گفتند که این نیروی امنیتی سپاه است

آقای روحانی هم که چند . به آقای هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد. بعد از انقالب مشورت داده ام

 . بار امریکا آمدند به صورت حضوری صحبت کردیم

با آقای کمال خرازی، . م یا حداقل روابط خوبی داشتممن با همه وزرای خارجی ایران دوست بود

ها از دوستان من هستند؛ مثل آقای نجات بعضی از آن. با آقای ظریف، با سفرای امام در آمریکا

 . حسینیان، مثل همین آقای ظریف که در اینجا سفیر بود

اشتم؛ برای این که تصادفًا من کمترین مشاوره و کمترین ارتباط را با دولت آقای احمدی نژاد د

گفت: تو آدم شجاعی آمد و میاحمدی نژاد از من خوشش می. داداحمدی نژاد به من راه نمی
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توانم قول ای که دارم این است که مینکته. اما مشورتی وجود نداشت. زنیهستی و حرفت را می

  .بدهم هیچ ارتباطی نه سیاسی نه مالی نه مشورتی با دولت احمدی نژاد نداشتم

ابتدا از طرف شما به اصالح طلبان و آقای « جامعه مدنی»معروف است طرح مبحث : مجری

 ها فاصله گرفتید؟اما بعد گویا از آن. خاتمی ارائه شد

یک آدم سوشال دمکرات و ملی هستم . من افتخارمی کنم مسلمان هستم: هوشنگ امیراحمدی

به عدالت اعتقاد دارم به دمکراسی هم  .کنمو مسائل کشور را در چارچوب منافع ملی نگاه می

خروجی دموکراسی بدون عدالت . رسداما تا عدالت نباشد دمکراسی به جایی نمی. اعتقاد دارم

 . شود امریکا که از آن ترامپ در میاد؛ چون در آن عدالت نیستمی

آقای . نداشتندخاتمی داشتم این بود که این آقایان اصال عدالت را قبول آقای مشکلی که من با 

. را قبول ندارد «عدالت»گفته بود جنبش اصالحات در آن ای نوشته بود که حجاریان یک مقاله

 -منظورشان خودشان است -این حرف من نیست، حرف خودشان است؛ که اصالح طلبان ایران

 . به عدالت اعتقاد ندارند

من خودم در جلسه اش . گفت: حیف شد که مستعمره نشدیمدوست عزیزم آقای زیبا کالم می

این هم زیبا کالم ضد استقالل؛ من امیراحمدی باید چه کنم؟ وقتی  ،حجاریان ضد عدالت. شنیدم

مردم و  ت کهمشکل اینجاسمتاسفانه  شوم!کنم احمدی نژادی میها مخالفت میبا این حرف

 مقاله هاصد و کتاب 27از  من بیش. کنندها نگاه نمیاین. کنندها بد آموز میجوانان ما را این نیرو

 !خواندنمی کسی اید؟ خوانده قدر چه شده ترجمه فارسی به وسیعی بخش. دارم

 ریاست جمهوریانتخابات امیراحمدی و 

 دارید؟برنامه ای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری  : برایمجری

ایران آزاد و آقای روحانی در مصاحبه اخیرشان گفتند انتخابات در : هوشنگ امیراحمدی

بنابراین . االن که زمان ثبت نام نیست. ه(دموکراتیک است ما هم تشویق شدیم که بیاییم )با خند

عین . اگر بخواهم وارد این جریان شوم بخاطر حرف آقای روحانی است. االن هم اعالم نمی کنم

معنای حتما ایشان . کلمه ایشان است که انتخابات ایران یک انتخابات دموکراتیک است

 . دموکراتیک را می دانند
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 البته قانون برای افراد دو تابعیتی منعی ایجاد کرده است: مجری

 . یعنی برای ما دموکراتیک نیست: هوشنگ امیراحمدی

 . به هر حال در قانون این موضوع تصریح شده است: مجری

تابعیت باشد جمهوری اسالمی غیر از یک تابعیت را به  10دو تابعیت یا : هوشنگ امیراحمدی

در آمریکا دستگیر می شوند و می روند زندان می گویند  وقتی امثال من. رسمیت نمی شناسد

اینها )از نظر شما( ایرانی هستند اما وقتی آمریکایی می آیند اینجا دستگیر می شوند می گویند 

جمهوری اسالمی اصال . ما اصال دو تابعیتی نمی شناسیم. ایرانی هستند ،دتناینها آمریکایی نیس

 . هوشنگ امیراحمدی را دو تابعیتی نمی شناسد

اگر بخواهید ایرانی بودن را کنار بگذارید باید . براساس قانون اساسی نمی توانی دو تابعیتی باشید

ا هم خدا را می شم. درخواست بدهید و بعد کابینه وزرا باید غیرایرانی بودن شما را تصویب کند

موقعی که . وقتی دستگیر می کنید و به اوین می فرستید ایرانی می شویم. خواهید هم خرما را

اما وقتی کاندیدا می شویم و می خواهیم به ما رأی . در آمریکا از ما رأی می گیرید ایرانی هستیم

و تابعیتی را به هیچ به این ترتیب من رد صالحیت به بهانه د !بدهند دو تابعیتی حساب می شویم

 . در عمل هم همینطور اجرا می شود. وجه نمی پذیرم

حتی اخیرا قانونی درباره مدیران دو تابعیتی به تصویب رسیده است که مدیران در : مجری

 . جمهوری اسالمی نمی توانند دو تابعیتی باشند

من که . دو تابعیتی ها پول مردم را می گرفتند و فرار می کردند : چونهوشنگ امیراحمدی

به نظر من باید دو تابعیتی امکان . تازه برعکس، پول هم می آورم )با خنده(. این کار را نکرده ام

یعنی . کاندیدا شدن داشته باشند و وقتی رأی آوردند باید تابعیت ثانویه خودشان را ابطال کنند

اما اینکه دو تابعیتی امکان . می رسد باید پاسپورت خارجی را باطل کند وقتی به مرحله قسم

جمهوری اسالمی همین حاال در آمریکا برای . کاندیدا شدن نداشته باشد درست و قانونی نیست

 . انتخابات صندوق می گذارد و ماها رأی می دهیم
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حلیلی دارید؟ آیا این نامه به درباره نامه اخیر آقای احمدی نژاد به آقای ترامپ چه ت: مجری

 درستی ارسال شد؟

این یک نامه سرگشاده رسانه ای بود و اصال قرار نیست چنین نامه ای : هوشنگ امیراحمدی

ایشان به عنوان شهروند نامه . به لحاظ قانونی هم درست نیست. بصورت جریان رسمی ارسال شود

 این نامه ها سرگشاده هستند و ممکن است معموال. نوشته اند و همه شهروندان این حق را دارند

 . افرادی این نامه را به آقای ترامپ برسانند

شما فکر می . ارتباطات بین ایران و آمریکا با آمدن آقای ترامپ تا حد زیادی تغییر کرد: مجری

 کنید ترامپ نسبت به ایران چه برخوردی خواهد داشت؟

از برجام جز در مسائل عراق و افغانستان دیدار مسئوالن ایران تا قبل : هوشنگ امیراحمدی

در واقع گفتگویی رسمی وجود نداشت و . رسمی و روابطی با مسئوالن آمریکایی نداشته اند

برجام برای اولین بار این ارتباط را برقرار کرد و مذاکرات هم در . ارتباطات با کانالهای ارتباطی بود

یک تیم در طرف اوباما و یک تیم در . م در برداشتسطح باالیی بود و یک موضوع داخلی را ه

مثل مخالفان داخلی . طرف آقای روحانی و ظریف با هم مذاکره کردند و نتیجه آن برجام شد

یعنی در آمریکا هم برجام موافقان و . برجام، در آمریکا هم مخالفانی برای این توافق وجود داشت

یعنی اوباما و کری در واشنگتن . تمام شده استاکنون دوره اوباما و تیمش . مخالفانی داشت

متأسفانه نیروی دارای قدرت فعلی در . نیستند و یک نیروی دیگر در آنجا به سر کار آمده اند

خود آقای ظریف گفتند که سیاست راهبردی ما این بود که . آمریکا اصال در جریان برجام نبود

حاال . افق برجام( از جریان مذاکره منزوی کنیمکنگره آمریکا را )به عنوان مخالف مذاکرات و تو

تمام نیروهای . همین نیروی منزوی شده دوره گذشته االن همه کاره کشور در آمریکا شده است

این حزب و هر دو مجلس . جمهوری خواهان که مخالف مذاکره بودند االن به سرکار آمده اند

تالش کردند مخالفان همین کار را کردند یعنی در ایران هم . آمریکا بر علیه ایران تبانی می کنند

، حامیان برجام همچنان )یعنی ایران(این طرف. را منزوی کنند «دلواپسان»تحت عنوان را برجام 

آنها دشمن روحانی و ظریف هستند . دلواپسان برجام سرکارند )یعنی آمریکا(سرکارند اما آنطرف

یک مشکل آقای ظریف و روحانی . مذاکره کرده اندچون فکر می کنند که اینها با دشمنان آنها 

در عین حال، . این است که در آن طرف کسی را برای مذاکره ندارد و عمال ارتباط قطع شده است
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آمریکایی ها می . آن زمان موضوع مذاکره هسته ای بود. موضوعی برای مذاکره وجود نداردامروز 

ابراین آمدند و پیشنهاد مذاکره دادند و طرف خواستند صنعت هسته ای ایران را جمع کنند بن

هدف از مذاکرات . ایرانی هم قبول کرد و آنها به نتیجه رسیدند )و تجهزات غنی سازی را برچیدند(

حاال هم باید موضوعی . پیشین موضوع هسته ای بود که آمریکایی ها آن را تمام شده می دانند

 . د مسئله موشک ها باشدمی توان امروز این موضوع. برای مذاکره باشد

به نظر شما در دوران پسابرجام . ماقبل برجام آمریکایی ها به دنبال مذاکره با ایران بودند: مجری 

یعنی جایگاه ما در پسابرجام در جهان تقویت . نگاه آمریکایی ها به ایران چه تغییری کرده است

 شد یا عقبگرد داشتیم؟

 10اگر اوباما . یک ایران هراسی و اسالم هراسی داشتیمقبل از برجام ما : هوشنگ امیراحمدی

سال دیگر هم رئیس جمهور بود شاید برای ایران هراسی تا حدی خوب بود اما حاال که دلواپسان 

یک کلکی هم در این میان . در آمریکا به سرکار آمده اند االن ایران هراسی بیشتر و بدتر است

ان هراسی کم شده است اما در واقع هیچ وقت موضوع ایران این آقایان می گویند ایر. وجود دارد

جهان از ایران، هراسی نداشت بلکه از نظام و این نوع نگاه هراس . هراسی مد نظر نبوده است

در برجام هیچ تحریمی از سپاه برداشته . آنها در واقع االن به سپاه هراسی دامن می زنند. داشت

االن هم برنامه دارند . شک هم برای سپاه مشکل ایجاد کردمعاهده سازمان ملل در بحث مو. نشد

متوجه نبودند و نیستند که کارهای ایرانی این آقایان . که سپاه را در لیست تروریست ها قرار دهند

من به سپاه به عنوان نیروی نظامی کشور . این خیلی خطرناک است. آنها صدمه اساسی به سپاه زد

. شود می ظلم خارج در هم و کشور داخل در هم سپاه به گویم می همیشه و گذارم  احترام می

رویی برای حفظ انقالب اسالمی ایجاد کرده اید که وظیفه نظامی و دفاع دارند و به خطر نی شما

یعنی به او تفنگ می دهیم که  د!می زنند و بعد بخاطر دفاعی که می کند بر سرش هم می زنی

من تیراندازی می کند می گوییم این چه کاری است که می از ما دفاع کند و وقتی به سمت دش

 . خوب این غیر منصفانه است !شما آدم کش هستید ؟چرا آدم می کشید ؟کنید

در برجام سپاه چیزی نگرفت در حالی که همه قاچاقچی ها و دور زننده های تحریم ها را از لیست 

مثال سپاه . های سپاه برداشته می شد در حالی که قبل از همه باید تحریم. تحریم ها برداشتند

موشک الزم دارد اما شما می خواهید آن را از سپاه بگیرید و بعد تحریمهایش را هم حفظ می 

 . یعنی عمال می خواهید سپاه را خلع سالح کنید و تحویل آمریکایی ها بدهید. کنید
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ر را می کشند و بعد در کنگره هزار نف 10آمریکایی ها سربازهایشان را می فرستند عراق و در آنجا 

ایستاده برای آنها نیم ساعت به عنوان قهرمانان کشور دست می زنند اما اینجا ما سربازهایمان را 

به سوریه می فرستیم و بعد پشت سر آنها حرف بد هم می زنیم و می گوییم آنها در سوریه چکار 

 که شود می موجب که دارد وجود کشور این در ها نظامی  یک فرهنگ غلط بر علیه. می کنند

 . شود واقع مظلوم خیلی سپاه

 دارد ءخاتم االنبیاسپاه آمریکا هم 

وقتی خاتم . در قانون اساسی ایران آمده است که سپاه در دوران صلح در بازسازی شرکت کند

قانون . االنبیا می خواهد پروژه بگیرد داد و فریاد می کنند که اینها می خواهند پروژه بگیرند

 army corps of engineers بزرگترین نهاد مهندسی در آمریکا. اساسی اجازه داده است

کسی بر سر آنها نمی زند نه تنها . یعنی آمریکا هم خاتم االنبیا دارد. یا سپاه مهندسی ارتش است

 فردی به من می گفت. یک نهاد عریض و طویل است که بنیانگذار بسیاری از امور می باشد بلکه

کرد آنها مناقصه سپاه را باز ها شرکت میپروژه تا قبل از احمدی نژاد وقتی سپاه در مناقصه

های سپاه خیلی پایین بود و سپاه جواب داد چون رقم. گفتم خوب چرا باز نمی کردند. کردندنمی

بخش ضمن اینکه سپاه رشوه نمی داد اما . های بسیار کمتر پروژه ها را اجرا می کردبا هزینه

هر چه هزینه یک پروژه کمتر باشد فساد در آن کمتر . توانست و این کار را می کردخصوصی می

میلیون، یک میلیون تومان است اما  100کمیسیون یک درصد . است چون کمیسیون کمتر است

آقای احمدی نژاد گفت پاکت های سپاه را . هزار تومان است 100کمیسیون یک میلیون تومان 

. در برجام و در موضوعات داخلی دیگر هم وقتی به سپاه رسیدیم بد عمل کردیم. یدهم باز کن

 . وضعیتی هم برای سپاه ایجاد کردیم و آنها را بین مردم و دولت قرار دادیم

 . در مورد جایگاه ایران پیش و پس از برجام صحبت می کردید: مجری 

ایرانی ها . پس از برجام زیاد شده استبنابراین ایران هراسی در آمریکا : هوشنگ امیراحمدی

. قبل از برجام حداقل می توانستند ویزا بگیرند اما االن همین کار را هم نمی توانند انجام بدهند

ایرانیان زیادی . ایران هراسی یعنی اینکه ایران را هم در زمره بقیه کشورهای نا امن و بد می بینند

 . ارزش پاسپورت ایران پس از برجام بسیار پایین آمده استآمدند اما قبل از برجام به آمریکا می
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آیا شما احساس خطر نمی کنید که آنها برای بازگشت شما مشکلی ایجاد کنند؟ به هر : مجری

 . حال آقای ترامپ ظاهرا تصمیمات انتحاری هم می گیرد

یکبار در آنجا . آمریکا کشور قانون است. اصال اینطور عمل نمی کند. نه: هوشنگ امیراحمدی

 . یک قاضی معمولی جلوی ترامپ را گرفت

 آن قانون عمال در حال اجراست؟ : یعنیمجری

آن قانون مقداری عوض شد و یک چیز جدیدی آوردند و این قانونی . نه: هوشنگ امیراحمدی

نمی خواهم البته دولت آمریکا حق دارد که بگوید مثال . که آورده اند اعتقاد دارم که اجرا می شود

چیزی که در آمریکا غیرقانونی بود این بود که در قانون . مردم یک کشور اجازه ورود بدهمبه 

علت . اساسی آمریکا آمده است که شما نمی توانید براساس مذهب و ملیت تبعیض قائل شوید

د ترامپ هم قبال سخنان ض. اعتراض هم این بود که در این هفت کشور، اکثریت با مسلمانهاست

اسالمی زیادی گفته بود و اجرای این قانون هم باعث افزایش گمانه زنی درباره تعیض آمیز بودن 

 . قانون شد

سپتامبر  11چرا این کار را انجام داد؟ چرا عربستان در آن لیست نبود؟ در هر صورت : مجری

 !طبق شواهد کار عربستانی ها بود

دهد و ما می خواهیم از اینها )آمریکایی ها(  برای اینکه عربستان پول می: هوشنگ امیراحمدی

این مشخص است که ترامپ . خوب عقل سلیم با کسی کار می کند که پول بدهد. چیزی بگیریم

 . با عربستان کار می کند

این اقدام آمریکا ضرر زیادی در دیپلماسی عمومی به آمریکا زده و به ژست رهبری اش : مجری

 . در دنیا آسیب می زند

با مسلمانان  ها سپتامبر به این طرف آمریکایی 11واقعیت این است که از : امیراحمدی هوشنگ

حاال این حادثه به هر شکلی هم که رخ داده شده است این تفاوت نگاهها ایجاد . مشکل پیدا کردند

نیروهای رادیکالی  بعد و کردند حمله …پشت سر همین ماجرا به افغانستان، عراق، لیبی و . شد

 اوباما آقای. شد مشکل دچار مسلمانان از بخشی با آمریکا بنابراین. شدند ایجاد …داعش و مثل 
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میلیارد هستند و چند میلیون هم رادیکال هستند  3. 1 مسلمان کردند می فکر شان دسته و دار و

 . همه را با یک نگاه می بینند اشاما ترامپ و دار و دسته . و بقیه مشکلی ندارند

 !هاجنگند نه سوسولدهد مدافعان حرم می اگر جنگی رخ

 تحلیل شما از عواید برجام چیست؟: مجری

من فکر می کنم االن بحث ایران هراسی، اسالم هراسی و سپاه هراسی : هوشنگ امیراحمدی

چون این موضوع برای کشور بسیار . بیشترین نگرانی من درباره سپاه هراسی هست. وجود دارد

متأسفانه دولت هم . نیرو هم از درون و هم از بیرون مورد ظلم واقع شده استاین . خطرناک است

 . مخصوصا در خارج اصال توجه به این موضوع نداشتند. توجهی به این موضوع ندارد

ما با هم می »می گوید . از آقای ظریف سوال می کنند نظر شما درباره قاسم سلیمانی چیست

یعنی چه که اختالف نظر  ؟این چه حرفی است !«تی هم داریمتوانیم کار کنیم اما اختالف نظرا

ایشان قهرمان و »شما باید بگویید  ؟اختالف شما به آمریکایی و اروپایی چه ربطی دارد ؟داریم

ایشان دارند کار خودشان را می . ما به ایشان افتخار می کنیم. ژنرال ما و مورد احترام ماست

این . بین المللی درباره اختالف نظر با سلیمانی حرف بزنیدشما حق ندارید در تریبون . «کنند

نیروهای نظامی حیثیت . شما نباید بر سر ژنرال و نیروهای نظامی بزنید. جریان خطرناک است

اگر فردا جنگی رخ دهد چه کسی . بدون اینها هیچ کشوری نمی تواند سرپا بماند. کشور هستند

های تهران؟ همین بچه های مدافع حرم باید بروند  می خواهد مقابل دشمن جنگ کند؟ سوسول

 . بجنگند

. البته سپاه هم باید روابط عمومی خود را تقویت کند. من اعتقاد دارم باید سپاه را بازسازی کرد

این در . مثال در ایران کسی نمی داند که قانون اساسی سپاه را مسئول بازسازی قرارداده است

دانند و سپاه باید این را به مردم بگوید که مثال من تاجر نیستم  قانون آمده است اما مردم نمی

صلح در امور عمرانی کار می زمان تمام نیروهای نظامی دنیا در . بلکه من می خواهم کار کنم

من ارتباطی با سپاه ندارم اما چیزی که در آمریکا یاد گرفته ام احترام به نیروهای نظامی . کنند

نفر را کشتند و باالترین مدال را به ملوان  292هواپیمای مسافربری ایران را زدند و . کشور است

کجی نیست بلکه می گویند تو به عنوان دشمن به او زدی  این کار فقط برای دهن. آن ناو دادند

 . اما اگر طرف ما این کار را بکند ما خودمان او را به جهنم می فرستیم. و باید تجلیل شوید

www.ketabha.org

http://www.ketabha.org


 
 

408  

 

 دولت بهار

البته ممکن است سپاه مثل همه جوامع دیگر آدم بد . بحث ملی و وطنی و امنیتی است این یک

اینها نیروهای دفاعی کشور هستند و . هم داشته باشد اما کلیت سپاه باید بزرگ نگه داشته شود

 . باید مورد احترام باشند

نسبت به آمریکایی شما در مصاحبه های قبلی گفته بودید که میزان عواید و امتیازات ما : مجری

با تغییر اوضاع در آمریکا االن به نظر می رسد این نسبت حتی بدتر . است 9ها در برجام یک به 

نظر شما . شده است و طرف آمریکایی از همه خلل و فرج برجام به نفع خود استفاده کرده است

 . را می گویید 9درباره این نسبت در شرایط حاضر چیست؟ باز هم همان یک به 

را گفتم یک عده از همین دولتی ها به  9یک به نسبت من وقتی همان : هوشنگ امیراحمدی

جواب دادم خوب اقال من به . می گویید 9من گفت آقای دکتر! این بی انصافی است که یک به 

 . شما یک دادم آقای شریعتمداری که به شما صفر داده است

 االن نظر شما چیست؟. تقریبا هیچآقای سیف رئیس بانک مرکزی هم گفتند : مجری

من همیشه . )با خنده( ؟یعنی می خواهید من را ببرید طرف شریعتمداری: هوشنگ امیراحمدی

من . به هر حال ارتباط باید برقرار باشد. گفته ام که با مذاکره و دیپلماسی در برجام موافق بودم

مسئله هسته ای جایی . جدا می کردیماعتقاد دارم که نباید مسائل هسته ای را از بقیه مسائل 

 . بود که قدرت داشتیم و می توانستیم با آن از آمریکایی ها خیلی امتیاز بگیریم

. بود« بمب هوشنگ امیراحمدی»آقای بعیدی نژاد یک مقاله ای علیه من نوشته بود که تیترش 

خوب مگر . ام استایشان گفته بودند آقای امیراحمدی بمب می خواهد و برای همین مخالف برج

بزرگترین مشکل آمریکا . بمب چیز بدی است؟ کشورهایی که به دردی نمی خورند بمب اتم دارند

 حزب و حماس. بود …با ما در واقع مسئله هسته ای نبود بلکه حمایت ما از حماس و حزب اهلل و 

 و حماس درباره را کشورها توانستند نمی آنها اما نداشت واقعیت بمب اما بودند واقعیت یک اهلل

 . افتادیم آنها تله در هم ما و زدند دامن ای هسته مسائل به لذا کنند متحد ایران علیه اهلل حزب

مثال آقای روحانی و دار و دسته شان آمدند گفتند که تحریم پدر ما را در آورده است و نامه 

چنین چیزی . این کار را نکنیدمن همان زمان گفتم . نوشتند به آقای اوباما )که ما بیچاره شدیم(

هر چه قدر اعالم ضعف کنید آنها . در دیپلماسی بین المللی این کار را نمی کنند. بی معناست
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یکی از بدترین اثرات برجام این است که در آمریکا جا افتاد که . تحریم و فشار را بیشتر می کنند

کامل در آمریکا جا افتاده است که راه این به طور . روش کار کردن با جمهوری اسالمی زور است

 . ذلیل کردن جمهوری اسالمی زور است

 یعنی آقای روحانی این موضوع را جا انداخت؟: مجری

آن زمان مخالفین برجام را دلواپس . آقای روحانی، آقای ظریف و تمام اینها: هوشنگ امیراحمدی

. در این کشور ما دلواپس نیستیم همین االن. االن طرفداران برجام دلواپس هستند. می گفتند

دلواپس االن آقای روحانی است چون متوجه شده است که از برجام چیزی گیرش نیامد بنابراین 

دلواپس بله خوشبختانه . نندک هم سر چیزی مجبور هستند که مرتب. شب و روز نگران است

آقای روحانی و ظریف واقعیت همین است که امروز هیچکس به اندازه . جایگاهش عوض شده است

برای اینکه همه تخم مرغ ها را در یک سبد گذاشتند و دادند دست آقای اوباما . دلواپس نیستند

حاال آقای روحانی به دنبال آنها می گردد که سبد . تمام شد و رفت. و کری و آنها هم جیم شدند

 . را از آنها بگیرد ولی آنها را پیدا نمی کند

 م را چطور می بینید؟شما آینده برجا: مجری

یعنی آنها یک تله گذاشته اند و . برجام برای آمریکایی ها یک تله است: هوشنگ امیراحمدی

ا پید ادامه تله این. ریزند می طعمهدر کنار این تله سم و . اصال نیاز ندارند که به آن دستی بزنند

سال دیگر ایران می تواند به مرحله غنی  12یا  10مثال می گویند . می کند تا مشمول زمان شود

 10چه اتفاقی . خوب کسی که این حرف را می زند باید دیوانه و یا خائن باشد. سازی عادی برسد

سال دیگر می افتد که همین دنیا به همین نظام بگوید تو حاال عادی هستی و می توانی غنی 

آقای . د خوب همین حاال انجام می داداگر دنیا به این نظام می توانست اعتماد کن. سازی کنی

تمام بحث برجام . سال دیگر این نظام برچیده می شود و می رود 10اوباما فرض کرده اند که تا 

وگرنه اینکه تصور کنید . سال دیگر نظام جمهوری اسالمی وجود ندارد 10از دید آنها . همین بود

پیدا می کند قابل تصور نیست و هر که همین نظام با همین مشخصات اجازه غنی سازی عادی 

کس اینطور فکر کند خائن و یا نادان است چون در روابط بین الملل چنین چیزی غیر ممکن 

حتی رابطه با اسرائیل . حتی اگر رابطه ایران و آمریکا درست شود باز هم این غیرممکن است. است

نمی گذارند که یک ذره خطر برای اینکه آنها هیچ وقت . درست شود این موضوع غیرممکن است
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برجام حتی رابطه ایران و . بپذیرند و کشوری در منطقه بتواند به بمب هسته ای نزدیک شود

سال عقب انداخت و در این زمینه نه تنها هیچ اثری مثبتی نداشت بلکه تمام برجام،  10آمریکا را 

 . اثر منفی بر بهبود روابط دو کشور بود

سال آینده  10یک تصوری که وجود دارد این است که ممکن است آمریکا خودش هم تا : مجری

وجود نداشته باشد چون کشوری است که بدهکارترین در دنیاست و تأسیسات زیربنایی آن فرسوده 

 … است و با حجم باالی بدهی اش امکان تأسیساتش را بازسازی ندارد و

مریکا وجود ندارد چون یک کشور استخوان دار است امکان فروپاشی آ. نه: هوشنگ امیراحمدی

آمریکا مسائل اساسی زیادی دارد . و آنها که آمریکا را ندیده اند نمی توانند تصوری داشته باشند

مثال بهترین متروی دنیا را در مسکو داریم اما روس ها خودشان به . اما گنجایشش هم زیاد است

 . ده خودشان را می سازندآنها زیربناهای فرسو. آمریکا می آیند

شما گفتید در آمریکا بحث ایران هراسی وجود دارد در حالی که در همه دنیا آمریکا : مجری

هراسی نهادینه شده است و هیچ کس از شر آمریکا در امان نیست و در عین حال آقای ترامپ 

 ه جنگ دارد؟آیا رئیس جمهور جدید آمریکا برنام. بودجه نظامی خود را هم زیاد کرده است

 50درصد و معادل  10ایشان گفته اند که می خواهند بودجه نظام را : هوشنگ امیراحمدی

درصدی را از کنگره  2میلیارد دالر اضافه کنند که از این مقدار شاید بتواند تنها موافقت افزایش 

هراسی در دنیا مفهوم آمریکا . آمریکا مشکلش با دنیا فرق می کند. شاید هم نتواند بگیرد. بگیرد

تبلیغ کرده اند اما آمریکا هراسی را به  «تروریست بودن»ایران هراسی را به معنی ؛ متفاوت است

اصل دعوای ترامپ با اوباما در همین است که می گوید . می دانند «قدرتمند»مفهوم یک کشور 

. تحویل نمی گیردشما کاری کرده اید که هیچ کس در دنیا از ما نمی ترسد و در دنیا کسی ما را 

این چه آمریکایی است که سپاه سربازانش را دستگیر می کند؟ ترامپ می گوید اوباما آمریکا را 

آنها به همین شکل زندگی . آنها می خواهند دنیا از آمریکا بترسد. به چنین ذلتی رسانده است

 . ایران هراسی برای ما منفی است اما برای آنها بار مثبت دارد. کرده اند
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 اسکار و جایزه فرهادی

و بعد از این؟ آیا درست است  2009بویژه درباره اسکار . نظر شما درباره اسکار چیست: مجری

 که اسکار را سیاسی کرده اند؟

اوال اسکار در آمریکا آن اهمیتی را که در خارج از مرزهای این کشور دارد : هوشنگ امیراحمدی

اسکار برای یک حرفه به نام سینما . جایزه ای می دهندیک فستیوال است که در آن . را ندارد

یک عده سینماگر . اسکار یک جریان حرفه ای است. است اما بزرگترین مدال آمریکا اسکار نیست

جایزه ای برای تشویق کارهای خوب و مهم درست کرده اند که ارزش های خاصی را تبلیغ می 

از جایزه نوبل هم . استفاده های سیاسی شده است از اسکار هم. کنند و پول هم در آن وجود دارد

نوبل را معموال به کسی می دهند که علیه حکومت داخلی اش کاری . استفاده سیاسی می شود

کسی که در اسکار جایزه می . کرده باشد اما معنی آن این نیست که همه جوایز سیاسی است

حرفه سینما در مجموع یک حرفه . گیرد حقوقش چند برابر می شود و فواید این شکلی دارد

هنر اصوال لیبرال است . لیبرال و دموکراتیک است و اصوال اسکار با لیبرال ها و دموکرات ها است

 . و هنر مستبد نداریم

 جایزه آقای فرهادی را چطور می بینید؟: مجری

جنبه می به چند . مطمئن بودم. می دانستم می خواهید به اینجا برسانید: هوشنگ امیراحمدی

ایشان واقعا سینماگر . اوال آقای فرهادی یک سینماگر باهوش است. شود به این جریان نگاه کرد

ایشان واقعا نابغه هستند و اعتقاد دارم حق ایشان . کار سفارشی انجام نداده اند. است و مغز دارد

ن جایزه را نکته دوم این است که ای. این یک بخش مطلب است. هم بود چنین جایزه را بگیرد

برای تو سری زدن به ترامپ هم ممکن است داده باشند برای اینکه اسکاری ها دموکرات هستند 

البته اگر . و در همان زمان ایشان نیامدند و فرصتی برای سینماگران بود که بر سر ترامپ بزنند

سکار را من جای آقای فرهادی بودم و می خواستم برای گرفتن جایزه حضور پیدا نکنم اصال ا

می گفتم این . مکنقبول نمی کردم و می گفتم در اعتراض به این جریان من اسکار را قبول نمی 

من ژست اعتراض نمی . اسکار را به تمام کسانی که نمی توانند به آنجا بیایند تقدیم می کنم

 . گرفتم و نماینده ای برای خواندن متن تعیین نمی کردم
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 بتمرگ، ما هم تمرگیدیمدر برجام آمریکا به ما گفت 

 ؟نگذاشت، بنظرتان چراعملکرد دکتر روحانی در برجام بر انتخاب مجددش اثر منفی : مجری

ما فرض می کنیم آقای روحانی در همه زمینه ها عملکرد بدی داشته : هوشنگ امیراحمدی

یعنی . وردبیابار دیگر ایشان رأی  طبیعی است که کسی در مقابلش نباشد خوب وقتیاست ولی 

یعنی صرف بد عمل کردن دلیل بر . یا نباشد به این ارتباط دارد که گزینه مناسبی مقابلشان باشد

 . رأی نیاوردن ایشان نیست

حتی شریعتمداری . ندیده امدر ایران برجام مورد هنوز بحث جدی و اساسی در ف دیگر، من از طر

که آقا! شما که گفتی برجام زندگی مردم را  ؛در کیهان هم به این شکل می نویسد و نقد می کند

 ...این ایراد را می گیرند د؟چرا سرمایه گذاری خارجی را نیاور. بهتر می کند پس چرا خبری نشد

مشکل اساسی برجام این است که برجام عزت . اما من می گویم اصال بحث و ایراد من این نیست 

برجام باعث . دالر به ما دادند یا ندادند در اینجا نباید مطرح شود 10اینکه . کشور را از بین برد

شد برای اولین بار در تاریخ کشور یک دولت بدون اینکه در جنگ ببازد با دست خودش صنعت 

به قول آقای اوباما بدون شلیک یک تیر ایران را . این برای من مهم است. کشور را از بین برد

تا را شکست خوردیم اما  990تا جنگ کردیم و  1000ال گذشته س 3000ما در . تسلیم کردیم

یک . تسلیم نشدیم و زانو نزدیم و زنده ماندیم اما نیامدیم قبل از باخت زانو بزنیم و تسلیم شویم

نقد بسیار عوضی و کجی که می شود این است که آیا برجام پول آورد یا نیاورد یا درآمد مردم 

 . کم شد یا زیاد شد

برجام آن چیزی بود که انقالب قرار بود نگذارد اتفاق . برای من عزت کشور بود که رفتبرجام 

برجام برای . برجام برای من استقالل بود و این بود که کسی نیاید بگوید بتمرگ. بیافتد )اما افتاد(

م در متأسفانه هنوز ه. ما هم تمرگیدیم. برای اولین بار آمریکا به ما گفت بتمرگ. من بتمرگ بود

هر معامله ای کم و زیاد دارد اما یک . این کشور درباره برجام سر چند دالر پول بحث می کنند

به نظر من تاریخ وقتی رسوب می کند برجام را اینطور . ت می رودا سری معامالت به داخل تاریخ

 . سال بعد کسی یادش نمی آید که در برجام چند هزار دالر گرفتیم 50. قضاوت می کند
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در آن زمان ظل السلطان حاکم اصفهان . گویند زمانی یک صنعتگر اصفهانی سماور می ساخت می

به ظل السلطان می گویند . سماور را آن زمان روس ها می ساختند و به ایران هم می دادند. بود

یک صنعتگر سماور خوبی می سازد ما می توانیم سرمایه گذاری کنیم تا کارش رونق بگیرد تا از 

ظل السلطان دستور می دهد این صنعتگر را با سماور دست سازش . ا سماور وارد نکنیمروس ه

اگر امکانات . می گوید بله جانم به قربانت. از صنعتگر می پرسد این را تو ساختی. را به نزدش ببرند

کاری می کنم که دیگر الزم نباشد از روس سماور وارد . بدهید بهتر از این هم می توانم بسازم

ظل السلطان با آن سماور به قدری بر سر صنعت گر می زند که هم صنعت گر می میرد و . نیدک

شده! تو  نظل السلطان در حین زدن صنعتگر به او می گفت ای فالن فال. هم سماور می شکند

 و( به ما حمله کنند؟ می خواهی سماور بسازی که روسها )از دست ما عصبانی شوند

د که با ساخت سماور روسها ناراحت می شوند و ممکن است به ما حمله فکر ظل السلطان این بو

اما چیزی که از او برجای مانده همین  ظل السلطان در تاریخ جنایت های زیادی کرده است. کنند

 38. اینجا بحث سماور نبود بلکه عزت ملی بود. اینطور مسائل در تاریخ می ماند. ذلتش بوده است

ما همه اینها رو بیرون کردیم که عزت . بودند. . بانک ها و. سال پیش تمام این کمپانی ها بودند

شما باید بحث . امام می گفت ما برای خربزه انقالب نکردیم. انقالب بحث عزت بود. داشته باشیم

ور درباره آمریکایی از بعد از برجام تصورشان این است که ز. اساسی تری درباره برجام مطرح کنید

 . ایران جواب می دهد

 می گویند برجام سایه جنگ را از کشور دور کرده است؟: مجری

هر کس این حرف . بی خود می گویند. چه کسی این حرف را زده است: هوشنگ امیراحمدی

تنها یک زمان . از قول من بنویسید این آدم دشمن ایران است. را زده است خائن یا نادان است

آمریکا به ایران وجود داشت و آن هم زمانی بود که بوش عراق را اشغال کرده بود و امکان حمله 

 . بعد از آن هرگز آمریکایی ها هیچ وقت نقشه حمله به ایران را نداشت

 چرا چنین نقشه ای را ندارند؟: مجری

آمریکا ضمن اینکه . برای اینکه در همین غلط هایی که کرده اند مانده اند: هوشنگ امیراحمدی

من نظرم این است که حتی جمهوری اسالمی بمب هم داشته باشد . که تنها هدفش جنگ نیست

آمریکا به ایران حمله نمی کند چون )با ساختن بمب توسط ایران( توازن قوا برقرار می شود و 
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آنها نمی خواهند مسائل . مسئله فلسطین و لبنان هم حل خواهد شد. منطقه متعادل خواهد شد

اگر من جمهوری . یک ایران قوی یک ایران بهتری خواهد بود تا ایران ضعیف. ه حل شودمنطق

 . اسالمی بودم بمب می ساختم

 . با این حرف به شما رادیکال خواهند گفت: مجری

به من می گویند . من افتخار می کنم که اینچنین رادیکالی باشم: هوشنگ امیراحمدی

ی کنم که دلواپس مملکت هستم و حداقل مثل برخی امیراحمدی دلواپس است من افتخار م

آنهایی که به دنبال برجام بودند االن . من جز دلواپس های مملکت هستم. دلواپس برجام نیستم

 . برای اینکه االن متوجه اشتباه خودشان شده اند. بیشتر دلواپس برجام هستند

گردد تا بهانه دست عامالن تحریم نیفتد و انتخابات آینده باید تا حد امکان منصفانه و آزاد برگزار 

باید . دولتی شکل بگیرد که قابلیت دفاع از کشور و توسعه بادوام آن را یکجا در خود داشته باشد

دیگر فرصتی برای نمایش . میدان آورده از وضعیت انتخاب بین بد و بدتر خارج شد و بهتر را ب

اما اگر روال وعده بی عمل و حرف بی اقدام . ی شودباید اصل انتخابات جار. انتخاباتی نمانده است

 . ادامه یابد، مشارکت مردمی حتما کاهش یافته و امنیت ملی درخطر می افتد

تجربه انتخابات ریاست جمهوری در امریکا باید برای ایران هم درس بزرگی داشته باشد و آن 

ه دروغ میگویند و با زندگی شان را نمیخواهند و به آنهایی هم ک «وضع موجود»اینکه مردم دیگر 

 . بازی می کنند اعتماد نخواهند کرد
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 سخن آخر

قیچی که ظاهر و شعارهای  دانست، دو لبهامام خمینی تمام دشمنان انقالب اسالمی را دو طیف می

شود و آن به قربانگاه بردن انقالب اسالمی است: روشنفکرها کامال متفاوتشان به یک نتیجه ختم می

البته دسته دوم خطرشان بیشتر است، چون هم در لباس اسالم اند و هم خودی . متحجرینو 

خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر »شاید برای همین بود که امام گفت . کنندجلوه می

 .«های دیگران نخورده استخورده است هرگز از فشارها و سختی

بعد  ،«ما علیه اسالم انقالب کردیم»ا ترسیم کرد؛ گفت دعوا ر امام، خود بهتر از همه، صحنه  

 . شروع کرد اسالم را توضیح دادن که با کدام اسالم به جنگ کدام اسالم رفتیم

  ؛نژاد که پیروز شد با دو جریان مواجه شداحمدی

که هیچ نقطه مثبتی در رییس جمهور منتخب  -گراهااصولتا  هاطلباصالحاز - یک دسته

دانستند که آنچه را حق ایشان بوده غصب کرده طلبِ خائن میو حتی وی را یک قدرت دیدندنمی

 . ها و توافقات پشت کرده استنامهو به مرام

« مالک اشتر علی»خواندند و می« هزاره سوم معجزه»اما رییس جمهور را  دسته دیگر

های رسمی و غیر قولنقل بازار. هستند« وکیل الدوله»دانستند و مفتخر بودند که خودشان می

ها برای رییس جمهور منتخب رسمی در منابر و تاییدیه گرفتن از امام زمان)عج( و خواب دیدن

کرد یا منتسب به گرم شده بود و هرکس کوچکترین انتقادی داشت یا در زمین هاشمی بازی می

 . ولی فقیه برسدنژاد را بزند تا بعد به خواست خاکریز احمدیخاصیت بود یا میخواص بی

هایی که قامت نژاد بودند و آنخورد که دشمن خونی احمدیهایی رقم میبازی بین آن

چاک هواداران سینه. نژاد خالصه شده بوداحمدی شان به قد و قوارهخواهیخواهی و عدالتآرمان

سیاسی کشور همین هایی کردند ولی کماکان در فضای هایی دادند و اعالم برائتبعدها تغییر مشی

سازی جبهه پایداری و جبهه متحد طور که در دوگانهکنند؛ همانآفرینی میدو دسته اند که نقش

 . در انتخابات اخیر مجلس دیدیم

هم رسیدن این به نقطه« خانه نشینی»ایام موسوم به  -مرور کردیم کتابطور که در همان-ظاهرا 

چاک فروریخت، عباراتی هوادارِ سینه نژاد در ذهن دستهیبتِ ساخته شده از احمد. دو جریان است
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هایی غیرمنتظره به یکباره از بر زبان بزرگان آمد و برچسب« ایمبا کسی عقد اخوت نبسته»چون 

مهر تأیید حامیان افراطی . ها نشستنژاد و دولتیترین حامیان سابق بر پیشانی احمدیجانب جدی

ن، چنان موجی از اعالم برائت از رییس جمهور و منفور شدن وی مخالفا سابق بر سخنان گذشته

برانگیخت که دیگر رهبری هر قدر هشدار داد که انصاف داشته باشید، به کسى نباید بیهوده تهمت 

 ضدانقالب را تکرار نکنید، به آشفتگی کمک نکنید، مسأله« پایههاى سست و بىحرف»نزنید، 

 . نیفتاد کارگر …ها القا نکنید واللهیی دوگانگی را به مردم و حزبمهمی اتفاق نیافتاده است، فضا

تهامات ا این که جهت این از بودند، دولت به نسبت تهمت و دروغ و تخریب به متهم که جریاناتی

جریان » شدهتر درستعنوان پیش. تر گفته بودند خود را به جایگاه شاکی بازگرداندندرا پیش

اخالقی کاربردن این عنوان بیهمگانی پیدا کرد و کسی اصال احساس نکرد که بهاستفاده « انحرافی

 ،دلیل ناکارآمدی یا اختالف نظر اجرایی یا هرچیز دیگر از دولت اخراج کردندهرکس را به. است

. هایش اخراج شده استدلیل مجاهدتخود را قهرمان مبارزه با جریان انحرافی معرفی کرد که به

ساز در تر افکار عمومی را به سمت یک شخص و یک باند حاشیهه راه افتاده که پیشکم موج بکم

داد، کار را بدانجا رسانید که فقط اینان منحرف نیستند و این خود کنار رییس جمهور سوق می

 . احمدی نژاد است که منحرف شده است

گری گری و بابیوگانه، بهاییگریزی، ضدیت با ولی فقیه، فساد و باندبازی، ترویج حاکمیت دقانون

جدید، همسویی با حجتیه، ترویج بدحجابی، سازش در برابر آمریکا و اسراییل، حتی فراماسونری 

هم ریختن تعمدی گیری، بشقاب خالی گذاشتن برای امام زمان)عج(، بهو شاگردی شیطان، جن

 با. …تمال تقلب در انتخابات وبازار سکه و ارز، ایجاد گرانی برای گرفتن انتقام از مردم، حتی اح

 و خواند و دید روزه هر توانمی را هااین مانند بسیار راحتیبه هارسانه در ساده وجویجست یک

دهد که به دومین مقام مسئول جمهوری کس هم اصال احساس بدی دست نمیهیچ به و داد نسبت

حزب اللهی کشور  رییس جمهور جزو منفورترین افراد بین بدنه و شوداسالمی چنین گفته می

 . معرفی شده است

اتهامات و غوغای به راه افتاده از جانب حامیان . ها را مرور کردیمبرخی از این نسبت بکتادر این 

ها و طلبرغم اختالفات ظاهری، از جنس همان ادعاهای چندین سال قبل اصالحسابق، علی

جدیدی  سی و صدای آمریکاست و هیچ نکتهبیبی های مورد عالقههمان سوژه ادامهاصولگراها و 

حامیان  های گذشتهشباهت با طرفداریهای حامیان امروز هم کمکما اینکه جنس حمایت. ندارد
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هایی چون طلبان و ضدانقالب را در نسبتپیشگامی اصالح. دیروز و دشمنان امروز دولت نیست

خواندیم و زبان دراز  کتابگیری و رمالی و حاکمیت دوگانه در با امام زمان، جن ادعای ارتباط

 گفتیم!راست می که این روزهایشان را دیدید

گاه سایتی، دلیلی که هیچشان نبود، سخنان غلط و بیا درباره روشنگری سخنان دوپهلو که دغدغه 

ها را وگو با منتقدان پیرامون آنو گفت شانتوضیح دادن ای دولتی دغدغهای و مجلهروزنامه

ای حامیان دولت های رسانهای بر مرموز ماندنشان وجود داشت، فعالیتنداشت و گویی اراده

اخالقی زنی و بیح نظرات و پاسخ به اتهامات، خود اتهامتوضی و وگوگفت فضای ایجاد جایبه  که

داران نژاد و دوستکردند، مشتاقانه شکاف بین احمدیمنتشر می« نژادکشوناحمدی»کردند، می

نژاد و دولت گفتند اصولگرا نیستیم، قطع شدن رابطه احمدیکردند و میتر میدیروزش را عمیق

مرور کردیم  کتابهر روزه در معرض سخنانی بودند که در  با بدنه حامیان گوناگون دیروزش که

 . هستند ها اخالقیبی ساززمینه و دولت به واقعی نقدهایی همه و همه …و

به دولت، از همان ابتدا نقدهای بسیاری بعنوان نگاه سوم  «عدالتخواه»از نظر جریان -دسته سوم

 ؛شدبه طور جدی طرح می رغم تایید کلیت دولت بایدبه دولت وجود داشت که علی

ساله آقای صفارهرندی و  4غفلت دولت در حوزه فرهنگ چه در دولت نهم با حاکمیت منفعل 

های نسبتا مثبت و دیرهنگامی که آقای حسینی برداشت، در حوزه رغم گامچه در دولت دهم به

دانشگاهی بهداشت و درمان انتصاب خانم دستجردی و پیش از آن نیز اعتماد به یک پزشک و 

روشن که  گونه کارنامهشیرازی چون آقای لنکرانی و قرار دادن ایشان در جایگاه وزارت بدون هیچ

 های جدی در حوزه عدالت در نظام سالمت محروم کرد،دولت را در این زمینه از محقق کردن گام

گونه سابقه مدیریتی در تجربه و بعضا ناالیق )از نصب آقای بذرپاش بدون هیچنصب مدیران کم

های اخیر(، های خودروسازی کشور در دولت نهم گرفته تا عزل و نصبیکی از مهمترین شرکت

وجود داشت(، در جامعه معاون اولی آقای مشایی )باتوجه به نگاه منفی که از قبل نسبت به وی 

و چه در  88زنی به افراد و افشاگری قبل از اثبات در دادگاه )چه در مناظرات تلویزیونی اتهام

یکشنبه سیاه مجلس(، اصرار به انتصاب افراد متهم به فساد )مانند مرتضوی( ولو با دور زدن قانون 

 . و موارد بسیارِ دیگر از این دسته انتقادات جدی اند
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ها و در موضع تهمت قرار گرفتن را مصداق ورود به حاشیه هاتوان آنچه بسیار مواردی که می

پراکنی امروز باعث شد بسیاری از انتقادات واقعی سازی دیروز و تهمتفضای قدیس. معرفی کرد

چه آن زمان که ایشان معجزه هزاره سوم و گزینه مورد تایید امام زمان بود و . به حاشیه برود

اند بودند و چه زمانی که فراماسون و در برابر خدا ایستاده مخالفانش ضدوالیت فقیه و کسانی که

 . خواهانه نبودفقیه شد، تریبونی برای انتقادات عدالتضدوالیت

گاه هم ای که هیچپردهمسائل اصلی با کدهای جلسات خصوصی و عمومی کردن مطالب پشت

شاید . ه شکل نگرفتگاشد به حاشیه رفت و برآیند درست و منطقی از دولت هیچتایید نمی

تذکرات رهبری در دیدارهای اخیر برای برشمردن نقاط ضعف دولت در کنار قوت آن از این جهت 

 . باشد

ایم که برخالف تذکرات رهبری اعتماد به مقامات کشور تماما سلب شده اگر امروز به جایی رسیده

 ؛چنین فضایی را از دو جهت بررسی کرد است، باید ریشه

نژاد پیش آمد و باعث شد تا در شرایطی که نیازمند اعتماد افکار آنچه که برای دولت احمدی اول 

عمومی و نخبگان جامعه بود با چنین فضایی مواجه شود؛ چرا که این شرایط ممکن است مجددا 

 . های بعدی در کشور رخ دهدبرای افراد دیگر و دولت

هایی که روی منابر و در تقواییو بی مانایرسانه هایهم تلنگری به خودمان تا در جوزدگی دوم

شیرین تهمت زدن و توهین  مزه. ها دچارش شدیم بازنگری کنیمها و روزنامهها و خبرگزاریسایت

همه را ابزاری برای کردن و گردوخاک کردن و از بابت عدم تعقیب قضایی خاطرجمع بودن و این

. کار بردن، ممکن است زیر زبان ما بماندما نیستند به نظراز صحنه بیرون کردن کسانی که هم

کنیم که انصاف را فراموش وقت است که این شهد مسموم را باز هم خواهیم چشید و عادت میآن

کنیم، قانون را زیرپا بگذاریم و به دست و پای برادرمان که مثل خودمان ضعف و قوت و گناه و 

ندیم و او را به خاطر اختالفاتمان از کشتی انقالب به دریا های تهمت و توهین ببصواب دارد وزنه

 . باشد کتاباصلی گردآوری این  ترسیم رویه شود، انگیزهشاید نقد این رفتار که می. پرت کنیم

بود؛ موهبتی که در فضای « حامیان منتقد»نژاد از ابتدا یک جریان قوی مهمترین نیاز احمدی

بعدی به شدت به چنین همراهانی  هایشاید رییس جمهور. روم بودافراط و تفریط تماما از آن مح

گرایی و چاپلوسی گوشزد کند و هم جریانی که هم انتقادات وارد را به دور از قبیله. نیازمند باشد
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و « صبر انقالبی»خواهان با های باندهای ثروت و قدرت و زیادهاخالقیها و بیانصافیدر برابر بی

 . نون بایستدرعایت انصاف و قا

 دولت با همین دیدگاه گردآوری شد، برای ترسیم یک فضای واقعی از داستانِ مجموعهاین 

دلیل سیل اتهامات، بررسی نقدهای واقعی اگرچه که به. نژاد بدون اضافات و هرگونه روتوشاحمدی

به ناچار، این . نژاد یا دولت نیستمطلق احمدی به حاشیه رفت ولی این هرگز به معنی تبرئه

برای « هاآدم بزرگ»یک فریاد کوچک بود در برابر یک شهر سوت و کف و سر و صدای  مجموعه

 که بگوید پادشاه لخت است!آن
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