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بن�ده ی وظيف�ه گ�را
تحليلی بر ابعاد شخصيتی دكتر محمود احمدی نژاد

احمدی نژاد، پدیده ای فرهنگی  سياس�ی اس�ت. چه در عرصه داخلی و چه در بعد بين المللی. 
او با ش�جاعت و پش�تکاری بی نظير، نظام 16 س�اله ناکار آمد و فرس�وده اداری  سياسی کشور 
را ک�ه در ط�ول حاکمي�ت دولت های س�ازندگی و اصاحات ش�کل گرفته ب�ود، اصاح کرده و 
جمهوری اسامی را از این حيث وارد فاز جدیدی از حيات سياسی خود نمود. جهت درک بهتر 
ش�خصيت این رئيس جمه�ور، باید کمی در ابعاد و ویژگی های او دقيق ش�ویم. از همين جهت 
به س�راغ حجت االسام و المسلمين حيدر مصلحی رفتيم، تا عاوه بر بررسی اجمالی انتخابات 
دهم ریاس�ت جمهوری، کمی از خصوصيات رئيس جمهور بس�يجی کش�ور را نيز برایمان بيان 

نماید. چرا که مصلحی س�ال ها با بس�يجيان زیس�ته و با روحيات آنها به خوبی آشناس�ت. 
مصلحی در س�ال های دف�اع مقدس نماینده حضرت ام�ام در قرارگاه کربا و خات�م االنبياء بود. 

  حس�ين رمضانی

پس از آن نيز س�ال ها نمایندگ�ی ولی فقيه در 
نيروی زمينی س�پاه و نيروی مقاومت بس�يج را 
برعهده داش�ت. پ�س از روی کار آم�دن دولت 
نه�م، به ِس�مت مش�اور رئيس جمه�ور در امور 
روحانيون و نماینده رئيس جمهور در دانش�گاه 
تقریب مذاهب اس�امی و نيز سرپرست سازمان 
اوقاف و امور خيریه منصوب ش�د. آنچه پيش رو 
دارید حاصل مصاحبه ای اس�ت گرم با ایشان که 
به س�مت وزیر اطاعات در دولت دهم برگزیده 

ش�ده    اس�ت.
 : انتخاب�ات ده�م ریاس�ت جمهوری ن�ه تنها 
در جمهوری اس�امی ای�ران بلک�ه در منطقه و 
جهان و در مقایس�ه با تمامی نظام های سياسی 
پر هياه�وی غربی چه از جه�ت کيفيت و چه از 
نظ�ر کميت بی نظير ب�ود. از همين جهت چرایی 
برگ�زاری انتخاباتی با این مش�خصات قطعًا حائز 
اهميت و مهم خواهد ب�ود. لطفًا در این خصوص 

توضيحاتی ارائه فرمایيد.
 در رابطه با انتخاب��ات دهم با اين ويژگی های خاص 
بايد يكس��ری مسائل مختلف را در كنار هم قرار دهيم 
تا بتواني��م قضاوت صحيحی در خص��وص اين افتخار 

ملی داش��ته باش��يم. 
 نكت��ه قاب��ل توجه در مورد انتخابات دهم اين اس��ت 
كه حرك��ت ارزش��ی و در واقع پيگيری خواس��ته ها 
و مطالب��ات حضرت امام )ره( در كش��ور م��ا از چهار 
س��ال قبل يعنی انتخابات نهم رياست جمهوری شكل 
گرفت. اين نكته حائز اهميت اس��ت كه در طول مدت 
انقالب آدم ها و جريان های مختلفی از عشق و ارادت 
و عالق��ه ای كه مردم به وجود مق��دس حضرت امام 
داش��تند؛ تا توانس��تند سوءاس��تفاده های مختلفی را 
انجام داده بودند. به عنوان مثال، اگر شعارهای اصالح 
طلبان را مورد توجه قرار دهيد متوجه می ش��ويد كه 
چقدر از حضرت امام مايه گذاش��تند و خودشان را به 
عن��وان جريان نزديك و همراه با ام��ام مطرح كردند. 
مق��ام معظم رهب��ری هم در همين خص��وص تحليل 
بس��يار حكيمانه ای را ارائه م��ی دهند مبنی بر اينكه 
م��ردم اگر رأی دادند به خاطر امام و ش��عارهای امام 
و ح��رف های امام دادن��د و اين اتفاق��ات برای مردم 
در واق��ع به نوعی آزمون ي��ا آزمايش بود تا گروههای 

مختلف را بشناس��ند.
 ش��ما اگ��ر تع��داد آرا را در دوره ه��ای مختلف، مورد 
بررس��ی قرار دهيد، مش��خص اس��ت كه بعد از رحلت 
حضرت امام و زمانی كه ايش��ان در قيد حيات نبودند 
مي��زان آرا و باال و پايين ش��دن آن گويای اين مطلب 
اس��ت كه مردم در رابطه با اين بحث به چه جمع بندی 
رسيده بودند. مقام معظم رهبری هم دقيقاً در مناسبت 
های مختلف اش��اره كردند كه من ب��ه دنبال اجرايی 
شدن خواس��ته های امام هس��تم و چيز ديگری نمی 
خواه��م. از دوره اصالحات مردم هوش��يار ش��دند كه 
اينها چه خط مش��ی را دنبال می كردند و با راهنمايی 
هوش��مندانه رهبری راه را پي��دا كردند. مردم متوجه 
ش��دند اگر به دنبال ارزش ها هس��تند و به دنبال اين 
هس��تند كه به خواسته های امام جامه عمل بپوشانند 
بايد هوشمند باشند و به دنبال گفته های مقام معظم 
رهبری توجه كنند كه ايش��ان چه مواردی را مد نظر 
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دارند و ش��اخص هايی را كه بي��ان می كنند با كجاها 
تطبيق داده می شود. اينجا به نكته ای اشاره كنم كه 
خالی از لطف نيس��ت، در انتخابات نهم يكی از آقايان 
ك��ه كانديدا بود با من صحبت كردند. آن زمان من در 
بس��يج بودم. بنده به ايش��ان عرض كردم كه شما اگر 
در چهارچوب مش��ی و س��يره ای كه در شاخصه های 
توصيه شده توس��ط حضرت آقا مشخص شده حركت 
كني��د خود به خود رای می آوريد و نيازی نيس��ت به 
س��راغ افراد مختلف برويد. زيرا حضرت آقا به گونه ای 
شاخص ها را تبيين می فرمايند كه متدينين و آنهايی 
كه تأثيرگذار هس��تند راه خودش��ان را پيدا می كنند. 
در عمل هم همينطور ش��د يعن��ی علی رغم خيلی از 
ح��رف ها كه زده ش��د و خيلی از مطالب��ی كه گفته 
ش��د مردم ش��اخص ها را تطبيق دادن��د. من معتقدم 
كه درانتخابات نهم مردم طبق آن كالم اميرالمومنين 
عليه الس��الم كه می فرمايند: حق را بشناس، اهل آن 
را می شناس��ی شاخص های حق را از رهبری گرفتند 
و عل��ی رغم تم��ام فعاليت ه��ای تبليغاتی كه صورت 
گرفت ب��ه فضل الهی اهل آن را هم ش��ناختند. البته 
انتخابات نهم در واقع پيش زمينه قبلی دارد و سيری 
طی ش��دتا به ش��اخصه های حضرت امام )ره( جامه 

عمل پوشيده شود.
م��ا در همي��ن فضا ب��ه انتخاب��ات دهم رس��يديم در 
اي��ن انتخابات، م��ردم عملك��رد دولت نه��م را ديده 
بودن��د؛ خصوصاً تحليل ش��ان از آق��ای احمدی نژاد 
شخصيتی همس��و با آرمان های حضرت امام بود. مردم 
می دانس��تند كه حضرت امام )ره( برای پا برهنه ها و 
قشر مستضعف جامعه حس��اب ويژه ای باز می كردند. 
قشری كه در محاسبات ظاهری به آنها توجه نمی شود 
ام��ا در بحران های نظ��ام و انقالب همي��ن مجموعه 
نق��ش های مهم و بزرگی را ايفا ك��رده اند. اگر برويد 
و خانواده ش��هدا و ايثارگران را بررس��ی نماييد كه از 
كدام قش��ر هس��تند دقيقاً به همين قشر مستضعف و 
پا برهنه می رس��يد. خوب آقای احمدی نژاد به سراغ 
اينه��ا رفت در صورتی ك��ه خيلی از افراد ديگر به اين 
افراد توجه نداش��تند. برای مثال اينكه ما بنشينيم در 
ته��ران و بگوييم بايد جلوی مهاجرت به تهران گرفته 
ش��ود نتيجه نمی دهد. آقای احم��دی نژاد می گفت 
اگ��ر می خواهيد جل��وی مهاج��رت را بگيريد بايد به 
روستاها برويد و به بحث زندگی و امرار و معاش مردم 
بپردازيد. در زمينه ش��عارهای عدالت و عدالت خواهی 
بايد به روس��تاها برويد و آنجا به فرياد مردم برسيد و 
زندگ��ی و امرار و مع��اش را در آنجا برای مردم تأمين 
كنيد. اين حركت ها در دولت نهم ش��روع ش��د و در 
واقع مش��ی امام گون��ه و راهی كه امام ب��ه دنبال آن 

بودند را دولت نهم طی كرد.
 البت��ه نكت��ه ای را عرض كنم ما يك مش��كل جدی 
داريم كه بايد در موردش فكر شود. اين مشكل مربوط 
به نظام آموزش��ی ما اس��ت يعنی تمام منابع علمی ما 
ترجمه ای اس��ت. بحثی را كه مقام معظم رهبری در 
م��ورد نهضت نرم اف��زاری مطرح می كنن��د دقيقاً به 
همين حوزه باز می گردد. با كمال تأسف آموزش های 
م��ا و تخصص های ما در راس��تای نيازه��ای دينی و 
بومی ما نيس��ت بلكه آن چيزی است كه دنيای غرب 
ب��ه ما ديكته كرده اس��ت. لذا می بيني��د وقتی آقای 

احمدی نژاد به روس��تا می رود تا مشكل مهاجرت را 
ح��ل كند عده ای اين را بر نمی تابند زيرا با معادالت 
علمی ش��كل گرفته در ذهن آنها همخوانی ندارد. اين 
معادالت می گويد آن روس��تايی بايد فقير باشد و اين 
فاصله بايد وجود داش��ته باش��د و نمی پذيرد كه اين 
فاصل��ه از بين برود و از همي��ن جهت به احمدی نژاد 
می گويند س��فرهای ش��ما توزيع فقر اس��ت. چون با 

مع��ادالت آنها نمی خواند اما اين الگو كاماًل براس��اس 
معادالت دينی اس��ت.

در ه��ر صورت وقتی دولت نهم مح��ور را آرمان های 
ام��ام و فرمايش��ات مقام معظم رهبری ق��رارداد و در 
آن س��ير حركت ك��رد، در انتخابات ده��م علی رغم 
فضاس��ازی هاي��ی كه انجام ش��د مردم ح��س كردند 
فرمايش��ات حضرت امام به مديريت كش��ور وارد شده 
و ش��يوه مديريت كشور به اين س��مت رفته است. در 
نتيجه اميد قابل توجهی در آنها ايجاد ش��د و اين اميد 
موجب شد كه رو بياورند به اين سمت كه خودشان را 
در سرنوشت كشور سهيم بدانند و اين سهم داشتن را 
با رای باالی خود نش��ان دادند و به تعبير حضرت آقا 

زلزله ای سياس��ی را رقم زدند.
 : ش�ما مط�رح کردید که رای م�ردم در واقع 
تأیي�دی ب�ود بر بازگش�ت ب�ه اص�ول انقاب و 
حض�رت امام و منویات حضرت آق�ا، حال با این 
فرضيه و ب�ا عنایت به نتيج�ه ی انتخابات که تا 
حدودی فضای دو قطبی را حاکم کرده است. آیا 
بين رای 25 ميليونی مردم به کاندیدای پيروز و 
رای 13 ميليون�ی آنها به کاندیدای رقيب تفاوتی 

بني�ادی و اصول�ی وج�ود دارد؟
برای پاسخ به اين س��وال بايد جهات مختلف را مورد 
بررس��ی قرار بدهيم. اوالً ش��ما در فتنه ای كه پس از 
انتخاب��ات به وجود آمد، موض��وع جديدی نديديد كه 
ت��ازه رقم خورده باش��د و مربوط به اين اواخر باش��د. 
اين رقابت در طول چهار سال رياست جمهوری آقای 
احمدی نژاد وجود داش��ت و جري��ان مخالف از همان 
مرداد 84 در پی زمينه س��ازی اتفاق��ات اخير بودند. 
رقابتی كه البته به فرد هم بستگی نداشت بلكه رقابت 
جريانی بود، متأس��فانه ع��ده ای همه تالش كردند تا 
احم��دی نژاد رئيس جمهور نش��ود اما راه و مش��ی او 

ادامه پيدا كند.
در خص��وص تصديق ع��رض بنده كافی اس��ت كه به 
اخب��ار رجوع ش��ود؛ در همان ايام يكی از اين ش��بكه 
های خارجی كه اگر اش��تباه نكن��م BBC بود با آقای 
موسوی مصاحبه ای انجام داد و از ايشان پرسيد: شما 
اگر رئيس جمهور ش��ويد سفرهای استانی را ادامه می 
دهيد؟ ايش��ان جواب می دهد: بلی. مجدد س��وال می 
شود: هدفمند كردن يارانه ها را دنبال می كنيد؟ طرح 
تحول اقتصادی را چطور؟ موسوی پاسخ می دهد: بلی! 
تمام راهكار هايی كه به عنوان امتيازات بزرگ احمدی 
نژاد  مطرح است سوال می شود و آقای موسوی آنها را 
تأيي��د می كند و تصريح می نمايد كه آنها را ادامه می 
دهد. همان جا يك عالمت س��وال بزرگ ايجاد شد كه 

اگر قرار اس��ت همه ی اينها دنبال شود پس فضاسازی 
ه��ا و ابهامات و تاريكی هايی كه ايجاد كرده ايد يعنی 

چه؟!
 يك نكته اين اس��ت كه آقايان به سمت ويژگی های 
احمدی ن��ژاد رفتند. حتی ش��عارهايی را كه احمدی 
نژاد در ابتدای صحب��ت هايش می گفت را تكرار می 
كردند. من به دوس��تانم گفتم حرك��ت های احمدی 

ن��ژاد حت��ی روی كانديدای مقابلش هم اثر گذاش��ته 
ل لّوليَك الَفرج، بقيه هم  است اگر می گويد: اللّهم عجِّ
در ابتدای صحبتشان نامی از امام زمان »عج« آوردند 
و به آن پرداختند و ديدند كه همه ی اينها شاخص ها 
و ويژگی هايی اس��ت كه جامعه به سمت آن می رود.

و  عملک�رد  مجموع�ه  واق�ع  در  یعن�ی   :  

ب�ه معيار  نژاد تبدیل  گفت�ار دکتر احم�دی 
ش�ده اس�ت؟

همينط��ور اس��ت. وقت��ی اي��ن مجموع��ه ی رفتاری   
مديريتی تبديل به معيار ش��د و تمامی رقبا هم سعی 
بر الگوگيری ازآن داشتند؛ عده ای از مردم با توجه به 
اينكه خيلی از معيارها مشترك شده بود به كانديدای 
رقي��ب اعتماد كردند و به س��وی او رفتن��د. ما نبايد 
احس��اس كنيم 13 ميليون رای آقای موس��وی معاند 
احمدی نژاد است. به هيچ وجه اينگونه نيست. ممكن 
اس��ت بخش ناچيزی در بين آنها معاند وجود داش��ته 
باش��د كه درصد آن بسيار پايين است ولی بخش قابل 
توجهی ش��ايد در آقای موس��وی يكس��ری امتيازاتی 
ديدن��د و به او رای دادند. چرا همين افراد به س��مت 
آقای كروب��ی نرفتند؟ درحالی كه آقای كروبی در دوره 
ی اصالح��ات ش��عار همراهی و پيگي��ری خط امام را 
داش��ت و م��ردم آن را تجربه كرده بودن��د ولی آقای 
مير حس��ين را تجربه نكرده بودند. آقای ميرحس��ين 
ش��خصی بود كه خود را نخست وزير امام می دانست. 
مردم ديدند كه اين همان حرف ها وصحبت هاس��ت 
و در نتيجه به س��مت او رفتند. م��ی خواهم بگويم ما 
روی اين 40ميليون رای بايد تحليل داش��ته باش��يم. 
همي��ن االن بررس��ی كنيم و ببيني��م همان جمعيتی 
ك��ه در مقابل احمدی نژاد بودند، چه وضعيتی دارند؟ 
حرف آنها در حال حاضر چيست؟ نظرسنجی ها اين را 
بيان می كن��د حتی در مورد افرادی كه برای اعتراض 
به خيابان ها آمدند. البته بايد توجه داشته باشيم عده 
ای خراب كاری كردند و ضربه زدند و با كمال تأس��ف 
از همين جمعيت هم س��وء استفاده نمودند. متاسفانه 

م�ن معتق�دم ك�ه درانتخاب�ات نه�م و ده�م م�ردم طب�ق آن كام اميرالمومني�ن علي�ه الس�ام ك�ه 
م�ی فرماين�د: ح�ق را بش�ناس، اه�ل آن را م�ی شناس�ی ش�اخص ه�ای ح�ق را از رهب�ری گرفتن�د 
و عل�ی رغ�م تم�ام فعاليت ه�ای تبليغاتی ك�ه صورت گرفت ب�ه فضل اله�ی اهل آن را هم ش�ناختند. 
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در اين حوادث عده ای از شخصيت ها هم محور فتنه 
ش��دند و ويژگی دشمن اين بود كه توانست از آنها به 

عنوان محور اس��تفاده نمايد. 
 در ه��ر ص��ورت نكته قابل توجه اين اس��ت كه مردم 
ما نمی توانند از ش��عارهای ارزش��ی كه با فطرتش��ان 
س��ازگار است جدا ش��وند. چه آن 25 ميليون، چه آن 
13 ميليون و چه س��اير رای ها همه رای به شعارها و 

ارزش ه��ا ب��ود.
خوب اس��ت اگر بنا داريم رای مردم را تحليل نماييم، 
ش��عارهای كانديد ها را بررس��ی كنيم. تم��ام آنها از 
ارزش ها و خط اصيل حضرت امام س��خن می گفتند. 
همه آنها سعی می كردند رويه ای را كه آقای احمدی 
نژاد در س��ال 84 پي��ش گرفت ادامه دهن��د و كليد 
تحليل رأی مردم در همين نكته نهفته است. البته ابتدا 
سعی می كنند يك فضای تند و ظلمانی در مورد دولت 
به وجود آورند اما به هيچ وجه نمی توانند ش��اخص ها 
را زي��ر س��وال ببرند بلك��ه در نهايت م��ی گويند اين 
آمارهايی كه داده می ش��ود دروغ است اما شاخص ها 
را نم��ی توانند انكار كنن��د. يعنی وقتی آقای احمدی 
ن��ژاد بحث عزت را در مورد سياس��ت خارجی مطرح 
می كن��د و می گويد كه در مقابله با دش��من بايد از 

نق��اط ضعف آن اس��تفاده كرد و به وس��يله ی همين 
نق��اط ضعف به آنها ضربه زد اين كليت را نمی توانند 
انكار كنند اما عملكرد را زير س��ؤال می برند. خاطره 
ی جالبی را يكی از دوس��تان نقل می كرد، ايشان می 

گف��ت: من برای خريد به بازار تره بار رفته بودم، ميوه 
فروش��ی كه فكر نمی كنم سواد هم داشت، می گفت: 
من كاری ندارم كه احمدی نژاد در تهران كاری كرده 
يا ن��ه، اما ديدم كه در روس��تای م��ا كار كرده مردم 
فعالي��ت ها و خدمات دول��ت را در خيلی از حوزه ها 
به چش��م ديده و لمس كرده بودند لذا ش��ما مالحظه 
می فرماييد كه با تمام تبليغات منفی و جوس��ازی ها، 

دكت��ر احم��دی ن��ژاد 25 ميلي��ون رای م��ی آورد.
نكته ی ديگر اين است كه ما رای انتخابات دهم آقای 
احمدی نژاد را با رای انتخابات نهم ايش��ان مقايس��ه 
كنيم. ايش��ان در انتخابات اخير رای بيشتری آوردند 
و اقبال بيش��تری به ايش��ان انجام شد، هرچند فضای 
منفی بر عليه ايش��ان بس��يار بيشتر از دوره قبلی بود. 
مناس��ب اس��ت در اينجا مثالی تاريخی زده ش��ود. ما 
م��ردم كوفه را زير س��وال م��ی بريم كه چ��را با امام 
حسين )ع( همراهی نكردند؟ مرحوم آيتی )ره( كتابی 

دارد كه بسيار زيبا تاريخ عاشورا را بررسی كرده است. 
ايش��ان در آنجا می گويد: ما بروي��م وضعيت كوفه را 
بررس��ی كنيم كه چرا آنها از حضرت حمايت نكردند؟ 
سپس ايشان بررسی می كند كه فضای ظلمانی كوفه 
چ��ه بود ك��ه كار به اينجا رس��يد. ما باي��د آن فضا را 
ترس��يم كني��م و خودمان را جای آنه��ا بگذاريم و آن 
وق��ت وضعيت فعلی را بررس��ی كنيم كه آيا ما در آن 
فضا بودي��م می مانديم يا خي��ر؟ ظلمت ايجاد كردن 
و فض��ا را ظلمانی جلوه دادن تعارف ن��دارد. به تعبير 
رهب��ری معظم نيروهای خودی همديگر را می زنند و 
خود زنی می كنند و دچار اشتباه می شوند. اينجاست 

كه بحث تقوا و بحث ه��ای ديگ��ر پي��ش م��ی آي��د.
در اين انتخابات فضای ظلمانی ايجاد ش��ده بسيار مهم 
و تاثيرگ��ذار بود، فضا به گون��ه ای رقم خورد كه حتی 
متخصصان امر و خواص دچار اشتباه شدند و تحت تاثير 

قرار گرفتند.
 : صحب�ت از فض�ای ظلمانی و تيره ای اس�ت 
ک�ه در مورد دولت ایجاد ش�ده ب�ود، همه مردم 
ه�م این فض�ا را لمس ک�رده و در آن تنفس می 
کردند. حال س�وال این اس�ت که ش�خص دکتر 
احم�دی نژاد چه ویژگی هایی دارد که توانس�ت 
این فضای بس�يار س�نگين را که حتی خواص و 
متخصصين را تحت الش�عاع قرار داد بش�کند و 

حقيقت خود را به توده ی مردم نش�ان دهد؟ 
مهمترين ويژگی اخالقی آقای احمدی نژاد اين است 
كه عبد و بنده است. اين موضوعی است كه من خيلی 
به آن مصّر هس��تم. كس��ی كه بنده ش��د اين بندگی 
يكس��ری لوازمی دارد. ويژگی احمدی نژاد اين اس��ت 
ك��ه خودش را بنده ی خدا می دان��د و با بندگی می 

خواه��د كار را پي��ش بب��رد. 
شخصی به محضر حضرت امام صادق )ع( وارد می شود 
و از حضرت طلب علم می كند، امام می فرمايند: قبل از 
اينكه علم ياد بگيری به حقيقت بندگی برس. می پرسد 
چگونه برسم؟ حضرت می فرمايند: مهم اين است كه 
مشغوليت ذهن تو اين باشد كه تكليف خود را انجام 

دادی يا نه؟ اين گونه می توان بنده بود.
 بارها پيش می آمد كه ما تا س��اعت 12 ش��ب با آقای 
احمدی نژاد جلس��ه داش��تيم، بنده مج��دد 6 صبح كه 
جلسه داش��تم می ديدم ايشان هم آمده است، درحالی 
كه می توانس��ت بگويد من كه تا ساعت 12 شب بيدار 
بودم بايد استراحت بكنم اما اين را نمی گفت. اين نشان 
می دهد كه ايش��ان دغدغه و مشغوليت ذهنی اش اين 
اس��ت كه تكليفش را انجام ده��د. اين يك ويژگی مهم 
است و اين را مردم در سفرهای استانی ديدند كه ايشان 
وقت نمی شناس��د و تالش های ايش��ان را لمس كرد. 
اين ويژگی است كه مجموعه ی نظام را به كار واداشته 
اس��ت. كسی كه بنده باش��د تكليف گرا می شود، آقای 
احم��دی نژاد وقتی تكليف گرا ش��د گير نمی افتد. اين 
يك��ی از نكات قابل توجه اس��ت خيلی از م��ا در زرق و 
برق دنيا گير می كنيم، در پست و مقام گير می افتيم. 
ويژگ��ِی ديگر بندگی آقای احمدی نژاد، طهارت و پاكی 

زندگی اَش اس��ت. اين هم از همان بندگی اش نش��أت 
می گيرد. شما برويد فرمايشات حضرت امام را در مقوله 
مديري��ت و اينكه مديران چه ويژگی هايی بايد داش��ته 
باش��ند را ببينيد. يكی از مح��ور های جدی اش همين 
طهارت زندگی است. در نتيجه يكی از نكات قابل توجه، 
بحث طهارت زندگی اس��ت. بايد به نسل جوان و جامعه 
خودمان اين را متذكر شويم كه انقالب ما انقالب دينی 
است. هدف انقالب ما اين نبوده كه ايران مثل فرانسه يا 
آلمان شود، ما از اين كشورها خيلی برتريم. ما معتقديم 
كه اين كش��ور ها در مسائلشان به بن بست رسيده اند. 
نكته قابل توجه اين جديت و تالش و سر از پا نشناختن 
در ارزش هاس��ت، شما شاخص های ديگر را هم در اين 

موارد جای دهيد.
 : از دیدگاه آقای احمدی نژاد کرامت انس�انی 
چه جایگاهی داش�ت که این ویژگی را توانس�ت 

در جامعه و در بين مردم برجس�ته کند؟
 آقای احمدی نژاد برای انس��ان به عن��وان خليفه اهلل 
جاي��گاه و ارزش قائل اس��ت. بنده اين را در بحث های 
فكری و سياسی مختلفی كه با ايشان داشته ام متوجه 
ش��دم. احمدی نژاد می گويد خدا انس��ان را آفريده تا 
او را باال ببرد. حال كه ما مس��ئول اين جامعه ش��ديم 
بايد زمينه های اين كرامت و رشد و باالرفتن را فراهم 
كنيم؛ همه ی تالش��مان بايد اين باش��د و بايد بدانيم 
كه بزرگترين خواس��ته خدا از ما همين است. ما نبايد 
با اين خط كش��ی هاي��ی كه در معياره��ای دينی ما 
نيست گروه ها و اصناف مختلف را از هم جدا كنيم. آموزه 
ه��ای دينی ما می گويد: » اِنّا َخلَْقناُكم ِمْن َذَكٍر اَْو اُنْثی و 
َجَعلناُكْم ُشُعوباً َو َقبائِل لَِتعاَرُفوا« اما بعد می گويد: » اِنَّ 
اَكَرَمُكْم ِعْنَداهلل اَتْقُكْم« كرامت جايی اس��ت كه تقوای 
بيش��تری باش��د. ما برای همه اينه��ا بايد تالش كنيم 
تا به كرامت برس��يم. آقای احمدی نژاد معتقد اس��ت 
كه من بايد زمينه ی اين كرامت را در روس��تا و شهر  

فراه��م كن��م. 
 : کمی در خصوص ویژگی های مدیریتی آقای 

احمدی نژاد صحبت می فرمایيد.
از مهمترين ويژگی های مديريتی ايشان شرح صدری 
است كه در مقابل حمالتی كه به او وارد می شود،دارد.

متأسفانه عده ای در كشور ما نخبگی را انحصاری كرده 
ان��د، علت هم اين اس��ت كه تعريف درس��تی از نخبه 
نداريم. چه كس��ی نخبه است؟ ما به خيلی از جمعيت 
ها كه اي��ن ويژگی را دارند مي��دان نمی دهيم و نمی 

گذاريم حرف بزنند.
 : ع�ده ای م�ی گوین�د رأی ته�ران ب�ه دليل 
سياس�ی بودنش رأی نخبگان اس�ت و رای آقای 

احمدی نژاد رای فرودس�تان جامعه!
نخبگان واقعی كش��ور از همين فرودستان هستند. آيا 
واقعاً در بين يك ميليون و نهصد هزار رای  تهران آقای 
احم��دی ن��ژاد نخبه وجود ندارد؟ آيا م��ا نخبه را فقط 
انسان های عالمت داری كه مطلوب خودمان هستند، 
می دانيم؟ نكته قابل توجه اين است كه خيلی از افراد 
در تف��اوت ها فقط اطراف خودش��ان را می بينند و از 
اطراف خودشان هم خارج نمی شوند. آيا اصفهان يك 
كالن ش��هر نيست؟ تفاوت رأی چقدر است؟ آيا مشهد 
و خراس��ان كالن شهر نيستند و خيلی شهرهای ديگر. 
م��ا چرا همه چيز را در ته��ران منحصر كرده ايم؟ چرا 

اگ�ر بن�ا داري�م رای م�ردم را تحلي�ل نمايي�م، باي�د ش�عارهای كاندي�د ه�ا را بررس�ی كني�م. تم�ام آنه�ا از 
ارزش ه�ا و خ�ط اصي�ل حض�رت ام�ام س�خن م�ی گفتن�د. آنه�ا س�عی م�ی كردن�د روي�ه ای را ك�ه آق�ای 
احم�دی ن�ژاد در س�ال 84 پي�ش گرف�ت ادام�ه دهن�د و كلي�د تحلي�ل رأی م�ردم در همين نكته نهفته اس�ت.
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وقتی در گوشه ای از تهران 50 نفر اغتشاش می كنند 
ما كل كشور را تحت تأثير قرار می دهيم؟ من معتقدم 
اين اش��تباه است من به دوس��تانم در صدا و سيما هم 
انتق��اد كردم كه چرا وقتی اتوبوس��ی را آتش می زنند 
زير آن می نويس��يد: تهران در آتش! آيا واقعاً تهران در 
آتش بود؟ من وقتی با افراد ديگر در شهرهای مختلف 
صحبت می كنم می گويند: شما ما را در كارها دخالت 

نمی هيد و ما را جزو اين كشور قبول نداريد.
 :نکته ی دیگری که مطرح می ش�ود این است 
که آرای خاموش انتخابات را آقای موس�وی زنده 

کرد. آیا این تحليل را قبول دارید؟
م��ن اين را قب��ول ن��دارم. ش��ما رای دوره قبل آقای 
احم��دی نژاد و جريان اصالح طلب را بررس��ی كنيد و 
ببينيد كدام يك رش��د داش��ته است. مورد ديگری كه 
نبايد از آن غافل شد اين است كه اتفاقاً االن بايد آرای 
كسانی كه تا به حال رای نداده اند را مورد بررسی قرار 
داد. افرادی می گفتند ما تا به حال رأی نداده ايم ولی 
می بينيم فردی آمده و با تمام وجود برای كش��ور كار 
می كن��د، پس به او رای ميدهي��م. مجموعه ی فعلی 
هنرش اين ب��وده كه فضايی ايجاد كرده كه توانس��ته 
بخش خاكس��تری را برای نظام به ميدان بكشاند. بايد 
ببينيم چه كس��ی فضا را باز كرد كه كانديدا ها بتوانند 
از س��ه ماه قبل از ش��روع تبليغات انتخاباتی در كشور 
تبليغات كنند. وقتی آقای موس��وی قبل از اينكه ثبت 
نام بكند و ش��ورای نگهبان او را تأيي��د كند به عنوان 
كانديدای قطعی س��خنرانی می كن��د. اين فضا را چه 
كس��ی برای او ايجاد كرده است؟ انتخابات قبل را هم 
بررسی كنيم. زمانی كه بنده می گويم ويژگی احمدی 
نژاد تكليف گرا بودن او اس��ت از همين موارد نش��أت 

می گيرد.
احم��دی ن��ژاد در رعاي��ت قان��ون در نظام اس��المی 
موقعيتی دارد كه كس��ی به پای او نمی رسد چون تا 
زمانی كه مجوز تبليغات نداشت، تبليغات نكرد. آقايان 
از سه ماه قبل س��خنرانی ها و ديدارهای خودشان را 
آغ��از كرده  بودند ولی آقای احمدی نژاد اينطور نبود. 
آقای احمدی نژاد 5 4 روز آخر س��خنرانی های خود 
را آغاز كرد، ايشان در مورد فضاسازی تبليغاتی به من 
م��ی گفت كه می خواهم به قانون عمل ش��ود. قانون 
به ما تاريخ داده و ما از آن تاريخ شروع می كنيم و از 
همان زمان هم شروع كرد و بقيه آقايان فضا دستشان 
ب��ود و فضا را تخريب می كردند و الغير. ش��ما بيانيه 
ی نهم آقای ميرحس��ين با اولين سخنرانی ايشان در 
مورد انتخاب��ات را در كنارهم قرار دهيد از هم��ه آن 
يك چي��ز بي���رون می آيد و آن ظلمت ايجاد كردن 

در مقابل حركتهای ارزشی آقای احمدی نژاد اس��ت.
 : اگ�ر بخواهيم بح�ث را ادامه دهي�م باید به 
س�راغ تحليل دیگ�ری بروی�م. 25 ميليون رأی 
احمدی نژاد در حقيق�ت رأی به عملکرد او بود.
ایش�ان چه رفتار و عملکردی داش�تند که رفتار 

مدیران گذش�ته را نقض کرد؟
آق��ای احمدی ن��ژاد تغيي��ری در ش��يوه ی مديريتی 
كش��ور به وجود آورد و آن تغيير اين بود كه معيارها و 
ش��اخص های دينی را معيار قرار داد وقتی می گوييم 
معيارها و ش��اخص های دينی يكی از آنها ش��رح صدر 
اس��ت. حضرت موسی)ع( وقتی می خواهد به پيامبری 

برگزيده ش��ود از خدا درخواست می كند: »َربِّ الشرْح 
ل��ی َصْدری«. روايتی اس��ت كه اگر به آن دقت ش��ود 
دنيايی از تحول دارد. از پيامبر پرس��يدند: يا رسول اهلل 
ش��رح صدر يعنی چه؟ فرمودند: »ش��رح صدر« يعنی: 
»الَتجا َع��ْن الداِر الُغرُوْر و ااَْلِ نابَِة َع��ْن داِر الُخلُوْد .....« 
يعنی: پيامبر تغيير جدی در زمينه مديريت در ديدگاه 
ما ايجاد می كند. می گويد ش��رح صدر اولين عالمتش 
اين اس��ت ك��ه از دنيای فريبنده بتواني��م خود را جدا 
كنيم. شيوه ی مديريتی كشور ما در گذشته اين نبوده 
اس��ت. ش��رح صدر آن ها اين نبوده ك��ه از دنيا كنده 
ش��وند. دومين ويژگ��ی، اينكه خ��ودت را در اين دنيا 
محدود نكنی اگر می خواهی برنامه ريزی كنی طوری 

نباشد كه فقط برای 20 يا 30 سال اين دنيا باشد.
ي��ا مثاًل ايش��ان در سياس��ت خارجی مح��ور را بر 
تح��ول و تغيي��ر نظ��ام بي��ن الملل��ی و تهاجم به 
مس��تكبران گذاش��تند. البته بعضی به اين سياست 
ايراد می گرفتند ولی برای اداره ی كش��ور خودت 
نم��ی توانی كش��ور از دني��ا منفصل باش��ی. آقای 
احمدی نژاد در ش��عارهايش تكليف گرا اس��ت.)در 
اواخر جنگ يكی از آقايان به امام نامه نوش��ت كه 
جن��گ را تمام كنيد آين��دگان در مورد ما قضاوت 
ب��د می كنند. امام فرمودند: م��ا به آيندگان كاری 
نداريم. م��ا تكليف خود را انج��ام می دهيم. چون 
ام��ام آين��ده ی عالم قيام��ت را می بين��د به اين 
دلي��ل م��ی گويد كه م��ا در ح��ال انج��ام تكليف 
هس��تيم(. آقای احمدی نژاد ب��ا مديريت های قبل 
كه براس��اس بده و بس��تان انجام ش��ده بود تعارف 
نداشت. اين ش��يوه رسم شده بود كه اگر خواستی 
كاری انج��ام بدهی بايد بده بس��تان می كردی كه 
هن��وز رگه های آن وجود دارد. آقای احمدی نژاد 
اي��ن را از بين برد چون خودش��ان اين آلودگی را 
نداش��تند و با افرادی كه به كار گرفت ش��رط كرد 

كه اين طور نباش��ند. 
وقتی آلودگی نباش��د شيوه ی مديريتی تغيير می كند، 
مردم اي��ن را تجربه كردند ديدند كه احزاب و گروه های 
مختلف آمدند و خودشان را نشان دادند. اما االن مجموعه 
ای آمده كه جزء حزب و گروه نيس��ت، حزب اهلل اس��ت 

ش��اخص ها و ويژگی های آن نيز همان چيزی است كه 
خدا در قرآن آورده است.

 : متأس�فانه بعضی درباره ی دولت نهم و آقای 
احمدی ن�ژاد تبليغات�ی کردند مبن�ی بر دوری 
ایشان از علماء و افتراق دولت با مراجع و علماء. 

نظرتان در این باره چيس�ت؟
هيچ ك��س به اندازه ی من از دي��دگاه احمدی نژاد 
نسبت به علما اطالع ندارد. ديدگاه او تكليف گرايانه 
اس��ت و با كس��ی معامله نمی كند. در جلسه ای كه 
ب��ا آقای احمدی ن��ژاد در پيش يك��ی از علما بوديم 
همين بحث را ايش��ان مطرح كرد. آقای احمدی نژاد 
يكی از افتخ��ارات دولتش را اين بيان كرد كه وقتی 
در دول��ت بحث به فت��وای مراجع می رس��د، بحث 
ما س��نگين می ش��ود چون می گويد بايد چه كاری 

كنيم كه فردا از نظر ش��رعی دچار مش��كل نش��ويم 
تنه��ا دولت��ی كه دو بار ب��ه ديدار مراج��ع رفت و با 
آنه��ا ارتب��اط برقرار كرد دولت نهم بوده اس��ت. اين 
مجموعه به دنبال اين اس��ت كه بحث ارتباط با علما 
و مراج��ع را در وزارتخانه اش نهادين��ه كند. ببينند 
اين وزرا در ارتباطش��ان با حوزه ی علميه و نهادينه 
ك��ردن اين ارتباط��ات در طول اين چهار س��ال چه 
قدر كار كردند. قبل از اين چهار س��ال تا اول انقالب 
مخصوصاً در اوايل انقالب كه اوج توجه به حوزه بود 
ببينيد نهادينه كردن اين ارتباط چقدر بوده اس��ت. 
اينها را بررس��ی كنيد و آن وقت قضاوت كنيد. دولت 
نه��م در رابطه با بحث بها دادن ب��ه حوزه ی علميه 
و ب��از كردن جاي��گاه حوزه علمي��ه ببينيد چه كرده 
اس��ت؛ در دوره های مختلف علما به انواع مختلف از 
دولت برای حوزه استفاده كرده اند لذا ويژگی دولت 
نهم اين اس��ت كه خودش به سمت حوزه ها رفته و 
احس��اس تكليف كرده چون می گويد من وظيفه ام 
ايجاد فضا برای كرامت انس��انی است، مگر می شود 
بدون حوزه و بدون اس��تفاده از كمك حوزه اين كار 

را بكنم؟ 
حرف اين دولت اين اس��ت ك��ه می گويد من برای هر 

دانشگاه و هر دانشجو بايد سرانه قرار دهم كه نيازهای 
مختلف كش��ور را برطرف كند. آي��ا نيازهای تربيتی و 
كرامت و تعالی انسانی وظيفه نيست؟ آيا من در مقابل 
اي��ن مجموعه كه اين وظيفه را دارد، وظيفه ای ندارم. 
ش��ما ببينيد كه اس��تانداری ها در رابطه با مس��اجد و 
حوزه ها چه كرده است؟ هجمه دشمن خيلی سنگين 

اس��ت و خرابی هايی كه به وجود آوردند واقعاً سنگين 
اس��ت. فرزند ما را هدف تهاجم خ��ود قرار دادند. حاال 
اگر م��ا بخواهيم اين فضا را از بي��ن ببريم و فضای 
جديدی ايج��اد كنيم هزينه می خواهد و س��نگين 
اس��ت. آقای احمدی ن��ژاد در اين مورد بيش��ترين 
س��رمايه گذاری را كردند. با آق��ای احمدی نژاد به 
مالق��ات آيت اهلل فاضل لنكران��ی رفته بوديم. آقای 
فاضل گله ای بي��ان كرد. آقای احمدی نژاد طوری 
جواب ش��ان را داد كه ايش��ان به وج��د آمد. آقای 
احم��دی نژاد گفت: من وقتی به كرس��ی س��ازمان 
ملل نشس��ته بودم س��وال كردند چ��ه حالی داری؟ 
گفتم، احساسم اين اس��ت افرادی كه اينجا هستند 
باطل و من حق هستم چون من از دست نايب امام 

زمان حكم تنفيذ رياس��ت جمهوری گرفتم. 

را  فض�ا  اي�ن  بخواهي�م  م�ا  اگ�ر  ح�اال  دادن�د.  ق�رار  فرهنگ�ی  تهاج�م  ه�دف  را  م�ا  فرزن�د 
اس�ت. س�نگين  و  خواه�د  م�ی  هزين�ه  كني�م  ايج�اد  جدي�دی  فض�ای  و  ببري�م  بي�ن  از 




