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با ثبت نام احمدی نژاد در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری چند اتفاق مهم در سپهر سیاسی ایران به وقوع 
پیوست.

1- دلواپسان یا همان کاسبان فتنه در محاق خجل و سرافکندگی گرفتار شدند. اما از آنجایی که اعتماد به نفس خارق 
العاده ای دارند، هرگز حاضر نیستند اعتراف به  انتخاب غلط خویش در سال های  84و88 نمایند!

2-حقانیت مخالفین احمدی نژاد در سال 88 به اثبات رسید. درآن سال همه کسانی که با محوریت شعار« نجات میهن 
»حول مهندس موسوی اجماع کرده بودند، هر آنچه در خصوص حضور زیانبار معجزه هزاره سوم در رأس دولت دهم 

بیان کردند، حقیقتی انکار ناپذیر بود که در این ماجرا به اثبات رسید.
3-روزنامه های افراطیون در حرکتی سازمان یافته روز بعداز ثبت نام رییس جمهور سابق به راحتی و بدون هیچ اشاره ای 
از کنار این اتفاق مهم عبور کردند تا نشان دهند برای افکار عمومی ارزشی قائل نیستند و منافع جناحی را مقدم بر 

مصالح ملی می دانند!
عملی  کشور  سیاسی  فضای  در  اصول گرایان  سابق  دردانه  توسط  رهبری  معظم  مقام  شکنی شخص  4-حرمت 
منحصربه فرد بود که  طی  سه دهه گذشته  هرگز به وقوع نپیوسته بود. در  طی 28 سال گذشته اسالف احمدی نژاد« 
مرحوم آیت ا...هاشمی و سید محمد خاتمی »حتی برای یک بار نمایشی از نافرمانی در برابر رهبری را بروز نداده بودند.

5-دروغ های پیاپی رئیس جمهور سابق که  دراین ایام  برمال شد. حافظه تاریخی مردم را به شعار معروف معترضان 
انتخابات 88 »دروغگو دروغگو .....سوق داد!

وی بعداز نهی رهبری از انتخابات این دوره  طی نامه ای به آیت اهلل خامنه ای اعالم کرد از فرمان ایشان مبنی بر شرکت 
در انتخابات اطاعت خواهد کرد که چنین نشد! واولین دروغ اینجا گفته شد!

احمدی نژاد ، بعدازانصراف اعالم کرد از هیچ کاندیدایی حمایت نخواهد کرد ولی سه هفته بعد در چرخشی عجیب از 
حمید بقایی حمایت کرد. این هم مصداق دروغی دیگر از احمدی نژاد در این پروسه بود!

6- شوک عجیبی به اردوگاه اصول گرایان و تشکیالت تازه تأسیس جمنا وارد آمد. جمنا که از ابتدا نتوانسته بود نماد 
وحدت کامل اصول گرایان در عرصه رقابت های انتخابات ریاست جمهوری باشد، توسط احمدی نژاد به فروپاشی 

تشکیالتی نزدیکتر شد.
7- احمدی نژاد با ثبت نام در انتخابات بیشترین ضربه را به رئیسی کاندیدای طیف تندروی اصول گراها زد. رئیسی که 
در واقع کاندیدای اختصاصی  تشکیالت جمنا محسوب می گردید و از وی به عنوان قطب رقابتی در برابر روحانی نام برده 

می شد، عماًل در افکار عمومی تحت الشعاع احمدی نژاد قرار گرفت.
8- احمدی نژاد خواسته یا نا خواسته به دنبال ضربه به نظام است. البته  این نکته را باید گوشزد کرد که حامیان احمدی 
نژاد در سیستم قضایی مانند سعید مرتضوی  در حوادث انتخابات 88 مخالفان معجزه هزاره سوم را به جرم مخالفت با 
وی،  فتنه گر و برانداز خواندند و بهترین فرزندان این مرزو بوم را محبوس و مجازات نمودند. اقدام صریح احمدی نژاد 
در برابر نص آشکار فرمان رهبری بیانگر حرکتی مشکوک و هدفدار است. رئیس جمهور سابق بهتر از هر کسی می داند، 
مردم ایران دراین انتخابات، اقبالی به وی نشان نخواهند داد اما آشکارا با تمرد از رهبری نمایشی از گردنکشی مقابل نظام 
را راه انداخته است تا به الیه های مختلف جامعه اثبات نماید، رابین هود ایران است و تنها فرد سیاسی کشور است که این 

توانایی را دارد آیا حرکت اخیر احمدی نژاد در راستای ضربه زدن به امنیت ملی نیست .
9- اتفاق دیگر اینکه احمدی نژاد سعی دارد ارکان نظام را وارد چالش جدیدی نماید و از طریق تابو شکنی و سپس از 

شورای نگهبان در قضیه تأیید صالحیت بقایی باج بستاند.
10- احمدی نژاد مانند سال 92و 94 در صدد اثبات این تئوری است که اصول گرایان منهای احمدی نژاد در رقابت های 
انتخاباتی مقابل اصالح طلبان بازنده هستند! پیام ویژه احمدی نژاد به متحدان دیروز این است، اگر از رقابت ها کنار 
بکشم بازهم شما مقابل اصالح طلبان و اعتدال گرایان مغلوب میدان خواهید بود. احمدی نژاد تعمد دارد که این واقعیت 

را به رخ اصول گرایان بکشد!
رئیس دولت دهم  به خوبی می داند  با ورود هنجار شکنانه وی به عرصه انتخابات 96 حکم تعلیق معاون سابق شکسته 

خواهد شد و بقایی به زندان باز خواهد گشت. 
از این طریق با حرکت فرار به جلو سعی دارد از محاکمه احتمالی به خاطر مفاسد اقتصادی دولت های نهم و دهم 

جلوگیری نماید.
نگارنده معتقد است، ردصالحیت احمدی نژاد چاره اصلی نیست بلکه اکنون نظام می بایست دریک اقدام قاطع و واقع 

بینانه برای رسیدن به وحدت ملی محاکمه احمدی نژاد را به خاطر آن همه ویرانگری و مفاسد اقتصادی کلید بزند. 
در جمع بندی این مطلب باید اذعان داشت، احمدی نژاد با حرکتی مشکوک بار دیگر هزینه زا بودن خویش و حلقه 
حامیانش را به رخ نظام کشید. اگر محاکمه نشود قطعاً هماورد طلبی را بدون محدودیت ادامه می دهد. احمدی نژاد نه 

نجابت خاتمی را دارد و نه مانند  آیت ا...هاشمی صبور است.

خلق و تالیف یک اثر فکری در همه جای دنیا با قوانینی واضح و 
مشخص حمایت می شود. اصوال مولف برای تولید اثر خود هزینه ی 

زمانی و مالی بسیاری را متحمل می شود.
 متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم وجود قوانین مشخص، مولفان 
بهره مند شوند.  از حقوق خود  شاید  و  باید  که  آن طور  نمی توانند 
حضور فضای مجازی موجب شده که آن ساز و کارهای قلیل برای 
حفظ حقوق مولف بر باد رود. نویسندگان، هنرمندان، پژوهشگران 
ودیگر تولید کنندگان اندیشه و فرهنگ با شرایط جدید مجبور هستند 

که روشهای دیگری را برای امرار معاش خود سراغ گیرند.
 معموال پرداختن به مقوله فوق در حوزه فرهنگ قرار می گیرد و 
منادیان و مسئوالن فرهنگی داعیه پیگیری این حقوق را دارند. اما 
امروز با پدیده ای مواجه هستیم که حق تالیف در ساحت سیاست 
مورد تعرض قرار گرفته است. این بار یکی از مولفان گفتمان های 
سیاسی کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به دنبال حق 
محمود  جز  نیست  کسی  باخته  مال  مؤلف  این  است.  خود  تالیف 

احمدی نژاد.
معنا  نام می گیرد، گفتمان  تالیفی  اثر  آنچه که  دنیای سیاست،  در 
اهداف  تبیین  اجتماعی،  هم گرایی  برای  سیاستمدار  یک  بخش 
گفتمانی  برای  آغاز  نقطه  اسالمی  انقالب  است.  و سیاست گذاری 
بود که سیاست را از حیطه ی دنیوی مردم به دنیای اخروی متصل 

می ساخت. 
حد فاصل سال های 57 تا 68 انگیزه سیاستمداران برای حضور در 
عرصه ی سیاسی عمدتاً تکلیف نامیده میشد. اساساً زندگی روزمره و 
معیشت مردم در رنجیره ی معنایی سیاستمداران جایگاهی نداشت. 
پرداختن به زندگی مادی به نوعی مقابله با آرمان های رهایی بخش 
و انقالبی بود که هدف از سیاست ورزی را انتشار مولفه های انقالب 
اسالمی می دانست و جهانی را می جست که ایران و نظام جمهوری 

اسالمی محور آن محسوب می گردید. 
اگرچه دولت سازندگی سعی کرد تا حدودی بسیاری از مولفه های 
انضمامی زندگی مردم را وارد سیاست ورزی خود کند اما کماکان 
سایه شعارهای انقالبی و آرمان های جهان وطنی بر فضای سیاسی 

کشور سنگینی می کرد.
آرمان های  از  انضمامی  سیاست  جداسازی  این  در  اصالح طلبان   
انتزاعی نیز قدم های مهمی برداشتند. شعار آزادی سیاسی و توسعه 
جامعه مدنی برای تالیف گفتمان اصالحات ضروری بود. هرچند که 
مفهوم آزادی در این گفتمان کماکان شکلی انتزاعی و ذهنی داشت. 
اصالح طلبان به طور عینی و قابل مشاهده نتوانستند که حیطه و 
حدود این آزادی را ترسیم کنند. بگیر و ببندهای آن دوران نشان 
از آنکه به صورت برنامه  ای مدون و  می داد توسعه سیاسی بیشتر 
منطبق با اقتضا و شرایط کشور باشد، از شکل و شمایل ذهنی و 

مبهم برخوردار است.
انضمامی به شکلی  اولین نشانه های  سیاست ورزی  اما سال 84   
شفاف و مشخص در سپهر سیاسی کشور عیان می شود. محمود 
احمدی نژاد با شعار لوله کشی نفت بر سر سفره مردم نشان داد 
که گفتمان وی از مؤلفه هایی کامال عینی، قابل درک و مشاهده 
برخوردار است. او برای عدالت اجتماعی تعریف مشخصی داشت؛ 

توزیع منابع به صورت مستقیم و بی واسطه تحت نام یارانه که هر 
ماه به حساب سرپرست خانوار واریز می شد. مردم با دریافت یارانه 
مستقیما و فارغ از شعارها و گفتار عجیب و غریب، سیاست ورزی را 
در زندگی خود مشاهده می کردند. در این جا قصد بر این نیست که 
سیاست های احمدی نژاد را مورد نقد قرار دهیم اما به طور قطع باید 
وی را اولین مولف و صاحب امتیاز گفتمانی دانست که سیاست را با 

سفره مردم پیوند داد.
اجتماعی  پایگاه  از  توانست  راحتی  به  خود  گفتمان  ارائه  با  او   
مشخصی برخوردار شود. طرفداران احمدی نژاد مالحظه می کردند 
که وی برخالف سلف خود بجای شعارهای انتزاعی و عمدتا غیر 
قابل فهم از وضعیت سفره ی آن ها سخن می گوید. دوره ریاست 
جمهوری احمد ی نژاد با هر کم و کیفی به پایان رسید و وی به دلیل 

منع قانونی امکان تداوم دولتش را درسال 92 نداشت.
 از ماه ها پیش بسیاری از فعاالن سیاسی که مخالف سیاست های 
تبیین گفتمان  و  فعالیت و توضیح  به  بودند، شروع  دولت روحانی 
سیاسی خود کردند. جالب اینکه اکثر قریب به اتفاق مخالفان دولت 
روحانی، با تمسک و تکیه بر گفتمان احمدی نژاد به سیاست ورزی 
مشغولند. با مرور بسیاری از شعارهای انتخاباتی مشاهده می شود که 
افراد مطرحی چون قالیباف، رئیسی، میر سلیم و دیگر اصول گرایان 
عمدتا سعی دارند بیان و گفتار خود را منطبق با احمدی نژاد نشان 
دهند. برخی از این افراد افزایش یارانه را محور سخنان خود قرار می 
دهند. برخی دیگر سعی دارند خود را بستر ساز حکومت امام زمان 
معرفی کنند. برخی بر وجود ساختار سیاسی و اقتصادی فاسد تاکید 
دارند و وعده ی مبارزه با دانه درشتها را می دهند. برای همگان قابل 
درک است که تمامی این مولفه های معنا بخش متعلق به گفتمان 

احمدی نژاد هستند. 
در این شرایط احمدی نژادی که پیش از این تصمیم به عدم حضور 
در انتخابات را داشت، احساس کرده که دیگران بدون پرداخت حق 
مولف سعی به بهره برداری از  تالیفات ایشان دارند. بدیهی است در 
او  پایمال شود.  که حقوقش  ندارد  دوست  احمدی نژاد  شرایط  این 
برای برقراری این گفتمان هزینه ی فراوانی پرداخت کرده است. وی 
حداقل 8 سال در مقابل تمامی انتقادات ایستاده که بتواند اثر گفتمانی 
خود را به انجام برساند. در این شرایط برخی از کاندیداها بهره مندی 
از این گفتمان را از نهاد ریاست جمهوری و امور اجرایی کشور فراتر 
برده و به دنبال ساخت شخصیتی کاریزماتیک برای خود هستند. 
تمامی این تحرکات به معنای دور زدن رئیس جمهور پیشین است. 
احمدی نژاد دوست ندارد بازنده ی این بازی باشد. او کسی نیست که 
به راحتی از اسب قدرت پیاده شده و افسار را به دیگری بسپارد. او 
پی برده که استفاده از گفتمان عدالت یارانه محور امکان دستیابی به 
موقعیتهایی را فراهم می کند که بسیار فراخ تر از ریاست جمهوری 

است.
 با این اوصاف است که می بینیم وی علی رغم وعده ی عدم شرکت 
نهاده  میدان  به  پا  خود  تالیف  از حق  حفاظت  برای  انتخابات،  در 
است. باید منتظر ماند. آینده مشخص خواهد کرد که  آیا حق تالیف 
این مولف سیاسی محفوظ می ماند یا اینکه توسط دیگران مصادره 

خواهد شد.

حسن روحانی پس از ثبت نام در انتخابات  ریاست جمهوری:

هم  سانتریفیوژ چرخید 
هم چرخ اقتصاد 

آن هایی که من را نمی شناسند 
از منابع معتبر بپرسند 

مصادره حق تالیف رئیس جمهور سابق احمدی نژاد و اقدام علیه امنیت ملی!

در جریان ثبت نام آقای روحانی شاهد نکاتی بودیم 
که قابل تأمل است:

۱. رفتار کاماًل عادی 
در مقایسه با برخی رقباغیر تبلیغاتی و کم حاشیه 
که بیانگر اعتماد به نفس و اراده در جهت ادامه ی 
خط اعتدال و حرکتی هدفمند به سوی اصالحات 
در حوزه های داخلی و اقتصاد و خارجی و بین الملل 
بود. چنانکه وی در نطقش پس از ثبت نام بدان 

اشاره کرد.
اما کلید واژه های مهم، قابل توجه و تاثیر گذار وی 

که روحانی بر ان انگشت تأکید نهاد چه بود؟
 او گفت:

این  در  بیشتر  آزادی  برای  2-آمدم 
سرزمین

این امر ناظر بر آنست که وی علی رغم گشایش 
محدود فضا در کشور، آن را کافی نمی داند و در 
عین حال می داند که برخی تضییقات نسبت به 
وجود  مجازی  فضاهای  و  روزنامه  و  قلم  اهالی 
برای رفع آن است  دارد که وی در صدد تالش 
چنانکه در دستگیری برخی گردانندگان کانال های 
اصالح طلب و معتدل، دولت نسبت به آن عکس 

العمل نشان داده و پیگیر انست.
3-آرامش بیشتر در این سرزمین

اعتدالی  مشی  نشانه ی  بهترین  واژه  کلید  این 
روحانی و دولت وی است. آرامش برآیند فضای 
مسالمت آمیز و کار در چهارچوب های قانونی، برای 

پیشبرد اهداف اصلی در کشور است. 
آرامش نتیجه ی تنش زدایی در داخل و خارج کشور 
بوده و هست که روحانی همه ی  هم خویش را در 

پیگیری موارد مربوط به آن قرار داده است.
4-امنیت گسترده تر در ایران عزیز ما

این واژه ی کلیدی بیانگر اهمیت ویژه ی امنیت در 
دیدگاه روحانی در فضای کنونی منطقه و جهان 
است. او که با موفقیت در پیشبرد پروژه ی برجام، 
سایه های تهدید را از سر کشور با پشتیبانی کامل 
مردم و برخی مقامات عالیه کشور و تیم مجرب 
وزارت خارجه رفع و دفع کرد، می داند که ادامه ی 
برجام و تحقق اهداف توسعه کشور در این راستا از 
اساسی ترین برنامه هایی است که عزت و سربلندی 
و پیشرفت کشور را بدنبال خواهد داشت. چنانکه 
و  منطقه  در  ایران  کنونی  کننده ی  تعیین  نقش 
امنیت کشور از نتایج مهم و بهترین دستاورد دولت 

آقای روحانی است.
5-آمده ام برای پیشرفت بیشتر

کارنامه ی چهار ساله ی آقای روحانی خود بهترین 
سند اعتقاد وی به پیشرفت کشور است چنانکه وی 
در بخش دیگری به برخی از کارهای اساسی انجام 

شده اشاره بدان داشت.
رشد هفت در صدی در اقتصاد و ارتقای آن از رشد 
منفی هفت درصد تا رشد مثبت هفت درصدی که 
بیانگر چهارده درصد رشد اقتصادی در یک دوره ی 

چهار ساله در کارنامه ی وی است.
پس ذکر "رشد هفت درصدی " یعنی 14 درصد 
وی  نژاد.  احمدی  از  دولت  تحویل  از  پس  رشد 
همچنین به اتفاق مهمی در سرمایه گذاری ها اشاره 

داشت:
"20 میلیارد دالر طرح در عسلویه" و این یعنی 
کاری  که  سرمایه گذاری  حجم  آورترین  شگفت 
تاریخیست، و قابل توجه ضد برجامی هاست. عالوه 
بر این توفیق های دیگری نظیر کاهش رشد تورم و 
ایجاد اشتغال بیشتر در مقایسه با دولت احمدی نژاد، 
که وی بدان ها اشاره ای نداشت. که در جای خود 

قابل طرح است.
6-اخالق مداری

بود.  نام  ثبت  از  پس  وی  دیگر  واژه ی  کلید 
از آن سخن گفته می شود  کلیدواژه ای که کمتر 
و نیازمند تامل و پی جویی همگان به ویژه مقامات 
مسئول است. اخالق فردی و اجتماعی و کوشش 
در  به ویژه  و  جامعه  در  مدار  اخالق  رفتار  برای 
رقابت های انتخاباتی، به درستی کلید واژه ای بود که 
وی بر آن انگشت تاکید نهاد تا در فضای اجتماع 
اخالق بر همه چیز تقدم یابد و تخریب ها و عدم 
رعایت انصاف، جای خود را بر اصالح و اعتدال 

دهد و حقوق انسانی آحاد مردم پاس داشته شود.
7- اعتدال و اسالم رحمانی و اعتدالی

اشاره  بدان  وی  که  بود  دیگری  واژه ی  کلید   
ایدئولوژیک  افراط و داعشیزم و  کرد. اسالم ضد 
و ضد مردم ساالری در نگاه و قرائت وی نه تنها 
جایگاهی ندارد بلکه در تعارض و تضاد با اسالم 

رحمانی است.
8- جوانان 

در برنامه ی وی در دور اول ریاست جمهوری تربیت 
و به کارگیری دو هزار مدیر جوان در کنار مدیران 
باتجربه دیده شده بود بیانگر نگاه رو به جلو روحانی 

برای پیشرفت در اداره و مدیریت کشور است.
9- باالخره »تعامل سازنده با جهان«

خارجی  در سیاست  روحانی  کلیدی  شعار  تکرار   
وی است که به درستی در چهار سال گذشته بدان 
پایبند بود و بدان عمل کرد. و پیام مجددی به ضد 
برجامیان و رقبای ضد برجامی وی بود.. شاید ذکر 

"هووها" خالی از این کنایه نبود.
روحانی در روش و منش و گفتار نیز بر رقبا در هنگام 
باید آن را به فال نیک   ثبت نام پیشی گرفت و 

گرفت.

کلید واژه های روحانی در هنگام ثبت نام

مصادره حق تالیف 
رئیس جمهور سابق

کلید واژه های روحانی 
در هنگام ثبت نام

مرتضی الویری در همایش دیده بان اعتدال ، گرامیداشت نیم قرن مبارزات رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت :

 هاشمی اعتقاد داشت دفاع از احمدی نژاد 
گناه نابخشودنی روحانیت بود

 احمدی نژاد و اقدام 
علیه امنیت ملی!

بهشتی و مطهری با شهادت مانا شدند 
هاشمی بدون شهادت 

هاشمی در نزدیک کردن 
 معتدالن دو جناح در سال های

 92 و 94 مؤثر بود 


