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     ميليون رای دارد۴نژاد فقط  احمدی:مشائی

 ٠۵ : ٠٩:  زمان درج خبر ١٣٨٨ مرداد ٢٢: تاريخ خبر

نژاد و معاون اول پيشنهادی وی در کابينه دهم که برخی از او به  مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی اسفنديار رحيم

 ميليون رای ايجابی ۴نژاد فقط  برند، معتقد است که در انتخابات اخير، احمدی نيز نام می عنوان سخنگوی دولت آينده

نامه اصولگرا خبر داد که  به گزارش خبرنگار اعتمادملی، يک هفته. هستند» منتقد نظام« ميليون ديگر ٢٠داشته و 

 ميليون نفر که منتقد نظام هستند در اين ٢٠ای گفته و تاکيد کرده است که اين  مشايی اين سخنان را اخيرا در جلسه رحيم

نامه به مديرمسوولی عليرضا زاکانی، نماينده اصولگرای   هفتهاين. تر هستند  ميليون هم جدی١٣انتقاد خود حتی از آن 

الدين  شود و در شورای سياستگذاری آن افرادی مانند فريد مجلس هشتم که سابقا رئيس بسيج دانشجويی بود، منتشر می

نامه  اين خبر در آخرين شماره هفته. عسگری و سيداميرحسن دهقانی حضور دارند حدادعادل، عليرضا زاکانی، علی

گذرد، از سوی دولت يا دفتر   مرداد ماه منتشر شده و تاکنون که چهار روز از انتشار آن می١٨پنجره، يکشنبه 

نيز اشاره ) عج(مشايی در اين خبر، همچنين به چگونگی ظهور امام زمان اسفنديار رحيم. نژاد تکذيب نشده است  احمدی

ای  مشايی اخيرا در جلسه اسفنديار رحيم«: خبر خود آورده استنامه در  اين هفته. کرده است که جای تامل دارد

معتقدم برای آمدن حضرت حجت، الزم نيست در کره زمين همه مسلمان : خصوصی با تعدادی از دانشجويان گفته است

. ستفاده کنيمتوانيم از ادبيات دينی ا کردن جهان برای ظهور حضرت، نمی ايم که برای آماده ما به اين نتيجه رسيده. باشند

بايد سراغ ادبيات مشترک انسانی برويم و به اين دليل بايد از ادبياتی همه فهم مانند . کند چون همزبانی ايجاد نمی

ها شدنی  مشايی به بيان اينکه مسلمان کردن همه انسان. پرستی استفاده کنيم ستيزی، مهرورزی و يگانه عدالت، ظلم

معيت جهان، نرخ رشد مسيحيت و نرخ رشد اسالم ارائه کرد و به تحليل اين نيست، معادالتی درباره ضريب رشد ج

با توجه به عالئم دوران ظهور مانند تکرار نام : وی ادامه داد. ها را مسلمان کرد شود همه انسان مطلب پرداخت که نمی

ه عنوان معاون اول که مشايی همچنين به نقش خود ب. حضرت در مجامع و منابر، معتقديم که در دوران ظهور هستيم

از : نژاد گفته است وی درباره آرای احمدی. سازی ظهور فعاليت داشته باشد، نيز اشاراتی کرده است قرار بود در زمينه

تر   ميليون هم جدی١٣ ميليون منتقد به نظام هستند که در اين انتقاد خود حتی از آن ٢٠نژاد،   ميليون رای احمدی٢۴

های   ميليون به کل روند سال٢٠نژاد را زير سوال بردند، ولی اين  ليون فقط دولت احمدی مي١٣هستند چراکه آن 

سخنان . نژاد در اين ميان فقط چهار ميليون رای ايجابی دارد  و در حقيقت احمدی. نژاد نه گفتند گذشته پيش از احمدی

از آنجايی که . نژاد است قای محمود احمدیاول از زاويه آرای آ. مشايی از دو زاويه حائز اهميت است اسنفديار رحيم

در طی . توان به صحت آن استناد کرد های اصولگرا و معتمد منتشر شده است، می نامه خبر منتشره در يکی از هفته

جمهوری نشستند، عموما بر  انتخابات رياستنژاد در دو دوره  آرای محمود احمدی های اخير، کسانی که به تحليل سال

نژاد را به علت گفتمان انتقادی به نظام جمهوری اسالمی و عملکرد مديران ارشد آن،  يک نکته تاکيد داشتند که احمدی

ه توانسته آرايی را به سبد خود اضافه کند که اين آرا، نه تنها اصالتا متعلق به او نيست، بلکه به اپوزيسيون و کسانی ک

نژاد  ، محمود احمدی٨٨ و حتی ٨۴جمهوری سال  در زمان تبليغات انتخابات رياست. مخالف نظام هستند، تعلق دارد

وزير دوران  محور تبليغات خود را بر انتقاد از عملکرد جمهوری اسالمی که توسط روسای جمهور سابق يا نخست

کرد اما بيشترين انتقادات را  را يک اصولگرا معرفی میاو در واقع با اينکه خود . جنگ اتخاذ شده بود، استوار کرد



سخنان او معموال از تريبون . دوره امام و پس از امام وارد کرد و تالش کرد خود را مدافع مردم نشان دهد به

به کردند که  شد اما کسانی که مورد تهمت،افترا و انتقاد قرار گرفته بودند اين اجازه را پيدا نمی صداوسيما پخش می

نژاد که خود را از درون نيروهای اصولگرا و با  به اين ترتيب محمود احمدی. تلويزيون بروند و پاسخ او را بدهند

های آشکار برخی نهادها به قدرت رسيد، در هر دو دوره خود را در جايگاه اپوزيسيون نظام نشاند و توانست  حمايت

نژاد  مشايی، در اين دوره احمدی ميت اينجاست که بنا بر گفته رحيمنکته حائز اه. آرای مخالفان را به سبد خود بريزد

نژاد نه تنها نتوانست آرای دوره قبل خود را به لحاظ  به عبارتی احمدی.  ميليون رای ايجابی داشت و نه بيشتر۴فقط 

نژاد   احمدینکته دوم به آرای جناح رقيب. کيفی ارتقا دهد، بلکه به لحاظ کمی نيز دچار ريزش نيرو شده است

نژاد را زير سوال  اند، فقط دولت احمدی طلبان رای داده نفری که به اصالح ميليون١٣مشايی،  درتحليل رحيم. گردد برمی

اما به رغم اين نگاه تامل . نژاد رای دادند منتقد نظام هستند ميليون نفر ازکسانی که به احمدی٢٠بردند، در حالی که 

نژاد بالفاصله بعد از انتخابات، شرايط را بحرانی جلوه دادند و در نشريات خود به توجيه  برانگيز، حاميان آقای احمدی

نفر، بايد   ميليون١٣نژاد بود ولو  آيا اگر کسی منتقد دولت احمدی. های پس از انتخابات پرداختند ها و دستگيری بازداشت

دتای مخملی بودند؟ به اين ترتيب اين خبر کوتاه، کرد و به آنها گفت که درصدد انقالب رنگی يا کو آنها را بازداشت

از کسانی که به او رای  ميليون ٢٠دوم .  رای داشته است  ميليون۴نژاد  اول آنکه احمدی. نگاه جديدی را عرضه کرد

نژاد  مدیاند فقط منتقد اح طلبان رای داده ميليون نفر که به اصالح١٣مشايی، منتقد نظام هستند و  اند به ادعای رحيم داده

  در همين زمينه.هستند

شود که وی دو  نمی. فقيه روشن کند نژاد اين است که او بايد تکليفش را با واليت مشکل عمده احمدی: علی مطهری

ام، از طرفی هم واليت شخصی مثل  الشرايط را پذيرفته فقيه جامع واليت داشته باشد، از طرفی بگويد که من واليت

  .تواند قلبش به دوجا اختصاص داشته باشد باالخره انسان نمی.  اين دوتا گرفتار شده استمشايی را پذيرفته و بين
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