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ژنرالهای           سياست 
      و کارزار دهم
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می گويند امام رحمه اهلل، موافق تأسيس حزب در نظام 
جمه��وری اس��المی نبود و چندان ميانه ی خوش��ی با 
اين مناس��بات سياسی كه س��اخته و پرداخته ی نظام 
سرمايه داری هس��تند، نداشت. هرچند بعدها، عده ای 
از چهره های ش��اخص انقالب ايشان را راضی كردند و 
حزب جمهوری اسالمی را تأسيس نمودند، اما شهادت 
اعضای اصلی حزب در حادثه  ی هفتم تير و اختالفات 
ريش��ه داری ك��ه در آن ب��ه وجود آمده ب��ود، منجر به 
تعطيلی حزب  جمهوری اس��المی ش��د. البته احزابی 
مانند مؤتلفه ی اس��المی از ابت��دای انقالب به فعاليت 

سياس��ی مشغول بودند اما شايد هيچ گاه نتوان كاركرد 
تخصصی و حرفه ای حزب را برای آنها قائل ش��د. اما از 
ابت��دای دهه ی 70 با ظه��ور احزابی مانند كارگزاران و 
مشاركت بار ديگر فعاليت های حزبی در ايران آغاز شد 

و نگاه ابزاری و سودگرايانه به مردم، شايع گرديد.
س��يدمحمد خاتمی ش��خصی برآمده از اح��زاب بود و 
كابينه ی او و روش اداره ی كشور او، همه و همه تحت 
تأثير احزاب حماي��ت كننده ی از او بود. احزاب چه در 

جناح موسوم به چپ و چه راست پس از دولت اصالحات، 
اميدوار بودند دولتی حزبی را برسر كار آورند.

محم��ود احمدی ن��ژاد اما فردی بود كام��اًل غيرحزبی. 
احمدی ن��ژاد هرچند س��ابقه ی فعالي��ت در جمعيت 
ايثارگران و جامعه ی اس��المی مهندسين را در پرونده 
خود داش��ت، اما در كارزار رياس��ت جمهوری هيچ گاه 
برای خود ش��خصيتی حزبی قائل نش��د و با هيچ حزب 
و گروهی َسروِس��ر نداش��ت.در اين مي��ان البته نبايد از 
ش��خصيت های مؤثر در عرصه های سياسی كشور نيز 
گذشت كه مدعی رفتاری فراحزبی بودند و در معادالت 
كالن نقش��ی غيرقابل انكار ايفا نمودند، احمدی نژاد با 

عده ای از اين افراد نيز كه گاهی خواسته های جناحی و 
حزبی داشتند سر ناسازگاری داشت و خود را تنها مطيع 

رهبری و متعلق به مردم می داند.
انتخابات نهم ریاست جمهوری

تمام احزاب : حامی هاشمی رفسنجانی
رئيس جمهور: محمود احمدی نژاد

م��ردم ايران از نظر بس��ياری از صاحب نظران و به ويژه 
كارشناسان غربی، مردمی غيرقابل پيش بينی هستند. 

البت��ه اين عدم درك از افكار و ايده های ذهنی ايرانيان 
احتماالً به عدم ش��ناخت از اصول و ارزش های آنها باز 

می گردد.
در انتخابات نه��م، محمود احمدی نژاد ش��هردار وقت 
تهران، فردی گمنام در عرصه ی كالن سياسی و مديری 
غيرحزبی در يك سمت قرار داشت و هاشمی رفسنجانی 
رئيس مجمع تش��خيص مصلحت نظام، يكی از باسابقه 
ترين چهره های انقالب، رئيس جمهور هش��ت ساله ی 
انقالب اس��المی و مورد حمايت اكثريت قريب به اتفاق 
گروه ها و احزاب سياس��ی در س��وی ديگر ماجرا. البته 
نباي��د از حضور كانديدهای مط��رح و نامی ديگر در آن 
كارزار نيز غافل ماند. اش��خاصی مانند: علی الريجانی و 

محمدباقر قاليباف.
در آن اي��ام، الريجان��ی كاندي��دای رس��می ش��ورای 
هماهنگی نيروهای انقالب اسالمی بود و قاليباف مورد 
حمايت تعدادی از گروه ها و ش��خصيت های اصولگرا. 
اما با تمامی فشارهای رسانه ای و عمليات روانی انجام 
ش��ده بر مردم، اراده مردم در صن��دوق های رأی، نام 
ديگ��ری بود: محم��ود احمدی نژاد. و اي��ن به معنای 
خط بطالن��ی بود بر تمام معيارهای علمی و آكادميك 
نظام ه��ای حزبی؛ و در عمل اثبات ش��د كه احزاب و 
شخصيت های به ظاهر تأثيرگذار سياسی نتوانسته اند 

بر نظر مردم تأثير بگذارند.

روی ديگر س�كه!
مروری بر مواضع اشخاص و احزاب داخلی ايران در انتخابات دهم

  ميث�م خدام�ی

نزديك�ش  دوس�تان  ب�ه  چندب�ار  خ�ود،  انص�راف  زم�ان  ت�ا  باقيمان�ده  روز  دو  يك�ی  در  خاتم�ی 
اول  دور  در  ن�ژاد  احم�دی  ب�ر  پي�روزی  ب�رای  كاف�ی  رأی  قطع�ًا  ك�ه  كن�د  م�ی  تأكي�د 
اس�ت. حتم�ی  شكس�ت  معن�ای  ب�ه  او  ب�رای  ه�م  دوم  دور  ب�ه  رفت�ن  و  ن�دارد  را  انتخاب�ات 
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انتخابات دهم ریاست جمهوری
تمام احزاب و اشخاص:  احمدی نژاد نه!

 مردم:   احمدی نژاد آری!

انتخاب��ات دهم اما داس��تانی متف��اوت دارد. عرصه ی 
اي��ن كارزار البته منحصر به چندم��اه قبل از انتخابات 
نب��ود. اي��ن رقابت مربوط به 4 س��ال لج��ن پراكنی و 
اتهام زنی به دولتی اس��ت كه به فرموده ی مقام معظم 
رهبری:»محبوب ترين دولت پس از مشروطه در ايران 
بوده اس��ت.« اما به ظاهر اي��ن محبوبيت تنها در بين 
آحاد مردم خس��ته از جدال ها و بازی های سياسی و 
حزبی وجود داشت نه در بين سياسيون مخالف و افراد 
عصبانی از قطع ش��دن رانت ه��ا و ويژه خواری ها.اين 
دس��ته، از فردای انتخابات نهم، ب��ه توهين و تخريب 
رئيس جمهور منتخب دس��ت زده و تمام توان خود را 
در جه��ت ناكارآمد جلوه دادن دولت مردمی و احياگر 

ارزش های انقالب به كار بستند.
اين رقابت ناعادالنه با نزديك شدن به انتخابات رياست 
جمهوری دهم شدت يافته و در اين ميان حتی تعدادی 
از چهره های ش��اخص به ظاهر اصولگرا نيز پا به ميدان 
گذاش��ته و همسو با ساير گروه ها و افراد، از ماه ها قبل 
از انتخابات، آتش تهيه س��نگينی را جهت ناكام ماندن 
حركت س��ريع گفتمان اصيل انق��الب به ميدان جنگ 

روانی روانه نمودند.
در اين گزارش سعی شده است محورهای استفاده شده 
در جه��ت ايجاد جنگ روانی ب��ر عليه دولت كه از زبان 
شخصيت های مؤثر و ش��اخص جريان ها و گروه های 
مختلف صادر ش��ده است، بررس��ی گرديده و نسبت به 

مواضع آنها روشنگری صورت گيرد.

خاتمی ترسيد
ش��ايد هنوز هم اين س��ئوال در ذهن تعدادی از مردم 
باقی مانده باشد كه چه شد خاتمی از صحنه ی كارزار 
كنار رفت؟ و ميرحس��ين در صحنه باق��ی ماند؟ البته 
پاس��خ به اين س��ئوال امروز چندان مش��كل نيس��ت. 
خاتمی شايد می دانست آنسوی انتخابات چه اتفاقاتی 
در انتظار ش��خص اصلی ب��ازی اس��ت. از طرفی، وی  
می دانس��ت پيروزی در برابر رقي��ب قدرتمندی مانند 

احمدی نژاد محال است.
خاتم��ی در يكی دو روز باقيمانده تا زمان انصراف خود، 
چندبار به دوس��تان نزديكش تأكي��د می كند كه قطعاً 
رأی كاف��ی برای پي��روزی بر احمدی ن��ژاد در دور اول 
انتخاب��ات را ن��دارد و رفتن به دور دوم ه��م برای او به 
معنای شكست حتمی است. در نتيجه با آبروی سياسی 
خود بازی نكرد و علی رغم تمامی فشارهايی كه از طرف 
گروه هايی مانند حزب مشاركت و سازمان مجاهدين به 
او وارد ش��د، در فرصتی مناس��ب و با استفاده از حضور 
موس��وی در صحنه ی كارزار، از اين ميدان نفس گير و 

خطرناك كنار كشيد.
موس��وی درخصوص رقابت بين خود و خاتمی اينگونه 
اظهارنظ��ر كرد: »بنده اعالم ك��ردم اگر آقای خاتمی تا 
آخ��ر در صحنه بمانند، من تا آخ��ر نخواهم ماند و اين 
را به نفع جريانی می دانس��تم كه از اوضاع فعلی كشور 
احس��اس خطر م��ی كنند. بنده و آق��ای خاتمی طالب 
تغيير و دگرگونی در كش��ور هستيم و با هم راه مبارزه 

را شروع كرديم.« 
ميرحس��ين با توجه به خصوصيات فكری و ش��خصی، 
گزينه ای مناس��ب جه��ت باقی مان��دن در صحنه ی 
ب��ازی گروه های پش��ت پرده ب��ود. در همين مقطع و 
پس از كناره گيری رسمی خاتمی از انتخابات، مجمع 
روحانيون مبارز و جري��ان  های تندروی اصالح طلب 
مانند س��ازمان مجاهدين و حزب مشاركت، به صورت 
علنی از ميرحس��ين حماي��ت كردند. او در پاس��خ به 
برخی اعتراضات وارده در خصوص روشنگری درباره ی 
مرزبن��دی با جريان های تن��درو اينگونه موضع گيری 
ك��رد: »من با طيف عظيمی از گ��روه های مختلف در 
ارتباط هس��تم. كسی نمی تواند من را محدود كند كه 

با فالنی صحبت بكنم يا نه!«  
در همين دوران، ابهامات در مورد ايش��ان بيش��تر شد. 
خبرهاي��ی از حمايت نهض��ت آزادی و جبهه ی ملی از 
آقای موسوی به گوش می رسيد.ميرحسين در پاسخ به 
اين ابهامات اظهار داش��ت: »آنان را مسلمان و اهل نماز 
می دانم.« البته بعدها با نزديك ش��دن حجت االسالم  
محتشمی پور به آقای موسوی، انتظار می رفت با توجه 
ب��ه اينكه حضرت ام��ام نامه ی تاريخی خ��ود در مورد 
نهضت آزادی را به آقای محتش��می پور مرقوم فرموده 
بودند، ايشان در اين خصوص، نكاتی را به آقای موسوی 
تذكر دهد. انتظاری كه هيچ گاه جامه ی عمل نپوشيد.

از اي��ن پس طی توافقی آش��كار و واضح، تمام��ی گروه ها و 
اشخاص حاضر در انتخابات تنها يك هدف را دنبال می كردند: 
تخريب دولت نهم و ش��خص محم��ود احمدی نژاد. اين 
تواف��ق به هيچ وج��ه منحصر به جري��ان اصالح طلب و 
حاميان موسوی و كروبی نبود. محسن رضايی، اطرافيانش 
و بسياری از شخصيت های ديگر اصولگرا نيز، پا بر همين 

عرصه گذاشتند.

یک روی سکه: ميرحسين را می خواهيم!
پس از علنی ش��دن حمايت مجم��ع روحانيون مبارز، 
حزب مشاركت، س��ازمان مجاهدين انقالب اسالمی و 

حزب كارگزاران )نزديك به هاشمی( به عنوان گروه های 
اصلی در جريان اصالح طلب از مهندس موسوی، نوبت 
به اش��خاص و افراد تأثيرگذار برای حمايت از او بود تا 
پازل ايجاد مقبوليت كانديدای مورد  نظر برای برنامه های 

طراحی شده كامل شود.
در اين بين، سيدمحمد خاتمی پيشتاز بود. او با حضور 
در محاف��ل و جلس��ات متعدد خصوص��ی و عمومی بر 
حمايت همه جانبه از مهندس موس��وی تأكيد و سعی 
داش��ت، تمامی طرفداران و عالق��ه مندان به خود را در 
جبهه ی موس��وی قرار دهد. خاتمی البته در اولين قدم 
تمام ظرفيت ه��ای انتخاباتی خود را در اختيار س��تاد 

انتخاباتی موسوی قرار داد.
خاتمی در همايش موج س��وم كه در س��الن همايش 
برج ميالد ش��هرداری تهران برگزار شد، ميرحسين را 
اينگونه توصي��ف كرد: »يكی از فرصت های ما، حضور 
ميرحسين موسوی در انتخابات است. و ايشان انسانی 
هس��تند كه در دينداری، دلسوزی و دغدغه ی خاطر 
ايشان ش��كی نيست. و هيچ كس نسبت به آنها ترديد 
ندارد.«  البته بايد در پشت صحنه ی اين حمايت های 
بی پروا و همه جانبه ی خاتمی از موسوی توصيه ها و 
تذكرات افراد صاحب  نفوذ ديگری نيز مؤثر بوده باشد. 
در اين مورد مش��خصاً اخباری از ديدارهای انتخاباتی 
خاتمی با افرادی همچون هاش��می رفسنجانی و ناطق 

نوری به گوش می رسيد.
خبرگزاری فارس به نقل از يك س��ايت خبری گزارش 
داد كه ديداری بين ناطق نوری و خاتمی صورت گرفته 
اس��ت كه در اين دي��دار ناطق ن��وری رهنمودهايی به 
خاتمی برای پيروزی ميرحس��ين موس��وی داده است. 
به نوش��ته اين خبرگزاری، ناطق نوری به خاتمی گفته: 
»ش��ما به سراسر كشور س��فر كن و بگو: َمن ُكنُت ُموال 
َفهذا مِيرُحِس��يُن ُم��وال! هر كاری م��ی توانيد بكنيد تا 
ميرحس��ين رأی بياورد. در دولت ميرحسين با اينكه با 
هم اختالف داشتيم، اما وی احترام مرا هميشه داشت، 

ولی احمدی نژاد هيچ احترامی برای من قائل نيست.«
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پس از اين اتفاقات پش��ت صحنه  است كه سيدمحمد 
خاتم��ی در مصاحبه ی اختصاصی با روزنامه ی اعتماد 
می نويس��د: » مسأله ی فوری، لزوم تغيير وضع كنونی 

است كه اگر تغيير نكند، همه زيان می كنند.«  
موج حمايت از موس��وی به سيدمحمد خاتمی و ناطق 
نوری منحصر نگرديد، شخصيت های مذهبی همچون 
آقايان صانعی، واعظ طبرس��ی، طاه��ری خرم آبادی و 

منتظری نيز به صف كانديدای مدعی سبز پيوستند. 

روی دیگر سکه، احمدی نژاد را نمی خواهيم !
حس��ن بيادی شخصی كه در سايه ی حمايت از محمود 
احمدی نژاد به جايگاه سياس��ی دس��ت يافته و جريان 
آبادگران جوان را هدايت می كند در دی ماه سال 87 خبر 
از اين داد كه احتمال دارد جريان اصولگرايی به فردی جز 
احمدی نژاد برسد. اين سخنان در واقع بسترسازی الزم 
جه��ت عبور از احمدی نژاد را در گروه ها و احزابی كه از 
او به خاطر نداشتن »توجه ويژه« رضايتی نداشتند، فراهم 
كرد. ابعاد مختلف اين داس��تان زمانی مشخص می شود 
كه محمدرضاباهنر نائب رئيس اصولگرای مجلس هشتم 
نيز در ارديبهش��ت ماه 88 در گفتگو با خبرگزاری ايلنا 
می گويد: » شماری از اصولگرايان در نامزدی احمدی نژاد 

ترديد دارند.«
 باهنر البته به طور شفاف اعالم نكرد اين اصولگرايان چه 
كسانی هس��تند. اما قطعاً علی الريجانی رئيس مجلس 
هش��تم يكی از آنها بود. از همي��ن رو غفوری فرد ديگر 

نماينده اصولگرای مجلس در همان ايام گفت:
» نقد الريجانی به احمدی نژاد خواس��ت مجلس است 
و فراكسيون اكثريت مصلحت نمی داند از احمدی نژاد 

حمايت كند.« 
از س��وی ديگر جريان اصالح طلب با تمام توان س��عی 
داشت به جامعه القاء نمايد، هر كسی غير از احمدی نژاد 
ميتواند گزينه ی مناس��ب تری برای رياست جمهوری 
باش��د. بهزاد نبوی عنصر كليدی ستادهای مير حسين 
و يكی از اعض��ای اصلی س��ازمان مجاهدين و كميته 
ايك��س كه نقش وي��ژه او در روزهای  پس از انتخابات 
روش��ن ش��د، در مصاحبه ای با روزنامه اعتماد پرده از 
اين استراتژی جريان اصالح طلب برداشت: »اعتقاد ما 
اين اس��ت كه هر كس غير از احم��دی نژاد حتی اگر 
كانديدای غير اصالح طلب سالم، عاقل، معتدل و رای 

آور باشد بسيار خوب است.«  
از س��وی ديگر مرتضی حاجی در مصاحبه اختصاصی با 
روزنامه وطن ام��روز در تاريخ 10 خرداد ماه فاش كرد: 
» نه به برنامه ی دولت ميرحس��ين می انديش��يم نه به 
چگونگی اداره ی كشور. تنها به تغيير احمدی نژاد فكر 

می كنيم!«
اجرای پروژه نه به احمدی نژاد البته دامن افراد ديگری 
را نيز گرفت. ش��يخ يوس��ف صانعی مرج��ع مورد نظر 
جريان های اصالح طلب در گفت و گويی با خبرگزاری 
رسمی فرانسه با بيان جمالتی غير مرسوم نقش خاصی 
در اجرای اين پروژه ايفا می نمايد: »دولت احمدی نژاد 
در بهب��ود وضعيت اقتصادی، شكس��ت خورده از رای 
دهن��دگان می خواهم در انتخاب��ات جاری او را بركنار 

كنند.«  
البته ش��يخ يوس��ف صانعی در گام بعدی پ��ا را از اين 
ني��ز فراتر نهاده و در بيانيه ای كه به طور گس��ترده در 
سطح جامعه منتشر شد فتوا داد : رای دادن به محمود 

احمدی نژاد حرام شرعی است.
تمام��ی اين گفتار های هماهن��گ و حمايت های ويژه 
آن هم از سوی عناصری كه همواره رو در روی يكديگر 

قرار داشتند نشان از طراحی گسترده و وجود سناريويی 
دقيق توس��ط صحنه گردان اصل��ی در جبهه مخالفان 

احمدی نژاد بود.

هاشمی، صحنه گردان اصلی : نه به احمدی نژاد   
» چيزی كه برای هاشمی در انتخابات اصل است، تغيير 

در مديريت است.«  
اين سخن را كرباسچی دبير كل حزب كارگزاران و رئيس 
س��تاد انتخاباتی مهدی كروبی بيان كرد، جمله ای كه 
می توان تمام استراتژی هاشمی رفسنجانی در انتخابات 
دهم را در آن خالصه كرد. هاشمی از مديريت غيرحزبی 

و غيرسهامی احمدی نژاد به ستوه آمده و اميدوار بود هر 
كس در انتخابات پيروز ش��ود غير از او! هرچند هاشمی 
در ابت��دا گزينه هايی را مدنظر داش��ت و در گفت و گو 
با علی زادس��ر نماينده ی جيرفت در  مجلس هفتم به 
آنها اش��اره كرده بود، اما وقتی هيچ كدام از اضالع مربع 
مورد نظر هاشمی يعنی: الريجانی، واليتی، ناطق نوری و 
روحانی حاضر به حضور در انتخابات نشدند،  با حمايت 
ويژه از موس��وی به عنوان رقيب اصل��ی احمدی نژاد و 
در همين راس��تا با ترغيب محسن رضايی به حضور در 
صحنه  جهت شكس��تن تع��دادی از آرای احمدی نژاد 
اس��تراتژی دولت ائتالفی خود راپيش برد. هاش��می در 
ابتدا خواس��تار دولت وحدت ملی بود. اين پروژه از زبان 
ناطق نوری و محسن رضايی بيان شد و الريجانی نيز با 
برگزاری مراسم 30 سال قانون گذاری در مجلس شورای 
اس��المی فاز اجرايی آن را كليد زد. هرچند موضع گيری 
سخت جريان اصيل اصول گرايی نسبت به طرح دولت 
وح��دت ملی كه در واقع طرح عبور از احمدی نژاد بود، 
اين نظريه هاشمی را ناكام گذاشت اما او بالفاصله دولت 
وح��دت ملی را به دولت ائتالف��ی تبديل نمود، هرچند 
طرح اصلی در ذهن هاشمی رفسنجانی هر كس غير از 

خبرگ�زاری ف�ارس درب�اره ی دي�دار ناط�ق نوری ب�ا خاتمی گ�زارش می دهد ك�ه ناطق ن�وری درباره ی 
راه های پيروزی ميرحس�ين گفته: »ش�ما به سراسر كشور س�فر كن و بگو: َمن ُكنُت ُموال َفهذا مِيرُحِسيُن ُموال!«
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احمدی نژاد بود!
زاكانی از نمايندگان اصول گرای مجلس هشتم بخشی 
از اين طرح هاش��می را اينگونه توصيف كرد: »در كشور 
و در مي��ان صف بندی های موجود، يك صف بندی به 
دنبال نفی احمدی  نژاد اس��ت كه سمت و سوی آن را 
هاش��می رفسنجانی سامان ميدهد و اساس اين حركت 

نيز نه به احمدی نژاد است.«  
عسگر اوالدی دبير كل جبهه پيروان خط امام و رهبری 
نيز در همين خصوص گفت : » يك جريان در داخل و 

خارج پروژه نه به احمدی نژاد را مديريت می كند«  
با نزديك شدن ايام انتخابات، هاشمی به اين نتيجه می رسد 
تنها شخصی كه در بين كانديداهای موجود توان رقابت 
با احمدی نژاد را دارد ميرحس��ين موسوی است. از اين 
پس هاش��می بيش��ترين توان خود را ب��رای كمك به 
موس��وی معطوف نمود اما از مديريت و نظارت بر ستاد 
ديگر كانديداها نيز غافل نش��د .هاش��می جهت اجرای 
پ��روژه نه ب��ه احمدی نژاد از تمام ظرفيت ها اس��تفاده 
كرد. او در اين راه خانواده ی خود را نيز به ميدان آورده 
و به صورت علنی به س��ازماندهی آنها پرداخت. فائزه و 
فاطمه هاش��می به صورت آش��كار در ستاد موسوی به 
فعاليت پرداختند. فائزه هاش��می مجری پروژه دختران 
فيروزه ای در ستادهای موسوی بود و درتنها يك نمونه 
از طرح های انتخاباتی خود 200 هزار مانتوی سبز را به 
دختران فعال در ستاد های موسوی هديه كرد.  نقش او 
همچنين در سازماندهی حركات خيابانی چه قبل و چه 
بعد از انتخابات غير قابل انكار اس��ت. محمد هاشمی در 
همين ايام در س��تاد محسن رضايی فعال بود كه منابع 
رس��می ني��ز از كمك  5 ميلياردی او به س��تاد رضايی 
خبر دادند. هاشمی مديريت ستاد كروبی را نيز از طريق 
كرباس��چی انجام می داد. با توج��ه به اين موارد بود كه 
حميد رسايی از نمايندگان مجلس هشتم در فاصله 10 
روز مان��ده به انتخابات گفت : » هاش��می همه خانواده 

خود را بسيج كرده تا احمدی نژاد رای نياورد. «   
يوسفی اشكوری نيز در مصاحبه با خبرگزاری ايرنا خبر 
از همين معنا می داد: » هاش��می رفس��نجانی با تمام 

وجود مخالف تداوم دولت احمدی نژاد است.«
حقيق��ت اين بود كه هاش��می پ��س از انتخابات نهم و 
شكست در برابر احمدی نژاد در طول چهار سال رياست 
جمهوری احمدی نژاد كلمه ای در تاييد فعاليت های او 
سخن نگفت، و برخالف مقام معظم رهبری بارها دولت 
را تخري��ب نم��ود و اقدامات انجام ش��ده را مورد انتقاد 

شديد قرار داده بود. 
س��يد مرتضی نبوی مدير مس��ئول روزنامه رسالت در 
تائيد اين موضوع گفت: » هاش��می هيچ وقت دلش از 

احمدی نژاد صاف نشده است. «   
هاشمی در صحنه انتخابات دهم بايد حمايت ويژه خود 

را از رقيب اصلی احمدی نژاد می نمود و به همين دليل 
صحن��ه گردان جبهه ی رقيب احمدی نژاد تمركز خود 
را بر موس��وی قرار دارد بطوری كه رسانه های منتسب 
به كروبی نيز نسبت به اين حجم حمايت اعتراض كرده 
و تيتر زدند : » هاش��می رفس��نجانی شبانه ستاد های 

موسوی را تجهيز می كند.«   
آنچه در اين انتخابات نقش اساس��ی داش��ت، پاسخ به 
اين پرس��ش بود: » آيا احم��دی نژاد و دولت نهم موفق 
بوده اس��ت؟« طراحی هرگونه پاسخ منفی به اين سوال 
مهمترين اس��تراتژی تبليغاتی مخالف��ان احمدی نژاد 
ق��رار گرفت، به گونه ای كه می ت��وان انتخابات دهم را 
مهمترين عرصه ی ايجاد جنگ روانی در كشور دانست. 
رقبای احمدی نژاد ناگزير بودند اوضاع كشور را بحرانی 
نشان داده و رئيس دولت نهم را فردی » ناكارآمد« و به 
ويژه »مردم فريب« نمايش دهند. مهمترين محور های 
اين جن��گ روانی عليه احمدی نژاد مواردی اس��ت كه 

ميتوان آنها را اينگونه برشمرد:

1 – اتهام دروغگویی
دروغ در جامعه اسالمی يكی از منفورترين گناهان است. 
در روايتی از پيامبر اعظم )ص( آمده اس��ت : » شخص 
بخيل، ترسو و زناكار ميتواند مومن باشد اما مومن هيچ 

گاه دروغگو نيست. «
ام��ا بدترين حالت اين اس��ت كه به ش��خصی مومن و 
متعهد، نس��بت دروغگو بودن داده شود و عده ای تمام 
ت��وان خود را به كار گيرند ت��ا او را در اذهان جامعه به 
عنوان دروغگو مطرح نمايند. سعيد حجاريان مغز متفكر 
جريان اصالحات در يكی از جلس��ات كميته ايكس اين 

توصيه را به دوستان خود می كند :
 » آنقدر ب��ه مردم بگوييد احمدی نژاد دروغگو اس��ت 
كه چنانچه گفت ماست سفيد است مردم باور نكنند!« 
مجری اصلی اين تاكتيك البته 3 رقيب احمدی نژاد در 
انتخاب��ات بودند. آنها در مناظره های تلويزيونی تمام توان 
خود را به كار گرفتند تا اين مساله را به احمدی نژاد نسبت 
دهند. تاكتيكی كه از مدتها قبل آغاز ش��ده و توس��ط 

اشخاص مختلف به طور مستمر مطرح می شد.
در اجرای اين پروژه از طرفی عباس عبدی عضو فعال ستاد 
كروبی نقش داش��ت و در مصاحبه ب��ا روزنامه اعتماد ملی 
اينگونه گفت : » احمدی نژاد عوام فريبی ميكند.« و از سوی 
ديگر تركان معاون سابق وزير نفت و از نيروهای تكنوكرات 
و باسابقه اين وزارتخانه كه به جرم تخلفات اداری از مقامش 
بركنار شده بود، مصاحبه كرده و مدعی شد: » تمام آمارهای 

ارائه شده نفتی دولت غير واقعی است.«    
نقل اين اظهارنظر زمانی جالب اس��ت كه مشخص بود 
آمارهايی كه ت��ركان از دروغ بودن آنها خبر می داد در 
دوران مسئوليت او و توسط مجموعه ی تحت مديريت 
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وی منتشر می شده است.
س��يد محمد خاتمی نيز در س��وی ديگر بازی دائماً 
س��عی در دروغگو جلوه دادن دول��ت احمدی نژاد 
داش��ت . او در مصاحبه با س��ايت ياری در تاريخ 4 
خرداد اظهار داش��ت : » اطالعات نادرست به مردم 

داده ميش��ود.« 
اما نقش اصلی در اجرای اين پروژه بر عهده ی مير حسين 
موس��وی قرار داشت. موسوی در تمامی س��خنرانی ها ، 
بيانيه ها و مناظرات خود بر اين مساله تاكيد داشت و در 

اثبات آن از هر شيوه ای بهره می ُجست.
موسوی گاه در جمع هوادارانش در شهر بجنورد می گفت: 

» ايران را از دست دروغ گويان نجات می دهم.«   
و در بومهن اظهار می داش��ت: » دولت وعده های دروغ 
ندهد تا اپيدمی دروغ حل ش��ود و آمارهای درس��ت را 

اعالم كند. «  
اين اس��تراتژی با تمام توان توس��ط دس��تگاه تبليغاتی 
مخالف دولت نهم پيگيری ش��د به ط��وری كه يكی از 
كليدی ترين محصوالت جنگ روانی جبهه ی مخالفان 
احمدی نژاد با عنوان » 90 سياس��ی« در همين زمينه 

توليد و در سطح بسيار گسترده ای توزيع شد.

2 –اتهام قانون گریزی
» نخس��تين دغدغه ام، قانون گريزی اين دولت است.« 
اين جمله ای است كه ميرحسين موسوی در برنامه های 
تبليغاتی خود به زب��ان می آورد. اتهامی كه در اتفاقات 
ب��ه وجود آمده پس از انتخابات گريبان او را گرفت و در 
عمل و بصورت  گس��ترده قانون گريزی از س��وی وی و 

هوادارانش بارها به اجرا در آمد. 
اما آنچه واضح است اين كه برای مردم، مدعيان مبارزه 

با قانون گريزی و دروغگويی آنها مشخص گرديد.
پروژه نس��بت دادن » قانون گريز بودن« به دولت البته 
به شخص آقای موس��وی منحصر نشد. افراد مختلف از 
طيفهای گوناگون س��عی كردند نقشی  در اين عمليات 

رسانه ای داشته باشند.
 سيد رضا اكرمی، عضو جامعه روحانيت مبارز در مصاحبه 

با ايسنا اين نقش را ايفا نموده  و اظهار می دارد:
» متاسفانه يكی از مشكالتی كه هم اكنون در سطح قوه 
مجريه وجود دارد اين است كه التزام عملی به قانون آن 
طور كه بايد وجود ندارد. بنده مير حس��ين را به س��اير 

كانديدا ها ترجيح ميدهم.«  
و گاه ابراهيم يزدی نفر اول نهضت آزادی كه از ديدگاه 

حضرت امام )ره ( به عنوان پدر منافقين معرفی ش��دند 
در ردای اين نقش قرار می گيرد. او نيز در همين زمينه 
بيان می كند: »دولت نهم به گونه ای است كه بسياری 
آن را همانند يك حكومت آنارشيستی ارزيابی می كنند 

و مهمترين ويژگی آن قانون گريزی است.«  
 3 - نمایش بحرانی بودن وضعيت کشور

» احس��اس خطر كردم كه آمدم«  ، » آمده ايم به ياس 
و ناامي��دی پايان دهيم.« ، » اگر دولت تغيير نكند هيچ 
تحولی در كش��ور ايجاد نميش��ود.«  ، » كش��ورگرفتار 
مديري��ت ناتوان اس��ت.«  ،  » نگران حركت كش��ور به 
س��مت پرتگاه هس��تم«  ، » ظرفيت مديريت در كشور 

كوچك شده است.«   و ....
محسن رضايی در اجرای عمليات روانی عليه دولت نهم  
تم��ام توان خ��ود را در اين زمينه ص��رف نمود و نقش 
مهمی را در اين خصوص ايفا نمود تا وانمود كند كشور 
در حالت بحرانی به س��ر می برد. اين در حالی است كه 
مق��ام معظم رهبری بارها در اين زمينه بر خالف نظر او 
و ساير كانديداها  فرموده بودند: »وضعيت كشور عادی 
است و كسانی كه ادعای بحرانی بودن آن را می كنند يا 
نادانند يا خائن!« البته نقش هاشمی رفسنجانی در آغاز 
و مديري��ت اين پروژه بی بديل بود. او اولين كس��ی بود 
كه دم از بحرانی بودن وضعيت كشور زد، و به پيروی از 
وی افراد ديگر به خوبی او را در اين عمليات روانی ياری 
رس��انده و اين پروژه را ادامه دادند. چنانچه موسوی نيز 
در دانشگاه آزاد رودهن مدعی شد: » در اين چهار سال 

به قهقرا رفتيم و راه را گم كرديم.«  
تاج زاده عضو ارش��د سازمان مجاهدين و حزب مشاركت 
اظهار داشت: » قرار بود ايران، ژاپن اسالمی شود ولی اكنون 
ايران به سمتی می رود كه اگر آقای احمدی نژاد بار ديگر 

رای بياورد بعيد نيست ايران زيمباوه اسالمی شود!«   
در مقاب��ل اين س��خنان طرفداران آق��ای احمدی نژاد 
پيوس��تن ايران به باشگاه هس��ته ای جهان و پيشرفت 
های كش��ور در س��لول های بني��ادی و نانوتكنولوژی و 
ارس��ال ماهواره اميد به فضا و كشف دارو های مختلف 
پزشكی و موارد مختلفی از اين دست را نشان پيشرفت 
كش��ور اعالم می نمودند كه البت��ه كمتر مورد پذيرش 

منتقدان و مخالفان دولت قرار می گرفت.
 رمض��ان زاده ديگر عضو حزب مش��اركت نيز اتهامات 

ديگری را متوجه دولت می كند و می گويد: 
» دولت نهم هيچ اعتقادی به كار كارشناس��ی نداشته و 
بی برنامه ترين دولت بعد از انقالب بش��مار ميرود. اگر 
20 س��ال تالش كنيم شايد به وضع موجود در سالهای 

81 و 82 برسيم!«   
نماي��ش بی برنامگ��ی در دولت كه يك��ی از مهمترين 
محور ه��ای عمليات روانی در فعالي��ت های تبليغاتی 
مخالف��ان احمدی نژاد بود اقدام مهمی بود كه طی آن 
س��عی در ناكار آمد جلوه دادن احمدی نژاد داش��تند. 
اينگونه س��خنان در تقابل جدی با موضع گيری های 
رهبری قرار داش��ت. جمالتی كه دقيقاً عكس مخالفان 

دولت نهم بيان شد:
» م��ن حرفهاي��ی را ك��ه مخالفان ش��ما و منتقدان با 
انصاف و بی انصاف ش��ما در زمينه كارشناس��ی نشده 
بودن كارهای دولت ذكر ميكنند، هيچ جدی نميگيرم 
و آنه��ا مالك قضاوت من نيس��ت؛ چ��ون می بينم كه 
يك جاهايی كارهای كارشناسی بسيار خوبی هم انجام 
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می گيرد.«  
4 - اتهام تقلب در انتخابات

س��يد محمد خاتمی از اصلی تري��ن چهره های اصالح 
طلبان اول خرداد ماه س��ال 88 در گفت و گو با نشريه 
آمريكايی نيوزويك س��خنی بر زبان می آورد كه بسيار 
ج��ای تحليل و گفتكو دارد:» فكر نمی كنم درانتخابات 
ايران تقلب به معنی خاص كلمه وجود داش��ته باشد يا 
بتوان��د تأثير گذار باش��د. من هم در دوران مس��ئوليت 
رياس��ت جمهوری چندين انتخابات را برگزار كردم.اگر 
چنين چيزهايی هم وجود داش��ته باشد در مقابل نتايج 
آن انتخاب��ی كه م��ردم در آن نقش دارن��د ، متفاوت و 

ناچيز است.«
هر چند خاتمی اين سخنان را بر زبان آورد و اعتراف 
نمود كه اصوالً نمی توان در سيستم  انتخاباتی ايران 
، تقلب كرد و هر چند تمام نظر س��نجی های معتبر 
حكايت از پيروزی احمدی نژاد در انتخابات داش��ت 
و حتی روزنامه اسرائيلی جزواِلم پست نيز اول خرداد 
ماه خبر از همين معنی می داد:»بررس��ی های انجام 
ش��ده نش��ان می دهد كه احمدی نژاد در انتخابات 
آين��ده پيروز می ش��ود و اين خطر بزرگی اس��ت.« 
اما طراح��ان اصل��ی كميته ايكس پ��س از مطمئن 
ش��دن از نتايج نظرسنجی ها ،تصميم خود در ايجاد 
جن��گ روان��ی را گرفته بودند. در اج��رای اين طرح 
بايد  به جامعه القاء می ش��د در صورت عدم پيروزی 
ميرحس��ين موس��وی، در انتخابات تقلب شده است. 
اولي��ن فاز اجرايی اي��ن طرح، با بي��ان مطالبی آغاز 
ش��د كه نشان دهد احمدی نژاد ديگر در ميان مردم 
جايگاهی ندارد و مردم به او اقبالی نخواهند داش��ت. 
رمضان زاده عضو برجس��ته حزب مش��اركت يكی از 
ش��روع كنندگان اين پروژه بود: »تحليل های آماری 
نش��ان می دهد كه احم��دی نژاد ديگ��ر نمی تواند 
رئيس جمهور ايران باشد و اصالح طلبان در اين بين 

از وضعيت بس��يار مطلوبی برخوردار هس��تند«
او همچني��ن در جای ديگر می گوي��د: »حداكثر رأی 
احمدی نژاد در دوره گذش��ته 35 درصد بوده است كه 
مطمئن هس��تيم اين آمار ريزش پيدا كرده است« در 
كنار اين طرح آنها در س��مت ديگر به ش��دت تالش 
م��ی كردند وانمود نمايند موس��وی قطعاً رأی خواهد 
آورد. رمض��ان زاده در اي��ن خصوص م��ی گويد:»من 
مطمئ��ن هس��تم موس��وی در مرحل��ه اول انتخابات 
پيروز می ش��ود. به نظر من انتخابات تمام شده است« 
همزمان با طرح اين موارد  نوبت به اجرای بخش مهم 
اين س��ناريو می رس��يد كه در آن جريان رسانه ای با 
تمام توان القاء می كرد دولت احمدی نژاد در انتخابات 

تقلب خواهد كرد.
آغازگر اصلی اين عرصه به اعتقاد برخی آقای هاش��می 
ب��ود. وی در اين زمينه در همايش س��ی س��ال قانون 
گذاری كه به س��فارش او تدارك ديده شده بود با بيان 

اين سخنان زمينه ساز اصلی شايعه ی تقلب شد:
»بعيد اس��ت مردم ضد انقالب ش��وند، اما اگر احساس 
كنند رأی آنها در سرنوشتش��ان بی اثر است و متوليانی 

پيدا می ش��وند كه رأی آنها را هر جور كه می خواهند 
می خوانند،آنگاه دلسرد می شوند.« 

 اين جمله كه مفاهيم بس��ياری را در خود نهفته دارد، 
ذهنها را نس��بت به ابعاد پنهانی واقعه روشن می كرد و 
س��ايرين را جهت تداوم اين استراتژی راهنمايی كرد به 
طوری كه  موس��وی نيز در همايش برج ميالد اينگونه 
موضوع را طرح ك��رد: »مردم انتخاباتی می خواهند كه 

در آن بيم تقلب و دستكاری نباشد.«  
به��زاد نبوی نيز در مصاحبه ای با روزنامه ی اعتماد می 
گويد:»صيانت از آرا با توجه به اخبار نگران كننده ای كه 
به ما رسيده در اين مقطع اجتناب ناپذيرمی نمايد.«   

هاشمی اين اس��تراتژی را در گام های ديگری نيز طی 
نم��ود به طوری كه روزنامه ها به نق��ل از او تيتر زدند: 
»رئي��س مجمع تش��خيص مصلحت نظام درخواس��ت 
وزارت كش��ور از ش��ورای نگهبان ب��رای افزايش تعداد 

صندوق ها را بسيار نگران كننده دانست« 
 و البت��ه زهرا رهنورد سياس��ت های پ��س از انتخابات 
را دو روز قب��ل از آن اع��الم كرد:»اگ��ر در ايران قيامت 
ش��ود وزارت كشور مسئول است.«   جمالتی كه پس از 

انتخابات معنای واقعی خود را نشان داد. 
کات؛ پان آخر

تمامی دس��ت ان��دركاران پروژه نه به احم��دی نژاد در 
انتخاب��ات دهم ،در تمامی گروه ه��ا و احزاب زمانی كه 
مطمئن ش��دند مردم تحت تأثير ب��ازی و جنگ روانی 
آنها قرار نخواهند گرفت و به احمدی نژاد رأی خواهند 
داد چشم به بعد از انتخابات و پروژه ی آشوب دوختند.

البت��ه در روزهای آخر قبل از انتخابات نيز بلوايی برپا 
بود تا مش��روعيت احمدی نژاد كمرنگ ش��ود.زمانی 
ك��ه نهاد مهم��ی چون جامعه روحانيت قصد داش��ت 
همچون جامعه مدرس��ين به طور رسمی از احمدی نژاد 
حماي��ت نماي��د، دو ت��ن از اعضای برجس��ته ی آن، 
يعنی هاش��می رفسنجانی و ناطق نوری تهديد كردند 

در ص��ورت اين ام��ر از عضويت در جامع��ه روحانيت 
اس��تعفاء خواهند داد. آنها نمی توانستند تحمل كنند 
ي��ك نهاد مهم سياس��ی و مذهب��ی از رئيس جمهور 

انقالبی حمايت كند.
حت��ی در همان ايام از افرادی موثق نقل ش��د كه ناطق 
نوری در جلس��ات مختلف بيان می كند: »هيچ حجت 

شرعی برای رأی دادن به احمدی نژاد وجود ندارد«
ناطق نوری از س��وی ديگر ش��ايد از ابعاد آشوب مطلع 
بوده، ابوالفضل فاتح عضو برجس��ته س��تاد موسوی در 
خاط��رات خ��ود در روز انتخابات اينگونه می نويس��د: 
»آق��ای ناطق نوری پيغام داده، مراقب خش��ونت های 
احتمالی باشيم.«   انتخابات با حضور گسترده مردم وبه 
تعبير مقام معظم رهبری زلزله سياسی برای دشمنان 
انجام شد. ولی ساعت 24 يعنی بالفاصله پس از پايان 
رسمی رأی گيری موس��وی اينگونه بستر آشوب های 
فردا را آماده كرد: »طبق مس��تندات و گزارشات واصله 
پي��روز انتخابات هس��تم و از راهی ك��ه آمده ايم عقب 
نمی رويم و از اين امانتی كه در دس��ت داريم،حفاظت 

می كنيم.«

ض�د  م�ردم  اس�ت  »بعي�د  گوي�د:  م�ی  چني�ن  گ�ذاری  قان�ون  س�ال   30 هماي�ش  در  هاش�می 
پي�دا  متوليان�ی  و  اس�ت  اث�ر  ب�ی  سرنوشتش�ان  در  آنه�ا  رأی  كنن�د  احس�اس  اگ�ر  ام�ا  ش�وند،  انق�اب 
م�ی ش�وند ك�ه رأی آنه�ا را ه�ر ج�ور ك�ه م�ی خواهن�د م�ی خوانن�د، آن�گاه دلس�رد م�ی ش�وند.«




