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 :آشنایی شما با جناب آقای موسوی به چه سالی 
بر می گردد؟

من با جناب آقای موس��وی از س��الهای 64 - 65 آش��نا 
بودم يعنی زمان رياس��ت جمه��وری مقام معظم رهبری، 
در آن زمان بنده به عنوان مس��ئول سرپرستی دفتر عراق 
در وزارت امورخارجه بودم. البته ارتباط من با ايش��ان يك 
ارتباط كاری بود، در آن زمان ايش��ان نخست وزير بودند. 
سيستم كار به شكلی بود كه می بايستی حكم سرپرستی 
دفتر عراق را نخس��ت وزير می داد و بعد مسئول مربوطه، 
با حكم و امضاء به تمام وزارت خانه ها معرفی می ش��د و 
مس��ائل عراق را از طريق وزراء، وزارت كشور و امورخارجه 
پيگيری می كردند اين خالصه ای از تاريخ آش��نايی بنده 

با آقای موسوی بود.
 : اگر بخواهيم نکته قابل توجه در شخصيت آقای 
موسوی را در دوران نخست وزیری بررسی کنيم به 
نظر ش�ما به چه موردی به عنوان مهمترین مسئله 

می توان اشاره کرد؟
نكته ی قابل توجه مخالفتهای ايشان با مقام معظم رهبری، 
رئي��س جمهوری وقت بود كه باالخره آنقدر افزايش يافت 
كه به حضرت امام كش��يده شد و امام به آقا تاكيد كردند 
كه ايشان را تحمل كنيد كه اين به نفع است. حال اين نفع 
چه زمانی است؟ شايد امروز بخشی از اين نفع را بفهميم. 
من پيشنهاد می كنم شما جلد 21 صحيفه نور را مطالعه 
كنيد كه كليه برخوردهای حضرت امام با آقای موس��وی 
در آنج��ا آمده اس��ت. از احكام و ن��وع برخوردهای امام با 
ايش��ان می توانيد نكات بس��يار زيبايی را استخراج كنيد.

اين بخش از صحيفه يك فصل خوب روانشناسی است در 
رابط��ه با اينكه با واليت چگونه بايد برخورد كرد. من يك 
روز ديدم كه امام به آقای موس��وی فرموده بودند: اگر اين 
اندك زحمات شما نبود، شما را به دادگاه معرفی می كردم. 
بهترين تحليل در مورد رفتار آقای موسوی صحيفه ی نور 
و س��خنان مقام معظم رهبری در زمان رياست جمهوری، 
می باش��د كه در كنار هم منبعی كامل است و شخصيت 

ايشان را تحليل می نمايد.
 : چ�را در آن ش�رایط و در اختافات موجود بين 
مهندس موسوی و شخصيت های دیگر، حضرت امام 

معموالً نظرات آقای موسوی را تایيد می فرمودند؟
ام��ام از هرگونه اختالف جلوگيری می كردند زيرا اولويت 
كشور را مسئله جنگ می دانستند. ايشان اعتقاد داشتند 
كه نخس��ت وزير بايد با تمام قوا در اختيار جنگ باش��د، 
چ��ون در آن ايام اولويت اول حاكمي��ت، اداره جنگ بود 
و ام��ام پرهيز داش��تند از اي��ن كه اختالف��ات داخلی به 
س��طح جبهه ها كشيده شود. سوال اول اينكه نقش آقای 
موس��وی در جنگ چه بود؟ آيا نقش پشتيبانی داشتند يا 
نقش هدايتگری و اينكه تصميمات شورای عالی امنيت را 
حماي��ت كنند؟ به امام خط م��ی دادند يا از امام خط می 
گرفتند؟ اين را همه بايد بدانند كه مديريت كالن جنگ با 
امام )ره( بود. اگر روز شمار تاريخی آن ايام را مطالعه كنيم 
معلوم می ش��ود، چه كسی مسئول اداره و مديريت كالن 

جنگ بوده است. 
دفاع مقدس س��ه اليه ظاهری داشته اس��ت ،در اليه اول 
عزيزانی قرار داش��تند كه اسلحه بدست مستقيماً در خط 
مقدم جبهه ها مش��غول نبرد بودند كه آقای موس��وی در 
اين اليه نبودند، اليه ی بعدی در اتاق فرماندهی عمليات 
بود كه ايش��ان باز حضور نداشتند، ش��ايد در اتاق شورای 
امنيت حضور داشته اند، اما در اتاق عمليات نبوده اند. در 

پ�س هس�ته ی پ�اک؟!
بررس�ی وقایع اخي�ر با نگاه�ی به تاریخ دف�اع مقدس

حجت االسام و المسلمين احمد سالک را در محلی در بلوار کشاورز تهران ماقات کردیم. ساختمانی که 
مربوط به مجمع جهانی اهل بيت عليهم الس�ام است. سالک را شاید بيشتر به عنوان نمادی از روحانی 
مبارز و عمل گرا می شناس�يم. او در دوران پيش از انقاب، س�ال ها طعم تلخ زندان ها و ش�کنجه های 
رژیم طاغوت را چش�يده اس�ت. پس از انقاب نيز هميش�ه در خدمت نظام مقدس جمهوری اسامی و 
در س�نگرهای مختلف به انجام وظيفه پرداخته، از مس�ئول دفتری امور ع�راق در وزارت خارجه دولت 
ميرحسين موسوی گرفته تا فرماندهی نيروی مقاومت بسيج در کشاکش جنگ تحميلی و قبول پاره ای 

از مسئوليت های حساس امنيتی پس از جنگ.
هر چند ایش�ان در حال حاضر در مجمع جهانی اهل بيت به کار فرهنگی مش�غول است، اما حضور فعال 
در جامعه روحانيت مبارز و ذهن قدرتمند و تحليل گرش به خوبی بر اوضاع فعلی و اتفاقات اخير کشور 
اِشراف دارد. از همين رو به سراغ ایشان رفته و گوشه ای از ابعاد جریانات بعد از انتخابات دهم را بررسی 
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  محمدباق�ر ش�ريفی ف�ر
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اتاق فرماندهی عمليات جنگ، شخص مقام معظم رهبری 
حضور داشتند وكس��انی ديگر، اما ايشان نبودند . اليه ی 
بعد پش��تيبانی و تداركات جنگ بود ك��ه می توان گفت 
ايشان در اين اليه حضور داشتند. دولت در خدمت جنگ 
بود چون اگر می خواس��ت هم نمی توانست در اين عرصه 
حضور نداش��ته باش��د. يكی از بزرگترين مسائل آن زمان 
طبق فرامين امام مسئله جنگ بود بنابراين نقش ايشان در 
هيئت دولت نقش پش��تيبانی برای جبهه های جنگ بود. 
بنده در آن زمان فرمانده نيروی مقاومت بسيج بودم، مثال 
در آزادسازی خرمشهر هم ايشان به خرمشهر آمدند و يك 
مصاحبه انجام دادند.آزادس��ازی خرمشهر ربطی به ايشان 
نداشت. خرمشهر را چه كسی آزاد كرد؟ اين مسئله كاماًل 

مشخص و واضح است.
نكته دوم سختی جنگ بود. آن ايام دوران شيرين و طاقت 
فرس��ايی بود. فشارها زياد شده بود، گروهك ها از يك سو 
و آمريكا از سوی ديگر، عالوه بر حمايت های مادی از نظر 
اخب��ار و اطالعات نيز به صدام كمك می كردند. مس��ائل 
مختلف��ی وجود داش��ت كه كاماًل طبيعی اس��ت هركس 
ديگری هم جای آقای موس��وی بود فرقی نمی كرد. مثاًل 
اگر ايشان نخست وزير نبود و آقای عسگر اوالدی نخست 
وزي��ر بود باز هم فرقی نمی كرد همين مش��كالت را بايد 
آنه��ا هم تحمل می كردند. كمی فروش نفت و قيمت آن 
و مس��ائلی از اين دس��ت چيزی نبود كه تنها ايشان دوام 
بياورند، بلكه كل نظام دوام آورد. بلی، ش��خصی الزم بود 
تا اين مشكالت را در راس دولت و در بعد اجرايی هدايت 
كند، اما فش��ار مسائل و مش��كالت روی شانه ی همه ی 
ملت س��نگينی می كرد. اگر ش��ما در زمان آقای موسوی 
م��ردم را از جنگ حذف كني��د و بگوييد فقط دولت، اين 
كاماًل غلط است و اين خود معيار ديگری است كه می توان 
نقش دولت را در جنگ مش��خص كرد. اين جاست كه از 
كالن گويی خارج می شويم و متوجه می گرديم كه ايشان 
مديريت اصلی جنگ را هدايت نمی كرده است. البته قابل 
توجه است كه امكان اين كه دولتی به تنهايی بتواند جنگ 
را اداره كند وجود ندارد، دليلش هم روشن است. امكانات 
دولت برای اداره جنگ بس��يار ناقص اس��ت، شما حساب 
كنيد ارتش فروپاش��يده و سپاه س��ازمان پيدا نكرده بود. 

ما حتی سيم خاردار نداش��تيم و امكانات اوليه هم وجود 
نداشت. بين سپاه و ارتش  اختالفاتی وجود داشت كه البته 
بنی صدر عامل اصلی نفاق در بين اين دو نيرو بود. افرادی 
كه در صف اول جبهه می جنگيدند، نامه می نوش��تند: ما 
اي��ن مقدار تجهيزات و اقالم دفاع��ی و... نياز داريم، دولت 
می گفت نداريم، ولی وقتی به س��راغ مردم می رفتيم می 
ديديم كه زندگی خود را م��ی دهند. جنگ را مردم اداره 
می كردند، پس اداره جنگ با مردم بود و حمايت دولت در 
حد  امكاناتش و مديريت كالن جنگ هم در سطح داخلی 

وخارج��ی با امام و بچه هايی ك��ه در خط اول جبهه می 
جنگيدند بوده است. 

 : شما نقش فرماندهان جنگ و ماجرای تلخ قبول 
قطعنامه و نوشاندن جام زهر به حضرت امام )ره( را 

چگونه تحليل می کنيد؟
ش��ورای عالی امنيت و ... بازو های ياری دهنده ی امام در 
اين ماجرا بودند و س��ينه چاكهای جنگ افرادی بودند كه 
در جبه��ه می جنگيدند. فرمانده��ان اصلی جنگ افرادی 
مانند ش��هيدان حسن باقری، همت، خرازی وصد ها عزيز 
ديگر كه به ش��هادت رسيدند، بودند. شما اين مجموعه ها 
را كنار هم بگذاريد، جايگاه افراد مش��خص خواهد ش��د. 
مثاًل مش��خص می شود در آن زمان آقای محسن رضايی 
كجا بود؟ آقای موس��وی كجای كار قرار داشت؟ چرا آقای 
رضايی در اين ش��لوغی انتخابات به آقای موسوی گفت:" 
چه كس��ی كاس��ه زهر را به امام نوش��اند"؟! شما همين 
مس��ئله جام زهر را باز كنيد كه چرا امام می فرمايند: من 
تا چند روز قبل معتقد به همان ش��يوه دفاع بودم؟ فعاًل از 
ذك��ر حوادث و عواملی كه امام می فرمايند خودداری می 

كنم و به اميد خدا در آينده مس��ائل روش��ن خواهد شد 
كه اصل موضوع چه بوده اس��ت؟ چه كسانی اوضاع كشور 
را به گونه ای ترس��يم كردند كه امام  مجبور به نوش��يدن 
جام زهر ش��د.   مردم كه جان بر كف بودند و برای ادامه 
جنگ مشكلی نداشتند. رزمندگان ما تا عمق خاك عراق 
هم می رفتند، بصره كه چيزی نبود. پس مس��ائل ديگری 
وجود دارد. چون امام)ره( پرونده جنگ را بستند و فرمودند 
كسی حق ورود به مسئله ی جنگ را ندارد، به همين دليل 
بس��ياری از بچه هايی كه در سينه هايشان مطالبی وجود 
دارد آن را مهر و موم كردند و به دليل تبعيت از ش��خص 
امام ديگر صحبتی نشد وااِل اين سوال مطرح است كه چه 
كسانی نيروها را به عقب برگرداندند؟ اگر پرونده ی جنگ 
را امام نمی بست، كشور تا به امروز دچار مشكالت بعد از 

آن بود و تك تك افرادی كه باعث و بانی اين اتفاقات بودند 
بايد مقابل ملت محاكمه می شدند. پرونده بسته شده است 

و شرايط هم برای باز گشايی آن مناسب نيست.
 : با عنایت بر این شواهد و حوادث تاریخی مسائل 
ام�روز را چگونه ميتوان تحليل کرد؟ نظر ش�ما در 

ارتباط با وقایع اخير چيست؟
وقاي��ع اخير را می توان از چندين زاويه مختلف بررس��ی 
كرد. به نظر بنده يكی از نقاط عطف وقايع اخير مناظرات 
تلويزيونی ب��ود. مناظراتی كه انجام ش��د به قول رهبری 

معظم انقالب، محاسن ومعايبی داشت. از جمله محاسنش 
اين بود كه مردم مس��تقيماً می ديدند، افراد با چه گارد و 
چه قدرتی با هم مناظره می كنند و هر كدام با چه پشتوانه 
ای ح��رف های خ��ود را ارائه می نماين��د. بنده فقط يك 
جمله می گويم به آقای موسوی، كه به آقای احمدی نژاد 
اي��راد می گرفت كه دليل حضور م��ن در انتخابات قانون 
گريزی شماس��ت. شما تن به قانون نمی دهيد. انتقادی با 
ايش��ان برخورد كردند و اذعان داشتند كه كشور در خطر 
است و من آمده ام كه آنرا نجات دهم. خوب قاعدتاً فردی 
ك��ه ديگری را متهم به قانون گري��زی می كند خود بايد 
با مس��ائل مختلف، قانونی برخورد كند. اين خود مايه ی 
امي��د بود. فرض محال بر اين كه آق��ای احمدی نژاد فرد 
قانون گريزی است و شخص قانون مداری قرار است بيايد 
و ب��ه قانون عمل كند. اين فی النفس��ه  امری پس��نديده 
است، بس��ياری از فريب خوردگی افراد در اين بخش بود. 
چ��ون بصيرت عده ای آنچنان عميق نبود. مردم ما، مردم 
با اخالصی هس��تند، آقای موسوی به عنوان نخست وزير 
امام خود را مطرح كرده بود، و س��ياه نمايی از يك س��ال 

قبل عليه آقای احمدی نژاد شروع شده بود، همه دست به 
دست هم دادند و مجموعه اين تدابير مسائلی را به وجود 

آورد تا مردم را نسبت به نظام بدبين كنند. 
جناب آقای موسوی حال قانون به اين معنی است كه اگر 
ش��ما رأی بياوريد رئيس جمهور هس��تيد و ما هم به اين 
ام��ر احترام می گذاريم و اگر رأی هم نياوريديد به همين 
ترتيب؛ الزمه ی صحبتی كه در مقابل چشم بيش از هفتاد 
ميليون بيننده انجام داديد، اين اس��ت كه به قانون عمل 
كنيد. قانون راه را باز گذاش��ته اس��ت كه اگر مشكلی در 
انتخابات ايجاد ش��د آن را در گزارش كتبی و با مستندات 
به شورای نگهبان تحويل داده و درخواست رسيدگی كنيد. 
پس اعتراض از مجرای قانون عملياتی است.ولی ما عكس 
اي��ن را ديديم، م��ردم دم خروس را قبول كنند يا قس��م 

حضرت عباس را؟
 : تحليل ش�ما نسبت به بررس�ی روند تبليغاتی 

آقای موسوی در انتخابات دهم چيست؟
آنها خود را پيروز ميدان می دانس��تند، در ساعت 11:30 
جمعه ش��ب به آقای موس��وی اعالم كردند ش��ما رئيس 
جمهور هستيد و در ساعت 11:30 12 شب آقای خاتمی 

تبريك رياست جمهوری را برای ايشان فرستادند .
آن گاردی كه آقای موسوی در مناظره آن شب داشتند و 
بس��يار عصبانی بودند سناريوی جنگ روانی بود كه بيش 

دول�ت در خدم�ت جن�گ ب�ود چ�ون اگر م�ی خواس�ت هم  نم�ی توانس�ت در اي�ن عرصه 
حض�ور نداش�ته باش�د. يكی از بزرگترين مس�ائل آن زم�ان طبق فرامين امام مس�ئله جنگ بود 
بنابراي�ن نق�ش آقای موس�وی در هيئ�ت دولت نقش پش�تيبانی ب�رای جبهه ه�ای جنگ بود.
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از بيست بار به آقای احمدی نژاد بگويد كه شما دروغ می 
گوييد تا كلمه ی دروغ را در جامعه نهادينه نمايند. جمله 
ی "تو دروغ ميگويی" را آنقدر تكرار كردند تا عكس العمل 
آقای احمدی نژاد را ببينند، اينها اصول جنگ روانی است 

.
يك ش��يوه جنگهای روانی كه مهم اس��ت تبليغات است، 
يكی از روش  های آن بيان زبان است. اگر فردی به كسی 
20 بار بگويد تو دروغ می گويی نا خودآگاه ش��خص سوم 
در مورد فرد تهمت زده شده دچار شك و ترديد می شود. 
ايش��ان از طريق جنگ روانی وارد مناظره شدند و بعد هم 
ادعای بزرگ قانون گرايی را مطرح كردند. صبح شنبه 23 
خرداد اولين اعتراض خيابانی ش��روع می شود، عصر روز 
ش��نبه اردو كشی خيابانی در جهت ابطال انتخابات شروع 
می گردد، خوب مرحله اول اعتراض كه مس��ير قانونی را 
طی نكرد. پس اولين مشكلی كه در ايشان جلوه كرد، اين 
بود كه راه قانونی را پيش نگرفتند، پس آنچه پنهان شده 
بود آشكار شد، چون ممكن است انسانی 80 سال نفاقش 

را پشت پرده زهد پنهان كند.
اگر كس��ی راه قانونی را طی نكرد با دو مسير مواجه است: 

1  سكوت و توقف 2  عكس العمل 
اولين گام آقای موسوی اين بود كه قانون گرايی را به قانون 
گريزی تبديل كرد، بعد اين حالت تبديل به اعتراض شد، 
ايشان عالوه بر اينكه سكوت نكرد عكس العمل هم نشان 
داد. عكس العملی در قالب اعتراض، هدف گذاری آن هم 
ابطال انتخابات بود. ای كاش به همين جا ختم می ش��د. 
قانون بررس��ی  می كرد و اگر مشكلی بود انتخابات ابطال 

می شد. اما به اينجا هم ختم نشد. 
اوالً، ايشان نفاقش را نش��ان داد، ثانياً: سكوت نكرد، ثالثاً: 
راه اعتراض را پيش گرفت با هدف گذاری ابطال انتخابات، 
با پش��توانه ی اردوكشی خيابانی، خط تخريب، آتش زدن 

و غيره. 
مقام معظم رهبری آقای موسوی را خواستند و با ايشان به 
صورت قانونی برخورد كردند و فرمودند: »اگر اعتراض داريد 
به صورت قانونی عمل كنيد.« شما كه مدعی قانون گرايی 
هس��تيد، ديگر حرفی از ابطال نزنيد. كما اينكه ش��ورای 

نگهبان صحت انتخابات را بر همين مبنا تاييد كرد.
اينجا يك بحث دوم روشن می شود. اوالً رهبری ستون و 
خيمه ی اسالم است يعنی محوريت حاكميت دينی است. 
وقتی می گوييم خليفه اهلل اس��ت يعنی جانشين خداوند. 
خوب اينجا رهبری، ش��ما را خواسته اس��ت و مواردی را 
متذكر شده است. شما اگر تابع واليت هستيد بايد بگوييد 
س��معاً وطاعتاً و جلوی ه��ر گونه اردو كش��ی و اعتراض 
خيابانی را بگيريد! ايشان اگر قلباً مطيع رهبری بودند الاقل 
بايد بيانه ای با اين مضمون صادر می كردند كه : بنده در 
محضر واليت بودم و حرف هايم را به ايشان زدم و معتقدم 
كه بايد قانونی عمل كرد. لذا مس��تندات خود را در اختيار 
شورای نگهبان قرار می دهم تا مورد بررسی قرار گيرد. از 

هواداران تشكر می كنم خواهشمندم سكوت كنند.
كس��ی كه تابع واليت فقيه باش��د و در بيانيه ششم خود 
چهار بار اس��م روح  اهلل الموس��وی الخمينی را می آورد، 
معنايش اين است كه به واليت اعتقاد دارد. خوب بايد اين 
اعتقاد را عملياتی كرد. ايشان نه تنها اقدامی نكرد بلكه در 
تظاهرات ميدان انقالب به س��مت مي��دان آزادی با اينكه 
وزارت كش��ور اعالم كرده بود مجوزی صادر نش��ده است، 

شركت و سخنرانی نموده  و ابطال انتخابات را اعالم كرد، 
يعن��ی اعتراض خود را در ميان ياران خود با هدف گذاری 

ابطال اعالم كرد. 
در اينجا سوال دوم مطرح می شود: شما كه دم از تبعيت 
از واليت و امام و  نظام می زنيد، بايد بعد از جلسه ای كه 
با حضرت آقا داشتيد، تابع می شديد. چرا تبعيت نكرديد؟ 
پس معلوم می ش��ود كه شما واليت را قبول نداريد و اين 

نكته حساس و كليدی است. 
تخريب ها ادامه يافت تا جايی كه حضرت آقا همه اعضای 
س��تادها را خواستند، كه البته در شاًن ايشان هم نبود كه 
اعضای ستادها را بخواهند ولی بزرگواری ايشان به اندازه ای 
بود كه آنها را نزد خود پذيرفتند و همه حرف های خود را 
زدند. در آن مجلس محمدرضا بهش��تی ابطال انتخابات را 
مجدداً مطرح كرد كه البته رهبری همه ش��بهات را پاسخ 
دادن��د. در نهايت جمع بندی مق��ام معظم رهبری در آن 
جلس��ه اين بود كه شما س��تادها اگر واقعاً بر سر دوراهی 
قرار گرفته ايد، مسير خود را مشخص كنيد. يا بايد تسليم 
قانون شويد يا ضد قانون، تكليف را مشخص كنيد. رهبری 
با اين عمل اتمام حجت كردند، پس مش��كل بزرگ عدم 
تبعيت از واليت است. دروغ گفته می شود كه تابع واليت 
و ميثاق ملی و قانون اساسی هستند. پس در مناظره هايی 
كه انجام ش��د به راحتی قابل تش��خيص است، چه كسی 
قانون گريز و دروغگو اس��ت، پايه های شخصيت برخی با 

اصول ايمانی و اعتقادی راسخ سامان پيدا نكرده است.
آقای موسوی شما قانون را فصل الخطاب نمی دانيد، شما 

منافع حزبی و گروهی را بر منافع ملی ارجح می دانيد.
نكته س��وم اينكه، 30 س��ال از انقالب گذشته است و 30 
دوره از انتخابات مختلف در كشور با همين قانون اساسی 
برگزار شده است. آقای موسوی خود نخست وزير بوده اند 
و وزير كشور هم داشته اند. چگونه ممكن است اين قانون 
در زمان ايشان درست و محكم بوده است ولی االن اينگونه 
نيس��ت؟ قانون و مواد قانونی كه تغيير ماهوی پيدا نكرده 
اس��ت. در اينجا پی به مشكل بزرگ سوم می بريم كه نه 
تنها قانون گريز هس��تند بلكه اين قان��ون و نظام را قبول 
ندارند. البته ش��ايد برای اين مسائل جوابی داشته باشند 
ولی تاكنون مطلبی را بيان نكرده اند، با بيان اين مس��ائل 
به اين نتيجه می رسيم كه اين افراد قانونی را قبول دارند 
كه به نفع خودش��ان باشد! چطور قانون انتخابات در زمان 
ش��ما مناسب عمل می كرده اس��ت، اما حاال و زمانی  كه 
به دليل عدم دس��تيابی به رای به ضرر شما تمام شد، اين 
قانون مناسب نيست؟ پس اين طور برداشت می شود كه 
منافع شخصی و باندی مطرح است و قانون مطرح نيست. 
قانون را فصل الخطاب نمی بينند و منافع خود را قانون می 
بينند. باز مس��ئله تازه ای مطرح می شود كه اگر كسی به 
دنبال منافع شخصی و باندی باشد ممكن است يك نظام را 
هم مال المصالحه منافع خود قرار دهد. چه تضمينی وجود 
دارد كه فردی كه قانون گريز و عدم تابع واليت هست فردا 

با دشمنان اين مملكت، با آمريكا و اسرائيل سازش نكند. 
كما اينكه 20 روز قبل از انتخابات آقای حسينيان خبری 
را نق��ل كردند كه با پيگيری يكی از دوس��تان منبع خبر 
در نش��ريه تايمز امريكا پيدا شد و به صورت مستند وجود 
دارد، ب��ه اين مضمون كه خبرنگار تايمز از آقای موس��وی 
س��وال می كند: اگر ش��ما رئيس جمهور ايران شديد و با 
توجه به اينكه سياست خارجی را رهبری تعيين می كند، 

نقش ش��ما در مقابل آمريكا چگونه ايفا می ش��ود؟ آقای 
موسوی در جواب خبرنگار تايمز اينگونه موضع گيری می 
كن��د: وقتی آيت اهلل خامنه ای حضور ميليونی مردم را در 
خيابان ها ببينند، قطعاً عقب نشينی می كنند. اين مطالب 
از آدم معتقد به قانون اساسی و واليت بعيد است. مشخص 
می شود شما در متن ماجرای سناريويی كه برای شكست 
و يا پيروزی ش��ما در اردوكش��ی های خيابانی بوده است 

قرار گرفته ايد. 
نكته چهارم، اينكه ش��ما با ش��خص واليت حرف داريد و 
مس��ائل انتخابات و پيروزی در آن و آرا برای ش��ما مطرح 
نيست و شخص رهبری مطرح هستند. اين حضور ميليونی 
كه در پاس��خ به سوال خبرنگار تايمز عنوان شده، يكی از 
اليه های انقالب مخملی است. از همين جا می توان نتيجه 
گيری كرد كه شما اليه های انقالب مخملی را تعقيب می 
كرديد، اين مس��ئله بسيار مهم است. باز در اينجا نكته ای 
ديگر مطرح و اثبات می ش��ود، ش��ما با هدف رسيدن به 
مقام رياست جمهوری می خواستيد با واليت فقيه برخورد 

كنيد. 
مقام معظم رهبری مراحل هدايتی خود را با حضور در نماز 
جمعه و ارائه تحليلی جامع از مسائل روز به آقای موسوی 
تذكر و ايش��ان را دعوت كردند به دفاع از قانون و حركت 
در مس��ير قانون و اعالم نمودند كه خود را از اين آش��وبها 
جدا كنيد. در جلسه ای كه حضرت آقا با موسوی داشتند 
به ايشان  فرمودند: » جنس شما از اينها نيست « اما آقای 

موسوی باز هم به اين خير خواهی ها گوش ندادند.
 پ��س از نم��از جمعه، مج��دداً در روز ش��نبه 30 خرداد 
راهپيمايی انجام ش��د، كه يادآور  وقايع سی ام خرداد ماه 
س��ال 1360 بود. روزی كه ش��اخصه اصلی آن بارز شدن 
چهره واقعی منافقين و شروع خط سير مبارزات مسلحانه 
آنان بود. خوب با دقت به مس��ائل اخير متوجه می شويم 
كه ردپای خاطرات آن زمان در اذهان زنده می ش��ود. در 
روز ش��نبه بعد از س��خنرانی مقام معظم رهبری در نماز 
جمعه تاريخی، در ميدان انقالب يك ماش��ين اسلحه پيدا 
می ش��ود، كشتار صورت می گيرد. زد و خوردهايی ايجاد 
می شود كه در شبكه های رسانه ای خارجی پخش شد. 

از بُعد بين المللی در هفته اول بعد از انتخابات يك حركت 
جديد ايجاد می شود كه آنهم فعاليت  همه  جانبه ی برخی 
رسانه های بيگانه است، كه البته از ماهها قبل فعاليت خود 
را ش��روع كرده بودند. جالب تر از هم��ه اينكه آقای اوباما 
در جلس��ه  ای اع��الم كرد كه برای ما مهم نيس��ت آقای 
احمدی نژاد يا موس��وی رئيس جمهور باش��ند، ما با اصل 
نظام مش��كل داريم و بايد از بين برود. در جای ديگر آقای 
اوباما قوياً از اراذل و اوباش و اغتشاش��گران داخلی حمايت 
می كند و مسئله درگيری و آشوب را تاييد و باز اعالم می  
نمايد كه آقای موسوی رئيس اپوزوسيون حكومت است و 
ما آقای موس��وی را اگر تا به آخر بيايند حمايت می كنيم 
و ابطال انتخابات را از جمهوری اسالمی می خواهد. يعنی 
همانكه آقای موس��وی بيان می كند، تبديل می ش��ود به 

خواسته ی امريكا! 
نكته پنجم اينكه آقای موس��وی خواسته و يا ناخواسته 
كه به اعتقاد بنده آگاهانه بوده است در خطی قرار گرفت 
كه امريكا و انگليس و امثال آنها نياز داشتند. من با شال 
س��بز و دختران فيروزه ای و ماجرای استاديوم 12 هزار 
نفری و... كاری ندارم، كه البته اين مسائل نيز دليل اين 
مدعاست. خواست دشمنان نظام را می توان در جمالت 
حاميان آقای موس��وی اش��اره كرد؛ يك نف��ر از حاميان 
ج��دی موس��وی در جايی بيان می كند ك��ه :»من قوياً 

ش�ما كه دم از تبعيت از واليت و امام و  نظام می زنيد، بايد بعد از جلس�ه ای كه با حضرت آقا 
داشتيد، تابع می شديد. چرا تبعيت نكرديد؟ پس معلوم می شود كه شما واليت را قبول نداريد.
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تاكيد می كنم، شكس��ت احمدی نژاد شكس��ت رهبری 
است.« س��عيد حجاريان در جای ديگر عنوان می كند: 
»فرص��ت را از دس��ت ندهيد، ما می تواني��م مردم را به 
خيابان ها بكشيم. از اين فرصت استفاده كنيد و سر ِهرم 
را بزنيد.« آقای عيس��ی كالنت��ری مطرح می كند: »اگر 
احم��دی نژاد رای بياورد من چادر س��ر كرده و از ايران 
می روم.« حال نمی دانم رفته يا نرفته است؟ كسی ديگر 
گفت: »اگر موس��وی رای بياورد و رئيس جمهور ش��ود 
والي��ت را ما تعيين می كنيم.« اگ��ر دقت كنيد متوجه 
می شويد كه اين بحث ها، بحث براندازی نظام  و تغيير 
ستون اسالم اس��ت.اين بحث ها اصل انتخابات را تحت 

الشعاع قرار داد. 
 : ش�ما در جای�ی از صحب�ت ه�ا به نش�انه های 
انقاب های مخملی اشاره کردید. نظر شما در ارتباط 

این نوع از براندازی با کشور ایران چيست؟
انق��الب مخملين در ايران از17 و 18 تير 1378 توس��ط 
ت����اج زاده در وزارت ك�ش��ور و عناص���ر وی )ابط�حی و 
غي���ره( با تي�تر » نافرمانی مدن��ی، براندازی نظام« كليد 
خورد، البته اينها س��ركوب ش��دند. س��ال 1379 با تيتر 
امتداد سياس��ی ادامه يافت، كه باز شكس��ت خورد. سال 
1380 ب��ا ماه��واره ها و دعوت دانش��جويان به حضور در 
خيابان كليد خورد و برای بار سوم شكست خورد. در سال 
1382  با تيتر گسس��ت سياس��يون از جامعه و در قالب 
تحصن دوهفته ای نمايندگان مجلس ششم كليد خورد، 
كه مزروعی ، احمد شيرزاد و ... موفق به كشيدن مردم به 
سمت مجلس نشدند. در هر كشوری در دنيا اين اتفاق ها 
می افتاد حكومت را س��اقط می ك��رد. آقای احمدی نژاد 
ك��ه رای آوردند، همين جري��ان فعاليت خود را به صورت 
زيرزمينی ادامه دادند و تا انتخابات صبر كردند. كانالهايی 
ك��ه برای جنگ روانی تدارك ديدند)اع��م از انواع تهمت، 
س��ياه نمايی و ....( سازماندهی ش��ده بود. برای انتخابات 
مجلس هش��تم خود را آماده كردند اما شكس��ت سختی 
خوردند. در انتخابات دهم كميته صيانت از آرا را تش��كيل 

دادند كه آقای محتشمی پور رياست آن را بر عهده داشت. 
آق��ای جنتی در اين رابطه بيانيه محكمی دادند و برخورد 
كردند. سازمان بازرسی آقای پور محمدی قصد دخالت در 

صندوق ها را داشتند كه باز آقای جنتی مخالفت كردند. 
سه اليه اصلی هدايت و فرماندهی خط اغتشاش و آشوب 

در وقايع اخير به شرح زير بود:
كميته x كه با حضور آقايان عطريان فر، نعيمی پور، امين 
زاده، رمضان زاده، تاج زاده، سعيد حجاريان و بهزاد نبوی 
ش��كل گرفت. به عقيده بنده اين افراد اليه س��وم جريان 
بودن��د ك��ه دو اليه قب��ل از آن ها هم وج��ود دارد. يكی 
اپوزسيون خارج از كشور، با 17 گروه كه فرماندهی آنها را 
سازمان سيا و پنتاگون بر عهده داشت و محور آنها فرح و 

رضا پهلوی بودند. پشتوانه آشوبها در ايران سلطنت طلبها، 
منافقين و عبدالمالك ريگی بود، كه اين شخص با هيئت 
امريكايی در پاكس��تان 5 بار مالقات داش��ته است. حال 
به س��فر آقای خاتمی به مصر هم می توان اس��تناد كرد 
ك��ه من اطالع دقيقی از آن ن��دارم. اين ها همه اليه اول 
هس��تند. ولی اليه دوم اين ها اراذل و اوباش هس��تند كه 
آنها را به كار گرفته اند و رئيس اراذل و اوباش نيز شخصی 
به نام الف  خ بود كه دس��تگير ش��د. سازماندهی كميته 
هايی از قبيل كميته محور بند،كميته پش��تيبانی مالی، 
كميته پشتيبانی عمليات و توزيع سالح، شناسايی مكان، 
راه گري��ز، فيلم برداره��ا و قضايای ديگری كه اتفاق افتاد 

كه دقيقاً مجری يك طرح از پيش تعيين شده ای بود .
يكی ديگر از مس��ائل قابل استناد برای تاييد قصد انقالب 
مخملی شروع يك جنگ روانی شديد است. جنگ روانی 
چن��د تعريف مختلف دارد كه يك��ی از آن تعاريف نبرد و 
پيروزی بدون خونريزی اس��ت. در زمانی كه جنگ روانی 
را شدت می دهند، هدفشان براندازی است. عمليات روانی 
س��ه مرحله دارد: در مرحله اول از س��الح س��رد استفاده 
می ش��ود، در مرحله دوم س��الح گرم و در مرحله نهايی 
دعوت نظامی اس��ت كه در ايران به دعوت نظامی نرسيد. 
چه بس��ا آمريكايی ها برای اينكار آماده بودند. كاری كه با 
همين سياست در افغانس��تان و عراق انجام شد. بنابراين 
تا اس��تفاده از سالحهای سرد و گرم و نيمه سنگين پيش 
رفتند. باز آقای موس��وی از اينه��ا طرفداری كردند. نهايتاً 
پس از گذش��ت چندين روز و دادن هزينه های سنگين، 
در بيانيه هش��تم اعالم كردند كه اينها از من نيستند و از 
اوباش كنار كش��يد. شنبه ای كه ميدان انقالب شلوغ شد 

حاميان موس��وی نبودند، گروهی اراذل و اوباش و گروهی 
فريب خورده بودند. مردم به دليل اطالع رسانی درست به 

خوبی فهميدند و خود را از آنها جدا كردند. 
بعد از صحبتهای آقا در نماز جمعه، شورای نگهبان 5 روز 
وقت خواس��ت تا به مسائل رس��يدگی كند و مقام معظم 
رهبری هم قبول كردند. با اينكه شورای نگهبان در همان 
روز می توانس��ت صحت انتخابات را اعالم كند ولی چون 
نماين��دگان كانديداها مراجعه نكرده بودند مهلت دادند تا 
مب��ادا ابهامی باقی بماند. در عين ح��ال  وزير اطالعات و 
سخنگوی ش��ورای نگهبان بارها با آقای موسوی در موارد 

مختلف صحبت كردند.
 : آیا آقای موس�وی و امثال ایشان از این پس این 
امتي�ازات معن�وی و حکومتی که تا به ام�روز از آن 
استفاده می کردند را باز هم خواهند داشت یا خير؟ 

در جمع بندی برای تحليل آقای موسوی می توان عنوان 
كرد كه ايش��ان عامل اليه س��وم جريانات استكبار در اين 
قضايا هستند، كه خواسته آنان را عملی ميكند. مردم بايد 
اي��ن موضوع را بدانند. نكته بس��يار مهم و قابل توجه اين 
اس��ت كه افرادی در انقالب حضور دارند كه قبل و بعد از 
پيروزی انقالب صاحب امتيازاتی هستند. امتيازانی مانند 
زندان و ش��كنجه قبل از انقالب و امتياز مبارزه با حكومت 
ش��اه و بعد از پيروزی انقالب در س��نگرهای مس��ئوليتی 
مختل��ف كار كرده اند. نخس��ت وزير بوده اند كه اين خود 
يك امتياز بزرگ است و به قول خودشان جنگ را مديريت 
كرده اند، كشور را اداره كرده اند و ارتباط با امام واعتبار و 
تخصص، ساده زيس��تی و مسائل ديگر را به همراه داشته 
اند. نهاي��ت كار اين افراد با اين س��وابق هيچگاه نبايد به 
اردوكشی های خيابانی، درگيری و اغتشاش كشيده شود. 
پس اينجا معلوم می شود كه امتيازات را يدك كشيده اند، 

اما استحاله فكری و فرهنگی در آن ها ايجاد شده است.
س��وال اينجاست آيا مجموع آن ارزش��ها و امتيازات را از 
قبل انقالب با خود دارند؟ آقای موس��وی معلوم نيس��ت 
قبل از انقالب كجا بوده، آمريكا يا جای ديگر، مش��خص 
نيس��ت! همسرشان كجا بودند؟ آيا حاال كه می خواهد بر 
يك مسند كليدی تكيه بزند اين امتيازات را دارد يا خير؟ 
ش��ما زمانی نخس��ت وزير بوديد و جنگيديد، آيا االن هم 
همان روحيات را با خود داريد؟ البته عمل ش��ما نش��ان 
م��ی دهد كه آن روحيات را نداريد . پس اين امتيازات در 
مسير راه استحاله شده اس��ت. فرد استحاله شده به درد 
مملك��ت و مردم نمی خورد. اين انقالب، انقالب ارزش��ی 
اس��ت و ارزشها هنوز زنده هس��تند. امام و رهبری، علما 

و روحانيون هنوز هس��تند. ملت هم ملت ارزش��ی است. 
پس يك انس��ان اس��تحاله ش��ده به درد مملكت ارزشی 

نمی خورد. اس��تحاله را از كجا متوجه می شويم؟ از عدم 
تبعيت از قانون، عدم تبعيت از رهبری، پش��ت پا زدن به 
ارزشهای انقالب اسالمی، تقويت خواسته های امپرياليسم 
امريكايی، آش��وبگری و اعتراض غي��ر قانونی. اينها داليل 
اس��تحاله شدن فكری، ذهنی، اخالقی و عملی شمااست. 
ش��ما نمی توانيد كليد قدرت را در دس��ت بگيريد، خدا 
جای حق قرار گرفته است. ايشان 13ميليون رای آورده، 
اگ��ر االن از اين 13 ميليون نف��ر بخواهند كه دوباره رای 
بدهند بعيد می دانم ايشان بيش از 1 ميليون رای بياورند. 
چون مسائل بسيار زيادی از ميان مناظرات مشخص شده 
است. حال اگر فيلم اعترافات اشخاصی كه در درگيری ها 
و اغتشاشات دستگير ش��ده اند پخش شود ديگر آبرويی 

كميت�ه x ب�ا حضور آقايان عطري�ان فر، نعيمی پور، امي�ن زاده، رمضان زاده، تاج زاده، س�عيد 
حجاري�ان و به�زاد نبوی ش�كل گرف�ت و هدف اصل�ی آن ايجاد يک جنگ روان�ی تمام عيار 
علي�ه دول�ت نهم، قب�ل از انتخابات و مديريت آش�وب ه�ای خيابانی در بع�د از انتخابات بود.




