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 : انتخاب�ات دهم با انتخاب�ات دیگر تفاوت های 
بس�ياری داش�ت. اص�والً در ای�ن دوره مس�ائل 
دگرگون شده بود، اتفاقات جدیدی افتاد، خيلی از 
شخصيت ها خودشان را بروز دادند حتی از طيف 
اصولگرا هم خيلی از ش�خصيت ها متأس�فانه یا 
خوشبختانه واقعيت درونی خود را آشکار کردند. 
با توجه به این مس�ائل تحليل خود را نس�بت به 

روند انتخابات بيان فرمایيد.
انتخاب��ات دهمين دوره رياس��ت جمه��وری به لحاظ 
مختص��ات و ويژگ��ی هايی كه داش��ت با هي��چ يك از 
انتخابات های بعد از پيروزی انقالب قابل مقايسه نيست. 
يك انتخابات كاماًل منحصر به  فرد و اس��تثنائی است و 
ركوردی هم برای مش��اركت گذاشته كه هم در جهان، 
ه��م در ايران، هم در منطقه، ي��ك ركورد بی نظير 85 
درصدی اس��ت. در حالی كه در انتخابات اخير اتحاديه 
اروپا، مشاركت مردم زير 43 درصد بود. اين يك تحقير 
دموكراس��ی در غرب بود. به ه��ر حال هر انتخاباتی كه 
صورت می گيرد، يك صورت ظاهری دارد و يك باطن. 
ص��ورت ظاهری رقابتی كه م��ردم و طرفداران نظام در 
نگاه اوليه داشتند، اين بود كه چهار نامزد وجود داشت، 
ي��ا حداقل چهار گفتمان وجود داش��ت ك��ه هر يك از 
اين نامزدها يك��ی از گفتمان ها را مديريت می كردند. 
بنابراين مردم به اين نتيجه رس��يدند ك��ه بايد در اين 

انتخابات حضور پيدا كنند. 
 : به نظر ش�ما کاندیداه�ای حاضر در انتخابات 

دهم چه گرایش هایی را پوشش می دادند؟
اين اولين انتخابات در جمهوری اس��المی بود كه هيچ 
ي��ك از گروه های بي��رون از نظ��ام و درون نظام آن را 
تحريم نكرده ان��د. پس نتيجه می گيريم اين انتخابات 
همه ی ساليق بيرون و داخل نظام را در بر گرفته است. 
اين موضوع ما را در برابر مسئله ای پيچيده قرار می دهد 
و صحنه ی بازی و رقابت را خيلی جالب می كند، ما در 
طراحی های اوليه به عنوان يك ضلع از رقابت يا بخشی 
از يك ضلع از رقابت به عنوان رئيس دفتر سياسی حزب 
مؤتلفه ی اسالمی، در آذر ماه سال گذشته به اين نتيجه 
رسيده بوديم كه احمدی نژاد نامزد اصلی ماست چون 
او فردی مّتقی، كارآمد و يك رجل سياس��ی برجس��ته 
اس��ت و چهار سال كارنامه ی درخشان دارد. علی رغم 
انتقاداتی كه داريم او نامزد اصلح ماس��ت. ولی اين را در 
آذر م��اه اع��الم نكرديم چون قرار بود ب��ا جبهه پيروان 
خط امام و رهبری هماهنگ كنيم  و با هم وارد عرصه 
انتخابات ش��ويم و يك گفتمان داشته باشيم. گفتمانی 
كه م��ا انتخاب كرده بوديم، همان گفتمان پيش��رفت، 
خدمت و عدالت بود كه مقام معظم رهبری جزء بانيان 
اي��ن گفتمان بودن��د و دولت نهم مفتخر ب��ود كه اين 
گفتم��ان را مديريت و برايش هزين��ه پرداخت كند. ما 
هم به عنوان كس��انی كه عق��اًل و منطقاً اين گفتمان را 
پذيرفته بوديم، با همين رويكرد در انتخابات حضور پيدا 
كرديم و در همان مراحل اوليه اين را مطرح كرديم كه 
انتخابات اصوالً يك زنگ ديكته است و يك زنگ انشاء. 
زنگ ديكته مال كسی است كه 4 سال ديكته نوشته و 
م��ردم بايد بيايند ديكته اش را تصحيح كنند، اما زنگ 
انشاء مال كسی است كه يك ادعاهايی می كند و مردم 
نمی دانند اين ها تحقق پيدا می كنند يا خير. ما مردم 
را دع��وت كرديم كه بيايند به اين ديكته و انش��اء نمره 

ارزياب�ی گفتمان انتخابات�ی كانديداها در  
دهمي�ن گزينش رئي�س جمه�وری ايران

انتخاب�ات دهم ریاس�ت جمه�وری، صحنه ای پيچيده و مش�کل بود که البته مردم ب�ه خوبی و با 
س�امت کامل آن را پش�ت س�ر گذاش�تند. در این بين البته برخی از نخبگان نمره خوبی کس�ب 
نکردن�د و چن�دان مراقب گفتن ها و نگفتن های خود نبوده و ب�ه تعبير رهبر معظم انقاب با خطر 

سقوط روبرو هستند. 
چه ش�د که بعضی نتوانس�تند از این مرحله ی س�خت و نفس گير انقاب عبور نموده و زمين گير 
ش�دند؟ به نظر می رس�د جهت روشن شدن ابعاد موضوع، ناگزیر هس�تيم بار دیگر حوادث اتفاق 
افتاده اخير را عميقًا برس�ی کنيم. به همين جهت سراغ کاظم انبارلویی، از روزنامه نگاران باسابقه 

و خوش فکر کشور رفتيم .

ديكتاتوری م�درن

  رضا راس�خ 
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بدهند. مردم گفتند انشاء را قبول نداريم چون همسو با 
گفتمان پيشرفت و خدمت نيست اما اين ديكته را بدون 
اينكه اصاًل بُعد حمايت های رهبری، بخش عظيمی از 
روحانيت، مراجع و بزرگان، بدنه ی دانشگاه ها و اساتيد 
را در نظر بگيريم، بررسی می كنيم. ما اصاًل بايد ببينيم 
اين ديكته ی 4 ساله ای كه نوشته شده صحيح است يا 
غلط؟ ما تمامی اقدامات دولت نهم را در ابعاد اقتصادی، 
اجتماع��ی و فرهنگی ارزيابی كرديم و متوجه ش��ديم 
دول��ت نهم در تمام زمينه ها نم��ره ی قابل قبولی می 
گيرد و می توانيم با افتخار از دولت نهم حمايت كنيم.

 : ش�ما طيف طرف�داران کاندیداه�ا را چگونه 
تحليل می کنيد؟

 در 10 روز اول ديدي��م اص��اًل با ي��ك انتخابات روبرو 
نيستيم بلكه با يك جنبش اجتماعی روبرو هستيم كه 
يك س��رش در آن طرف مرزهاس��ت و يك س��رش در 
داخل كش��ور كه خود، حلقه ها و طيف های بسياری را 
در بر می گيرد. حرف اول اين جنبش اجتماعی »نه به 
احم��دی نژاد« بود و اين نه به احمدی نژاد خيلی ها را 
در داخ��ل و خارج به هم وص��ل كرد و به صرف همين 
نكته كس��انی كه اصوالً معاند نظام بودند اين انتخابات 
را تحري��م نكردند. در اينجا صورت مس��ئله تغيير كرد. 
صورت مس��ئله اين ش��د كه در جنبش اجتماعی اصاًل 
بحث انتخابات مطرح نيست و از نشانه های آن می توان 
به اردوكش��ی های خيابانی قبل از اعالم نتايج انتخابات 
اشاره كرد. اولين حرف آن ها اين بود كه رئيس جمهور 
فعل��ی دروغگ��و و فريب كار اس��ت. در تظاهرات تبليغ 
كردن��د »دروغ ممنوع«. بعد چيزهای ديگری ش��ايعه 
كردند، مثاًل اگر موسوی انتخاب نشود انقالب می شود 
يا اگر فالن ش��ود چه و چه می ش��ود! در اينجا متوجه 
شديم كه اين ها فراتر از انتخاب يك رئيس جمهور فكر 
می كنند و به دنبال تغيير س��اختارهای نظام هستند. 
اين مسئله باعث شد كه خيلی ها احساس خطر كنند. 
مردم اينجا احس��اس خطر كردند ك��ه چه اتفاقی دارد 

می افتد؟
ب��ا ركورد 24/5 ميليون رأی ب��رای آقای احمدی نژاد، 
آقايان آنقدر سر و صدا كردند كه نتوانستيم اين زلزله ی 
اعتقادی  كه در نظام رخ داده بود را به روشنی ببينيم. 
م��ا اين چنين ركوردی را در هيچ انتخاباتی نداش��تيم، 
اين سرمايه ی اجتماعی بزرگی است، ما اين را بايد قدر 
بدانيم. البته آن ها هم توانس��ته بودند بخش هايی از به 
اصط��الح متدينين و معتقدين به نظام را جمع كنند و 
آن رأی 13 ميليون��ی هم رأی كمی نيس��ت. ما بايد به 

عقائد آن ها احترام بگذاريم. 
 : اس�تراتژی تبليغاتی آقای احمدی نژاد بر چه 

مبنایی استوار بود؟
من آقای احمدی نژاد را می شناس��م، ايش��ان انس��ان 
بس��يار با هوش وشجاعی است. پيش خود  گفتم كسی 
كه آنقدر هنر داش��ت و در دوربان 2 سيلی به آمريكا و 
اس��رائيل زد و در كلمبيا صهيونيس��ت ها را رسوا كرد، 
حتم��اً يك راه حلی برای اين موض��وع دارد. اولين روز 
مناظره وقتی ايش��ان ديد آن ها مس��ئله انتخابات را به 
يك جنبش اجتماعی تبديل كرده اند، صورت مس��ئله 
را ع��وض كرد و بعد اين مس��ئله را مطرح كرد كه اين 
3 نفر، 3 نفر نيس��تند بلكه يك نفر هستند و محوريت 
اصلی آن ها هم آقای هاشمی است. يعنی ايشان گفتمان 

پيشرفت و خدمت را به گفتمان فساد ستيزی و مبارزه 
با فساد تبديل كرد. خوب اين، صورت مسئله ی رقابت 
را تا حدود زيادی تحت تأثير قرار داد، به صورتی كه بعد 
از آن ما شاهد س��ونامی در گرايش مردم بوديم، يعنی 
تمام گس��ل های سياسی در داخل و خارج فعال تر شد 
و هيچ گس��ل سياس��ی نبود كه به اصطالح بی تفاوت 
باش��د. يعنی ما در مقابل آن جنبش اجتماعی، جنبش 
فساد ستيزی و به اصطالح تكريم انقالب، نظام و حركت 
در مس��ير امام را به راه انداختيم. ظاهراً روز چهارشنبه 
بود كه ميتينگ مصالی تهران را داش��تيم، اين ها هم 
راهپيمايی از تجريش تا راه آهن را داشتند. قبل از اين 
هم نامه ی آقای هاش��می رفسنجانی را منتشر كردند 
كه برای خيلی از مطلعين، نامه ای تلخ بود، ايش��ان هم 
انتظار داش��تند رهبر معظم انقالب به اين نامه پاس��خ 
دهند و در محاسباتش��ان اين گون��ه پيش بينی كرده 
بودند كه رهبر معظم انقالب هر پاسخی كه بدهند می 
تواند در تحريم معادله ی رأی مؤثر باش��د. مقام معظم 
رهبری هم با درايت و هوش��مندی ك��ه به خرج دادند 
پاسخی به آن نامه ندادند. در آن نامه به برخی آشوب ها 
و خشونت ها به صورت پيشگويی اشاره شده بود. مسئله 
انتخابات دهم از صورت رقابت چهارضلعی بودن خارج 
شد و به صورت دوضلعی تبديل شد. در انتخابات دوره 
ی هشتم يك تفاوت بود، ما واقعاً يك انتخابات هفت و 
يا هشت ضلعی را اداره كرديم. در انتخابات دوره ی قبل 
هم كه چندضلعی به دوضلعی تبديل شد. البته دوضلعی 
دور نهم به اين مفهومی كه اين بار اتفاق افتاد، نبود. در 
انتخابات دوره ی هشتم يك انتخابات هشت ضلعی بود، 
چهارضل��ع آنها بودند، چهارضلع م��ا و اصاًل رقابت هم 
خيلی جدی نب��ود و آقای توكلی و آقای رضايی دقايق 
آخ��ر بازی بيرون آمدند ام��ا انتخابات چندضلعی باقی 
ماند. انتخابات دهم هم قرار بود چهارضلعی باش��د ولی 
هنر اين س��ه نفر آنقدر نبود كه ثابت كنند ما واقعاً سه 
ضلع هستيم و لو دادند كه يك ضلع هستند. بعد كه لو 

دادند يك ضلع هس��تند قاعدتاً طرفدارانشان به هر سه 
نفر اين ها كه رأی نمی دهند يعنی رأی آقای محس��ن 
رضايی بيش از اين حرف ها بود و قبول داريم رأی آقای 
كروبی بيش از اين هاس��ت اما وقتی بازی دوضلعی شد 
يك كس��ی كه می خواهد برود پای صندوق نمی تواند 
به س��ه  نفر رأی بدهد بلكه بايد به يك  نفر رأی بدهد. 
بنابر اين اينجا سر آقای كروبی و آقای رضايی كاله رفت. 
اين ها نبايد در بازی دوضلعی ش��ركت می كردند و در 
حقيق��ت با اين كار تير خالص به س��رمايه اجتماعی و 

اعتبار سياسی خودشان زدند. 
 : ش�ما در فرمایش�اتتان به جنب�ش اجتماعی 
اش�اره کردید، حال با توجه به اینکه هر جنبشی 
برای دوام باید محور مقابل خود را مش�خص کند، 
این جنبش برای خود چه ضدیت و خط قرمزهایی 

مشخص کرده بود؟
درست اس��ت، جنبش اجتماعی اول ضديت و قيديت 
خودش را مشخص می كند، مثاًل ما وقتی جنبش امام 
را بررس��ی می كنيم مش��اهده می  نماييم كه ضديت 
جنبش امام، اس��رائيل و آمريكاست. اگر اين را نداشته 
باش��د اصاًل جنبش نيس��ت. اين جنبش هم قيديت و 
ضديتش را با آقای احمدی نژاد تعيين می كند. بنابراين 
برای تأمين اين هدف به سراغ كسانی می روند كه اين 
اهداف را تأمين كنند. حاال در اين وضعيت وابستگی ها 
و گرايشات قومی و حزبی آن ها حائز اهميت نيست. در 
اصل فضای اصلی اين ماجرا را ش��خص آقای هاش��می 
مديريت می كرد. آقای هاشمی هيچگاه پنهان نمی كرد 
ك��ه با دولت آق��ای احمدی نژاد يا خ��ود احمدی نژاد 
مخالف است و اين موضوع در نامه ی آخرش به رهبری 

هم مشخص بود و موضوع پنهانی نيست. 
بنابراين، آنها يك ضلع مسئله بودند. چرا محاسبات آنها 
در اين جنبش غلط از آب درآمد؟ اين ها فكر می كردند 
كه با يك هجوم تبليغاتی، يك بمباران ش��ديد و اينكه 
بگوييم اين آدم دروغگو و فريب كار است، همه ی مردم 

ك�ه  گذاش�ت  مش�اركت  ب�رای  نصاب�ی  و  اس�ت  اس�تثنائی  و  ف�رد  ب�ه   منحص�ر  كام�ًا  انتخاب�ات  اي�ن 
اخي�ر  انتخاب�ات  ك�ه  حال�ی  در  اس�ت  درص�دی   85 نظي�ر  ب�ی  رك�ورد  منطق�ه،  و  اي�ران  جه�ان،  در 
ب�ود غرب�ی  دموكراس�ی  تحقي�ر  اي�ن  ك�رد؛  تجرب�ه  را  درص�د   43 زي�ر  مش�اركت  اروپ�ا  اتحادي�ه 
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دستش��ان را باال می برند و می گويند بله درست است. 
اگر هم پيروز شد و ما بگوييم متقلب است، مردم قبول 
می كنند و می ريزند در خيابان ها. اين صورت مس��ئله 
ی آن ه��ا بود و اتفاقاً آقای موس��وی هم در مصاحبه با 
مجله تايمز گفته بود بحث انتخابات بخشی از تغييراتی 
اس��ت كه قرار است اتفاق بيفتد و بعد خبرنگار پرسيده 
بود، اگر شما رأی نياوريد چه می شود؟ گفته بود: پيام 
من قباًل به مردم رسيده است و انتخابات بخشی از اين 

تغيير است.
 : آقای احمدی نژاد چطور توانس�ت این توطئه 

را خنثی کند؟
به نظر من آقای احمدی نژاد فرد بس��يار باهوشی است 
و ايش��ان كسی نبود كه به اصطالح با دست خالی وارد 
اين انتخابات شده باشد. تماس چهره به چهره ايشان با 
مردم، تماس با خانواده ی ش��هداء، تماس با نخبگان و 
ارتباطات وسيعی از اين دست را هيچ رئيس جمهوری 
در ايران نداشته است. در هر مالقاتی جمعی از نخبگان، 
علماء و دانش��گاهيان می آيند و با او ارتباط برقرار می 
كنند. بعضی ها فكر می كنند نخبگان فقط همين هايی 
اند كه در تهران هس��تند و تازه همه تهران هم نه! بلكه 
فقط همين هايی كه در شمال شهر تهران هستند. اصاًل 
اينطور نيس��ت، ايران 1 ميلي��ون و 648 هزار كيلومتر 
مربع وسعت دارد. ايران تنها تهران و شمال شهر و محله 
های اعيانی نيست. فقط سعادت آباد و ميدان محسنی 
نيست، در بشاگرد هم ايرانی زندگی می كند، در عمق 
روس��تاهای خراس��ان جنوبی و بوشهر هم آدم هستند. 
احمدی نژاد رفت و با همه ی اين ها تماس گرفت. اين 
24 ميليون رأی از كجاس��ت؟ اين ها شعار نيست. يكی 
از دوس��تان می گفت در زنجان ديدم پيرزنی گريه می 
ك��رد و تبليغ احمدی نژاد را انج��ام می داد. می گفت 
من به هر كس��ی نامه نوشتم، به دادم نرسيد، به رئيس 
جمهور نامه نوش��تم و او جواب من را داده اس��ت. اين 
مطلب با اهميتی است، يعنی مردم احساس كردند اگر 
صدايی در عالم درآيد و كمكی بخواهد، كسی هست كه 
كمكشان كند. دشمنان چقدر راجع به اين مرد اشتباه 
كردن��د، اين مرد كار خ��ودش را كرده و رأی حالل هم 
از اين مردم گرفته است. حتی در بازشماری معلوم شد 
رأی او را كمت��ر خوانده اند. لذا در مظلوميت اين دولت 
شكی نيست. در هر صورت احمدی نژاد در عرصه عمل 
و با كار برای مردم توانست جنگ روانی موجود را خنثی 

كند.
 : برخورد جناح مقابل در برابر این اس�تراتژی 

آقای احمدی نژاد چه بود؟
 آقای موس��وی در تهران 2/166/000 رأی آورد، آقای 
احمدی ن��ژاد 1/800/000 رأی. ول��ی آنها به گونه ای 
رفت��ار می كنند كه انگار اص��اًل در تهران هيچ كس به 
احمدی نژاد رأی نداده اس��ت. خوب اين 1/800/000 
نف��ر هم آدم اند، تازه اگر اس��تان ته��ران را هم در نظر 
بگيريم باز رأی احمدی نژاد بر رقبا غلبه دارد. مردم يك 
دفعه متوجه شدند كه اصاًل با يك افرادی روبرو هستند 
كه گرايش نژادپرس��تی دارند، اي��ن ها فقط می گويند 
ما رأی می آوريم، ما رأيمان رأی اس��ت. بايد حس��اب 
شود كه جنوب شهر تهران در اين ميان چه كاره است؟ 
وقتی رئيس جمهور تعيين می كنند، فقراء، محرومين 
و مس��تضعفين چه كاره اند؟ در اين انتخابات معلوم شد 

گ��روه های معان��د نظام، امنيت نظ��ام را هدف قرار می 
دهند، رهبری نظام و ساختارهای قانونی نظام را هدف 
قرار می دهند. حتی حيثي��ت اين نهادها را هدف قرار 
می دهند. مردم سؤال می كنند، آقای مهندس موسوی، 
آقای كروبی و آقای رضايی شما با همين قاعده ی بازی 
آمديد و اسم نوشتيد، با همين قاعده ی بازی وارد رسانه 
ی ملی ش��ديد و صحبت كرديد، شما اعالم كرديد كه 
التزام عملی به قانون اساسی داريد. خوب قانون اساسی، 
شورای نگهبان را داور می داند، ولی شما می گوييد ما 
اين داور را قبول نداريم. آقای موس��وی شما نوشته ايد 
كه التزام عملی به واليت فقيه داريد، اما ولی فقيه آمدند 
نماز جمعه و در آنجا اتمام حجت كردند و ش��ما توجه 
نكرديد. بعد از نم��از جمعه و در روز 30 خرداد كه روز 
اعالم جنگ منافقين با نظام جمهوری اس��المی است، 
با دعوت رس��می مجمع روحانيون مبارز تظاهرات غير 
قانونی از ميدان انقالب ت��ا ميدان آزادی ترتيب داديد! 

يعنی می خواستيد هم انقالب و هم آزادی اين مملكت 
را زمي��ن بزنيد! خوب مردم ك��م كم پی به ماهيت اين 
قضيه بردن��د. من بعيد می دانم در ح��ال حاضر آقای 
مهندس موس��وی 13 ميليون رأی داشته باشد و آقای 

كروبی هم رأی اندكی خواهد داشت. 
اي��ن ها فكر می كنند اين مردم��ی كه می آيند و رأی 
می دهند چك سفيد به طرف داده اند. اينگونه نيست، 
من حتم دارم اگر اآلن انتخابات برگزار ش��ود رأی آقای 
احم��دی نژاد بيش��تر از 24/5 ميليون اس��ت و چيزی 
ح��دود 30 ميليون خواهد ب��ود. چون خيلی از مردم از 
آقای موسوی دلخور هستند، آنها می گويند ما به شما 
رأی داديم اما شما آمديد و امنيت ما را مورد هجوم قرار 
داديد. يكی از كسانی كه به آقای موسوی رأی داده بود، 
برای بنده تعريف می كرد كه طرفداران آقای موس��وی 
در تظاهرات شيشه ماشينش را شكستند و به زن و بچه 
ی م��ردم بد و بيراه  گفتن��د. اصاًل اين ها مرز خودی و 
غيرخودی هم ندارند؛ ما كه به ميرحس��ين رأی داديم، 
پس چ��را ما را می زنيد؟ واقعاً اي��ن كار را كردند و در 
جاهای مختلف كس��انی بودند كه به آقای موسوی رأی 

داده بودند ولی بعدها مورد هجوم همين لشكر خيابانی 
عصبانی و ناآرام قرار گرفتند. اين ظهور يك ديكتاتوری 
مدرن است، ديكتاتوری بخشی از طبقه ی متوسط؛ اين 
ديكتاتورها از نوعی هستند كه هيچ كس را قبول ندارند. 

فقط می گويند ما بايد از صندوق رأی بيرون بياييم.
من به ش��ما عرض كنم، جالب اين اس��ت كه اين ها بر 
ابطال انتخابات اصرار داش��تند. هيچ دليل و سندی هم 
ارائه ندادند. چرا؟ چون در جمع بندی هايش��ان به اين 
نتيجه رسيده بودند كه اگر ما انتخابات را ابطال كرديم و 
اثبات نموديم تقلب شده، اصاًل در دوره ی بعد انتخابات، 
احمدی نژاد نبايد باشد. اين ها می گويند اصاًل احمدی 
نژاد جزو رقبا نبايد باش��د كه ما انتخابات را دو مرتبه از 
دس��ت بدهيم. چون می دانند اگر او باش��د همان رأی 
را دارد و ش��ايد هم رأی او بيش��تر ش��ده باشد. آقايان 
دموكراسی را قبول ندارند. دموكراسی يعنی يك روش 
معين برای رسيدن به نتايج نامعين، اين تعريف خاص 

دموكراس��ی اس��ت كه همه ی دنيا اين را می فهمند. 
يعنی ما جمع می شويم و می رويم پای صندوق. روش 
مش��خص اس��ت، من رأيم را در صندوق می اندازم اما 
اينك��ه چه كس��ی از صندوق درمی آي��د از قبل معلوم 
نيس��ت. بعد از شمارش آراء مشخص می شود. اما آقای 
موسوی، شب پايان ش��مارش آراء و قبل از اتمام رأی 
گيری مصاحبه می كند و برايش از طرف افراد مختلف 
پيام تبريك می آيد. اينجاست كه مشخص می شود آنها 
اصاًل دموكراسی را قبول ندارند، آنها آزادی ملت را قبول 
ندارن��د، رأی ملت را قبول ندارن��د. لذا رأی ملت، ميزان 

است نه خوش آمد چند نفر عنصر داخلی و اجنبی. 
 : جن�اح مقابل احمدی نژاد ب�رای تقویت خود 
چگونه استراتژی »نه به احمدی نژاد« را در ميان 

نخبگان مدیریت می کرد؟
مديريت ذهن نخبگان از دو طريق صورت می گرفت:

يك ، دادن اطالعات غلط .دو، تحليل مبنی بر اطالعات 
غلط و اينكه يك تصوير س��ياه از احمدی نژاد نش��ان 
داده شود و همه را در »نه به احمدی نژاد« بخواهند توجيه 
كنند. اين قدرت رسانه ای آنها بود كه در داخل و خارج 
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با هم ارتباط داش��ت. ببينيد م��ا در اين انتخابات چه 
وضعيتی داش��تيم؛ ما در انتخابات، انتخاب ديو و پری 
يا سياه و سفيد كه نداريم. اين ها انتخابات را انتخاب 
دي��و و پری كردند. يك طرف دي��و، طرف ديگر پری، 

يك طرف سياه سياه، يك طرف سفيد سفيد. 
بر فرض من و ش��ما با هم يك دعوای خانوادگی داريم. 
اگر من و شما دعوايمان را ادامه بدهيم هيچ اتفاقی 
نم��ی افتد. اما آنجا كه همس��ايه ها مداخله می كنند، 
موضوع صورت ديگری پيدا می نمايد، آن هم همسايه 
ای ك��ه نه من را قبول دارد نه تو را. در اين حال ممكن 
اس��ت در نهايت هم من بازنده ش��وم هم تو. چرا؟ برای 
اينكه كس ديگری در حال مديريت است، نخبگانی كه 
اجازه دادند آمريكايی ها و انگليسی ها به نوعی در اين 
انتخابات بازيگری كنند، بايس��تی در اعتقادات التزامی 
خ��ود به ايران و نظام تجديدنظر كنند و اگر بگوئيم كه 
اين افراد خيلی آدم های درس��تی نيستند، بيراه نگفته 
ايم. چرا وقتی رهبری گفتند بياييد حس��ابتان را از آنها 
جدا كني��د، نيامدند؟ اقتداری كه آقای احمدی نژاد در 
4 س��ال كس��ب كرد، به گونه ای بود كه اوباما را به زانو 
درآورده بود. پيام نوروزی اوباما نشانه ی به زانو درآمدن 

آن ها بود. 
 : ب�ا مطالع�ه و تطبي�ق صحنه های حس�اس 
تاریخ و ی�ادآوری لحظات تلخ بع�د از انتخابات 
22 خ�رداد، ناخواس�ته ذهن انس�ان به س�مت 
انقاب ه�ای مخملی گرایش پي�دا می کند ولی 
ب�ه محض بيان این مطلب ب�ا مخالفت طرفداران 
کودتای س�بز مواجه می ش�ویم. نظرتان در این 

باره چيست؟
م��ا ادعا می كنيم، آنها در فكر و تدارك انقالب مخملی 
بودند. برخی از اس��ناد و مدارك آن نيز تا كنون منتشر 
ش��ده و اگر قبول ندارند، بيايند و رد كنند، بيايند عليه 
آمريكايی ها بيانيه بدهند و صحبت كنند. شما می رويد 
در رس��انه ه��ای خارجی صحبت می كني��د و بعد می 
گوييد ن��ه، به دنبال انقالب مخملی نبوديم! من اس��م 
نمی برم اما بس��ياری از كادره��ای اوليه ی اتاق فرمان 
اين  جريانات با »بی بی سی« صحبت كردند. يعنی تير 
خودشان را در تفنگ دشمن گذاشتند و شليك كردند. 
اي��ن كار را برای چه می كنن��د؟ اآلن در اين مملكت 
هزاران مس��ابقه انجام می شود، ده ها انتخابات انجام 
شده و ما با هم رقابت می كنيم. اگر شما پيروز شديد 
من دست شما را می بوسم، از آن طرف هم اگر من پيروز 
شدم شما می آييد تبريك می گوييد و بعد از آن تازه كار 
برای كشور شروع می شود. اما اين دوستان ظاهراً به فكر 

پيروزی و شكست نبودند بلكه به دنبال تغيير بودند. 
 : علت شکست این جنبش اجتماعی را چگونه 

بررسی می کنيد؟
برای بررسی علت شكست اين جنبش بايد 30 خرداد را 
تحليل كنيم. همانطور كه 30 خرداد سال 60، منافقين 
با س��يلی مردم و نظام به صدام پيوس��تند، اين جريان 
ه��م فكر می كرد در 30 خرداد می تواند كاری كند اما 
اش��تباه بزرگی را مرتكب شد. اين ها متوجه شدند كه 
نمی توانند هزينه ای بپردازند. يك جنبش بايد هزينه 
بپردازد، آيا شما حاضريد در خيابان يك سيلی بخوريد 
و بايس��تيد؟ شما كه در اس��تخر و جكوزی های مدرن 
و اش��رافی اوقات گذرانده ايد، اصاًل حاِل مبارزه داريد؟ 

دش��من يك چيزی گفت، ش��ما هم آمديد در خيابان. 
حاضريد مثل ما بسيجی ها تا آخرين قطره ی خونتان 
را برای حفظ نظام هديه كنيد؟ متوجه باش��ند اگر يك 
موقعی بخواهند به خط قرمز های ما، نواميس اعتقادی 
م��ا و نواميس نظام ما چ��پ نگاه كنند؛ مردم آنچنان با 
اين ها برخورد می كنند كه حساب خودشان را داشته 
باشند. در كل چه پياده نظام و چه رهبران اين جريان، 
طاق��ت هزين��ه دادن را ندارند و همين باعث ش��د كه 

شكست بخورند. 
 : 13 ميليون رأی آقای موسوی را چه کسانی به 

صندوق انداختند؟
در اين 13 ميليون اقشار ضعيف بودند، انسان های سالم 
و مورد احترام بودند ولی اين ها با اين 13 ميليون بازی 
كردند. من بسياری از دوستان خودم را می شناسم كه 
انسان های مؤدب به آداب دموكراسی هستند و گفتند 
ما تا پای صندوق می آييم و به موسوی رأی می دهيم 

اما بعد از آن تابع حكم صندوق هستيم.
 : آقای موسوی چگونه توانست این 13 ميليون 

رأی را جمع کند؟
نه جم��ع نكردند! اش��تباه نكنيد. اگر ايش��ان با عقائد 
واش��نگتن نشينان 13 ميليون را جمع می كردند، اآلن 
انقالب را سر و ته كرده بودند. اين 13 ميليون با ايشان 

همراهی نكردند. 
 : تحليل بعضی از کارشناسان این است که آن 
13 ميليون، بازی خوردند و اش�تباه کردند که به 

موسوی رأی دادند. نظر شما چيست؟
نه مردم درست رأی دادند. به قول عالمه ی طباطبائی 
انس��ان موجودی است تو در تو. يعنی يك اليه ای دارد 
كه وقتی وارد آن می ش��ويد، م��ی بينيد از آنجا داخل 
باطن ديگری می رويد. داخل اليه  دوم می بينيد باطن 
ديگ��ری هم وجود دارد. اين دوس��تان زود آخرين اليه 

ی خ��ود را ل��و دادند. مردم به اليه ی اول ايش��ان كه 
نشان از ش��خصی معتقد به امام و نخست وزير دوران 
دفاع مقدس داشت، رأی دادند. اما اليه های بعدی به 
زودی خود را نشان دادند و در حوادث بعد از انتخابات 
آنها را مشاهده كرديم. اليه ی دوم و سوم آشوب های 
خيابان��ی و قانون ش��كنی های پی درپی ايش��ان بود. 
مردم هيچگاه به اين اليه ها رأی نداده و نخواهند داد.
 : اتفاقات�ی که اخيراً در کف خيابان ها رخ داد 
و درواقع یک دموکراس�ی بَربَر گونه را به نمایش 
گذاشت، از همين الیه های پنهان شکل گرفت؟

يك تعبيری از امام معصوم نقل می كنند كه انس��ان 
موج��ودی اس��ت كه تدريج��اً به وجود آمده اس��ت و 
وجودش تدريجاً ظهور پيدا می كند. يعنی ش��ما يك 
آدم مؤمن هس��تی ولی وقت��ی داری خالف می كنی 
انگار ديگر مؤمن نيس��تی بلكه آدم ناجوری هس��تی. 
توبه كه می كنی در مسير حق قرار می گيری. انسان 
ه��ر روز يك ظه��وری دارد. به اصط��الح در ظهورش 

خودش را نشان می دهد.
پ��س اي��ن 13 ميليون آدم های درس��تی هس��تند و 
رأی درس��تی هم دادند، ما هم ب��ه رأی آن ها احترام 

می گذاريم. آنها به مهندس موس��وی زمان امام رأی 
دادند كه نخس��ت وزير امام )ره( بوده و در هشت سال 
جنگ زحمت كش��يده اس��ت. به مهندسی رأی دادند 
كه او را معتقد به نظام و واليت فقيه می دانستند، به 
موس��وی كه زنش محجبه بود و خودش متديّن. پس 
او كه رأی داده خودش معتقد به نظام و انقالب است. 
متديّن اس��ت و به موسوی با اين نگاه رأی داده است. 
اما موس��وِی روز رأی گيری، موسوِی مصاحبه ساعت 
11 ش��ب 22 خرداد، موس��وِی بيانيه ه��ا در فردای 
تأييد ش��ورای نگهبان ديگر موس��وِی قديم نيست، او 
خيلی زود اليه دوم و س��ومش را نش��ان داد. مردم با 
آن موس��وی اول پيمان بستند نه با اين موسوی دوم. 
نش��انه هم دارد؛ چه نش��انه ای؟ اينكه آن 13 ميليون 
ب��ا آن بيانيه ها و اقوال و رفتار آقای موس��وی بعد از 
انتخابات همراه نشدند و ش��ما می بينيد جمعيتشان 
قبل و بعد از 22 خرداد يك تفاوت چش��مگيری دارد. 
حتی جمعيت هفته ی اول بعد از انتخابات با جمعيت 
بعد از نماز جمعه ی رهبری هم خيلی متفاوت است.

 : آیا آن کس�انی که با اعتماد به موسوی رأی 
دادند بعد از خواندن سلسله بيانيه های خانمان 

برانداز موسوی، باز هم به او اعتماد دارند؟
اين كه اهانت به آنهاس��ت. آنها م��ی گويند ما اعتماد 
كرديم ولی به اعتمادمان لطمه خورده است. مثاًل اآلن 
ش��ما به من اعتماد می كني��د و مبلغی را به من می 
دهي��د چون مرا امين می داني��د. چند روز بعد معلوم 
می ش��ود كه من در امانت خيانت كرده ام، خوب شما 
ديگ��ر آن اعتماد اوليه را به من نداريد. لذا اين آقايان 
به اعتماد م��ردم لطمه زدند. امروز من بيانيه ی آقای 
كروبی را خواندم، اين بيانيه را ش��ما هم بخوانيد. اصاًل 
ببيني��د اين كروب��ی نماينده ی امام در بنياد ش��هيد 
اس��ت؟ اين همان كروبی رئيس مجلس ششم است؟ 

هم��ان كروبی س��ال 42 اس��ت كه برای امام س��يلی 
خورد؟ اصاًل اينطور نيست؛ من نمی دانم آقای كروبی 
خودش اين بيانيه را می نويس��د يا ديگران برايش می 
نويس��ند؟ اما واقعاً هر كسی بيانيه را بخواند اين تفاوت 
فاحش را درمی يابد. پس ما با يك ُفرم از اقشار مردمی 
طرف هس��تيم كه يكی دستش باالست و يكی دستش 
پايي��ن. يعنی يك تعداد اندك��ی در آن 13 ميليون كه 
واقعاً خيلی اندك بودند، دستش��ان باال بود ولی آقايان 
همه را دست باال می بينند؛ گواه اين كم بودن هم تعداد 

كم اغتشاشگران است. 
 : ش�ما م�ی گوئي�د موس�وِی قب�ل و بع�د از 
انتخاب�ات با هم فرق دارد. ام�ا بعضی با توجه به 
یکسری سوابق ایش�ان، این انحراف را در زمان 
ام�ام )ره( ني�ز می بينند. اش�اره ایش�ان هم به 
مسائلی چون: مخالفت شدید شهيد حسن آیت، 
اس�تعفای غيرقانونی و غيروالیی آقای موسوی، 
مشکات او با قانون نخس�ت وزیری و دور زدن 
هایی که در پی آن رئيس جمهور را از یکس�ری 
اختيارات قانونی معاف ک�رد، قدرت طلبی های 
نقل ش�ده و کم توجهی در ام�ور مهم مورد نظر 

ش�ما م�ی روي�د در رس�انه ه�ای خارج�ی صحب�ت م�ی كني�د و بع�د م�ی گويي�د ن�ه، ب�ه دنب�ال انق�اب 
س�ی  ب�ی  »ب�ی  ب�ا  جريان�ات  اي�ن   فرم�ان  ات�اق  ی  اولي�ه  كادره�ای  از  بس�ياری  نبودي�م!  مخمل�ی 
كردن�د ش�ليک  و  گذاش�تتند  دش�من  تفن�گ  در  را  خودش�ان  تي�ر  يعن�ی  كردن�د.  صحب�ت  فارس�ی« 
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امام مانند جنگ و مواردی از این دست است. آیا 
شما نظر این تحليلگران را می پذیرید؟

نه  من اين تحليل را قبول ندارم. ما خودمان منتقدترين 
فرد به او در دوران نخس��ت وزيری بوديم. اما او را يك 
آدم معقول و انقالبی و طرفدار امام و نظام می دانستيم. 
آن نقاط س��ؤالی ه��م كه فرموديد، بلی اآلن فهرس��ت 
عظيمی از آن اش��تباهات را داري��م اما اين لطمه نمی 
زند و باعث نمی ش��ود ك��ه او را از خانواده ی انقالب و 

نظام ندانيم. 
با همه ی مناقش��اتی كه هس��ت نبايد راه را برای برگشت 
بست. باالخره خداوند تبارك و تعالی خودش راه هايی برای 
بازگشت انسان ها گذاشته است، خود انسان هم نمی تواند 
اين راه را مس��دود كند. ما می گوييم تصوير مثبتی كه از 
شما داشتيم و تصويری كه اين 13 ميليون قبل از انتخابات 
داشتند، با اين تصويری كه اخيراً پيدا كرده اند خيلی متفاوت 
است. كافيست ايش��ان فقط يك بار به آيينه نگاه كنند و 
خطوط خشم آلود پيشانی را ببينند، اين حالت افسردگی 
را ببينند. خودشان متوجه می شوند چه كار كردند. در دعوا 
آدم ه��ا امكان دارد حتی ح��رف بی ربط هم بزنند. ما می 
خواهيم اين بازی را جمع كنيم. آقای موسوی و كروبی جزء 
نظامند و از خانواده ی آن هستند مگر آن كه خودشان اصرار 
داشته باشند از اين خانواده بروند. حريف اصلی ما آمريكا و 

انگليس است. 
 : چرا دش�من خارجی به این اندازه از انتخابات 
اخير ریاست جمهوری در ایران خشمگين است؟ 
ب��رای اينكه م��ا آنها را رس��وا كرديم، رس��وايی ليبرال 
دموكراس��ی در اين اس��ت ك��ه در يك كش��ور جهان 
سومی مثل ما، انتخابات برگزار می شود و 85 درصد مردم 
مش��اركت می كنند و در اتحاديه اروپا با 250 سال سابقه 

ی ليبرال دموكراس��ی، 43 درصد مش��اركت می شود. 
خوب عصبانی ش��دن هم دارد. دموكراس��ی بدون رأی 
مردم يعنی هيچ! دموكراسی بدون صفوف مردم در پای 
صندوق ه��ای رأی، يعنی تير خالص و آنها اآلن چنين 

آسيبی ديده اند. آنها متوجه شدند اينجا تعريف جديدی از 
دموكراسی شده و چون خودشان قادر به زورآزمايی با اين 
نوع جديد نيستند، می آيند تا بازی را در اينجا بر هم بزنند. 
ما بايد برادران را نصيحت كنيم. مثالً وقتی آقای خاتمی 
به اصفهان رفته بود، جمعيت ميدان نقش جهان، جمعيت 
كمی نبود. آقای احمدی نژاد هم كه رفته بود آنجا پر شد. 
درست است كه جمعيت مستقبل از آقای خاتمی كمتر 
بود ولی به هر حال اين يعنی اينكه رقيب ما رقيب ضعيفی 
نبوده اس��ت. نبايد رقيب را ضعيف جلوه دهيم و خود او 
هم فكر نكند اگر رأی نياورده اس��ت يعنی هيچ طرفدار و 
هواداری ندارد. متأسفانه بيگانه دارد القاء می كند كه آقايان 
رأيی نداش��ته اند. نه اينطور نيست شما 13 ميليون رأی 
آورديد و رقيبتان هم 24 ميليون. قاعدتاً او رئيس جمهور 
است و شما هم بايد صبر كنيد و همكاری نماييد و مرتبه 

ی بعدی بياييد و دوباره رقابت كنيد. 
 : مردم در این 30 س�ال بعد از رفراندوم س�ال 
58 برای اولين بار یک چنين مشارکتی را از خود 
به جای گذاش�تند. به نظر ش�ما چه دالیلی باعث 
شد که مردم اینچنين به سمت صندوق های رأی 

هجوم آوردند؟
ما ادعا داريم كه اين انقالب به رأی مردم وابسته است. 
يعنی يك دموكراس��ی تمام عيار كه به تعبير خودمان 
مردم س��االری دينی است. باالخره مردم ما در اين 30 
ساله به نظام و س��اختار قانونی نظام اعتماد كردند كه 
ام��روز اين طور پ��ای صندوق ه��ای رأی آمدند، يعنی 
دليل اصلی حضور مردم همين اعتماد بود. البته درصد 
ناچيزی وجود دارد كه ب��ه نظام اعتمادی ندارد و روی 
محاسباتی گمان می كند گاهی بايد در انتخابات شركت 
كن��د و گاهی نه اما دليل اصلی حضور 40 ميليونی آن، 

گس��تره ی عظيم اعتماد است نه اين گستره ی كوچك 
گمانه زنی.

دليل بعدی اين اس��ت ك��ه دولت آق��ای احمدی نژاد 
شكاف بين ملت و دولت را پر كرد، اين اتفاق افتاد و ااّل 

اگر پر نمی شد اين مشاركت حاصل نشده بود، خيلی ها 
آمدند چون احساس می كردند هر كسی غير از احمدی 

نژاد، دولت را به چهار سال پيش باز می گرداند. 
 : یعنی در آن س�ال هایی که ميزان مش�ارکت 

55 درصد بوده، اعتماد نبوده است؟
چرا آن وقت هم اعتماد بوده اس��ت. اتفاقاً آنجا بيشتر 
از اآلن اعتم��اد ب��وده ولی برخی مردم ب��ه نتيجه ی 
انتخاب��ات راضی بودن��د. يعنی آنهايی ك��ه به نتيجه 
راض��ی بودند، نمی آمدند رأی بدهند. چون برايش��ان 
فرقی نمی كرد چه كس��ی انتخاب شود؛ به اين دليل 
نمی آمدند نه به اين دليل كه مخالف بوده اند. لذا در 
اين انتخابات مشاركت باال رفت چون همه ی كسانی كه 
فكر می كردند می توانند در نتيجه مؤثر باشند، آمدند. 
دوس��تان ما در طيف رقيب به اين اعتماد آسيب زدند 
ولی با اين حال به ش��ما قول می ده��م، در انتخابات 
بعدی رك��ورد جديدتری بزنيم و ارق��ام باالتر خواهد 
رفت. پس اعتماد مردم دارد باال می رود. بنابراين من 
فكر می كنم كه اين رأی زياد ناشی از اعتماد مردم به 

رهبر، به نظام و به ساختارهای قانونی است. 
 : ب�ه هر حال در این انتخاب�ات تعداد زیادی از 
آرای خاموش روش�ن ش�د. به نظر جنابعالی این 
کليد را بيشتر احمدی نژاد روشن کرد یا موسوی؟

ما دو دس��ته آرای خاموش داري��م: يكی خاموش های 
س��كوالر و ديگری خاموش های طرفدار نظام اسالمی. 
هرگروه به دليل متفاوت��ی از ديگری پای صندوق رأی 
نم��ی آمد. طيف اول می گوي��د هركس آمد من قبول 
ندارم چون اصاًل اس��اس نظام و س��اختار قانونی آن را 
قبول ندارم چه برس��د به كس��ی كه می خواهد از اين 
نظ��ام بيرون بيايد. طي��ف دوم می گويد هر كس بيايد 
ب��رای من فرق ندارد و من هركس را كه از اين مكانيزم 

بيرون آيد قبول دارم.
من فكر می كنم آقای احمدی نژاد، با مهندسی رأيی 
كه داش��ت قسمت اعظم آرای خاموشی را كه ناگاه در 
اين انتخابات روش��ن شده بود، جذب خود كرد. حتی 
اگر قسمتی از اين ها به احمدی نژاد رأی نداده باشند 
ام��ا زمينه س��ازی ايج��اد دغدغه برای آنها توس��ط 
احمدی ن��ژاد صورت گرفته اس��ت. چ��ون كارنامه 
ی او باعث اين دغدغه آفرينی ش��ده اس��ت. مثاًل از 
احمدی نژاد می پرسيدند كه شما گفتيد پول نفت را 
بر سر سفره های مردم می  بريد، ممكن است او هيچ 
دليل و سندی هم نداشت كه من اين كار را كردم اما 
رأی 24 ميليونی نشان می دهد كه پول نفت بر سفره 
مردم رفته اس��ت. شما صندوق ها ی رأی را باز كنيد، 
اين صندوق ها با ش��ما حرف می زنند. هر چه به طرف 
جنوب شهر، روستاهای فقير و مناطق محروم می رويد، 

می بينيد به احمدی نژاد بيشتر رأی دادند.
من فكر م��ی كنم اكثر آرای خام��وش را احمدی نژاد 
فعال كرد. آن دس��ته از آرای خاموش هم كه س��كوالر 
هس��تند خيلی كم هس��تند و اصاًل در انتخابات نقشی 
نداش��ته و ندارند. بنابراين بخش اعظمی از زنده شدن 
آرای خاموش و آرای خاكس��تری اآلن در سبد احمدی 
نژاد است. و اميدواريم ايشان مثل سابق به نحو احسن از 
اين پايگاه  اجتماعی گسترده در جهت پيشرفت كشور 

استفاده نمايند.

نظ�ام  طرف�دار  ه�ای  خام�وش  و  س�كوالر  ه�ای  خام�وش  داري�م:  خام�وش  آرای  دس�ته  دو  م�ا 
اس�امی. م�ن فك�ر م�ی كنم آق�ای احمدی ن�ژاد، ب�ا مهندس�ی رأيی كه داش�ت، قس�مت اعظ�م آرای 
خام�وش را ب�ه نف�ع خ�ود روش�ن ك�رد. حت�ی اگ�ر قس�متی از اي�ن ه�ا ب�ه احم�دی ن�ژاد رأی نداده 
باش�ند ام�ا كارنام�ه ی او زمين�ه س�از دغدغ�ه آفرين�ی ب�رای حض�ور اي�ن اف�راد در انتخاب�ات ش�د




