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 :انتخابات دهمين دوره ی ریاست جمهوری 
در م�وارد مختلف�ی  رک�ورد ش�کنی داش�ت. 
همانط�ور که م�ی دانيد یکی از ش�گفتی های 
انتخاب�ات حض�ور 85 درص�دی و 40 ميليونی 
شرکت کنندگان بود. به نظر شما این مشارکت 

را چطور می توان تفس�ير کرد؟ 
مردم در انتخابات 22 خرداد در درجه اول به نظام 
جمه��وري اس��المي رأي دادند چون ه��ر فردي با 
حضور خ��ود در پاي صندوق هاي رأي نش��ان داد 
كه اين ساز و كار را قبول دارد و اگر رأي نمي داد 
يعن��ي اينكه اين س��از و كار را قبول ندارد. طبيعي 
و بديه��ي اس��ت بعضي از افرادي ك��ه پاي صندوق 
ه��اي رأي حاضر نش��دند و رأي ندارن��د معتقد به 
نظام جمهوري اس��المي نيستند. مي توان اين گونه 
برداش��ت كرد از 15 درصد مردمي كه رأي ندادند، 
5 و ي��ا 10 درصد اي��ن گونه باش��ند. در يك نظام 
دموكراتي��ك اين درص��د چندان مهم نيس��ت و ما 
ب��ه جرأت م��ي توانيم اع��الم كني��م انتخابات دهم 
ثاب��ت كرد نظام جمه��وري اس��المي مقبوليت صد 
در ص��د دارد. در انتخاب��ات ه��اي دنيا  بر اس��اس 
حقوق اساس��ي هر چه انتخابات ها عمومی تر باشد 
ميزان مش��اركت كاهش مي يابد و درصد مقبوليت 
آن ب��ا مقياس پايين تری محاس��به مي ش��ود. اگر 
جامعه اي در انتخابات محل��ي خود مانند انتخابات 
شوراهاي شهر با مشاركت 60 درصدي مردم روبرو 
ش��ود آن انتخابات مقبول در نظر گرفته مي ش��ود 
و اگ��ر در انتخاب��ات هاي منطق��ه اي مانند مجلس 
در صورتيك��ه اين ميزان به 50 درصد برس��د و در 
انتخابات ملي مانند انتخابات رياس��ت جمهوري در 
صورتی كه مشاركت باالي 40  35 درصد باشد آن 
انتخابات را مقب��ول در نظر مي گيرند. حال اگر در 
انتخاب��ات ملي ما ميزان مش��اركت بيش از دوبرابر 
س��طح مقبول جهانی ش��ده و به 85 درصد رسيده 
يعن��ي اين نظ��ام 100 درصد از نظ��ر دموكراتيك 
بودن و ايجاد دموكراس��ي در جهان مقبوليت دارد. 
پس مردم در درجه اول به نظام جمهوري اس��المي 

رأي دادن��د. 
 : در دوره هاي قبل ميزان مشارکت کمتر بود، 
چه عاملي باعث افزایش مش�ارکت تا این سطح 

شد؟
يكي از عواملي كه باعث ش��د تا مردم پاي صندوق 
ه��اي رأي بيايند و اعتقاد خود را به نظام جمهوري 
اس��المي نش��ان دهند، صداقت، پ��ركاري و فعاليت 
واف��ر، رويكرده��ا و كاركردهای درس��ت دولت نهم 
بود. نتيجه رويكرد و كاركرد هميش��ه عملكرد است 

و اي��ن عملك��رد ب��راي م��ردم قاب��ل قب��ول ب��ود. 
در دوره هاي گذش��ته اينگون��ه نبود، در دوره هاي 
قبل از دولت س��ازندگي مش��اركت باالي سياس��ي 
وجود داش��ت. هم در دوره ي ش��هيد رجايي و هم 
در دوره ي مقام معّظم رهبري مش��اركت سياس��ي 
باالي 70 درصدي داشتيم. بعد از جنگ و در دوره  
ي دولت س��ازندگي در دور اول مش��اركت باالتر از 
50 درصد بود ولي در دور دوم مشاركت به مرز 50 
درصد رس��يد و در اين زمان هم كاهش مش��اركت 
سياس��ي و هم كاهش اقبال ب��ه رئيس جمهور وقت 

زلزله ی سياس�ی22 خرداد
»نه« به اس�تمرار 
س�ازندگی - اصاحات

ش�اید کمتر کسی باور می کرد جمهوری اس�امی اینچنين در صحنه سياسی دنيا بدرخشد و 
عاوه بر مطرح ش�دن به عنوان یک قدرت اصلی منطقه ای، الگوی جدیدی از دموکراس�ی را 
به جهان عرضه نماید. این مهم اما اتفاق افتاده و انتخابات ریاس�ت جمهوری دهم با مشارکت 
بی نظير 85 درصدی تأیيدی بر این ادعا اس�ت. دش�من اما طبيعی اس�ت که نتواند این عزت 
و ق�درت را ت�اب آورده و هر لحظه در کمين اس�ت تا ضربه ای به تنه�ا الگوی حکومت دینی 
در دنيا وارد کند. اتفاقات اخير را می توان در همين راس�تا بررس�ی نمود. جهت موش�کافی 
مش�ارکت مردمی در انتخابات جاری به س�راغ حميد رس�ایی یکی از نمایندگان اصول گرای 

مجلس هش�تم رفتيم که چهره ای بس�يار رس�انه ای دارد.

بازخوانی داليل افت و خيزهای مشاركت مردمی در ربع قرن جمهوری اسامی
  حس�ن قاس�می
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را داش��تيم. عل��ت طبيع��ي اش اين ب��ود كه مردم 
ناراضي ش��ده بودند و اين نارضايتي از انقالب نبود 
بلكه از رويكردها و كاركردهاي مس��ئولين بود و در 

نتيجه باعث نارضايتي مردم ش��ده بود. 
 :چرا مش�ارکت م�ردم در دوم خ�رداد 76 

افزای�ش یاف�ت!؟ 
مهمتري��ن دليل آن فعاليت جريان به اصطالح چپ 
سياس��ي وقت در نق��د و مبارزه و مقابل��ه با جريان 
سازندگي بود در صورتيكه جريان راست به دفاع از 
دولت س��ازندگي پرداخت و حتي شعار جناب آقاي 
ناطق اس��تمرار حركت دولت سازندگي بود. جريان 
چپ كه س��ردمدار آن روزنامه س��الم و تيم مجمع 
روحاني��ون بود، منتقِد دولت س��ازندگي بودند. پس 
در واق��ع م��ردم به نوع��ي به اص��الح رأي دادند و 
برداش��ت مردم از جريان های آن دوره به گونه اي 
بود ك��ه اين رويكردها و كاركرده��ا در حال تحول 

اس��ت و عملكردها تغيير خواهد كرد. 

 : تحليل شما در مورد انتخابات دوره ی هشتم 
چيست؟

پس از آنكه مدت زماني از فعاليت جريان اصالحات 
گذش��ت مردم كم كم متوجه شدند كه رويكردها و 
كاركردها تغييري نيافته اس��ت و در عمل نيز ديدند 
كه عملكرد تغيير نكرده اس��ت. همان تيم مديريتي، 
همان شيوه هاي مديريتي و همان تعارفات با فساد 
در جامع��ه باقي مانده اس��ت و فقط اس��م ها تغيير 
يافته و در رس��م ها تغييري ديده نمي ش��ود. منتها 
دول��ت اصالحات ب��راي اينكه خود را موفق نش��ان 
دهد به س��مت ساختارش��كني پي��ش رفت و با اين 
عمل به دنبال افزايش مش��اركت سياسي مردم بود 
و ش��عار خود را توس��عه فرهنگي و توس��عه سياسي 
ق��رار داد. ب��راي توس��عه فرهنگي به س��راغ وزارت 
فرهنگ ارش��اد اسالمي رفتند كه در آن زمان آقاي 
مهاجراني س��ردمدار ب��ود و به مطبوع��ات طرفدار 
خودش��ان بهاي زيادي مي دادند و توانستند توسط 
ايشان ساختارش��كني مدنظر را در مطبوعات شروع 
كنند. در توس��عه ي سياس��ي نيز به س��راغ وزارت 
كشور رفتند كه توسط آقاي عبداهلل نوري اين روند 
را ش��روع كردند و با گسترش احزاب، دامن زدن به 
حمايت ه��اي مالي زياد از احزاب ساختارش��كن و 
تش��كيل NGO هاي مختلف تالش كردند در اين 
زمينه توس��عه يابند. شايد مدت زماني شور و نشاط 
سياس��ي ايجاد ش��د اما كم كم به دليل آلوده بودن 
اين ش��ور و نشاط سياس��ي و به دليل معنا نداشتن 
اين ش��ور و نش��اط و عدم تطبيق آن ب��ا ايدئولوژي 

مردم دچار واپس زدگي از س��وي جامعه ش��د.
 جريان اصالحات نتوانس��ت جريان مشاركت باالي 
سياس��ي را ادامه ده��د و نش��انه آن انتخابات دوم 
ش��وراها ب��ود و ما در اين انتخابات به ش��دت دچار 
كاهش مشاركت سياسي از سوي مردم بوديم، يعني 
اين روند افزايش��ي كه بعد از دولت سازندگي شروع 
شد و در دوران اصالحات به اوج رسيده بود بخاطر 
عدم صداقت و عدم كارايي و عدم كاركرد كه مردم 
از اين جريان ديدند ب��ه يكباره و مجدداً با صندوق 
هاي رأي قهر كردند. اين زمان همان موقعی اس��ت 

كه رويكرد مردم به جريان  دوم خرداد كم ش��ده و 
اصولگراي��ان به پيروزی می رس��ند، علت اين اتفاق 

چه می تواند باش��د؟غير از آن چيزی كه گفتيم؟ 

  :به نظر ش�ما علت پي�روزي اصولگرایان چه 
بود؟

علت پيروزي كاماًل مش��خص است چون ما عده اي 
از افراد را داش��تيم كه حضور در پاي صندوق هاي 
رأي را تكليفي براي خود احس��اس مي كنند و آدم 
هاي تكليفي هم آدم هاي با انگيزه  و معتقد هستند 
و اينان به خوبي جريان دوم خرداد را مي شناسند. 
پس با اين كاهش مش��اركت سياس��ي ما توانستيم 
در انتخاب��ات ش��وراها مي��دان را به دس��ت بگيريم 
همي��ن جا باعث به خطا افت��ادن برخي از نيروهاي 

سياس��ي جريان اصولگرا شد و اين نيروهاي سياسي 
به ج��اي تحليل رفتار و علت حض��ور مردم اينگونه 
برداشت كردند كه برد جريان اصولگرا در مشاركت 
حداقلي اس��ت بنابراين ما نبايد زياد تالش كنيم كه 
مش��اركت ها حداكثري باش��د. چون اگر مش��اركت 
حداكثري باش��د مجدداً دوم خ��رداد تكرار خواهد 
ش��د و آن نتيجه اي كه از انتخابات حاصل مي شود 
يك جريان دوم خردادي است و اصولگرايي نيست. 
برخ��ي به دنب��ال اين موضوع بودن��د و بنده هم در 
انتخابات دوره نهم ش��اهد اين موضوع بودم؛ كساني 

بودن��د ك��ه دو پهلو صحب��ت مي كردند و كس��اني 
كه معتقد نبودند كه بايد ش��فاف در مورد مس��ائل 
سياس��ي كش��ور صحبت كنيم. حت��ي در فيلم هاي 
انتخابات��ي و در تبليغ��ات خود كاماًل خودش��ان را 
نش��ان دادند و و دنبال اين نبودند كه تكليفي عمل 
كنن��د. برخ��ي نيز رس��ماً اعالم م��ي كردند. در آن 
زم��ان جرياني از انتخابات ش��ورا ها به وجود آمد و 
آن جري��ان اصولگرايي همراه با عمل بود و به دنبال 
انجام تكليف بود و اعتقاد داش��ت زماني كه وظيفه 
اي را قب��ول م��ي كنن��د بايد آن كار را با س��المِت 
كامل و ب��ا پركاري، ب��دون رودربايس��تي همراه با 
آرم��ان گرايي انجام دهد و س��مبل آن ش��هرداري 
ته��ران بود. به عقي��ده بنده بعد از پي��روزي ما در 
ش��وراها مردم هنوز ب��ه جري��ان اصولگرايي اعتماد 

نكردند و علي رغم مش��اهده عملكرد در ش��هرداري 
تهران و س��ازمان هاي ديگر ك��ه جريان اصولگرايي 
حاكم ش��ده اس��ت ولي ب��ه دليل عملك��رد ضعيف 
برخي افرادي كه به عنوان ش��اخص و معيار جريان 
اصولگرايي ش��ناخته مي ش��دند و برخي از آنها نيز 
كانديداي رياس��ت جمهوري ش��ده بودن��د، اعتماد 
حداكث��ری نكردند در واقع مردم ب��ه خاطر فرار از 
آنه��ا به دامن اصالحات در س��ال 76 افتادند. مردم 
نظ��اره گر بودن��د و تصميم نمي گرفتن��د. همانطور 
ك��ه در انتخاب��ات مجلس هفت��م ما ب��ا پيروزي از 

76، فعاليت جريان به اصطاح چپ سياسي  مهمترين دليل مشاركت باالی مردم در دوم خرداد 
وق�ت در نق�د و مبارزه و مقابله با جريان س�ازندگي بود در صورتيكه جريان راس�ت به دفاع از 
دولت س�ازندگي پرداخت، حتي شعار آقاي ناطق نوری استمرار حركت دولت سازندگي بود.
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صن��دوق ها بي��رون آمديم، مش��اركت ب��ه صورت 
نامحس��وس كمي افزاي��ش يافت و ب��از دو ديد در 
جري��ان اصولگرايي به وج��ود آمد. اولين ديدگاه در 
مورد پيروزي در مش��اركت حداقل��ي و عدم تالش 
براي ايجاد مش��اركت حداكثري ب��ود. ديدگاه دوم 
معتقد بود كه اگر ما صادقانه و درس��ت براي مردم 
كار كني��م و در عين ح��ال پايبند به اصول و ارزش 
ه��ا و آرم��ان ها باش��يم آن چيزي ك��ه از صندوق 
بيرون مي آيد همين جريان اصولگرايي اس��ت البته 
اي��ن افراد در اقليت بودند و در بازي هاي سياس��ي 
و بازي دموكراس��ي خيل��ي به اين دي��دگاه ها بها نمي 
دادن��د چون جري��ان اصولگرايی، خ��ود پذيرفته بود 
ك��ه بايد در پاي صن��دوق، چيزهايی را فدا كنيم تا 
بتوانيم رأي بدس��ت بياوريم. اينجا به نظر من كمي 

مش��اركت افزايش پيدا كرد. 
پله س��وم پل��ه انتخابات نه��م بود كه اي��ن مرحله 
اوج درگي��ري اي��ن دو جريان سياس��ي در جريان  
اصولگرايي بود كه اصل آن آغازگر يك ش��كاف شد. 
در جريان انتخابات نهم ما شاهد بوديم كه كانديداهاي 
مختلفي حضور پي��دا كردند با گرايش ه��ای مختلف 
از طعم��ي كه باب ميل آن ط��رف آب و راديوهاي 
خارج��ي بود )آق��اي معين( و طعمي ك��ه ميانه رو 
ب��ود هم از طرف داخ��ل و از خارج م��ورد حمايت 
قرار مي گرفتند )آقاي هاش��مي(. تا كس��اني كه در 
جري��ان اصولگرايي بودند اما دچار مش��كل ديدگاه 
كاهش مش��اركتي بودند و عقيده داش��تند كه بايد 
دو پهلو س��خن گفت تا بتوانيم آرا قش��ر خاكستري 
را بدس��ت بياوري��م. در آن زمان بود ك��ه يك نماد 
ديگ��ري از جريان اصولگرايي حض��ور پيدا كرد كه 
خيلي صريح، ش��فاف و روشن از شهدا، واليت، عدم 
بي تعارفي و مبارزه با فس��اد با مردم س��خن گفت. 
م��ردم هم خاطره كمرنگ��ي از عملكرد آنان در حد 
ته��ران و ش��هرداري تهران داش��تند افرادي كه در 
ش��هرها و شهرس��تان هاي��ي به جز ته��ران زندگي 
مي كردن��د اطالعي از عملكرد ش��هرداري تهران و 
آقاي احمدي نژاد نداش��تند. در اين زمان باز كمي 
مش��اركت افزايش يافت و مردم بع��د از اعتماد باال 
در دوم خرداد و در مواجهه با بن بس��ت ايجاد شده 
احس��اس مي كردند فريب خ��ورده اند ديگر به اين 

زودي ه��ا و ب��ه راحت��ي اعتم��اد نم��ي كردن��د. 
حت��ي به نظ��ر بن��ده در انتخاب��ات دوره قبل تمام 
رأي 17 ميليون��ي آقاي احم��دي نژاد در دور دوم 
رأي خودش��ان نب��ود و در واقع بخش��ي از آن عدم 
رأي به رقي��ب بود. مردم نمي خواس��تند در دامن 
آقاي هاش��مي رفس��نجاني و رفتارهاي مديريتي و 
آن رويكرد و كاركرد ايش��ان ق��رار بگيرند. بنابراين 
برخ��ی از مردم ب��رای مخالف��ت با آقای هاش��می 
حتی با عدم ش��ناخت آقای احمدی نژاد به ايش��ان 
رأی دادند. در اين مقطع هم باز ش��ما ش��اهد يك 
مش��اركت عظيم نبودي��د. از اينجا به بعد دولت نهم 
ش��روع شد و با همه مشكالت، سختي ها، كارشكني 
ها و س��نگ اندازي ها بايس��تي با دو جريان مبارزه 
م��ي كرد. اول جريان اصالح��ات بود كه روز به روز 
خيان��ت ها، ع��دم صداقت، عدم اعتق��اد به مردم و 
رأي مردم توس��ط ايش��ان بيشتر مش��خص مي شد 

دوم هم به ش��كلي باي��د با جري��ان اصولگرايي كه 
ه��م دوش و هم نام خودش ب��ود مقابله مي كرد به 
ويژه كس��اني در اي��ن جري��ان در انتخابات خود را 
رقيب آقاي احمدي نژاد مي ديدند و خود را رئيس 
جمهور مي دانس��تند و برخ��ي اعالم مي كردند كه 
20 سال ما در مقابل چشم مردم بوده ايم و حاال به 
يكب��اره كس ديگري اعتماد م��ردم را به خود جلب 
كرده اس��ت. البته هنوز ه��م آن تنش وجود دارد و 
هن��وز هم بنده اليه هاي بس��ياري را در نگاه برخي 
از ش��خصيت ها مي بينم كه از دس��ت احمدي نژاد 
عصباني هس��تند و اذعان م��ي كنندكه احمدي نژاد 

را كه كس��ي نمي ش��ناخت. 
در اي��ن ميان��ه دولت نه��م كار خود را ب��ا مقابله با 
آن جريان ش��روع ك��رد البته دولت ب��ا آن جريان 
مس��تقيماً مقابل��ه نم��ي ك��رد ول��ي آن ه��ا حمله 
مي كردند و دولت بايس��تي دف��اع مي كرد. ديگري 
جري��ان همزاد خودش كه متأس��فانه همجنس نبود 
و باي��د با اين جريان هم حركت مي كرد. مردم هم 
در اين ميانه بايس��تي تفاوت دو جريان اصولگرايي 

را تش��خيص مي دادند.
ل��ذا در آخر می بينيد كه دول��ت نهم به لطف الهي 
و ب��ه خاط��ر پايبندي ب��ه ارزش ه��ا و آرمان هاي 
انق��الب، قاطعي��ت، عدم تع��ارف و تبعيت از واليت 

توانس��ت به يك كارنامه موفق دس��ت پيدا كند. 

 : وج�ه تمای�ز دو جری�ان اصولگ�را از ه�م 
چيس�ت؟ به چه دليل این دو جریان را همجنس 

نمي دانيد؟
از صداق��ت همراه با عمل مي ت��وان به عنوان يكي 
از مهمتري��ن خصوصيات دولت نه��م نام برد. مردم 
حرف��ي را از دول��ت نه��م نش��نيدند ك��ه در جهت 
اصولگرايي باش��د ولي در عمل متفاوت با آن باشد. 
مردم ش��ايد حرفي نزنند اما اين رفتار را تش��خيص 

مي دهند و به موقع جواب مي دهند. 

 : در انتخاب�ات ده�م اگر بخواهي�م آراء را به 
تحليل بنش�ينيم به ای�ن نتيجه می رس�يم که 
انتخاب�ات ب�ه نح�وي دو قطبي ش�د. نظر ش�ما 

چيست؟
بله، انتخابات قطعاً دو قطبي ش��د ولي س��ه جريان 
در انتخاب��ات حضور داش��تند ك��ه اصولگرايان خود 
ب��ه دو جريان تقس��يم ش��دند كه يك��ي از آن ها با 
آرمانگراي��ي و عم��ل همراه نب��ود و ديگري با عمل 
و آرمانگراي��ي هم��راه ب��ود كه طي��ف احمدي نژاد 
را ش��امل مي ش��د. بنده نمي گوي��م پرچم دار اين 
جريان احمدي نژاد اس��ت بلك��ه آقاي احمدي نژاد 
فردي از اين طيف اس��ت كه خيلي پررنگ و شفاف 
پاي اين پرچم ايس��تاده اس��ت و همچنين بسياري 
از بزرگان��ي مانن��د آيت اهلل مصباح ي��زدي و بعضي 
آقاي��ان ديگ��ر با ش��دت و ضع��ف از عملكرد دولت 
نه��م در اين انتخاب��ات حمايت كردن��د و البته اين 
اقدام��ات م��ورد تأييد مقام معظم رهب��ری نيز قرار 
گرفته بود. به عقيده م��ن در انتخابات دهم جريان 
اصالح��ات و جري��ان اصولگرايي كه ش��عارگرا بود، 
نتوانس��تند تحليل درستي از مردم داشته باشند، تا 

جايي كه بزرگان اي��ن جريان اصوگرايي در مجلس 
به خ��ود بنده م��ي گفتند كه برد ما در مش��اركت 
حداقل��ي مردم اس��ت و اگ��ر مش��اركت حداكثري 
باشد، جريان دوم خرداد دوباره تكرار خواهد شد و 
آقاي موسوي رأي خواهد آورد و ما نبايد فضا را دو 
قطبي كنيم. تا جايي كه بنده نطق عباي ش��كالتي 
را كردم، ايشان بنده را س��رزنش كردند كه تو فضا 
را دو قطب��ي مي كن��ي در اين صورت مردم به پاي 
صندوق ه��اي رأي مي آين��د و جريان دوم خرداد 
تكرار مي ش��ود. به  هرحال اي��ن تحليلي بود كه ما 
قبول نداش��تيم و عقيده داش��تيم كه بايد زشتي ها 
و پلشتي هاي جريان دوم خرداد را يادآوري كنيم. 
البت��ه با اس��تدالل و منطق تا م��ردم بدانند كه چه 

كس��اني در حال برگش��ت هس��تند.
برخ��ي از اين اصولگرايان جامعه را به س��ه دس��ته 
رأي س��فيد، س��ياه و خاكس��تري تقس��يم كردند؛ 
كه از نظرش��ان آراء س��ياه و س��فيد حداقلي و آراء 
خاكس��تري حداكثري هس��تند. منظور از رأي سياه 
افراد ضد انقالبي نيس��تند، يعني كساني كه از نظام 
دلخور هس��تند ولي باالخره پ��اي صندوق خواهند 
آمد و حاضر هستند با يك رأي خود به نظام كمك 
كنن��د. بعض��ي كه نظام جمهوري اس��المي را قبول 
ندارن��د كه اصاًل پاي صندوق نم��ي آيند. اين طيف 
جري��ان دوم خرداد و اصالحات و آقاي موس��وي بر 
روي آراء س��ياه برنامه ريزي كردن��د كه البته آقاي 
موس��وي از ابتدا در س��خنراني ها و نطق هايش��ان 
اينگون��ه اظهار نكردن��د اّما به تدري��ج قبول كردند 
كه براي پيروزي در انتخابات بايس��تي به سراغ آراء 
س��ياه بروند. از رأي س��ياه بايد آراء خاكس��تري را 
به س��وي خود بكش��د. فلذا ديديد ك��ه روز به روز 
ش��عارهاي آقاي موسوي تندتر ش��د.يعنی از ابتدای 
تبليغات كساني كه موسوی را ساماندهي مي كردند 
در آن جهت بودند و بنده معتقدم آقاي موس��وي از 

ابتدا اينگونه تحليلي نداش��تند.
 : آقاي موس�وي در اولين روز تبليغات خود 
به حس�ينيه حجت نازي آب�اد رفته و از پایگاه 
رأي جن�اب آق�اي دکت�ر احمدي نژاد ش�روع 
مي کنن�د. در فيل�م تبليغاتي ایش�ان صحبت 
ازآرمان ها، ش�هداء و امام اس�ت. ایشان آغاز 
متفاوتی نس�بت به آنچه در پایان عمل کردند 
داش�تند. پ�س چ�را سياس�ت ه�ای تبليغاتي 

ایش�ان تغيير کرد؟
 از روزي كه هن��وز اعالم آمادگي نكرده بود، اولين 
مصاحبه هايش��ان را كه ن��گاه كنيد خواهيد ديد كه 
همه آن ها آرماني اس��ت. ايشان قبل از فيلم تغيير 
ك��رده بودند. به هرحال انحراف در مثال هاي آقاي 
موس��وي وجود داشت كه بايستي زمينه پيدا مي كرد 

تا رش��د پيدا كند و خود را نش��ان دهد.

 :این زمينه چه زماني آماده خواهد ش�د؟
 موقعي��ت هايي مانند انتخابات كه مي خواهيم رأي 
بدس��ت بياوريم، زمينه آماده اس��ت كه اين مسائل 
خود را نش��ان بدهد و ش��ما در انتخاب��ات نهم هم 
ش��اهد بوديد بعضي كه بس��يار محك��م پاي جريان 
مبارزه با اصالحات ايس��تاده بودند ب��ه تبليغات كه 
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رس��يدند، ش��ل ش��دند و در فيلم انتخاباتي خود به 
س��راغ ش��يرين عبادي رفتن��د و دو پهل��و صحبت 

كردند.
 مهمتري��ن تفاوت ايش��ان ب��ا آقای احم��دی نژاد 
در همي��ن م��ورد بود. زيرا احمدي ن��ژاد كه به اين 
مس��ائل تن نداد و حاضر نش��د براي بدست آوردن 
رأي، خ��ود را تغيي��ر ده��د و دو پهل��و رفت��ار كند 
دقيق��اً مطاب��ق كاري كه ام��ام )ره( كردند. هرچند 
در انق��الب، مردم دير امام را همراهي كردند اما در 
اين همراهي مردم هم رنگ امام ش��دند و ايشان به 
اميد همرنگي مردم ب��ا خود، خود را همرنگ مردم 

نكردن��د. تا كم كم راه خود را هم فرام��وش كن��د.
در پاي��گاه آراء جري��ان چپ كه آقاي موس��وي هم 
جزئ��ي از آن ها بود و البته مه��ره خيلي مهمي هم 
نبودند )چون ايش��ان كاماًل تأثير پذير بود( كس��اني 
كه مديريت مي كردند به اين نتيجه رس��يده بودند 
كه برد ايش��ان در مش��اركت حداكثري اس��ت. لذا 
ش��ما در س��طح ش��هر تهران بيلبردها و بنرهايي از 
عكس آقاي هاش��مي رفسنجاني می ديديد كه پاي 
آن نوش��ته بود: "اگ��ر اكثريت پاي صن��دوق نيايد 
اقلي��ت حاكم مي ش��ود." آنها موفقي��ت خود را در 
مش��اركت حداكثري م��ي دانس��تند. در مقابل آنها 
هم البته كس��اني بودند كه پيروزی را در مشاركت 

حداقلي مي دانس��تند. 
رأي خاكس��تري ها در س��خنان رهبر معّظم انقالب 
كه به صورت عوام و خواص مطرح ش��ده اس��ت در 
قشر عوام هستند كه البته مي توانند تحصيل كرده، 
حوزوي و ... باش��ند. به هر حال ش��خصي كه تحت 
تأثير جو قرار بگيرد در اين قش��ر جاي دارد. بدليل 
ش��ناخت غلط اين دو جريان از اليه خاكستري؛ كه 
از يك سو اين جريان فكر مي كرد، اليه خاكستري ها 
انقالب را قبول ندارند و ش��ل شده اند و هر چه ايشان 
س��ياه تر صحبت كنند اين اليه به سوي آن ها خواهد 
رفت و از س��وي جريان ديگر ه��م تصور بر اين بود كه 
اين اليه خاكستري ها انقالب را قبول ندارند ولي به دليل 
وجود ريشه های انقالبی نمي توانستند سياه حرف بزنند 
و ناچ��ار دو پهل��و صحبت مي كردند ب��ه گونه اي كه 
مردم متوجه نش��وند آنها چه م��ي گويند كه آقايان 
رضايي، الريجان��ي، باهنر و قاليباف در اين دوره در 

اين طيف مي گنجيدند. 
دول��ت نهم بر خ��الف اين دو جري��ان نه در رأي 
س��ياه خيمه زد كه بخواهد سياه صحبت كند و نه 
در رأي خاكس��تری خيمه زد ك��ه دو پهلو صحبت 
كن��د. بلكه در بين مردم به صورت ش��فاف صحبت 
ك��رد و بازي انتخاباتي را از چپ و راس��ت، اصالح 
طل��ب و اصولگرا خارج كرد.  بعد از انتخابات دهم 
واژه هاي اصولگرايي و اصالح طلبي در انتخاب هاي 
آينده كاركردی نخواهد داش��ت. دولت نهم رقابت 
را ب��ه جن��گ مي��ان فقر و غن��ا، مرفه ب��ي درد و 
انس��ان هاي دردمند كشيد و عنوان كرد كه رقابت 

واقعي اين اس��ت.
در مي��ان اص��الح طلبان كس��ي را داش��تيم كه از 
اصولگراي��ي هم صحبت مي ك��رد ولي جزء مرفهين 
ب��ي درد، ج��زء جبه��ه ی غنا ق��رار م��ي گرفت و 
حاض��ر به مبارزه با فس��اد نبود اگ��ر دولت با پرچم 

اصولگراي��ِي ص��رف وارد ميدان انتخابات مي ش��د 
م��ردم  ب��اور نمي كردند. اي��ن كار را آقاي احمدي 
ن��ژاد در مناظره، در بهترين و مناس��ب ترين جاي 

ممكن انجام داد، كه بازتاب بس��يار زيادي داش��ت. 
م��ردم حرف هاي آقاي احم��دي نژاد را باور كردند 
چون 4 سال از وي صداقت، درستي و پركاري ديده 
بودن��د و لذا اگ��ر كوچكترين برگ��ي را رو مي كرد 
مردم باور مي كردند و مردم از آقای موس��وي باور 
نكردن��د علي رغم اينكه بارها لفظ دروغگو، دروغگو 

را تكرار كرد م��ردم فهميدند كه آقاي احمدي نژاد 
دروغگو نيست و خود موسوي دروغگو است و براي 
همين هم موس��وي وقتي مي گفت به دروغگو رأي 

ندهيد مردم هم در باطنش��ان تش��خيص مي دادند 
دروغگو كيس��ت و به او رأي نمي دادند.

 : گروهي حاميان احمدي نژاد را فرودستان 
جامعه و آراء تهران را رأي نخبگان مي شمرند 

واقعًا چنين تفکيکي صحيح اس�ت؟
خ��وب اين حرف، حرف غلطي اس��ت ما نمي توانيم 

ش�عارگرا  ك�ه  اصولگراي�ي  جري�ان  از  بخش�ی  و  اصاح�ات  جري�ان  ده�م  انتخاب�ات  در 
اي�ن  ب�زرگان  ك�ه  جاي�ي  ت�ا  باش�ند،  داش�ته  م�ردم  از  درس�تي  تحلي�ل  نتوانس�تند  بودن�د، 
ب�رد م�ا در مش�اركت حداقل�ي  بن�ده م�ي گفتن�د ك�ه  ب�ه خ�ود  جري�ان اصوگراي�ي در مجل�س 
ش�د. خواه�د  تك�رار  دوب�اره  خ�رداد  دوم  جري�ان  باش�د،  حداكث�ري  مش�اركت  اگ�ر  و  اس�ت 
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بگويي��م رأي تهران، رأي نخبگان اس��ت. اتفاقاً رأي 
تهران نش��ان داده اس��ت ك��ه عمدت��اً رأي از روي 
ش��كم س��يري اس��ت يعني مردم تهران توقعش��ان 
و انتظاراتش��ان نس��بت ب��ه ديگ��ر مردم كش��ور ما 

باالست. 
ديدي��د كه اصالح طلبان از نتيج��ه تعجب كردند و 
عنوان كردند كه پيروزي ما در مش��اركت حداكثري 
بود و برداش��ت هم اين بود كه مشاركت حداكثري 
با آنها اس��ت. م��ا از ضد نظام صحب��ت كرديم حال 
م��ردم چرا در پاي صندوق ها ب��ه ما رأي ندادند و 
آقاي روحان��ي هم اين مطلب را بيان كرد. ايش��ان 
عن��وان كردند كه از مردم ما 10 ميليون رأي خفته 
ب��ه پاي صندوق هاي رأي آمدن��د. اين 10 ميليون 
كه با انقالب قهر بوده اند بايد به ما رأي مي دادند. 
به خاطر همي��ن موضوع احمدي ن��ژاد تقلب كرده 

است.
برخ��ي از اصولگرايان هم تعج��ب كردند و براي آن ها 
غير قابل باور بود؛ چون بر اين عقيده بودند كه برد 
ما در مش��اركت حداقلي اس��ت و حاال كه مشاركت 
به 85 درصد رس��يده اس��ت پ��س رأي 25 ميليون 
ب��ه م��ا غير ممكن اس��ت. اين مردم ب��ا انقالب قهر 
كرده بودن��د. در حالي كه اين مردم با انقالب، امام 
و آرم��ان ها قهر نبودن��د بلكه مردم ب��ا رويكردها، 
كاركردها و عملكردها و با برخي از افراد قهر بودند؛ 
كه گاهي اين افراد به عنوان س��مبل اصولگرايي رخ 

نش��ان مي دادند و م��ردم اعتماد نمي كردند و پاي 
صن��دوق هاي رأي نمي آمدن��د و گاهي هم مجري 
مي ش��دند و باز مردم ايشان را قبول نداشتند چون 
از آن ه��ا عم��ل نمي ديدن��د و تمام اي��ن موارد را 
دول��ت نه��م تغيي��ر داد و اين به خ��ودي خود يك 
انق��الب بود و بيرون آوردن ذهن نخبگان سياس��ي 
و خواص چه در بخش س��فيد و چه در بخش سياه 
از اي��ن حوزه ها يك جهاد بزرگ بود كه دولت نهم 

در آن موف��ق ب��ود. 

 : به نظر ش�ما مردم چه انتظ�اري از دولتي 
که با مش�ارکت 85 درصدي در رأس کار آمده  

اس�ت دارند؟
مهمتري��ن م��واردي كه م��ردم مي خواهن��د، يكي 
همان اس��تمرار خط مردمي بودن يك دولت اس��ت 
كه دولت نهم داش��ت؛ كما اينكه در نظر سنجي هاي 
انجام ش��ده 70 درصد مردم از س��فرهاي اس��تاني 
انجام ش��ده راضي هستند و ش��ايد شما براي مردم 
كاري انج��ام ندهيد ولي همين كه ش��ما را در كنار 
خود احساس كنند و ش��ما به عنوان يك مسئول و 
يا يك مدير در دس��ترس آنان باشيد ناراحتي آنان 

جبران مي ش��ود . 
در توصيه هاي اس��المي هم اين مطلب ذكر ش��ده 
اس��ت ك��ه حاكم اس��المي بايد وقتي را ب��راي بين 
م��ردم بودن، قرار دهد. مهمت��ر اينكه در بين مردم 

ب��ودن كافي نيس��ت بلكه بايد از جن��س مردم بود. 
اين مس��ئله خود به عنوان يك رويكرد، عمل كرده 
كه كاركردي را هم به دنبال داشته است و آن رفع 
مش��كالت مردم است. اين موضوع در دولت نهم در 
ح��وزه هاي مختلف اع��م از راه، بهداش��ت، عمران 
و... اتفاق افتاده اس��ت كه همه در ذهن مردم باقي 
مانده اس��ت و مردم م��ي خواهند ك��ه دولت روند 

خدمت رس��اني خود را ادامه دهد. 
مهمتري��ن مالك مردم براي اعتم��اد به اين دولت، 
بحث پاك بودن اين دولت و ش��جاعت و جس��ارتي 
اس��ت كه دولت براي مبارزه با فس��اد از خود نشان 
داده اس��ت. م��ردم براي افش��اگري احم��دي نژاد 
خيلي ارزش قائل هس��تند چون احساس كردند كه 
احمدي نژاد جيب خود را بس��ته اس��ت و افشاگري 
مي كند كه اين احساس را براي همه ندارند. هر جا 
مردم اين احس��اس را داشته باش��ند اينگونه جواب 
خواهند داد. مردم برداش��ت ش��ان از امام و شهيد 
رجايي اينگونه بود. در آن دوره ها اين طور بود چه 
در پ��اي صندوق هاي رأي و چه در جنگ كه مردم 

در آن حضور داش��تند و ايس��تادگي كردند. 
مهمتري��ن كاري كه دولت باي��د انجام دهد پااليش 
در مي��ان مديران خود اس��ت و اگر دول��ت نهم به 
داليل مختلف در 4 س��ال قبل نتوانست، بايد در 4 
س��ال آينده اين كار را انجام دهد. مردم در 4 سال 
آين��ده انتظار ندارند تنها آق��اي احمدي نژاد را در 

رأس ق��وه مجريه اينگونه ببينن��د بلكه مي خواهند 
وزراء، معاونين، مديران س��تادي و استاني، استاندار 
و فرماندار و بخش��دار و مدي��ران كل را هم اينگونه 

ببينن��د.
 بنده معتقدم كه نيمي از مديران ما هنوز در روش، 
رويكرد و كاركرد مانند احمدي نژاد نش��ده اند. و با 
همه اين ها ما توانستيم 5 ميليون رأي احمدي نژاد را 
25 ميلي��ون كنيم. ما نباي��د بگوييم كه 17 ميليون 
رأي احم��دي نژاد را 25 ميلي��ون كرديم اين غلط 
اس��ت. چون بنده عرض كردم كه بخشي از اين 17 
ميليون رأي فرار از آقاي هاش��مي بود كه به سوي 

آقاي احمدي نژاد آمدند. 
ولي اين 25 ميليون رأي ب��راي عملكرد، رويكرد و 
كاركرد ايش��ان بوده اس��ت. اگر آقاي احمدي نژاد 
در دوره اول توانس��ته بودن��د بي��ش از اين مديران 
را با خود همس��و كنند و اگ��ر مديراني كه فاقد اين 
پويش و روش��ي كه جناب آق��اي احمدي نژاد دارد 
بودند را تغيير داده بوديم من يقين دارم از اين 13 
ميليون رأي هم سهم زيادي به سوي آقاي احمدي 
ن��ژاد مي آمد و حتي از 15 درصدي كه مش��اركت 
نك��رده اند ه��م مي توانس��تيم رأي در س��بد خود 
داش��ته باش��يم. لذا در اين دور آق��اي احمدي نژاد 
باي��د مديران را هماهن��گ تر كن��د و مديران بايد 
عملياتی تر از اين باش��ند و كسي كه نمي تواند اين 
كار را انجام دهد اي��ن وظيفه را قبول نكند. به نظر 

من اشغال اين جايگاه شرعاً براي آنان اشكال دارد. 
 : ب�ه نظ�ر ش�ما رفت�ار دول�ت ب�ا برخي از 
مس�ئولين که در جناح مخالف آقاي احمدي نژاد 
بودن�د و در بدن�ه نظام و دولت حتي در قش�ر 
ميان�ي مدی�ران ني�ز حض�ور داش�تند چگونه 

خواهد بود؟
 به نظر من بايد تقس��يم بندي ش��ود، قبل و بعد از 
انتخاب��ات مهم اس��ت. برخي اف��راد به داليل خاص 
طرف��دار كانديداي خاص بوده اند و بعد از انتخابات 
زماني كه روند آن ها را روند ناس��الم و اغتشاش��ي 
ديدن��د راه خود را از آنان جدا كردند، به عقيده من 
باي��د به اينگون��ه افراد با ديدي متف��اوت نگاه كرد. 
دوم اينك��ه باي��د ديد چقدر از اين اف��راد معتقد به 
رويكرد و كاركردي كه عنوان كردم هس��تند. شايد 
فردي طرفدار كانديدای خاص باش��د اما رويكردها 
و كاركردهايش درس��ت باشد ما نمي توانيم بگوييم 
اگر كس��ي به احمدي نژاد »نه« گفته اس��ت، حتماً 
آدم پركار و مردمي نيس��ت. اگر فردي در انتخابات 
رويكرد سياس��ي خاصي داش��ته و بع��د از انتخابات 
ه��م بر اين عقيده باش��د كه هر چ��ه قانون گفت و 
پايبندي و الزام به قانون و ش��وراي نگهبان داش��ته 
باش��د می توان��د كاركند البته اگر جايگاه و پس��ت 
غيرسياس��ي باشد اگر  سياس��ي باشد به عقيده من 
نباي��د از اين ها اس��تفاده كرد حت��ي اگر مردمي و 
اصولگرا باش��ند چ��ون جايگاه سياس��ي تطابق فكر 
سياس��ي هم مي خواهد. وقتي آن فرد اين ش��خص 
را به عنوان رئيس دولت قبول نداش��ته باشد خوب 
نمي تواند كار كند و هم به خود آس��يب مي رساند 

و ه��م كار را دچ��ار اخت��الل م��ي كن��د.
حال اگر پس��ت تخصصي باش��د و نكات باال رعايت 
شده باشد باقي ماندن فرد سالم و مردم دار و كسي 
كه س��المت اقتص��ادي دارد و بع��د از انتخابات هم 
همه چيز را كنار گذاش��ته و ب��ه كار خود پرداخته، 
باي��د از ايش��ان در جاي��گاه خودش اس��تفاده كرد. 
نباي��د مطلق نگر بود ولي در جايگاه هاي سياس��ي 
تأثيرگذار بايس��تي تطابق فكر سياسي وجود داشته 
باش��د ام��ا در كارهاي تخصصي ب��ه دوره ي بعد از 

انتخابات بس��تگي دارد.

 : نظر شما در مورد عملکرد آقاي ميرحسين 
از ب�دو انقاب ت�ا انتخابات دهم و حوادث پس 

از آن و تغيير مس�ير ایش�ان چيس�ت؟
مردم ما االن هوش��يار شده اند و بنا به فرمايش امام 
خميني)ره( در وصيت نامه شان،كه فرموده اند:»اگر 
م��ن از كس��ي تعريف كردم معيار ح��ال فعلي افراد 
اس��ت.« تاريخ را ه��م كه نگاه كنيم اينگونه اس��ت. 
افرادی مانند طلحه و زبير كه كم كم مش��ي ايشان 
تغيي��ر ك��رد و دنياگراي��ي را مي پذيرفتن��د. امثال 
آقاي ميرحس��ين هم مي توانند ج��زء اين مصاديق 
باش��ند. هر چند كه ايشان قبل از انقالب هم حضور 
فعالي نداش��تند. البت��ه مي توان از كس��اني كه به 
عنوان مب��ازران قبل از انقالب بودند و اكنون تغيير 
رون��د دادند نام برد مانند آقاي كروبي و حتی آقاي 

هاشمي رفسنجاني.
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