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اكنون دو چشم انداز رشد و ترقِي ايران و آمريكا در برابر ديدگان جهانيان خودنمايي مي كند. اينكه چرا در 
اين گفتار صرفاً بر راه هاي رشد در ايران و امريكا تكيه خواهد شد از آن روي مي باشد كه كشورهايي همانند 
روسيه ، چين، ژاپن و مالزي از يك سو و فرانسه ، آلمان و ... از حيث تئوريك، همگي در »متن مدرن« حركت 
ك��رده و ج��زو بديل به مفهوم جايگزين يكديگر )آلترناتيو( به حس��اب نمي آيند. اين كش��ورها در مدل هاي 
توسعه، حداكثر از حيث جغرافياي توسعه با يكديگر اختالف دارند ، اما انقالب اسالمي و مجريه ی ايراني– اسالمي 
هم از حيث زيست بوم و هم از حيث ماهيت با همگي آنها در الگو و پيگيري راه رشد، متفاوت مي باشد. پس 
در يك س��و كاپيتاليس��م و سوسياليسم قرار داشته كه هر دو مربوط به »سنت مدرن« بوده و در جانبي ديگر 
جمهوري اس��المي ايران قرار دارد كه خود منبع مس��تقلي در هويت به شمار مي رود. از طرفي بر آمريكا نيز 
از آن جهت تأكيد مي ش��ود كه اكنون در مركزيِت معنا و عمل غرب جديد قرار داش��ته و بنا به قول قديمي 
فوكوياما پايان راه تاريخ جديد اعالم ش��ده اس��ت. لذا مي توان گفت دو س��ند چشم انداز رشد و توسعه بيش 
از ديگر اس��ناد توس��عه ملي جلب نظر مي كند. سند چش��م اندازي كه از سوي »كميسيون تدوين استراتژي 
امنيت ملي آمريكا مدون گرديده و به بيان ويژگي هاي اين كش��ور در س��ال 2025 پرداخته است و نيز سند 
چش��م اندازي كه مؤلفه هاي ايران 1404 را احصاء نموده اس��ت. جالب است كه بدانيم نقطه ی تالقي دقيق 

اين دو سند از حيث زماني و زمان پيش روي كمتر از هفده سال مي باشد. 
از اين رو مي توان انتخابات هاي اخير در ايران و آمريكا را در يك چش��م انداز زمانِي پر معنا و پر داللت به 
تحليل نشس��ت. جمهوري اسالمي ايران در آخرين سال دور اول رياست جمهوري دكتر محمود احمدي نژاد 
وارد چهارمين دهه ی حيات انقالب اس��المي ش��ده است و از س��ويي ديگر، انتخابات اخير منجر به پيروزي 
اوبام��ا در آمريكا نيز گويا، اين كش��ور را وارد مرحله ی جديدي خواهد ك��رد. مقصود از مرحله اي جديد در 
تاريخ آمريكا، مصائب و ابهاماتي اس��ت كه اين كش��ور در آغاز پيروزي اوباما با آن دست به گريبان شده است. 
تزلزل در كاپيتاليس��م و بنيادهاي فرديت در ليبرال دموكراس��ي، چيزي است كه بايد تمامي تحوالت آمريكا 
از جمله پيروزي اوباما را در افق آن به قضاوت و تبيين نشس��ت. به واقع فصل تالقي دو كش��ور ايران و امريكا 
پيروزي اوباما در چش��م انداز فروپاش��ي و يا حداقل تزلزل در كاپيتاليسم از يك سو و پيروزي احمدي ن ژاد با 
ورود مقتدرانه ی جمهوري اسالمي به دهه ی چهارم انقالب از ديگر سو مي باشد. از اين رو به نظر مي رسد 
ق��واي مجري��ه در ايران و آمريكا صرفنظر از ويژگي ها، اختيارات و يا ح��دود و ثغورهاي قانوني مخصوص به 

خود، اكنون وارد مراحل نويني از حيات ساختاري و كاروي ژه هاي خود شده اند.
اينكه آيا اوباما و س��ازمان رياس��ت جمهوري اين كشور قادر خواهد بود آمريكا را از وضع نابه هنجاري كه در 
آن قراردارد برهاند و ديگر اينكه، آيا احمدي نژاد با كارويژه هاي جديدي كه از خويش در مهندسي نظري و 
عملي قوه ی مجريه بروز داده است، خواهد توانست مؤلفه هاي قدرت ملي ايرانيان را در ساختارهاي اداره ی 
كش��ور و مناسبات جهاني ارتقاء بخشيده و در طليعه چشم انداز ايران 1404 با سبكي نوين معماري كند؟ و 

اينكه ....، اين پرسش ها اكنون، تأمالتي جدي در ايران و آمريكا به وجود آورده است.
اما نگارنده بر آن اس��ت كه از منظر دكتر احمدي نژاد، گفتمان س��نتي سازمان رياست جمهوري در ايران در 
آس��تانه ی دهه ی چهارم انقالب اسالمي نيازمند تغييري بنيادين بوده و بايد وفق اختيارات قانوني، از حيث 
دروني اما به تقويت س��عه ی وجودي خويش بپردازد. پرس��ش بنيادين در اين باره آن است كه آيا سرمايه ی 
گفتماني سازمان رياست جمهوري و دال مركزي آن يعني رئيس جمهور بايد همانند دهه هاي گذشته مقهور 
ديوان ساالري بوده و مطابق اراده ی ديوانيان به ايفاي وظايف بپردازد؟ براي پاسخ به اين پرسش بنيادين بايد 
پرسشي جديد مطرح كرد و آن اينكه »گفتار زمان« چيست و سازمان رياست جمهوري ايران چقدر خود را با 
اين وضع منطبق كرده است؟ به نظر مي رسد دولت نهم و به خصوص شخص دكتر احمدي نژاد به ضرورت 
اين تحول و تبدل اس��تعاليي س��ازمان قوه ی مجريه در ايران پي برده و خواس��تار فعليت يافتن اس��تعدادها 

ایراني ها چه رؤیایي  در سر دارند  ؟
م��روری بر چرایی رأی 25 میلیونی ملت ای��ران به محمود احمدی نژاد

عضو هيئت علمي پژوهشگاه 
علوم انساني

          مجتبی زارعی 
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و امكان هاي قوه ی مجريه ايراني– اس��المي در چش��م ان��داِز امكان هاي انقالب 
اس��المي مي باشد. در حالي كه وقوف به سرمايه ی گفتماني رياست جمهوري در 
ايران اس��تظهار به امكان هاي نظري و عملي انقالب اسالمي مي باشد، در آمريكا 
اما، س��رمايه اجتماعي جديدي در حال تكوين اس��ت كه از نقص ها، كاستي ها و 
بي اس��تعدادي ذاتي ليبرال دموكراس��ي در اداره ی انسان و جهان آشكارا لب به 

انتقاد و اعتراض مي گشايد.
نگارنده، جنبش عظيم اجتماعي ايرانيان در 22 خرداد را به همين سياق مي نگرد. 
حركت عظيم اجتماعي اي كه بنا به قول رهبري حكيم نظام موجب آن گرديد تا 
انقالب اس��المي نفس تازه كند. اينكه قوه ی مجريه، موتور محركه ی كشور براي 
حركت هاي پيش روي ملت مي باش��د. به راستي آيا مي توان قوه ی مجريه را به 
دس��ت كساني و جرياني سپرد كه قواي محركه ی رشد را از هويت ملي ايرانيان، 
زمين گير كند. از طرفي آيا س��عه ی وجودي انقالب اس��المي با قوه ی مجريه اي 
محافظه كار و تنبل به تبلور و تجلي امكان و اس��تعدادهاي ايرانيان در مهندس��ي 

اجرايي كشور و معماري جهاِن جديد منجر خواهد شد؟!
ايراني��ان گويا   با اين رؤياي جديد، پاي صندوق هاي رأي رفتند. رؤيايي در س��ر 
داش��تند كه پس از شمارش آراء، جهان را در ش��وك و بهت فرو برد. رأي هشتاد 
و پنج درصدي ايرانيان مؤيد آن ش��د كه انقالب اسالمي حتي پس از سي سالگي 
اش نيز خزان ندارد. انقالبي كه در آغاز ميانسالي دوباره به جواني خود بازگشت. از 
ديگر س��و، رأي قاطع نزديك به 25 ميليون به دكتر محمود احمدي ن ژاد در عرف 
سياس��ت عالوه بر پيروزي متعارف به مثابه ی رفراندومي در حوزه ی كشور داري 
و نوع دولت داري هم به حساب مي آيد. لذا اكنون به ضرس قاطع مي توان گفت 

ايرانيان به چه چيزي رأي نداده اند و چه رؤيايي در سر  داشته اند.
آن ها به ديوان ساالري مزمن ايران بر باد ِده رأي نداده اند. آنها به اشرافيت برخي 
خواص، طبقاتي ش��دن سياست و قدرت و نيز تمركز قوه ی مجريه و يكجانشيني 
اركان دول��ت رانتيه »نه« ي بزرگ گفتند، بر آن ش��دند كه موانع را از پيش پاي 
قوه ی مجريه ی مأخوذ از انقالب اسالمي بردارند آمايش سرزميني عدالت گرايانه 
در ايران بگس��ترانند و در مهندس��ي جهان جديد در عرصه ی جهاني نيز بيش از 
گذش��ته ايفاي نق��ش كنند. همه ی ايرانيان به صحنه آمدن��د؛ پير و جوان، زن و 
مرد، شهري و روستايي و همه و همه، خواستار ظهور قوه ی مجريه اي بر مبناي 
حكمت متعاليه در ايران ش��دند، گو اينك��ه صفات چنين حكمتي و ويژگي چنان 
دولتي، بارها و بارها از سوي منتخب ملت و رهبري حكيم نظام با آن ها در ميان 

گذاشته شده بود.
ملت مي دانس��ت كه چه مي خواهد و بس��ياري از آگاهان و خبرگان اجتماعي و 
سياسي داخلي و خارجي نيز رؤياي انقالبي ملت را دريافته بودند. وقتي آدمي در 
روزهاي ما قبل انتخابات به اقصي نقاط كشور سر مي زد به رأي العين مي ديد كه 
گويا رقباي دكتر احمدي نژاد، چندين س��ال ديرتر از موعد به معركه رس��يده اند! 
در حالي كه گفتار زمان در ايران برائت از ديوان س��االري و همبس��تگي با عدالت 
بوده آنها بر زندگي و س��لوك ديواني پاي فش��رده و توده ی خواستار رفع تبعيض 
و جوياي عدالت را طبقه اي مس��حور و  بي اراده و آلت دس��ت »دولت احمدي« 
م��ي نمايندن��د كه آن ها را به مثابه ی گدايان، پ��روار مي كند تا رأي آن ها را در 
هنگام��ه ی نبرد انتخاباتي تصاحب نمايد! در حاليكه گفتار زمان، تزلزل در ليبرال 
دموكراسي و رويگرداني قاطبه ی جهان از آموزه هاي ليبرالي است آن ها خواستار 
تمكين دولت ايراني– اسالمي به اين اردوگاه در حال فروپاشي بوده  و شگفتا كه 

گويا تا كنون با ملت هم سخن نشده بود!
اگر چه قياسي كه خواهم كرد قياسي مع الفارق است اما به گمانم انتخابات 22 
خرداد مصداق بيان تاريخي ميش��ل فوكو درباره ی محمد رضا ش��اه بود كه پس 
از ديداره��ا و گپ و گفته هايش با توده ی مل��ت و طبقات گوناگون ايرانيان در 
تهران طي ماه هاي پيش از انقالب، گفت؛ پس از گفت و گو با مردم دريافتم كه 
ش��اه پنجاه سال دير آمده اس��ت، و مردم پنجاه سال از او پيش ترند. اكنون نيز 
با توجه به جامعه شناس��ي آراي 40 ميليوني و نيز با توجه به پيام هاي تاريخي 
مس��تتر در  انتخابات 22 خرداد، اگر نگوييم رقباي احمدي ن ژاد 20 س��ال است 

كه دير آمده اند اما ش��ايد به يقين بتوان گفت آنها حداقل چهار س��ال ديرتر از 
موع��د، پاي به عرصه  گذارده و دير آمده اند! مگر مي ش��ود »گفتار زمان« را با 
هياه��و و هو و جنجال تغيير داد! گفتار زمان از نظر نگارنده غير از هژموني هاي 
رايج و س��لطه ی دولت ها و ذات نسبيت انگارانه ی گفتمان ها مي باشد. گفتار 
زم��ان در يك فرايند به وجود مي آيد كه عق��ل، دل و زبان در يك انطباق قرار 
گيرند. گفتار زمان در انتخابات 22 خرداد پيش��رفت، تعالي و عدالت بود. همان 
مت��اع ها و مصالحي كه احمدي نژاد در چش��م انداز آن به معماري ايران جديد 

در ح��وزه ی دول��ت  داري پرداخت��ه ب��ود. 
ايراني��ان ب��ه فراس��ت دريافته اند ك��ه قوه ی مجري��ه در ايران ه��رگاه در افق 
ليبراليس��م و محافظه كاري صورت يافته، خود مانع رش��د و تعالي ايراني ش��ده 
اس��ت. دولت موقت، دولت بني صدر، دولت توس��عه گراي موسوم به سازندگي و 
دولت اصالح��ات دموكراتيك از اين زمره اند. در مقاب��ل، ايرانيان به رأي العين 
دريافتند كه دولت و  س��ازمان رياس��ت جمهوري اي كه منطبق با هويت ملي و 
انقالب��ي در اف��ق مكتبي رجايي و با هنر، دولت وقت مقام معظم رهبري و دولت 
نهم، سازمان يافته باشد جملگي، سبب آزاد سازي قواي باطني دولت و ملت در 
چش��م انداز دولت پايدار حق بوده و با مقتضاي ملت و كش��ور اسالمي ايران هم 

زباني و هم س��خني داش��ته اس��ت.

از اين رو به نظر مي رسد دولت داري در ايران كم كم به مقتضاي انقالب اسالمي 
نزديك مي شود. به ديگر سخن به يمن حضور تاريخي ملّت ، انقالب جوان شد و 
دولت با پوست اندازي، به اصل خود بازگشت. شايد همان بهتر كه بگوييم پوستين 
جديد، كسوتي را بر دولت پوشانيد كه از جنس خود انقالب و توده ی ملت مي باشد. 
ل��ذا مي توان از اي��ن دوره به دوره ی گ��ذار دولت به خود آگاه��ي جديد ايراني 
اسالمي ياد كرد و اگر چنين باشد، آشوب ها و غوغا هاي سازمان يافته و همچنين 
عصبانيت بُهت آور غرب سياس��ي و فكري و حمايت ايشان از آتش زدن بانك ها، 

اتوبوس ها و غارت مغازه ها را بايد بر همين سبيل طرح بندي كرد.
غربي كه بنا به اعتراف گروه تدوينگر اس��تراتژي امني��ت ملي، آمريكا بعنوان 
مركزيت آن، در چش��م انداِز 2025 ، با هژموني اي كم فروغ به پيش خواهد 
رفت. كش��وري كه بر اس��اس مطالعات كميس��يون تدوين اس��تراتژي امنيت 
ملي، ش��هروندانش با از هم گس��يختگي در هويت ملي روبرو بوده و احساس 
فداكارانه ی مردمانش به اياالت متحده ی آمريكا در پايين ترين س��طح خود 

قرار خواهد گرفت.
اما بر اس��اس سند چش��م انداز 1404 ايران و با توجه به ش��واهد و قرائن عيني در 
جامعه ی ايراني، جمهوري اسالمي ايران به عنوان كشوري الهام بخش در منطقه و 
جهان راه هاي رشد و تعالي را يكي پس از ديگري پشت سر خواهد گذاشت. درست 
ب��ه هين دليل اس��ت كه از نظر نگارنده، قوه ی مجريه باي��د در آغاز دهه ی چهارم 
انق��الب، خود را با آنچه آحاد ايرانيان در رؤي��اي آرمانخواهي واقعگرايانه تصوير 

مي كنند منطبق س��ازند.

ايراني�ان به ديوان س�االري مزم�ن ايران برباد ِده رأي نداده اند. آنها به اش�رافيت برخ�ي خواص، طبقاتي 
ش�دن سياس�ت و قدرت و نيز تمركز قوه ی مجريه و يكجانش�يني اركان دولت رانتيه »نه« ي بزرگ گفتند.
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پيام 22 خرداد
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آنچه ش��اكله چالش��های اخير نظام سلطه با كش��ورهای آزاد را بوجود آورده است ، در 
حيطه نرم افزاری قابل پيگيری اس��ت. در همين راس��تا رويارويی قدرت نرم جمهوری 
اسالمی با اهداف استكباری دنيای غرب در طول سی سال حاكميت قابل تأمل است و 
تأمل برانگيزتر تعارضهای بعد از فروپاشی بلوك شرق و آمريكا مداری جريان استكبار در 
طول دو دهه اخير اس��ت. بويژه ناكامی های آمريكايی ها در گستره ارض بعد از نظريه 
پردازيهايی كه در تعقيب حاكميت ايستارهای غربی نظم نوين جهانی قابل توجه است.

از س��ويی نظام سلطه از نقش خزنده سكوالريسم در ابعاد فكری ،  مديريتی  و اجرايی 
در ايران و در همين برهه زمانی ابراز خوشنودی می كرد. بی اغراق چه جريان جمهوری 
خواه و چه دموكرات ، چه  نومحافظه كار ان و چه غير آن خود را در مقابل ارزش��های 
اسالمی و بومی در اقصی نقاط جهان و بطور خاص ايران ديده و می بيند. جهان درست 
در متن جوالن مدرنيزاسيون آمرانه آمريكايی چه بابت رفتارهای سياسی خود  در سطح 
دنيا ، بويژه خاورميانه اسالمی كه عمدتاً با خشونت و قتل عام توأم بود و چه بدليل حضو 

ر جريان اصالح طلب در عرصه حاكميت در ايران سرمست از قدرت بودند.
بی ش��ك احيای گفتمان اس��المی بعد از گذشت س��ه دهه از حدوث انقالب اسالمی و 
رويكرد اتخاذی از سوی دولت نهم، خواب خوش را از تئوريسين های نظم آرمانی جديد 
گرفت و به همين علت بكارگيری تمام ظرفيتها و شيوه های قدرت نرم برای مقابله با اين 
پديده  جدی در دستوركار قرار گرفت. مراكز قدرت همچنان ابزار رسانه و از سويی عوامل 
و اميدهای خود از اپوزسيون های خارجی در طيف ها و جريانهای مختلف و همچنين 
مقربين سياسی و فكری داخلی را جهت يك برخورد همه جانبه و تمام عيار فر ا خواندند. 
الگوهای تجربه شده و نوبنياد را در دستور كار قرار دادند تا بتوانند از نهادينه سازی اين 

گفتمان و تحقق آن در ابعاد معرفتی و اجرايی جلوگيری نمايند.
بنظ��ر می رس��د آنچه ك��ه در دوره پس از انتخابات  اخير ص��ورت پذيرفت متضمن 
وارسی جدی است. اتفاقات پس از انتخابات چه از حيث دشمن شناسی و چه از حيث 

مقابله با تهديدات آتی در نظام اس��المی نيازمند به ارزيابی استراتژيك می باشد. مع 
الوصف آنچه كه مورد نظر اين نوشته می باشد ارائه اين مطلب است كه دهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوری ايران ، ساير كانديداهای اين دوره انتخابات را نيز متقاعد 
كرده بود كه ش��عارها و رويكردی فارغ از گفتمان انقالب اس��المی در بين توده های 
مردم از مش��روعيت برخوردار نيس��ت و اگرچه حوادث اخير حكايت از آن داشت كه 
برخی داوطلبان، رياكارانه از اعتقاد به اصل واليت فقيه و ارزش��های برآمده از انقالب 
اسالمی دم می زدند و تعداد زيادی از آرای حاصله برای آنها در صندوق رأی متعلق 
و مرب��وط ب��ه همين امر بود، با اين وصف گفتمان انقالب اس��المی از چنان قدرت و 
صالبتی برخوردار است كه اجازه طرح گفتمان معارض )التقاط و غربزدگی( را از آنان 
سلب نموده است. از سويی ديگر نتيجه اين انتخابات حكايتگر آن بود كه مردم ما در 
اين آزمون تاريخی بين دو گفتمان متمايز عدالت و پيش��رفت و گفتمان فوق الذكر 
به بس��ط گفتمان س��وم تير همچنان وفادارند. گفتمانی با مؤلفه های مردم ساالری 
دين��ی، خودباوری و اعتماد به نفس، اعتماد كامل به كارآمدی دين در اداره جامعه و 
نظم امت و امامت، ايستادگی و شجاعت در برابر فزون خواهی دشمن، مردم داری و 
س��اده زيستی مسئولين، عشق و مهرورزی به مردم، نگاه توأمان به پيشرفت مادی و 
معنوی جامعه كه آنرا در تقابل با گفتمان التقاط و غربزدگی می شناس��اند. گفتمانی 
ب��ا مؤلفه های نگاه حداقلی به دي��ن، ، پذيرش غلبه تمدنی و معرفتی غرب، پذيرش 

سلطه بيگانه با سوءاستفاده از عناوين تنش زدايی و تعامل مثبت.
بديهی است كه اين پيروزی قاطع و آنهم با اقبال بی نظير، چيزی جز عنايت خداوند 
بزرگ و كرامت ائمه معصومين)ص( به رهبری معظم و مردم نيست وگرچه دشمنان 
نظام ما در فردای انتخابات كوش��يدند عظمت اين پديده را از مقابل ديدگان دنيا و 
حتی مردم ايران محو نمايند ولی دفاع قاطع و همه جانبه از آن گفتمان و استمرار 

و تعميق آن نيازمند هوشياری و جديت است.

پي�ام 22 خ�رداد
پي�روزی گفتم�ان انق�اب اس�امی   دکتر عليرضا ذاکر اصفهانی

عضو هيأت علمی دانشگاه و
ریيس مرکز  استراتژیک ریاست جمهوری
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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 



15 [ویژه نامه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری]

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
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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.

مدي�ران  مي�ان  در  پاالي�ش  ده�د  انج�ام  باي�د  دول�ت  دهمي�ن  ك�ه  كاري  مهمتري�ن 
را  ن�ژاد  احم�دي  آق�اي  تنه�ا  ندارن�د  انتظ�ار  آين�ده  س�ال   4 در  م�ردم  اس�ت.  خ�ود 
ديگ�ر  و  معاوني�ن  وزراء،  خواهن�د  م�ي  بلك�ه  ببينن�د  اينگون�ه  مجري�ه،  ق�وه  رأس  در 
باش�ند. ن�ژاد  احم�دی  آق�ای  همپ�ای  رس�انی  خدم�ت  در  ني�ز  دول�ت  ميان�ی  مدي�ران 
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بن�ده ی وظيف�ه گ�را
تحليلی بر ابعاد شخصيتی دكتر محمود احمدی نژاد

احمدی نژاد، پدیده ای فرهنگی  سياس�ی اس�ت. چه در عرصه داخلی و چه در بعد بين المللی. 
او با ش�جاعت و پش�تکاری بی نظير، نظام 16 س�اله ناکار آمد و فرس�وده اداری  سياسی کشور 
را ک�ه در ط�ول حاکمي�ت دولت های س�ازندگی و اصاحات ش�کل گرفته ب�ود، اصاح کرده و 
جمهوری اسامی را از این حيث وارد فاز جدیدی از حيات سياسی خود نمود. جهت درک بهتر 
ش�خصيت این رئيس جمه�ور، باید کمی در ابعاد و ویژگی های او دقيق ش�ویم. از همين جهت 
به س�راغ حجت االسام و المسلمين حيدر مصلحی رفتيم، تا عاوه بر بررسی اجمالی انتخابات 
دهم ریاس�ت جمهوری، کمی از خصوصيات رئيس جمهور بس�يجی کش�ور را نيز برایمان بيان 

نماید. چرا که مصلحی س�ال ها با بس�يجيان زیس�ته و با روحيات آنها به خوبی آشناس�ت. 
مصلحی در س�ال های دف�اع مقدس نماینده حضرت ام�ام در قرارگاه کربا و خات�م االنبياء بود. 

  حس�ين رمضانی

پس از آن نيز س�ال ها نمایندگ�ی ولی فقيه در 
نيروی زمينی س�پاه و نيروی مقاومت بس�يج را 
برعهده داش�ت. پ�س از روی کار آم�دن دولت 
نه�م، به ِس�مت مش�اور رئيس جمه�ور در امور 
روحانيون و نماینده رئيس جمهور در دانش�گاه 
تقریب مذاهب اس�امی و نيز سرپرست سازمان 
اوقاف و امور خيریه منصوب ش�د. آنچه پيش رو 
دارید حاصل مصاحبه ای اس�ت گرم با ایشان که 
به س�مت وزیر اطاعات در دولت دهم برگزیده 

ش�ده    اس�ت.
 : انتخاب�ات ده�م ریاس�ت جمهوری ن�ه تنها 
در جمهوری اس�امی ای�ران بلک�ه در منطقه و 
جهان و در مقایس�ه با تمامی نظام های سياسی 
پر هياه�وی غربی چه از جه�ت کيفيت و چه از 
نظ�ر کميت بی نظير ب�ود. از همين جهت چرایی 
برگ�زاری انتخاباتی با این مش�خصات قطعًا حائز 
اهميت و مهم خواهد ب�ود. لطفًا در این خصوص 

توضيحاتی ارائه فرمایيد.
 در رابطه با انتخاب��ات دهم با اين ويژگی های خاص 
بايد يكس��ری مسائل مختلف را در كنار هم قرار دهيم 
تا بتواني��م قضاوت صحيحی در خص��وص اين افتخار 

ملی داش��ته باش��يم. 
 نكت��ه قاب��ل توجه در مورد انتخابات دهم اين اس��ت 
كه حرك��ت ارزش��ی و در واقع پيگيری خواس��ته ها 
و مطالب��ات حضرت امام )ره( در كش��ور م��ا از چهار 
س��ال قبل يعنی انتخابات نهم رياست جمهوری شكل 
گرفت. اين نكته حائز اهميت اس��ت كه در طول مدت 
انقالب آدم ها و جريان های مختلفی از عشق و ارادت 
و عالق��ه ای كه مردم به وجود مق��دس حضرت امام 
داش��تند؛ تا توانس��تند سوءاس��تفاده های مختلفی را 
انجام داده بودند. به عنوان مثال، اگر شعارهای اصالح 
طلبان را مورد توجه قرار دهيد متوجه می ش��ويد كه 
چقدر از حضرت امام مايه گذاش��تند و خودشان را به 
عن��وان جريان نزديك و همراه با ام��ام مطرح كردند. 
مق��ام معظم رهب��ری هم در همين خص��وص تحليل 
بس��يار حكيمانه ای را ارائه م��ی دهند مبنی بر اينكه 
م��ردم اگر رأی دادند به خاطر امام و ش��عارهای امام 
و ح��رف های امام دادن��د و اين اتفاق��ات برای مردم 
در واق��ع به نوعی آزمون ي��ا آزمايش بود تا گروههای 

مختلف را بشناس��ند.
 ش��ما اگ��ر تع��داد آرا را در دوره ه��ای مختلف، مورد 
بررس��ی قرار دهيد، مش��خص اس��ت كه بعد از رحلت 
حضرت امام و زمانی كه ايش��ان در قيد حيات نبودند 
مي��زان آرا و باال و پايين ش��دن آن گويای اين مطلب 
اس��ت كه مردم در رابطه با اين بحث به چه جمع بندی 
رسيده بودند. مقام معظم رهبری هم دقيقاً در مناسبت 
های مختلف اش��اره كردند كه من ب��ه دنبال اجرايی 
شدن خواس��ته های امام هس��تم و چيز ديگری نمی 
خواه��م. از دوره اصالحات مردم هوش��يار ش��دند كه 
اينها چه خط مش��ی را دنبال می كردند و با راهنمايی 
هوش��مندانه رهبری راه را پي��دا كردند. مردم متوجه 
ش��دند اگر به دنبال ارزش ها هس��تند و به دنبال اين 
هس��تند كه به خواسته های امام جامه عمل بپوشانند 
بايد هوشمند باشند و به دنبال گفته های مقام معظم 
رهبری توجه كنند كه ايش��ان چه مواردی را مد نظر 
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دارند و ش��اخص هايی را كه بي��ان می كنند با كجاها 
تطبيق داده می شود. اينجا به نكته ای اشاره كنم كه 
خالی از لطف نيس��ت، در انتخابات نهم يكی از آقايان 
ك��ه كانديدا بود با من صحبت كردند. آن زمان من در 
بس��يج بودم. بنده به ايش��ان عرض كردم كه شما اگر 
در چهارچوب مش��ی و س��يره ای كه در شاخصه های 
توصيه شده توس��ط حضرت آقا مشخص شده حركت 
كني��د خود به خود رای می آوريد و نيازی نيس��ت به 
س��راغ افراد مختلف برويد. زيرا حضرت آقا به گونه ای 
شاخص ها را تبيين می فرمايند كه متدينين و آنهايی 
كه تأثيرگذار هس��تند راه خودش��ان را پيدا می كنند. 
در عمل هم همينطور ش��د يعن��ی علی رغم خيلی از 
ح��رف ها كه زده ش��د و خيلی از مطالب��ی كه گفته 
ش��د مردم ش��اخص ها را تطبيق دادن��د. من معتقدم 
كه درانتخابات نهم مردم طبق آن كالم اميرالمومنين 
عليه الس��الم كه می فرمايند: حق را بشناس، اهل آن 
را می شناس��ی شاخص های حق را از رهبری گرفتند 
و عل��ی رغم تم��ام فعاليت ه��ای تبليغاتی كه صورت 
گرفت ب��ه فضل الهی اهل آن را هم ش��ناختند. البته 
انتخابات نهم در واقع پيش زمينه قبلی دارد و سيری 
طی ش��دتا به ش��اخصه های حضرت امام )ره( جامه 

عمل پوشيده شود.
م��ا در همي��ن فضا ب��ه انتخاب��ات دهم رس��يديم در 
اي��ن انتخابات، م��ردم عملك��رد دولت نه��م را ديده 
بودن��د؛ خصوصاً تحليل ش��ان از آق��ای احمدی نژاد 
شخصيتی همس��و با آرمان های حضرت امام بود. مردم 
می دانس��تند كه حضرت امام )ره( برای پا برهنه ها و 
قشر مستضعف جامعه حس��اب ويژه ای باز می كردند. 
قشری كه در محاسبات ظاهری به آنها توجه نمی شود 
ام��ا در بحران های نظ��ام و انقالب همي��ن مجموعه 
نق��ش های مهم و بزرگی را ايفا ك��رده اند. اگر برويد 
و خانواده ش��هدا و ايثارگران را بررس��ی نماييد كه از 
كدام قش��ر هس��تند دقيقاً به همين قشر مستضعف و 
پا برهنه می رس��يد. خوب آقای احمدی نژاد به سراغ 
اينه��ا رفت در صورتی ك��ه خيلی از افراد ديگر به اين 
افراد توجه نداش��تند. برای مثال اينكه ما بنشينيم در 
ته��ران و بگوييم بايد جلوی مهاجرت به تهران گرفته 
ش��ود نتيجه نمی دهد. آقای احم��دی نژاد می گفت 
اگ��ر می خواهيد جل��وی مهاج��رت را بگيريد بايد به 
روستاها برويد و به بحث زندگی و امرار و معاش مردم 
بپردازيد. در زمينه ش��عارهای عدالت و عدالت خواهی 
بايد به روس��تاها برويد و آنجا به فرياد مردم برسيد و 
زندگ��ی و امرار و مع��اش را در آنجا برای مردم تأمين 
كنيد. اين حركت ها در دولت نهم ش��روع ش��د و در 
واقع مش��ی امام گون��ه و راهی كه امام ب��ه دنبال آن 

بودند را دولت نهم طی كرد.
 البت��ه نكت��ه ای را عرض كنم ما يك مش��كل جدی 
داريم كه بايد در موردش فكر شود. اين مشكل مربوط 
به نظام آموزش��ی ما اس��ت يعنی تمام منابع علمی ما 
ترجمه ای اس��ت. بحثی را كه مقام معظم رهبری در 
م��ورد نهضت نرم اف��زاری مطرح می كنن��د دقيقاً به 
همين حوزه باز می گردد. با كمال تأسف آموزش های 
م��ا و تخصص های ما در راس��تای نيازه��ای دينی و 
بومی ما نيس��ت بلكه آن چيزی است كه دنيای غرب 
ب��ه ما ديكته كرده اس��ت. لذا می بيني��د وقتی آقای 

احمدی نژاد به روس��تا می رود تا مشكل مهاجرت را 
ح��ل كند عده ای اين را بر نمی تابند زيرا با معادالت 
علمی ش��كل گرفته در ذهن آنها همخوانی ندارد. اين 
معادالت می گويد آن روس��تايی بايد فقير باشد و اين 
فاصله بايد وجود داش��ته باش��د و نمی پذيرد كه اين 
فاصل��ه از بين برود و از همي��ن جهت به احمدی نژاد 
می گويند س��فرهای ش��ما توزيع فقر اس��ت. چون با 

مع��ادالت آنها نمی خواند اما اين الگو كاماًل براس��اس 
معادالت دينی اس��ت.

در ه��ر صورت وقتی دولت نهم مح��ور را آرمان های 
ام��ام و فرمايش��ات مقام معظم رهبری ق��رارداد و در 
آن س��ير حركت ك��رد، در انتخابات ده��م علی رغم 
فضاس��ازی هاي��ی كه انجام ش��د مردم ح��س كردند 
فرمايش��ات حضرت امام به مديريت كش��ور وارد شده 
و ش��يوه مديريت كشور به اين س��مت رفته است. در 
نتيجه اميد قابل توجهی در آنها ايجاد ش��د و اين اميد 
موجب شد كه رو بياورند به اين سمت كه خودشان را 
در سرنوشت كشور سهيم بدانند و اين سهم داشتن را 
با رای باالی خود نش��ان دادند و به تعبير حضرت آقا 

زلزله ای سياس��ی را رقم زدند.
 : ش�ما مط�رح کردید که رای م�ردم در واقع 
تأیي�دی ب�ود بر بازگش�ت ب�ه اص�ول انقاب و 
حض�رت امام و منویات حضرت آق�ا، حال با این 
فرضيه و ب�ا عنایت به نتيج�ه ی انتخابات که تا 
حدودی فضای دو قطبی را حاکم کرده است. آیا 
بين رای 25 ميليونی مردم به کاندیدای پيروز و 
رای 13 ميليون�ی آنها به کاندیدای رقيب تفاوتی 

بني�ادی و اصول�ی وج�ود دارد؟
برای پاسخ به اين س��وال بايد جهات مختلف را مورد 
بررس��ی قرار بدهيم. اوالً ش��ما در فتنه ای كه پس از 
انتخاب��ات به وجود آمد، موض��وع جديدی نديديد كه 
ت��ازه رقم خورده باش��د و مربوط به اين اواخر باش��د. 
اين رقابت در طول چهار سال رياست جمهوری آقای 
احمدی نژاد وجود داش��ت و جري��ان مخالف از همان 
مرداد 84 در پی زمينه س��ازی اتفاق��ات اخير بودند. 
رقابتی كه البته به فرد هم بستگی نداشت بلكه رقابت 
جريانی بود، متأس��فانه ع��ده ای همه تالش كردند تا 
احم��دی نژاد رئيس جمهور نش��ود اما راه و مش��ی او 

ادامه پيدا كند.
در خص��وص تصديق ع��رض بنده كافی اس��ت كه به 
اخب��ار رجوع ش��ود؛ در همان ايام يكی از اين ش��بكه 
های خارجی كه اگر اش��تباه نكن��م BBC بود با آقای 
موسوی مصاحبه ای انجام داد و از ايشان پرسيد: شما 
اگر رئيس جمهور ش��ويد سفرهای استانی را ادامه می 
دهيد؟ ايش��ان جواب می دهد: بلی. مجدد س��وال می 
شود: هدفمند كردن يارانه ها را دنبال می كنيد؟ طرح 
تحول اقتصادی را چطور؟ موسوی پاسخ می دهد: بلی! 
تمام راهكار هايی كه به عنوان امتيازات بزرگ احمدی 
نژاد  مطرح است سوال می شود و آقای موسوی آنها را 
تأيي��د می كند و تصريح می نمايد كه آنها را ادامه می 
دهد. همان جا يك عالمت س��وال بزرگ ايجاد شد كه 

اگر قرار اس��ت همه ی اينها دنبال شود پس فضاسازی 
ه��ا و ابهامات و تاريكی هايی كه ايجاد كرده ايد يعنی 

چه؟!
 يك نكته اين اس��ت كه آقايان به سمت ويژگی های 
احمدی ن��ژاد رفتند. حتی ش��عارهايی را كه احمدی 
نژاد در ابتدای صحب��ت هايش می گفت را تكرار می 
كردند. من به دوس��تانم گفتم حرك��ت های احمدی 

ن��ژاد حت��ی روی كانديدای مقابلش هم اثر گذاش��ته 
ل لّوليَك الَفرج، بقيه هم  است اگر می گويد: اللّهم عجِّ
در ابتدای صحبتشان نامی از امام زمان »عج« آوردند 
و به آن پرداختند و ديدند كه همه ی اينها شاخص ها 
و ويژگی هايی اس��ت كه جامعه به سمت آن می رود.

و  عملک�رد  مجموع�ه  واق�ع  در  یعن�ی   :  

ب�ه معيار  نژاد تبدیل  گفت�ار دکتر احم�دی 
ش�ده اس�ت؟

همينط��ور اس��ت. وقت��ی اي��ن مجموع��ه ی رفتاری   
مديريتی تبديل به معيار ش��د و تمامی رقبا هم سعی 
بر الگوگيری ازآن داشتند؛ عده ای از مردم با توجه به 
اينكه خيلی از معيارها مشترك شده بود به كانديدای 
رقي��ب اعتماد كردند و به س��وی او رفتن��د. ما نبايد 
احس��اس كنيم 13 ميليون رای آقای موس��وی معاند 
احمدی نژاد است. به هيچ وجه اينگونه نيست. ممكن 
اس��ت بخش ناچيزی در بين آنها معاند وجود داش��ته 
باش��د كه درصد آن بسيار پايين است ولی بخش قابل 
توجهی ش��ايد در آقای موس��وی يكس��ری امتيازاتی 
ديدن��د و به او رای دادند. چرا همين افراد به س��مت 
آقای كروب��ی نرفتند؟ درحالی كه آقای كروبی در دوره 
ی اصالح��ات ش��عار همراهی و پيگي��ری خط امام را 
داش��ت و م��ردم آن را تجربه كرده بودن��د ولی آقای 
مير حس��ين را تجربه نكرده بودند. آقای ميرحس��ين 
ش��خصی بود كه خود را نخست وزير امام می دانست. 
مردم ديدند كه اين همان حرف ها وصحبت هاس��ت 
و در نتيجه به س��مت او رفتند. م��ی خواهم بگويم ما 
روی اين 40ميليون رای بايد تحليل داش��ته باش��يم. 
همي��ن االن بررس��ی كنيم و ببيني��م همان جمعيتی 
ك��ه در مقابل احمدی نژاد بودند، چه وضعيتی دارند؟ 
حرف آنها در حال حاضر چيست؟ نظرسنجی ها اين را 
بيان می كن��د حتی در مورد افرادی كه برای اعتراض 
به خيابان ها آمدند. البته بايد توجه داشته باشيم عده 
ای خراب كاری كردند و ضربه زدند و با كمال تأس��ف 
از همين جمعيت هم س��وء استفاده نمودند. متاسفانه 

م�ن معتق�دم ك�ه درانتخاب�ات نه�م و ده�م م�ردم طب�ق آن كام اميرالمومني�ن علي�ه الس�ام ك�ه 
م�ی فرماين�د: ح�ق را بش�ناس، اه�ل آن را م�ی شناس�ی ش�اخص ه�ای ح�ق را از رهب�ری گرفتن�د 
و عل�ی رغ�م تم�ام فعاليت ه�ای تبليغاتی ك�ه صورت گرفت ب�ه فضل اله�ی اهل آن را هم ش�ناختند. 
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در اين حوادث عده ای از شخصيت ها هم محور فتنه 
ش��دند و ويژگی دشمن اين بود كه توانست از آنها به 

عنوان محور اس��تفاده نمايد. 
 در ه��ر ص��ورت نكته قابل توجه اين اس��ت كه مردم 
ما نمی توانند از ش��عارهای ارزش��ی كه با فطرتش��ان 
س��ازگار است جدا ش��وند. چه آن 25 ميليون، چه آن 
13 ميليون و چه س��اير رای ها همه رای به شعارها و 

ارزش ه��ا ب��ود.
خوب اس��ت اگر بنا داريم رای مردم را تحليل نماييم، 
ش��عارهای كانديد ها را بررس��ی كنيم. تم��ام آنها از 
ارزش ها و خط اصيل حضرت امام س��خن می گفتند. 
همه آنها سعی می كردند رويه ای را كه آقای احمدی 
نژاد در س��ال 84 پي��ش گرفت ادامه دهن��د و كليد 
تحليل رأی مردم در همين نكته نهفته است. البته ابتدا 
سعی می كنند يك فضای تند و ظلمانی در مورد دولت 
به وجود آورند اما به هيچ وجه نمی توانند ش��اخص ها 
را زي��ر س��وال ببرند بلك��ه در نهايت م��ی گويند اين 
آمارهايی كه داده می ش��ود دروغ است اما شاخص ها 
را نم��ی توانند انكار كنن��د. يعنی وقتی آقای احمدی 
ن��ژاد بحث عزت را در مورد سياس��ت خارجی مطرح 
می كن��د و می گويد كه در مقابله با دش��من بايد از 

نق��اط ضعف آن اس��تفاده كرد و به وس��يله ی همين 
نق��اط ضعف به آنها ضربه زد اين كليت را نمی توانند 
انكار كنند اما عملكرد را زير س��ؤال می برند. خاطره 
ی جالبی را يكی از دوس��تان نقل می كرد، ايشان می 

گف��ت: من برای خريد به بازار تره بار رفته بودم، ميوه 
فروش��ی كه فكر نمی كنم سواد هم داشت، می گفت: 
من كاری ندارم كه احمدی نژاد در تهران كاری كرده 
يا ن��ه، اما ديدم كه در روس��تای م��ا كار كرده مردم 
فعالي��ت ها و خدمات دول��ت را در خيلی از حوزه ها 
به چش��م ديده و لمس كرده بودند لذا ش��ما مالحظه 
می فرماييد كه با تمام تبليغات منفی و جوس��ازی ها، 

دكت��ر احم��دی ن��ژاد 25 ميلي��ون رای م��ی آورد.
نكته ی ديگر اين است كه ما رای انتخابات دهم آقای 
احمدی نژاد را با رای انتخابات نهم ايش��ان مقايس��ه 
كنيم. ايش��ان در انتخابات اخير رای بيشتری آوردند 
و اقبال بيش��تری به ايش��ان انجام شد، هرچند فضای 
منفی بر عليه ايش��ان بس��يار بيشتر از دوره قبلی بود. 
مناس��ب اس��ت در اينجا مثالی تاريخی زده ش��ود. ما 
م��ردم كوفه را زير س��وال م��ی بريم كه چ��را با امام 
حسين )ع( همراهی نكردند؟ مرحوم آيتی )ره( كتابی 

دارد كه بسيار زيبا تاريخ عاشورا را بررسی كرده است. 
ايش��ان در آنجا می گويد: ما بروي��م وضعيت كوفه را 
بررس��ی كنيم كه چرا آنها از حضرت حمايت نكردند؟ 
سپس ايشان بررسی می كند كه فضای ظلمانی كوفه 
چ��ه بود ك��ه كار به اينجا رس��يد. ما باي��د آن فضا را 
ترس��يم كني��م و خودمان را جای آنه��ا بگذاريم و آن 
وق��ت وضعيت فعلی را بررس��ی كنيم كه آيا ما در آن 
فضا بودي��م می مانديم يا خي��ر؟ ظلمت ايجاد كردن 
و فض��ا را ظلمانی جلوه دادن تعارف ن��دارد. به تعبير 
رهب��ری معظم نيروهای خودی همديگر را می زنند و 
خود زنی می كنند و دچار اشتباه می شوند. اينجاست 

كه بحث تقوا و بحث ه��ای ديگ��ر پي��ش م��ی آي��د.
در اين انتخابات فضای ظلمانی ايجاد ش��ده بسيار مهم 
و تاثيرگ��ذار بود، فضا به گون��ه ای رقم خورد كه حتی 
متخصصان امر و خواص دچار اشتباه شدند و تحت تاثير 

قرار گرفتند.
 : صحب�ت از فض�ای ظلمانی و تيره ای اس�ت 
ک�ه در مورد دولت ایجاد ش�ده ب�ود، همه مردم 
ه�م این فض�ا را لمس ک�رده و در آن تنفس می 
کردند. حال س�وال این اس�ت که ش�خص دکتر 
احم�دی نژاد چه ویژگی هایی دارد که توانس�ت 
این فضای بس�يار س�نگين را که حتی خواص و 
متخصصين را تحت الش�عاع قرار داد بش�کند و 

حقيقت خود را به توده ی مردم نش�ان دهد؟ 
مهمترين ويژگی اخالقی آقای احمدی نژاد اين است 
كه عبد و بنده است. اين موضوعی است كه من خيلی 
به آن مصّر هس��تم. كس��ی كه بنده ش��د اين بندگی 
يكس��ری لوازمی دارد. ويژگی احمدی نژاد اين اس��ت 
ك��ه خودش را بنده ی خدا می دان��د و با بندگی می 

خواه��د كار را پي��ش بب��رد. 
شخصی به محضر حضرت امام صادق )ع( وارد می شود 
و از حضرت طلب علم می كند، امام می فرمايند: قبل از 
اينكه علم ياد بگيری به حقيقت بندگی برس. می پرسد 
چگونه برسم؟ حضرت می فرمايند: مهم اين است كه 
مشغوليت ذهن تو اين باشد كه تكليف خود را انجام 

دادی يا نه؟ اين گونه می توان بنده بود.
 بارها پيش می آمد كه ما تا س��اعت 12 ش��ب با آقای 
احمدی نژاد جلس��ه داش��تيم، بنده مج��دد 6 صبح كه 
جلسه داش��تم می ديدم ايشان هم آمده است، درحالی 
كه می توانس��ت بگويد من كه تا ساعت 12 شب بيدار 
بودم بايد استراحت بكنم اما اين را نمی گفت. اين نشان 
می دهد كه ايش��ان دغدغه و مشغوليت ذهنی اش اين 
اس��ت كه تكليفش را انجام ده��د. اين يك ويژگی مهم 
است و اين را مردم در سفرهای استانی ديدند كه ايشان 
وقت نمی شناس��د و تالش های ايش��ان را لمس كرد. 
اين ويژگی است كه مجموعه ی نظام را به كار واداشته 
اس��ت. كسی كه بنده باش��د تكليف گرا می شود، آقای 
احم��دی نژاد وقتی تكليف گرا ش��د گير نمی افتد. اين 
يك��ی از نكات قابل توجه اس��ت خيلی از م��ا در زرق و 
برق دنيا گير می كنيم، در پست و مقام گير می افتيم. 
ويژگ��ِی ديگر بندگی آقای احمدی نژاد، طهارت و پاكی 

زندگی اَش اس��ت. اين هم از همان بندگی اش نش��أت 
می گيرد. شما برويد فرمايشات حضرت امام را در مقوله 
مديري��ت و اينكه مديران چه ويژگی هايی بايد داش��ته 
باش��ند را ببينيد. يكی از مح��ور های جدی اش همين 
طهارت زندگی است. در نتيجه يكی از نكات قابل توجه، 
بحث طهارت زندگی اس��ت. بايد به نسل جوان و جامعه 
خودمان اين را متذكر شويم كه انقالب ما انقالب دينی 
است. هدف انقالب ما اين نبوده كه ايران مثل فرانسه يا 
آلمان شود، ما از اين كشورها خيلی برتريم. ما معتقديم 
كه اين كش��ور ها در مسائلشان به بن بست رسيده اند. 
نكته قابل توجه اين جديت و تالش و سر از پا نشناختن 
در ارزش هاس��ت، شما شاخص های ديگر را هم در اين 

موارد جای دهيد.
 : از دیدگاه آقای احمدی نژاد کرامت انس�انی 
چه جایگاهی داش�ت که این ویژگی را توانس�ت 

در جامعه و در بين مردم برجس�ته کند؟
 آقای احمدی نژاد برای انس��ان به عن��وان خليفه اهلل 
جاي��گاه و ارزش قائل اس��ت. بنده اين را در بحث های 
فكری و سياسی مختلفی كه با ايشان داشته ام متوجه 
ش��دم. احمدی نژاد می گويد خدا انس��ان را آفريده تا 
او را باال ببرد. حال كه ما مس��ئول اين جامعه ش��ديم 
بايد زمينه های اين كرامت و رشد و باالرفتن را فراهم 
كنيم؛ همه ی تالش��مان بايد اين باش��د و بايد بدانيم 
كه بزرگترين خواس��ته خدا از ما همين است. ما نبايد 
با اين خط كش��ی هاي��ی كه در معياره��ای دينی ما 
نيست گروه ها و اصناف مختلف را از هم جدا كنيم. آموزه 
ه��ای دينی ما می گويد: » اِنّا َخلَْقناُكم ِمْن َذَكٍر اَْو اُنْثی و 
َجَعلناُكْم ُشُعوباً َو َقبائِل لَِتعاَرُفوا« اما بعد می گويد: » اِنَّ 
اَكَرَمُكْم ِعْنَداهلل اَتْقُكْم« كرامت جايی اس��ت كه تقوای 
بيش��تری باش��د. ما برای همه اينه��ا بايد تالش كنيم 
تا به كرامت برس��يم. آقای احمدی نژاد معتقد اس��ت 
كه من بايد زمينه ی اين كرامت را در روس��تا و شهر  

فراه��م كن��م. 
 : کمی در خصوص ویژگی های مدیریتی آقای 

احمدی نژاد صحبت می فرمایيد.
از مهمترين ويژگی های مديريتی ايشان شرح صدری 
است كه در مقابل حمالتی كه به او وارد می شود،دارد.

متأسفانه عده ای در كشور ما نخبگی را انحصاری كرده 
ان��د، علت هم اين اس��ت كه تعريف درس��تی از نخبه 
نداريم. چه كس��ی نخبه است؟ ما به خيلی از جمعيت 
ها كه اي��ن ويژگی را دارند مي��دان نمی دهيم و نمی 

گذاريم حرف بزنند.
 : ع�ده ای م�ی گوین�د رأی ته�ران ب�ه دليل 
سياس�ی بودنش رأی نخبگان اس�ت و رای آقای 

احمدی نژاد رای فرودس�تان جامعه!
نخبگان واقعی كش��ور از همين فرودستان هستند. آيا 
واقعاً در بين يك ميليون و نهصد هزار رای  تهران آقای 
احم��دی ن��ژاد نخبه وجود ندارد؟ آيا م��ا نخبه را فقط 
انسان های عالمت داری كه مطلوب خودمان هستند، 
می دانيم؟ نكته قابل توجه اين است كه خيلی از افراد 
در تف��اوت ها فقط اطراف خودش��ان را می بينند و از 
اطراف خودشان هم خارج نمی شوند. آيا اصفهان يك 
كالن ش��هر نيست؟ تفاوت رأی چقدر است؟ آيا مشهد 
و خراس��ان كالن شهر نيستند و خيلی شهرهای ديگر. 
م��ا چرا همه چيز را در ته��ران منحصر كرده ايم؟ چرا 

اگ�ر بن�ا داري�م رای م�ردم را تحلي�ل نمايي�م، باي�د ش�عارهای كاندي�د ه�ا را بررس�ی كني�م. تم�ام آنه�ا از 
ارزش ه�ا و خ�ط اصي�ل حض�رت ام�ام س�خن م�ی گفتن�د. آنه�ا س�عی م�ی كردن�د روي�ه ای را ك�ه آق�ای 
احم�دی ن�ژاد در س�ال 84 پي�ش گرف�ت ادام�ه دهن�د و كلي�د تحلي�ل رأی م�ردم در همين نكته نهفته اس�ت.
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وقتی در گوشه ای از تهران 50 نفر اغتشاش می كنند 
ما كل كشور را تحت تأثير قرار می دهيم؟ من معتقدم 
اين اش��تباه است من به دوس��تانم در صدا و سيما هم 
انتق��اد كردم كه چرا وقتی اتوبوس��ی را آتش می زنند 
زير آن می نويس��يد: تهران در آتش! آيا واقعاً تهران در 
آتش بود؟ من وقتی با افراد ديگر در شهرهای مختلف 
صحبت می كنم می گويند: شما ما را در كارها دخالت 

نمی هيد و ما را جزو اين كشور قبول نداريد.
 :نکته ی دیگری که مطرح می ش�ود این است 
که آرای خاموش انتخابات را آقای موس�وی زنده 

کرد. آیا این تحليل را قبول دارید؟
م��ن اين را قب��ول ن��دارم. ش��ما رای دوره قبل آقای 
احم��دی نژاد و جريان اصالح طلب را بررس��ی كنيد و 
ببينيد كدام يك رش��د داش��ته است. مورد ديگری كه 
نبايد از آن غافل شد اين است كه اتفاقاً االن بايد آرای 
كسانی كه تا به حال رای نداده اند را مورد بررسی قرار 
داد. افرادی می گفتند ما تا به حال رأی نداده ايم ولی 
می بينيم فردی آمده و با تمام وجود برای كش��ور كار 
می كن��د، پس به او رای ميدهي��م. مجموعه ی فعلی 
هنرش اين ب��وده كه فضايی ايجاد كرده كه توانس��ته 
بخش خاكس��تری را برای نظام به ميدان بكشاند. بايد 
ببينيم چه كس��ی فضا را باز كرد كه كانديدا ها بتوانند 
از س��ه ماه قبل از ش��روع تبليغات انتخاباتی در كشور 
تبليغات كنند. وقتی آقای موس��وی قبل از اينكه ثبت 
نام بكند و ش��ورای نگهبان او را تأيي��د كند به عنوان 
كانديدای قطعی س��خنرانی می كن��د. اين فضا را چه 
كس��ی برای او ايجاد كرده است؟ انتخابات قبل را هم 
بررسی كنيم. زمانی كه بنده می گويم ويژگی احمدی 
نژاد تكليف گرا بودن او اس��ت از همين موارد نش��أت 

می گيرد.
احم��دی ن��ژاد در رعاي��ت قان��ون در نظام اس��المی 
موقعيتی دارد كه كس��ی به پای او نمی رسد چون تا 
زمانی كه مجوز تبليغات نداشت، تبليغات نكرد. آقايان 
از سه ماه قبل س��خنرانی ها و ديدارهای خودشان را 
آغ��از كرده  بودند ولی آقای احمدی نژاد اينطور نبود. 
آقای احمدی نژاد 5 4 روز آخر س��خنرانی های خود 
را آغاز كرد، ايشان در مورد فضاسازی تبليغاتی به من 
م��ی گفت كه می خواهم به قانون عمل ش��ود. قانون 
به ما تاريخ داده و ما از آن تاريخ شروع می كنيم و از 
همان زمان هم شروع كرد و بقيه آقايان فضا دستشان 
ب��ود و فضا را تخريب می كردند و الغير. ش��ما بيانيه 
ی نهم آقای ميرحس��ين با اولين سخنرانی ايشان در 
مورد انتخاب��ات را در كنارهم قرار دهيد از هم��ه آن 
يك چي��ز بي���رون می آيد و آن ظلمت ايجاد كردن 

در مقابل حركتهای ارزشی آقای احمدی نژاد اس��ت.
 : اگ�ر بخواهيم بح�ث را ادامه دهي�م باید به 
س�راغ تحليل دیگ�ری بروی�م. 25 ميليون رأی 
احمدی نژاد در حقيق�ت رأی به عملکرد او بود.
ایش�ان چه رفتار و عملکردی داش�تند که رفتار 

مدیران گذش�ته را نقض کرد؟
آق��ای احمدی ن��ژاد تغيي��ری در ش��يوه ی مديريتی 
كش��ور به وجود آورد و آن تغيير اين بود كه معيارها و 
ش��اخص های دينی را معيار قرار داد وقتی می گوييم 
معيارها و ش��اخص های دينی يكی از آنها ش��رح صدر 
اس��ت. حضرت موسی)ع( وقتی می خواهد به پيامبری 

برگزيده ش��ود از خدا درخواست می كند: »َربِّ الشرْح 
ل��ی َصْدری«. روايتی اس��ت كه اگر به آن دقت ش��ود 
دنيايی از تحول دارد. از پيامبر پرس��يدند: يا رسول اهلل 
ش��رح صدر يعنی چه؟ فرمودند: »ش��رح صدر« يعنی: 
»الَتجا َع��ْن الداِر الُغرُوْر و ااَْلِ نابَِة َع��ْن داِر الُخلُوْد .....« 
يعنی: پيامبر تغيير جدی در زمينه مديريت در ديدگاه 
ما ايجاد می كند. می گويد ش��رح صدر اولين عالمتش 
اين اس��ت ك��ه از دنيای فريبنده بتواني��م خود را جدا 
كنيم. شيوه ی مديريتی كشور ما در گذشته اين نبوده 
اس��ت. ش��رح صدر آن ها اين نبوده ك��ه از دنيا كنده 
ش��وند. دومين ويژگ��ی، اينكه خ��ودت را در اين دنيا 
محدود نكنی اگر می خواهی برنامه ريزی كنی طوری 

نباشد كه فقط برای 20 يا 30 سال اين دنيا باشد.
ي��ا مثاًل ايش��ان در سياس��ت خارجی مح��ور را بر 
تح��ول و تغيي��ر نظ��ام بي��ن الملل��ی و تهاجم به 
مس��تكبران گذاش��تند. البته بعضی به اين سياست 
ايراد می گرفتند ولی برای اداره ی كش��ور خودت 
نم��ی توانی كش��ور از دني��ا منفصل باش��ی. آقای 
احمدی نژاد در ش��عارهايش تكليف گرا اس��ت.)در 
اواخر جنگ يكی از آقايان به امام نامه نوش��ت كه 
جن��گ را تمام كنيد آين��دگان در مورد ما قضاوت 
ب��د می كنند. امام فرمودند: م��ا به آيندگان كاری 
نداريم. م��ا تكليف خود را انج��ام می دهيم. چون 
ام��ام آين��ده ی عالم قيام��ت را می بين��د به اين 
دلي��ل م��ی گويد كه م��ا در ح��ال انج��ام تكليف 
هس��تيم(. آقای احمدی نژاد ب��ا مديريت های قبل 
كه براس��اس بده و بس��تان انجام ش��ده بود تعارف 
نداشت. اين ش��يوه رسم شده بود كه اگر خواستی 
كاری انج��ام بدهی بايد بده بس��تان می كردی كه 
هن��وز رگه های آن وجود دارد. آقای احمدی نژاد 
اي��ن را از بين برد چون خودش��ان اين آلودگی را 
نداش��تند و با افرادی كه به كار گرفت ش��رط كرد 

كه اين طور نباش��ند. 
وقتی آلودگی نباش��د شيوه ی مديريتی تغيير می كند، 
مردم اي��ن را تجربه كردند ديدند كه احزاب و گروه های 
مختلف آمدند و خودشان را نشان دادند. اما االن مجموعه 
ای آمده كه جزء حزب و گروه نيس��ت، حزب اهلل اس��ت 

ش��اخص ها و ويژگی های آن نيز همان چيزی است كه 
خدا در قرآن آورده است.

 : متأس�فانه بعضی درباره ی دولت نهم و آقای 
احمدی ن�ژاد تبليغات�ی کردند مبن�ی بر دوری 
ایشان از علماء و افتراق دولت با مراجع و علماء. 

نظرتان در این باره چيس�ت؟
هيچ ك��س به اندازه ی من از دي��دگاه احمدی نژاد 
نسبت به علما اطالع ندارد. ديدگاه او تكليف گرايانه 
اس��ت و با كس��ی معامله نمی كند. در جلسه ای كه 
ب��ا آقای احمدی ن��ژاد در پيش يك��ی از علما بوديم 
همين بحث را ايش��ان مطرح كرد. آقای احمدی نژاد 
يكی از افتخ��ارات دولتش را اين بيان كرد كه وقتی 
در دول��ت بحث به فت��وای مراجع می رس��د، بحث 
ما س��نگين می ش��ود چون می گويد بايد چه كاری 

كنيم كه فردا از نظر ش��رعی دچار مش��كل نش��ويم 
تنه��ا دولت��ی كه دو بار ب��ه ديدار مراج��ع رفت و با 
آنه��ا ارتب��اط برقرار كرد دولت نهم بوده اس��ت. اين 
مجموعه به دنبال اين اس��ت كه بحث ارتباط با علما 
و مراج��ع را در وزارتخانه اش نهادين��ه كند. ببينند 
اين وزرا در ارتباطش��ان با حوزه ی علميه و نهادينه 
ك��ردن اين ارتباط��ات در طول اين چهار س��ال چه 
قدر كار كردند. قبل از اين چهار س��ال تا اول انقالب 
مخصوصاً در اوايل انقالب كه اوج توجه به حوزه بود 
ببينيد نهادينه كردن اين ارتباط چقدر بوده اس��ت. 
اينها را بررس��ی كنيد و آن وقت قضاوت كنيد. دولت 
نه��م در رابطه با بحث بها دادن ب��ه حوزه ی علميه 
و ب��از كردن جاي��گاه حوزه علمي��ه ببينيد چه كرده 
اس��ت؛ در دوره های مختلف علما به انواع مختلف از 
دولت برای حوزه استفاده كرده اند لذا ويژگی دولت 
نهم اين اس��ت كه خودش به سمت حوزه ها رفته و 
احس��اس تكليف كرده چون می گويد من وظيفه ام 
ايجاد فضا برای كرامت انس��انی است، مگر می شود 
بدون حوزه و بدون اس��تفاده از كمك حوزه اين كار 

را بكنم؟ 
حرف اين دولت اين اس��ت ك��ه می گويد من برای هر 

دانشگاه و هر دانشجو بايد سرانه قرار دهم كه نيازهای 
مختلف كش��ور را برطرف كند. آي��ا نيازهای تربيتی و 
كرامت و تعالی انسانی وظيفه نيست؟ آيا من در مقابل 
اي��ن مجموعه كه اين وظيفه را دارد، وظيفه ای ندارم. 
ش��ما ببينيد كه اس��تانداری ها در رابطه با مس��اجد و 
حوزه ها چه كرده است؟ هجمه دشمن خيلی سنگين 

اس��ت و خرابی هايی كه به وجود آوردند واقعاً سنگين 
اس��ت. فرزند ما را هدف تهاجم خ��ود قرار دادند. حاال 
اگر م��ا بخواهيم اين فضا را از بي��ن ببريم و فضای 
جديدی ايج��اد كنيم هزينه می خواهد و س��نگين 
اس��ت. آقای احمدی ن��ژاد در اين مورد بيش��ترين 
س��رمايه گذاری را كردند. با آق��ای احمدی نژاد به 
مالق��ات آيت اهلل فاضل لنكران��ی رفته بوديم. آقای 
فاضل گله ای بي��ان كرد. آقای احمدی نژاد طوری 
جواب ش��ان را داد كه ايش��ان به وج��د آمد. آقای 
احم��دی نژاد گفت: من وقتی به كرس��ی س��ازمان 
ملل نشس��ته بودم س��وال كردند چ��ه حالی داری؟ 
گفتم، احساسم اين اس��ت افرادی كه اينجا هستند 
باطل و من حق هستم چون من از دست نايب امام 

زمان حكم تنفيذ رياس��ت جمهوری گرفتم. 

را  فض�ا  اي�ن  بخواهي�م  م�ا  اگ�ر  ح�اال  دادن�د.  ق�رار  فرهنگ�ی  تهاج�م  ه�دف  را  م�ا  فرزن�د 
اس�ت. س�نگين  و  خواه�د  م�ی  هزين�ه  كني�م  ايج�اد  جدي�دی  فض�ای  و  ببري�م  بي�ن  از 
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•حماسه حضور
مي��زان مش��اركت واجدي��ن ش��رايط در انتخاب��ات 
نكته ای اس��ت كه ج��دای از نتيجه آن از اهميت در 
خور توجهی برخوردار است. چرا كه عالوه برافزايش 
پش��توانه مردمی و اقتدار رئيس جمهور منتخب، می 
توان��د معيار خوبی برای س��نجش مي��زان مقبوليت 
نظام حاكم بركش��ور باشد. از اين رو است كه حضور 
قريب 85 درصدی واجدين شرايط در اين انتخابات، 

بس��يار مهم و تاثيرگذار می نمايد.)نمودار1 و 2( 
پي��ش بينی های قبل از انتخابات حاكی از اين بود كه 
بنا بر روال گذش��ته، ميزان مشاركت در اين انتخابات 
كمتر از انتخابات نهم رياس��ت جمهوری باشد. چرا كه 
در دوره های چهارم، ششم و هشتم رياست جمهوری 
ك��ه يك��ی از نامزدها، رئيس جمهور وقت كش��ور بود، 
همواره ميزان مش��اركت از دور اول آن رئيس جمهور 
كمتر بوده اس��ت. اين  اولين خرق عادت اين انتخابات 

بود. اما چرا؟ 
اولين ش��رط حضور حداكثری در انتخابات اطمينان 
از س��المت آن است. بديهی است فردی كه اطمينانی 
ب��ه حفظ رأی خوي��ش ندارد و از س��المت انتخابات 
مطمئن نيست در انتخابات شركت نمی كند؛ چرا كه 
حض��ور خود را بی تاثير می دان��د. بنابراين علی رغم 
جوس��ازی ها و ادعاهای بی مدرك، نفس اين حضور 
ش��گفت انگيز نش��ان دهنده اطمينان اكثريت جامعه 

نسبت به سالمت انتخابات است. 
يكی ديگر از داليل مشاركت باال در اين دوره را می توان 
رقاب��ت كامل و نف��س گير نامزدهای اين دوره دانس��ت. 
فعال ش��دن تم��ام ظرفيت های تبليغات��ی و رقابتی در 
جريان انتخابات و به كارگيری شيوه های جديد تبليغاتی   
ازجمل��ه مناظره ها   اين امكان را ب��رای رأی دهندگان 
فراهم كرد تا دليلی ب��رای عدم گزينش نامزد مورد نظر 

خود نداشته باشند. 

زي�ر ذره بي�ن
تفس�ير نتاي�ج انتخابات�ی از منظ�ر آم�ار ح�وزه ه�ای انتخابيه

انتخابات بيست ودوم خرداد ماه 1388، فارغ 
از وقای�ع و حوادث پيش آم�ده ی پس از آن، 
می تواند منبع تحقيق و تحليل بسيار مناسبی 
باشد. واقعيت آن است که روند شکل گيری و 
برگزاری این انتخابات و همچنين نتایج بدست 
آم�ده از آن از لحاظ مختلف، نمونه ای بدیع و 
شگفت در عمر جمهوری اسامی است. در این 
نوشته سعی شده است تا با نگاهی به آمارهای 
به دس�ت آمده از ای�ن انتخابات گوش�ه ای از 

وقایع این حماسه بيان شود. 

  محمدرضا ش�هبازی

بر خالف ادوار گذشته كه واجدين شرايط از رأی دادن 
ش��ركت كنندگان به رئيس جمه��ور وقت – به داليل 
مختل��ف – اطمينان داش��تند و از تمايل ضمنی ملت 
به انتخاب مجدد وی مطمئن بودند و می پس��نديدند 
ت��ا فرصتی برای اتم��ام برنامه هايش ب��ه وی بدهند؛ 
دراي��ن دوره مخالفان آقای احمدی ن��ژاد به گونه ای 
تبليغات ش��ديداً منفی به راه انداختند كه خودش��ان 
نيز باورش��ان ش��د كه پيروز ميدان انتخابات هستند. 
از اين رو مخالفان ايش��ان به اميد اينك��ه بتوانند او را 
شكس��ت بدهند با تمام توان به مي��دان آمدند. همين 
امر هم يكی از داليل رأی باال و نزديك به 25 ميليون 
آقای احمدی نژاد بود. چرا كه حاميان ايشان را نگران 
واقعيت پيدا كردن تبليغات حريف نمود و آنها را وادار 
كرد تا با تمام توان برای حفظ دس��ت آوردهای دولت 

نهم وارد ميدان شوند و به وی رأی بدهند.
•توسعه سياسی، ازحرف تا عمل 

»توس��عه سياس��ی« تم��ام آن چيزی بود ك��ه دولت 
اصالحات تم��ام كارها و برنامه های خود را به طريقی 
ب��ه آن مرب��وط  م��ی ك��رد. تا جاي��ی ك��ه در جواب 
منتقدين��ی ك��ه از داليل عدم رس��يدگی آن دولت به 
وضعيت معيشتی مردم می پرسيدند، به صراحت خود 
را موظف به توس��عه سياس��ی می دانستند و نه اصالح 
اقتصاد. اما آيا توس��عه سياس��ی در آن دو دولت اتفاق 

افتاد؟
بهتر اس��ت نگاهی به آمار داش��ته باش��يم مش��اركت 
46/32 درص��دی در انتخابات س��ومين دوره مجلس 
خبرگان رهبری، كاهش بيش از 18 درصدی مشاركت 
مي��ان دو انتخاب��ات اولي��ن و دومين دوره ش��وراهای 
اس��المی از 64/42 درصد به 49/2 درصد، مش��اركت 
51/21 درص��دی در انتخاب��ات هفتمين دوره مجلس 
شورای اس��المی و كاهش متناوب ميزان مشاركت در 
هش��تمين و نهمين دوره  انتخابات رياست جمهوری 
از 79/93 درص��د ب��ه 66/59 و 62/84 درصد، نتيجه 
توس��عه سياس��ی ای است كه هشت س��ال وعده داده 

شد)نمودار 7(.
اما در دولت نهم كه ادعايی هم در اين زمينه نداش��ت 
تمام اين ش��اخص ه��ا افزايش پيدا نمود ت��ا اينكه به 
حماس��ه 85 درصدی مردم رسيد. اين درحالی بود كه 
در انتخاب��ات اخير با عدم كاهش س��ن رأی دهندگان 
عماًل جمعيتی كه به دليل شور و شوق انتخاباتی غالباَ 

مشاركت خواهند كرد، از صحنه خارج شدند. 
•پایان افسانه آرای خاموش

يكی از داليلی كه می تواند باعث افزايش مشاركت در 
يك انتخابات ش��ود؛ مشاهده تأثير نتيجه آن انتخابات 

در زندگی رأی دهندگان است. يعنی به هر ميزانی كه 
اقش��ار مختلف جامعه احس��اس كنند نتيجه انتخابات 
ارتباط وثيق��ی با زندگی آنها دارد حضور گس��ترده و 
مؤثرت��ری در انتخابات خواهند داش��ت و درس��ت به 
همين دليل بود كه ميزان مش��اركت در اين انتخابات 
افزايش چشمگيری پيدا كرد. چرا كه از طرفی افرادی 
كه در شهرس��تان ها و از ميان اقش��ار مس��تضعف تر 
جامعه بودند به روش��نی تأثي��ر رأی خود در انتخابات 
4 س��ال قبل را به چش��م می ديدند و شاهد رسيدگی 
بيش��تر به وضعي��ت زندگی خويش بودن��د و از طرف 
ديگر ثروتمندان و مرفهين جامعه نيز ش��اهد سس��ت 
شدن بنيان های قدرت و ثروت خويش و شكل گيری 
فرهنگ��ی جديد بر پايه ارزش ه��ای انقالبی بودند. به 
همي��ن دليل بود ك��ه هر دو گروه با تم��ام توان برای 

پيروزی به ميدان آمدند.
فرار از مشاركت حداكثری اتهامی بود كه سال های سال 
از ط��رف مدعيان اصالح طلبی به رقيب وارد می ش��د. 
آنها ادعا می كردند در صورت مش��اركت باالی واجدين 
شرايط پيروز انتخابات خواهند شد. رمز اين پيروزی هم 
روشن شدن آرای خاموشی است كه قرار است به صحنه 
بياييند. اما اين انتخابات نش��ان داد كسانی كه در چند 
انتخابات اخير ش��ركت نكرده اند نه از طرفداران بالقوه 
اصالح طلبان كه از جمله كس��انی هستند كه به دليل 
سياس��ت های غلط آنه��ا در دوران مديريت خويش از 
حضور در صحنه نااميد شده اند و اتفاقاَ اين جناح مدعی 
اصالح طلبی اس��ت كه دارای ميزان مشخصی و تقريباَ 
ثابتی از آرای ملت است. حتی اگر بر فرض تقريباَ محال، 
آن 15 درصد باقی  مانده هم به نفع اين جناح روش��ن 
می شدند)!( باز هم آنها در اقليت قرار می گرفتند، چرا 

كه حداكثر مشاركت مردمی 100درصد است.
•فقر و غنا، اسام و کفر ...

ب��ا توجه به اينك��ه مهدی كروبی و محس��ن رضايی 
جمع��اً كمتر از 3 درص��د در نتايج انتخاب��ات تأثير 
داش��تند م��ی توان ب��دون در نظ��ر گرفت��ن  آرای 
ايش��ان به تحلي��ل نتايج انتخابات پرداخت. نس��بت 
تقريباَ معكوس��ی ك��ه ميان آرای آقايان موس��وی و 
احمدی نژاد در ش��هرهای مختلف وجود دارد  مؤيد 
اي��ن مطلب اس��ت ك��ه دو نام��زد ديگر تاثي��ر قابل 
توجه��ی در دس��ته بندی اس��تان ه��ای مختلف در 

مي��زان آرای دو نام��زد اصل��ی ندارن��د.
  اگرچ��ه نمی توان تم��ام رأی دهندگان به هركدام از 
دو نامزد ديگر را با دسته بندی مشخص به گروه هايی 
بدون اش��تراك تقس��يم كرد اما می توان با دقتی قابل 
قبول به بيان ويژگی غالب رأی دهندگان پرداخت و با 
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دقت در جريان های حامی هر نامزد، خصوصيات غالب 
آنها را برشمرد. )نمودار 8( 

يكی از دس��ت آوردهای دولت نهم و انتخابت سوم تير 
س��ال 84 آن بود كه عدالت طلبی و مبارزه با فساد را 
ب��ه گفتمان رايج در كش��ور تبديل نم��ود تا جايی كه 
گ��روه های حامی س��رمايه داری و اقتصاد ليبرالی هم 
مجبور شدند تا برای موفقيت در انتخابات های بعد از 
آن ژس��ت عدالت خواهی بگيرند. ميرحس��ين موسوی 
ه��م از اين قاعده مس��تثنا نبود. او ب��ا اينكه به عنوان 
يكی از نمادهای اقتصاد كوپنی ش��ناخته می ش��د اما 
در اي��ن انتخابات نماينده همان طيف ذكر ش��ده بود. 
حاميان و قش��ری كه به طرفداری از او می پرداختند 
ش��بهه ای در اين زمينه باقی نمی گذاشتند و اگر چه 
سعی كرد تا با دفاع از قشر مستضعف جامعه خود را در 
مقام فرش��ته نجات آنها بنشاند اما كسانی كه در ستاد 
انتخاباتی او به هزينه های ميلياردی دس��ت می زدند 
با سابقه ای كه در برنامه ريزی برای اين طيف از خود 
نش��ان داده بودند، تمام ت��الش هايش را  نقش بر آب 
می نمودند. حمايت  افرادی كه از چهره های مش��هور 
س��رمايه داری و رفاه در ميان مردم هستند و مخالفت 
عملی با مظاهر رسيدگی به فرودستان جامعه – مانند 
س��فرهای استانی و س��هام عدالت  و تبليغات وسيع و 
پرهزينه و ... باعث شد تا موسوی در جنگ فقر و غنای 
انتخاب��ات دهم در جبهه ثروتمن��دان قرار بگيرد. البته 
غير قابل انكار اس��ت ك��ه در ميان رأی دهندگان به او 
بودند افرادی از قش��ر كم درآمد جامعه كه او را منجی 

خود می دانس��تند ولی قطعاَ اي��ن گروه نمی توانند به 
عنوان مشتی نمونه خروار شناخته شوند. 

ميرحسين موسوی در آغاز فعاليت های انتخاباتی خود 
سعی كرد تا مرزی مشخص ميان خود و گروه های ضد 
انقالب بكشد و فاصله خود با اپوزوسيون داخل و خارج 
را حف��ظ كند. موضع گيری ه��ای اوليه او كه در آنها از 
اص��الح طلب خواندن خود اكراه نش��ان می داد يكی از 
مؤيدات اين امر اس��ت. اما هر چه ب��ه انتخابات نزديك 
تر می ش��ديم تالش موسوی در اين ظاهر سازی كمتر 
می شد. حمايت دش��منان تابلو دار انقالب و جمهوری 
اس��المی چه در داخل و خارج از كشور و تبليغات علنی 
و رسمی در رسانه های آنها از وی موجب شد تا او رسماً 
در همان رديفی قرار بگيرد كه خاتمی، كروبی، ابراهيم 
يزدی و ساير اصالح طلبان در آن جای داشتند و به اين 
دليل بود كه جبهه ديگری هم شكل گرفت و آن جبهه 
رويارويی اسالم ناب محمدی )ص( و اسالم التقاطی بود. 
اگرچه برخی از مؤمنين نادانسته تحت تأثير شعارهايی 
مانند نخس��ت وزير ام��ام)ره( و ... به جمع حاميان وی 
پيوس��تند و برخ��ی از رزمندگان دفاع مق��دس به ياد 
آن روزها به وی گرويدند اما ش��كل و شمايل هواداران 
موس��وی در خيابان های تهران، نحوه اس��تفاده از رنگ 
سبز و پايكوبی های دسته جمعی آنها در نيمه های شب 
حكايت از چيز ديگری داشت. چيزی كه در ميان عامه 

مردم به رويارويی تمام كفر با تمام اسالم مشهور شد.
نكته قابل توجه در اين ميان اين است كه اصالح طلبان 

از طرفی دولت را متهم به غفلت از وضعيت معيش��يتی 
مردم می نمودند و وضعيت اقتصادی مردم را بد توصيف 
می كردند و از طرفی هم بر اين نكته تأكيد داشتند كه 
خود مردم جدای از آمار و ارقام، اين وضعيت اس��فبار 
را با گوشت و پوست احساس می كنند و در عين حال 
مدعی بودند كه اكثري��ت آرای احمدی نژاد متعلق به 
قش��ر بيچاره و فرودس��ت جامعه اس��ت! چگونه است 
كه اين قش��ر كه بايد بيشترين فشار را بر دوش خود 
احس��اس كنند بازهم به احمدی نژاد رأی می دهند. 
احتماالَ منظور اصالح طلبان از اين قشر بيچاره، افراد 
س��اكن در جايی به غير از مناطق شمالی شهر تهران 

نيست.
نكت��ه ديگر اينكه در اين انتخابات اگر چه جنگ فقر و 
غنا به عنوان كوتاه ترين جمله در توصيف آن مناسب 
اس��ت، اما واقعاَ تمام رأی دهندگان به احمدی نژاد به 
دليل تمتع بيش��تر از امكانات رفاه��ی نبود كه به وی 
رأی دادند. نگاهی به مرحله اول انتخابات قبل نش��ان 
م��ی دهد كه آقای كروبی در 11 اس��تان كش��ور رتبه 
اول را كس��ب نمودند و در شهرس��تان های كوچك و 
متوس��ط نيز ب��ه ترتيب با درص��د رآی 22.2 و 22.7 
توانس��ت نفر اول ش��ود كه اين امر با عنايت به ش��عار 
50 ه��زار تومانی وی قاب��ل توجيه اس��ت. اما در اين 
دوره با اينكه آقای كروبی بيس��ت هزار تومان هم روی 
وعده سابقش گذاشت حتی در استان زادگاه خود هم 
نتوانست بيشتر از 5 درصد آرا را كسب نمايد. اين نكته 
نش��ان دهنده اين امر اس��ت كه گفتمان عدالت طلبی 

و رسيدگی به مس��تضعفان و پابرهنگان )كه صاحبان 
اصل��ی اين انقالب هس��تند( در جامعه نهادينه ش��ده 
است و به چيزی فراتر از يك مستمری ماهيانه افزايش 
پيدا نموده است. كاری كه با رسيدگی مستمر و عملی 
دولت نهم به اين طبقه اجتماعی معنايی گس��ترده تر 
و عمي��ق تر يافته و با اعتق��ادات و ارزش های انقالبی 

گره خورده است.
تالش در جهت كس��ب آرای اقلي��ت های مذهبی كه 
ديگ��ر جزو عادات نامزدهای اص��الح طلب قرار گرفته 
اس��ت هم در اي��ن انتخاب��ات فراموش نش��د تا جايی 
كه خبر رس��يد ميرحسين موس��وی در ديدار با يكی 
از روحاني��ون سرش��ناس اهل س��نت در سيس��تان و 
بلوچس��تان به او قول اختصاص مسجدی را در تهران 
جهت اقامه نماز جمعه اهل تس��نن داده اس��ت. تعهد 
اختصاص چند پس��ت مديريتی به اقليت های مذهبی 
ه��م  از جمله ش��گردهايی اس��ت كه فق��ط در زمان 

انتخابات كاربرد دارد. 
تمام اينها و البته استفاده از احساسات قومی و طايفه ای 
باعث شد تا موس��وی در نهايت در دو استان سيستان و 
بلوچستان به آرای بيشتری از رقيب خود دست پيدا كند 
و همچنين بتواند در هفت استان ديگر آرای او را به كمتر 

از 60  درصد تقليل دهد.
نمودار شماره 3 نشان می دهد كه اين 9 استان همگی 
دارای شاخصه های ذكر شده اند. استان های گلستان 
و يزد از جمله اس��تان هايی هس��تند كه اولی به دليل 

وجود گردش��گر و دومی به علت وجود مراكز نظامی و 
دانش��گاهی در آن ها و البته كمی هم اقليت های مذهبی 
ش��اهد كاه��ش آرای احمدی ن��ژاد به زي��ر ميانگين 
هستيم. در استان های كردنشين كه جمعيت برادران 
اهل س��نت در آنها زياد اس��ت نيز ش��اهد اين موضوع 
هستيم. جالب اس��ت همانگونه كه در نمودار 4 نشان 
داده شده است در استانی مانند سيستان و بلوچستان 
تفاوت معناداری بين نس��بت آرای اين دو نامزد وجود 
دارد. در شهرهايی كه اكثريت آنها شيعه است به شدت 
آرای احمدی نژاد باالس��ت و در ش��هرهای با اكثريت 
اهل س��نت، برعكس. اين مورد در اس��تان آذربايجان 
غربی هم كه آقای موسوی رأی اول است قابل مشاهده 
است. چرا كه موسوی در اين استان حتی به دليل هم 
واليتی بودن نيس��ت كه رأی اول را بدس��ت می آورد 
زيرا اگر قرار بر اين بود اس��تان آذربايجان ش��رقی كه 
زادگاه وی اس��ت از اي��ن لحاظ در اولوي��ت بود تا اين 

استان.
نكته جالب توجه ديگر در اين انتخابات رفتار همشهريان 
نامزدها در زادگاه ايش��ان اس��ت. )نمودار 5( مرحله اول 
انتخابات دور نهم رياست جمهوری از اين لحاظ يك مورد 
نادر بود. تقريباَ تمام نامزدها در استان های زادگاه خويش 
بيشترين آرا را كسب نمودند البته آقای معين بيشترين 
آرا را در سيس��تان و بلوچستان كس��ب نمود. اما در اين 
دوره به غير از آقای احمدی نژاد نامزد ديگری نتوانس��ت 
در اس��تان زادگاه خويش رأی اول را بدست بياورد. حتی 
آقاي��ان رضايی و كروبی هم علی رغم افزايش نس��بی آرا 
همچنان در رتبه هايی غير از اول قرار گرفتند. البته آقای 
كروبی موفق شد تا در شهر اليگودرز كه زادگاه وی است 
از محسن رضايی پيشی گرفته و مقام سوم را كسب كند 
و آقای موس��وی هم در شهر شبستر رتبه اول را بدست 

بياورد.
نكت��ه ی ديگ��ری كه قابل توجه اس��ت مي��زان آرای 
كسب ش��ده توس��ط دو نامزد اصلی در استان كرمان 
اس��ت)نمودار شماره 3(. اين اس��تان به عنوان زادگاه 
آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات گذشته از جمله 
انتخابات نهم، صاحب بيش��ترين س��هم در سبد آرای 
ايش��ان بوده اس��ت )البته همراه با اس��تان سيستان و 
بلوچس��تان( لذا پيش بينی می شد تا در اين دوره هم 
به نامزد مورد حمايت و تأييد ايشان نظر مثبت داشته 
باشد. اما جالب اس��ت كه بيشترين درصد رأی كسب 
شده توسط آقای احمدی نژاد با 77/06 درصد به اين 
اس��تان تعلق دارد و در اين مسير از استان سمنان كه 
زادگاه آقا احمدی نژاد است نيز پيشی گرفته است.                     
در ادامه می توان به رفتار رای دهندگان در استان تهران 
اشاره كرد. همانطور كه در نمودار شماره6 نشان داده شده 
است در ميان شهرس��تان های استان تهران تنها در دو 
شهرستان تهران و شميرانات آقای موسوی حائز اكثريت 
آرا ش��ده اس��ت. جالب آنكه در شهر تهران نيز هر قدر از 
شمال شهر به سمت جنوب شهر حركت می كنيم آرای 
آقای احمدی نژاد در صندوق ها افزايش پيدا می كند. به 
همين دليل است كه مدعيان اصالح طلبی مجبور هستند 
تا دايره نخبگان )با تعريف خاص خودش��ان( موجود در 
ايران را از مرزهای استان تهران هم كوچك تر كرده و به 

مناطق شمالی تهران محدود نمايند!

جالب آنكه در شهر تهران به موازات حركت از شمال شهر به جنوب شهر، آرای احمدی نژاد در صندوق ها 
افزايش پيدا می كند. لذا مدعيان اصاح طلبی مجبور هستند تا دايره نخبگان )با تعريف خاص خودشان( 
موجود در ايران را از مرزهای استان تهران هم كوچک تر كرده و به مناطق شمالی تهران محدود نمايند!
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يكي از راه هاي كش��ف نظرات م��ردم و دريافت ديدگاه هاي آن��ان در هر موضوعی، 
اجراي نظرسنجي هاس��ت. نظرسنجي مقوله اي اس��ت مبتني بر مبناي علمي كه با 
پيچيدگي خاصي در طراحي، پرسش و استخراج روبه روست و در صورت اشتباه در 
هر يك از مراحل، بي ترديد پاس��خ ها و نتايج كسب شده نمي تواند از صحت و اعتبار 

الزم برخوردار باشد. 
انتخابات فرصتي اس��ت براي س��نجش اعتبار اين گونه افكارس��نجي ها. تعداد مراكز 
نظرسنجي كه قادر به انجام كاري متقن، دقيق و علمي باشند در كشورمان كمتر از 

انگشتان يك دست است و معموالً نيز تمايلي به انتشار يافته هاي خود ندارند.
يافتن راهی برای اتخاذ اس��تراتژی صحيح در م��ورد انتخاب كلمات جهت اظهار نظر 

در مقاطع مختلف انتخابات رياس��ت جمهوری نيازمند درك صحيحی از تمايل افكار 
جامعه می باشد كه هر نامزد انتخاباتی با توجه به ابزارهای موجود و مراكز و نهادهای 
مج��ری نظر س��نجی، اقدام به موقعي��ت يابی خويش در ميان مجم��وع آرا و نظرات 
كشور می كند تا متناسب با جايگاهی كه برای خود می بيند، با انجام سخنرانی ها و 
مصاحبه ها، تالش خود را مبنی بر ترميم موقعيت خود در وهله نخست، و در مراحل 

بعدی در انديشه ارتقا و تثبيت جايگاه خود در نزد افكار عمومی  به كار می بندد.
شيوه های مختلف مهندسی تبليغات و نمايش قدرت كانديداها، در هيچ برهه از مراحل 
انتخابات بی نياز از س��نجش نظر مردم نبوده و بلكه بر اس��اس همين موضوع تعريف و 
تبيين می ش��ود. عدم توجه كانديداها در انتخابات به مساله اخير باعث به وجود آمدن 

آنچ�ه از قب�ل پي�دا ب�ود
نگاهی تحليلی به نظرسنجی های دهمين انتخاب رياست جمهوری

  رضا راسخ ، رضا آبش احمدلو

مقایسه درصد مشارکت در چند انتخابات گذشته
نتایج انتخابات به تفکیک شهرستانهای استان تهران
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هرج و مرج در جامعه می گردد و تبعات آن دامن تمام آحاد كشور را می گيرد. موضوعی 
كه به نظر می رسد از نظر برخی از كانديداها در انتخابات اخير رياست جمهوری مغفول 
ماند و يا به احتمال فراوان موقعيت سنجی به درستی انجام نشد و منتج به حوادثی ناگوار 

گرديد كه حتی يادآوری آنها باعث رنجش خاطر و آزردگی روان می گردد.
با مراجعه به نتايج نظر س��نجی های انجام يافته از س��وی  مراكز نظر سنجی و نيز 
برخی سايت ها و خبر گزاری های داخلی و خارجی در مورد انتخابات اخير رياست 
جمهوری كش��ورمان نكات جالب توجهی بدست می آيد كه ممكن است با مقايسه 
نتايج انتخابات و مرور آنچه در عرصه سياسی كشور اتفاق افتاد، ذهن خواننده را به 
سوی درك شفاف تر موضوع و عملكرد بازيگران اين عرصه سوق دهد. بر آن شديم 
تا با ارائه نتايج نظر سنجی های انجام يافته و ايجاد امكان مقايسه، نظر خوانندگان 
را ب��ا وقايع قب��ل، حين و بعد از انتخابات گره بزنيم لذا آنچه پيش رو داريد تحليلی 
اس��ت از نظر سنجی های مركز تحقيقات صدا و س��يما كه با بهره گيری از آخرين 
روش های علمی جهان افكارس��نجی می كند و س��ابقه نشان می دهد مقدار زيادی 
به واقعيات جامعه شباهت دارد. نظرسنجی های صدا و سيما از اواخر سال 87 آغاز 
ش��د و به صورت رسمی انتش��ار نيافته و فقط از طريق سايت هايی كه به نحوی به 
آن دس��تيابی دارند قابل دسترس��ی اس��ت. گزارش ذيل به خوبی نمايانگر موقعيت 

كانديداها نزد افكار عمومی است، باشد كه نشانگر حقيقتی شود.

نظر سنجي هاي سراسري )شهري(
در نظرس��نجي مورخ 88/3/6 از مردم 31 ش��هر كش��ور پرس��يده ش��ده است اگر 
فردا انتخابات رياس��ت جمهوري برگزار ش��ود، از ميان كانديداها به چه كس��ي راي 
خواهي��د داد؟ 51.2 درص��د از پاس��خگويان گفته اند به آق��اي احمدي نژاد و 30.6 
درصد به آقاي ميرحس��ين موس��وي رأی مي دهند، 3.5 درصد كروبي و 1.9 درصد 
پاس��خگويان ب��ه رضايي رأی مي دهند و 8.4 درصد پاس��خگويان ه��م اظهارنظري 
نكرده اند. نظرسنجي ملي )سراسري در 30 شهر كشور(  در تاريخ 88/1/23 حكايت 
از رأی 52.8 درصد براي احمدي نژاد، 18.7 درصد براي ميرحس��ين موس��وي؛ 3.6 
درصدكروبي و 1.6 درصد رضايي است. نظرسنجي 30 فروردين 88 به ترتيب ارقام 
56.2 )احمدي نژاد( ، 18.4 )موسوي( ، 4 )كروبي(  و 1.6 درصد براي رضايي را نشان 
مي دهد. نظرس��نجي هاي 1/24 تا 88/2/28 نشان از رشد آراي ميرحسين موسوي 
دارد، اما همچنان فاصله آراي احمدي نژاد در نظرس��نجي هاي اس��تاني تا اين تاريخ 

دو برابر آراي موسوي است. 
 

جایگاه موسوي در شهر تهران 
نكته قابل توجه ديگر كه اعتبار نظرس��نجي و س��المت انتخابات را نش��ان مي دهد، 
نظرسنجي هاي مربوط به شهر تهران است هر چند در ماه هاي فروردين و ارديبهشت 
)8 نظرسنجي( احمدي نژاد آراي باالتري دارد، اما تمام نظرسنجي هاي صداوسيما در 
خرداد ماه )12 نظرس��نجي( موسوي را در موقعيتي برتر نشان مي دهد. اين در حالي 

اس��ت كه نتايج شمارش آرا در شهر تهران كه از سوي وزارت كشور اعالم شده، از دو 
ميليون و 166 هزار و 245 رأی برای موس��وی و يك ميليون و 809 هزار و855 رأی 

برای احمدی نژاد حكايت دارد كه ميزان دقت نظرسنجي ها را نشان مي دهد.
در حالي كه در شهرهاي استان تهران نظير اسالمشهر، پاكدشت، ورامين، دماوند، رباط كريم، 
ري، ساوجبالغ، شهريار، فيروزكوه، كرج، نظرآباد و ورامين، احمدي نژاد پيشتاز بوده و تنها در 

شميرانات موسوي حدود يكصدهزار رأی بيش از احمدي نژاد كسب كرده است.
 

نظرسنجي   هاي روستایي 
نكته مهم ديگر آراي مناطق روس��تايي اس��ت كه اغلب كانديداها از آن غافل بوده 
و س��رمايه گذاري خود را عمدتاً در ش��هرهاي بزرگ مصروف كرده اند. در حالي كه 
براساس تقسيمات جمعيتي 31 درصد سهم آرا در روستاها متمركز بوده است. سهم 

تهران 12 درصد، مراكز استان 21 درصد و شهرهاي تابعه حدود 36 درصد. 
مركز تحقيقات صدا و سيما طي دو نوبت در 88/3/9 و 88/3/16 اقدام به نظرسنجي 
روستايي كرد كه نتايج آن مي تواند تاثيرگذاري اين آرا را چه از نظر ميزان مشاركت 
و چ��ه از جهت تركي��ب رأی بخوبي نمايان س��ازد. در نظرس��نجي 88/3/9 ميزان 
مش��اركت 77 درصد، رأی ب��ه احمدي نژاد 68.3 موس��وي 15 درصد، رضايي يك 
درص��د و كروبي 2 درصد به دس��ت آمده اس��ت و در نظرس��نجي 88/3/16 ميزان 
مش��اركت 80 درصد، رأی احمدي نژاد 75.1 درصد، موس��وي 15درصد، رضايي و 
كروبي 1.2 درصد به دس��ت آمده اس��ت. بديهي اس��ت غلبه آراي روستايي با سهم 
31 درصدي و رأی به احمدي نژاد مي تواند تاثيري جدي بر نتيجه انتخابات داش��ته 
باش��د و اين همان موضوعي اس��ت كه برخي كانديداهاي معترض چه در تبليغات و 

حضورهاي فردي از آن غافل بوده اند و چه در تحليل نتايج آرا.
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نقش مناظره ها در آراء 
با ابتكار س��ازمان صدا و س��يما 6 مناظره  تلويزيوني بين كانديداها برگزار ش��د كه 
ضمن تبديل ش��دن به پربيننده ترين برنامه هاي تلويزيوني، توانست نقش مهمي در 
ش��كل دهي به آرا ايفا كند. اين مناظره ها در ش��بكه 3 از 88/3/12 آغاز شد و تا 18 

خردادماه ادامه يافت.
مناظره آقايان احمدي نژاد و موسوي در تاريخ 13 خرداد و كروبي و احمدي نژاد 
16 خرداد برگزار ش��د. فارغ از هرگونه قضاوتي درخص��وص محتواي مناظره ها، 
نظرس��نجي انجام ش��ده درخصوص مناظره احمدي نژاد و موسوي نشان مي دهد 
آراي احمدي نژاد برخالف برخي تحليل ها پس از اين دو مناظره روندي صعودي 
پيدا كرده اس��ت. احمدي نژاد كه در نظرس��نجي 3/13 در تهران 35.8 درصد و 
در نظرس��نجي ملي 49.8 درصد آرا را به خود اختصاص داده بود در نظرسنجي 
3/17 از مردم تهران آراي خود را به 47.5 و در نظرس��نجي سراس��ري به 62.7 
درصد رس��اند. ب��ه عبارت ديگر مناظره  او با موس��وي و كروبي ن��ه تنها از آراي 
وي نكاس��ت بلكه توانس��ت افكار عمومي را بيشتر به س��مت خود جلب كند. در 
نظرس��نجي مس��تقلي درخصوص مناظره موس��وي و احمدي نژاد كه 88/3/14 
در ته��ران اجرا ش��د، مردم 48.5 درصد اطالعات ارائه ش��ده از س��وي محمود 
احمدي نژاد و 36.5 درصد اطالعات ارائه ش��ده از س��وي موسوي را قابل اعتماد 

و دقيق تر دانس��ته اند.
مورد مهم ديگري از مخاطبان پرس��يده ش��ده اس��ت كه ارزيابي آنها را درخصوص 
تاثير مناظره بر بينندگان نشان مي دهد 37.5 درصد اعتمادشان به آقاي ميرحسين 
موس��وي بيش��تر و 28.7 درصد كمتر ش��ده اس��ت. در حالي كه اين اعداد درباره 
احمدي نژاد اين گونه است: 40.9 درصد بينندگان اعتمادشان به احمدي نژاد بيشتر 
و 32.4 درصد كمتر ش��ده است. در يك جمع بندي كلي مي توان از استقبال بيشتر 

مردم از احمدي نژاد پس از مناظره ها خبر داد.
همچنين نظر سنجی های صورت گرفته در نهادهای معتبر خارج از كشور نيز مؤيد 
مطالب طرح شده می باشد. به طور مثال حدود سه هفته قبل از برگزاری انتخابات 
 Terror Free Tomorrow رياس��ت جمهوری، مؤسسه نظر س��نجی آمريكايی
)فردای بدون ترس( كه رياست آن را KEN BALLEN بر عهده دارد، نتايج نظر 
س��نجی هفتاد صفحه ای خود با محوريت انتخابات رياس��ت جمه��وری ايران را با 

پيروزی با فاصله محمود احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری اعالم كرد.
در صفحه اول اين گزارش در مورد نحوه اين نظرسنجي چنين نوشته است:

اين نظرسنجي در تمامي استان هاي ايران و به صورت تلفني صورت گرفته است.
  اين نظر سنجی با حاشيه خطای3.1 درصد گزارش شده است.

   انجام اين نظرسنجي به طور كاماًل مستقل بوده است.
   در صفحه س��وم اين گزارش آمده اس��ت: برخالف برخي نظرس��نجي هاي صورت 
گرفته كه شبهه وجود جهت گيري در آن ها مي رود، نظرسنجي اين مركز كه سومين 
نظرس��نجي مشابه طي دو س��ال اخير بوده است، از تاريخ 21 تا 30 ارديبهشت ماه 
و با پرس��ش از جامعه نمونه اي بوده است كه به تناسب جمعيت استان هاي ايران از 

تمامي استان ها انتخاب شده اند.
مطابق اين نظرسنجی، شركت كنندگان، اين سوال را كه "به چه كسي در انتخابات 
رياست  جمهوري رأی مي دهيد؟"احمدي نژاد را با 34 درصد، موسوي 14 درصد، 27 
درصد هنوز نمي دانم و 3 درصد بقيه را مهدی كروبی و محسن رضايی با 1.2 درصد 
پاس��خ دادند. كه نسبت رأی 2 به 1 احمدی نژاد نسبت به موسوی را  در مقايسه با 

واقعيت و نتايج انتخابات شاهد هستيم.
برخ��ی ديگر از نتايج تحليلی نظر س��نجی مبتنی بر اين بوده اس��ت كه 89 درصد 

ايرانيان گفته اند كه در انتخابات رياست جمهوری شركت خواهند كرد.
اين نظرس��نجی نش��ان داد كه 87 درصد از ايرانيان فارس زبان، 94 درصد از آذری 
زبان ها و نزديك به 90 درصد از ديگر اقوام ايرانی، تصميم به ش��ركت در انتخابات 

دارند.
از هر 10 ايرانی، هفت نفر معتقدند كه انتخابات آزادانه و عادالنه برگزار خواهد شد 

و تنها يك نفر فكر می كند كه انتخابات آزاد و عادالنه نخواهد بود.
در حال��ی كه تبليغ��ات داخل ايران بر روی آذری بودن ميرحس��ين تاكيد می كند 
و اي��ن تص��ور در داخل كش��ور وجود دارد كه وی رأی بيش��تر آذری ها را كس��ب 
خواهد كرد اما نتايج نظر س��نجی نش��ان می دهد كه موس��وی تنها رأی 16 درصد 

آذری زبان ها را كسب می كند.  

در مورد نظر س��نجی های انجام ش��ده از س��وی سايت ها و مؤسس��ات داخلی نيز 
پيروزی دكتر احمدی نژاد امری مشهود و قابل پيش بينی به نظر می رسيد.

در نظر س��نجی انجام شده از سوی سايت الف، كه در تاريخ 18 خرداد در شهرهای 
بزرگ كش��ور و تهران اعالم ش��د، اكثريت رأی دهندگان در شهرهای بزرگ كشور، 
محم��ود احمدی نژاد را به عن��وان كانديدای مورد نظر خ��ود انتخاب كردند)61.7 
درصد( و در تهران نيز مير حس��ين موس��وی با اختالف جزئی از احمدی نژاد پيش 

بود )46 درصد در مقابل 42 درصد(.
در نظر س��نجی ديگری كه از س��وی رجا نيوز و Press TV  در تاريخ 11 خرداد 
اعالم ش��د، 53 درصد از رأی دهندگان دكت��ر محمود احمدی نژاد را در مقابل 36 
درصد مير حس��ين موسوی انتخاب كردند. اين نظر سنجی نيز در شهر های بزرگ 

كشورمان انجام شد.
در نظر س��نجی انجام ش��ده از س��وی صدا و س��يمای جمهوری اسالمی ايران 
كه در تاريخ 11 خرداد توس��ط سايت الف گزارش ش��د، 62.7 درصد ساكنان 
ش��هرهای بزرگ استان ها و نيز 47.5 درصد از شهروندان تهرانی دكتر محمود 
احمدی نژاد را بعنوان فرد مورد نظر خود برای رياس��ت جمهوری اعالم كردند 
و 25.7 درص��د از س��اكنان ش��هرهای بزرگ اس��تان ها و نيز 39.9 س��اكنان 
تهران مهندس مير حس��ين موسوی را به عنوان فرد مطلوب خود برای رياست 

جمهوری ابراز كردند.
در نظر س��نجی های صورت گرفته از سوی ايسپا )مؤسسه نظر سنجی دانشجويان 
ايران( كه در تاريخ هش��تم خرداد ماه در سطح كش��ورانجام شد، پيشتازی با دكتر 
احم��دی نژاد بود و بطور مش��خص 54.8 درص��د در مقابل 21.3 درصد نش��ان از 

پيروزی دكتر احمدی نژاد داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان نيز در تاريخ 9 خرداد نتايج نظر سنجی خود را اعالم كرد. 
بر اس��اس اين نظر سنجی كه در سطح كش��ور انجام شد، احمدی نژاد پيشتاز بوده 

است.
در نظر س��نجی ديگری كه از س��وی ايس��پا در تاريخ 20 خ��رداد و2 روز مانده به 
انتخابات انجام و اعالم شد محمود احمدی نژاد با 47 درصد، از مير حسين موسوی 

با 37 درصد آرا جلوتر بوده است.
با مرور اجمالی نتايج نظر س��نجی های انجام ش��ده توسط نهاد های غير وابسته 
به طيف كانديداها و بخصوص نظر س��نجی های انجام گرفته از س��وی ABC  و 
مؤسس��ه Terror Free Tommorrow  می توان درك نس��بی ای از عقايد 
سياس��ی مردم در مورد كانديداها بدس��ت آورد. بر اس��اس نتايج، واضح و شفاف 
اس��ت كه دكتر احم��دی نژاد فرد مورد نظر مردم برای تصدی پس��ت رياس��ت 
جمهوری اس��ت ولی آنچه مورد س��وال می باشد اين است كه برخی كانديداها و 
اطرافيانش��ان تا چه حد به نظر مردم احترام گذاش��تند لذا آنچه روشن است اين 
كه نتيجه انتخابات در تركيب آرا با نتايج نظرس��نجي هاي انجام ش��ده پيش از 

انتخابات منطبق اس��ت.
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ب��رای ايجاد هر اتفاق ب��زرگ و مهمی، قطع��اً نياز به 
زمينه چينی و فضا س��ازی اس��ت. تنوير افكار عمومی 
جهت نيل به اه��داف طراحان اصلی ماجرا در حوادث 
اخير نيز بس��يار گس��ترده و ماهرانه انجام گرفت. يكی 
از اين فضا س��ازيها در اتفاقات اخير كش��ور القاء انجام 
تقل��ب در انتخابات بود. خطی كه از ش��بهه در تعداد 
واجدين ش��رايط جهت رای دادن ش��روع و به مسائلی 
همچون نامه جعلی وزير كش��ور به رهبر معظم انقالب 

در خصوص نتايج حقيقی انتخابات، ختم گرديد. 
در همان ابتدای امر سايت تابناك كه نزديك به يكی از 
كانديدای انتخابات دهم بود در خصوص تعداد واجدين 

شرايط شركت در انتخابات اينگونه گزارش داد :
»شائبه دستكاري در آمار به اذهان افراد جامعه متبادر 
شده و اين امري ناپسند و مخدوش كننده ساحت سالم 

انتخابات در جمهوري اسالمي ايران است. «
اين ادعا در حالی صورت می گرفت كه وزارت كش��ور، 
س��ازمان ثبت اح��وال و مركز آمار به طور مس��تدل و 
ش��فاف به ارائه گزارش ها و آمار های مختلف از تعداد 

واجدين شرايط پرداخته بودند.  
در همين خصوص وزير كش��ور دولت نهم در مراس��م 

تنفيذ رياست جمهوری دهم اينگونه توضيح داد:

» ب�راي اولي�ن ب�ار مرکز آم�ار ایران، س�ازمان 
ثب�ت احوال، ش�وراي نگهبان و وزارت کش�ور و 
دیگر دس�تگاه هاي مرتبط طي جلس�ات متعدد 
کارشناسي مش�ترک آمار تعداد واجدین شرایط 
ش�رکت در انتخابات دهم را استخراج و با اتفاق 
رقم  000 /  200 /  46 نفر را واجد شرایط شرکت در 

انتخابات دهم اعام نمودند.«
آنچه از چن��د روز قبل از انتخابات دس��تمايه ديگری 
برای جري��ان القا كننده تقلب ش��د، چاپ تعرفه های 
اضافی انتخاباتی بود. صادق محصولی در اين خصوص 

اين گونه توضيح داد:
» در خصوص تعرفه ها برخی از پيش از برگزاری 
انتخابات شائبه و سوال مطرح می کردند که چرا 
تعرفه به صورت اضافی چاپ ش�ده است؟ اما این 
در حالی است که در تمامی انتخابات گذشته نيز 
تعرف�ه اضافی چاپ می ش�د و ای�ن کار معمولی 
اس�ت. دليل چاپ تعرف�ه اضافی، این اس�ت که 
هيچ گاه نمی دانيم در هر شهرستان چند نفر در 
انتخابات ش�رکت می کنند، حتی در مورد شعبه 
به ش�عبه نيز این امر صادق است و نمی دانيم در 
هر یک از شعب چند نفر شرکت می کنند. تعرفه 

های دوره دهم ریاس�ت جمهوری دارای ش�ماره 
س�ریال بود و کد استانی نيز داشت به طوری که 
تعرفه های یک اس�تان نمی توانست برای استان 
های دیگر مورد اس�تفاده قرار گيرد و این کار در 

راستای صيانت بيشتر از آرا مردم انجام شد.
در ق�رار داد اول 57 ميليون تعرفه توس�ط بانک 
ملی چاپ ش�د، س�پس این رقم به 58 ميليون و 
875 هزار افزایش یافت و البته تمامی این تعرفه 
ها دارای شماره سریال بودند و توزیع نيز شدند.  
برخی می گفتند که در روز 21 خرداد تعرفه چاپ 
ش�د که اطاعاتشان اش�تباه بود زیرا در روز 22 
خرداد این کار بنا به درخواس�ت نماینده یکی از 
نامزدهای معترض انجام و چاپ شد زیرا معترض 
بودند که تعرفه کم آمده اس�ت به همين دليل با 
تایيد ش�ورای نگهبان 2 ميليون تعرفه س�ریال 
دار با پيش بينی هایی که از قبل ش�ده بود، چاپ 
ش�د که در مجموع کل تعرفه های چاپ شده به 
60 ميليون و 875 هزار تعرفه رس�يد. از ميان 2 
ميليون تعرفه چاپ ش�ده 22 خ�رداد، در همان 
روز یک ميليون و 100 ه�زار تعرفه به تهران، 50 
ه�زار به قم،100 ه�زار به اصفه�ان و 200 هزار به 

ز منظر آم�ار پاس�خ ب�ه ش�بهات ا
بررسی پاسخ های وزارت كشور 

به شبهه افكنی های ايجاد شده در خصوص انتخابات دهم
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آذربایجان شرقی ارس�ال شد و 550 هزار تعرفه 
نيز در صندوق خانه بانک ملی )مرکز چاپ( باقی 
ماند. دولت هش�تم برای انتخاب�ات نهمين دوره 
ریاست جمهوری 58 ميليون تعرفه را با مشارکت 
27 ميلي�ون و 900 هزار نف�ر چاپ کرده بود و در 
واق�ع تعداد تعرفه های چاپ ش�ده در این دوره 
بيش از دو برابر بود.اگر تعداد شرکت کنندگان را 
مبنا قرار دهيم به همان نسبت باید در مشارکت 
85 درص�دی 81 ميليون و 300 هزار تعرفه چاپ 
می شد. به نسبت مشارکت ما نه تنها تعرفه زیاد 
چاپ نکرده ایم بلکه چاپ تعرفه نس�بت به دوره 
نهم ک�ه انتخابات آن را دول�ت اصاحات برگزار 
ک�رد، کم نيز اس�ت. تحویل تعرفه ه�ا نيز به هر 
استان با حضور نمایندگان وزارت کشور، شورای 
نگهبان، سریال های مربوطه و ميزان تعرفه تحویلی 
به هر یک از شعب انجام شده و صورت جلسه می-
شد. هنگامی که صورت جلس�ه فرم 22 را تنظيم 
می کردند، تعداد تعرفه های س�فيد باقی مانده با 

حضور ناظرین نامزدها صورت جلس�ه می شد و 
در تاری�خ یکم تير نيز ش�ورای نگهبان بررس�ی 
کرده و جمع تعرفه-های باقی مانده س�فيد را با 
کل تعرفه های چاپ شده منهای کل تعرفه هایی 

که رای اخذ شد، مساوی دانست.«

ش��بهه افكنان همچني��ن پس از مط��رح كردن چاپ 
تع��داد زياد تعرف��ه به ادعای متناقض ديگری دس��ت 
زدند، موض��وع كمبود تعرفه رای در س��ر صندوق ها. 

محصولی اين ادعا را نيز اين گونه پاسخ می دهد:
»  به هر کدام از ش�عب اعام ش�د که اگر تعداد 
تعرف�ه مصرفی ش�ان به 1000 رس�يد، به س�تاد 
انتخاب�ات مرک�زی اعام کنن�د، این اق�دام در 
راس�تای این بود که تا قب�ل از اینکه تعرفه ها به 
زیر 1000 برس�د به آنها تعرفه ارس�ال شود و در 
کل فرمان�داری ها نيز این کار انجام ش�د. برخی 

از نامزده�ا تلقي�ن ک�رده بودند که در مس�اجد 
تقل�ب می ش�ود و مردم در م�دارس رای دهند، 
به همين دليل این موضوع باعث ازدحام بيش از 
تصور در مدارس ش�د و تعرفه در مدارس زودتر 
از مس�اجد به پایان رس�يد البته پيش بينی الزم 
انجام شده بود که به آنها تعرفه الزم ارسال شد. 
تمام عواملی که باید مد نظر قرار می دادیم مورد 
توجه قرار گرفت، به هر صندوق تعرفه متناس�ب 
دادیم و به تمامی نقاطی که تعرفه نداش�تند، نيز 

تعرفه مورد نيازشان را ارسال کردیم.«
در اين بين ش��ايعاتی ني��ز از همان اولين لحظات آغاز 
رای گيری در ش��عب توس��ط جريان رسانه ای دشمن 
آغ��از گردي��د. يكی از اين ش��ايعات ممانع��ت از ورود 
نمايندگان كانديدا به صندوق های اخذ رای بود. وزير 

كشور سابق در اين مورد، اينگونه توضيح می دهد:
» باره�ا ب�ه نامزدها اع�ام کردیم ک�ه این حق 
شماس�ت و ش�ما نمایندگان خود را اعام کنيد 
ب�رای همي�ن کار نيز س�ایتی ب�رای وارد کردن 

اس�امی، عک�س و مش�خصات نامزده�ا توس�ط 
س�تادها راه اندازی کردیم که در جلسه 2 خرداد 
به نمایندگان هر چهار نامزد اعام کردیم و البته 

آنان نيز از این موضوع استقبال کردند. 
اما 15 خرداد ریيس س�تاد برخ�ی نامزدها اعام 

کردن�د که "شهرس�تان های م�ا نم�ی توانند با 
س�ایت کار کنند به همين دليل کار صدور کارت 
را به صورت دستی انجام دهيد" که ما دیر بودن 
اعام این مطلب را به آنان متذکر ش�دیم اما کار 
به صورت دس�تی انجام شد. آقای موسوی در 90 
درصد صندوق ها یعنی از مجموع 45 هزار و 713 
ش�عبه، 40 هزار و 676 صندوق نماینده داشت و 
پ�س از وی آقای احمدی نژاد بر س�ر 72 درصد 
صندوق ها نماینده حاضر داشت اما بقيه نامزدها 
نماینده کمتری بر سر صندوق ها داشتند و دليل 

آن نيز این بود ک�ه نماینده کمتری معرفی کرده 
بودند. همچنين به همه نامزدها اعام شده بود که 
نمایندگانشان س�اعت 7 صبح یعنی یک ساعت 
قبل از ش�روع رای گيری در شعب حاضر باشند 
ک�ه مراحل پلم�پ صندوق را نيز حضور داش�ته 
باش�ند در حالی که قانون الزام�ی در این زمينه 
ندارد اما ب�رای اینکه آنها در تمام مراحل حضور 

داشته باشند، این تقاضا را از آنان داشتيم.«
در همي��ن خصوص وزارت كش��ور ني��ز در جواب نامه 
اعتراض آميز مهندس موسوی، توضيحاتی را ارائه كرد 

كه در جای خود قابل توجه می باشد:
» طبق قان�ون انتخابات ، بای�د صندوقها قبل از 
ش�روع رای گيری پلمپ ش�ود ، لذا در این راستا 
به کليه نمایندگان نامزدها اطاع داده ش�ده بود 
که الزم اس�ت راس ساعت  7 صبح در شعب اخذ 
رای حضور داش�ته باش�ند و اخذ رای نيز ساعت 
 8 صبح ش�روع گردید . اگ�ر برخی از نمایندگان 
آقای موس�وی در س�اعت مقرر حض�ور نيافته و 
تاخير داش�ته اند ، اخ�ذ رای از م�ردم که مقابل 
ش�عب اخذ رای صف کشيده بوده اند را نمی توان 

به تعویق انداخت.
 م�اده  29 قانون انتخابات : » قبل از ش�روع رأی 
گيری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هيأت 
نظارت ، صندوقهای خالی ، بسته و ممهور به مهر 

شعبه ثبت نام و اخذ رأی گردد .«
همانگونه که ماحظه می شود در متن قانون هيچ 
س�خنی از الزام حضور نمایندگان کاندیداها برای 
پلمپ صندوقها وجود ندارد اما با این حال وزارت 
کشور از نمایندگان کاندیداها برای نظارت دعوت 
ک�رد و اکثریت قری�ب به اتفاق نماین�دگان آقای 
موسوی ، هنگام پلمپ صندوق ها ، در شعب اخذ 
رای حضور داشتند . به رغم همراهی وزارت کشور، 
ستاد ایشان در معرفی نمایندگان ضعف داشت، به 
ط�وری که حتی برای دادن فتوکپی شناس�نامه و 
الصاق عکس به آن نيز مش�کل داشتند و هر روز 
کار را ب�ه تاخير می انداختند که ب�ه عنوان نمونه 
می توان به شهر تهران اشاره داشت.  به رغم همه 
این موارد وزارت کش�ور تا آخرین دقایق و حتی 
روز انتخاب�ات ب�ا آنان همراهی نم�ود و در نتيجه 
آقای ميرحس�ين موس�وی در  40676 صندوق از 
مجموع  45713 ش�عبه ، نماینده داشت که حدود 
 90 درصد از صندوقها را شامل می گردد ) اسامی و 
مشخصات آنها موجود است( و عاوه بر این تعداد 
نمایندگان ایش�ان در ش�عب اخ�ذ رای از تعداد 
نماین�دگان دیگر کاندیداها بيش�تر بوده اس�ت؛ 
یعنی آقای موسوی بيشترین نماینده را نسبت به 

نامزدهای دیگر بر سر صندوقها داشته اند.«
وزير كشور سابق در مراسم تنفيذ رياست جمهوری نيز آمار 

نماينده كانديدا در پای صندوق ها را اينگونه اعالم كرد:
» هيأت هاي اجرایي مردمي انتخابات طبق قانون 
و آیين نامه آن در  366 شهرس�تان و  558 بخش 
در سراس�ر کش�ور تش�کيل گردید و ب�ا حضور 
اعضاي اجرایي ش�عب، نماین�دگان فرمانداران و 
بخشداران و ناظرین ش�وراي نگهبان، بازرسين، 
ني�روي انتظامي و عوام�ل خدماتي در مجموع با 

دولت هشتم برای انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری 58 ميليون تعرفه را با مشاركت 27 ميليون و 900 هزار 
نفر چاپ كرده بود و در واقع تعداد تعرفه های چاپ شده در اين دوره بيش از دو برابر بود.اگر تعداد شركت 
كنندگان را مبنا قرار دهيم به همان نسبت بايد در مشاركت 85 درصدی 81 ميليون و 300 هزار تعرفه چاپ می شد.
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بي�ش از  000 /  650 نف�ر یکي از س�نگين ترین و 
حساس ترین و مهمترین کارهاي اجرایي ملي در 
روز  22 خرداد  88 با حضور در بيش از  700 /  45 
شعبه به انجام رس�يد و به این نفرات مي بایست 
نامزده�اي  نماین�دگان  از  92000  بي�ش  تع�داد 

انتخابات را نيز اضافه کرد.«
اشكال وارده ديگر، موضوع تمديد نكردن ساعت رای گيری و 
ممانعت از حضور در صندوق عده ای از مردم بود. محصولی 

در اين خصوص گفت:
» در دوره نه�م که دولت آق�ای خاتمی انتخابات 
را برگ�زار کرد، اخذ رای از س�اعت 9 صبح آغاز 
ش�د اما در این دوره به دليل پيش بينی استقبال 
گسترده انتخابات از ساعت 8 صبح شروع شد و 
تا س�اعت 22 نيز تمدید ش�د هر چند که برخی 
از ش�عبات ت�ا پ�س از س�اعت 12 نيمه ش�ب به 
دلي�ل مراجعات مردم اخ�ذ رای انجام می دادند. 
انتخاب�ات ت�ا س�اعت 22 تمدید ش�د و بنده در 
برنام�ه زنده تلویزیونی نيز اعام کردم که تمامی 
شعب از کسانی که برای دادن رای مراجعه کرده 
ان�د، اخذ رای انجام دهند، حتی برخی از ش�عب 
در ته�ران پس از س�اعت 12 نيمه ش�ب نيز اخذ 
رای انج�ام می دادن�د. اگر قصدمان ای�ن بود به 
دنبال مش�ارکت حداکثری نيز نبوده و از ساعت 
8 صب�ح رای گيری را آغاز نمی کردیم، همچنين 
از طریق رس�انه ملی و برنامه های زنده نيز اعام 
نمی کردیم که ش�عب باید از مردم پشت در رای 
بگيرند. این ادعا بی مورد اس�ت زیرا نزدیک 40 
ميليون رای اخذ ش�د و 5 نوب�ت نيز زمان آن را 

تمدید کردیم.«
وی همچنين در حضور رهبر معظم انقالب در مراس��م 

تنفيذ نيز در اين خصوص گفت:
» در روز برگ�زاري انتخابات طي  6 مرحله قانوني 
از واجدین شرایط رأي گيري به عمل آمد. مرحله 
اول که طبق قانون  10 س�اعت اس�ت از ساعت  8 
صبح آغاز و تا س�اعت  18 ادام�ه یافت. به دليل 
حض�ور بي س�ابقه مردم پ�اي صندوق ه�اي اخذ 
رأي ای�ن زم�ان طي  4 مرحله یک س�اعته دیگر 
به درخواس�ت استانداران و با دستور وزیر کشور 
ت�ا س�اعت  22 تمدید و در مرحله شش�م پس از 
س�اعت  22 کليه حاضرین در صفوف اخذ رأي به 
درون ش�عب اخذ رأي راهنمایي و پس از بس�ته 
شدن درب ش�عب از کليه کس�اني که تا ساعت 
 22 خود را به یکي از شعب سراسر کشور رسانده 

بودند اخذ رأي به عمل آمد.«
وزير كشور س��ابق همچنين در مورد شائبه ای كه در 
خصوص تع��داد باالی صندوق های س��يار مطرح می 

گردد، اين گونه توضيح داد:
» غي�ر از مناطق صعب العبور، در بيمارس�تان ها 

نيز می تواند صندوق سيار استفاده شود. 
در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری که دولت 
اصاحات آن را برگزار کرد، از مجموع 41 هزار و 
71 صندوق اخذ رای، 14 هزار و 102 صندوق سيار 
بود یعنی در حدود 33 درصد، صندوق س�يار در 
نظر گرفته ش�ده ب�ود در حالی ک�ه در انتخابات 
ده�م ریاس�ت جمه�وری از مجم�وع 45 هزار و 

713 صن�دوق، 14 هزار و 294 صندوق س�يار در 
نظر گرفته ش�ده بود یعنی 30 درصد کل صندوق 
ها س�يار بود و این تعداد نس�بت به دوره نهم 3 
درصد کاهش داش�ت. طبق قان�ون صندوق های 
س�يار هيچ تفاوتی با صندوق ه�ای ثابت ندارد، 
و نامزدها می توانند بر س�ر صندوق های س�يار 

نماینده داشته باشند، چنانچه داشته اند.« 
وزارت كش��ور ني��ز در جواب اعتراض موس��وی به اين 

موضوع، اينگونه پاسخ داد:
»آقای موسوی ادعا کرده اند که طبق ماده قانون 
انتخابات ریاس�ت جمهوری تخصيص شعب سيار 
صرف�ا ب�رای مناط�ق صعب العبور کوهس�تانی و 
مسافت های دور و نقاطی که تشکيل شعب ثابت 
مقدور نيس�ت تشکيل می ش�ود ای کاش شماره 
آن م�اده را ذکر می کردند ، تا ب�ا مراجعه به آن 
ماده معلوم می ش�د تشکيل شعب سيار » صرفًا« 
برای مناطق صعب العبور و کوهس�تانی نيس�ت و 
در ادامه ماده مربوطه چگونگی آن مشخص شده 

اس�ت.آنچه در نص صریح قانون آم�ده این گونه 
است: » ماده  50 � هيأت اجرایی بخش با تصویب 
هي�أت اجرایی شهرس�تان می تواند برای مناطق 
صعب العب�ور و کوهس�تانی و مس�افتهای دور و 
نقاطی که تشکيل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی 
مقدور نيست شعب اخذ رأی سيار تشکيل دهد. 

هيأت اجرایی شهرستان نيز می تواند در صورتی 
که الزم بداند نس�بت به تشکيل شعب اخذ رأی 
س�يار در مرکز شهرس�تان و بخش مرکزی اقدام 

نمای�د.« می بينيم که در نامه ایش�ان واژه صرفا” 
ب�ه کار رفت�ه و دنبال�ه عب�ارت نيز حذف ش�ده 
اس�ت و این روش تحریف قان�ون ، غيرصحيح و 

غيراخاقی است .
  ای کاش ایش�ان مستنداً، اعام می کردند که در 
انتخابات ریاس�ت جمهوری هفتم ، هش�تم و نهم 
چند صندوق ثابت ش�هری و چند صندوق سيار 
وج�ود داش�ته و حاال تع�داد ای�ن صندوقها چه 
ميزان است ؟ ما این اطاعات را در سایت وزارت 
کش�ور رسما و ش�فاف و مبس�وط قرار داده ایم . 
طبق قانون و س�يره مس�تمره ، ش�عب سيار ، نه 
تنها ب�رای مناطق صعب العبور ک�ه همواره برای 
مناطق ش�هری، بيمارس�تان ها، پادگانها، مناطق 
کم جمعيت و موارد دیگر تشکيل می شده است.

ب�ه طور مثال در انتخابات ریاس�ت جمهوری نهم 
در دول�ت اصاحات ، از مجم�وع  41071 صندوق 
اخ�ذ رای ، تعداد  14102 صندوق آن س�يار بوده 
اس�ت؛ یعنی  33 درصد کل صندوق ها ، در حالی 
ک�ه در انتخابات دهمين دوره ریاس�ت جمهوری 
از مجم�وع  45713 صندوق تعداد  14294 س�يار 
بوده اس�ت؛ یعنی  30 درص�د کل صندوقها، پس 

ماحظه می ش�ود که درصد صندوقهای سيار در 
این انتخابات به نس�بت دوره گذش�ته  3 درصد 
کاه�ش یافت�ه اس�ت ! از طرفی متاس�فانه حتی 
افزای�ش ميزان  7 /  11 درصدی تعداد صندوقهای 
ثابت نيز مورد اعتراض طرفداران آقای موس�وی 
ب�ه جهت نگرانی آنها از افزای�ش تعداد صندوق ها 

، واقع ش�ده است . الزم است اش�اره شود برای 
تع�داد  27958931 رای ) کل آراء ماخ�وذه در 
دومي�ن مرحله نهمي�ن دوره انتخابات ریاس�ت 

در دول�ت  (  14102 صن�دوق س�يار  جمه�وری 
اصاحات پيش بينی ش�ده و این در حالی اس�ت 
که ب�رای کل آراء ماخوذه دهمين دوره انتخابات 

برخی از ش�عب در تهران پس از س�اعت 12 نيمه ش�ب نيز اخذ رای انجام می دادند. اگر قصدمان تقلب 
بود به دنبال مش�اركت حداكثری نيز نبوده و از س�اعت 8 صبح رای گيری را آغاز نمی كرديم، همچنين 
از طريق رسانه ملی و برنامه های زنده نيز اعام نمی كرديم كه شعب بايد از مردم پشت در رای بگيرند.

به رغم همراهی وزارت كشور، ستاد آقای موسوی در معرفی نمايندگان ضعف داشت، به طوری كه حتی 
برای دادن فتوكپی شناسنامه و الصاق عكس به آن نيز مشكل داشتند و هر روز كار را به تاخير می انداختند.
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ریاست جمهوری یعنی  39371214 رای ،  14294 
صندوق س�يار پيش بينی شد و این نشانگر عدم 
صح�ت مطالب مطرح ش�ده در ای�ن خصوص از 
سوی ایش�ان اس�ت. اگر فقط افزایش مشارکت 
انتخاب�ات ریاس�ت جمهوری ده�م را نس�بت به 
مرحل�ه دوم انتخاب�ات ریاس�ت جمه�وری نهم 
یعنی افزایش از حدود  62 درصدی به حدود  85 
درص�د در انتخاب�ات دهم را در نظ�ر می گرفتيم 
باید تعداد کل صندوقها معادل  41071ضربدر  85 
درصد ، تقس�يم بر  62 درصد یعنی برابر  56307 
صن�دوق و تعداد صن�دوق های س�يار را معادل 
 14102 ضربدر  85 درصد تقس�يم ب�ر  62 درصد 
یعنی براب�ر  19333 صندوق درنظ�ر می گرفتيم 

، کاما مش�هود است که به نس�بت و با توجه به 
مش�ارکت  85 درصدی به مراتب کمت�ر از دوره 
نهم در نظر گرفته شده است. مضافا اینکه فضای 
جدی و رقابتی و ش�ور و شوق و نشاط انتخاباتی 
انتخاب�ات و نتای�ج اکث�ر  از  و تبليغات�ی قب�ل 
نظرسنجيها هم نشان از ميزان مشارکت باالتری 

در دور دهم نسبت به دور نهم را نشان می داد.
  هيچ گونه ممانعتی برای حضور نمایندگان ایشان 
بر س�ر صندوقهای س�يار وجود نداش�ته و طبق 

تبصره ماده  8 آیين نامه اجرایی حضور نمایندگان 
نامزده�ای ریاس�ت جمهوری ، تامي�ن نيازه�ای 
نمایندگان نامزدها به عهده نامزد مربوطه اس�ت 
و وزارت کش�ور از این بابت هي�چ گونه تکليفی 
ندارد، )اعضا هر ش�عبه به عاوه عوامل انتظامی 
چهارده نفر است که اگر نمایندگان کاندیداها هم 
اضافه شود جابه جایی آنها بسيار سخت است( اما 
با این حال اعضای اجرایی شعب نهایت همکاری 

را با نمایندگان کاندیداها داشته اند.
  اشکال ایشان مبنی بر افزایش صندوقهای سيار 
در تناقض با اشکال دیگرشان مبنی بر عدم ارائه 

امکان الزم برای رای دادن مردم است؛ لذا شرط 
صداقت این بود که ایشان هم درخواست افزایش 
صندوقهای ثابت و هم سيار را می نمودند؛ چنانکه 

شرح آن با اعداد و ارقام اشاره شد.«
گام بعدی اعتراض ها در مورد نحوه اعالم نتايج وزارت 

كشور بود. وزير كشور سابق در اين مورد گفت:
»ما سيستم س�امانه ای را در این انتخابات مورد 
اس�تفاده قرار دادیم که به تایيد شورای نگهبان 
نيز رسيده بود اما اساس کار شمارش دستی بود. 
به گفته وی، س�تاد انتخابات کش�ور می توانست 
شمارش رایانه ای را نيز انجام دهد به همين دليل 
ت�ا اطاعات آرا را دریافت می کرد، فورا آن را به 
اطاع مردم می رساند. وقتی فرم 22 وارد سامانه 

می شد، ما آن را به صورت آن الین مشاهده می 
کردیم به همين سبب هنگامی که شمارش بيش 

از 5 ميليون شد، شروع به اعام آن کردیم.«
محصولی در مراسم تنفيذ نيز اينگونه توضيح داد:

» ب�راي اولين بار اعام نتای�ج اوليه انتخابات از 
اولين س�اعات روز  23 خرداد  88 آغاز گردید و 
آمار تفکيک�ي نتایج و آراء نامزده�ا به تفکيک 
هر ش�هر و براي اولين بار در اقدامي بي نظير به 
تفکي�ک هر یک از صن�دوق هاي رأي، از طریق 

پای�گاه اطاع رس�اني وزارت کش�ور ب�ه منظور 
ایج�اد ام�کان دسترس�ي همگاني ب�ه جزئيات 

نتایج اعام شد.«
مقام عالی س��ابق وزارت كشور در مورد شبهه هايی كه 
در مورد ميزان مش��اركت ب��االی 100 درصد در برخی 
حوزه های اخذ رای وارد شده است، اينگونه توضيح داد:
» مش�ارکت در دو استان باالتر از صددرصد است 
که در اس�تان مازندارن مشارکت 24 صدم درصد 
بيش�تر از صددرصد بوده است و طبيعی است که 
روز جمعه مردم به آنجا س�فر می کنند و اس�تان 
دیگ�ر نيز یزد اس�ت ک�ه 8 صدم درصد بيش�تر 

از صددرصد اس�ت. البته اعام ميزان مش�ارکت 
ش�هرها بر اس�اس شناس�نامه های صادره در آن 
ش�هر انجام می شود و این نکته وجود دارد که آیا 
افرادی که شناسنامه شان در آن شهر صادر شده، 
همه در روز رای گيری در آنجا س�اکن هس�تند یا 
خير؟ در 48 شهرستان باالی 100 درصد مشارکت 
وجود داش�ته اس�ت، که مجموع آنها 184 هزار و 
734 نفر اس�ت که بيش از صددرصد رای داده اند 
و در مقابل ش�ميرانات نيز به تنهایی 295 هزار و 
799 نف�ر مازاد بر واجدین ش�رایط این نقطه رای 

داده اند که به نفع نامزد مقابل است.«
وزارت كش��ور نيز در پاس��خ به اعتراضات مير حسين 
موس��وی در خصوص آرايش س��بد آراء در كشور طی 

بيانيه ای اينگونه توضيح داد:
» یکی از مس�ائلی که به نظر آقای موس�وی قابل 
تامل ب�وده و صحت انتخابات را مورد تردید قرار 
داده ، نسبت تقریبًا ثابت آراء کاندیداها در تمام 
مناطق کشور بوده است ! در این رابطه ذکر موارد 

زیر مفيد به نظر می رسد:
 1- توجه ایش�ان را به این نکته معطوف می داریم 
که آراء کاندیداها در مناطق کش�ور ثابت نبوده و 
به عنوان مثال خود ایش�ان در رتب�ه بندی آراء 
در اس�تانهای آذربایج�ان غرب�ی و سيس�تان و 

بلوچستان نفر اول هستند .
از   2- اگ�ر م�ردم کش�ور در اکثری�ت باالی�ی 
شهرس�تانها ، جن�اب آقای دکت�ر احمدی نژاد را 
م�ورد اعتم�اد و تایيد قرار داده اند ، بهتر اس�ت 
آق�ای موس�وی دليل ای�ن ام�ر را در عملکرد و 
ش�عارهای ایشان جس�تجو کند و اصل انتخابات 
و حماس�ه عظيم قریب به 40 ميليونی ملت بزرگ 

ایران را زیر سوال نبرد .
 3- ادعای ایش�ان در مورد عدم کس�ب اکثریت 
آراء نامزدها در محل تولدشان ، ناشی از اطاعات 
کذب�ی اس�ت که به ایش�ان رس�يده وگرنه طبق 
نتایج انتخابات که در صدا وس�يما نيز اعام شده 
و نيز آماری که هم اکنون در سایت پرتال وزارت 
کش�ور وجود دارد ،آقای موسوی در زادگاه خود 
یعنی در شهرس�تان شبس�تر ، آقای رضایی در 
شهرس�تان اللی و آقای احمدی نژاد در گرمس�ار 
حائ�ز اکثریت آراء ش�ده و آراء آق�ای کروبی در 
شهرس�تان اليگ�ودرز حائز بهتری�ن نتيجه خود 
در کل کش�ور یعنی در رتبه دوم قرار دارد. ضمن 
اینکه به لحاظ عقلی هم هيچ الزامی وجود ندارد 
که حتما اهالی یک شهرستان به همشهری خود 

رای دهند.
 4- اعام نتایج به تفکيک استانها و شهرستانهای 
سراس�ر کشور از س�وی س�تاد انتخابات کشور 
رس�مًا منتش�ر و توس�ط صدا و س�يما و جراید 
و رس�انه ها اع�ام گردید . هم اکن�ون نيز برای 
اولي�ن بار در طول تاریخ انتخابات ، اعام نتایج 
انتخاب�ات به تفکيک ش�عب اخذ رای از س�وی 
س�تاد انتخابات کشور در حال انجام است که به 
خودی خود نش�انگر صحت انتخابات و اطمينان 
برگ�زار کنندگان از درس�تی عملک�رد خویش 

اس�ت .«

در انتخابات رياست جمهوری نهم در دولت اصاحات، از مجموع  41071 صندوق اخذ رای ، تعداد  14102 
صندوق آن س�يار بوده اس�ت؛ يعنی  33 درص�د كل صندوق ها ، در حالی ك�ه در انتخابات دهمين دوره 
رياست جمهوری از مجموع  45713 صندوق تعداد  14294 سيار بوده است؛ يعنی  30 درصد كل صندوقها
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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 



43 [ویژه نامه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری]

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.«
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شكس�ت ه�ای پ�ی در پ�ی
سيری بر مواضع خانواده  هاشمی رفسنجانی در انتخابات دهم رياست جمهوری

علی رضا زاكانی، نماينده اصول گرای مجلس هشتم در 
ارديبهشت ماه س��ال 88  گوشه ای از اين پرده را كنار 
می زند: »در كش��ور و در ميان صف بندی های موجود 
ي��ك صف بندی ب��ه دنبال نفی احمدی نژاد اس��ت كه 
سمت و سوی آن را هاشمی رفسنجانی سامان می دهد 

و اساس اين حركت نيز نه به احمدی نژاد است«. 
شکست غيرمنتظره!

هاش��می رفسنجانی، سياس��ت مدار با سابقه و معروف 
در صحنه سياس��ی جمهوری اسالمی است كه از همان 
ابت��دای مب��ارزات انقالبی در كنار حض��رت امام بوده و 
در صحن��ه ه��ای مختلف انق��الب نق��ش آفرينی كرد. 
او باس��ابقه رياس��ت مجلس شورای اس��المی و 8 سال 
رياست جمهوری و در حالی كه رياست مجمع تشخيص 
مصلحت را برعهده داشت بنا بر داليل و مصلحت هايی 
سياسی وارد صحنه انتخابات رياست جمهوری نهم شد. 
هرچند در اين ميدان افراد متنفذ و مش��هوری همچون 
علی الريجانی و محمد باقر قاليباف رقيب او به حس��اب 
می آمدند اما هاش��می هيچ گاه فكر نمی كرد انتخابات 
حتی به دور دوم كشيده شود و خود را پيروز بی چون و 
چرای آن صحنه می دانست. در آن ايام اكثر كارشناسان 
سياسی از امكان رقابت شهردار وقت تهران و شخصيت 
سياس��ی گمنام��ی كه ب��ا گفتمان جدي��د وارد صحنه 

ش��ده بود با هاش��می غافل بودند اما مردم نظر ديگری 
داشتند و طی يك رقابت فشرده در مرحله اول، هاشمی 
رفس��نجانی و محمود احمدی نژاد به دور دوم انتخابات 
رياست جمهوری راه يافتند. به جرأت می توان گفت از 
اين پس اكثر احزاب و گروه های سياسی موثر در سطح 
جامعه بعضاً با تغيير مواضع بس��يار آشكار به حمايت از 
هاش��می پرداختند و تمام توان رسانه ای خود را به كار 
گرفتند تا پيروز دور دوم باشند. اما مردم باز هم تصميم 
ديگری داشتند: آنها نامزدی را انتخاب كردند كه بر روی 
معدود پوستر های تبليغاتی آن دورانش نوشته شده بود: 

»مردی از جنس مردم«.
وقتی دل هاشمی از رقيبش صاف نمی شود!

در تمام دوران چهار س��اله دولت نهم، هاشمی هيچ گاه 
نس��بت به احمدی نژاد مهربان نش��د و از همان ابتدا با 
س��خت ترين انتقادات س��عی در تضعي��ف او و دولتش 
داشت. سيد مرتضی نبوی مدير مسئول روزنامه رسالت 
به خوبی اين واقعيت را ترسيم می نمايد: » هاشمی هيچ 

وقت دلش از احمدی نژاد صاف نشده است«.  
بحرانی جلوه دادن وضعيت كش��ور، انتقاد از فساد مالی 
موج��ود در بدنه  دولت و تعبير گدا پروری در خصوص 
سياست های كالن اقتصادی دولت از جمله راهكار های 
هاش��می در جه��ت تخريب دولت نه��م بود.ميدان اين 

  محمد نهاون�دی ف�ر
گرهارد م��ازور يكي از پژوهش��گران برجس��ته امنيتی 
اجتماعی غربي معتقد اس��ت: »بحران آخرين مرحله از 
عمر يك س��ازمان يا يك فرد در حال انحطاط اس��ت«. 
پژوهشگر ديگري به نام روزنتال اذعان مي دارد: »بحران، 
مديران و سياست مداران را به طور جدي درگير مي سازد 
و آنه��ا را از امور سياس��ي و اجرايي روزمره به موقعيتي 
حس��اس وارد مي كن��د«. ويژگ��ي ديگر م��ورد توافق 
پژوهشگران درخصوص بحران اين است كه يك شخص 
هنگامي با بحران روبه رو است كه ابزار و مكانيسم هاي 
م��ورد نظر او جهت نيل به ي��ك هدف كارايي خود را از 

دست داده باشند و او را به هدف مطلوب نرسانند. 
اكنون پ��س از 3 ماه از ايام نفس گير و حس��اس برای 
سياس��ت مداران بزرگ كشور بايد بررس��ی نماييم كه 
ك��دام يك از آنها در بحران و وضعيت نامطلوب از لحاظ 
شخصی و سياسی قرار دارند؟ برای رسيدن به اين پاسخ 
راهی نداريم جز بررس��ی اين كه چه كس��ی صحنه ی 
پنهان سياس��ی كش��ور را مديريت می كرد و تمام توان 
خ��ود را به كار گرفته ب��ود تا دولت نهم تبديل به دولت 
دهم نگردد و مبنای استراتژی خود را در »نه به احمدی نژاد« 
ق��رار داده بود. در واقع شكس��ت خ��ورده اصلی صحنه 
انتخابات ده��م، و فردی كه در حال حاضر دچار بحران 

می باشد همين شخص است.
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تقابل  البته هميشه در شخص رياست مجمع تشخيص 
مصلحت نظام خالصه نمی ش��د، بلكه او سعی می كرد 
كمتر به طور مس��تقيم دولت را نق��د كند و انتقادات را 
معموالً از زبان ش��خصيت های تاثير گذار ديگری كه از 
او حرف ش��نوی داشتند مطرح می نمود. در هر صورت 
مديريت ايجاد فضای سياه و تاريك عليه دولت مشخصاً 
به صورت واحد انجام می شد كه بسياری معتقدند اين 
انسجام را هاشمی رفسنجانی شكل داده بود. در اين بين 
فضای تخريب و تضعيف دولت توس��ط همين مديريت 
واحد به جايی رس��يد كه مقام معظم رهبری در موارد 
متعدد از اي��ن فضا انتقاد كرده و از عملكرد دولت دفاع 

كردند.
معظ��م له، پ��س از ايجاد س��ياه نمايی ه��ای مكرر در 
خصوص بحرانی بودن وضعيت كشور فرمودند: »افرادی 
كه س��عی می كنند فضای كشور را بحرانی جلوه دهند 

يا نادانند يا خائن«.
انتخابات دهم، صحنه انتقام!

بس��ياری معتقدند انتخابات دهم رياس��ت جمهوری در 
واق��ع دور س��وم انتخابات نهم ب��ود و رقابت اصلی بين 
هاشمی رفس��نجانی و محمود احمدی نژاد رقم خورد. 
هاش��می برای نيل به هدف خود كه همان اس��تراتژی نه 
به احمدی نژاد بود با نزديك ش��دن به ايام انتخابات دهم 
به دقت فضای سياس��ی موجود در جامعه را رصد و افراد 
مختلف جهت ورود به رقابت انتخاباتی را بررسی می نمود. 
ليست افراد مورد نظر هاشمی برای حضور در اين صحنه 
بسيار گسترده بود. هاشمی به تعبير اطرافيانش به دنبال 
راس��ت صالح بود ك��ه افراد مورد نظ��ر او جهت نيل به 
اي��ن هدف را مربع الريجانی، واليت��ی، ناطق و روحانی 
تش��كيل می دادند. اين اس��امی را هاشمی در مصاحبه 
با زادس��ر نماينده جيرفت در مجلس هفتم فاش نمود. 
ع��ده ای البته معتقدند قاليباف ني��ز در صورت تصميم 
گيری قاطع می توانس��ت در اين ليس��ت قرار گرفته و 
با هاش��می تعامل نمايد. از سوی ديگر هاشمی جريان 
نيروهای اصالح طلب را نيز به خوبی مديريت و نسبت به 
ورود خاتمی به صحنه مواضعی داشت. همزمان با ترديد 
خاتمی برای ماندن در صحنه يا كناره گيری از انتخابات، 
اخباری مبنی بر ديدار هاشمی با ديگر كانديدای اصالح 

طلب منتشر شد. 
ايرنا در اسفندماه 87 در اين خصوص گزارش می دهد: 
»در حال��ی كه ورود خاتمی در صحنه انتخابات در هاله 
ای از ابه��ام قرار دارد و ورود موس��وی ب��ه انتخابات بر 
تشتت در مركز تصميم گيری جبهه دوم خرداد خواهد 
افزود، برخی منابع خبری نزديك به حزب اعتماد ملی از 
ديدار غيرمنتظره هاشمی رفسنجانی با كروبی خبر می 
دهند. اين ديدار كه گفته می ش��ود انتخاباتی است در 
س��كوت خبری و بدون اعالم رسمی برگزار شده است. 
اما منابع خب��ری آگاه تأكيد كردن��د كه رئيس مجمع 
تش��خيص مصلحت به قصد منصرف ك��ردن كروبی از 
كانديدات��وری و متقاعد كردن وی به حمايت از خاتمی 

دست به چنين اقدامی زده است«.
با اعالم رس��می ورود به صحنه ميرحس��ين موس��وی، 
خاتمی فرصت را مناس��ب ديده و از اين رقابت سخت و 
نفس گير انصراف داد. با گذشت زمان تحقق استراتژی 
راس��ت صالح نيز با ترديد در مورد ورود به صحنه افراد 
مورد نظر هاش��می روبرو شد. از اين پس تئوری دولت 

وحدت ملی از طرف رياس��ت مجمع مط��رح و افرادی 
همچ��ون الريجان��ی و ناطق كه خود حاض��ر به حضور 
در صحنه نش��ده بودند، گفتمان آن را ش��روع نمودند. 
برگزاری همايش 30 س��ال قانون گذاری توس��ط علی 
الريجانی در مجلس هش��تم شروعی رسمی بر ماجرای 
دولت وحدت ملی بود. هاشمی البته در اين همايش به 
نوعی از  اتفاقات بعدی نيز خبر داد: »بعيد اس��ت مردم 
ضد انقالب ش��وند، اما اگر احس��اس كنند رأی آنها در 
سرنوشت شان بی اثر اس��ت و متوليانی پيدا می شوند 
كه رأی آنها را هر جور كه می خواهند می خوانند،آنگاه 
دلس��رد می ش��وند«. رئيس مجمع تشخيص در واقع با 
بي��ان اين جمالت، هش��داری به دولت م��ردان داد كه 
اگر بنا بر هر دليلی كاندي��دای مورد نظر او رأی نياورد 

اتفاقاتی دولت را تهديد می كند!
اس��تراتژی دول��ت وحدت ملی با مخالف��ت همه جانبه 
اصولگراي��ان اصيل ك��ه آن را طرح عبور از احمدی نژاد 
می دانس��تند به دولت ائتالف ملی تغيير نام داد. از اين 
پس محس��ن رضايی ديگر مهره ی نزديك به هاش��می 
پا به صحنه نهاد. البته هاش��می می دانست كه رضايی 
امكان رقابت واقعی با احمدی نژاد را ندارد اما اس��تفاده 
از او ب��ا اه��داف خاص صورت گرفت. عل��ی رضا زاكانی 
در همايش بسيج دانشجويی دانشگاه های استان تهران 
اين اهداف خاص را برمال كرد: زهاش��می رفس��نجانی 
به محس��ن رضايی گفته اس��ت، اگر يك ميليون رای از 

احمدی نژاد كم كنی باز هم مفيد است«.
در آن سمت ميدان موسوی مصمم ترين  وجدی ترين 
رقيب احمدی نژاد به نظر می رس��يد. در همين راس��تا 
و با پاي��ان يافتن تعطيالت نوروز 88 برخی رس��انه ها 
از ديداری خب��ر دادند كه در روزهای پايانی زمس��تان 

87 انجام ش��ده بود. اين ديدار كه پس از س��پری شدن 
بيش از 15 روز مورد اطالع رسانه ها قرار گرفت، ديدار 
ميرحسين موسوی و هاشمی رفسنجانی بود كه طی آن 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام حمايت خود را از 
موسوی اعالم داشته بود. پس از اين ديدار، موسوی نيز 
تلويحاً آن را تأييد كرده و گفت: »من به حمايت هاشمی 
رفس��نجانی افتخار می كنم«. موسوی البته در سخنان 
ديگر نيز به اين حمايت اش��اره می كند. او در مصاحبه 
با روزنامه االتحاد امارات گفت: » من از صحنه انتخابات 
كنار نمی روم زيرا مردم ايران و هاش��می رفسنجانی از 

من حمايت می كنند«.
بدين ترتيب هاشمی رفسنجانی تمام توان خود را به كار 
گرفت تا با حمايت و پشتيبانی از 3 كانديدای رقيب، در 
اس��تراتژی مهم نه به احمدی نژاد موفق و پيروز واقعی 

دور سوم انتخابات نهم رياست جمهوری باشد!
مدیریت متمرکز ستاد های انتخاباتی!

همس��ويی تبليغاتی موجود در ستادهای انتخاباتی مثلث 
موسوی، كروبی و رضايی امری كامالً واضح و مبرهن بود. 
اين همسويی حتی در مناظره های تلويزيونی هم به خوبی 
قابل درك بود. هر س��ه نفر در يك نقطه مش��ترك القول 

بودند: »نه به احمدی نژاد« 
هاش��می اين اس��تراتژی را مديريت و چينش نيروهای 
خود در س��تاد ها را به خوبی انج��ام داد. فائزه و فاطمه 
هاشمی به ستاد موسوی رفتند و بخشی از امور تبليغاتی 

و تخريبی را بر عهده گرفتند. 
در آن ايام ش��نيده ش��د كه فائزه هاشمی مجری پروژه 
دختران فيروزه ای در س��تادهای موسوی بود و درتنها 
يك نمونه از طرح های انتخاباتی خود 200 هزار مانتوی 
س��بز را به دختران فعال در س��تاد های موسوی هديه 
كرد.  نقش او همچنين در سازماندهی حركات خيابانی 
چ��ه قبل و چه بع��د از انتخابات غير قابل انكار اس��ت. 
حض��ور او در تجمعات و اعتراضات غي��ر قانونی پس از 
انتخابات به قدری مش��هود و علنی صورت گرفت كه در 
نهايت به بازداش��ت او و چنی ت��ن از زنان ديگر خاندان 
هاش��می توسط نيروهای امنيتی منجر شد. بعدها البته 
اسنادی از فائزه هاشمی منتشر گرديد مبنی بر اينكه او 
در سخنانی رس��ماً مردم را به ايجاد آشوب فراخوانده و 
نسبت به برخی از مقامات عالی رتبه نظام توهين  نموده 
است. محسن هاشمی نيز  كمك های مالی قابل توجهی  
به ستاد موسوی انجام داد و مهدی هاشمی برای كمك 
به موسوی به كميته صيانت از آراء گسيل گرديد. عبدا.. 
جاسبی ديگر فرد نزديك به هاشمی نيز به صورت علنی 
وارد ميدان شده و از امكانات دانشگاه آزاد جهت كمك 
به س��تاد های موسوی اس��تفاده كرد. منابع خبری در 
اي��ن رابطه گ��زارش دادند تمام رايانه ه��ای موجود در 
س��تاد های موسوی را دانش��گاه آزاد تامين نموده است 
و جاسبی نيز با جسارتی باور نكردنی صحت اين خبر را 
تأييد نمود. از س��وی ديگر در همان ايام اخباری مبنی 
بر كمك های 5 ميليارد تومانی محمد هاشمی به ستاد 
محسن رضايی منتش��ر شد. رضايی هيچ گاه اين اخبار 
را تكذيب نكرده و با قوت س��عی در اجرای اهداف ايده 
دولت ائتالفی داشت. كروبی نيز كه به توصيه های هاشمی 
در خصوص كناره گيری به نفع خاتمی يا موس��وی توجه 
نكرده بود، اما با ورود كرباس��چی به ستادش، دانسته يا 
ندانس��ته در زمين بازی ای كه هاش��می طراح آن بود 
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قرار گرفت. البته در اين ميان حمايت از س��تاد موسوی 
برای هاشمی اهميت ويژه ای داشت، اين حمايت خاص 
باع��ث اعتراض برخی از س��تادها و رقبا ني��ز گرديد، تا 
آنجايی كه كروبی در نامه ای خطاب به هاش��می ضمن 
اظهار ناراحتی از اطرافيان هاشمی، به حمايت های بی 
دريغ او از موس��وی اينگونه اعتراض می كند: »اميدوارم 
به دوس��تان خود تذكر بدهيد ك��ه از ادامه اين حركت 
تخريبي كه جز به س��ود حريف نيست خودداري كنند 
و بداني��د ك��ه به رغم برخ��ي داعيه ها اكن��ون همه اين 
رفتارها منتسب به حضرتعالي است و گرچه سهم برخي 
نهادهاي عمومي مانند دانشگاه آزاد اسالمي را نمي توان 
در ترويج نامزد مورد نظر ش��ما نادي��ده گرفت اما حق 

شهروندي  شما در دفاع از نامزد خاص مالزمتي با خروج 
از دايره عدل و انصاف ندارد«.  

بدين ترتيب ستاد های سه گانه هاشمی  عليه احمدی 
نژاد شكل گرفت.

زمانی که معادله ها به هم می ریزد.
تمام ش��واهد و قرائن حاكی از آن بود كه جنگ روانی 
ستادهای س��ه گانه می تواند مردم را تحت تاثير قرار 
داده و جايگاه دولت نهم را در بين آنها تضعيف نمايد. 
ام��ا محم��ود احمدی نژاد ك��ه در بين دوس��تانش به 
ذكاوت و هوش باال مشهور است به خوبی اين حقيقت 
را دريافت كه مديريت جريان اصلی مخالفت با او نه با 
موسوی و خاتمی اس��ت نه با ناطق نوری و الريجانی. 
احم��دی نژاد معتقد بود حقيقت مطل��ب را بايد برای 
مردم مط��رح نمود و آنها بايد بدانند كه نفر اصلی اين 
ماجرا هاشمی رفسنجانی است، از همين رو در مناظره 
اول خ��ود در برابر موس��وی اين نكت��ه را مطرح نمود.

ش��ايد بتوان گفت هاشمی پس از مناظره احمدی نژاد 
و موس��وی دچار اولين بحران جدی در انتخابات دهم 
شد و بدين ترتيب مجبور گرديد تا حدودی به صورت 
علنی وارد صحنه مبارزه با محمود احمدی نژاد ش��ود. 

بالفاصله پس از مناظره دفتر هاشمی رفسنجانی بيانيه ای 
منتشر كرد، در بخشی از اين بيانيه آمده: » ملت عزيز، 
آگاه و با ش��عور اي��ران همانگونه كه مس��تحضريد در 

جريان مناظره آقايان مهندس موس��وی و احمدی نژاد 
 مطالب خالف واقع و سراسر كذب  عليه رئيس مجلس 
خب��رگان رهبری و خان��واده وی  مطرح ش��د، در اين 
م��دت مراجعات گس��ترده ای به دفت��ر رئيس مجمع 
 تش��خيص مصلحت  نظام انجام شد و طی آن بسياری 
از عالقه مندان خواس��تار تجمع و تحصن در حمايت از 

 حضرت  آيت اهلل هاشمی رفسنجانی بودند«.
عده ای به جد معتقدند اين ادبيات كه در قالب بيانيه ای  
رسمی و در برابر افكار عمومی منتشر می شود زمينه سازی 
اذهان جهت اتفاقات بعد از انتخابات را فراهم می نمود. هاشمی 
البته به اين اقدام بس��نده نكرده و نامه ای سرگش��اده را 
خطاب ب��ه رهبری معظم انقالب منتش��ر نمود. ادبيات 

اس��تفاده ش��ده در اين نامه به نحوی بود كه بسياری از 
نخبگان سياس��ی و دينی را دچ��ار حيرت كرد. كلمه به 
كلمه نامه حكايت از آن داش��ت كه هاشمی رفسنجانی 
مرد ذكاوت مند عرصه های سياسی كشور دچار بحران 
ش��ده و با بُغضی همراه با عصبانيت اين نامه را نوش��ته 
است. هاشمی البته حتی در بخشی از اين نامه نيز سعی 
می كند زمينه الزم جهت اغتشاش��ات پس از انتخابات 
را فراه��م كند، او ظاهراً در اين مرحله متوجه ش��ده بود 
ك��ه پيروز صحنه انتخابات نخواهد بود. از اين رو خطاب 
ب��ه رهبر معظم انقالب می نويس��د: » ب��ر فرض اينكه 
اينجانب صبورانه به مشي گذش��ته ادامه دهم، بي شك 
بخش��ي از مردم و احزاب و جريانها اين وضع را بيش از 
اين بر نمي تابند و آتش فشانهايي كه از درون سينه هاي 
سوزان تغذيه مي ش��وند، در جامعه شكل خواهد گرفت 
ك��ه نمونه هاي آن را در اجتماعات انتخاباتي در ميدانها، 

خيابانها و دانشگاه ها مشاهده مي كنيم«.

شکست بزرگ
هاشمی رفسنجانی در روزهای آخر تمام سعی خود را 
ك��رد تا از ميزان مقبوليت احم��دی نژاد در بين مردم 

بكاهد. زمانی كه زمزمه حمايت رسمی جامعه روحانيت 
مبارز از احمدی نژاد مطرح شد، هاشمی و ناطق نوری 
به عنوان دو تن از متنفذ ترين اعضای اين تشكل مهم 

سياس��ی مذهبی جامعه روحانيت را تهديد به استعفاء 
كردند. هر چند آيت ا... مهدوی كنی، رياس��ت جامعه 
روحانيت مبارز ش��خصاً از احمدی ن��ژاد حمايت كرد 
اما مخالفت های سرسختانه ی هاشمی هيچگاه اجازه 
ن��داد اين تش��كل در اين خصوص به طوری رس��می 
موضع گيری نمايد. رياس��ت مجمع تشخيص مصلحت 
نظ��ام در آخري��ن روز های باق��ی مانده ت��ا انتخابات 
اعتراضات رس��می به وزارت كشور را نيز آغاز كرد. در 
اي��ن ايام روزنام��ه ها به نقل از او تيت��ر زدند: »رئيس 
مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام درخواس��ت وزارت 
كشور از شورای نگهبان برای افزايش تعداد صندوق ها 
را بس��يار نگران كننده دانست«.  فائزه هاشمی نيز در 
اي��ن روزها ب��ا تمام توان س��عی در تخريب دولت نهم 
داش��ت. خانم هاشمی برای نيل به اين هدف دست به 
س��فرهای استانی زده بود! و از تمام ظرفيت ها در اين 
خصوص بهره می گرفت. عفت مرعشی همسر هاشمی 
رفس��نجانی در روز 22 خ��رداد و در حي��ن رأی دادن 
س��خنانی بر زبان آورد كه حاكی از اس��تيصال موجود 
دراردوگاه مديري��ت جن��اح مخالف دولت ب��ود، او در 
پاسخ به س��ؤال خبرنگاری مبنی بر اينكه توصيه شما 
ب��ه هواداران و نامزدها  بعد از روز انتخابات چيس��ت؟ 

گفت: »اگر تقلب شد بريزند به خيابان ها«.
با تمام فش��ارها حماسه انتخابات دهم رقم خورد و 40 
ميلي��ون ايرانی به پای صندوق ه��ای رأی آمدند و به 
تعبي��ر مقام معظ��م رهبری زلزله ای سياس��ی را رقم 
زدند. ش��واهد و قرائن حاكی از آن بود كه برای پس از 
انتخابات در هر صورت اتفاقاتی خاص پيش بينی شده 
است. شروع اتفاقات از شب 22 خرداد رقم خورد و در 
روزهای بعد ادامه يافت. هاش��می در روزهای ابتدايی 
اغتشاشات سكوت پيشه كرده و در اين بين بستگان او 
ميدان دار اين قائله بودند. فائزه هاشمی دستگير، و در 
مورد مهدی هاش��می نيز اتهاماتی بسيار نگران كننده 
مانند نگه داری سالح و اسيد مطرح شد. نوع تحركات 
از طرف اين دو نفر به گونه ای بود كه توس��ط دستگاه 
قضايی ممنوع الخروج شدند. خبرگزاری فارس اين خبر 
را اينگونه گزارش داد: »يك منبع آگاه از ممنوع الخروج 
بودن فرزندان هاش��مي رفسنجاني خبرداد. برپايه اين 
گزارش ، فائزه و مهدي هاش��مي رفسنجاني كه نقش 
آنان در تحريك و ساماندهي برخي تجمعات غيرقانوني 
و اغتشاش��ات و تخريب هاي روزهاي اخير آشكار شده 
اس��ت، ممنوع الخروج شده اند. پيش از اين تشكل هاي 
دانشجويي و گروهي از دانشجويان دانشگا ه هاي كشور 
با برگزاري تجمع در برابر دادس��تاني تهران خواس��تار 
برخورد قضايي با فرزندان هاش��مي رفس��نجاني شده 
بودن��د«.  در اين مرحله و با دس��تگيری تعداد زيادی 
از سياس��يون مطرح كه قرابت های زيادی با هاشمی و 
احزاب كارگزاران و مشاركت داشتند، پرده از واقعيات 
بسياری از مسائل برداشته شده و سياست مدار با سابقه 
رفسنجانی در مرحله جدی تر و خطرناك تری از بحران 
ق��رار گرفت. هر چن��د مقام معظم رهب��ری در خطبه 
های تاريخی نماز جمعه پس از انتخابات س��عی كردند 
هاشمی را از بحران خارج نمايند اما او بنا بر داليلی كه 
احتماالً ريشه در شكس��ت های پياپی سياسی داشت 
نتوانس��ت از اين فرصت اس��تفاده نماي��د و بار ديگر با 
حضور در نماز جمعه تهران و ايراد خطبه های س��ؤال 

صحن�ه  از  م�ن   « گف�ت:  ام�ارات  االتح�اد  روزنام�ه  ب�ا  مصاحب�ه  در  موس�وی  ميرحس�ين 
انتخاب�ات كن�ار نم�ی روم زي�را م�ردم اي�ران و هاش�می رفس�نجانی از م�ن حمايت م�ی كنند.«

در آن ايام شنيده شد كه فائزه هاشمی مجری پروژه دختران فيروزه ای در ستادهای موسوی بود و درتنها يک 
نمونه از طرح های انتخاباتی خود 200 هزار مانتوی سبز را به دختران فعال در ستاد های موسوی هديه كرد.

قانون گذاری همايش سی سال 
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برانگيز به وضعيت بحرانی بازگشت.
اوج نا اميدی

زمانی كه س��تاد برگزاری نماز جمعه ته��ران خبر داد، 
نم��از جمع��ه روز 26 تيرماه به امامت حجت االس��الم 
و المسلمين هاش��می رفس��نجانی برگزار خواهد شد، 
بس��ياری از دلس��وزان انقالب اميدوار بودند او با حضور 
در نماز جمعه و ايراد مواضعی اصولی و هوش��مندانه از 
بحران خارج ش��ود. اما تبليغات رس��انه های خارجی و 
داخلی وابس��ته به جريان انقالب مخملی حكايت از امر 
ديگری داش��ت. آنها بر اين باور بودند حضور هاش��می 
رفس��نجانی در نماز جمعه تهران فاز ديگری از آش��وب 
ها و اعتراضات خيابان��ی را رقم خواهد زد، از همين رو 
جوانانی س��بزپوش از حوالی ساعت 9 صبح روز جمعه 
26 تير در اطراف دانش��گاه تهران حلقه زده و شعار می 

دادند: » هاشمی، هاشمی، سكوت كنی، خائنی!«.
هاشمی در خطبه اول با بيان مطالبی كلی سعی داشت 
بر جو متش��نج حاكم بر دانش��گاه تهران مسلط گردد. 
هر چند در همين س��خنان نيز سعی كرد از طرفداران 
كاندي��دای خ��اص دلجوي��ی نماي��د. او در خطبه دوم 
رس��ماً به بحث انتخابات دهم ورود پيدا كرده و با بيان 
پيشنهاداتی جنجال برانگيز تالش داشت نقش خود در 

صحنه سياسی كشور را احياء نمايد:
»ب��راي اعتماد س��ازي بايد زندانيان سياس��ي آزاد و از 
آس��يب ديدگان دلجويي شود؛ نظام بايد آزادي رسانه ها 
در چارچوب قانون را محترم ش��مارد؛ صداوسيما به دو 

طرف فرصت دهد؛ از علما دلجويي شود«. 
هاشمی راه برون رفت از وضعيت بحرانی كشور را عمل 
به اين پيش��نهادات بيان كرد و در واقع س��عی نمود به 
ژس��ت پدر گونه خود بازگردد. روزنامه كيهان شنبه 27 
تير در خصوص بازتاب س��خنان هاشمی در رسانه های 

خارجی اينگونه گزارش داد:
»روزنامه انگليس��ي اينديپندنت در گزارش��ي تحليلي 
پيرامون خطبه هاي نمازجمعه تهران نوش��ت: هاشمي 
رفسنجاني در س��خناني كه تقويت كننده مخالفان بود 
به صراح��ت از برخي نهادهاي حكومتي در ايران انتقاد 
كرد. اين روزنامه در ادامه گزارش خود افزود: رفسنجاني 
اكن��ون اصل��ي ترين حام��ي جريان مخال��ف در درون 

حاكميت ديني ايران است.
ش��بكه تلويزيوني يورونيوز هم يكي ديگر از رسانه هاي 
غربي بود كه اس��تقبال گسترده اي از اظهارات هاشمي 
رفس��نجاني كرد. اين ش��بكه اظهارات هاشمي را حمله 
شديد وي به شوراي نگهبان تفسير كرد.يورونيوز افزود: 
هاشمي رفسنجاني در خطبه هاي نمازجمعه تهران اين 
ادعا كه اعتماد مردم در دهمين دوره انتخابات رياس��ت 
جمه��وري مورد لطمه ق��رار گرفته را متوجه ش��وراي 
نگهبان كرد. خبرگزاري رويترز نيز آن بخش از صحبت هاي 
هاش��مي رفسنجاني مبني بر اين كه ايران اكنون با يك 

»بحران« مواجه شده است را تيتر اول خود كرد«.
هاش��می پس از ايراد خطبه های نماز جمعه در داخل 

كشور نيز با بحرانی جديد روبرو شد.
آيت ا.. يزدی رئيس جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم و 
عضو فقهای ش��ورای نگهبان كه از همسنگران قديمی 
هاشمی رفسنجانی بود در خصوص سخنان نماز جمعه 
او اينگون��ه موضع گرفت: »من به عنوان عضو ش��وراي 
نگهب��ان، عضو مجلس خبرگان رهب��ري و طلبه اي كه 

در قم تحصيل كرده است، نسبت به سخنراني هاشمي 
رفس��نجاني در خطبه هاي نماز جمعه تهران اشكاالتي 
وارد مي كنم، هنوز انتخابات تمام نش��ده بود كه موضوع 
تردي��د بيان ش��د و بايد از آقاي هاش��مي رفس��نجاني 
پرسيد چه كسي بذر ترديد را در جامعه افشاند؟ قبل از 
انتخابات چه كسي نامه نوشت و گفت "آتش فتنه را دور 
س��ازيد " هنوز كه انتخابات آغاز نشده بود، آيا اين نامه 

بذر ترديد نبود؟
آق��اي هاش��مي رفس��نجاني رئيس مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام اس��ت و اين س��خنان در خور مصلحت 
نظام نبود. هاشمي رفسنجاني در خطبه هاي نماز جمعه 
تهران با طرح مسائلي به اصل مشروعيت نظام بي توجهي 
كرده است. مشروعيت حاكميت در اسالم از طرف خدا 
و مقبوليت از س��وي مردم است و صرف همراهي مردم 

مشروعيت نظام را ايجاد نمي كند«. 
آيت ا... نمازی امام جمعه كاشان و عضو جامعه مدرسين 
ني��ز در همي��ن خصوص گفت: » اظهارات هاش��مي  به 
گونه اي بود كه دش��منان از آن سوءاستفاده و استقبال 

كردند«. 
آيت ا.. ممدوحی از اعضای مجلس خبرگان نيز در همين 
مورد بيان كرد: » معموالً هاش��مي رفسنجاني اين طور 
صحبت نمي كرد و در سخنان ايشان عدم يكپارچگي و 
حرف هاي ضد و نقيض مش��اهده نمي شد و حساب شده 
صحبت مي ك��رد، اما نمي دانم چط��ور در اين خطبه ها 
حرف هاي خودش را نقض كرده است.اظهارات متناقض 

هاشمي رفسنجاني هيچ اثري  روي جامعه ندارد«. 
البته از آن س��و نيز افرادی بودند كه به دفاع از سخنان 

متناقض و بحران زای هاشمی بپردازند.
نهض��ت آزادی در نام��ه ای خطاب به هاش��می ضمن 
اس��تقبال از مواضع او و تأكيد بر بحرانی بودن وضعيت 
كش��ور درخواس��تهايی را مطرح نم��ود: »توقع مردم از 
ش��ما به عنوان رئيس منتخب مجلس خبرگان و رئيس 
منتصب مجمع تشخيص مصلحت نظام چيزی بيش از 
توصي��ه های اخالقی به مديران و كارگزاران نظام مبنی 
بر رعايت قانون اس��ت و انتظار م��ی رود كه راهكارهای 
عمل��ی واجرايی برخ��ورد با بی عدالتی ها و بازگش��ت 
حاكمان به قانون و مجازات متخلفان از آنرا نيز پيگيری 
كنيد.جنابعالی به نيابت از سوی مردم بر كرسی رياست 
مهمترين و باالترين نه��اد حكومتی در نظام جمهوری 
اس��المی تكيه زده ايد. اينك انتظار بحق مردم آن است 

كه به نمايندگی از س��وی آن��ان به وظيفه خطيرتان در 
برابر آنچه رخ داده و در حال رخ دادن اس��ت، بدان گونه 

عمل كنيدكه حق نمايندگی مردم اداء شده باشد«. 
چه کسی در بحران است؟

هاشمی كه در هفته های قبل از ايراد خطبه های نماز 
جمعه اش س��فری به قم داش��ت، بالفاصله بعد از اين 
موضع گيری ها به مشهد سفر كرد. برخی خبرگزاری ها در 
مورد س��فر او به مشهد اينگونه گزارش دادند: »رئيس 
مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام و مجل��س خبرگان 
رهب��ري عصر ش��نبه و ي��ك روز پ��س از خطبه هاي 
معروف��ش در نماز جمعه تهران به مش��هد س��فر كرد. 

او در فرودگاه مش��هد تنها به گفتن اينكه)هدف اصلي 
ام زي��ارت حرم حضرت امام رضا)ع( اس��ت، همچنين 
در اين س��فر با مس��ئوالن و علماي گرانقدر حاضر در 
اس��تان در مورد مسائل جاري كشور مذاكراتي خواهم 
داشت( اكتفا كرد و توضيحات ديگري در اين خصوص 
ارائ��ه نداد«.  البته در حين س��فر او به مش��هد اخبار 
ضد و نقيضی از وضعيت بحرانی جسمی او نيز شنيده 
می شد: »به دنبال لغو برنامه های هاشمی رفسنجانی 
در س��فر به مشهد شايعه بس��تری شدن وی در برخی 
محافل منتشرشد.در اين حال محسن هاشمی بستری 
شدن رئيس مجلس خبرگان رهبری را رد كرد وگفت: 
ايشان در س��المت كامل به س��ر می برد.طبق شايعه 
منتشر ش��ده برای عمل جراحی هاش��می رفسنجانی 
اتاق عمل در يكی از بيمارس��تانهای شهر مشهد آماده 

شده است«.  
سفر مش��هد مقدس نيز از لحاظ سياسی برای رياست 
جمهور سال های نه چندان دور ايران ثمر بخش نبود 
و او همچنان در بحران س��ختی به سر می برد. هرچند 
هاشمی در روزهای بعد سعی كرد وجهه خود را ترميم 
و از رابط��ه صميمی خود ب��ا رهبر انقالب زياد صحبت 
می كرد، اما سخنان مقام معظم رهبری در روز مبعث 
حضرت رسول اكرم »ص« هش��داری بسيار خطرناك 
ب��رای نخبگان كش��ور بود، معظم ل��ه فرمودند: »همه 
باي��د مراقب گفتار و مواض��ع و حتی نگفتن های خود 
باشند، زيرا نگفتن مسائلی كه بايد گفت، عمل نكردن 
به وظيفه اس��ت و گفتن مسائلی كه نبايد گفت، عمل 
كردن بر خالف وظيفه اس��ت. نخبگان مراقب باش��ند، 
زيرا در امتحان عظيمی قرار گرفته اند و موفق نش��دن 
در اين امتحان، تنها مردود ش��دن نيست بلكه موجب 
سقوط آنان خواهدشد. البته عقالنيت اين سياسی كاری 
های متعارف نيست، زيرا اين سياسی بازی ها خالف عقل 
است و كس��انی كه سياسی كاری را اقدام عقاليی می 
دانند، اش��تباه می كنند. راه صحي��ح عقالنيت، همان 
راهی اس��ت كه عبادت خدا را هموار كند و ش��اخص 
آن نيز اين اس��ت كه خود قضاوت كنيم، آيا سخنان و 
موضع گيری های ما برای رضای خدا و با نيت اخالص 
اس��ت يا اينكه برای جلب توج��ه برخی افراد، بنابراين 

نبايد خود را فريب دهيم«.
عده ای شايد معتقد بودند، هاشمی می تواند با حضور 
در مراس��م تنفيذ رياس��ت جمهوری خود را از بحران 

نج��ات و به تمام اين روزهای س��خت ك��ه برای خود 
س��اخته پايان دهد اما افسوس كه اين نظر جامه عمل 
نپوش��يد. 12 مرداد س��ال 88 نيز فرا رس��يد و مراسم 
تنفي��ذ رئيس جمهور منتخب ملت در كمال ش��كوه و 
افتخار برگزار شد، اما هاشمی رفسنجانی در اين مراسم 
نيز حاضر نگرديد تا از لسان مبارك رهبر معظم انقالب 
بش��نود كه: »عده ای از نخبگان كش��ور در امتحانات 

اخير مردود شدند«. 
آری، ب��ه ادع��ای برخی م��رد بحران زده اي��ن روزهای 
جمهوری اس��المی به معنای واقعی كلمه، اكبر هاشمی 

رفسنجانی بهرمانی است. 

روزنامه انگليس�ي اينديپندنت در گزارشي تحليلي پيرامون خطبه هاي نمازجمعه تهران نوشت: »هاشمي 
رفس�نجاني در س�خناني كه تقويت كننده مخالفان بود به صراحت از برخي نهادهاي حكومتي در ايران 
انتقاد كرد. رفس�نجاني اكنون اصلي ترين حامي جريان مخالف در درون حاكميت ديني ايران اس�ت.«
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 : با تش�کر از اینکه وقتت�ان را در اختيار ما 
قرار دادید. با توجه به مباحثی که در س�ؤاالت  
ما طرح خواهد ش�د و از آنجا که ممکن اس�ت 
برخی افراد شناخت کافی راجع به شهيد سيد 
حس�ن آیت نداشته باش�ند، لطفًا در ابتدا و به 
عنوان آغاز بحث راجع به پيشينه ی مبارزاتی 

شهيد آیت کمی توضيح بفرمایيد.
يكی از مهمترين مس��ائلی كه سايه ی بسيار جدی 
آن بر انقالب اسالمی افتاد، موضوع نهضت ملی ايران 
بود ك��ه در دهه 1320 تا 1329 پس از يك مبارزه 
ده س��اله به پيروزی رس��يد و س��پس در يك روند 
2 س��ال و چند ماه به دليل مداخله سياس��ت های 

بيگانه به ويژه انگلس��تان اين نهض��ت دچار ناكامی 
شد. مسلماً شكست نهضت ملی ايران برای كشور ما 
و مردم ايران بس��يار گران تمام شد. به دليل اينكه، 
اين نهضت هدف های واال و برجس��ته ای داش��ت و 
اگ��ر به نتيجه و هدف هاي��ی كه دنبال می كرد می 
رس��يد بسياری از اتفاقات تلخ آينده اساساً در كشور 

ش�ما اين فيلم
را ب�رای ب�ار اول ن�گاه م�ی كني�د!

گ�ذری تاریخ�ی ب�ر وقای�ع اتفاق افت�اده در ح�زب جمهوری اس�امی

   وحيد خض�اب

این روزها  و پس از آن که ملت غيور و عزتمند ایران حماس�ه ای 
جهان�ی را رق�م زده و دني�ا را م�ات و مبهوت نم�وده اند، و 
در کنار همة  حاش�يه های تلخ و تاس�ف انگي�ز اتفاق افتاده، 
عده ای از س�ران اصلی حوادث به دور هم جمع ش�ده و دم 
از اِحي�ای مج�دد حزب جمهوری اس�امی و تش�کيل جبهه 
سياس�ی برآورده اند. ش�اید م�ردم نجي�ب این دیار حوادث 
اتفاق افتاده در س�ایه حزب جمهوری اسامی را کمتر به یاد 
داش�ته و فراموش کرده باش�ند که چه کس�انی باعث شدند، 
اختافات و گسست ها در این ساختار مهم سياسی جمهوری 
اس�امی رخنه کرده و جای�گاه آن را تضعيف نماید. از همين 

رو مناس�ب دیدی�م به س�راغ یکی از 7 عضو اصلی موس�س 
ح�زب جمهوری اس�امی رفته و اصل موضوع�ات را از زبان 
ایش�ان بش�نویم. دکتر محمود کاش�انی، فرزند مرحوم آیت 
ا.. کاش�انی امروز  به تدریس حقوق و فعاليت در کانون وکا  
و پژوه�ش در تاری�خ معاصر اش�تغال دارد. هر چند ایش�ان 
در دوره ه�ای گذش�ته نام�زدی انتخابات ریاس�ت جمهوری 
را تجرب�ه کردند، اما شکس�ت در آن مقطع از طرف ایش�ان 
و دیگ�ر نام�زد ها هيچ گاه ب�ه قانون گریزی منج�ر نگردید. 
ب�ا هم خاطرات تحليلی ایش�ان از وقای�ع آن روز های حزب 

جمهوری اس�امی را می خوانيم:



[ویژه نامه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری]50

رخ نمی داد. اينك��ه عنوان كردم نهضت هدف های 
وااليی داش��ت به اين دليل اس��ت كه برخالف آنچه 
كه رايج شده عده ای با تحريف، عنوان اين نهضت را 
جنبش ملی كردن صنعت نفت اعالم می كنند. در حالي 
كه ملی كردن صنع��ت نفت يكی از هدف های اين 
نهضت بود. دليل آن هم اين بود كه سياس��ت های 
بيگان��ه به ويژه انگلس��تان در پرتو س��لطه  بر منابع 
نفت��ی ايران قدرت اقتصادی در اختيار آنها بود و در 
امور داخلی اي��ران دخالت می كردند. بنابراين يكی از 
هدف هايی كه سران اين نهضت انتخاب كردند خارج 
كردن نفت از س��لطه انگلستان بود. اين عمل غير از 
اينك��ه اين ثروت ملی را در اختيار ملت قرار می داد 
مانع از دخالت اين كشور در مسائل داخلی می شد. 
اما هدف بزرگ اين نهضت ايجاد نظام دموكراس��ی 
و مردم س��االری بود و از همين جهت وقتی نهضت 
پيروز ش��د دو ه��دف اصلی به عن��وان برنامه كاری 
مصدق تعيين ش��د. يكی اج��رای قانون ملی كردن 
صنعت نفت و ديگری اصالح قانون انتخابات مجلس 
و شهرداری ها برای اينكه انتخاباتی برگزار گردد كه 
مطابق اس��تاندارهای جهانی باش��د و امكان مداخله 

دولت ها در انتخابات وجود نداش��ته باشد و باالتر از 
آن سياست انگلس��تان و شوروی سابق در انتخابات 
دخالت نكن��د و آنها نتوانند عوامل وابس��ته خود را 
وارد مجل��س كنند. اين هدف بس��يار برجس��ته ای 
برای مل��ت ايران بوده  اس��ت و چ��ون درآن زمان 
هردو هدف با سياس��ت های راهبردی انگلستان در 
تضاد بود، آنها با بكارگيری عوامل داخلی خود باعث 
شكس��ت اين نهضت ش��دند. بهر حال اين سابقه در 
خالل س��ال های 32 تا 57 مسئله اصلی بحث های 
سياس��ی كشور ما بود. با اين حال يك واقعه و اتفاق 

در اي��ن مرحله بايد مورد توجه قرار گيرد و آن ترور 
ش��خصيت آيت اهلل كاش��انی در جريان رويدادهای 
نهضت ملی بود و همي��ن طور ترور رهبران مجلس 
ك��ه حاميان نهضت مل��ی بودن��د. در نتيجه جامعه 
ايرانی نتوانس��ت واقعيت های سياس��ی را بشناسد 
و داليل ناكامی نهضت را تش��خيص دهد. از ويژگی 
های شهيد آيت كه اين موضوع از مسائل سازنده ی 
ش��خصيت ايش��ان بود اين بود كه  در نوجوانی و در 
شهرس��تان نجف آباد، با مطالعه روزنامه ها توانسته 
بود به ماهيت مداخله سياس��ت های بيگانه پی ببرد 
. ايشان توانس��ت به تدريج اطالعات خود را افزايش 
بده��د و يكی از نظريه پردازان تاريخ ما بش��ود. اين 
بزرگترين ويژگی ش��خصيتی ش��هيد آي��ت بود. در 
همين راس��تا تحصي��الت خود را در همين مس��ير 
طی كرد. ايشان در رشته علوم اجتماعی به تحصيل 
پرداخت و به درجه كارشناسی ارشد رسيد. در رشته 
های ادبيات فارس��ی و حقوق هم مدرك كارشناسی 
خود را اخذ نمود. جالب توجه اينكه او در دانش��كده 
ادبيات در رش��ته جامعه شناسی رتبه اول را بدست 
آورد و بايد او را طبق روال به خارج از كش��ور اعزام 
می كردند. ولی همان زمان در س��ال های 1339-

1338 گروه های هوادار مصدق اعمال نفوذ كردند و 
به دليل شناختی كه از  افكار ايشان داشتند، به فرد 

ديگری به جای او بورس تحصيلی دادند.  
 :مگ�ر در آن مقطع گروه های هوادار مصدق 
آنقدر نفوذ داش�ته اند ک�ه بتوانند این عمل را 

انجام دهند؟
بل��ی، از طريق دكت��ر صديقی ك��ه در آن زمان در 
دانش��كده علوم اجتماعی بود اعم��ال نفوذ كردند و 
اين در حقيقت يك نوع تضييع حق نسبت به ايشان 
بود كه صرفاً به خاطر افكار سياس��ی شهيد آيت رخ 
داد. مرحوم آيت با پش��توانه بزرگ اطالعات و دانش 
سياسی و هوش سرشار، در سال های قبل از انقالب 
بخ��ش بزرگ��ی از س��خنرانی های خودش��ان را در 

اجتماعات به مسائل نهضت ملی اختصاص دادند.
اما در آستانه انقالب، فكر تأسيس حزب از انديشه های 
مرحوم آيت بود كه به همين دليل با پيروزی انقالب 
بالفاصله اين فكر مطرح گرديد. البته به جز مرحوم 

آيت، ش��هيد بهش��تی هم در اين زمينه پيشگام بود 
و اي��ن بحث ها چه بس��ا در صورت جلس��ات حزب 
جمهوری اس��المی ه��م بازت��اب داش��ت. در تمام 
جلسات حزب، س��خنان ضبط می شد و به احتمال 
قوی االن هم وجود دارد. مس��ائل مربوط به تأسيس 
حزب جمهوری اس��المی تاحدودی ناشناخته باقی 
مانده اس��ت؛ آنهم به دليل وقاي��ع و رويدادهای پی 
در پی كه در آغاز انقالب رخ داده اس��ت. در حقيقت 
دگرگونی های بزرگی كه به دنبال هم در آن سال ها 
اتفاق افتاد باعث می ش��د كه با وقوع هر حادثه ای، 

حادثه ی قبلی به نحوی كمرنگ  شود و به فراموشی  
سپرده  شود. حزب در همان روزهای آغازين انقالب 
كه ش��روع به فعالي��ت كرد تنها 7 عضو داش��ت. 5 
نف��ر از آنها از روحانيون بودند، از جمله ش��هيد آيت 
اهلل بهش��تی، آيت اهلل خامنه ای، شهيد باهنر، آقای 
هاش��می رفسنجاني و آقای موسوی اردبيلی. سپس 
اين آقاي��ان تصميم گرفتند كه 2 ف��رد ديگر را هم 
اضافه كنند كه ش��هيد آيت و من بوديم كه در واقع 

پايه گذاران رسمی حزب شديم.
 :یعنی ش�ما هم جزو هيأت موسس محسوب می 
شوید؟ بيانيه ای که هيأت موسس منتشر کردند 
به امضای همان 5 نفری است که نام برده شد.

 در واقع در زمان انتش��ارآن بيانيه ي��ا مراحل مرام 
نامه يا ثبت نامی كه از افراد در آن تاريخ ش��د، فقط 
همان 7 نفر بودند كه در جلساتی كه  برای تاسيس 

تشكيل می شد حضور داشتند. 

 : پيش�نهاد اضافه شدن 2 نفر دیگر به افراد 
حزب چگونه صورت گرفت؟ شناخت قبلی که 
از ش�ما و ش�هيد آیت داش�تند از چه تاریخی 

بوده است؟ 
به ياد دارم كه آيت اهلل خامنه ای در مدرس��ه شهيد 
مطهری در س��اختمان فرهنگس��تان بودن��د كه با 
دانش��كده ما تماس گرفتند. من در دانش��گاه شهيد 
بهش��تی كه آن زمان دانش��گاه ملی خوانده می شد 
تدري��س می كردم ك��ه از من دعوت ش��د . به آنجا 
رفت��م و مرام نامه مقدماتی حزب را به من دادند كه 
اظهار نظری در اين مورد بكنم، از آن زمان   ديگر در 
جلس��ات حضور داشتم. البته بايد اذعان كنم كه در 
ابتدا بيشتر با شهيد آيت تماس گرفتند. خود شهيد 
بهش��تی كه از سال های بس��يار دور با مرحوم آيت 
آشنايی داشت و شروع آش��نايی آنها با هم به زمان 
نهضت ملی برمی گشت و مباحثی از اين جهت بين 
آنها انجام شده بود. همينطور حضرت آيت ا... خامنه 
ای ارتباطاتی را با مرحوم آيت داش��تند.  س��رانجام 
ارتباط��ات به اين ترتيب ب��ه وجود آمد و از آغاز كار 
ح��زب تا مدت ها تنها ما 7 نفر در جلس��ات حضور 
داشتيم. متاسفانه چون االن نزديك سی سال از آن 
قضايا گذش��ته است نمی توانم دقيق بگويم، اما بعد 
از گذشتن نزديك به يك ماه يا بيشتر تصميم گرفته 
شد كه ش��ورای مركزی حزب گسترش داده شود و 
افرادی را همين 7 نفر معرفی كردند كه در حقيقت 
باعث ايجاد زمينه افزايش شورای مركزی تا 30 نفر 

شد.
 : آیا کس�انی که در شورای مرکزی تفکرات 
چپ داش�تند از طریق همي�ن افراد، معرفی  و 

وارد حزب شدند؟
بل��ی، به ص��ورت مصداقی می توانم اين مس��ئله را 
عنوان كنم كه معرف آقای ميرحسين موسوی آقای 
موس��وی اردبيلی بودند. اما بايد اشاره كنم بنده در 
جريان مذاكراتی كه در درون ش��ورای حزب بود از 
ش��خص جناب آقای موس��وی اردبيلی چپ گرايی 

حزب در همان روزهای آغازين انقاب كه شروع به فعاليت كرد تنها 7 عضو داشت. 5 نفر از آنها از روحانيون 
بودند، از جمله شهيد آيت اهلل بهشتی، آيت اهلل خامنه ای، شهيد باهنر، آقای هاشمی و آقای موسوی اردبيلی. 
سپس اين آقايان تصميم گرفتند كه بنده و شهيد آيت را نيز به  اعضا ی اصلی اضافه كرده و حزب را تشكيل دهند.
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نديدم، اما معرف آقای موسوی- به عنوان نماد تفكر 
چپ گرايانه- ايش��ان بود. البت��ه اين نكته قابل ذكر 
اس��ت كه در آن زمان هيچ كس اظهار گرايش چپ 
نمی كرد و همه خودش��ان را هوادار انقالب اسالمی، 
امام خمينی)ره( و روحانيت نشان می دادند. ولی به 
تدري��ج عده ای تظاهر به چپ گرايی كردند و من به 
طور قاطع می توانم بگويم در حزب جمهوری اسالمی 
هيچ چپی وجود نداش��ت ولی تظاهر به اين موضوع 
وجود داشت. دليلش هم  پيچيده است. برای اينكه 
در جامع��ه ما برخی افرادی كه می خواهند  كارهای 
خالف مصالح كش��ور انجام دهند، لباس ديگری به 
تن می كنند و لباس چپ گرايی پوشش��ی بود برای 
يكس��ری كارهای خالف مصالح كش��ور. در حاليكه 
اين��ان در واقع چپ نبودند و عملكرد آنان در س��ال 
های بعد نشان داد كه چپ گرايی لباسی بيش نبوده 

است. 
 :اپورتونيس�ت  ه�ای چ�پ نما ک�ه از طرف 
بعضی  اعضای مجاهدین خلق مطرح می ش�د، 
در حزب جمهوری اس�امی هم  وجود داش�ته 

است؟
خوش��بختانه اينها همه با گذشت زمان آشكار شده 
اس��ت. از اين جه��ت ما می توانيم اي��ن قضيه را نه 
در بح��ث فعل��ی بلكه در بحث ه��ای ديگری كه به 
تاريخ انقالب اس��المی مربوط می شود پی بگيريم و 
رويدادهای اين 30 سال را رديابی كنيم و نشان دهيم 
كه چپ گرايی اين افراد، در واقع يك نوع پوش��ش 
بود تا هدف های سياسی كه به نفع كشورهای غربی 

بوده است را در ايران پيش ببرند. 
 : هم�ه کس�انی که در س�طوح مختلف چپ 

گرایی می کردند اینگونه بودند؟
خير، آن كس��انی كه در حزب توده بودند حسابشان 
روش��ن است. آنهايی كه در گروهك هايی مانند چريك 
ه��ای فدايی خل��ق و امثال آن بودن��د هم به همين 
شكل. ولی ما در سطح طرفداران و هواداران انقالب 
كس��انی را ديديم ك��ه اينها تظاهر ب��ه چپ گرايی 
كردن��د و بنابراين بايد حس��اب اينه��ا را از آن چپ 
گرايان و ماركسيس��ت ها جدا ك��رد. آنها اگرچه به 
ناحق بودند و يك انديشه باطلی را دنبال می كردند، 
ولی الاقل صداقت داشتند. يعنی بر آن انديشه باطل 
خود اعتقاد داش��تند، اما اينهايی كه تظاهر به چپ 
گراي��ی می كردند، اصاًل اعتقادی به چپ نداش��تند 
و اين نوعی پوش��ش ب��ود. آن زمان ض��رب المثلی 
ب��ه وجود آمد كه عده ای م��ی گفتند عملكرد آنان 
همانند راننده ای است كه راهنمای چپ می زند اما 

به راست می پيچد. 
 : آیا حضور این افراد جدید در حزب به رای 

گذاشته و تصویب می شد؟
 تقريباً يكسری اطالعات اجمالی به دست می آمد و 
يك بررسی هايی انجام می شد. بيشتر هم بر اساس 

اعتماد به فرد معرف، دعوت ها انجام می شد. 
 :  اف�راد جدی�د به مرور اضافه می ش�دند و 
معرفی های بعدی با حضور افراد جدید صورت 

می گرفت، یا اول معرفی شدند و بعد به صورت 
یک جا 23 نفر به افراد حزب اضافه شد؟

بيش��تر كسانی كه معرفی ش��دند در طی يك يا دو 
جلس��ه و بين اين 7 نفر تصويب ش��دند. ولی بعدها 

افراد محدود ديگری هم اضافه شدند .
 : آیا به یاد دارید ش�هيد آیت چه کس�ی از 

افراد شاخص را معرفی کردند؟ 
شهيد عباس��پور را هم ايشان و هم بنده برای حزب 
معرف��ی كرديم. افراد ديگر را بايد فكر كنم تا به ياد 
بياورم.  به هرحال نكته-ی مهم اين بود كه پيروزی 
انقالب اسالمی يك سلسله تضادهای سياسی داخلی 
و جهاني را به وجود آورد. قهراً سياست های خارجی 
هم به دنبال هدف های خود در داخل كشور بودند. 
بنابراين حزب  از همان آغاز درگير اين مس��ائل شد. 
دس��ته بندی ها و گرايش هايی به وجود آمد و اينها 
همه در سرنوش��ت ح��زب تاثيرگذار ب��ود. در اينجا 
اش��اره مي كنم كه شهيد آيت در آغاز كار حزب به 
عنوان دبير سياسی حزب جمهوری اسالمی انتخاب 
ش��د. اين نش��ان دهنده ی اين موضوع بود كه تفكر 
سياسی ايش��ان مورد پذيرش روحانيونی بود كه در 

تأسيس حزب نقش داشتند.
 : هم�ان زمانی که 7 نف�ر بودید این تصميم 

گرفته شد؟
دقيق��اً به ياد نمی آورم. ولی همان موقع اين مطلب 
كه ش��هيد آيت اطالعات وسيعی دارد مورد پذيرش 
همه روحانيون بود. دانش و معلومات وی گس��ترده 
بود و در كنار استعداد سرشاري كه داشت قطعاً می 
ت��وان گفت كه فردی نمونه بود. زمانيكه تعداد افراد 
ح��زب افزايش يافت، همه به ش��هيد آيت به عنوان 
ي��ك نظريه پرداز نيرومند در مس��ائل تاريخ معاصر 
ايمان و اعتقاد داش��تند. به هرحال شهيد آيت سعی 
داشت از تجربه ی شكست نهضت ملی ايران حداكثر 
به��ره برداری را بكند و با ش��ناختی كه از مداخله و 
نفوذ بيگانگان داش��ت در حقيقت هر اتفاقی را رصد 
م��ی كرد. از همين رو نس��بت به بنی صدر از همان 
آغاز انق��الب بدبين بود و اين را احس��اس می كرد 
كه بنی صدر مهره ی نفوذی سياس��ت های خارجی 
است و اين مس��ئله را به صراحت در جلسات حزب 

مط��رح می كرد. به حرف ه��ای او هم غالباً به ديده 
مثبت نگريس��ته می شد. س��ير اين جريانات به هر 
ح��ال ادامه پيدا ك��رد.  مبارزات آيت ب��ا بنی صدر 
و حركات��ی ك��ه در جهت قطع نفوذ سياس��ت های 
خارج��ی در روند رويدادهای انقالب در كش��ور بود، 
ش��دت يافت. از طرف ديگر نيز اين واقعيت را نمی 
توان نادي��ده گرفت كه ت��الش متقابلی صورت می 
گرفت ت��ا آيت را از صحنه بي��رون كنند. چون آنها 
هم می دانس��تند ايشان يك نقش كليدی در شكل 
دادن به رويدادها دارد. لذا تالش می كردند تا ايشان 

را كنار بگذارند. ب��ه رغم اين تالش ها، پس از آن كه 
شهيد آيت در حزب به عنوان كانديدا برای انتخابات 
مجلس خبرگان قانون اساسی معرفی شد، به عنوان 
دبي��ر مجلس خبرگان برگزيده ش��د. غير از مجلس 
خب��رگان، در انتخابات اولين دوره مجلس ش��ورای 
اس��المی هم ايشان به نمايندگی انتخاب شد. شهيد 
آيت اعتقاد بس��يار جدی به قدرت مجلس داشت و 
برای مجل��س ارزش زيادی قائل ب��ود و در مجلس 
يك فرد كارساز هم بود. بنابراين هواداران بنی صدر 
تالش كردند كه شهيد آيت را ترور شخصيت كنند.  
يك توطئه   ی ش��يطانی عليه ايشان صورت گرفت. 
در آن توطئ��ه ش��خصی به منزل ايش��ان رفت و در 
حاليكه ضبط صوتی در جيب خود داش��ت، برخالف 
قان��ون و اصول اخالقی بدون اينك��ه عنوان كند كه 
صدای ايشان ضبط می ش��ود، يك گفتگوی ظاهراً 
دوس��تانه با ايشان انجام داد و ش��هيد آيت مسائلی 
را ب��دون اطالع از ضبط ش��دن آن مط��رح كرد. اما 
مطالبی كه گفت چيزی نبود كه بتوانند به س��ادگی 
از آن برای پرونده س��ازی اس��تفاده كنن��د . از اين 
جهت دس��ت به تحريف زدند و سپس در يك برنامه 

ريزی هماهنگ روزنامه های مهم كش��ور در يك روز 
باتيتر درش��تی تحت عنوان » توطئه حسن آيت« روی 
گيشه روزنامه فروشی ها قرار گرفت. روزنامه های كيهان، 
اطالعات، انقالب اس��المی بنی صدر و حتی روزنامه 
حزب جمهوری اسالمی به احتمال قوی در اين قضيه 
نقش داش��تند. البته می دانيد كه روزنامه   جمهوری 
اسالمی را ميرحسين موسوی اداره می كرد. سپس 
با يك نوع پرونده سازی می خواستند اعتبار نامه او 
را رد كنند و مانع از حضورش در مجلس ش��وند. اما 
با نطق بسيار جالبی كه آيت انجام داد و در مشروح 

جريان�ات  در  ب�ود،  موس�وی  ميرحس�ين  آق�ای  آنه�ا  پيش�گام  واق�ع  در  ك�ه  اف�رادی  م�ن  نظ�ر  ب�ه 
مس�تضعفان  طرف�دار  را  خ�ود  حقيق�ت  در  و  كردن�د  م�ی  گراي�ی  چ�پ  ب�ه  تظاه�ر  ح�زب 
زدن�د  م�ی  اينه�ا  امث�ال  و  داری  س�رمايه  برچس�ب  ه�م  اف�رادی  ب�ه  و  نمودن�د  م�ی  معرف�ی 
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مذاكرات بازت��اب دارد با رای بااليی اعتبارنامه ی او 
به تصويب رسيد و اين دسيسه به شكست مخالفين 
آيت منتهی ش��د. قابل ذكر است كسی كه به اعتبار 
نامه ايش��ان اعتراض كرد، احمد س��المتيان بود كه 
متقاب��اًل به اعتبارنامه وی هم اعتراض ش��د و با رای 
بس��يار پايينی اعتبارنامه او تصويب گرديد.  بهرحال 
اين هم يك توطئه بس��يار سنگينی بود كه با هدف 
ترور شخصيت ش��هيد آيت شكل گرفت ولی به هر 
حال ايشان با توانايی ها و پايگاهی كه در بين مردم 
داشت، توانست اين توطئه را به ناكامی بكشاند. وارد 
جزئيات نمی ش��وم، تنها به دلي��ل اينكه رد پايی   از 
ايش��ان در تاريخ بماند اين مس��ئله را عنوان كردم. 
از ن��كات قابل توجه ديگ��ر اينكه در روند نمايندگی 
مجلس اول از شهيد آيت چند كار بزرگ وجود دارد. 
يكی از آن ها تالش برای اعالم عدم كفايت سياسی 
بنی صدر از س��وی مجلس ب��ود . اين در حقيقت تا 

حد زيادی از مبارزات شهيد آيت و معرفی بنی صدر 
به جامعه ايرانی حاصل شد كه كار بسيار بزرگی در 

آغاز انقالب بود.
 : پرسش�ی در این جا مطرح می شود که می 
توان از آن برای جامعه امروزمان اس�تفاده کرد.  
س�ؤال این اس�ت که به رغم آنکه  ام�ام در آن 
مقطع هم�ه را دعوت به وحدت و س�کوت در 
مقابل بنی صدر می کردند شهيدآیت که قائل 
به افشاگری بود، چگونه راه برما کردن حقيقت 

وجود بنی صدر را دنبال می نمود؟
فرمايشات امام را هواداران انقالب رعايت می كردند 
و بس��ياری از جريان��ات را م��ی ديدن��د و دندان بر 
جگر می گذاردند و چش��م پوش��ی می كردند. ولی 
ب��ه هر حال جريانی كه بنی ص��در نمايندگی آن را 
م��ی كرد مش��غول توطئه بود و ه��ر روز به ترتيبی 
كارش��كنی-هايی را در كش��ور انجام م��ی داد. حاال 

خواه در مس��ائل جنگ و يا در مسائل داخلی كشور 
، اينها هر كدام باعث نارضايتی عموم مردم می شد. 
افرادی هم كه نماينده مجلس بودند نمی توانستند 
ب��ی تفاوت باش��ند. الزم بود ك��ه اراده ی اجتماعی 
جامعه به ترتيبی در سخنرانی ها و جلسات مجلس 
منعكس ش��ود و ش��هيد آيت در اين زمينه پيشگام 
بود. اين يك وظيفه است كه افراد در شرايط حساس 
محافظ��ه كاری نكنند، چون اگر در جامعه ای بيش 
از حد محافظه كاری وجود داشته باشد ممكن است 
خط��رات زيادی ب��ه جامعه تحميل ش��ود. بنابراين 
ايش��ان اين فكر را دنبال كرد و مشخص شد كه فكر 
او در اين زمينه درس��ت بوده است. او با تمام وجود 
قص��د جلوگيری از توطئه های بيگانگان را داش��ت. 
البته اين قضايا برای ايشان گران تمام شد. اين ترور 
شخصيت شهيد آيت يك كار برنامه ريزی شده بود 
و من يقين دارم كه اين مس��ئله از س��وی سياست 
های خارجی پيگيری می ش��ده اس��ت. افرادی هم 
در داخ��ل آن را هدايت م��ی كردند كه در گام های 

مختلفی ناكام ماندند.
يكی ديگر از رويدادهای مهم در مجلس اول تصويب 
ارج��اع اختالفات اي��ران و آمريكا به داوری اس��ت. 
شهيد آيت دراين موضوع در مذاكرات مجلس نقش 
بسيار با ارزشی داشت. مسائلی را ايشان در آن زمان 
پيش بينی كرد كه ديگر نمايندگان متوجه نبودند و 
تا حدودی توانسته بود نقش مداخله گرانه ی عوامل 
بيگانه را شناس��ايی كند و چون اين بحث تخصصی 

است در اينجا مطرح نمی كنم. 
 :اج�ازه بدهيد به موضوع ح�زب بپردازیم؛ 
لطفًا کمی در مورد تفکرات چپ گراهای حزب 

جمهوری اسامی توضيح بفرمایيد.  
به نظر م��ن افرادی كه در واقع پيش��گام آنها آقای 
ميرحسين موسوی بود، در جريانات حزب تظاهر به 
چ��پ گرايی می كردند و در حقيقت خود را طرفدار 
مس��تضعفان معرفی می نمودند و ب��ه افرادی مانند 
من هم برچسب طرفداري از سرمايه داری می زدند. 
اف��رادی با تظاهر و با ش��عارهای چ��پ، در حقيقت 
هدف های ديگری را دنبال می كردند اساس��اً از اين 
ش��عارهای چپ گرايانه ، انگيزه هايی ديگری دنبال 
می ش��د. ايجاد اقتصاد دولت��ی در ايران در حقيقت 
يكی از پيامدهای ش��عارهای چپ گرايانه بود و حال 
آنكه اين اقتصاد دولتی اقدام خطرناك و ضد ميهنی 
بود كه   كش��ور ما را از پ��ا درآورد و بزرگترين ضربه 
ای بود كه به كشور ما در سال های بعد از انقالب و 
به طور مش��خص در سال های اول انقالب وارد شد. 
مصادره ی ش��ركت های نيرومند بخش خصوصی و 
اداره ی آن به صورت دولتی فاجعه اي بوده است. در 
واقع اگر اين اتفاق در امريكا، انگلستان يا فرانسه رخ 
می داد  كه در جای خ��ود  قدرت های بزرگ جهانی 
بودند  زير بار اقتصاد دولتی كمرش��ان خرد می شد. 
چه برسد به كشوری كه دچار پيامدهای انقالب بود 
و گرفتار جنگ هم ش��ده بود. پس اين سياست يك 
سياست ضد ميهنی بود و به باور من كارگردانی آن 
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را سياس��ت های خارجی انجام دادند؛ با ش��عارهای 
چپ گراي��ی و گاهی اوقات بومی كردن ش��عارهای 

چپ گرايی تحت عنوان حمايت از مستضعفان. 
 : ب�ا توجه به ج�و مبارزاتی آن روز سراس�ر 
جهان، از ش�رق دور گرفته تا آفریقا و از آفریقا 
گرفته ت�ا آمریکای التين، ک�ه غالباً رنگ چپ 
گرایانه داش�ت، شاید چپ گرایان داخلی تحت 
تأثير این فضا بودند و در اصل مقاصد نيروهای 
خارجی را ناخواسته و جاهانه اجرا می کردند.

ابداً اين طور نبود، اين كارها همه كارگردانی ش��ده 
بود. البته اين واقعيتی اس��ت كه انديش��ه های چپ 
گرايانه و ماليمتر آن، يعنی سوسياليس��م، در اروپا و 
ايران بازتاب داش��ت. گروه های هوادار سوسياليسم 
هم بودند. اما نكته مهم اين اس��ت كه سوسياليسم 
در حقيقت يك ماركسيس��م تعديل شده است و به 
اين معنا نيس��ت كه همان شيوه ای كه در شوروی 
س��ابق اجرا ش��د در كش��ورهای ديگرهم به همان 
شكل اجرا شود. درش��وروی به طور كلی مالكيت را 
نفی كردن��د و دولت را به عن��وان متصدي اقتصاد، 
سياست و قدرت نظامی مطرح كردند. در كشورهای 
اروپايی هرگز انديش��ه های سوسياليس��تی همانند 
شوروی اجرا نش��د. صنايع محدودی ملی شد واين 
يك ويژگی كش��ور های اروپايی بود كه آن سياست 
ها، جنبه اجتماعی داش��ت كه خيل��ی هم ارتباطی 
به ماركسيسم نداش��ت. اما نكته مهم قابل ذكر اين 
اس��ت كه هنگامي در ايران انقالب ش��د كه ناكامی 
اتحاد شوروی آش��كار شده بود. يعنی سياست های 
ماركسيستی به شكست كامل رسيده بود و دنيا اين 
واقعيت را می دانس��ت كه شوروی از نظر اقتصادی، 
صنعتی، س��لب آزادی های عمومی و تجاوز به حق 
مالكيت شكس��ت خورده و ناكام مانده اس��ت. ما در 
مقابلمان يك تجربه منفی بس��يار وحشتناكی را در 
ش��وروی داش��تيم. طبيعی بود در آن ش��رايط نمی 
بايس��ت در ايران چنين اتفاقات��ی رخ بدهد و از اين 
جهت است كه اصل 43 قانون اساسی دقيقاً به دليل 
ناكامی سياست های ش��وروی پيش بينی كرده كه 
» دولت نبايد به يك كارفرمای بزرگ مطلق تبديل 
ش��ود « و اينط��ور نبود ك��ه بگوييم اين گرايش��ات 
سوسياليستی در حدی بود كه بتواند دولت ساالری 
را در ايران توجيه كند. از اين جهت است كه نتيجه 
گيری می كنم   مصادره شركت های نيرومند بخش 
خصوص��ی با يك روش های غير قانونی ، كارگردانی 
ش��ده بود وااّل خيلی از گروهك ها ش��عارهای چپ 
گرايانه می دادند. دليلی نداش��ت كه اين ها فرموله 
ش��ود و به صورت قانون در نظامی اجرا شود كه نام 
جمهوری اس��المی به آن داده شده است. احترام به 
مالكيت در فقه يكی از مبانی انكار ناپذير است و اگر   
مالكي��ت را انكار كنيم ديگ��ر از مبانی فقهي چيزی 
باق��ی نمی ماند. تنها يك سلس��له عبادات باقی می 

ماند كه جايگاه خاص خود را دارد. 
 :  اف�راد دارای تفکر چ�پ گرایانه در حزب، 

اقليت بودند یا اکثریت؟

يقيناً اينه��ا در اَقليت بودند. البته ت��ا زمانيكه من در 
ش��ورای مركزی حزب جمهوری اسالمی فعاليت می 
ك��ردم، هيچگاه به صورت جناح چپ و يا راس��ت و 
امثال اينها نبود. در هر حال اين گروه، كه رهبرشان 
آقای ميرحس��ين موسوی بود و افرادی هم با ايشان 
همراه بودند، تظاهرات ضد سرمايه داری می كردند 
و بقي��ه افراد حزب، پايبندی خود را به مبانی فقهی 
حفظ م��ی كردند . همين قضايا مس��ائل ديگری را 
مطرح كرد به اين معنا كه نوعی ارتباط بين سازمان 
مجاهدين انقالب اس��المی و چپ نماهاي ش��وراي 
مرك��زي حزب ايج��اد كرد و اين دو گ��روه باهم در 
مخالفت با انتخاب ش��هيد بهش��تی به عنوان نامزد 

حزب برای رياست جمهوری نقش داشتند. 
 : هميش�ه اینگونه طرح ش�ده است که امام 
به دليل روحانی بودن شهيد بهشتی با این امر 

مخالفت کردند؟ 

بل��ی. اين واقعيتی اس��ت ك��ه امام درابت��دا عالقه 
داش��تند، افراد غير روحانی پست های اجرايی را بر 
عهده بگيرند. اما مسئله ديگر آن بود كه آن گروه ها 

هم مخالف بودند. از جمله سازمان مجاهدين انقالب 
اس��المی صريحاً با نامزدی ش��هيد بهشتی مخالفت 
كرد كه اين موضوع در صورت جلس��ات حزب وجود 
دارد. حتی روزی نماينده اينها به جلسه حزب آمد  و 
يك طلبه متوسط را برای نامزدی رياست جمهوری 
از س��وی خود معرفی نمودند. واقعاً اين مسئله برای 
همه ش��گفتی آور بود كه اينها از يك طرف خود را 
هوادار انقالب نشان می دادند و از طرف ديگر درباره 
ی ش��خصيتی مانند مرحوم بهشتی اينگونه برخورد 

می كردند.

 : آیا براس�اس اس�تدالل خاص�ی این طلبه 
متوسط را به جای شهيد بهشتی معرفی کردند 

؟ بهر حال باید دليلی می آوردند.
يك سلسله بحث های مرموزی را مطرح می كردند 
و مق��داری هم توهم هايی را عليه ايش��ان به وجود 
آورده بودن��د ت��ا مانع از حمايت ج��دی حزب برای 

نامزدی رياست جمهوری ايشان بشود . 
 : چپ نماها هم همراهی می کردند؟

تا حدودی همراهی می كردند. 
 : ظاه�راً اینها بعداً هم در هيئت دولت کامًا 

با هم بودند. 
اينها با هم يك گروه شدند و االن هم يك گروه هستند.
 : یکی از مباحثی که بس�يار طرح می ش�ود 
بح�ث انتقاد اعض�ای حزب به مش�ی روزنامه 
جمهوری اس�امی و مواضع این روزنامه در آن 
زمان اس�ت. حتی ش�نيده ایم که شهيد آیت 

به دليل اختافاتش با مير حس�ين موسوی که 
سردبير این روزنامه بود، در این اواخر کمتر در 
جلسات حزب شرکت می کرده. آیا این مطالب 

درست است؟
من وارد اين جزئيات نمي شوم ولي اين واقعيتي است 
كه ش��هيد آيت نس��بت به آقاي ميرحسين موسوي 
از هم��ان آغاز بدبين بود و اي��ن موضوع هنگامي كه 
معرفي موس��وي به عنوان نامزد وزارت خارجه   مطرح 
ش��د آشكار گرديد. در غروب روز 7 تير جلسه شوراي 
مركزي حزب براي بررسي معرفي ميرحسين موسوي 
ب��ه مجلس مط��رح گرديد. با آنكه ش��هيد آيت عضو 
شوراي مركزي و دبيرسياسي حزب بود ، بسيار دشوار 
بود كه با معرفي يكي از اعضاي شوراي مركزي حزب 

مخالف�ت ش�هيد آي�ت ب�ا وزارت خارج�ه مي�ر حس�ين موس�وی ي�ک مس�ئله س�اده نيس�ت. در م�ورد 
مخالف�ت ش�هيد آي�ت با وزارت خارجه آقای ميرحس�ين موس�وی بايد بگوييم كه ش�هيد آيت نمی خواس�ت 
فرصت�ی ب�ه ايش�ان و گ�روه ه�وادار ايش�ان بدهن�د ت�ا ب�ه كان�ون ق�درت، دسترس�ی پي�دا كنن�د...

ش�هيد عباس�پور-مرحوم زواره ای-ش�هيد مالكی - عسگر اوالدی- ش�هيدآيت -جاس�بی- بادامچيان - شهيد باهنر-شهيد 
درخشان  هاشمی رفسنجانی- شهيد اجاره دار - شهيد پورولی
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براي پست وزارت خارجه مخالفت كند. اين جلسه به 
پايان رسيد وكسي نمي دانست چه بحث هايي در اين 
جلسه انجام شده اس��ت. زيرا پس از پايان اين جلسه 
شهيد بهشتي و گروه ديگري از اعضاي شوراي مركزي 
حزب به محل تاالر اجتماع��ات حزب رفتند تا اينكه 
ش��ب هنگام خبر انفجار حزب همه جا انتشار يافت . 
طبعاً من و بس��يار ي از افراد ديگر بش��دت نگران اين 
حادثه شديم و مي خواستيم بدانيم چه كساني در اين 
تاالر اجتماعات بوده اند و احتماالً به ش��هادت رسيد ه 
اند. من به خانه ش��هيد آيت تلفن كردم تا از اوضاع و 
احوال با خبر ش��وم ولي تا صبح روز بعد تلفن ايشان 
قطع بود. اولين ساعات صبح زود دوباره تلفن كردم كه 
خود وي گوش��ي را برداشت و من بي درنگ به ديدار 
وي رفتم. آنچه ش��ب گذش��ته در جلسه حزب پيش 
آمده بود مطرح شد. از گفته هاي آيت به ياد دارم كه 
مي گفت جلسه ديشب پرتنش بود و افزود من با داليل 
چندي با نامزدي ميرحسين براي پست وزارت خارجه 
مخالفت كردم . البته موضع گيري ديگران هم در اين 
جلس��ه چندان آسان نبوده است. از جمله اينكه آقاي 
آيت مي گفتند آقاي دكتر حسن عباس پور كه عضو 
شوراي مركزي حزب و در همين حال در سمت وزير 
نيرو در كابينه ش��هيد رجايي بود از وضعيت به وجود 
آمده نگران بود. اما به هنگام راي گيري ، عليه نامزدي 
ميرحس��ين موسوي براي معرفي به مجلس رأي داد . 
توجه داش��ته باشيد كه كمتر از يك ساعت بعد آقاي 
دكتر عباس پور در تاالر اجتماعات حزب شهيد شدند. 
اگر ايشان كه وزير بودند فريفته پست و مقام خود مي 
شد و دالئل استوار و اصولي آيت را ناديده مي گرفت و 
رأي  مثبت به موسوي مي داد ديگر براي او غير قابل 
جب��ران بود ولي او راه صداقت و درس��تي و پيروي از 
اصول را برگزيد و فريفته قدرت نشد . اين آزموني است 
كه هر فرد اهل سياست هميشه در معرض آن است و 
مي تواند درس بزرگي براي آيندگان باشد. اين نكته را 
هم اضافه مي كنم كه آقاي آيت افزودند: » وقتي من 
از طبقه دوم ساختمان حزب پس از پايان جلسه پائين 

آمدم بس��يار خسته بودم چون در طول روز هم برنامه 
هاي سنگيني داشتم ، تمايل داشتم تا در جلسه تاالر 
اجتماعات حضور داشته باشم .اما ديدم كه راننده من 
در كنار ماش��ين ايستاده و من هم چون خيلی خسته 
ب��ودم گفتم   برويم.« در اي��ن 40 روزی كه فاصله ی 
بين حادثه 7 تير و شهادت ايشان بود، من ديدار های 
متعددی با ش��هيد آيت داشتم. ايشان از حادثه 7 تير 
جان به در برد ولی از كينه ی سياست های بيگانه جان 
به در نبرد. وقتی نتوانس��تند ايشان را ترور شخصيت 
كنن��د از ترور فيزيكی اس��تفاده كردند تا جائی كه به 
ايشان بيش از60 گلوله شليك كردند. گفته می شود، 
منافقي��ن اين ترور را انج��ام دادند در حاليكه اين هم 
يك پوشش بوده است. منافقين در حقيقت ابزار اِعمال 
قدرت در دست سياست های بيگانه و خارجی بودند. 
من يقين دارم ترور ش��هيد آيت يك »قتل سفارشی« 
بوده اس��ت. در ادبيات سياسی واژه ای وجود دارد كه 
به آن قتل سفارش��ی می گويند. ب��ه ظاهر اين كار را 
منافقين و افراد كم س��ن و س��الی انج��ام دادند كه از 
كرده خود اطالعی نداش��تند.  ولي نقش بني صدر را 
كه هم پيمان با مجاهدين خلق بود نبايد ناديده گرفت. 
سرانجام اين هزينه ای بود كه شهيد آيت برای دفاع از 
كشور و برای جلوگيری از تجربه شكست نهضت ملی 

ايران پرداخت. 
 :  چه شد که مير حسين موسوی با آن  تجربه ی 
ناکافی اینچنين سریع مدارج ترقی را طی نموده و 

به نخست وزیری جمهوری اسامی رسيد؟
  من يك پاسخ روش��ن به شما مي دهم. شما تاريخ 
نهضت ملی ايران را مطالع��ه كنيد و ببينيد چگونه 
مصدق توانس��ت نخست وزير شود در حاليكه ايشان 
در س��ال 1328-1327 خود را بازنشس��ته سياسی 
اعالم كرده بود. س��ن ايش��ان هم باالبود و عماًل در 
فعالي��ت های سياس��ی هم حضور نداش��ت  و حتي 
موافق ملي كردن نفت هم نبود ولی سياس��ت های 
خاصی دس��ت به كار ش��دند و وی را بر موج نهضت 
ملی ايران س��وار كردند و س��رانجام توانستند مسير 

را منحرف كنند. بنابراين برای شناس��ايی بهتر اين 
جريانات بايد در حدی ب��ه تاريخ پيدايش و ناكامی 
نهضت مل��ی ايران بپردازيم  .  ش��هيد آيت، زمانيكه 
در آغاز انقالب برخی از اعضای ش��ورای حزب نمی 
تواس��تند ماهيت افرادی چون بنی صدر   را تشخيص 
دهن��د،   درجمله ای حكيمان��ه و جالب به  يكي از آنان  
می گفت:" فرق من و تو در يك چيز است كه من اين 
فيلم را برای بار دوم نگاه می كنم، درحاليكه ش��ما اين 
فيلم را برای بار اول نگاه می كنيد."  اين واقعيتی است 
كه يك تشابه شگفت انگيزی ميان نهضت ملی ايران و 
رويدادهای بعد از سال 57 ايران وجود دارد، اگر ما آنها 
را بيشتر و بهتر شناسايی كنيم اين موضوع را به خوبی 

شناسايی و درك خواهيم كرد.  
 :شما درآن زمان نس�بت به این روند صعودی 

مشکوک حساس بودید؟
 بلی،   نسبت به اين قضيه حساس بوديم و اين جريانات 
هم خوشبختانه ثبت شد. مخالفت شهيد آيت با وزارت 
خارجه او يك مس��ئله ساده نيس��ت. در مورد مخالفت 
شهيد آيت با وزارت خارجه آقای ميرحسين موسوی بايد 
بگوييم كه شهيد آيت نمی خواست فرصتی به ايشان و 
گروه هوادار ايشان بدهند تا به كانون قدرت، دسترسی 
پيدا كنند. اين واقعيتی اس��ت كه در مذاكرات مجلس 
مطرح ش��ده  ب��رادر من آقاي مهندس احمد كاش��اني 
نماينده دور اول مجلس و شهيد آيت   در مجلس نقش 

رهبری مخالفت با ايشان را به عهده داشتند . 
 :مخالفت ش�هيد آیت به عنوان دبير سياسی ، 
با یکی از افراد بلند پایه حزب  مربوط به اختاف 

سليقه نبوده است؟  
 اختالف س��ليقه ای نبوده اس��ت و اين يك برداش��ت 
تاريخی ريش��ه دار بوده كه ش��هيد آي��ت از جريانات  
گذشته تاريخ نهضت ملي ايران داشته و اينكه احساس 
می كرده  اس��ت، برنامه ريزی هايی خطرناك در حال 

تكرار است.
 : شما تا چه سالی درحزب فعاليت داشتيد؟

من تقريباً در سال 59 فعاليتم را در حزب متوقف كردم.   
م��ن چون به دنبال به دس��ت آوردن پس��ت و موقعيت 
نبودم، به اين نتيجه رس��يدم كه بايد وقت بيشتری برای 
بازنويسی تاريخ معاصر ايران صرف كنم. به همين جهت 
در هم��ان زمان كتاب 30 تير را نوش��تم كه اولين كتاب 
در م��ورد رويداد 30 تير س��ال 1331 بود. در زمينه گرد 
آوری مدارك احساس كردم بايد بيشتر فعاليت كنم چون 
بدون ش��ناخت نهضت ملی ايران خطر تكرار شكست را 
قطعی می دانس��تم. بنابراين فعاليتم را در حزب محدود 
كردم و به اين شاخه پرداختم. اين موضوع را هم به دليل 
اهميت قضيه  بيان كنم كه سمپاشی و تبليغات مسمومی 
كه باعث س��قوط نهضت ملی ايران ش��د در تاريخ ايران 
و ش��ايد در تاري��خ جهان بی نظير اس��ت و دامنه ی آن 
 چنان گس��ترده بود كه   بسياری از افراد حاضر در صحنه 
هم نتوانس��تند قضايا را تشخيص دهند. حتی عده ای از 
روحانيون در اين جريان دچار فريب ش��دند. اين قضايا و 
مسائل از نظر تاريخی، وقايع مهمی در جامعه شناسی به 
حساب می آيند كه می توان اين مسائل را تجزيه و تحليل 
كرد و متوجه ش��د كه چطور در جامعه ما سياست های 
بيگانه می توانند اينگونه از نظر روانی جامعه را مس��موم 

كنند تا بتوانند به هدف های خودشان برسند.
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ديالم��ه دارای مدرك دكترای داروس��ازی بود و در 
عين حال تحصيالت حوزوی نيز داش��ت و سابقه ی 
ش��اگردی ش��هيدآيت اهلل مطهری، آي��ت ا... مكارم 
ش��يرازی و آيت ا... سبحانی در پرونده ی او مشهود 
است. او چنان مورد عالقه ی شهيد بزرگوار و تيزبين، 
آيت ا... مطهری بود كه برای او دروس خاصی درنظر 
گرفته و به نقل از پدر ش��هيد ديالمه، شخص شهيد 
مطهری در بعضی ش��ب ها جه��ت برقراری كالس 

خصوصی به دنبال شهيد ديالمه می رفته است.
ش��هيد ديالمه از تيزبينی سياسی خاصی برخوردار 
بود و مباحثی كه وی در ابتدای انقالب راجع به بنی 
صدر می گفت، جدی گرفته نشد و حتی در اين باره 
از طرف دوس��تانش به وی، انتقاد هم شد. مباحثی 

كه صحت آنها چندی بعد بر همگان روشن شد.
البته مبارزه با جبهه متحد ضد انقالب در آن روزگار 
بخشی از ميدان مبارزه را برای شهيد ديالمه تشكيل 
می داد چرا كه ميزان سنجش افراد برای او فقط در 
داشتن سابقه مبارزاتی و عضويت در گروههای خط 
امام��ی از جمله حزب جمهوری، خالصه نمی ش��د 

بلكه مهم برای او مبانی اعتقادی افراد بود. به همين 
دليل وقتی در روزنامه جمهوری اس��المی كه ارگان 
حزب جمهوری بود ردپای انحراف را تش��خيص داد 
ب��ه طور رس��می و ب��دون در نظر گرفت��ن تعارفات 
سياسی و مصلحتهای غير شرعی انتقاد كرد و بارها 
به حضور برخی عناصر در حزب اعتراض نموده بود. 
انتقادات او ساخته و پرداخته بازيهای سياسی نبود 
ل��ذا برای همه مخالفتهايش اس��تداللهای مس��تند 
ومنطقی داش��ت. به عنوان نمونه می توان به كيفی 
پ��ر از اس��ناد عليه يكی از اعض��ای حزب جمهوری 
اشاره نمود كه شهيد ديالمه برای قانع نمودن شهيد 
بهش��تی آن اسناد را برای ايش��ان برده بودند. اما از 
آنجا كه خداوند برای رسوايی بعضی افراد سرنوشت 
ديگری رقم می زند، آن شب حزب جمهوری منفجر 
ش��د و آن كيف هيچگاه به دس��ت نيامد. نكته قابل 
تامل اينكه شهيد ديالمه به شهادت مرحوم فردوسی پور 
حت��ی در زير آوار نيز زنده بوده اس��ت و عكس��های 
موجود از ش��هادت ايشان نيز دليلی بر اين است كه 
آت��ش به آن محدوده نرس��يده تا بنا را بر س��وختن 

كيف بگذاريم.
به هر حال بسياري در آن روزگار اين حركت ها را 
تند و ش��تابزده مي دانستند، اما او كه التقاط اين 
مباني برايش آش��كار بود و اش��خاص و گروه ها را 
با محك ارزش ها و عقايد ديني مي س��نجيد، بنا 
نداش��ت كه با هيچ كس بر س��ر اصول و ارزش ها 
معامله كند. آري او فري��ادش از تفكرهاي جانبي 
كه به اس��الم نزديك مي شد بلند بود آن گونه كه 
او را در مقابل همه كس��اني كه مي خواس��تند به 

دين هجوم ببرند آش��فته مي يافتي.
متن زيربخش��ی از آخرين س��خنرانی شهيد ديالمه 
اس��ت كه حدود يك هفت��ه پيش ازش��هادت ايراد 

نموده بود: 
   »همي��ن االن هم ه��زاران نفر داد می زنند ولی به 
دليل اينكه معروف نيس��تند كسی حرفشان را گوش 
نمی كند. زمان بنی صدر هم ما می گفتيم ولی كس��ی 
حرفمان را گوش نمی كرد. االن هم من صالح نمی دانم 
طرح كردن افرادی را كه معتقدم اين سيستم فكری 
را در جامعه پياده می كنند و اال اگر صالح بدانم هيچ 

صدايم به جاي�ی 
نمی رسد!
بازخوانی 
آخرين افش�اگری شهيد ديالمه 
درباره ی مهندس موسوی
و زهرا رهنورد

 ،1333 ش�هيد دکت�ر عبدالحمي�د دیالم�ه، متول�د س�ال 
ج�وان ترین نماینده ی دور اول مجلس ش�ورای اس�امی 
بود. وی در عين جوان بودن، علی رغم مس�ن ترهایی که 
سوابق درخش�ان مبارزاتی نداشتند، ش�اه کليد مبارزات 

جوانان مش�هدی به ش�مار می رفت.

  يوس�ف مهدی يار
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وقت تابع جو نمی ش��وم. همانط��ور كه آن زمان 
اف��رادی با ش��يوه فكری ما مخال��ف بودند و همه 
م��ی گفتند كه اين مطال��ب را نبايد بگويی، معتقد 
بودم كه درست است و گفتم و مراحل بعدش را هم 
ادامه دادم. االن هم بحمداهلل به جايی رسيد كه امام 
آنچه را كه يكس��ال در درون خودش نگه داشته بود 
بي��ان كرد. يعنی اينها اعمالی انج��ام دادند كه ديگر 
كاس��ه صبر او را هم لبريز كردند. او كه فكر می كرد 
هر لحظه بتواند آنها را درست كند، احساس كرد كه 
اينها ديگر به هيچ صراطی مس��تقيم نيستند. ما كه 
ك��م تحمل ت��ر بوديم و بار اعتق��ادی و ايمانی و 
فكريم��ان كمتر بود، زودتر ب��ه جوش و خروش 
می آمديم و بيش��تر س��ر و صدا می كرديم. امام كه 
صبر و تحمل و ايمان و اعتقاد و اتصال به معنويتشان 
بيشتر بود، توانست يكسال تحمل بكند و بيان نكند.

 حاال اگر دقت كرده باش��يد می بينيد همينطور كه 
جلو می رود، دارد جاده را صاف تر می كند. اگر همين 
صحبت ديروز ايشان را گوش كنيد،  می بينيد خيلی 
راحت و مس��تقيم گفته است كه نيروی خارجی اين 
برنام��ه را حمايت می كند. اين مطلب را از مضمون 
كالم خيلی خوب متوجه می شويد. اگر مذاكرات بنی صدر 
را با كارتر و غيره خوانده باش��يد می بينيد چه نوع 
مذاكرات و معامالتی بر س��ر گروگان ها كرده اند. در 
عين ح��ال اينها چهره هايی هس��تند كه در مراحل 
مختلف روشن می شوند. اگر من امروز اسم نمی برم 
به دليل اين است كه صالح نمی دانم. اما شما هرچه 
ك��ه از صحبت من می فهمي��د آن را برای خود نگه 
داريد و اگر صالح دانس��تيد بگويي��د. اما من صالح 
نمی دانم كه بس��ياری از مس��ايل را در شرايط فعلی 
ط��رح بكنم. به اين دليل كه اف��راد به جای اينكه به 
دنبال طرز تفكر بروند، به دنبال شخصيتها می روند. 
همي��ن االن افرادی برای بعضی وزارتخانه ها كانديدا 
هستند كه به اعتقاد من خط فكريشان درست نيست.

 ولی متاس��فانه نمی توانم كاری كنم. فقط می توانم 

ب��ه اندازه يك رای مخالف به آنها بدهم. كار ديگری 
نمی توانم بكنم. يكی از نمونه هايش را كه می توانم 
به ش��ما م��ی گويم و آن هم آقای موس��وی اس��ت. 
س��ردبير روزنامه جمهوری اس��المی. اعتقادم بر اين 
است كه خط فكری او، خط فكری جنبش مسلمانان 
مبارز و پيمان اس��ت. البت��ه نمی خواهم بگويم عضو 
آن س��ازمان اس��ت ولی خط فكريش همان است و 
اگ��ر رجوع بكنيد به روزنامه می بينيد كه در خيلی از 
جاها اين خط مشی را طی می كند. اينها را من از ديد 
حزب نمی بينم. بلكه من اينها را فقط از پايگاه ايشان 
می بينم. و اال هيچكدام از اينها را نه به حساب حزب 
می گذارم و نه به حساب سران حزب ميگذارم و نه به 
عنوان نيروه��ای مخلص و معتقد و مؤمنی كه درون 
حزب هستند. بلكه ش��خصاً به حساب خود ايشان 

می گذارم واگر در اينجا می گويم به اين دليل است 
كه مكرر در جلس��ات حزب گفتم وضبط هم شده و 
اگر نوارش را از بين نبرده باشند، دارند. موضعگيری 
های روزنامه دربعضی از موارد، كم وبيش موضعگيری 
های روزنامه امت اس��ت. به عنوان مثال برای مصدق 
مطل��ب چاپ می كند اما حتی يك خط، خوب دقت 
كني��د، حتی ي��ك خط در مورد آيت اهلل كاش��انی 
نمی نويس��د. برويد روزنامه های آن زمان را ببينيد. 
اگر شما يك خط در روزنامه، قبل از سالگرد آيت اهلل 
كاشانی، بعد از سالگرد آيت اهلل كاشانی از اين روزنامه 
آوردي��د من اس��مم را عوض می كنم. بع��د از اينكه 
آقای فلس��فی در نماز جمع��ه  عليه مصدق صحبت 
كرد، مقاله عليه آقای فلسفی را كدام روزنامه نوشت؟ 
روزنامه جمهوری اس��المی با عنوان خيابان مصدق. 
سرمقاله ای نوش��ت به اسم خيابان مصدق و شديداً 
آن را كوبيد به اين بهانه كه اينها اختالف انگيز است.

يك ش��ب كه من درحزب صحبت كردم و اين موارد 
را گفتم، بعد از من آقای موسوی آمد از خودش دفاع 
كند. گفت:ما اينه��ا را نمی پذيريم به دليل اينكه ما 
نمی خواهيم ش��يوه های آناكرونيستيكی را در ايران 
دوباره ايجاد كنيم. البته لفظ را اشتباه به كار می برد، 
ول��ی من آن برداش��تی را كه او از اين لغت داش��ت 
حاال می گويم و اال معنايش اين نيس��ت. برداشتش 
اين بود كه شيوه های آناكرونيستيكی يعنی اينكه ما 
يك چيزی را كه در تاريخ اتفاق افتاده مجدداً بياييم 
تطبي��ق كنيم بر تاريخ فعلی. مثاًل اگر يك كاش��انی 
و مصدق��ی آن زمان بوده، ح��اال بياييم االن هم يك 
مصدق وكاشانی طراحی كنيم. برداشتش از اين لغت 
اين بود. اخيراً كه امام در مورد مصدق اين صحبت ها 
را كرد وگفت كه او هم ُمس��لِم نبود و اينها تفاله های 
او هس��تند وحتی امام در صحبت ديروزش می گويد 
اينها مثل مص��دق می خواهند رفراندوم انجام دهند 
و اي��ن ان��دازه مصدق را می كوب��د و آن تجليل را از 
آيت اهلل كاش��انی می كند، برای آقای موسوی پيغام 

فرستادم كه برخالف آن ديدی كه شما داشتيد، امام 
ه��م مثل اينكه آناكرونيس��تيكی فكر می كند. البته 
ايشان سابقه های قبلی هم درگروه های منفی داشته 
اس��ت. از جمل��ه بودنش در گروه نخش��ب به همراه 
پيمان. پيمان، سامی و او همه در باند نخشب بودند. 
بعد از آنجا جدا شدند. پيمان گروه جنبش مسلمانان 
مبارز را درست كرد. سامی گروه جاما را درست كرد 
و ايشان هم به ظاهر می گويد كه من مستقل هستم، 
ولی در واقع همان ش��يوه فك��ری را دارد و به اعتقاد 
من دقيقاً در داخل روزنامه هم همين شيوه فكری را 
اِعمال كرده است. اگر به مصاحبه های با نمايندگانش 
توج��ه كرده باش��يد می بينيد يك دفع��ه می آيد با 
فالن نماينده كه عضو جنبش مسلمانان مبارز است 
مصاحبه می كند. اگر ديده باشيد دو هفته قبل يك 

مقاله بلند بااليی در صفحه اول با تيتر درشت از يكی 
از نمايندگان عضو جنبش مس��لمانان مبارز در مورد 
قضيه تالبوت نوش��ته بود. حتی يكبار در صفحه اول 
روزنامه جمهوری اسالمی عكس پيمان را چاپ كرد. 

شبيه اين مسائل موضعگيری هايی دارد.
عالوه بر موضعگيری ايشان من موضعگيری خانمش 
را هم نمی پس��ندم. نظر من نيست، نظراسالم است. 
يك مشت مزخرفاتی را به هم بافته به اسم اسالم. زهرا 
رهنورد همان كس��ی كه كت��اب هايی مثل طلوع زن 
مسلمان، همگام با يوسف، قيام موسی و هر چه از اينها 
توانس��ته به هم بافته است. اوهم زياد سابقه مسلمانی 
ندارد اما حاال چطور ش��د كه مفس��ر قرآن شد معلوم 
نيست. يعنی دنيا معلوم نيست دست كيست؟ هركسی 
در عرض يك س��ال مفسر قرآن می شود و كسی هم 
نيست تا جلوی ما را بگيرد كه اينها را از كجا می گويی؟ 
در همين كتاب »طلوع زن مس��لمان« 1، جمالتی كه 
مربوط به نهج البالغه علی)عليه الس��الم( اس��ت را به 
فارسی نوشته، بعد به عنوان تبليغات ارتجاعيون برعليه 
زن، آنها را كوبيده اس��ت. هركس��ی هم می خواند 
متوجه نمی ش��ود كه اينها عين مت��ن نهج البالغه 
است، می گويد اين مرتجعين عجب چيزهای مزخرفی 
گفتند... خيلی از شماها اينها را می بينيد و می گوييد 
وقتی يك زن اينها را نوشته، حتماً خيلی خوب نوشته 
است. مخصوصاً اينكه در جاهای مختلف هم به عنوان 
متفكر اس��المی با  او مصاحبه می كنند. در تلويزيون 

می آيد در مورد مسائل زن بحث می كند ...
ام��ا با اين ش��خصيت ها چه می ش��ود كرد؟ وقتی 
برنامه االن اينطور است كه آقای موسوی بشود وزير 
امورخارج��ه، من چه بگويم؟ هرچه هم كه داد بزنم 
صدايم به جايی نمی رس��د. مجبورم فقط يك رای 

مخالف بدهم.«
-------------------------------

1طلوع زن مسلمان،ص20و25، زهرا رهنورد، نشر محبوبه 

زه�را رهن�ورد هم�ان كس�ی ك�ه كت�اب هاي�ی مث�ل طل�وع زن مس�لمان و هر چ�ه از اينه�ا توانس�ته به 
ه�م بافت�ه اس�ت. اوه�م زي�اد س�ابقه مس�لمانی ن�دارد اما ح�اال چطور ش�د كه مفس�ر ق�رآن ش�د معلوم 
نيس�ت. يعن�ی دني�ا معل�وم نيس�ت دس�ت كيس�ت؟ هركس�ی در عرض يک س�ال مفس�ر قرآن می ش�ود.
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»آن چي�زی ک�ه  ما با ات�کای به آن م�ی توانيم حرکتی در سياس�ت 
خارجی خودمان ایجاد بکنيم آن اميد زنده گشته ای در ميان توده های 
مس�تضعف جهان هس�ت که دارند ن�گاه می کنند به کش�وری که آن 
کش�ور بدون اتکا به ش�رق و غرب، بدون اتکا به هيچ ابر قدرتی روی 
پای خودش ایس�تاده و حرکت خودش را به س�مت رهائی تام و تمام 
ادامه می دهد... این نيرو در سراس�ر جهان بصورت یک عامل فشار و 

اه�رم مب�ارزه علي�ه اس�تکبار جهان�ی م�ی توان�د ب�ه کار ب�رود. «
     اين ها عباراتی اس��ت كه 28 س��ال پيش مير حسين موسوی در تريبون 
مجل��س گفت ت��ا از نمايندگان برای تصدی وزارت ام��ور خارجه رأی اعتماد 
بگيرد. ميرحس��ين موس��وی در آن زمان جوانی بود كه به دليل عضويتش در 
حزب جمهوری اس��المی و س��ردبيری روزنامه اين حزب و مخالفت بنی صدر 
با او توانس��ت رأی اكثري��ت نيروهای خط امامی را به خود اختصاص دهد. از 
طرفی پيش��ينه سياسی اش به همراه مواضعی كه در روزنامه اش انعكاس می 
يافت، چراغی را به نمايندگان اقليت نش��ان می داد كه رنگی متمايل به سبز 

داش��ت. عليرغم اينكه موسوی در آن زمان چهل ساله بود و نسبت به جوانان 
مب��ارزی كه در گروه ه��ای مختلف علي��ه رژيم فعاليت كردن��د و از رهبران 
مبارزاتی محس��وب می ش��دند، مس��ن تر بود، كارنامة درخشان و پرثمری از 

گذش��تة خويش در دس��ت نداش��ت. لذا در همان زمان غي��ر از برخی افراد، 
ديگران به پيش��ينة اعتقادی و سياس��ی او توجهی نداشتند. چرا كه در مورد 
فعاليت های سياس��ی ميرحسين قبل از انقالب تنها به دو مورد برمی خوريم. 
يكی تأس��يس ش��ركت س��مرقند به همراه اش��خاصی چون مه��دی بازرگان، 
عبدالعلی بازرگان، حس��ن آالدپوش و ...، دوم برپايی نمايش��گاه هنری موش 
وگرب��ه به همراه زهرا رهنورد كه از آن مفاهيم ضد س��لطنتی برداش��ت می 
ش��د. البته در مورد چگونگی مبارزه با رژيم از طريق شركت سمرقند بعنوان 
ي��ك پايگاه فعال سياس��ی هرگز توضيحی داده نش��د. چرا ك��ه در ظاهر عمر 
كوتاهی داش��ته و س��اواك پس از دستگيری اعضا، ش��ركت را تعطيل نموده 
و چ��ون دالي��ل محكمی مبن��ی بر مبارزه علي��ه رژيم نمی ياب��د همه به جز 
عبدالعلی بازرگان و حس��ن آالدپوش آزاد می ش��وند. در اوايل انقالب برخی 
از نيروهای خط امام گذش��تة مير حسين را بگونه ای ديگر تشريح می كردند 
كه با عدم اس��تقبال از جانب ديگر نيروهای اين طيف مواجه می شدند. يكی 
از آن افراد ش��هيد دكتر عبدالحميد ديالمه بود كه خط فكری ميرحس��ين را 

خط فكری جنبش مس��لمان مبارز و پيمان می دانس��ت. شهيد ديالمه ادعای 
عضويت موس��وی در آن س��ازمان را نمی كرد ولی به دلي��ل اينكه او را عضو 
اس��بق گروه نخشب )نهضت خداپرس��تان سوسياليس��ت( می دانست بر اين 

در مورد فعاليت های سياسی ميرحسين قبل از انقاب تنها به دو مورد برمی خوريم. يكی تأسيس شركت 
سمرقند به همراه اشخاصی چون مهدی بازرگان، عبدالعلی بازرگان، حسن آالدپوش و ...، دوم برپايی 
نمايشگاه هنری موش وگربه به همراه زهرا رهنورد كه از آن مفاهيم ضد سلطنتی برداشت می شد.

وقتی كه چپی ها بالی برای پرواز شدند
گذری بر سير صعودی مير حسين موسوی

  ابوالفض�ل منتظ�ری
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عقي��ده بود كه هنوز همان خط مش��ی را طی می 
كند. ش��هيد ديالم��ه و همفكران��ش معتقد بودند 
حبي��ب اهلل پيم��ان، كاظم س��امی و ميرحس��ين 
موس��وی منشعب ش��ده های گروه نخشب هستند 
ب��ه صورتيكه پ��س از انش��عاب، پيم��ان، جنبش 
مس��لمانان مبارز را تأس��يس نمود و كاظم سامی 
جاما را. آنها قائل بودند ميرحس��ين موس��وی نيز 
علی رغم ادعايش مبنی بر اس��تقالل از نخش��ب، با 
اس��تناد به مطالبی ك��ه در روزنام��ه اش چاپ می 
كن��د هنوز هم��ان تفك��ر را دنبال م��ی نمايد. در 
اي��ن زمينه در كت��اب جريان ها و س��ازمان های 
مذهبی  سياس��ی ايران آمده است: »درسال های 
54 و55 بيش��تر به دنبال واقعه هولناك مربوط به 
مجاهدي��ن خل��ق، تعدادی از اف��راد متعلق به اين 
تش��كل)نهضت خداپرس��تان سوسياليس��ت( مانند 
ميرحس��ين  بازرگان،  عبدالعلی  توس��لی،  مهندس 
موس��وی، حبيب اهلل پيمان و ... ش��روع به احيای 
انديش��ه های خ��ود و تا اندازه ای ب��ه روز كردن 
آنها نموده و تحت عنوان جنبش مس��لمانان ايران 
فعالي��ت خ��ود را آغاز كردند. از س��ال ها پيش از 
آن تش��كلی هم تحت عنوان س��ازمان جاما تحت 
رهب��ری كاظ��م س��امی ب��ه فعالي��ت پرداخت كه 
حرك��ت آن بس��يار كند و بی خاصي��ت بود و تنها 
در آس��تانه انقالب اس��المی، قدری فعال شد و به 
هم��كاری ب��ا مجاهدي��ن پرداخت. گراي��ش ديگر 
متأث��ر از اي��ن حركت، جنب��ش مس��لمانان مبارز 
بود.«  با اين حال حداقل، تأثير پذيری او از افكار 
دكتر شريعتی غير قابل انكار است و پس از آن به 
روحانيت نزديك ش��د. پس از انقالب از طرف آيت 
اهلل موس��وی اردبيلی به عن��وان يك نيروی جوان 
و فعال به حزب معرفی ش��د و به عضويت شورای 
مركزی حزب جمهوری اس��المی درآمد و س��پس 
به عنوان س��ردبير روزنامه جمهوری اس��المی كه 
ارگان ح��زب بود انتخاب گرديد. اگر بتوان اعضای 
حزب را به سه گروه راست، ميانه رو و چپ تقسيم 
كرد می توان ميرحس��ين را ب��ه عنوان نماد گروه 
چپ در ح��زب معرفی كرد كه ادعای اقليت بودن 
آنها دور از واقعيت نيس��ت. اي��ن اقليت در مقابل 
اكثريت راس��ت حزب كه تشكيل شده از نيروهای 
با س��ابقه ی انقالبی مثل موتلفه بود. اختالفات در 
ح��زب پيش از عزل بنی ص��در و فاجعه هفتم تير 
بدليل وجود دش��من مشترك تبلور زيادی نداشت 
و ي��ا حداقل دو ط��رف با نيات مختلف به مس��ألة 
مهم تر كه مبارزه ب��ا جبهه متحد ضد انقالب بود 
مش��غول بودن��د. البته گاهی اي��ن اختالفات علنی 
می ش��د. اختالف نظر در م��ورد موضعگيری های 
روزنام��ه جمهوری اس��المی يك��ی از اصلی ترين 

اختالفات مطرح ش��ده در حزب بود. 
پ��س از عزل بنی ص��در، راه برای تكمي��ل كابينه 
باز ش��ده بود لذا ميرحس��ين موس��وی از س��وی 
ش��ورای رياس��ت جمهوری جهت تص��دی وزارت 
ام��ور خارجه به مجلس معرفی ش��د و رأی اعتماد 
گرف��ت. وی قباًل ني��ز جهت همين پس��ت معرفی 
ش��ده بود ولی بنی ص��در به دلي��ل عضويتش در 

ح��زب با اين امر مخالف ك��رده بود. پس از انفجار 
دفتر نخست وزيری و ش��هادت شهيدان رجايی و 
باهنر، مير حس��ين در دولت آيت اهلل مهدوی كنی 
به مس��ئوليت خويش ادامه م��ی داد. اصلی ترين 
مأموريت اين دولت برگزاری انتخابات دوره س��وم 
رياس��ت جمهوری بود. با انتخاب شدن آيت اهلل به 
عنوان اولين رئي��س جمهور روحانی، موضوع مهم 
بعدی پيش��نهاد نخست وزيری از جانب ايشان بود 
كه مجلس به او رأی اعتماد بدهد. اولين پيشنهاد 
رئيس جمهور برای نخس��ت وزيری، دكتر واليتی 
بود كه با عدم اس��تقبال مجلس روبرو شد. چرا كه 
جناح راست مجلس بيشتر به ابقای آيت اهلل مهدوی 
كنی می انديش��يدند و جناح چ��پ دكتر واليتی را 
از خ��ود نمی ديدن��د. رئيس جمه��ور بدليل اينكه 
معتق��د بود نبايد همه مس��ئولين كش��ور روحانی 
باش��ند با نخس��ت وزيری آيت اهلل مه��دوی كنی 
مخالف بود. سخن از اش��خاص مختلفی چون علی 
اكبر پرورش، مهندس غرضی، مهندس مير س��ليم 
و مهندس موس��وی به ميان آمد. ك��ه نهايتاً تحت 
البی های شديد هاش��می رفسنجانی مهندس مير 
حس��ين موسوی برای مجلس��يان مقبول افتاد. اما 
اين ش��روعی بود برای ش��عله ور شدن اختالفات. 
اختالفاتی بين رئيس جمهور و نخس��ت وزير كه از 
تش��كيل كابينه آغاز می شد و مهمترين آن بحث 
وزارت ام��ور خارجه بود كه در نهايت به علی اكبر 
واليتی س��پرده ش��د. كابينه ای ش��كل گرفت كه 
معجون��ی از گرايش ه��ا بود و نام دول��ت ائتالفی 

شايس��ته آن. 
تا دو س��ال مش��كل ح��ادی پيش نيامد ت��ا اينكه 
انتخابات دور دوم مجلس ش��ورای اسالمی برگزار 
ش��د. ب��ه دلي��ل رد صالحي��ت نامزده��ای گروه 
هاي��ی چ��ون نهض��ت آزادی، مجلس��ی ب��ه ظاهر 
يك دس��ت و انقالبی ش��كل گرفت. ام��ا اين فصل 
جديد جه��ت بروز اختالفات ب��ود. چرا كه ميراث 
اعضای راس��ت و چپ تش��كل های مختلفی چون 
حزب جمهوری اس��المی، جامعه روحانيت مبارز، 

س��ازمان مجاهدين انقالب اسالمی و دفتر تحكيم 
وح��دت به مجلس رس��يده بود و باعث ش��ده بود 
ت��ا خانه ملت به دو اتاق راس��تی و چپی تقس��يم 
گردد ك��ه اتاق چپی ه��ا از فضای نس��بتاً بهتری 
برخ��وردار ب��ود. ق��وه قضائيه به رياس��ت آيت اهلل 
موس��وی اردبيلی نيز خانه ای ب��ود كه تنها پنجره 
اش رو ب��ه ات��اق چپ خانه ملت باز می ش��د. قوه 
مجريه هم كه اس��اس فعاليت��ش برمحوريت نماد 
چ��پ حزب جمهوری اس��المی رقم خورده بود. از 
طرفی رئيس جمهور پس از ش��هادت شهيد باهنر 
دبي��ر كل حزب جمهوری اس��المی نيز ش��ده بود 
ل��ذا اينجا بود كه بيش��ترين عرصه بروز اختالفات 
بين جناح راس��ت و چپ ح��زب جمهوری بوجود 
آمد و فش��ار بر اقليت های راست حاضر در دولت 
و مجل��س. اقليت راس��ت هيئت دول��ت كه با ديد 
انجمن اس��المی ب��ه آنها م��ی نگريس��تند عبارت 
بودند از آقاي��ان: حبيب اهلل عس��گر اوالدی، علی 
اكب��ر واليتی، ناطق ن��وری، س��يد مرتضی نبوی، 
احمد توكلی، حس��ن غفوری فرد و محس��ن رفيق 
دوس��ت كه از اين ميان فق��ط برای آقايان واليتی 
و رفيق دوس��ت در كابينه دوم ميرحس��ين جايی 
با نظر مس��تقيم امام باز ش��د. آق��ای ناطق نوری 
بعنوان وزير كش��ور از آن روزهای س��خت اينگونه 
ي��اد می كند كه حت��ی برای تعيي��ن و يا تعويض 
ي��ك فرمان��دار اختيار نداش��ته و باي��د در هيئت 
دولت رأی گيری می كردند. از طرفی مجلس��يان 
ني��ز از اتاق چپ، دائماً ايش��ان را ب��ه مجلس می 
كش��اندند و حماي��ت الزم توس��ط آقای موس��وی 
ص��ورت نمی گرف��ت. ديگ��ر اعضای اي��ن انجمن 
اس��المی خاطراتی از اين قبيل زي��اد دارند. نقش 
ش��خصيت هايی چون بهزاد نبوی در اين فشار دو 

جانب��ه پررن��گ ب��ود. 
اصلی ترين موضوعی كه در اين اختالف ديدگاه ها 
خودنماي��ی می كرد بحث سياس��ت های اقتصادی 
دولت ميرحس��ين بود. كه در راستای اين سياست 
ها، وزرای اقليت به طرفداری از اس��الم آمريكايی و 



59 [ویژه نامه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری]

اقتصاد س��رمايه داری محكوم شدند و اين در حالی 
بود كه اين اقليت اهداف خود را مطابق سياس��ت های 
اقتصادی حضرت امام خمينی )ره( می دانستند. نظر 
ام��ام در اين زمينه بس��يار خردمندان��ه و در عين 
حال ش��فاف بود. ايش��ان معتقد بودند  كارهايی را 
كه م��ردم می توانن��د انجام دهند به آنها س��پرده 
ش��ود. اموری ك��ه از عهده م��ردم بر نم��ی آيد را 
دول��ت انج��ام دهد و مابق��ی امور به تناس��ب بين 
مردم و دولت تقس��يم گردد. اما سياست اقتصادی 
دول��ت مبنی بر دولتی ك��ردن مردم بود نه مردمی 
كردن دولت. اين سياس��ت دولت با اصل 44 قانون 
اساس��ی ني��ز در تضاد كام��ل بود چرا ك��ه نه تنها 
بخش تعاونی دولتی شده بود بلكه بخش خصوصی 
نيز دولتی ش��د و ضرر ك��ردن تجار و كارخانه ها و 
فلج ش��دن بخش خصوص��ی آن هم در ايام بحرانی 
جنگ از جمله نتايج اين سياس��ت بس��ته اقتصادی 
دولت بود. يكی از مهمترين قربانيان اين سياس��ت 
ب��ازار و اصناف بودند ك��ه ارتباط تاريخ��ی آنان با 
جناح راس��ت حزب و موتلفه غير قابل انكار اس��ت. 
اين مس��ئله يكی از موضوع��ات مهمی بود كه بين 
نظرات امام و عملكرد دولت اختالف وجود داش��ت 
و اولين موضوعی نبوده اس��ت كه بين نظرات امام 
و عملكرد دولت قرابتی وجود نداش��ته است. پيش 
از اي��ن نيز تغييراتی در سياس��ت های ارائه ش��ده 

توس��ط امام واقع ش��ده بود ك��ه البت��ه عمدتا در 
مراح��ل اجرايی صورت می گرف��ت. به عنوان مثال 
آق��ای ناطق نوری درمورد س��تاد پيگيری فرمان 8 
ماده ای امام در كتاب خاطراتش��ان اينگونه آورده اند: 
»اين ستاد به تدريج به مسائل جزيی پرداخت. مثاًل اگر 
فرمانداری تخلف می كرد، به س��راغش می رفتند كه 
چرا مثاًل روی قيمت س��يمان و س��يگار چند ريال 
اضافه كردی؟ يكبار در جلس��ه گفتم: واقعاً اهداف 
امام از فرمان هش��ت ماده ای اين بود كه چرا فالن 
جن��س اين قدر گران ش��ده؟ با اي��ن كارها داريم 
فرمان امام را از مس��يرش منحرف می كنيم. تخلف 
های بزرگ و دانه درش��ت ها را بايد پيگيری كنيم، 
نه مس��ائل جزيی را. همچني��ن گفتم: چرا با تخلف 
مهدی هاشمی كه حش��مت و بچه هايش را كشته 
برخ��ورد نكني��م.«  همه اين مش��كالت دس��ت به 
دس��ت هم دادند تا اينكه هفت وزير مذكور مجبور 
به نگارش نامه ای ش��دند كه مخاطب آن امام بود. 
در آن نامه برخی از مش��كالت درون كابينه و وضع 
موجود تشريح شده بود، اما ازآنجا كه امام به دليل 
اهميت و اولويت موض��وع جنگ همواره بر وحدت 
مسئولين تأكيد داشتند به اين نامه واكنش سردی 

نش��ان دادند. 
ب��ه ه��ر حال زم��ان فعالي��ت دول��ت اول مهندس 
موس��وی با همه ف��راز و نش��يب هايش ب��ه پايان 
رس��يد و انتخابات چهارمين دوره رياست جمهوری 

برگ��زار گرديد. »با انتخاب آي��ت اهلل خامنه ای به 
مق��ام رياس��ت جمه��وری در دوره چه��ارم، بحث 
نفس گير انتخاب نخس��ت وزير و وزراء آغاز ش��د. 
گمانه زن��ی برای انتخاب نخس��ت وزير در مجلس 
و بيرون آن ش��روع ش��د و بيش از ي��ك و نيم ماه 
به طول انجاميد. اما بجز س��ه ت��ن از كس ديگری 
برای مقام نخس��ت وزيری نام برده نمی ش��د. آيت 
اهلل مه��دوی كن��ی، عل��ی اكبر واليت��ی و مهندس 
موسوی س��ه گزينه اصلی بودند. جناح راست پس 
از چهار س��ال تحمل و بردباری در مقابل سياس��ت 
ه��ای اقتصادی موس��وی عزم خ��ود را جزم كرده 
ب��ود تا دولتی همگراتر باديدگاه های خود س��ركار 
بياورد. از بين منس��وبين به جناح راس��ت، موتلفه 
اس��المی بيش��تر بر اين كار اصرار م��ی ورزيد. اين 
گروه يك صدا از نخس��ت وزيری آي��ت ا.. مهدوی 
كن��ی يا عل��ی اكبر واليتی حمايت م��ی كرد. البته 
به نظر می رس��يد رئيس جمهور نيز چون گذش��ته 
ب��ر نظر خود مبنی ب��ر انتخاب غي��ر روحانی برای 
مقام نخست وزيری اصراری نداشته باشد. بنابراين 
مانع جدی برای نخس��ت وزي��ری آيت اهلل مهدوی 
كنی وجود نداش��ت، از طرفی در مجلس نيز جناح 
راس��ت اقليت بشمار نمی رفت و كمی كمتر از نصف 
كرسی های مجلس را در دست داشت. اما در طرف 
ديگر جناح چپ قرار داش��ت كه می خواست دولت 

مطل��وب و محبوب خ��ود را دوب��اره تجديد كند.«  
چانه زنی ها و موضعگي��ری ها در نهادهای مختلف 
بخصوص در مجلس و مطبوعات آغاز ش��د. روزنامه 
كيهان به س��ردبيری محمد خاتم��ی كه آن روزها 
حام��ی دولت بود در مقاله خود نوش��ت: »مخالفت 
ب��ا دولت از س��ويی از جانب كس��انی اس��ت كه با 
بزرگنماي��ی ضعف ها و س��وء اس��تفاده از تمايالت 
منفی در جامع��ه و مخالفت خوانی ها، عوامفريبانه 
ش��عار تغيي��ر و تعويض دولت را س��ر م��ی دهند. 
در واق��ع نه با ش��خص كه با سياس��ت ها و جهت 
گيری های به نفع مس��تضعفين مخالفند. مخالفين 
قب��ل از آنك��ه در مقابل ش��خص بخصوصی موضع 
داش��ته باش��ند در واقع با جهت گيری ها و اصول 
مخالف هس��تند اما مخالفتشان را در قالب ايراد و بهانه 
جويی هايی غير واقعی و غير منصفانه از اشخاص مطرح 
می كند.«  البته موض��ع گيريهای گوناگون به اينجا 
ختم نشد و به مس��ئولين باالتر نيز سرايت كرد. تا 
جايی كه هاش��می رفسنجانی چهره ای كه هميشه 
تالش می كرد تا فراجناحی ظاهر ش��ود، اين بار در 
دفاع از دولت موس��وی چنين گفت: »اين ظالمانه 
و غير منصفانه اس��ت كه با وجود جنگ و مسائل و 
مشكالت فراوانی كه وجود دارد دولت را به ضعف و 
ندانم كاری متهم كرد. به نظر من بايد عملكرد كل 
نظام و دولت در دوره گذش��ته جزء كارهای موفق 
تاريخ كش��ورداری در دنيا به حساب آورد.«  البته 

اين موضع گيری پس از انتخاب نيز ادامه داش��ت. 
آق��ای منتظ��ری نيز به عن��وان قائم مق��ام رهبری 
چني��ن اظه��ار نظر كرد: »به آقاي��ان مخالف دولت 
مهندس موسوی بگوئيد مسئله اسالم و امام است و 
مصلحت كشور مطرح و ثواب آن است كه به دولت 
ايش��ان رای موافق دهند.«  اما در اين ميان رئيس 
جمه��ور آيت اهلل خامن��ه ای كامال ب��ا اين نظرات 
مخال��ف بود تا جائيكه به ش��رطی حضور در عرصه 
انتخابات را پذيرفته بود كه نخس��ت وزير ديگری را 
ب��ه مجلس معرفی نمايد و ام��ام با اين امر موافقت 
نموده بودند. رايزنی های پش��ت پرده و علنی ميان 
مس��ئولين مختلف مملكتی جهت انتخاب نخس��ت 
وزي��ر دو ماه به ط��ول انجاميد. حامي��ان مهندس 
موس��وی كه با مقاومت رئي��س جمهور در برابر جو 
ايجاد ش��ده مواجه ش��ده بودند آخري��ن راه را در 
اق��دام از طرف امام ديدند. لذا برخی افراد از جمله 
محس��ن رضايی فض��ای جبهه ها را ب��رای امام در 
ص��ورت عدم نخس��ت وزيری مير حس��ين، فضايی 
مايوس كننده و ش��كننده ترسيم نمودند. از طرف 
ديگ��ر 135 نفر از نماين��دگان مجلس طی نامه ای 
به امام نظر ايشان را راجع به نخست وزيری مجدد 
ميرحس��ين جويا شدند. امری كه می توان از آن به 
عنوان يك نوع بدعت در قانون نام برد چرا كه هدفی 
جز محدود كردن اختيارات رئيس جمهور و فشار بر او 
را دنبال نمی كرد. ام��ام كه خود را موظف به اظهار 
نظ��ر می ديدند طی نامه ای به مجلس پس از ابراز 
رضاي��ت از مهندس موس��وی و ذكر اي��ن نكته كه 
»درحال حاض��ر تغيير آن را صالح نميدانم« بازهم 
ح��ق انتخاب را به رئيس جمه��ور و مجلس دادند. 
رئي��س جمهور كه در معذوريت قرار گرفته بود، به 
دنبال حجت ش��رعی از جانب ام��ام بود. اما امام از 
اين امر امتناع ورزيدند. در ش��رايط حساس جنگ 
مسئله هر چه سريعتر بايد حل می شد. لذا هيئتی 
مركب ازآقايان مهدوی كنی، جنتی، يزدی و ناطق 
ن��وری خدمت امام رس��يدند و حاصل آن جلس��ه 
اتمام حجتی برای رئيس جمهور شد تا حاضر شود 
كه مهندس موس��وی را به مجل��س معرفی نمايد و 
چهار سال ديگر به خاطر مصلحت اسالم و كشور با 
او همكاری نمايد و اينجا بود كه بار ديگر در ستون 
واليت م��داری كارنامه رئيس جمهور نمره ای وصف 

ناش��دنی درخش��يد و ثبت ش��د.
پس از معرفی مهندس موس��وی ب��ه مجلس جهت 
رای اعتم��اد، جناح چپ باز هم مأموريتش را پايان 
يافت��ه نمی ديد. لذا طرحی را مطرح كردند تا پس 
از قرائت نامه امام ديگر هيچ كسی به عنوان موافق 
ي��ا مخالف صحبت نكند. ع��ده ای نيز اين طرح را 
امضاء نمودن��د كه يكی از آنان اس��داهلل بيات بود. 
در هيات رئيس��ه مجل��س به جز رئيس آن   كه در 
ظاه��ر فراجناحی و بی طرف ديده می ش��د  نوابی 
چون اس��داهلل بيات و مهدی كروبی حضور داشتند 
كه از س��تون های جناح چپ به حساب می آمدند. 
مخالفت اش��خاصی با اين ط��رح و همچنين دادن 
ع��دم رای مثبت به موس��وی با ضميمه ش��ايعات، 

پرونده ای را عليه مخالفان موس��وی تش��كيل داد.

برخ�ی اف�راد از جمل�ه محس�ن رضاي�ی فض�ای جبه�ه ه�ا را ب�رای ام�ام در ص�ورت ع�دم نخس�ت 
 135 ديگ�ر  ط�رف  از  نمودن�د.  ترس�يم  ش�كننده  و  كنن�ده  مأي�وس  فضاي�ی  حس�ين،  مي�ر  وزي�ری 
نف�ر از نماين�دگان مجل�س ط�ی نام�ه ای ب�ه ام�ام نظ�ر ايش�ان را راج�ع ب�ه نخس�ت وزي�ری مج�دد 
ميرحس�ين جوي�ا ش�دند. ام�ری ك�ه م�ی ت�وان از آن ب�ه عن�وان ي�ک ن�وع بدع�ت در قانون ن�ام برد.
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 »پ��س از رای اعتم��اد به نخس��ت وزي��ری دوباره 
مهن��دس موس��وی بس��ياری از مقام��ات دولتی و 
غال��ب روزنام��ه ه��ا و در رأس آن، روزنامه كيهان 
ب��ه س��ردبيری محم��د خاتمی ب��ر اصل تش��كيل 
دول��ت هماهنگ يعنی دولتی ب��ا وزرايی هماهنگ 
با نخس��ت وزير تاكيد نمودند. اين ب��دان معنا بود 
ك��ه تع��دادی از وزرای منتس��ب به جناح راس��ت 
می بايس��ت دول��ت را ترك كنند و ب��ه جای آنان 
اف��رادی همفكر با موس��وی ب��ر س��ر كار آيند. در 
همي��ن زمينه آق��ای منتظری عدم تش��كيل دولت 
هماهنگ را فاجعه دانس��ته و گفت: »اگر نخس��ت 
وزير و وزرای دولت آينده هماهنگ نباش��ند، برای 
كش��ور فاجعه اس��ت.«  دفتر تحكيم وحدت حامی 
هميش��گی دولت موس��وی نيز ديدگاه های وی در 
مورد تش��كيل دولت هماهنگ را مورد حمايت قرار 
داد: »يك دس��ت كردن دولت ب��ه مفهوم حاكميت 
بان��د گرايی و گروه گرايی نيس��ت بلك��ه به مفهوم 
انتخ��اب چه��ره هايی معتق��د به اص��ول انقالب و 
عالقه عميق به امام می باش��د.«  آيت اهلل موسوی 
اردبيلی رئيس ديوانعالی وقت كش��ور نيز بر اين امر 
تاكيد كرد: »مهمترين كار در شرايط فعلی انتخاب 
دولت يك دس��ت و اليق اس��ت.«  روزنامه كيهان 
نيز در مقاله ای ضمن رد پيش��نهاد مطرح ش��ده از 
س��وی جناح راست مبنی بر تشكيل دولت ائتالفی، 
تش��كيل دولت ناهماهنگ را باعث شكس��ت دولت 
دانس��ت: »برای حل مشكالتی كه اينك پيش روی 
انقالب و جامعه اس��ت راهی جز ايجاد يك دستگاه 
اجرائ��ی منس��جم و هماهنگ و متناس��ب با جهت 
گي��ری امام و ... و ش��عارهای اصي��ل انقالب وجود 
ندارد. چراكه زمزمه دولت ائتالفی و غير منس��جم 
ن��ه تنها از حجم مش��كالت نمی كاه��د و آنها را به 
س��وی حل و رفع سوق نمی دهد، بلكه نهايتاً جمع 
بندی به دس��ت آمده از اين تجربه ناتوانی مجريان 

و شكس��ت دولت درحل معضالت انقالب اس��ت.«  
64/8/7 كابين��ه مهن��دس  تاري��خ  نهاي��ت در  در 
موس��وی كه ح��اال به صورت��ی كام��ال هماهنگ و 
يكدس��ت ش��ده بود از مجل��س رای اعتماد گرفت. 
ديگ��ر از وزرايی ك��ه به آنها اتهام طرف��دار اقتصاد 
س��رمايه داری و اس��الم آمريكايی زده می شد، در 
كابينه خبری نبود چرا كه در طول اين 4 س��ال يا 
اس��تعفا دادند يا كنار گذاشته شدند و به جای آنان 
افرادی چون محمد خاتمی و علی اكبر محتش��می 
پور به وزارت رس��يدند. البته اخت��الف بين رئيس 
جمهور و نخس��ت وزير بر س��ر تعيين وزرا مش��كل 
بع��دی بود كه رئيس جمهور علی رغم مخالفتش با 
حدود نيمی از وزرای پيشنهادی باز هم صبر پيش 
گرفت و شرط پذيرش وزرا را، پذيرش آنها از سوی 

مجل��س ق��رار داد.
از مهمتري��ن وقايعی كه در آن ايام رخ داد انحالل 
ح��زب جمهوری بود. اعض��ای حزب جمهوری پس 
از برگزاری جلس��ات مختل��ف در مورد اين موضوع 
و رای گيری به اين نتيجه رس��يده بودند كه حزب 
ديگر نه تنها فوايد و منافع آغاز كار را نداشته بلكه 
بالعكس ممكن اس��ت بهانه ای برای ايجاد اختالف 

و دو دس��تگی ايج��اد كن��د لذا اي��ن مطلب را طی 
نام��ه ای خدمت امام ارائه نمودند كه از س��ه عضو 
مؤسس��ی كه باقيمانده بودند فقط امضای دو تن از 
آنان در ذيل اين نامه قرار داش��ت. علت عدم وجود 
امضای آيت اهلل موس��وی اردبيلی در ذيل اين نامه 
قابل بررس��ی اس��ت. الزم به ذكر است كه هاشمی 
رفسنجانی بعدها از اختالفات درون حزب به وجود 

دو ح��زب در ي��ك ح��زب تعبي��ر نم��ود. 
يك��ی ديگر از نهادهايی كه چت��ر اختالفات بر آن 
س��ايه افكن��ده بود ش��ورای نگهبان ب��ود. البته نه 
اختالف بي��ن اعضای ش��ورای نگهب��ان بلكه بين 
شورای نگهبان و اكثريت مجلسی كه می خواست 
برای دولت طرح ها و لوايحی را به تصويب برساند 
تا محدوده اختياراتش وس��يع ترگردد. اما شورای 
نگهب��ان بدليل مخالفت ش��رع و قانون با اين طرح 
ه��ا و لواي��ح در اكثر موارد مخالف��ت می نمود لذا 
مجم��ع تش��خيص مصلحت نظام جهت رس��يدگی 
به اين امور تش��كيل ش��د كه نخست وزير يكی از 

اعض��ای   اي��ن  مجم��ع     ب��ود. 
بدلي��ل در پيش بودن انتخابات دور س��وم مجلس 
ش��ورای اس��المی در س��ال 67 و از طرفی بيش��تر 
شدن روز افزون جناح بندی ها، موضع گيری های 
علنی و پشت پرده مس��ئولين بخصوص در مجلس 
و مطبوعات از نيمه دوم س��ال 66 آغاز شد. مسئله 
مهم ديگری كه در اواخر سال 66 به وقوع پيوست، 
انش��عاب مجمع روحانيون مبارز از جامعه روحانيت 
مبارز بود. هدف اصلی افراد منش��عب ش��ده اعالم 
ليس��ت دلخ��واه و جداگانه ای ب��رای مجلس بود. 
جناح چپ جامعه روحانيت كه حال قصد انش��عاب 
داش��تند، اين بار نيز چون گذش��ته طی نامه ای به 
امام مس��ئله را مطرح كردن��د تا در آينده هرجا كه 
اقتض��ا می نم��ود از امام هزينه كنن��د. امام هم كه 
دائماً بر وحدت بين مسئولين تأكيد داشتند اما در 
واقعي��ت امر را جز اين می ديدن��د، با اين حال باز 
هم متذكر شدند كه انشعاب تشكيالتی برای اظهار 
عقيده مس��تقل اس��ت و نه اختالف ت��ا به ديگران 

پرخاش ش��ود. 
همه اين انحالل ها، انشعاب ها، اتهام ها و دفاع ها 
بزرگترين هدفی را كه دنبال می كرد كسب گلوگاه 
ق��درت در مجلس بود كه در نهايت بيش��ترين نفع 
آن در ص��ورت هم جناح بودن ب��ه دولت مهندس 
موس��وی می رس��يد و چنين نيز ش��د چرا كه پس 
از برگزاری انتخابات، قريب دو س��وم كرس��ی های 

مجلس به دس��ت نيروهای جناح چپ افتاد. 
در اواخ��ر تير ماه س��ال 1367 پيامی تكان دهنده 
پخش ش��د كه نه تنها توجه مردم ايران بلكه توجه 
جهاني��ان را به خود جلب نمود. در بخش��ی از اين 
پي��ام آمده بود: »و اما در م��ورد قبول قطعنامه كه 
حقيقتاً مس��ئله بس��يار تلخ و ناگواری برای همه و 
خصوصاً برای من بود، اين است كه من تا چند روز 
قبل معتقد به همان شيوه دفاع و مواضع اعالم شده 
در جن��گ بودم و مصلحت نظام و كش��ور و انقالب 
را در اجرای آن می ديدم ولی به واس��طه حوادث و 
عواملی كه از ذكر آن فعاًل خودداری می كنم، و به 

اميد خداوند در آينده روش��ن خواهد شد و با توجه 
به نظر تمامی كارشناس��ان سياسی و نظامی سطح 
باالی كش��ور، كه من به تعهد و دلسوزی و صداقت 
آن��ان اعتم��اد دارم، با قبول قطعنام��ه و آتش بس 
موافق��ت نمودم ... و جام زهرآلود قبول قطعنامه را 
سركش��يدم و در برابر عظمت و فداكاری اين ملت 
بزرگ احس��اس شرمس��اری می كنم ... مردم عزيز 
و ش��ريف ايران، من فرد فرد شما را چون فرزندان 
خويش می دانم و ش��ما می دانيد كه من به ش��ما 
عش��ق می ورزم و شما را می شناسم ؛ شما هم مرا 
می شناس��يد. در ش��رايط كنونی آنچه موجب امر 
ش��د تكليف الهی ام بود. ش��ما می دانيد كه من با 
شما پيمان بس��ته بودم كه تا آخرين قطره خون و 
آخرين نفس بجنگ��م ؛ اما تصميم امروز فقط برای 
تش��خيص مصلحت ب��ود و تنها به امي��د رحمت و 
رض��ای او از هرآنچ��ه گفتم گذش��تم و اگر آبرويی 
داش��ته ام ب��ا خدا معامل��ه كرده ام. عزيزانم ش��ما 
م��ی دانيد كه تالش ك��رده ام كه راحتی خود را بر 
رضايت حق و راحتی شما مقدم ندارم. خداوندا، تو 
دانی كه ما سر س��ازش با كفر را نداريم ... اگر بند 
بند اس��تخوان هايمان را جدا س��ازند، اگر س��رمان 
را ب��االی دار برند، اگ��ر زنده زنده در ش��عله های 
آتشمان بس��وزانند، اگر زن و فرزندان و هستيمان 
را در جل��وی ديدگانم��ان به اس��ارت و غارت برند 
هرگز امان نامه كفر و ش��رك را امضا نمی كنيم.«  

هم��ان طور كه از اين عبارات جانس��وز پيداس��ت، 
ام��ام تا چند روز قبل از اين پي��ام معتقد به همان 
شيوه دفاعی بودند اما روشن شدن عامل اين تغيير 
نظ��ر را به آين��ده واگذار می كنن��د و پس از آن به 
نظر كارشناسان سياسی و نظامی استناد می نمايند. 
هيجده س��ال بعد در ط��ی نزاعی ك��ه بين دو تن 
از اصلی ترين كارشناس��ان سياس��ی و نظامی مورد 
اشاره امام واقع ش��د نامه محرمانه ای از امام فاش 
گردي��د كه در آن اين عبارات به چش��م می خورد: 
».... اينجان��ب با آت��ش بس موافقت م��ی نمايم و 
برای روشن ش��دن در مورد اتخاذ اين تصميم تلخ 
به نكاتی از نامه فرمانده سپاه كه در تاريخ 67/4/2 
نگاش��ته است اشاره می شود. فرمانده مزبور نوشته 
اس��ت تا 5 س��ال ديگر م��ا هيچ پي��روزی نداريم. 
ممكن اس��ت در صورت داشتن وسائلی كه در طول 
پنج س��ال بدس��ت آورديم قدرت عمليات انهدامی 
و يا مقابله به مثل را داش��ته باش��يم و بعد از پايان 
س��ال 71 اگر ما دارای 350 تي��پ پياده و 2500 
تان��ك و 3000 ت��وپ و 300 هواپيم��ای جنگی و 
300 هليكوپت��ر... – كه از ضرورتهای جنگ در آن 
موقع است – داشته باشيم،  می توان گفت به اميد خدا 
بتوانيم عمليات آفندی داشته باشيم. وی می گويد قابل 
ذكر اس��ت كه بايد توس��عه نيروی س��پاه به هفت 
براب��ر و ارتش به دو برابر و ني��م افزايش پيدا كند. 
او آورده اس��ت البت��ه آمريكا را هم باي��د از خليج 
فارس بي��رون كنيم و اال موف��ق نخواهيم بود. اين 
فرمان��ده مهمترين موفقيت طرح خ��ود را تهيه به 
موقع بودجه و امكانات دانس��ته است و آورده است 
كه بعيد به نظر می رس��د دولت و ستاد فرماندهی 
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كل ق��وا بتوانن��د به تعهد عمل كنن��د. البته با ذكر 
اين مطالب م��ی گويد باز هم بايد جنگيد كه ديگر 
ش��عاری بيش نيس��ت. آقای نخس��ت وزير از قول 
وزرای اقتصاد و بودجه وضع مالی نظام را زير صفر 
اع��الم كرده اند. مس��ئوالن جنگ م��ی گويند تنها 
س��الحهايی را كه در شكس��ت های اخير از دست 
داده اي��م به اندازه تمام بودجه ای اس��ت كه برای 
س��پاه و ارتش در س��ال جاری در نظر گرفته شده 
بود. مس��ئوالن سياسی می گويند از آنجا كه مردم 
فهميده اند پيروزی س��ريعی بدست نمی آيد شوق 

رفتن به جبهه در آنها كم ش��ده اس��ت...«  
اينه��ا هم��ه در حالی اس��ت ك��ه تنها ي��ك هفته 
پ��س از پذيرش قطعنامه، تهاجمی وس��يع توس��ط 
صدام و ب��ا كمك متحدان جهانی اش آغاز ش��د و 
اين هجوم وحش��يانه به حدی ب��ود كه در جنوب، 
خرمش��هر توس��ط نيروهای عراقی مج��دداً تا مرز 
س��قوط پيش��رفت. اما تاريخ ثبت نم��ود كه فرزندان 
روح ا... ك��ه از امت حزب ا... برخاس��ته بودند چگونه 
صاعق��ه وار و برق آس��ا آنان را شكس��ت دادند. آيا 

اين هم��ان مردمی بودند كه چ��ون فهميده بودند 
پيروزی س��ريعی بدس��ت نمی آيد ش��وق رفتن به 
جبهه در آنها كم ش��ده بود و يا فرش��تگانی بودند 
كه از آسمان نازل شده بودند؟ بايد از آن مسئولين 
سياس��ی و نظامی كه خستگی خود را به پای مردم 
گذاش��تند پرسيد كه آيا جز اين است كه مهمترين 
عامل در س��وق دادن مردم به جبهه ه��ا، تبليغات 

جن��گ اس��ت؟ باي��د از اداره كنن��دگان جامعه آن 
روز پرس��يد كه آيا سياس��ت ايجاد رفاه برای مردم 
ب��ه گون��ه ای كه فش��ار جنگ را ح��س نكنند و از 
طرفی عالی جل��وه دادن وضعيت جبهه ها به بهانه 
جلوگيری از تضعيف روحيه، سياس��ت درستی بوده 

اس��ت؟ و سوال آخر اينكه حق اعتمادی كه امام به 
تعهد، دلس��وزی و صداقتتان داش��ت را چگونه ادا 
نمودي��د؟ با دادن پيمانه ای آب به دس��ت امام به 

ش��يرينی همان اعتماد و يا...
حمي��د انصاری قائم مقام مؤسس��ه تنظيم و نش��ر 
آث��ار ام��ام در گفتگويی با خبرگزاری دانش��جويان 
اي��ران چنين می گويد: » بر اين نكته تاكيد می كنم 
ك��ه اصوالً ام��ام خمينی )ره( در ام��ور حكومتی و 
خصوصاً مسايل مهم آن ش��ديداً پايبند به مشورت 
با كارشناس��ان و مسئولين بودند و اين يك دستور 
دينی و قرآنی اس��ت كه در تاري��خ حكومت پيامبر 
اك��رم )ص( و ائمه اطهار )ع( نمونه های زيادی نقل 
ش��ده اس��ت ... .  مدت ها قبل از پذي��رش قطعنامه  
مكاتبات و جلس��ات مس��ئولين نظامی و سران قوا 
ب��ا امام وجود داش��ت. به صورت مش��خص از آنچه 
به ياد دارم آقای مهندس موس��وی، آقای محس��ن 
رضاي��ی و برخی ديگر از مس��ئولين س��پاه و ارتش 
در اين رابطه به امام نامه نوش��ته اند. آقای هاشمی 
رفس��نجانی نيز نامه مفصلی نوشتند. مسئول دولت 

وقت )آقای مهندس موس��وی( با تش��ريح وضعيت 
اقتص��ادی و اجتماع��ی كش��ور صراحتاً خواس��تار 
تصمي��م عاجل ش��ده بود. نظ��ر وزارت خارجه هم 
همي��ن ب��ود. فرماندهان اصلی جنگ ني��ز به دليل 
ش��رايط خاص حاكم بر جنگ و دخالت مس��تقيم 
ناوه��ای آمريكاي��ی در منطق��ه و زدن هواپيم��ای 
مس��افربری و از همه مهم تر كاربرد وس��يع س��الح 

ش��يميايی از س��وی عراق معتقد بودن��د كه تداوم 
جنگ � بصورت كنونی آن � امكانپذير نمی باشد. » 
ب��ا پايان يافت��ن جن��گ تحميلی و الزمه ش��روع 
س��ازندگی، مج��داداً اختالف��ات باال گرف��ت. اين 
اختالفات به دو بخش عمده قابل تقس��يم اس��ت. 

اول سياس��ت های اقتصادی دول��ت و بعد انتخاب 
وزرا و ارائه آنها به مجلس س��وم. در زمينه  بخش 
اول به بخش��ی از س��خنان حضرت آيت ا... خامنه 
ای در آن زم��ان اكتف��ا م��ی كني��م: » هيچ چيز 
غ��م انگيز ت��ر از اين نيس��ت كه م��ا منابع ثروت 
خود را كه تمام ش��دنی اس��ت، صرف شكم مردم 
كني��م و نياز ه��ای زودگذر مقطعی را به وس��يله 
اي��ن مناب��ع برطرف كني��م اين ث��روت بايد برای 
س��ازندگی كشور براساس آرمان ها صرف شود .... 
آن كس��انی ك��ه خيال می كنن��د بخش خصوصی 
باي��د حذف ش��ود و امكان س��رمايه گذاری بخش 
خصوص��ی در تولي��د و تجارت وجود ن��دارد، آنها 
اش��تباه  در  اس��الم  اقتص��ادی  مس��ائل  درك  در 
هس��تند.«  اينگونه اختالفات مخصوصاً در موضوع 
تعيين وزرا باعث ش��د ت��ا ميرحس��ين تصميم به 
اس��تعفا بگيرد. ام��ا حتی امام و آيت ا... خامنه ای 
رئيس جمه��ور وقت نيز اين موض��وع را از طريق 
روزنام��ه جمهوری اس��المی در تاري��خ 67/6/15 
متوج��ه ش��دند و اي��ن در حالی بود ك��ه مخاطب 
اس��تعفا نامه ،رئي��س جمهور ب��ود. رئيس جمهور 
با در نظر گرفتن ش��رايط كش��ور، پاي��ان عمليات 
مرص��اد و آغ��از گفتگوهای آتش بس، اس��تعفا را 
نپذيرفتند. ام��ام نيز پ��س از حمايتهای گوناگون 
در طول اين مدت طی نامه ای عتاب آميز به مير حسين 
نوش��تند: »جن��اب آق��ای موس��وی نخس��ت وزير 
محترم نامه ی اس��تعفای ش��ما باعث تعجب ش��د. 
ح��ق اين بود ك��ه اگر تصميم بدين كار داش��تيد، 
الاق��ل من و يا مس��ئولين رده ب��االي نظام را در 
جريان مي گذاش��تيد. در زماني كه مردم حزب اهلل 
براي ياري اس��الم، فرزن��دان خود را ب��ه قربانگاه 
مي برن��د چه وقت گله و اس��تعفا اس��ت. ش��ما در 
س��نگر نخس��ت وزيري در چارچوب اسالم و قانون 
اساس��ي به خدمت خود ادام��ه دهيد، در صورتي 
كه نس��بت ب��ه بعضي از وزرا به توافق نمي رس��يد 
چون گذش��ته عمل ش��ود. اين حق قانوني مجلس 
اس��ت كه به هر وزيري كه ماي��ل بود، رأي دهد. 
تعزي��رات از اين پس در اختيار مجمع تش��خيص 
مصلح��ت اس��ت كه اگر صالح بداند ب��ه هز ميزان 
كه مايل باش��د، در اختيار دولت قرار خواهد داد. 
همه باي��د به خدا پناه ببريم و در مواقع عصبانيت 
دس��ت به كارهايي نزنيم كه دشمنان اسالم از آن 

س��وء اس��تفاده كنند.« 
م��ام خمينی )ره( در  ز رحل��ت حضرت ا پ��س ا
خرداد ماه س��ال 68 و انتص��اب آيت ا... خامنه ای به 
رهبری از جانب مجلس خبرگان، مير حسين موسوی 
لبته در  صحنه سياس��ت را ب��ه كلی ترك كرد. ا
بر حضور وی  نتخابات ش��ايعاتی مبن��ی  ا چن��د 
مط��رح ش��د و جناح چپ بس��يار ت��الش نمود 
و بعنوان چه��ره ای محبوب  ز ا ت��ا ب��ار ديگ��ر ا
بدنبال فرصت  ما وی همچن��ان  ا اس��تفاده كند 
 20 ي��ران به مدت  ا مناس��ب تری بود و مردم 
س��ال فقط تصوير مير حس��ين را در گوشه ای 

از مجم��ع تش��خيص مصلح��ت م��ی ديدن��د.
***

ميرحس�ين موس�وی بن�ا ب�ر برخ�ی دالي�ل تصمي�م به اس�تعفا م�ی گي�رد. اما حت�ی امام و آي�ت ا... 
خامن�ه ای رئي�س جمه�ور وقت نيز اين موض�وع را از طري�ق روزنامه جمهوری اس�امی در تاريخ 
67/6/15 متوج�ه م�ی ش�وند  و اي�ن درحال�ی اس�ت كه مخاط�ب اس�تعفا نام�ه رئيس جمه�ور بود.
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بيت حضرت ام��ام، خود حاج آقا مصطفی بود كه به طور 
مستقيم توسط آقای عس��گراوالدی رابطه برقرار می شد 
كه ايشان از جمله طلبه هايی بودند كه با آقايان خرازی و 
اس��تادی همدوره بودند و در درس خارج امام هم شركت 
می كردند. ش��ورای مركزی حزب مؤتلفه مركب از دوازده 
نفر بود كه از س��ه گروه تركيب ش��ده ب��ود. يكی فعاالن 
مسجد ش��يخ علی مثل شهيد صادق امانی، شهيد صادق 
اس��المی، مرحوم حاج حسين رحمانی وشهيد سيد اسد 
اهلل الجوردی. يك گروه ازمس��جد امين الدوله بودند مثل 
آقای عسگراوالدی و آقای حاج حبيب اهلل شفيق و توكلي 
و گروه ديگر از مس��جد اصفهانی ها مثل آقای ميرمحمد 
صادقی و آقای ميرفندرسكی و مرحوم آقای بهادران. شهيد 
اسالمی در جريان ترور حسنعلی منصور به دليل فعاليت 
سياسی، همراه ديگر اعضای مؤتلفه دستگيرشدند. ايشان 
دو س��ال در زندان بودند. بعد از آزادی همكاری خود را با 
مؤتلف��ه ادامه دادند. مدتی نيز با مجاهدين خلق همكاری 
كردند تا در س��ال 56 متوجه انحراف اين گروه ش��دند و 
به آگا  ه  س��ازی دوس��تان پرداختند. ايشان يكی از افراد 
هس��ته مركزی مب��ارزات مردمی بعد از س��ال 56 بودند. 
انقالب كه پيروز ش��د ايشان در كميته اس��تقبال از امام 
بودند. سپس عضو شورای مركزی حزب جمهوری اسالمی 
ش��دند و مسئول امور اس��تان های حزب. سپس از طرف 
شهيد رجايی به عنوان وزير بازرگانی معرفی شدند كه بنی 
صدر قبول نكرد. نهايتاً به عنوان سرپرست و سپس معاون 
پارلمانی وزارت بازرگانی منصوب شدند. شهيد اسالمی آدم 
عجيبی بود. نصفی از درآمدش را در راه خدا برای مبارزات 
می گذاشت و هيچ ابايی هم نداشت. مثاًل برای ختم حاج 
آقا مصطفی در مسجد ارك ايشان رفت از علما يكی يكی 
امضاء گرفت، بعد رفت كالنتری و گفت مسئوليتش با من. 
همان جلسه  ای كه در مس��جد ارك آقای روحانی منبر 
رفتن��د و لفظ امام را به كار بردن��د و ريختند و گرفتند و 
زدند. در راه امام يك آدم واقعاً جان باخته ای بود. ساواك 
هم دنبالش بود. يك كتابی هم چاپ شده با عنوان شهيد 
صادق كه اس��ناد مبارزاتی ايشان در ساواك است. ايشان 
اهل تش��ريفات نبود. با يك دوچرخه رفت و آمد می كرد. 
بعد هم كه به وزارت رفت يك شورلت ايشان را می برد و 
می آورد. هيچ وقت برای خانواده استفاده نمی كرد. راننده 
فقط ايش��ان را می آورد و می برد. ما را هم اينطور تربيت 
كردند. برادر من از نردبان افتاده بود ودس��تش شكس��ته 
بود. من آن زمان در دادس��تانی بودم و يك ماش��ين پژو 
دراختيارم بود. مادرم گفتند: او را به دكتر ببر. گفتم: بيت 
المال است نمی برمش. من آدم خوبی نيستم كه بخواهم 
جانماز آب بكش��م، اما م��ی خواهم بگويم اين فرهنگ در 
خانواده ما بود. آن جلس��اتی كه با شهيد بهشتی داشتند 
و آقايان ش��فيق، رجايي، رفيق دوس��ت، محمود كريمي، 
بادامچي��ان، فقيهی، مقصودی، رس��ايی و دكتر توحيدی 
بودند، گاهی جلس��ه ش��ان منزل ما می افتاد. پس از آن 
بحثهايی كه انجام می دادند، يك غذای مختصر ساده ای 
مثل نان وپنير و گردو يا پنير و سبزی با هم می خوردند و 

جلسه شان تمام می شد. 
 :شورای مرکزی حزب چگونه تشکيل شد و افراد 

بر اساس چه معيارهایی انتخاب شده بودند؟
برای پاس��خ اين مطلب بايد باز گرديم به آن گروهی كه 
گفتم قبل از انقالب با هم ارتباط داشتند وهسته مركزی 
مب��ارزات مردم��ی و راهپيمايی ها بودند. مثاًل مس��ئول 
انتظام��ات راهپيمايی ها ابوی ما بود. در خانه ما جلس��ه 

حزب�ی و  مّل�ی  تعه�د  ع�دم 
نق�دی تاریخی بر مواضع حزبی و اجرایی ميرحس�ين موس�وی

در حالی که ميرحسين موسوی، همواره سعی دارد خود را نخست وزیر موفق دوران دفاع مقدس ناميده 
و از عملکرد چپ گرایانه خود در حزب و روزنامه جمهوری اسامی، به شدت دفاع نماید؛ اما افرادی که 
در آن دوران مدیریت و مواضع سياسی موسوی را از نزدیک لمس کرده و با آن برخورد داشته اند، بعضًا 
نظراتی کامًا متفاوت دارند. یکی از این افراد عليرضا اس�امی فرزند شهيد محمد صادق اسامی است 
که از دوران نوجوانی به دليل فعاليت های مبارزاتی بس�يار وس�يع پدرش ، زندگی گره خورده با انقاب 
داش�ته و خود نيز در طول س�ال های پس ازانقاب در ِسَمت های گوناگون، مشغول فعاليت بوده  است. 
ایش�ان درحال اخذ دکترای امنيت ملی می باش�ند و از رفتارهای حزبی و برخورد های اجرایی مهندس 

موسوی خاطراتی دارند که در ذیل به بخشی از آن ها اشاره شده است:

  محم�د نهاون�دی ف�ر

 :قب�ل از ش�روع بحث لطفاً مختص�ری در مورد 
سوابق مبارزاتی شهيد اسامی توضيح بفرمائيد. 

پدر بنده تقريباً از سال 1326 در گروهی به نام "شيعيان" 
با مرحوم حاج صادق امانی فعاليت های خود را آغاز كردند. 
دفتری در ضلع جنوبی پارك شهر داشتند كه درآن عليه 
بی دينی فعاليت می كردند و س��عی در گس��ترش اسالم 
داش��تند. ايش��ان در ادامه مبارزات خود، به همراه شهيد 
رجايی، شهيد درخش��ان وديگر دوستان با نهضت آزادی 
به عنوان يك ش��اخه مس��لمان جدا ش��ده از جبهه ملی 

همكاری می كردند. بعداز ش��روع نهضت امام، ايش��ان و 
بقيه همرزمانش��ان به صف مجاهدين خط امام پيوستند. 
شهيد اسالمی عضو شورای مركزی مؤتلفه شدند. مؤتلفه 
اسالمی به دستور امام و در منزل ايشان شكل گرفت. اينها 
از امام خواس��تند در صورت نبود ايش��ان، كسی را معرفی 
كنند تا با ايش��ان هماهنگ باشد. امام پس از بررسی افراد 
مختلف در جواب فرمودند من به ش��هيد بهشتی و شهيد 
مطهری اطمينان دارم و آق��ای انواری وآقای مواليی. اين 
چهار نفر بعنوان شورای فقهای مؤتلفه بودند. رابط اينها با 
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سخنرانی ها و جاذبه هايی كه داشت، نهايتاً موفق شد در 
انتخابات رياست جمهوری پيروز شود. امام هم رأی مردم 
را تنفيذ كردند و با ملت حركت كردند. شايد از اين تعبير 
قرآن اس��تفاده كردند كه خداوند به حضرت موس��ی)ع(

خط��اب می كن��د: )) فما اعجلك عن قومك يا موس��ی 
(( )چ��را از قومت جلوتر حرك��ت می كنی(. چرا كه امام 
خودش��ان با بنی صدر مخالف بودند لكن می خواس��تند 
مردم خود به اين نتيجه برسند. روحانيت مبارز تهران هم 
همراه و همگام شد يا به دليل مصلحت و يا ازروی وظيفه 
مثل شهيد محالتی كه از طرف امام ماًمور شده بود تا با 
نزديك شدن به بنی صدر تا آنجا كه می شود اَعمال او را 
كنترل كند. من كتابی نوشتم به نام )عدم انسجام ملی( 
كه تحليل جريان بنی صدر است وبه اين مسائل در آنجا 
اش��اره شده است. بنی صدر يك دفتر هماهنگی با مردم 
داش��ت و يك دفتررياس��ت جمهوری . گاردی هم ايجاد 
كرده بود به عنوان گارد رياس��ت جمهوری. گروهك ها با 
اوخيلی هماهنگ بودند. مثل حزب رنجبران و س��ازمان 
مجاهدي��ن خلق و در كل اكثريت قريب به اتفاق افرادی 
ك��ه دردفترش بودند، افراد شايس��ته ای نبودند ومعموالً 

سابقه دار بودند. روزنامه ای داشت به نام انقالب اسالمی 
و در آن يادداش��ت هايی می نوش��ت با عنوان گزارش به 
م��ردم، به بهانه بيان خاطرات روزانه اش كه بوس��يله آن 

جامعه را ملتهب می كرد. روزنامه های زيادی به اين فضا 
دامن می زدند. ش��هيد قدوسی من را خواستند و گفتند: 
امام فرم��وده اند اين روزنامه ها را جمع كنيد. من هم با 
چند ش��رط قبول كردم و اينها با حكم دادس��تانی جمع 
شدند. موضوع نخس��ت وزيری هم يك موضوع اختالف 
ب��ود. چون مجلس و بنی صدر و حزب هر كدام يك نظر 
داشتند و رس��يدن به وحدت خيلی سخت بود. تا اينكه 
ش��هيد رجائی انتخاب ش��د. از طرفی در سال 59 جنگ 
شروع ش��د. بحث ش��كنجه زندانيان مطرح ش��د لذا به 
دستور امام گروهی برای بررسی شايعه شكنجه تشكيل 
شد كه شهيد محمد منتظری، آقای بشارتی، آقای دادگر 
و چند نفر ديگر عضو آن بودند. اينها هم پس از بررس��ی 
گفتند، مس��ئله ای نبوده و يك تخلف��ات جزئی صورت 
گرفته كه رس��يدگی شد. موضوع ديگر ماجرای نوار آيت 
بود. يكی از منافقين از طرف بنی صدرمأمور می ش��ود تا 
با ش��هيد آيت صحبتی كند و مخفيانه صدای ايش��ان را 
ضبط مي كند. پس از انجام اين كار، بعضي قسمت هاي 
متن نوار موجود را سانسور كردند و با عنوان طرح توطئه 
توس��ط حسن آيت انتش��ار دادند. اينها يك سناريو عليه 

شهيد آيت و حزب بود مبنی بر اين كه اينها چماقدارند، 
قدرت طلبند و..... موضوع ديگر غائله چهارده اسفند بود 
كه در دانشگاه تهران رخ داد و هر كس ريش داشت و يا 

سرگروه های تظاهرات ش��كل می گرفت. انتظامات 40 
تا فرمانده داش��ت. مثاًل يكی ازس��رگروه های انتظامات 
راهپيماي��ی ها، ش��هيد بروج��ردی بود. اف��راد ديگری  
مانند آقايان ذوالقدر و س��عيد حجاريان نيز بودند. اينها 
می آمدند و جلس��اتی در منزل ما تش��كيل می دادند و 
تظاه��رات را زير نظر اين مركزيتی كه عرض كردم اداره 
م��ی كردند. يكی از تصميماتی ك��ه گرفتند اين بود كه 
حزبی را تش��كيل دهن��د. چون معلوم نب��ود كه انقالب 
پيروز بش��ود، برای اينكه ساواك حس��اس نشود اسمی 
براي تشكيالتشان انتخاب نكردند. تمام اعالميه هايی كه 
زيرش نوش��ته می ش��د "زنده و برقرار باد حكومت عدل 
اسالمي"، مال اين گروه است. بعد تصميم گرفتند كه به 
سه گروه تقسيم شوند تا اگر گروه اول لو رفت و دستگير 
ش��د، گروه دوم بياي��د و ادامه دهد، و اگ��ر گروه دوم لو 
رفت، گروه سوم بيايد. آقای عسگراوالدی مأمورشدند تا 
برون��د خدمت حضرت امام در پاريس و با ايش��ان راجع 
به تش��كيل حزب صحبت كنند. حاال اين هم داستانش 
مفصل است اما در اين حد می گويم كه امام می فرمايند: 

بمان با هم می رويم ايران. 
وقت��ی كه آمدند ايران، مجدداً راهپيمايی و نهايتاً در 22 
بهم��ن كه انقالب پيروز می ش��ود، دوباره اينها می روند 
پي��ش امام و می گويند ق��رار بود بياييد اي��ران درباره 
تش��كيالت صحبت كنيم. امام می فرمايند، منعی ندارد 
ش��ما حزب را ايجاد كنيد. لذا آق��ای خامنه ای و آقای 
باهنر دو سه روزی آمدند منزل ما، زير كرسی می نشستند و 
اساس��نامه حزب را آنجا نوشتند. حزب كه اعالم شد، 
معرفی ها شروع شد. ش��هيد بهشتی می خواستند از 
اقشار مختلف در اين حزب حضور داشته باشند. مثاًل 
چون آقای موس��وی اردبيلی پايگاهش��ان در مسجد 
اميرالمؤمنين خيابان كارگر شمالی بود و يك ارتباطی 
داش��تند با بعض��ی از تيپ های مختلف دانش��جويی و 
روش��نفكرمآب، اين تيپها جذب بحث های ماترياليست 
ايش��ان می شدند. ايش��ان بعضی را معرفی می كردند. 
چون خود ش��هيد بهشتی هم با دانشجويانی مثل دكتر 
غف��وری فرد، دكتر عباس��پور و ديگران ارتباط داش��ت 
اينها را ايشان آورد. ازطرفی هم با مؤتلفه ای ها ارتباط 

داشت و افرادی پيشنهاد می شدند. 
 :گویا گزینش خيلی خاصی نبوده است. 

ن��ه، عرض كردم. كام��اًل توافقی بود. مثاًل يك ليس��ت 
تهي��ه می كردي��م می گفتيم 10 تا از اينها باش��د، 10 
تا ازآنها. از اش��خاصی مثل دكتر آيت، دكتر پيمان هم 
دع��وت كردند. حتی از بنی ص��در هم دعوت كردند. او 
گفت قطب زاده هست، من نمی آيم. بعضی ها نيامدند، 
بعضی ها يك جلس��ه آمدند. تركيب خاصی كه امروز ما 
حس��اب كنيم نبوده است. به اين علت بود كه اشخاص 
مختلفی آمدند. در نهايت رأی گيری كردند و اين س��ی 

نفر انتخاب شدند. 
 :ب�ا توج�ه ب�ه اینک�ه ش�ما در آن زم�ان در 
دادس�تانی فعال بودی�د، لطفًا مق�داری در مورد 
جری�ان مقابل حزب و چگونگی ش�کل گيری آن 

توضيح بفرمایيد. 
يك جريانی به نام جريان بنی صدر بود. علی رغم تذكرات 
و بيانات حضرت امام كه به صورت سخنرانی و غيرصريح 
قبل از انتخابات بيان شده بود، كه به كسانی رأی بدهيد 
كه بشناسيد، ازخارج نيامده باشند وغيره، مردم اين پيام 
را متوجه نشدند. بنی صدر هم آمد و سوار بر موج شد و با 

آقای موسوی اردبيلی پايگاهشان در مسجد اميرالمؤمنين خيابان كارگر شمالی بود و يک ارتباطی داشتند 
با بعضی از تيپ های مختلف دانشجويی و روشنفكرمآب، اين تيپ ها جذب بحث های ماترياليست ايشان 
می ش�دند. ايش�ان بعضی را به حزب جمهوری اس�امی معرفی می كردند، از جمله: مير حس�ين موسوی
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عضو كميته و س��پاه و حزب بود، می گرفتند و می زدند. 
البته قبل از آن هم بنی صدر در ميدان شهدا و يا ميدان 
آزادی مراسمی داش��ت كه مثاًل روز عاشورا كه جمعيت 
سوت و كف می زدند. مطلب ديگر اغتشاش گروهك های 
مس��لحی بود كه يا از پادگانها اسلحه برداشته بودند و يا 
از خارج می آوردند. بعن��وان مثال: ما درگمرك فرودگاه 
مهرآباد يك محموله ای گرفتيم كه برای بنی صدر آمده 
بود كه در آ ن چند جعبه اس��لحه كالش��ينكف، كلت و 

مقداری صدا خفه كن بود. 
 :این واقعه برای چه زمانی است ؟ 

مربوط به قبل از درگيری ها اس��ت. اين نشان دهنده 
برنام��ه مند بودن آنها در اين زمينه بود. كس��انی كه 
از قب��ل از انق��الب عض��و مجاهدين خلق )س��ازمان 
منافقي��ن ( بودن��د در بعض��ی از جلس��ات خصوصی 
ش��ان در زندان ها گفته بودند كه م��ا باالخره روزی 
ب��ا اين روحانيت جنگ م��ی كنيم. در طول اين مدت 
ظاهراً خود را همراه نش��ان دادند تا وقت آن برس��د. 
موض��وع ديگر رس��يدن منافقين به بن بس��ت بود كه 
اع��الم كردند وارد ف��از نظامی می ش��وند. 60/3/15 
توقي��ف روزنام��ه بنی ص��در بود كه انقالب اس��المی 

ن��ام داش��ت. 60/3/20 عزل بنی ص��در از فرماندهی 
كل قوا توس��ط امام بود كه يك��ی از عوامل اصلی آن 
تن��ش بوجود آمده بين ارتش و س��پاه بود. 60/3/25 
ش��هيد بهشتی اليحه قصاص را تهيه و مطرح كرد كه 

جبهه ملی عدم انس��انی و اسالمی بودن اين اليحه را 
مدعی ش��د. ام��ام اطالعيه ای مبنی ب��ر ارتداد جبهه 
ملی صادر فرمودند، زيرا ايش��ان كسی كه منكر يكی 
از ضروريات دين ش��ود را كافر می دانستند. از طرفی 
ب��ه نهضت آزادی نيز اولتيماتوم دادند كه اگر از اينها 
برائ��ت نجوين��د آنها را هم مرتد اع��الم خواهند كرد. 
60/3/29  ط��رح عدم كفايت سياس��ی بنی صدر در 
مجلس مطرح شد. امام ملت را به آگاهی و هوشياری 
دعوت كردند و فرمودند خبرهايی هس��ت. 60/3/30 
پس از تصويب عدم كفايت سياس��ی بنی صدر، از بعد 
از ظهر اغتشاش��ات و آتش زدن ها در تهران ش��روع 
شد. بنی صدر در منزلی كه متعلق به يكی از اقوامش 
در خيابان ش��ريعتی بود پنهان ش��د. ش��هيد قدوسی 
ب��ه ما گفتن��د: برويد و او را كنت��رل كنيد. من گفتم: 

دس��تگيرش كنيم؟ ايش��ان فرمودند: نه امام فرموده 
ان��د تا مجل��س او را عزل نكرده، اق��دام نكنيد و فقط 
مراقب او باش��يد. بعد س��پاه از م��ا تحويل گرفت و او 
هم فرار كرد. اگر كس��ی واقعاً وقايع آن ايام را بررسی 
كن��د خواه��د ديد كه با وجود اين فض��ای ملتهب در 
جامعه و هدايتی كه جبهه متحد ضد انقالب از خارج 
می ش��د، امام چه رهبری مقتدرانه ای را انجام دادند. 
بحث كس��الت و فوت امام و جانش��ينی ايش��ان براي 
بني صدر مطرح بود، به همين علت بنی صدر دس��تور 
داد سران نظام را ترور كنند. حزب جمهوری روزهای 
يكش��نبه جلساتی داش��ت هم برای شورای مركزی و 
هم برای نمايندگان س��ه قوه. اين جلس��ات مكرر بپا 
ش��ده بود و مس��ئوليت تهي��ه كارت و دعوت از افراد 
بر عه��ده محمدرضا كاله��ی عنصر نفوذی س��ازمان 
مجاهدي��ن خل��ق )منافقي��ن( بود. وي هم��ه را برای 
جلسه هفتم تير دعوت می كند و برحضور آنها تأكيد 
می كند. حتی ش��هيد اس��المی را به اصرار به داخل 

جلس��ه فرس��تاده بود. 
 :اعضای حزب به چند دس�ته تقسيم می شدند 

و اختاف آنها از کجا ناشی شد ؟ 

حزب س��ه گروه بودند كه اين دس��ته بندی تقريباً پس از 
هفتم تير شكل گرفت. يكی جريان مبارزين قبل از انقالب 
بودند. مثل مؤتلفه و اشخاصی چون آقايان عسگر اوالدی، 
بادامچيان و الجوردی، حاج س��عيد امان��ي و حائري زاده. 

گروه ديگر دانش��جويان و روش��نفكرانی بودند كه سابقه 
مبارزه طوالنی نداش��تند، مثل آقايان ميرحسين موسوی، 
محجوب، فرشاد مؤمنی، زورق و محمدرضا بهشتی. اينان 
كس��انی بودند كه در دو سه سال اخير به انقالب پيوسته 
بودند و اصاًل سنشان به مبارزان قديمی نمی خورد. گروه 
سوم هم ميانه رو بودند. اشخاصی مثل آقايان فرزاد رهبری، 
شمسايی، حسين سبحانی و ميرمحمدی و به تعبير مقام 
معظم رهبري طايفه ي سوم. البته اختالفات از اول شكل 
گيری در حزب بود ولی زمينه بروز و ظهور نداش��ت. مثاًل 
پ��در من نام��ه ای دارند كه در آن نوش��ته اند: چون آقای 
ميرحسين موسوی كه سردبير روزنامه جمهوری اسالمی اند، 
مقاالت��ی راجع به مصدق و ملی گرايی می نويس��ند، اين 
روزنامه ارگان حزب جمهوری اسالمی نيست و من به اين 
دليل استعفاء می دهم. اما چون در آن زمان درگيری اصلی 

با بنی صدر و منافقين بود، اين مسائل پررنگ نبود و شهيد 
بهش��تی س��عی در اتحاد نيروها داشتند. اما پس از انفجار 
وقتی اولي��ن كنگره حزب در جماران در اردوگاه ش��هيد 
باهنر برگزار ش��د چون بعد از حادثه هفتم تير بود، باز هم 
اختالفات خيلی قوی نبود ولی در كنگره دوم حزب كه در 
مدرسه شهيد مطهری برگزار شد، بدنه حزب را طرفداران 
نيروهای مبارز اصيل تش��كيل می دادند. به نظر من آقای 
هاشمی رفسنجانی اينطور احساس كردند كه اگر اآلن رأی 
گيری كنند شورای مركزی يك دست از اين گروه می شود 
لذا پيش��نهاد دادند كه برای حفظ وحدت، همان شورای 
مركزی س��ابق ابقا ش��ود. يعنی رأی گيری كه طبق روال 
بايد انجام می شد، انجام نشد و اين اختالفات بود تا سال 
66 كه حزب تعطيل ش��د و از جانب ديگر هم در نخست 

وزيری ادامه پيدا كرد. 
 :پيش�نهاد آقای موس�وی برای نخست وزیری 
ب�ه خصوص دردور دوم چه فراز ونش�يب هایی به 

همراه داشت؟
آقای خامنه ای كه دور اول رئيس جمهور ش��دند، آقای 
واليت��ی را مطرح كردند . آقای واليتی رأی كافی نياورد. 
س��پس آقای ميرسليم مطرح ش��د و بعد از ايشان آقای 
موسوی . در دور دوم رياست جمهوری آيت ا... خامنه ای ، ايشان 
قصد شركت نداش��تند امام گفتند بر شما واجب است ، 
نامزد رياست جمهوری شويد . ايشان عرض می كنند: من 
به شرطی قبول می كنم كه نخست وزيری جديد معرفی 
كنم و امام اين ش��رط را پذيرفتند. آقا در فرودگاه مشهد 
به خبرنگاران گفتند : به زودی نخس��ت وزيری جديد را 
معرفی می كنم. اما وقتی برگشتند تهران  ايشان می روند 
خدمت امام و می گويند : اگر شما حكم بدهيد من ايشان 
را قب��ول می كنم. امام قبول نم��ی كنند. آقا می گويند: 
فتوا بدهيد من مقلد شما هستم و عمل می كنم. امام باز 
هم نمی پذيرند. به نقلی آقای خامنه ای می گويند: من 
نگران قيامت هستم. امام می فرمايند: به اجداد مطهرتان 
اقت��دا كنيد كه دو نفر از آنها همين رويه را داش��تند. لذا 

حجت بر آقا تمام شد و آقاي موسوي را معرفي كردند. 
 :علت این تغيير نظر امام چه بود؟

بخشی از اين علت را آقای محسن رضايی گفتند: كه من 
دو بار وس��اطت آقای موسوی را نزد امام كردم. چراكه اگر 
ايشان عوض شود روحيه رزمنده ها ضعيف می شود. برای 
اينكه مقداری فضای آن ايام ملموس شود چند مثال عرض 
می كنم: در حوزه اقتصاد آقای عس��گر اوالدی رفته بودند 
خدمت امام و از ايشان راهنمايی خواسته بودند، امام يك 
فرمول كلی می دهند و می فرمايند: هركاری كه مردم در 
توانشان است، خودش��ان انجام دهند و هركاری كه مردم 
نمی توانند، دولت انجام دهد و در س��اير كارهای بينابين 
مشترك باشند. آقای عسگر اوالدی برای اجرای اين امر با 
مخالفت دولت و اشخاصی چون آقايان ميرحسين موسوی 
و بهزاد نبوی مواجه می شود. آقای بهزاد نبوی در آن زمان 
وزير مشاور در امور اجرايی و رئيس بسيج اقتصادی بودند. 
مثاًل اعالم كردند خروج برنج از اس��تانهای شمالی ممنوع. 
هركس��ی 10 كيلو برنج می آورد با او برخورد می كردند. 
می گفتند: برنج بايد در اس��تان بماند. پس اين ديد بسته 
اقتصادی مربوط به آقای عسگر اوالدی نبود، اين ديد دولت 
و شخص آقاي موس��وي بود. در آن زمان مجلس از آقای 
عسگر اوالدی كه وزير بازرگانی بودند سؤال كردند كه چرا 
70 كش��تی باری در اس��كله ها متوقف است؟ من در آن 
زمان برای تحقيق به اس��تان هاي جنوبي و جزيره قش��م 

پ�در م�ن نام�ه ای دارن�د ك�ه در آن نوش�ته ان�د: چون آقای ميرحس�ين موس�وی ك�ه س�ردبير روزنامه 
جمه�وری اس�امی ان�د، مقاالتی راجع به مص�دق و ملی گرايی می نويس�ند، اين روزنام�ه ارگان حزب 
جمه�وری اس�امی نيس�ت و من به اين دليل اس�تعفاء می ده�م. البته اين نامه بنا بر داليلی منتش�ر نش�د.

شهيدان سيد اسد ا... الجوردی و محمدصادق اسامی
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رفته بودم و خودم 70 كش��تی را ش��مردم. ايران به خاطر 
اينكه ظرفيت كافی براي تخليه نداشت، هزينه توقف برای 
تخليه بار به اينها می پرداخت. ما با ارز حدود هفت تومان  
دفاع از كش��ور را آغاز كرديم و با اين ش��رايط آقای عسگر 
اوالدی با اعتبارات و فعاليتی كه كرده بود، توانسته بود اين 
مقدار كاال بياورد تا ما در شرايط جنگی كه هستيم، بتوانيم 
تأمين ش��ويم چرا كه تحريم ه��م بوديم و بايد برای ادامه 
دفاع امكانات می داشتيم. من در جبهه با پسر آقای عسگر 
اوالدی همس��نگر بودم. بنده خدا جرأت نمی كرد بگويد 
من پسر فالنيم. آقايان پرورش، ناطق نوری، عسگر اوالدی، 
مرتضی نبوی، واليتی و توكلی شده بودند انجمن اسالمی 
هيئت دولت آقای موسوی كه می خواستند استعفا بدهند 
كه امام نپذيرفتند. آقای عسگر اوالدی گفتند: بخاطر من 
فشار به مردم زياد است، اجازه بدهيد من بروم و امام اجازه 

دادند و فقط ايشان استعفاء داد. 
مث��ال ديگر اينكه، روزنامه رس��الت كه چند فقيه آن را 
تأس��يس كرده بودند و تالش فراوانی در تقويت فضای 
مذهب��ی و اصولگراي��ی جامعه داش��ت ، مقاالت��ی را با 
موض��وع نقد بحث بودجه از آقای احمد توكلی به چاپ 
می رس��اند . از طرف دولت رفتند و اعتراض كردند كه 
اينها دارند اسناد محرمانه را غير رسمی پخش می كنند. 
لذا امام انتشار روزنامه رسالت را در جبهه ممنوع كردند 
تا مبادا روحيه رزمندگان آسيب ببيند. در مورد جريان 
مك فارلين وقتی كه هشت نفر از نمايندگان اصولگرای 
مجل��س از آقای واليتی كه عضو حزب هم بود ، س��ؤال 
می كنند كه داس��تان چه ب��وده و توضيح می خواهند، 
ام��ام فرمودند : فاي��ن تذهبون. آنها معروف ش��دند به 

اصحاب ثمانيه. 
 م��ا در چنين فضايی بودي��م و ديد حضرت امام هم اين 
بود كه آنچه كه موضوع اصلی جامعه است يعني جنگ، 
بايد محور باش��د و بقيه بايد كنار برود. لذا پس از اينكه 
آقا به امر امام، آقای موسوی را به مجلس معرفی كردند، 
مجلس از امام كسب تكليف كرد كه وظيفه ما چيست ؟ 
امام فرمودند: ش��ما به تكليف نمايندگی تان هر طور كه 
اقتضا می كند عمل كنيد. آق��ای آذری قمی مقاالتی را 
نوش��تند تحت عنوان امر مولوی و ارشادی و منظورشان 
اي��ن بود ك��ه در اينجا نظر امام ارش��ادی بوده نه مولوی 
چ��ون فرموده اند به خودتان واگذار اس��ت. افراد مختلف 

در مجلس اس��تدالل هايی آوردند و سرانجام 99 نفر به 
نخست وزيری آقای موسوی رأی منفی دادند. 

 :لطف�ًا در م�ورد قضي�ه 99 نفربيش�تر توضيح 
دهي�د واینکه عليرغ�م مخفی ب�ودن رأی گيری 

چگونه اسامی آنها مطرح شد؟
در مورد اين قضيه خوب اس��ت از كسانی كه در مجلس 
بودند بپرسيد اما بايد بگويم همانطور كه می دانيد طبق 
آيين نامه مجلس چند نوع رأی گيری كتبي وجود دارد. 
اول رأی علن��ی ك��ه كتبی می دهند و اس��م در آن قيد 
م��ی ش��ود . دوم رأی مخفی ك��ه رأی را در گلدان می 
اندازند ولی درج نمی كنند اما برای اينكه اختالف نشود 
می گفتند ، اس��م يا شماره يا امضايتان را پای برگ رأی 
بنويسيد تا يك نفر دو رأی نياندازد . حاال اينكه آيا كسانی 
اين اسامی را در آوردند و يا براساس نظرات افراد ، رأی را 

حدس زدند، سؤالی هميشگی بوده است و يكی از كسانی 
كه اين س��ؤال را مطرح می كرد، آق��ای بادامچيان بود. 
ايش��ان می گفت: ش��ما از كجا می دانيد من رأی منفی 
داده ام، شايد من دستور امام را گوش داده و رأی مثبت 
داده باشم. آيا سندی داريد ؟ پس از اين قضيه با اعضای 
ش��ورای مركزی حزب و مؤتلفه خدمت آقا رسيديم . در 
آن مجلس آقا فرمودند: اينها 99 نفر نبودند بلكه 100 نفر 
بودند. يعنی من هم جزء آنها هستم . سپس اختالف بين 
انتخاب وزرا ش��روع شد . از جمله كسانی كه آقا با وزارت 
آنها موافق نبودند، آقای بهزاد نبوی بود كه آقای موسوی 
هم بر وزارت ايش��ان اصرار داش��ت و به آنجا كشيده شد 
كه آقای موسوی قهر كرد . در نتيجه با اينكه امام هم در 
ابتدا با نخس��ت وزيری آقای موسوی موافق نبودند اما به 
جامعه نگاه می كردند لذا اگر امام نخس��ت وزيری ايشان را 
نمی پذيرفتند آيا حزب يا مجلس يا جبهه ها با آن فضايی 
كه ترسيم شد ، توانايی پذيرفتن اين مطلب را داشتند. 

 :ش�ما فضای جامعه و عملکرد پس از انتخابات 
ایشان را چطور می بينيد؟ آیا هزینه ای که دادیم، 

دستاوردی هم داشت؟
در مورد آقای موسوی، من كار عاقالنه  را برای ايشان در 
اين می ديدم كه ايش��ان بيايد تبريك بگويد و كنار برود. 
ح��اال تا روز اول و دوم هر چه ش��د يا حداكثر تا جمعه، 
ول��ی بعد از جمعه بايد می آمد و می گفت چون رهبری 
گفته و چون قانون داريم ما به شورای نگهبان سپرديم تا 
ببينيم چه كار می كنند. اين رأيی كه داش��ت اگر هرچه 
زودتر اين كار را می كرد، بيش��تر می شد. می رفت دور 
آينده و دو دوره رئيس جمهور می شد. ايشان اصاًل عقل 
به خ��رج نداد و به تعبير امام، گ��رگ هايی كه اطرافش 
بودند ايش��ان را آوردند در يك فضايی و سوارش شدند. 
فكر كردند حاال ديگر كار تمام ش��د! ما يك 7 تير داديم 
تا چهره ليبراليس��م و منافقين كشف ش��د. حاال با يك 
خس��ارت جانی و مالی محدود ماهيت اينها معلوم ش��د. 
رگان  ز با م  س��ر جريان بنی صدر هم اين طور ش��د . پدر
ا م��ی ش��ناخت ولی وقتی ام��ام فرمودند كه واجب  ر
است ، برويد در حمايت از بازرگان تظاهرات و راهپيمايی 
كنيد ، گفتند چشم . از طرف حزب اهلل راهپيمايی به راه 
انداختند، تا وقتش برسد. آنجا كه ولی شان چيزی را می 
گفت اطاعت می كردند ، اينطور نبودند كه اطاعت نكنند تا 

به اين بحران اآلن برسد . می خواهم بگويم اينها آن زمان هم 
مطرح بود و زمان می خواست تا ماهيتشان مشخص بشود. 
م��ن در كت��اب اپوزيس��يون كه نوش��تم ع��رض كردم 
معيارهای ش��ناخت احزاب چيس��ت؟ 10 تا معيار دادم 
و در م��ورد منافقي��ن مطالعه موردی ك��ردم. اگر اينها 
موجب آگاه سازی ش��ود مفيد است. البته گفتار انسان 
بايد محكم باش��د و بتواند پايش بايس��تد و روز قيامت 

جواب دهد. 
ايش��ان به نظر من اآلن مقابل نظام ايس��تاده و پا جای 
پ��ای بنی صدر گذاش��ته با اين تفاوت ك��ه بني صدر 
رئي��س جمهور ش��د با ي��ازده ميليون رأي و ايش��ان 
33درصد رأي آورد و رئيس جمهور نشد و با آن بيانيه 
ها س��قوط كرد. خيلی حيف بود ب��رای خودش. يعنی 
من تعجب كردم از اين سوابقش و اين رفتارها و برنامه 

های دوران نخس��ت وزي��ری اش كه ح��اال البته بايد 
تقاص بي اخالقي خود را پس بدهد. در اين چند سال 
آقای خاتمی احس��اس خطر نكرد ؟ ما در دس��تورات 
دين��ی خود به عنوان آثار وضع��ی اعمال داريم. بعضی 
از اعم��ال در دنيا يك آثار وضعی دارند. اين دروغ ها و 

تهمت ها كه به دولت زد آثار وضعي دارد. 
 :به نظر ش�ما آیا اغتشاش�ات زمان بنی صدر با 

اغتشاشات بعد از انتخابات قابل قياس است ؟ 
جري��ان اغتشاش��گر بع��د از انتخابات را م��ی توان با 
جري��ان ميليش��يای منافقين تطبيق داد، از آن رو كه 
هر دو ش��ورش كور بودند. هردو جريان تشكيل شده 
بودن��د از مجموع��ه افرادی كه پ��س از آموزش های 
الزم با تحريك عده اي از جوانان می خواس��تند اصل 
نظام را از بين ببرند. اگر بخواهيم س��ازمان مجاهدين 
انقالب را با س��ازمان مجاهدين خلق مقايسه كنيم، به 
نظ��ر من اينها با هم تف��اوت هايی دارند. هم از لحاظ 
نيروی انس��انی و هم از لحاظ ش��يوه و عملكرد. ولی 
ش��هيد الجوردی مجاهدين انقالب را منافقين پس از 

انق��الب     م��ی دانن��د. 
برای اثبات اين مطلب بخش��ی از وصيت نامه ايشان را 
ب��ا هم می خوانيم: » خدايا تو ش��اهدی چندين بار به 
عناوي��ن مختلف خطر منافقين انقالب را )همان ها كه 
التقاط به گونه منافقين خلق سراس��ر وجودش��ان را و 
همه ذهن و باورش��ان را پركرده و همانا رياكارانه برای 
رسيدن به مقصودشان دستمال ابريشمی بسيار بزرگ، 
ب��ه بزرگ��ی مجمع االضداد به دس��ت گرفت��ه اند؛ هم 
»رجايی« و »باهنر« را می كش��ند و هم به سوگش��ان 
می نش��ينند؛ هم با منافقين خلق پيوند تش��كيالتی و 
س��پس.... ! بر قرار می كنند، هم آنان را دس��تگير می 
كنند و هم برای آزاديش��ان و اعطای مقام و مسئوليت 
به آنان تالش می كنند و از افشای ماهيت كثيف آنان 
س��خت بيمناك می ش��وند. هم در مب��ارزه عليه آنان 
)و در حقيق��ت برای جلب رضايت مس��ئولين و نجات 
بني��ادی آنان( خ��ود را در صف منافق كش��ان جا می 
زنند و هم در حوزه ه��ای علميه به فقه وفقاهت روی 
می آورند تا مس��ير فقه را عوض كنند. ( به مس��ئولين 
گوش��زد كرده ام. ولی نمی دانم چ��را ترتيب اثر نداده اند ؟ 
گرچه نس��بت به برخی تا اندازه ای م��ی دانم چرا. به 
مس��ئولين بارها گفت��ه ام كه خطر اين��ان ) منافقين 
انقالب ( به مراتب زيادتر از خطر منافقين خلق اس��ت. 
چرا كه عالوه بر همه ش��يوه ه��ای منافقانه منافقين، 
سالوس��انه در صف حزب اللهيان قرار گرفته و كم كم 
آن��ان را در صفوف آخرين و س��پس به صف قاعدين و 
بازنشس��تگان سوقشان داده و صفوف مقدم را غاصبانه 
به تصرف خود در آورده اند. به گونه ای كه عماًل عقل 
و اراده منفصل برخی تصمي��م گيرندگان قرار گرفتند 
و در عزل ونصب ها و حفظ و ابقاءها دس��ت به تخريب 

می زنند و اعمال قدرت می كنند. « 
ايش��ان تعبيرش��ان اين بود البت��ه در آن زمان. چون 
اآلن اين ها سه گروه شدند و نمی توان همه را با يك 
چوب راند ولی چون ايشان منافق شناس خبره ای بودند، 
تحليلش��ان اي��ن بود ك��ه مجاهدين پ��س از پيروزی 
انقالب بش��دت خطر ناك هس��تند و مس��ئولين بايد 
ي��ك ضربه ای بخورند ت��ا تازه بفهمند ك��ه اينها چه 

كسانی هستند.
***

جري�ان اغتشاش�گر بع�د از انتخاب�ات را م�ی ت�وان ب�ا جري�ان ميليش�يای منافقي�ن تطبي�ق داد، از آن 
رو ك�ه ه�ر دو ش�ورش ك�ور بودن�د. ه�ردو جريان تش�كيل ش�ده بودن�د از مجموع�ه اف�رادی كه پس 
از آم�وزش ه�ای الزم ب�ا تحري�ک ع�ده اي از جوان�ان م�ی خواس�تند اص�ل نظ�ام را از بي�ن ببرن�د.
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س�يد مرتضی نبوی ش�اگرد شهيد رجایی بود. س�يد مرتضی هرچند ریاضی را در کاس شهيد رجایی 
فراگرفت اما این تنها آموخته اش نبود، ش�اید در آن دوران اصول اساس�ی انقاب اسامی هم در همان 
کاس ها تدریس می ش�د. انقاب پيروز ش�د و نبوی مانند بس�ياری از جوان های انقابی آن دوران به 
عضویت سپاه پاسداران درآمد. اما رابطه ی شاگرد و استادی به آنجا کشيد که در دوران نخست وزیری 
شهيد رجایی در کابينه ی بنی صدر، نبوی که آن زمان مهندس شده بود و عاوه بر اندیشه های انقابی، 
تخصص را نيز همراه داش�ت، به عنوان معاون وزیر به وزارت پست و تلگراف راهی شد. پس از شهادت 
شهيد قندی وزیر پست و تلگراف وقت و همزمان با ریاست جمهوری شهيد رجایی، سيد مرتضی نبوی 
به عنوان وزیر پست و تلگراف کابينه شهيد باهنر به مجلس معرفی و در این مسند قرار گرفت. او پس از 
شهادت رجایی و باهنر، در کابينه ی موقت آیت اهلل مهدوی کنی هم حضور داشت و در نهایت به عنوان 

یکی از باقی مانده های کابينه ی شهيد باهنر به کابينه ی ميرحسين موسوی وارد شد. 
می توان گفت کابينه ی ميرحس�ين موس�وی بين تفکر دو نبوی قرار داشت. سيد مرتضی نبوی و 6 یار 
همراهش در دولت به عنوان ش�اگرد ش�هيد رجایی و نماد تفکرات اصولگرایانه ی انقابی و بهزاد نبوی 
عضو مؤثر سازمان مجاهدین انقاب اسامی و دوست صميمی مسعود کشميری، عامل بمب گذاری دفتر 
نخس�ت وزیری و شهادت شهيد رجایی و باهنر! که به حق در آن ایام و بعدها تأثير بسزایی بر تفکرات 

ميرحسين موسوی داشته است. 
 شنيدن سخنان سيد مرتضی نبوی، عضو کابينه ی اول ميرحسين موسوی از ابعاد مختلف شخصيتی و 

مدیریتی مهندس موسوی، جذاب و عبرت انگيز است.

 : آق�ای مهندس ميرحس�ين موس�وی تا قبل 
از انتخاب�ات دهم ریاس�ت جمهوری ب�رای عموم 
متدینين جامعه و به خصوص جوانان نس�ل سوم 
ارزش�ی به عنوان نخس�ت وزی�ر دوران پر تاطم 
جنگ، ش�خصيتی قابل احترام بودن�د که دوران 
حض�رت امام )رحمه اهلل علي�ه( را درک کرده و با 
اصول اعتقادی و رفتاری ایش�ان آش�نا هستند. 
تصور جوانان از مهندس موسوی شخصيتی متين 
و منطقی بود که خود را ملزم به چهارچوب قانون 
اساسی در جمهوری اسامی دانسته و هيچگاه از 
این فضا خارج نخواهد ش�د. شاید ما او را با همان 
چه�ره ی آرام و ب�ه ظاهر انقابيش ک�ه البته در 
این اواخر تغيير هایی کرده بود، می ش�ناختيم و 
هيچگاه تصور نمی کردیم قرار اس�ت ارزش های 
انقاب توسط او و اطرافيانش نادیده گرفته شود و 
به حرمت ها ازطرف همين افراد جسارت ها شود. 
هر چند در تمام این ایام نيروهای دلسوز و متعهد 
نسبت به س�کوت هنرمند گوش�ه گير، انتقادات 
جدی داش�تند اما شاید این س�کوت را به معنای 
س�رخوردگی او از وضع موجود در دوران شانزده 
س�اله ی سازندگی و اصاحات تعبير کرده و هنوز 
او را در جرگه ی نيروهای انقاب می دیدند. البته 
عملکرد ایش�ان در فرهنگستان هنر نيز سؤاالتی 
را ایج�اد کرد که بعضاً بی  پاس�خ مان�د . اما آنچه 
در ای�ن روزها چه قبل از انتخابات و چه بعد از آن 
اتفاق افتاد ، پرده از چهره ی برخی کنار زد و بدنه ی 
جامع�ه را با واقعياتی تل�خ و انکارناپذیر در مورد 

ایشان روبرو نمود.
امروز این سؤال اصلی برای نسل سوم پرسشگر و 
جویای حقيقت مطرح است که آیا نيروهای اصيل 
انقابی که سال ها در دوران مسئوليت مهندس با 
او هم�کار بوده و در کن�ارش فعاليت کرده بودند، 
مانند جوانان و عموم مردم از وقایع اخير متعجب 
شدند یا از جمع بندی احواالت سيد سبز رنگ این 

واکنش ها را  از طرف او پيش بينی می کردند؟
نكاتی كه شما فرموديد برای ما به عنوان افرادی كه سال ها با 
آقای موسوی كار كرده بوديم هم تا حدی تعجب برانگيز 
بود. ما تصور نمی كرديم ايشان به سمتی بروند كه اين 
اتفاقات تلخ رقم بخورد. بنده در مورد ش��خصيت ايشان 
اين جمع بندی را نداش��تم تا زمانی كه به خاطراتی از 
قبل و ش��واهدی از دوران همكاری با ايش��ان بازگشتم 
ك��ه در ذهن��م باقی مانده بود و آنگاه توانس��تم پاره ای 
از مس��ائل را تحليل نمايم. از اين تحليل نتيجه گرفتم 
كه در گذشته استعداد هايی در شخصيت ايشان وجود 

داشته كه منجر به شرايط فعلی گرديده است. 
البته شايد تحليل ش��خصيت مهندس مقداری مشكل 
باش��د چ��را كه موضع گي��ری های او حت��ی در دوران 
اصالحات هم بعضاً ضدونقيض بودند. خاطرم هست در 
دورانی ك��ه دوم خردادی ها س��ركار بودند، چند باری 
ايش��ان در دانشگاه تهران س��خنرانی كردند و به ظاهر 
موضع ضدآمريكايی گرفتند كه در همان ايام تعدادی از 
روزنامه های زنجيره ای وابسته به جريان اصالحات نيز 
به ش��دت از او انتقاد كردند و ايشان بالفاصله مجدداً به 

حالت سكوت بازگشت.
در خصوص رفتار آقای موس��وی قبل از داغ شدن صحنه ی 

بروز اس�تعداد های پنهان
ش�خصيت  عقيدت�ی  ابع�اد  از  هاي�ی  ناگفت�ه 
ميرحس�ين موس�وی در مصاحبه با عضو كابينه او 

  مهدی عاش�وری
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انتخاب��ات اين گونه به نظر می رس��د ك��ه او در ابتدا 
می خواست وانمود كند كه من اصالح طلبی هستم كه 
مرتباً به اصول رجوع می كنم و اصول هم برايم اهميت 
دارد و به نوعی تالش می كرد به مخاطب روشنفكر خود 
بگويد كه بيان چنين مطالبی در مورد اصول گناه نيست. 
مجموعه ای هم كه خاس��تگاه و مورد تمايل ايشان بود 
جمعيت توحيد و تعاون اس��ت كه برخی دوستان مانند 
آقايان بهش��تی و تاجيك در آن فعاليت می كردند و به 
ظاه��ر جمعی معتدل و منطقی به نظر می رس��يد. در 
جمعيت توحيد و تعاون طی مطالعاتی اجمالی در واقع 
آس��يب شناسی هايی نس��بت به وضعيت جامعه انجام 
شده بود. مهندس موسوی حتی در بعضی از سخنرانی 
های خود نيز به اين جمعيت اش��اره و گفته بود كه من 
يك هس��ته ی پاك مديريت��ی دارم كه مركزيت آن در 

حلقه توحيد و تعاون شكل گرفته است
ام��ا وقتی به طور جدی وارد صحنه ی اجرايی تبليغات 
انتخاباتی ش��ديم، به يكباره رويكرد ايش��ان تغيير و از 
فضای اص��ول گرايانه فاصله گرف��ت. اين رويكرد حتی 
هي��چ تناس��بی با فضای موج��ود در جمعي��ت توحيد 
و تعاون كه بس��يار مورد تأييد و عالقه  ی ايش��ان بود 
نيز نداش��ت، در آن فضا ديگر خبری از شخصيت هايی 
مانند سيد حسن خمينی كه در جلسات اوليه جمعيت 
ش��ركت می كردند، نبود بلكه اين بار ش��خصيت های 
تند و افراطی حزب مش��اركت و سازمان مجاهدين كه 
بعضاً از طرف خود اصالح طلبان نيز طرد شده بودند، به 
مهندس نزديك شدند. به همين دليل از اين پس فضای 
موجود در ش��خص ايش��ان و ستاد منتس��ب به ايشان، 
فضای تخريب رئيس جمهور فعلی بود. مواردی همچون 
انتس��اب دروغگويی به دولت، مردم فريبی، زيرس��ؤال 
بردن مطلق سياست خارجی تحت عنوان اينكه آبروی 
ايران از بين رفته و قانون شكنی كه منجر به ديكتاتوری 
می ش��ود، تقريباً محور هايی بود كه در ستاد انتخاباتی 
و س��خنرانی های شخص ايش��ان به كّرات مشاهده می 
گردي��د. در همان دوران بنده ح��دس زدم اين رويكرد 
نشان از تأثيرگذاری افراد تند و افراطی دوم خردادی در 

اطراف آقای موسوی دارد.  
آنه��ا در آن روزها فك��ر می كردند اي��ن حركت و اين 
فض��ا جوابگو خواهد بود و می توان��د برای جريان راكد 
اصالحات موفقيت آميز باشد. اما پس از انجام مناظره با 
آقای احمدی نژاد اين موازنه به هم خورد و با شكس��ت 
مواجه ش��د. در واقع پس از مناظره، آقای موس��وی به 
صورت علنی ت��ر به س��مت اردوگاه آقايان هاش��می و 
خاتمی متمايل شد. اين آقايان هم در بين مردم سابقه 
ای داشتند كه باعث شد مسير انتخابات تا حدود زيادی 
عوض ش��ود. در واقع موسوی از آن پس نماينده ی اين 
جريان فكری ش��د كه البته وضعيت مش��خصی داشت. 
نظرس��نجی ها پس از مناظره به وضوح نشانگر تضعيف 

شدن جريان كانديدای سبز بود. 
اكنون اگر بخواهيم س��ؤال شما را پاسخ دهيم، واقعيت 
اين است كه بنده حتی پس از اتفاقاتی مانند سوءاستفاده 
از رنگ س��بز و بعضی از اين مسائل، باز اوضاع را حمل 
بر صحت نموده و سعی می كردم خود را اينگونه توجيه 
كنم كه اين همان ميرحس��ينی اس��ت ك��ه می گفت  
معتقد به اصول می باش��د و اميدوار بودم اين مواضعش 
را اصالح كند و اين اتهامات سنگينی راكه به دولت نهم 

و رئيس جمهور وارد می كند، تغيير دهد. اما متأسفانه 
اين اتفاقات تلخ تا آخر هم اصالح نش��د. در اين مرحله 
زوايای تاريخی موضوع اهميت پيدا می كند، شايد امروز 
اس��تعفای آقای موس��وی از نخس��ت وزيری برای بنده 

بسيار معنی دار باشد. 
 : شما در سخنانتان اشاره به استعدادهایی منفی 
در وجود آقای موسوی داشتيد که ختم به اتفاقات 
اخير شد. لطفاً در مورد این زمينه ها و استعدادها 

در شخصيت ایشان بيشتر توضيح دهيد.
اگ��ر توجه داش��ته باش��يد در حين انتخاب��ات رويكرد 
تبليغاتی ايشان يك رويكرد تخريبی و بسيار منفی بود. 
ايشان از همان ابتدا بر اين شايعه ی بی اساس و بی منطق كه 
قرار است تقلب شود، صحه گذاشتند. آقای موسوی در 
آن اي��ام يك مصاحبه ای انجام دادند و اعالم كردند كه 
م��ا در مرحله دوم انتخابات پيروز می ش��ويم. به فاصله 
يك مدت كوتاه كه اين رويكرد تخريبی را پی می گيرند 
مجدداً مصاحبه می كنند كه ما در همان دور اول برنده 
می شويم! در آخرين ساعات روز 22 خرداد هم مصاحبه 
ك��رده و خ��ود را پيروز انتخابات اعالم م��ی نمايند و از 
هوادارانشان می خواهند كه جشن پيروزی بگيرند. شما 
اي��ن موارد را در كنار مصاحبه نش��ريه تايم با ايش��ان 
در يك روز قبل از انتخابات بگذاريد. از ايش��ان س��ؤال 
می شود اين جوان های برانگيخته را می خواهيد چكار 
كنيد؟ ج��واب می دهد: اين حلقه ی اول اس��ت و اين 

تغييرات ادامه دارد!
اكنون من می خواهم استعفای ايشان در دوران حضرت 
ام��ام را در كنار قراين فعلی قرار دهم. اس��تعفا از طرف 
ايش��ان، آن هم در آن ايام خاص و آن وضعيت حساس 
دوران جنگ هميش��ه برای بنده س��ؤال برانگيز بود. در 
كنار اين مسائل حمايت بی نظير حضرت امام از ايشان 
ني��ز فضا را طوری رقم زده بود كه كمتر كس��ی فكر 

می كرد ميرحسين موسوی بدون اطالع امام استعفا دهد!
 : جناب آقای مهن�دس! لطفاً کمی در خصوص 
دالیل حمایت های حضرت امام از آقای موس�وی 

توضيح دهيد. 
بل��ه، اين نكته بس��يار حائز اهميت اس��ت و بايد برای 
جوانان و نس��ل س��وم ما موشكافی ش��ود. در دور دوم 
رياس��ت جمهوری مقام معظم رهبری ، ايش��ان به اين 
نتيجه رس��يدند كه مديريت آقای موسوی ضعيف است 
و او نمی تواند دولت را اداره نمايد. از همين جهت قصد 
داشتند، نخس��ت وزير ديگری را معرفی كنند و در اين 
مورد با حضرت ام��ام هم هماهنگی هايی را انجام داده 
بودند. در همان ايام فرمانده ی س��پاه ، آقای محس��ن 
رضايی در جلس��ه ای با حضرت امام مطرح می كند كه 
ما تصور و تحليل مان اين اس��ت كه اگر آقای مهندس 
موسوی نخست وزير باشد به نفع جنگ است، همزمان 
از مجلس سوم هم عده ای به حضرت امام نامه می نويسند 
و اعالم می كنند نظر ما اين است كه اگر آقای موسوی 
نخس��ت وزير بمانند بهتر است. در اين شرايط حضرت 
امام هم در واقع با تغيير ايشان مخالفت می كنند. نكته 
ی مهم در خصوص اين بحث آن اس��ت كه امام در آن 

ش��رايط مسئله  ی اول كش��ور را جنگ می دانستند و 
در خصوص باقی ماندن ميرحس��ين موسوی به عنوان 
نخست وزير هم مصلحت جنگ را در نظر گرفتند. البته 
رهبركبي��ر انقالب هيچ گاه در اين مورد حكم حكومتی 
صادر نكردند بلكه نظر ش��خصی خود را مطرح فرمودند 
و حضرت آيت اهلل خامنه ای هم با توجه به روح واليت 
پذي��ری باالی خ��ود به محض اط��الع از موضع امام، از 
نظر ايش��ان تبعيت كرده و موسوی را مجدداً به مجلس 
معرف��ی نمودند. م��ی خواهم بگويم كه آقای موس��وی 
چني��ن حمايت��ی را از امام دارند. يعنی 8 س��ال نقدها 
را تعطي��ل می كنند برای اينكه ايش��ان بتواند در زمان 
جن��گ كار كنند و كش��ور را اداره نماين��د و مهم تر از 
آن زمانی كه ش��خصيت برجسته ای مانند مقام معظم 
رهبری قصد بركن��اری او را دارد، امام مخالفت كرده و 

او ابقا می گردد. 
حال اين ش��بهه مطرح است كه با توجه به آن حمايت 
ب��ی نظير حضرت امام چطور آقای موس��وی زمانی كه 
می خواهند استعفا دهند، بدون كوچك ترين هماهنگی 
و اج��ازه از حضرت امام متن اس��تعفايش را در روزنامه 
جمهوری اس��المی چاپ می كن��د و حتی خود را ملزم 

نمی داند كه قبال موضوع را با امام مطرح نمايد؟!
اينجاس��ت كه آن س��ؤال بزرگ در ذه��ن ها ايجاد 
می ش��ود؟ آقای موسوی اگر ش��ما اعتقاد به واليت 
و امام داش��تيد كه اين همه از ش��ما حمايت كردند 

و حتی معروف به نخست وزير امام بوديد، چه طور 
می ش��ود كه وقتی می خواهيد استعفا بدهيد، يك 

كلمه با امام در ميان نمی گذاريد؟!
 : از این سؤال به چه نتيجه ای می رسيم؟

عرض بنده اين اس��ت كه اگر كس��ی نسبت به واليت 
فقي��ه اعتق��اد دارد و آن حمايت را از واليت در مورد 
خ��ود م��ی بيند، حق اين اس��ت كه اگر م��ی خواهد 
تصميم مهمی مانند اس��تعفا بگيرد با مقام واليت در 
ميان گذاشته و ولی فقيه، بزرگترين حامی خودش را 
در جري��ان بگذارد نه اينكه امام را در مقابل عمل انجام 
شده قرار دهد. اين كار يعنی اينكه مشكالتی در خصوص 

ارتباطات اعتقادی شخص با واليت فقيه وجود دارد.
 : در همين حوزه ی بحث ارتباط دولت مهندس 
موسوی با حضرت امام ابهامات دیگری نيز وجود 
دارد، از جمله آنکه به صراحت می توان گفت دولت 
آقای موس�وی هيچ کدام از تئوری های اقتصادی 
حض�رت امام را اجرا نمی ک�رد. امام در آن دوران 
بارها به س�پردن ام�ور اقتصادی به م�ردم تأکيد 
داش�تند و ای�ن تأکيدات در حالی انجام می ش�د 
که مير حسين موس�وی بر رویه ی اقتصاد دولتی 
خود اصرار می ورزی�د. در مورد این تناقضات نيز 

توضيحاتی بفرمایيد.
اين يكی ديگر از اش��كاالت وارد به دولت آقای موسوی 
اس��ت. در هشت سالی كه آقای موس��وی نخست وزير 
بودن��د مالقات های مكرری را با حضرت امام داش��تند، 
در بيش از ش��ش موردش امام تذكر می دهند كه: من 
گفتم مشاركت مردم و بعد گاليه می كنند كه چرا اتفاق 

بن�ده در مورد ش�خصيت آقای موس�وی اين جمع بندی را نداش�تم ت�ا زمانی كه به خاطرات�ی از قبل و 
ش�واهدی از دوران همكاری با ايش�ان بازگش�تم ك�ه در ذهنم باقی مان�ده بود و آن�گاه نتيجه گرفتم كه 
در گذش�ته اس�تعداد هايی در ش�خصيت ايش�ان وجود داش�ته كه منجر به ش�رايط فعلی گرديده اس�ت.
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نيفتاد؟ در مورد مش��اركت م��ردم در آموزش وپرورش، 
دانش��گاه ها، بازرگان��ی و تجارت خارجی، كش��اورزی، 
صنع��ت و... امام تذكراتی می دهند. اصوالً امام از همان 
اول هم اجازه نمی دهند كه تجارت خارجی در انحصار 
دولت باش��د. يعنی آن برداش��ت از اصل 44 كه تجارت 
خارجی را جزء وظايف بخش دولتی می آورد و از همان 
اواي��ل ش��ورای نگهبان مخالفت می كن��د و امام هم از 
موضع ش��ورا حمايت می كنند. يا مثاًل چند مدرسه ی 
اس��المی و غير انتفاعی را می خواستند تعطيل كنند، 
جلوی آن گرفته می ش��ود. در اي��ن مالقات ها كاماًل 
می ش��ود لحن گاليه آميز حضرت امام را متوجه ش��د. 
يعنی ايش��ان برای چندمين بار تذكر می دهند و هيچ 

ترتيب اثری از طرف دولت داده نمی شود.
بد نيس��ت اينجا من به اين نكته اش��اره كنم كه درون 
دولت اول آقای موس��وی دو موضع اقتصادی پديد آمد: 
ي��ك موضع را ما و دوس��تانمان از جمل��ه آقای توكلی 
داشتيم كه مردم بايد در اقتصاد مشاركت داشته باشند 
و نظ��ر ام��ام هم همين ب��ود و رويك��رد دوم نظر آقای 
موسوی و دوستانشان مانند آقايان نبوی و سالمتی بود 
مبنی بر اينكه برای ايجاد عدالت در جامعه بايد اقتصاد 
دولتی داش��ت. آقای مهندس موسوی در آن دوران در 
اختالف نظر بين دوس��تان ما و طيف مخالف، آن طرف 
يعنی طيف مجاهدين انقالب از جمله آقايان بهزاد نبوی 
و س��المتی و ... را انتخ��اب كردن��د و در در دولت دوم 
خود، ايش��ان ما را معرفی نكردن��د. امروز هم می بينيم 
كه آقای موس��وی دم از گروهی پاك كه همان جمعيت 
توحيد و تعاون اس��ت می زند اما در عمل رويكردهايی 
را كه انتخاب می كن��د، همان رويكرد های طيف های 
تند دولت آن زمان اس��ت كه آن موقع مجاهدين بودند 
و بعد مشاركت هم به آنها اضافه شد. بدنه ی تشكيالتی 
و برنامه ريزی س��تاد های آقای مير حس��ين و در واقع 
ابتكار عمل ايش��ان در اختيار همين گ��روه ها و اعضاء 

قرار می گيرد. 
 : س�ؤال  مهمی که اکنون مطرح می ش�ود این 
اس�ت که فضای سياس�ی آن زمان چ�ه بود که با 

اینکه امام چنين نظراتی را  داشتند و نخست وزیر 
هم عمل نمی کرد، با ای�ن وجود آن گروه معروف 

می ش�ود به خط امام ولی گروهی که شما جزء آن 
بودی�د و نظراتتان هم نزدیک به ام�ام بود گاهی 

حتی متهم به ضد امام بودن می شود؟!
 آن زمان اين گونه استدالل می كردند كه امام از دولت 
حماي��ت می كند و چون اينها ض��د دولت اند پس ضد 
امام هستند؛ در حالی كه حمايت امام به خاطر مصلحت 
جنگ ب��ود و بارها ديدگاه های اقتصادی خود را مطرح 
ك��رده بودند. اين نكته، مهم اس��ت كه آن موقع فضای 
جامع��ه ی ما فضای چپ زده ی ماركسيس��تی بود، در 
هر صورت ما همس��ايه ی جنوبی ش��وروی بوديم و در 
كش��ور ما توده ای ها، كمونيس��ت ها و ماركسيست ها 
به خصوص در دانش��گاه ها محلی از اعراب داشتند و در 
سطح جامعه برداشت از عدالت تا حدودی برداشت چپی 
بود. آن دوران عدالت به معنای تس��اوی بين همه كس 
و هم��ه چيز بود. در فرهنگ منافقين هم همين ادبيات 
را مش��اهده م��ی كنيم. در هر ص��ورت در جامعه ی ما 
به خصوص در بين طبقات روش��نفكر يك چنين تلقی، 
يعنی يك برداشت چپ گرايانه از عدالت وجود داشت. 

 : آن گروه ها معموالً از مناسباتی که با حضرت 
امام داش�تند بهره گرفت�ه و در مقاطع مختلف از 
آن اس�تفاده ی ابزاری می نمودن�د. ولی با اینکه 
اف�رادی مثل ش�هيد الج�وردی و آقای عس�گر 
اوالدی ارتب�اط خيل�ی نزدیکی با امام داش�تند و 
حض�رت امام هم لطف خاصی نس�بت به ایش�ان 
داشتند، رویه ی اخاقی آنها این بود که خودشان 
را خرج امام کنند نه اینکه امام را خرج خودشان. 
یا مثاً شما وقتی اندیشه ی اقتصادی حضرت امام را 
می خواستيد اجرا کنيد چرا از شما آن حمایتی که 

باید انجام شود، صورت نگرفت؟
اينجا همان بحث اولويت بندی مس��ائل مطرح اس��ت. 
يعنی ما می ديديم كس��ی نمی توانس��ت اولويت های 
ام��ام را تغيير دهد، ايش��ان اگر در مورد مس��ئله ای به 
قطعي��ت می رس��يدند، آن را عمل م��ی فرمودند. مثاًل 
قبل از پي��روزی انقالب يك عده دنب��ال اين بودند كه 
با بعضی از مراجع درگير ش��وند. حضرت امام به شدت 

اينها را نهی می كرد. ايشان هيچ وقت اجازه ندادند قبل 
از انقالب با آقای شريعتمداری برخوردی شود. هميشه 

س��عی می كردند به نحوی اين اف��راد را در چهارچوب 
انقالب حفظ كنند. ي��ا در دوران جنگ هيچ اولويتی را 
امام جای آن نمی گذاش��تند و با وجود اينكه ديدگاه 
اقتصادی ايش��ان مشاركت مردم بود و دولت هم اين 
نظ��ر را اجرا نمی كرد اما جنگ اولويت داش��ت و امام 
اجازه نمی دادند كه ذهن ها روی مسائل ديگر متفرق شود 
و نمی خواستند مسئله ديگری اين اهميت را تحت الشعاع 
قرار دهد. البته شخص ايشان نقدهايشان را به دولت در 
اين زمينه بيان می كردند اما با توجه به همان ديدگاهی 
كه آقای رضايی به عنوان يكی از فرماندهان جنگ مبين 
آن بودند، نمی خواستند كه آن بچه هايی كه در جبهه 
دلش��ان به دولت آقای موسوی گرم بود، اين دلگرمی را 

از دست بدهند. 
 : یکی از مس�ائل دیگر که ش�اید بتواند زوایای 
مختلف ش�خصيت و تفکرات مهندس موسوی را 
بازگو نماید، اختافات آن دوران جامعه ی مدرسين 
با دولت وقت بود . ظاهراً جامعه ی مدرسين نيز در 
مس�ائل اقتصادی نظرات خاص فقهی داش�ته که 
دولت به آنها توجه نمی کرده است و این اختافات 
به جایی می رسد که نمایندگان جامعه از جلسات 

شورای اقتصاد طرد می شوند. 
نكته ی مهم اين اس��ت كه شايد بتوان دولت مهندس 
موس��وی را اولين دولت پس از انقالب ناميد كه فرصت 
پيدا كرد وارد حوزه ی برنامه ريزی شود. تا قبل از آن دولت های 
جمهوری اسالمی عموماً درگير مسائل امنيتی و نظامی 
و ت��الش در جهت تثبيت حاكميت بودند، دولتی مانند 
بنی ص��در هم كه وضعيت مش��خصی داش��ت. در هر 
صورت دولت آقای موسوی به صورت عملی وارد برنامه 
ريزی در حوزه های مختلف مديريتی گرديد و اينجا در 
واق��ع نقطه ی آغاز برخی از اختالفات بود. درآن مقطع 
بحث اين ب��ود كه برنامه ريزی ما باي��د با برنامه ريزی 
ديگران متفاوت باشد يعنی بايد با رعايت احكام اسالمی 
و شرعی و رعايت توضيح المسائل حضرت امام اين كار 
انجام شود. ما می گفتيم قانونی كه تدوين می شود بايد 
از اول مالحظات شرعی را در آن رعايت كنيم اما طيف 
مخالف كه از آقای موسوی و شخصيت های تند جريان 
چپ تشكيل می شد، می گفتند: نه، ما هر چه به ذهن مان 
برسد می نويسيم و مسئله ی شرع به ما مربوط نيست. 
اين قانون می رود مجلس و در شورای نگهبان از لحاظ 
ش��رعی بررس��ی می گردد. ما اي��ن كار را اتالف وقت و 
منابع می دانس��تيم و اين موضوع يك اختالف ديدگاه 

جدی را ايجاد كرد.
 در همان دوران مطرح گرديد كه در جلس��ات سازمان 
برنامه و بودجه و شورای اقتصاد نمايندگانی از جامعه ی 
مدرسين حضور داشته باشند كه موازين شرعی مسائل 
را بررس��ی نمايند. آقايان آذری قمی، راستی كاشانی و 
كريمی جهرم��ی افرادی بودند ك��ه از طرف جامعه ی 
مدرس��ين در جلسات دولت حضور داش��تند. آن زمان 
م��ا هم با اين دوس��تان ارتباط نزديك داش��تيم. يعنی 
من وآقای توكلی ك��ه آن موقع وزير كار بود، مرتب در 
جلس��ات ش��ركت می كرديم و با آنها هماهنگ بوديم. 
بحث ديگری كه آن زمان مطرح شد، بحث احكام اوليه 
و اح��كام ثانويه ب��ود و آقايان در دول��ت يك جمله ای 
پي��دا كرده بودند كه اگر ضرورت ايجاب كند می ش��ود 
از اح��كام اولي��ه به احكام ثانويه رف��ت و احكام اوليه را 
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رعاي��ت نك��رد. اينها می گفتند راجع ب��ه قانون كار، ما 
كاری به شرع نداريم بلكه ضرورت می سازيم تا جامعه 
به اين نتيجه برس��د كه برود به سراغ احكام ثانويه. اين 
به خصوص در مورد قانون كار مطرح بود و تشكل خانه ی 
كارگ��ر را كه به جا مانده از حزب جمهوری اس��المی 
بود و از نظر تفكر هم به آقای موس��وی نزديك، وادار 
می كردند كه يك سری اعتراض ها و تظاهراتی انجام 
دهند و اس��تدالل م��ی كردندكه حاال ضرورت دارد و 

بايد برويم س��راغ احكام ثانويه. 
در ه��ر صورت در آن مقط��ع وضعيت به گونه ای پيش 
رفت و اداره ش��د كه نمايندگان جامعه ی مدرسين به 
اين نتيجه رسيدند حضورشان در جلسات كارساز نيست 
و خودش��ان از اين حضور انصراف دادند. شايد اين نكته 
هم مهم باش��د كه در آن دوران جريان رس��انه ای هم 
كاماًل با دولت هماهنگ بود. رئيس س��ازمان صداوسيما 
در آن مقطع آقای محمد هاش��می رفس��نجانی بود كه 
كام��اًل ب��ا مواضع دول��ت هماهن��گ و همراه بود 
و روزنام��ه های تأثيرگذار مانند كيهان نيز در اختيار 
همين جريان بودند. اين فشار رسانه ای تا حدی اعمال 
شد كه حتی اعضای داخل كابينه ی آقای موسوی هم 
تحت همين تهاجمات مجبور به خروج از دولت شدند. 
آقايان توكلی و عس��گر اوالدی در همين اثناء اس��تعفا 
دادند و با خارج شدن آنها از دولت، جامعه ی مدرسين 

نيز حضور خود را كم رنگ كرد.
 : آیا در همين فضا ش�ما و دوستانتان به دنبال 

تأسيس روزنامه ی رسالت رفتيد؟
بل��ی، م��ا در آن دوران هي��چ رس��انه ای در اختي��ار 
نداش��تيم و جريان رسانه ای كش��ور كاماًل يك سويه 
و در اختيار دولت بود. هيچ ش��خص و جريانی اجازه 
مطرح كردن كوچك ترين انتقادی را نداشت و دولت 
ب��ه هيچ وج��ه انتقادات را برنمی تابي��د. حتی در آن 
دوران فق��ط روزنامه هايی ك��ه مدافع دولت بودند به 
جبهه ها فرستاده می شدند و به عنوان مثال هيچ گاه 
روزنامه ی رس��الت به دس��ت رزمندگان نمی رسيد، 
چون جزء روزنام��ه هايی بود كه از دولت در عملكرد 
اقتص��ادی انتقاد می كرد. البت��ه بر خالف آنچه مطرح 
می ش��ود، اين موضوع از طرف حض��رت امام مطرح 
نش��ده بود بلكه تنها تش��خيص عده ای از فرماندهان 
س��پاه بود كه به شدت مدافع دولت بودند. در آن فضا 
سعی ش��د اين موضوع به امام نس��بت داده شود كه 
ش��خص مرحوم حاج احمد آقای خمينی مس��ئله را 
تكذي��ب ك��رده و گفتند امام در اي��ن خصوص منعی 

ندارد.
 : یک�ی از نکات مهم دیگر، اختافات رئيس 
جمه�ور و نخس�ت وزی�ر در آن مقطع اس�ت. 
ریش�ه ی این اختافات به کجا باز می گشت؟

نكته ی اول اين بود كه مقام معظم رهبری در خصوص 
مديريت آقای موس��وی انتقادات جدی داشتند، ايشان 
معتقد بودند مهندس موس��وی ضعف مديريت داشته و 

قادر به كنترل مناسب دولت و كشور نيست.
نكته ی بعدی ريش��ه در همان مسائل اقتصادی داشت، 
حضرت آيت اهلل خامنه ای نظرات اقتصادی هماهنگ با 
نظرات حضرت امام داش��تند و طبعاً با مواضع اقتصادی 
دولت مخالف بودند و در اين حوزه هم با آقای موس��وی 
اختالفات جدی داش��تند. حضرت آقا اخيراً و در يكی از 

فرمايشاتش��ان در خصوص اصل 44 نيز فرمودند: كه از 
همان زمان اين ديدگاه ها را داشته اند. 

 : ارتب�اط مجلس و دول�ت در آن زمان چگونه 
بود؟ با توجه به اینکه آقای هاش�می رفس�نجانی 
در آن مقط�ع رئي�س مجلس بودن�د و ظاهراً جزء 

مدافعين سرسخت دولت! 
ارتباط مجلس و دولت ارتباط خوبی بود، آقای هاشمی 
در دورانی كه رئيس مجلس و از س��وی ديگر در جنگ 
جانشين حضرت امام بودند، همواره در خطبه های نماز 
جمعه از مواضع اقتصادی دولت دفاع می كردند. يعنی 
حتی زمانی كه حضرت امام هم بحث مش��اركت مردم 
را مطرح می فرمودند، ايش��ان در نماز جمعه مسائل را 
توجيه می كردند و اگر به خطبه های آن زمان ايش��ان 

نگاه كنيد، می بينيد كه جهت اقتصادی ايشان با جهت 
اقتصادی دولت آقای موس��وی كاماًل تطبيق داش��ته و 
در حماي��ت از آن اس��ت. بعد از اتمام جنگ و رياس��ت 
جمهوری آقای هاشمی هم تيم اقتصادی دولت مهندس 
موس��وی با تغييرات بنيادی در نظرات خود به همراهی 
و هماهنگی با آقای هاشمی می شتابند و خود مهندس 

هم می شود مشاور رئيس جمهور.
 : البت�ه در همان دوران ش�خصيت هایی مانند 
ش�هيد دیالمه اختافاتی با مهندس داش�تند، یا 
حتی برخی نيروهای مطرح انقابی مانند ش�هيد 
آی�ت از دوران حزب جمهوری با ایش�ان مخالف 

بودند. 
در خصوص شهيد ديالمه بنده خيلی حضور ذهن ندارم، 
چون مدت فعاليت سياس��ی ايشان بسيار كوتاه بود اما 
اجماالً نسبت به آقای موسوی و خانم رهنورد انتقاداتی 
داش��تند، اما در خصوص مرحوم ش��هيد آيت هر چند 
بن��ده از ابتدا عضو حزب نبودم اما از اختالفات ايش��ان 
با مهندس موس��وی در جلس��ات حزب مطلع بودم، به 
عنوان مث��ال يكی از نقاط افتراق آقاي��ان در آن دوران 

بحث مرحوم مصدق بود. 

 : ب�ا توجه به م�رور تاریخی که انجام ش�د و با 
توج�ه به اس�تعداد های�ی که در وج�ود مهندس 
موسوی وجود داشته و شما به برخی از آنها اشاره 
فرمودی�د، چگونه می ت�وان عملکرد ایش�ان در 
دوران نخست وزیری زمان جنگ و مواضعشان در 

انتخابات دهم را جمع بندی کرد؟ 
قباًل هم اش��اره ك��ردم كه ما اي��ن روز را پيش بينی 
نمی كرديم. ما پيش بينی نمی كرديم كه آقای موسوی 
پس از س��خنرانی حكيمانه ی مق��ام معظم رهبری در 
نم��از جمعه، باز بيانيه صادر كند و فصل الخطاب بودن 
س��خنان رهب��ری را رعايت نكند. ما فك��ر نمی كرديم 
ايشان نسبت به سخنان حضرت آقا موضع منفی بگيرند 
و تا اين حد قانون گريزی كنند! ش��ايد ما در ابتدای امر 

هي��چ ك��دام از مواضع تن��د و افراط��ی او را پيش 
بين��ی نمی كرديم اما اكنون كه با فراغ بال موضوعات 
را بررسی و شواهد تاريخی را مرور می كنيم، می بينيم 
كه بله از همان دوران نخست وزيری استعدادها و نشانه 
هايی در ش��خصيت مهندس وجود داشت كه ايجاد اين 

نتايج از آنها خيلی هم دور از ذهن نيست.
عمل نكردن به فرمايش��ات صريح حض��رت امام، عدم 
هماهنگ��ی با ايش��ان در مهمترين امور مانند اس��تعفا، 
ع��دم توجه به اصول اوليه ی ش��رعی در تنظيم قوانين 
و وجود افراد منتس��ب به جريان تن��د و افراطی جناح 
چ��پ در حلق��ه ی اوليه پی مدي��ران ايش��ان، همه و 
همه استعدادهايی اس��ت كه در شخصيت جناب آقای 
مهندس ميرحسين موس��وی وجود داشته، جهت بهره 

برداری و سوءاستفاده در شرايطی مانند شرايط فعلی.
 : ب�ه عنوان آخرین س�ؤال، رأی م�ردم در 22 
خ�رداد را چگونه تحليل می فرمایي�د و اکنون و 
پس از گذشت تمامی تلخی ها و ناهنجاری ها چه 

کارهایی باید انجام شود؟ 
متأسفانه اين انتخابات تا حدودی جامعه ی ما را قطب بندی 
كرد. پاي��گاه اصل��ی رأی آقای احمدی ن��ژاد طبقه ی 
متوسط و ضعيف جامعه بود البته ايشان در بين نخبگان 
دانشگاهی هم رأی خوبی داش��تند عمده دانشجوهای 
بس��يجی  و جامع��ه ی اس��المی دانش��جويان و ... از 
طرفداران ايشان هستند. ولی قشری كه يك مقدار تفكر 
روشنفكری غربگرايانه دارند، تقريباً با آقای احمدی نژاد 
و دولت ايش��ان مرزبندی پيدا كردند. آقای احمدی نژاد 
شعار و عمل شان به گونه ای بود كه طرفدار مستضعفان 
و طبقه ی متوس��ط و پايين جامع��ه بودند و بودجه ها 
را به س��مت اجرای عدالت بردند و اگر به تركيب آرای 
ايش��ان دقت كنيد، می بينيد كه بيشترين درصد رأی 
ايشان مربوط به روستاها و شهرهای كوچك است.  اين 
موضوع يك پديده ی جديد است و باعث شد يك طرف 
اين قطب بندی، اشرافيت جامعه و طبقه ی مرفه دارای 

ق��درت و ثروت و طرف ديگر اين قطب بندی متدينين 
اعم از طبقات مس��تضعف و متوس��ط يعنی كسانی كه 

خالص و مخلص و خط واليتی هستند قرار گيرند.
اما نكته ی مهم اين اس��ت كه دولت آقای احمدی نژاد 
نمی تواند فقط طرفدار طبقات مس��تضعف و متوس��ط 
جامعه باش��د بلكه بايد نماينده ی همه اقش��ار جامعه 
باشد. بايد اين مسئله را به نوعی ترميم كنيم كه طيفی 
از نخبگان و روش��نفكران كه يك س��ری گرايش های 
خاص خودش��ان را دارند، فكر م��ی كنند جايگاهی در 
دولت ندارند و صدايش��ان ش��نيده نمی ش��ود. ايشان 
رئيس جمهور همه مردم و اقشار است واين رابطه نبايد 

دوقطبی گردد بلكه بايد ترميم شود.
***

اگ�ر كس�ی نس�بت ب�ه والي�ت فقي�ه اعتق�اد دارد، ح�ق اي�ن اس�ت ك�ه اگ�ر م�ی خواه�د تصمي�م 
حام�ی  بزرگتري�ن  فقي�ه،  ول�ی  و  گذاش�ته  مي�ان  در  والي�ت  مق�ام  ب�ا  بگي�رد  اس�تعفا  مانن�د  مهم�ی 
خ�ودش را در جري�ان بگ�ذارد ن�ه اينك�ه ام�ام را در مقاب�ل عم�ل انج�ام ش�ده ق�رار ده�د. اي�ن 
كار يعن�ی اينك�ه مش�كاتی در خص�وص ارتباط�ات اعتق�ادی ش�خص ب�ا والي�ت فقي�ه وج�ود دارد.

آق�ای هاش�می در دوران�ی ك�ه رئي�س مجل�س بودن�د، هم�واره در خطب�ه ه�ای نم�از جمع�ه از مواض�ع 
اقتص�ادی دول�ت موس�وی دف�اع می كردن�د. يعنی حت�ی زمانی ك�ه حضرت ام�ام بحث مش�اركت مردم 
را مط�رح م�ی فرمودن�د، ايش�ان در نم�از جمع�ه مس�ائل را ب�ه نف�ع مهن�دس موس�وی توجيه م�ی كردند. 
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امام   اّم�ت 
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درآمد: بی شك مهمترين واقعه ی سده  ی اخير، وقوع 
انقالب اس��المی ايران اس��ت كه در نهايت به تشكيل 
جمهوری اخالق مدار و خدا محور منجر شد. جمهوری 
اس��المی ايران توانست به عنوان راه سوم در مقابل دو 
راه ح��ل كور يعنی ديكتاتوری ها و دموكراس��ی های 
دور از دي��ن و معنويت خود را آزموده و به محك يك 
ملت پرسابقه بگذارد و از قضا در انتخابات دهم رياست 
جمهوری ايران بهترين نمره را كس��ب كند، طوری كه 
چش��م تمامی ناظران بيرون��ی و درونی اين ملت را به 
خود معطوف كند. مش��اركت حدود 40 ميليونی ملت 
ايران در رفراندوم رياس��ت جمهوری دهم در حقيقت 
موفقيت مردم ساالری دينی را از همه مردم عالم اقرار 

گرفت.
آنچه به وضوح اين انتخابات را از ديگر انتخابات تاريخ 
ايران جدا س��اخت اوالً حضور پرش��ور مردم بود و ثانياً 
حواش��ی ای بود كه متأس��فانه بر مردم ايران تحميل 
ش��د. لذا بازخوانی نقش رهبر معّظم انقالب اس��المی 
ب��ه عنوان ام��ام امت در حين اين جريان تاريخ س��از، 
بسيار خطير و حياتی است. هر چند راقم حقير سطور 

خ��ود را كوچكت��ر از آن می بيند ك��ه در رابطه ی با 
چنين حقيقت بزرگی قلم فرس��ايی كند. مع األس��ف 
خالء پرداختن به اي��ن حقيقت فراگير، حقير را بر آن 
داش��ته تا راه را برای ورود اس��تادان و صاحبان فّن در 
اين موضوع باز كند. باشد كه مقاله ی پيش رو تذكری 

باشد برای استادان، ان شاء ا... . 
رهبر در ایران: 

تشریفات سياسی یا امام در امت اسامی؟
والي��ت فقيه، اين واژه ی دو كلمه ای روح اصلی قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ايران است و البته حدفاصل 
جمهوری اس��المی ايران با جمهوری های سوس��يال 
دموكرات، ليبرال دموكرات و خلق ايران در همين واژه 
اس��ت. در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران )فصل 
اول  اصل پنجم( آمده اس��ت: در زمان غيبت حضرت 
ولی عصر »عجل ا... تعالی فرجه« در جمهوری اسالمی 
اي��ران واليت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با 
تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق 

اصل يكصد و هفتم عهده دار آن می گردد.
لذا اصل واليت مطلقه ی فقيه متضمن هويت اسالمی 

جمهوری اس��المی است و رابطه ای كه بين امام )ولی 
فقيه( و امت )ملت( از طريق اين اصل برقرار می ش��ود 
بصورت خودكار از خالی ش��دن بدنه ی نظام اس��المی 
از هويت اس��المی جلوگيری به عمل می آورد. بعضی 
والي��ت فقيه را صرفاً يك س��از و كار قانونی، حقوقی و 
سياس��ی می دانند اما واقعيت و حقيقت چيزی غير از 
اين اس��ت. بنا به تعاليم مترقی اسالم رابطه ی معنوی 
كه بين امام و امتش از طريق عقل و دل حاكم می ش��ود 
س��اری كنن��ده ی اخ��الق و هويت اس��المی در يك 
مجتمع نظام مند اس��المی است و اين مسئله است كه 
نظام فكری غرب از تحليل آن عاجز است، چرا كه فكر 
غرب��ی نمی تواند وجود معنويت و ارتباط روحی نهفته 
در آن را معنا كند در نتيجه از تحليل مناس��بات مردم 
اي��ران در صحنه های گوناگون تا ب��ه حال عاجز بوده 
اس��ت و خواهد بود. مؤيد اين مس��ئله در صحنه های 

بسياری در تاريخ پرثمر انقالب قابل رؤيت است: 
 1- صبر و ايستادگی مثال زدنی مردم ايران در اثنای 
8 س��ال دفاع مقدس و نيز حض��ور داوطلبانه نيروهای 
مردمی در خط مقدم و سرزندگی مردم در پشت جبهه ها 

مصب�اح اله�دی
بازخوان�ی نق�ش رهب�ر معّظ�م انقاب اس�امی در جري�ان اولين 

انتخابات دهه ی پيشرفت و عدالت
  مه�دی هن�ری
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علی رغم همه ی فشارها. 
 2- حضور مردم ايران پای صندوق های رأی با وجود 
فشارهای روانی و اقتصادی دشمن كه حاكی از »آری« 

آن ها است به نظام اسالمی. 
3 - حضور مردم برای دفاع از نظام اس��المی در مقابله 
با آشوب طلبان ماجرای 18 تير دانشگاه تهران درست 
در زمانی كه دش��من ب��ا وجود فضای مناس��ب برای 
اپوزيسيون داخلی همه چيز را تمام شده می دانست.

 4 - حضور گس��ترده ی م��ردم در انواع راهپيمايی ها 
طی 20 سال.

براس��تی چه چيز مردم ايران را در سخت ترين شرايط 
كه ش��ايد برای هر مل��ت ديگری فروپاش��ی را نتيجه 
داشت اينگونه حامی نظام سياسی شان نگاه می داشت؟ 
آي��ا چيزی جزء وجود رهنموده��ای عقالنی و معنوی 

امامان امت می توانسته باشد؟
در جريان انتخابات اخير رياست جمهوری همه ی دنيا 
ش��اهد بود كه در ايران قبل از روز انتخابات علی رغم 
وجود هيجانات بس��ياری كه بين جوانان در خيابان ها 
ديده می ش��د و گه گاه نيز شهر را شب بيدار می كرد؛ 
تنش چشم گيری صورت نگرفت. آيا اگر رهنمودهای 
رهبری در سخنرانی های قبل از انتخابات نبود مردم را 
اين چنين با طمأنينه می ش��د ديد؟ ايرانيان توانستند 
در كمال آرامش باالترين حد نصاب مشاركت سياسی 
را در تمام دنيا به نمايش بگذارند و اينجا سؤال اساسی 
اين اس��ت كه چ��را در اكثر نقاط دني��ا در يك چنين 
مواقعی مردم به رفتارهای پرخاشگرانه روی می آورند 
)به گفته ی خبرن��گاران غربی در ثنای انتخابات دهم 
رياس��ت جمهوری ايران( اما در ايران با اين حد باالی 
مش��اركت چني��ن اتفاقی نم��ی افتد؟ نگاه ب��ه آمار و 
وضعيت اغتشاش��ات اخير نشان می دهد اين درگيری 
ها و نيز جمعيت های ش��ركت كننده در اين اعتراض 
ها به صورت چش��مگيری بعد از ايراد خطبه های نماز 
جمعه توس��ط رهبر معظ��م انقالب كاه��ش يافت. به 

ط��ور مثال راهپيمايی غير قانونی معترضان )به دعوت 
موس��وی و كروبی( در روز 25 خرداد در ميدان آزادی 
حدود 500 الی 600 هزار نفر تخمين زده می ش��د اما 
در تجم��ع غير قانونی معترضان در بهارس��تان كه روز 

چهارشنبه مورخ سوم تير برگزار شد تخمين ها حاكی 
از حض��ور 2000 الی 3000 نفری بود و همچنين آمار 
آس��يب به اموال عمومی نيز ت��ا اندازه ی قابل توجهی 

كاهش را نش��ان م��ی داد. آنچه در نظر م��ردم بدون 
چش��مان آمار زده مجسم شد اينكه آرامش نسبی بعد 
از حض��ور رهبر انقالب در نماز جمعه به ش��هر تهران 

بازگردانده شد.
اگر اصل واليت فقيه در ايران دچار خدشه شده بود و 
رابطه ی راهساز امام و امت در ايران شكل نگرفته بود، 
 Islamic آيا هنوز هم در نقش��ه های جهانی واژه ی
republic of iran ب��ه چش��م می خورد؟ س��ؤالی 
كه ش��ايد جسورانه پرس��يده می شود اما اگر رابطه ی 
منطق��ی و معن��وی ميان رهبر و مردم وجود نداش��ت 
اين س��ؤال اآلن بصورت فزاينده ای در نهادها و رسانه های 
بي��ن المللی مطرح می ش��د. داس��تان انق��الب های 
مخملين آنقدر تكراری ش��ده كه بعضی آن را افس��انه 
می انگارند اما نگاه به اين انقالب های رنگارنگ شواهد 

ناخوشايندی را حاصل خواهد كرد:
1- تمامی انقالب های مخملين بدون هيچ اس��تثنائی 

در شرايط زمانی يك انتخابات شكل گرفته است.
2- تمامی انقالب های مخملين بدون هيچ اس��تثنائی 
ب��ه دنبال تقلبی خوان��دن انتخابات و ني��ز در ادامه با 

پافشاری بر ابطال آراء انجام شده.
3- اغلب انقالب های مخملين به پيروزی منجر ش��ده 

است.
 4- تمامی انقالب های مخملين بدون هيچ استثنائی 
با پشتيبانی اس��تراتژيك، رسانه ای و مالی يك كشور 

ثالث رخ داده است.
5- در اكثر اوقات با خشونت و بر هم زدن نظم عمومی 

برای مدتی چند هفته ای همراه بوده است.
ازطرفی هر چند هيچ كس نمی پسندد كه 5 ويژگی باال 
شبيه آنچه باش��د كه در جريان انتخابات دهم رياست 
جمهوری در ايران پيوس��ت اما مع األسف برخوردها و 

عملكرده��ا در اين بازه زمانی ش��باهت تمام عياری با 
ويژگی های باال داش��ت و از ط��رف ديگر هم پيروزی 
اين نقشه ی خبيث در كش��ورهايی چون چكسلواكی 
)انقالب مخملی 1989(، صربستان )دو مرحله 1997 

و 2000(، گرجس��تان )انق��الب گل س��رخ  2003(، 
اوكراي��ن )انقالب نارنجی  2004( و قرقيزس��تان )گل 
الله  2005( افس��انه بودن اين داس��تان را زير سؤال 
می برد و بيش��تر اين س��ناريو را به سناريويی مستند 

مبدل می كند.
در اين وانفس��ا سؤال اين است كه چرا اين طرح برای 
اولين مرتبه در ايران شكس��ت خ��ورد؟ چرا پروژه ی 
كودت��ای مخملين در تمامی كش��ورها بع��د از اصرار 
معترض��ان ب��ر ابط��ال انتخاب��ات به برگ��زاری مجدد 
انجامي��د و درنهايت مردم به خاطر بی اعتماد ش��دن 
به دولت و حكومت گذش��ته ب��ه معترضين رأی دادند 
و لذا همه مناس��بات قدرت در آن كش��ورها به دست 
طرفداران محض غرب افتاد؛ اما در ايران اكثريت مردم 
با اين بی اعتم��ادی دروغين همراهی نكردند؟ چرا در 
كش��ورهای فوق الذكر مردم تحت تبليغات و بمباران 
وس��يع رسانه ای به انتخابات س��وءظن پيدا كردند اما 
در ايران اين هجمه ی رس��انه ای طرفی نبس��ت؟ چرا 
حكومت ها هميشه تسليم فشارهای بين المللی شدند 
اما در ايران اين اتفاق رخ نداد؟ پاس��خ اين پرسش ها 
از مقايس��ه ی نظام های اين كش��ورها ب��ا نظام ايران 
ملموس اس��ت، در نظام های مخل��وع و مغلوب جای 
تبعي��ت ملت ه��ا از اخالق و دين تح��ت لوای يك ولی 
دينی و اخالق مدار خالی بوده اس��ت. آنچه 40 ميليون 
نف��ر را در اي��ن انتخابات علی رغم تبليغات وس��يع به 
نظام مظنون نكرد اطمينان و اعتماد واالی آنها به امام 
و رهبرش��ان است كه او را تمام قد پشت قانون ديدند. 
در حقيقت حضور ميليونی مردم تهران در نماز جمعه 
تهران ب��ا وجود انواع حيله های روانی اين تأويل را در 
پی داش��ت كه م��ردم به امام خ��ود اطمينان و اعتماد 
كامل دارند و درس��ت همين اعتم��اد و پيروی از امام 
امت بوده است كه نظام جمهوری اسالمی را در كش و 
قوس انواع طوفان های خانه برانداز سالم و تنومند نگاه 
داش��ته است. لذا چنانچه در مرزهای فكری  اجتماعی 
ملت��ی، يك رابط��ه قلبی و عقلی با يك منش��اء پايدار 
برقرار نباشد، آن ملت به راحتی تحت تأثير بازی های 

سياسی سر خم می كند.
رهبر امت اس��المی با تحقق دو شرط عينيت می يابد: 
مقبوليت و مش��روعيت. مش��روعيت كه توسط ساز و 
كار قانون��ی و الهی آن بدس��ت می آيد ك��ه در قانون 
اساس��ی ويژگی هايی را احصاء كرده است. اما در مورد 
مقبوليت احتياج به شواهدی است. در مورد مقبوليت 

رهبر انقالب نيز ذكر چند مثال كافی است:
1- حضور پرش��ور م��ردم پای صندوق ه��ای رأی در 
انتخاب��ات مختلف كه به تش��ويق های رهبری صورت 
گرفته: زيرا كس��انی كه رأی می دهند به دليل منطق 
ش��رعی و عقالنی مورد تأكيد رهبری پای صندوق ها 
آمده اند حال چه آن را از زبان ايش��ان شنيده باشند و 
يا اصاًل خودشان استنباط كرده باشند، به هر حال مهم 
آن است كه امت اسالمی تحت هدايت و راهنمايی امام 
حركت می كند. به عبارت ديگر حتما الزم نيست يك 
نفر خود را فدايی امام بداند، همين كه با هدايت های او 
حركت می كند ساز و كار رابطه ی امام و امت درست 

برقرار شده است.
2- در غائله ی 18 تير دانش��گاه تهران، مردم به تدبير 
رهب��ری يك پارچه در خيابان ها حاضر ش��دند و طی 

فقي�ه متضم�ن هوي�ت اس�امی جمه�وری اس�امی اس�ت و رابط�ه ای ك�ه  اص�ل والي�ت مطلق�ه ی 
بص�ورت خ�ودكار  م�ی ش�ود  برق�رار  اص�ل  اي�ن  از طري�ق  )مل�ت(  ام�ت  و  فقي�ه(  )ول�ی  ام�ام  بي�ن 
آورد. م�ی  عم�ل  ب�ه  جلوگي�ری  اس�امی  هوي�ت  از  اس�امی  نظ�ام  ی  بدن�ه  ش�دن  خال�ی  از 
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يك راهپيمايی پرش��ور به دفاع از اس��الم و امامش��ان 
پرداختند.

3- ام��روز در فضای دانش��گاهی و ح��وزوی جامعه ی 
اي��ران با يك پديده ی فراگير روبرو هس��تيم: جنبش 
ن��رم افزاری و توليد علم. جالب اينكه اين مطلب اولين 
بار توس��ط رهبر فرهيخته انقالب طی يك س��خنرانی 
در دانش��گاه امير كبير در سال 79 مطرح شد و از آن 
روز ب��ه بعد اين گلوله ی برفی هر روز بزرگتر ش��ده تا 
امروز اين رش��د باالی توليد علم را در ايران به ارمغان 
آورده است. دست يابی به نصاب های باال در تكنولوژی 
نانو، هس��ته ای و ژنتيك در ايران مرهون همين قضيه 

است.
4- از زمانی كه رهبر معظم انقالب اس��المی در س��ال 
1380 فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی 
را دادند با رصد كردن اوضاع اجتماعی  سياس��ی ايران 
مخصوصاً در دانش��گاه ها، اين مطلب به اثبات خواهد 
رس��يد كه ضرب آهنگ تبديل شدن اين شعار به يك 
گفتمان فراگير در س��طح جامعه تندتر ش��د. تا اينكه 
اين تير در س��ال 84 با پي��روزی دكتر احمدی نژاد به 

هدف خورد.
5- با توجه به سخنرانی های رهبر عزيز انقالب خواهيم 
فهميد كه ايش��ان در اواخر عمر دولت سازندگی بحث 
مبارزه با اش��رافی گری و بس��ط س��اده زيستی را بين 
مس��ئولين ب��از كردند و ما امروز ش��اهد هس��تيم كه 
يك��ی از معيارهای اصلی مردم برای نمره گذاری روی 
مس��ئولين نظام همين ساده زيستی است تا جايی كه 
مردم ايران در س��ال 84 و 88 به دكتر احمدی نژادی 
رأی می دهند كه از شاخصه های اصلی او زّی مردمی 

و ساده زيستی است.
هر چند مثال های فراوان ديگری هم هس��ت اما ذكر 
چند مثال باال كافی می نمايد. لذا دو ش��رط مقبوليت 
مردمی و مش��روعيت الهی برای ام��ام، پيروی امت را 
در پی خواهد داش��ت كه اين مطلب در جريانات اخير 
ايران را از معضلی بزرگ رهايی بخش��يد. در نتيجه تا 
زمانی كه رابطه امام و امت برقرار است سؤال چرا هنوز 
 Islamic republic هم روی نقشه ی جهان واژه ی

of iran به چشم می خورد؟ جواب خواهد داشت.

حض��رت آي��ت ا... خامنه ای بصورت كل��ی در جريان 
انتخاب��ات دهم به يك مس��ئله ی كل��ی و حياتی در 
قبل و بعد از انتخاب��ات اهميت دادند: افزايش و حفظ 
اقتدار و عّزت ملی  اس��المی. لذا زير مجموعه های اين 

استراتژی كلی بصورت زير تقسيم می شود:
 1-دعوت جامعه به رعايت آرامش

 2-دعوت سياسيون به رعايت انصاف
 3-دعوت آحاد مردم به مشاركت پرشور در انتخابات

 4-دع��وت امت اس��المی به حفظ وحدت اس��المی و 
جلوگيری از صف بندی های توهمی در كشور

در اثن��ای جريانات اخير دعوت به آرامش در دو مقطع 
زمانی مورد تأكيد ايش��ان قرار می گيرد چرا كه حفظ 
آرامش و خودداری از هيجانات خشونت آفرين در قبل 
از انتخابات برای س��المت انتخاب��ات الزم بود و بعد از 
انتخاب��ات ه��م بدليل حفظ وحدت و عدم خدش��ه به 
امنيت ملی و سيمای خارجی نظام مورد اهميت بود. 

رهب��ر انقالب برای هدايت و رهنمايی جريان انتخابات 
دهم رفتارها و گفتارهای گوناگونی را به عرصه ی عمل 
آوردند ك��ه بازبينی اين افعال و اقوال نقش رهبر را بر 
واقعي��ات پيرامونش نمايانگر خواه��د بود. در اينجا دو 
مقطع مختلف جريان اخير برش خورده اس��ت: مقطع 

اول: قبل از انتخابات، مقطع دوم: بعد از انتخابات.
مقطع اول: قبل از انتخابات

30 ش��هريور 87 )نم��از جمعه تهران ب��ه امامت مقام 
معظ��م رهب��ری در م��اه رمضان( ال��ی 22 خرداد 88 

)برگزاری انتخابات دهم رياست جمهوری(
ايشان طی دوران گذر مقطع اول، راهبردهای كلی زير 

را مورد نظر قرار دادند:
1- اقتدار و عّزت ملی  اس��المی خواس��ته شماره يك: 
از طريق: دعوت به آرامش، دعوت به انصاف، دعوت به 

مشاركت پرشور مردمی
2-كارگزار اسالمی كيست؟

3- فتنه را خاموش كنيد
 4- انحراف در شعارهای انقالب اسالمی، هرگز

 1 - اقتدار و عّزت ملی  اسامی خواسته شماره یک 
•دعوت سياس�يون به رعایت انص�اف در مقطع 

اول

دعوت سياسيون و نخبگان به رعايت انصاف در صفحه 
سياس��ی  رس��انه ای ايران، از راهبردهايی بود كه در 
سيره ی سياسی رهبر انقالب طی جريان انتخاب دهم 
بارز اس��ت. ايش��ان به داليلی كه برخواهيم شمرد در 

مقاطع گوناگون وزين ترين تذكرات اخالقی  سياس��ی 
خ��ود را در اين باره متوجه بازيگران سياس��ت داخلی 

ايران اسالمی كردند: 
»يك چيز ديگری كه اين روزها انس��ان مش��اهده 
مي كند ... قضاوتهايی درباره ی مسائل دولت و كارهای 
دولت اس��ت. البته اين از آثار نزديك شدن به دوره ی 
انتخابات اس��ت؛ ... تخريب كردن مس��ئولين، تخريب 
ك��ردن دولت، هيچ مصلحت نيس��ت و ج��زو كارهای 
صحيح اسالمی نيست. البته در بعضی از جاهای ديگر؛ 
در بعضی از كش��ورهای دنيا به نام دمكراس��ی، به نام 
آزادی، آبروهائ��ی را از بي��ن مي برند، اش��خاصی را به 
لجن مي كش��ند؛ اينها كارهای اس��المی نيست، اينها 
كارهای آنهاس��ت؛ مثل خيلی از كارهای ديگرشان.«، 
»من نگرانی ام از اين نيس��ت كه حرفی زده ش��ود، از 
كس��ی انتقاد شود؛ نه. يك نفر انتقاد مي كند، يك نفر 
ه��م جواب مي دهد. نگرانی من از رايج ش��دِن اخالق 
بی انصافی در جامعه اس��ت. خدم��ات فراوانی انجام 
مي گيرد، انس��ان هم��ه را كنار بگ��ذارد، به نقطه ای 
بچسبد، اين درست نيس��ت. البته اين خطاب به همه 
است.« )نماز جمعه تهران به امامت مقام معظم رهبری 

در 18 رمضان مورخ 30 شهريور سال87(
»ي��ك مطلب هم خط��اب به نامزده��ای محترمی كه 
ي��ا تا حاال اعالم حض��ور كرده اند يا بع��د از اين اعالم 

حض��ور خواهند كرد، ع��رض بكنم. كس��انی كه برای 
انتخابات خود را نامزد م��ي كنند، بدانند كه انتخابات 
يك وس��يله ای اس��ت برای باال بردن توان كشور، برای 
آبرومن��د كردن مل��ت؛ انتخاب��ات فقط اب��زاری برای 
قدرت طلبی نيست. ... رقابتها را منصفانه كنند، حرفها 
را منصفان��ه كنن��د، از جاده ی انصاف خارج نش��وند.« 
)سخنرانی بين مجاوران حرم رضوی مورخ 1 فروردين 

سال88(
»س��عی كنند با انصاف عمل كنند. اثبات و نفی شان با 
توجه به حق و صدق باش��د. چيزهائی را كه انسان مي 
ش��نود، باور نمي كند كه از زبان نامزدها و آن كسانی 

كه دنبال اين مس��ئوليت ها هس��تند، از روی صدق و 
صفا خارج ش��ده باشد. گاهی انسان حرف های عجيب 
و نس��بت های عجيبی مي ش��نود. اين حرفها مردم را 
نگران مي كند؛ كس��ی را هم ب��ه گوينده ی اين حرفها 

اگ�ر اص�ل والي�ت فقيه در ايران دچار خدش�ه ش�ده بود آي�ا هنوز هم در نقش�ه های جهان�ی واژه ی 
Islamic republic of iran به چش�م می خورد؟
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دلبس��ته و عالقه مند نمي كند!« )بيانات در بين مردم 
كردستان در سنندج مورخ 22 ارديبهشت سال88(

سؤال اين اس��ت: تذكر مكرر اخالقی رهبر به نخبگان 
سياس��ی مبنی بر رعايت انصاف، چرا؟ در پاسخ به اين 
پرسش اساس��ی چندين جواب حاصل خواهد شد كه 

هر كدام آينه ی يك وجه از تدبير رهبر مردم است:
1- بی انصاف��ی در فضای جامعه اگ��ر تبديل به يك 
اخالق رايج شود رحمت الهی و فضل الهی از مرزهای 
امت اس��المی رخت برمی بندد. لذا ايش��ان دو طرف 
دع��وا را حتی طرف مظلوم را ب��ه رعايت امانات الهی 
و انصاف دع��وت می كند. لذا رهبری در خالل ديدار 
ب��ا كارگزاران ح��ج در جريان اس��تيضاح علی كردان 
)وزير كش��ور دول��ت نهم( از باب توجه ب��ه اين نكته 
ی گرانقدر هم��ه را به اين جمله تذكر می دهند كه، 
اين فضای تخريب عليه دولت چيزی نيس��ت كه خدا 
به راحتی از كنار آن بگذرد. از طرف ديگر ايش��ان به 
مناس��بت های مختلف گوش��زد می كنند كه بعضی 
گناهان هس��ت كه ظال��م و مظلوم را با هم زير غضب 

خداوند متعال می برد.
2- ق��وام نظام واليت مدار ب��ر عكس نظام های ديوان 
س��االر به بروكراسی حاكم نيست بلكه به وجود واليت 
و دوس��تی در تمام اركان امت اسالمی است. يك وجه 
اي��ن واليت رعايت همدلی بين آحاد مؤمنين اس��ت و 
يك گروه از مؤمنين هم مسئولين و كارگزاران جامعه 

ان��د. وجه دوم اينكه »الّناُس َعل��ی ديِن ُملوِكهم«، اگر 
مل��وك امت خود متخلّق به اخالق اس��المی نباش��ند 
چگونه بايد انتظار داش��ت كه رعيت متخلّق ش��وند به 

اين اخالق؟
3- اي��ن فضای ب��ی انصافی متعاقباً يك دس��ته بندی 
و ص��ف بن��دی را در دل كارگزاران حكومت اس��المی 
ب��ه وجود می آورد كه باعث ش��ادی دل دش��من و در 
نتيج��ه امي��د واهی او بر دو دس��تگی در بين مؤمنين 

می ش��ود. همين اميد برای دشمن دست های پنهان 
او را برای ضربه زدن به نظام اسالمی به كار می اندازد 
كه خس��اراتی را برای امت اس��المی به بار می آورد در 
حقيقت وقتی دشمن می بيند طرف مقابلش يك قدم 
عقبگ��رد كرد او يك قدم جلو م��ی آيد. از طرف ديگر 

اين دو دس��تگی بين مردم هم جاری و س��اری شده و 
مردم همديگر را به صف بندی های خانه برانداز دچار 

می كنند.
4- مردم از ديدن بی انصافی ها رنجور شده و به نظام 
اس��المی بدبين می شوند. در اين صورت درست است 
ك��ه مردم در آينده ی نزدي��ك مخربان، بی اخالقان و 
دروغگويان را از كشتی انقالب پياده می كنند اما ضربه 
ی س��همگين و مهم اين است كه مردم از اين كش و 
قوس ها به س��توه آمده و به نظام اس��المی بی اعتماد 
می ش��وند كه اين به خودِی خود در آينده ی نزديك 

كاهش ضريب امنيت ملی را همراه خواهد داشت.
5- دليل بی انصافی ها هواهای نفسانی است كه بنا به 
اخالق اس��المی در هر جايی بايد جلويش گرفته شود. 
لذا رهبری بعضی از نامزدها را از شهوت نفسانی قدرت 
طلب��ی برحذر م��ی دارند و در واقع ب��ی انصافی ها را 

نتيجه ی اين رذيله ی نفسانی می دانند.
6- اينكه پدری مكرر تذكری را به فرزندش تأكيد می 
كند نش��انه ی دو حالت اس��ت و حالت سومی نيست: 
1- كث��رت اهمي��ت آن تذكر. 2- ع��دم رعايت فرزند. 
متأسفانه مردم و رهبر كه راصد اوضاع سياسی مملكت 
بودند باز هم حس كردند كس��انی هستند كه تخريب 
را ش��يوه ی اول تبليغاتی ش��ان قرار داده اند و لذا اين 
دليل عقالنی شد برای مطرح كردن چند باره ی تذكر.

نكت��ه ی ديگ��ر در اين باب اين اس��ت كه هر چند در 

جري��ان اين حمايت آش��كار از دولت مظل��وم بايد به 
دالي��ل اين حمايت ويژه توجه كرد اما از آن گذش��ته 
اين جمالت نش��ان می دهند كه استراتژی رهبری در 
جريان انتخابات از ابتدا بر جلوگيری از شكاف و ايجاد 
نقار بين افراد و آحاد مردم اس��توار بوده است. لذا اين 
جمالت شاهد اين مطلب است كه آتش تهيه ی فضای 
تخري��ب برای مقاصد انتخاباتی از مدت ها پيش از 22 
خرداد 88 س��وزانده شده بود تا در موقع مناسب از آن 

اس��تفاده ی بهينه ش��ود و البته در اين ميان هر چند 
اكث��ر نخبگانی كه طرف هش��دارهای رهبری بودند بر 
دلسوزی های ايشان جامه عمل نپوشاندند اما مردم به 
خوبی نقش خود را در قبال اين هش��دارها پيدا كردند. 
م��ردم فهيم به بهترين نحو ج��واب مغرضان و غافالن 

را دادند، مش��اركت 40 ميليون��ی و رأی 24 ميليونی 
به رئيس جمهور س��ابق كه نقطه ی كانونی هجمه ی 
تخري��ب ها ب��ود همين معن��ا را از دل خود صادر می 
كن��د؛ چرا كه رهبر انقالب در س��خنرانی ها دو قش��ر 
مخاط��ب را مد نظر داش��ت: 1- مس��ئولين و نخبگان 
سياس��ی. 2- توده های وفادار ملت. در مورد مخاطبان 
دوم ايش��ان بارها و بارها ِمن جمله در خطبه های نماز 
جمعه 30 شهريور اعالم داشتند: »اين فضای تخريب، 
فضای خوبی نيس��ت. مردم هم خوششان نمی آيد. من 
اين را حاال در حضور ش��ما م��ردم به آن حضرات مي 
گويم: اگر شما خيال مي كنيد كه شما بياييد بنشينيد 
و فالن مس��ئول يا فالن جري��ان را مذمت كنيد، مردم 
لذت مي برند و خوشش��ان می آيد، اش��تباه مي كنيد. 
مردم از فضای تخريب خوشش��ان نمی آيد.« در نتيجه 
شما می بينيد جريان های مخرب دولت در حين رأی 
گيری توسط دس��تان مردم حذف می شوند و در اين 
مقام دوباره رابطه ی امام و امت خود را نشان می دهد.

•دعوت جامعه به رعایت آرامش در مقطع اول
يكی از پرده هايی كه رهبری مردم را در آن به رعايت 
آرام��ش دعوت می كنن��د در اثر برگ��زاری مناظرات 
انتخاباتی رياس��ت جمهوری بود. فضايی كه بر اثر اين 
مناظره ها در جامعه حاكم ش��د يك حالت انفجاری به 
خود گرفت و بيم از آن رفت كه هيجانات ناشی از اين 
مناظرات مرزهای خش��ونت را بين م��ردم و هواداران 
نامزده��ا در ن��وردد. »اي��ن چه��ار نفر نام��زدی كه از 
شورای نگهبان تأييد شده اند و در اجتماعات گوناگون 
س��خنرانی مي كنند، خوِد آن نامزدهای محترم توجه 
كنن��د، مراقبت كنند كه در اين س��خنرانی ها، در اين 
اظهارات، جوری نباش��د ك��ه منتهی بش��ود به ايجاد 
دش��منی و ايجاد نق��ار؛ با برادری و ب��ا مهربانی پيش 
بروند.« )سخنرانی به مناسبت رحلت امام خمينی)ره( 
مورخ 14 خرداد س��ال88( ايش��ان ضم��ن اين تأكيد 
هواداران دو طرف را از برخوردهای تنش آفرين برحذر 
داش��تند. تخريب هايی ك��ه در مناظ��رات، هيجانات 

اجتماع��ی و اعتماد م��ردم به نظام اس��المی را هدف 
گرفته بود جامعه را به س��مت شكاف و دشمنی پيش 
می برد كه ايشان با تذكر مؤكد به مردم به كنترل اين 
وضعي��ت پرداختند و نتيجه ی اين تدبير آن ش��د كه 
با وجود ش��ور و اشتياق باالی جوانان كه گه گاه شهرها 

رهبر معظم انقاب: »]نامزدهای انتخاباتی[ بدانند كه انتخابات وسيله ای است برای باال بردن توان كشور، 
برای آبرومند كردن ملت؛ انتخابات فقط ابزاری برای قدرت طلبی نيست. ... حرفها را منصفانه كنند.«
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را ش��ب زنده دار می ك��رد تا روز انتخاب��ات مواردی از 
خش��ونت گزارش نشد واقعيتی كه خبرنگاران خارجی 
حاض��ر در ايران نيز در روز انتخابات بر وجودش صحه 

گذاشتند.
اما پرده ی دومی كه ايشان هوشيارانه جامعه  مشتمل 
بر سياس��يون و مردم  را به آرامش دعوت نمودند طی 
جريان نامه ی آقای هاش��می و سكوت ايشان بود. در 
جري��ان اين واقعه ه��ر چند رهبری لس��اناً مردم را به 
آرام��ش دعوت نكرد اما تدبير ايش��ان جامعه را تا روز 

انتخابات به سمت آرامش سوق داد.
 ،88/3/19 آقای اكبر هاش��می رفس��نجانی م��ورخ 
نام��ه ای را با محتوايی گاليه آمي��ز از اظهارات دكتر 
محم��ود احم��دی ن��ژاد در مناظ��ره ی تلويزيونی با 
ميرحس��ين موس��وی به رهبر معظم انقالب اس��المی 
ارسال داشت. پيرو اين مطلب در قسمتی از نامه دفتر 
ايشان آمده است: »متاسفانه اظهارات عاري از حقيقت 
و غيرمسئوالنه ی آقاي احمدي نژاد در جريان مناظره 
با مهندس موس��وي و مقدمه چيني هاي قبل وحوادث 
بع��د از آن، خاطرات تلخ اظه��ارات و اقدامات منافقان 
و گروهك ه��اي ض��د انقالب در س��ال هاي اول بعد از 
پيروزي انقالب و نيز تهمت زدن ها در انتخابات مجلس 
شش��م و لجن پراكني هاي باند پالي��زدار كه در دادگاه 
محكوم ش��ده را به نمايش گذاش��ت ...«. همچنين در 
متن اصل��ی نامه آقای هاش��می رفس��نجانی به رهبر 
معظم انقالب اينگونه آمده :»البته اينجانب قصد ندارم 
كه دولت موجود را مثل دولت بني صدر معرفي كنم و 
يا سرنوشتي شبيه آن دولت را براي اين دولت بخواهم، 
بلكه مقصود اين است كه بايد مانع گرفتار شدن كشور 
به سرنوشت آن روزگار شد.«، »رهبر معظم هم صالح 
را در سكوت شان ديدند و بي شك جامعه و بخصوص 
نس��ل جوان نيازمند اطالع از حقيقت اس��ت. ...«، »بر 
فرض اينكه اينجانب صبورانه به مش��ي گذش��ته ادامه 
دهم، بي شك بخشي از مردم و احزاب و جريان ها اين 
وضع را بيش از اين بر نمي تابند و آتش فشان هايي كه 
از درون سينه هاي س��وزان تغذيه مي شوند، در جامعه 
ش��كل خواهد گرفت كه نمونه هاي آن را در اجتماعات 
انتخاباتي در ميدان ها، خيابان ها و دانشگاه ها مشاهده 
مي كنيم.«، »از جناب عالي با توجه به مقام و مسئوليت 
و ش��خصيت تان انتظار اس��ت براي حل اين مشكل و 
براي رفع فتنه هاي خطرناك و خاموش كردن آتش��ي 
كه هم اكنون دودش در فضا قابل مش��اهده است، هر 
گونه كه صالح مي دانيد اق��دام مؤثري بنماييد و مانع 
شعله ورتر ش��دن اين آتش در جريان انتخابات و پس 
از آن شويد.  لذا در فرصت باقي مانده ضروري به نظر 
مي رسد خواسته حق حضرت عالي و مردم در خصوص 
انجام انتخاباتي سالم و پرابهت و حداكثري تحقق يابد. 
كاري كه مي تواند عامل نجات كش��ور از خطر و باعث 
تحكيم وحدت ملي و اعتماد عمومي باشد و فتنه گران 
نتوانند با حدس و گمان نص پيامتان در مش��هد و در 
مرق��د امام راح��ل را با هوس خود تحري��ف كنند و با 
نادي��ده گرفتن قانون، بنزين ب��ر آتش افروخته بريزند. 
سرچش��مه ش��ايد گرفتن به بيل/ چو پر ش��د نش��ايد 

گرفتن به پيل«
نامه ی تعجب برانگيز آقای هاش��می رفس��نجانی هر 
چند س��ؤاالت بس��ياری ِمن جمله: »-1 ايشان با چه 

اعتباری رهبر انقالب را پند و موعظه می دهند؟ 2 - ايشان 
از كجا آتش های اغتشاشات بعد از انتخابات را ديدند؟ 
3- ايش��ان به چه قصدی اين نام��ه را به رهبر انقالب 
اس��المی ارسال داش��تند؟ 4 - چرا اين نامه در چنين 
وقت هيجان آلودی صادر ش��د؟ 5 - آيا نمی شد برای 
گاليه گذاری دل دشمنان قسم خورده انقالب اسالمی 
را شاد نكرد؟ 6 - آيا هيچ فرصت ديگری برای تخريب 
چهره ی رئيس جمهور نبود؟ و تعداد زيادی پرس��ش 
ديگر كه در اي��ن مقاله نمی گنجد.« را در ذهن مردم 
و نخبگان متبادر كرد ام��ا آنچه نقش حكمت و تدبير 
رهبری را نش��ان داد؛ سكوت رسمی در قبال اين نامه 
ب��ود كه باعث ايجاد فضای آرام تا انتخابات در كش��ور 
ش��د. اگر رهبر انقالب در قبال اين نامه مش��كوك هر 
موضعی )دف��اع يا رّد( اتخاذ می كردند در هر دو حال 
تش��نجات حاصل از اي��ن موضع گي��ری در دو جبهه 
)ه��واداران رئيس جمه��ور وقت، ه��واداران كانديدای 
مطرح رياس��ت جمه��وری( بصورت خش��ونت و تقابل 
ج��دی رخ م��ی نماياند. اين پيامد آنقدر خس��ارت بار 
می توانس��ت باش��د كه اگر اين بازی دش��من شادكن 
در عرصه ی اجتماعی ايران ش��روع می شد پايان آن، 
خدش��ه به اصل انتخابات و در نتيج��ه تهديد طوالنی 
م��دت امنيت ملی ايران بود. در واقع س��كوت رهبر و 
تكذيب هر گونه پاس��خ به نامه آقای هاشمی، جامعه، 
باالخص جوانان را از ورود به بازِی خش��ونت خيابانی و 

زورآزمايی خارج از چهارچوب برحذر داش��ت. لذا اين 
س��كوت رهبر نشان از حكمتی واال داشت كه برگزاری 

سالم انتخابات را متضمن گرديد.
•دع�وت آح�اد م�ردم به مش�ارکت پرش�ور در 

انتخابات در مقطع اول

در جای جای س��خنان رهبر انقالب اس��المی در قبل 
از انتخاب��ات و در دورترين زمان ه��ا به وضوح دعوت 
و تش��ويق ايش��ان مبنی بر حضور م��ردم در انتخابات 
مش��هود اس��ت. برای رعايت اختصار به دو مثال اكتفا 

می شود: 

»انتخابات سرمايه گذاری عظيم ملت ايران است؛ مثل 
اينكه شما س��رمايه ی س��نگين و عظيمی را در بانك 
مي گذاريد، بانك با آن كار مي كند و ش��ما از سودش 
اس��تفاده مي كنيد؛ انتخابات يك چنين چيزی است. 
... هر رأيی كه ش��ما در صن��دوق می اندازيد، مثل اين 
اس��ت كه يك بخشی از پول آن سپرده را داريد تأمين 
مي كنيد. يك رأی هم اهميت دارد.« )س��خنرانی بين 

مجاوران حرم رضوی مورخ 1 فروردين سال88(
»هر كه به اسالم عالقه مند است، هر كه به ملت ايران 
عالقه مند اس��ت، برای او عقاًل و شرعاً واجب است كه 
در اين انتخابات ش��ركت كند.« )سخنرانی به مناسبت 

رحلت امام خمينی)ره( مورخ 14 خرداد سال88(
مش�ارکت پرش�ور مردم در انتخابات، تزئينی یا 

حقيقی؟
در كش��ورهای غرب��ی آنچه از زعم استراتژيس��ت ها و 
سياسيون اقتدار آفرين اس��ت، قدرت سخت است كه 
به گزينه هايی چون: ق��درت نظامی، قدرت اقتصادی 
اش��اره می ش��ود. اما آنچه برای يك نظ��ام برآمده از 
متن مردم و متكی بر قدرت آتشفش��ان مردم اهميتی 
بس ش��گرف دارد، ميزان مش��اركت مردم در قدرت و 
سياس��ت اس��ت لذا قدرت ديپلماس��ی و حتی قدرت 
نظامی دولت جمهوری اس��المی بيش��تر از هر چيزی 
به حضور مردم در انتخابات وابس��ته است. اين چنين 
اس��ت كه هميش��ه در قله ی تهديدهای نظامی عليه 

كش��ور اي��ران، حض��ور ميليونی و حداكث��ری مردم 
پای صندوق ه��ای رأی حذف كننده ی گزينه تجاوز 
نظام��ی از روی ميز ابرقدرت های جهان برای تعامل با 
ايران ش��ده است. لذا رهبری مردم را مدام بر حضور و 

مشاركت در سياست فرا می خواند.

از طرفی امام و امت هاديان مس��ئولين نظام اس��المی 
در تاريخ معاصر ايران اس��المی بوده اند. در واقع مردم 
با پيروی از رهنمودهای منطقی  اس��المی امامشان با 
دس��ت های توانمندشان در 30 س��ال اخير مسئولين 
مختلف��ی را وارد حلق��ه ی مديريت ك��رده اند و از آن 

باالخ�ص  جامع�ه،  هاش�می،  آق�ای  نام�ه  ب�ه  پاس�خ  گون�ه  ه�ر  تكذي�ب  و  رهب�ری  س�كوت  واق�ع  در 
جوان�ان را از ورود ب�ه ب�ازِی خش�ونت خيابان�ی و زورآزماي�ی خ�ارج از چهارچ�وب برح�ذر داش�ت.
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س��و هم خارج. ل��ذا آنچه ضامن بق��ای گفتمان واليی 
در كش��ور است بيشتر از آنكه نهادهای حكومتی باشد 
مل��ت بوده اند و در اصل اين مردم بودند كه در مقاطع 
مختل��ف در مركز قدرت قرار گرفته اند و معتمدينی را 
وارد نهاد حكومت كردند و س��پس بعد از انتخابات به 
مناظره نشس��تند تا برای دور بعد باختگان سياسی را 
خارج كنند درس��ت به همين دليل اس��ت كه آيت ا... 
خامنه ای در اكثر پيام هايش��ان مردم را آگاه و شجاع 
م��ی نامند. در نتيجه از نظر نظام اس��المی اين حضور 

آگاهانه و شجاعانه ی مردم حياتی است.
»سالم خدا بر شما كه شايستگی خود را برای دريافت 
س��الم و رحمت الهی به اثبات رس��انديد.« )پيام رهبر 
معظم انقالب به مناس��بت حماس��ه 22 خرداد مورخ 
23 خرداد س��ال88( براستی چرا مش��اركت مردم در 
انتخابات جاذب رحمت و س��الم الهی اس��ت؟ مردمی 
كه بنا به رهنمودهای رهبرش��ان با اس��تدالل عقالئی 
و ش��رعی در اوج تبليغات گس��ترده غرب در داخل و 
خارج مبنی بر مخدوش بودن انتخابات، در اوج سختی 
ه��ای اقتصادی به دليل وضعيت جهانی و تحريم های 
غرب و در اوج تهديدهای نظامی توس��ط مس��تكبرين 
عالم دس��ت به ي��ك جهاد واقعی می زن��د تا رهنمود 
امام خمينی )ره( )صحيفه امام،ج15،ص17: در قضيه 
رئي��س جمهوری ما، تعيين رئي��س جمهوری يكی ار 
چيزهايی اس��ت كه بر همه مس��لمانان اي��ران بر همه 

مكلف های ياران واجب است كه در اين دخالت داشته 
باش��ند. اگر دخالت نكنند و يك صدمه ای به اس��الم 
برسد هر يك يك ما در محكمه الهی مسئول هستيم. 
... مگر می توانی بگويی اس��الم به من چه ربطی دارد؟ 
ت��و مكلف��ی حفظ بكن��ی، امانت خداس��ت و حفظش 
ام��روز به اين اس��ت كه رئيس جمه��ورش يك رئيس 
جمهور صحيح باش��د.( را جامه ی عمل بپوشاند باعث 
س��ربلندی نظام خدامحور شده اس��ت لذا شايسته ی 

رحمت خداست.  

2- کارگزار اسامی کيست؟
پرده ی اوِل »كارگزار اس��المی كيست؟« در تاريخ 24 
آذر 87 در دانشگاه علم و صنعت به نمايش درآمد. در 
واقع جلس��ه ی رهبر انقالب در دانشگاه علم و صنعت 
تبيينی بود تئوريك، از ش��اخص های هويت جمهوری 
اسالمی كه چون در آخر به بحث تاريخی شاه سلطان 
حس��ين رسيد تنه به تنه ی شاخص های يك مسئول 
بلند پايه ی نظام اس��المی زد. از اين رو بعضی روزنامه ها 
و تحليل های سياس��يون و دانشگاهی ها متعاقب اين 
جلس��ه بر پاش��نه ی معيارهای رئي��س جمهور آينده 
چرخي��د و حتی بعض��ی لّب مباحث مطرح ش��ده در 
جلس��ه را با حضور و اعالم حضور غير رسمی بعضی از 
كانديداهای رياست جمهوری مرتبط دانستند. گذشته 
از اين مس��ائل و تحليل های موجود بايد با موشكافی 
س��خنرانی مهم رهبر انقالب در دانشگاه علم و صنعت 

از آن تئوری كارگزار اسالمی را دريافت كرد.
  »نظام اس��المی، نظام اسالمی است در ظاهر و باطن؛ 
نه فقط نظام اس��المی در ظاهر. صرف اينكه حاال يك 
ش��رايطی در قانون اساسی برای رئيس جمهور و برای 
رهبر و برای رئيس قوه ی قضائيه و برای شورای نگهبان 
و برای كه و كه معين ش��ده؛ و چ��ه و چه، اينها كافی 
نيست؛ اگرچه اينها الزم است. انحراف در هدف ها، در 
آرمان ها، در جهتگيری ها را بايد مراقبت كرد كه پيش 
نيايد. و اين چيزی است كه ما در طول اين سال های 

طوالن��ی   بخصوص بع��د از جنگ و بعد از رحلت امام   
درگيرش بوديم؛ جزو درگيری های اساس��ی در اين دو 
دهه ی گذشته، يكی همين بوده. تالشهای زيادی شده 
اس��ت برای اينكه جمهوری اسالمی را از روح و معنای 

خودش خارج كنند.« 
حض��رت آي��ت ا... العظمی خامنه ای ب��ه عنوان راهبر 
جامعه اس��المی ايران در اين جلسه سعی كردند قشر 
مهم��ی از خواص جامعه را هش��يار كنند تا اين قش��ر 
از خالی ش��دن هويت اس��المی از درون نظام اسالمی 

جلوگيری كند. طرح اين مسئله بين دانشگاهيان برای 
آنكه نقطه ی ش��روع اين دومينو باش��د قابل بررسی و 
تحس��ين برانگيز اس��ت. اين موضوع از دو منظره قابل 
توجه است: 1- دانشجويان قش��ر بزرگی از كارگزاران 
نظام اس��المی آينده اند. 2 - معم��والً جو كلی جامعه 
متأثر اس��ت از محصلين دانش )حوزه و دانش��گاه(. لذا 
اين محصلين بهترين ش��روع دومينوی مدنظر رهبرند 
چ��را كه اينها مباحث مطرح��ی را دهان به دهان و رو 
در رو ب��ه يك گفتمان چند ميليون��ی و فراگير مبدل 

می سازند.
 شاخصهای هويت اسالمی بايستی معلوم باشد: شاخص 
عدالت طلبی، ش��اخص ساده زيستی مسئوالن، شاخص 
كار و ت��الش مخلصانه، ش��اخص طلب و پويايی علمی 
بی وقفه، شاخص ايستادگی قاطع در مقابل طمع ورزی 
و س��لطه ی بيگانگان، ش��اخص دف��اع از حقوق ملی و 
حقوق ملت، دفاِع ش��جاعانه كردن يك شاخص است؛ 

مثل همين حق هسته ای؛ مسئله ی هسته ای.
س��پس ايش��ان ب��ه تفصي��ل، اين ش��اخصه ها را 

برمی ش��مارند:
اجتناب از اش��رافي گری؛ يعنی ض��د ارزش كردن. در 
انقالب ما اين نكته وجود داشت؛ اين را بتدريج بعضی ها 
سعی كردند كمرنگ كنند. ... امروز خوشبختانه همان 
موج ضد ارزش كردن اش��رافي گ��ری، بحمداهلّل وجود 
دارد؛ يعن��ی دولت، مس��ئولين دولتی ساده زيس��تند، 
مردمی هستند و اين خيلی فرصت خوبی است؛ نعمت 

بزرگی است.
مسئله ی ارزش جهاد و شهادت، يكی ديگر از شاخص 
هاس��ت. ارزش مجاه��دت، مق��ام واالی ش��هادت، از 
جمل��ه ی چيزهاي��ی ب��ود كه ب��ه وس��يله ی عناصری   

كسانی، دستهايی   زير سؤال رفت.
اعتماد به م��ردم، عقيده ی واقعی به مش��اركت مردم. 
بعضی ها اس��م مردم را می آورند؛ ام��ا حقيقتاً اعتقادی 
به مشاركت مردم ندارند. ... بنای جمهوری اسالمی بر 

اعتماد به مردم و اعتقاد به مشاركت مردم است.
ش��جاعت در برابر هيبت دشمن، جزو شاخص هاست. 
در مقابل دش��من اگر مسئولين كشور احساس رعب و 
خوف كنند، بر س��ر ملت بالهای بزرگ خواهد آمد. ... 
گاه��ی در بين آحاد مردم عناصر مؤمن، فعال، فداكار، 
آماده ی به جانبازی هس��تند، منتها مس��ئولين و رؤسا 
وقتی خودش��ان اين آمادگی را ندارن��د، نيروهای آنها 
ه��م از بين مي رود و اين ظرفيت هم نابود مي ش��ود. 
آن روزی كه ش��هر اصفهان در دوره ی ش��اه س��لطان 
حس��ين مورد غارت قرار گرفت و مردم قتل عام شدند 
و حكوم��ت باعظمت صفوی نابود ش��د، خيلی از افراد 
غيور بودند كه حاضر بودند مبارزه و مقاومت كنند؛ اما 
شاه سلطان حسين ضعيف بود. اگر جمهوری اسالمی 
دچار ش��اه سلطان حس��ين ها بش��ود، دچار مديران و 
مسئوالنی بش��ود كه جرأت و جسارت ندارند؛ در خود 
احساس قدرت نمي كنند، در مردم خودشان احساس 
توانائی و قدرت نمي كنند، كار جمهوری اسالمی تمام 

خواهد بود.
نزديكی با ملت های مس��لمان. ملت های مسلمان 
 ... اس��المی اند.  نظام جمهوری  اس��تراتژيك  عمق 
تكي��ه گاه يك ملت به عمق اس��تراتژيك اوس��ت. 
نم��ي خواهن��د مل��ت اي��ران و نظ��ام جمه��وری 

رهب�ر معظ�م انق�اب: » انح�راف در آرم�ان ه�ا اي�ن چي�زی اس�ت ك�ه م�ا در ط�ول اي�ن س�ال ه�ای 
... تاش�های زي�ادی  ؛  ام�ام درگي�رش بودي�م  بع�د از رحل�ت  بع�د از جن�گ و  طوالن�ی بخص�وص 
» كنن�د.  خ�ارج  خ�ودش  معن�ای  و  روح  از  را  اس�امی  جمه�وری  اينك�ه  ب�رای  اس�ت  ش�ده 
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اس��المی از اين حمايت و طرف��داری ای كه از او 
در كش��ورهای مختلف مي ش��ود كه البته بی نظير 
هم هس��ت برخوردار باش��د. ... جمهوری اسالمی 

بايد اين را يكی از وظائف خودش بداند.
حاال ش��ما نگاه كني��د در اين نوش��تجات آدم های يا 
كوته نظرك��ه خوش��بينانه اش اين اس��ت ك��ه بگوئيم 
كوته نظرن��د يا اگر بدبينانه نگاه كنيم، مغرض و خائن، 
كه از ارتباط جمهوری اس��المی با مردم لبنان، با مردم 
عراق، با مردم افغانس��تان، با مردم فلسطين، صريحاً و 
بارها انتقاد كرده اند و انتقاد مي كنند. ديده ايد ش��ما، 
متأس��فانه در مطبوعات ما و در بعضی از تريبون های 
سياس��ی، كه اين چيزها گفته مي شود. اين ضديت با 

يكی از شاخصهای اساسی جمهوری اسالمی است.
هر چند مباحث مطرح ش��ده بيش��تر برای جلوگيری 
از انحراف در نظام اس��المی است اما چون راه اساسی 
اين جلوگي��ری و حفاظت از ماهيت اس��المی، حضور 
معتمدين در جايگاه های حكومتی است لذا اين جلسه 
سعی دارد عالوه بر مش��خص كردن ابعاد يك حركت 
انحرافی، يك مدل كاربردی برای عدم بس��ط آن ارائه 

دهد.
پرده ی دوم اين س��ناريو به صورت مصداقی و ملموس تر 
خصوصيات ي��ك رئيس جمهور را می ش��مارد يعنی 
رهب��ر انق��الب بعد از تبيي��ن تئوري��ك بين خواص 
جامعه و س��پس زمينه س��ازی آن تئوری بين مردم 
از طري��ق محصلين اين بار، كدهای دقيق تری برای 
انتخ��اب مردم مش��خص می كنند. ل��ذا اين بهترين 
ش��يوه بود برای نهادينه ش��دن اين خصوصيات بين 
ت��وده ه��ای مردمی. در واقع س��خنرانی ايش��ان در 
س��نندج بين مردم عزيز كردس��تان پله ی آخر اين 
راهبرد رهبری اس��ت برای هدايت مردم به س��مت 

ايرانی بهتر.
البته آنچه باي��د در اين باره توضيح داد اينكه در واقع 
معيارهای مطرح ش��ده توس��ط رهب��ری درد اكثريت 
مردم است، و اگر اين نبود مردم در اين انتخابات رأی 
24 ميليونی شان را به كسی نمی دادند كه مشهور به 
داش��تن اين خصائص از زبان دوست و دشمنش بوده 
است:»مردم سعی كنند صالح ترين را انتخاب كنند. ... 
بهترين كيست؟ من نسبت به شخص، هيچ گونه نظری 
ابراز نمي كنم؛ اما ش��اخصهايی وج��ود دارد. بهترين، 
آن كس��ی اس��ت كه درد كش��ور را بفهمد، درد مردم 
را بداند، با مردم يگانه و صميمی باش��د، از فس��اد دور 
باشد، دنبال اش��رافي گری خودش نباشد. آفت بزرگ 
ما اش��رافي گری و تجمل پرس��تی است؛ فالن مسئول 
اگر اهل تجمل و اشرافي گری باشد، مردم را به سمت 
اش��رافي گری و به سمت اسراف س��وق خواهد داد. ... 
اولين كار اين اس��ت كه ما مسئولين كشور را، افرادی 
انتخاب كنيم كه مردمی باش��ند، ساده زيس��ت باشند، 
درد مردم را بدانند و خودش��ان از درد مردم احس��اس 
درد كنند.« )بيانات در بين مردم كردستان در سنندج 

مورخ 22 ارديبهشت سال88(
س��ؤالی كه مطرح می ش��ود اين است كه چرا رهبری 
در مورد معيارهای مطرحی برای رئيس جمهور بر اين 
مس��ائل تأكيد كردند؟ اول آنكه امام امت بهترين رصد 
كننده ی خواس��ت و نيت مردم اس��ت چرا كه با آنها 
از نزديك رابطه دارد لذا ايش��ان طب��ق آنچه ديده اند 

درد اصلی مردم را اين معيارها دانس��ته اند. دوم آنكه 
فضای عمومی جامعه و رأی گذشته ی مردم به عدالت 
خواهی همين را نشان می دهد. به هر حال مردمی كه 
خواسته ی اصليشان از مسئولين، عدالت و اسالم است 
م��ی دانند برای نيل به عدالت و اس��الم ناب، فرد اول 
اجرايی كشور يعنی عالی ترين مقام رسمی كشور بعد 
از رهبر )به گفته قانون اساس��ی  فصل نهم اصل113( 
باي��د در مقابل مبارزه با مفاس��د اقتصادی خود دچار 
فس��اد نباش��د و از طرف ديگر هم مردمی كه سال ها 
اكث��ر امكانات را مجتم��ع در مركز ديده اند حال برای 
رسيدن به عدالت كس��ی را می پسندند كه از نزديك 
در جای جای كش��ور حضور داشته باشد تا درد مردم 
را بفهمد و اگر رئيس جمهور دردش��ناس باش��د وادار 
ب��ه حركت و اقدام می ش��ود نه آنكه در كاخ های زيبا 

نشسته باشد. 
متأسفانه تعدادی از نمايندگان كانديداهای معترض به 
نتايج انتخابات در ديدار با رهبر عظيم الش��أن انقالب 
)26 خ��رداد س��ال 1388( اعالم داش��تند از مصاديق 
تقلب حمايت ش��ما در كردس��تان بوده است. هر چند 
اين حرفی اس��ت دور از ادب اما پاس��خی هم دارد؛ به 
هر حال ايشان در طی راهبری مردم بايد معيارهايی را 
برای مردم مشخص كند كه نياز حاكم شدن پيشرفت 
و عدالت در كش��ور اس��ت. نمی توان رهبر را به خاطر 
انج��ام وظيفه مورد بی ادبی ق��رار داد. به هر حال امام 

امت موظف اس��ت راهبردهای اصلی برای مردم نشان 
ده��د هر ك��س منطبق تر ب��ر آن معيارها ب��ود مردم 
تش��خيص م��ی دهن��د و از او حمايت م��ی كنند. لذا 
س��ئوال مردم اين اس��ت كه اگر ش��ما اين معيارها را 
داشته ايد، چرا به رأی و تشخيص مردم معترضيد؟ اگر 
هم اين معيارها را نداش��ته ايد كه خوب پس ديگر چه 
جای اعتراضی؟ شما صالحيت رياست جمهوری ايران 
را در اين دوره نداش��ته ايد چون كش��ور نياز به چنين 
آدمی نداشته است. البته شما هم كه از دلسوزان نظام 
هس��تيد بايد خوشحال باش��يد كه مردم راه را انتخاب 

كردند.

3- فتنه را خاموش کنيد
رهبر معظم انقالب قبل از انتخابات و بعد از آن نكاتی 
را متذكر شدند كه ناظر بر پيش گيری و رفع فتنه بود. 
لذا در مقطع اول يعنی قبل از انتخابات ايشان در خالل 
ديدار مردمی در حرم رضوی مورخ 1 فروردين س��ال 
88 مردم و نخبگان را به نكته ای مهم ارجاع دادند كه 
شايد در خالل جريانات اخير اولين بار در اينجا مطرح 
شده باش��د. نكته ای كه كمتر كسی به آن توجه كرد. 
در جريان انتخابات دهم رياس��ت جمهوری از ماه های 
اولين منتهی به 22 خرداد دست هايی از آستين های 
رس��انه ای بي��رون آمده بود كه ظاه��راً همه يك رنگ 
ب��ود و همه ب��ر يك چيز داللت م��ی كردند: مخدوش 
كردن انتخابات. رسانه های خارجی و متأسفانه بعضی 
مطبوعات داخل��ی گاه می گفتن��د انتخابات پيش رو 
انتص��اب اس��ت و گاه م��ی گفتند تقل��ب در انتخابات 

حتمی خواهد بود. در اين راس��تا آيت ا... العظمی خامنه ای 
مردم، مس��ئولين و نخبگان سياس��ی را به هش��ياری 
فراخواندند: »انتخابات به فضل الهی و به حول و قوه ی 
الهی انتخابات س��المی است. من می بينم بعضی ها در 
انتخاباتی كه دو س��ه ماه ديگر انجام خواهد گرفت، از 
حاال ش��روع كرده اند به خدشه كردن. اين چه منطقی 
اس��ت؟ اين چه فكری است؟ اين چه انصافی است؟ ... 
چرا بي خود خدشه مي كنند، مردم را متزلزل مي كنند، 
تردي��د ايجاد مي كنند؟ ك��ه البته در ذهن مردم عزيز 
ما با اين حرف ها ترديد ايجاد نخواهد شد.«)سخنرانی 
بين مجاوران حرم رضوی مورخ 1 فروردين سال88(، 
» در درجه ی اول، هدفش��ان تعطيل ش��دن انتخابات 
اس��ت كه انتخابات نباشد. ... در درجه ی بعد، هدفشان 
اين اس��ت كه انتخابات سبك و سرد برگزار بشود. مي 
خواهند ملت ايران حضور فعالی در انتخابات نداش��ته 
باش��د. ملت عزي��ز ايران! من به ش��ما عرض مي كنم، 
درس��ت در نقطه ی مقابل خواست دشمنان، همه ی ما 
بايد در انتخابات حضور فعالی داش��ته باشيم. انتخابات 
آبروی ملی ماست؛ انتخابات يكی از شاخص های رشد 
ملی ماست؛ انتخابات وسيله ای برای عّزت ملی است.« 
)بيانات در بين مردم س��نندج مورخ 22 ارديبهش��ت 
س��ال88( متأسفانه يا خوش��بختانه باز هم فقط مردم 
بودند كه هشدارها را از ُسويدای جان شنيدند و عملی 

كردند.

رهب��ر معظم انق��الب مردم را به نكت��ه ی ديگری هم 
ارش��اد كردند كه تأمل برانگيز اس��ت: »بنده يك رأی 
دارم، آن را در صن��دوق می ان��دازم. به يك نفری رأی 
خواه��م داد، به هيچ كس ديگ��ر هم نخواهم گفت كه 
به كی رأی بدهيد، به كی رأی ندهيد؛ اين تش��خيص 
خود مردم اس��ت.« نكته ی اول آنكه تجربه نشان داده 
در هنگام انتخابات بلندگوهای پنهانی س��عی دارند به 
م��ردم اينگونه القاء كنند ك��ه رأی رهبری فالن كس 
اس��ت لذا رهبری در بطالن اين ش��ايعات اين مبحث 
را مط��رح می كنن��د. نكته ی دوم آنكه بعضی س��عی 
دارن��د انتخاب��ات در ايران را غير واقع��ی بنامند كه از 
اين طريق بر اين واقعيت تأكيد می ش��ود كه انتخابات 
حقيقتاً برای مردم و توس��ط مردم اس��ت. سوم آنكه از 
همه اين ها گذش��ته مش��ی امامان معصوم، رهبر فقيد 
انقالب امام خمينی )ره( و رهبر معظم انقالب هميش��ه 
بر تربيت اس��تعدادها و افكار مردم است. امام هيچ گاه 
نمی خواهد يارانی داش��ته باشد از جنس گل و خاِك 
سياه بلكه او تمامی هّم و غّمش را بر تربيت امت صرف 
می كند. امام به امت بصيرت می بخش��د و برای امت 
تا جايی كه حد احس��ن اس��ت اجتهاد قائل می شود 
به همين دليل اس��ت كه از ويژگی های اصلی ياران 
حس��ين بن علی )ع(، بصيرت اس��ت. لذا اگر امت به 
بصي��رت و تربيت مناس��ب فكری نرس��د در مقاطع 

گوناگون از تش��خيص حق و باطل باز می ماند.

4- انحراف در شعارهای انقاب اسامی، هرگز
يكی از مناس��ب تري��ن اوقات انح��راف در محتوای 

ح�ل  راه  بهتري�ن  نتيج�ه  در  ش�ده  مس�تحكم  خ�ود  ج�ای  در  اس�امی  نظ�ام  ك�ه  آنج�ا  از 
خال�ی  عالَ�م،  سياس�ت  ی  صحن�ه  در  اس�امی  حكومت�داری  ی  نس�خه  ب�ردن  بي�ن  از  ب�رای 
افت�اد. اتف�اق  اموي�ان  توس�ط  اس�ام  ص�در  در  ك�ه  چي�زی  اس�ت  محت�وا  از  نظ�ام  ظ�رف  ك�ردن 
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ارزش ه��ا و ش��عارهای انقالبی حين تبليغ��ات انواع 
انتخابات است مخصوصا در انتخابات رياست جمهوری. 
در اين ش��رايط جامعه به دليل وجود فضای پرالتهاب 
انتخابات��ی بهترين فرصت برای بدل س��ازی از معانی 
عّزت، استقالل، آزادی، عدالت، توسعه، اسالم گرايی و 
اصولگراي��ی، اصالحات و ... را فراهم می كند در نتيجه 
در چنين ش��رايطی احتياج است از منبری بلند باال از 
انحراف و قلب معانی ش��عارها جلوگيری شود. رهبری 
در اثنای اكثر دوره ه��ای انتخاباتی به اين نكته توجه 
كافی داش��ته اند و درس��ت در زمانی كه اكثر نخبگان 
س��رگرم فضای تبليغاتی هس��تند ايش��ان از وضعيت 
موجود غافل نش��ده ان��د و هر جايی الزم ب��وده از مّر 

معانی و مفاهيم هر شعاری نگاهبانی كرده اند.
در جلس��ه دانش��گاه علم و صنعت مورخ 24 آذر سال 
87 ب��ه اين موض��وع تأكيد ويژه كردن��د و به حركت 
خيزنده ی خالی ش��دن ظرف از محتوا اش��اره كردند: 
»و من به ش��ما ع��رض كنم كه تغيير س��يرت، تغيير 
آن هوي��ت واقع��ی، بتدريج و خيل��ی آرام حاصل مي 
ش��ود. توجه بعضی ها به اين، غالباً جلب نمي ش��ود، يا 
خيلی ها توجهش��ان جلب نمي شود. يك وقتی ممكن 
است همه متوجه ش��وند، كه كار از كار گذشته باشد. 
خيلی بايد دقت كرد. چش��م بينای طبقه ی روشن بين 
و روشنفكر جامعه   يعنی طبقه ی دانشگاهی   و چشم 
بينای دانش��جويان بايد اين مسئوليت را هميشه برای 

خودش قائل باشد.«  
از آنجا كه نظام اس��المی در جای خود مستحكم شده 
در نتيج��ه بهترين راه حل برای از بين بردن نس��خه ی 
حكومت��داری اس��المی در صحنه ی سياس��ت عالَم، 
خال��ی كردن ظرف نظام از محتوا اس��ت چيزی كه در 
صدر اس��الم توسط امويان اتفاق افتاد. در تاريخ معاصر 
ايران اسالمی مخصوصاً بعد از اتمام جنگ يك حركت 
خيزنده س��عی داشته و دارد به آرامی نظام را از درون 
ب��ی معن��ا كند تا در آين��ده با از دس��ت دادن كارايی 
مورد انتظار از يك حكومت اس��المی، نسخه ی انقالب 
اس��المی برای حكومتداری را در عرصه ی بين الملل 

منس��وخ كند. در اين حركت با پدي��ده ی مخالفت با 
ش��عارهای اسالمی روبرو نيس��تيم بلكه به اسم اسالم 
و امام، ش��عارهای انقالب و اس��الم قلب می شود و به 
مرور زمان از اس��الم فقط اس��می ب��ر صفحه ی كاغذ 
باق��ی می ماند. بايد متأس��ف بود ك��ه رهبر انقالب در 
جلس��ه با اعضای هيئت دولت نهم )مورخ 2 ش��هريور 

سال 87( به عنوان يكی از افتخارات دولت می گويند: 
»روند غرب باوری و غرب زدگی را كه متأس��فانه داشت 
در بدنه ی مجموعه ه��ای دولتی نفوذ مي كرد، متوقف 
كردي��د؛ اين چي��ز مهمی اس��ت.« »گ�����رايش های 
سكوالريس��تی   كه متأس��فانه باز داش��ت در بدنه ی 
مجموع�������ه ی مدي��ران كش�����ور نف��وذ می كرد   
جلويش گرفته ش��د.« يعنی اين جريان خيزنده آنقدر 
ن��رم و آرام حركت كرده اس��ت ك��ه در بدنه ی نظام 
رس��وخ كرده و اين همان تذكری است كه رهبری در 
اين جلس��ه ابراز می دارند و دانشجويان را از بازگشت 

شاه سلطان حسين ها برحذر می دارند.
يكی از نقاط ديگری كه ايشان به تبيين درست شعارها 
و عملكرد نظام اس��المی پرداختند به سخنرانی ايشان 
در س��الگرد ارتحال امام خمينی )ره( مربوط می شود. 
ايش��ان در ابتدای سخنانش��ان به بازنگری در حركت 
عظيم ام��ام پرداختند: »در حقيقت امام بزرگواِر ما در 
اين نهضت عظيمی كه در كشورمان و در جهان اسالم 
به وجود آوردند، دو پرچم را بلند كردند و برافراش��ته 
نگاه داش��تند: يك پرچم عبارت اس��ت از پرچم احياء 
اس��الم؛ به عرصه آوردن اين قدرت عظيم و اليتناهی . 
پرچم دوم، پرچم عّزت و سربلندی ايران و ايرانی. اين 
دو تا، پرچم برافراشته ی به دست قدرتمند امام بزرگوار 
ماس��ت.«، »خودباوری و اعتماد ب��ه نفس ملی يكی از 
دو ركن اساس��ی پيشرفت هر كش��ور است. يك ركن، 
امكانات مادی اس��ت، اما امكانات مادی كافی نيس��ت. 
يك ملت ممكن است امكانات مادی زيادی هم داشته 
باشد، اما به رشد و ترقی و تعالی نرسد؛ نتواند يك ملت 

عزيز و قدرتمند بشود.«
ط��رح اين مبح��ث از آنجا مورد اهميت اس��ت كه در 
ايام منتهی به انتخابات بعضی س��عی داشتند در قالب 
پيروی از خط امام )ره( به تبيين مس��ائلی بپردازند كه 
از اي��ن جهت جلوگيری از انحراف در تفس��ير حركت 
ام��ام خمين��ی )ره( وظيفه ای خطير و مه��م بود. در 
حقيق��ت اين قس��مت از بيانات ايش��ان حاكی از اين 
مس��ئله بود ك��ه پيروان واقعی خط ام��ام )ره( در نظر 

م��ردم از لح��اظ جريانی و عملی و نه وابس��تگی ها و 
همراهی های تاريخی مشخص شوند. اصوالً هر انقالبی 
دچ��ار خطراتی می ش��ود كه يكی از اي��ن خطرهای 
ناپيدا اما مهلك، خورده شدن انقالب توسط انقالبيون 
اس��ت. يعنی آنها كه خود ياران انق��الب بودند بعد از 
تغيي��رات در زندگی و منش شخصيش��ان به تغيير در 

انقالب دست می زنند و از اين طريق ارزش های اوليه 
در جامع��ه به ض��د ارزش و ضد ارزش ه��ای روزهای 
نخستين به ارزش ها تبديل می شود. لذا از اين جهت 
خيلی مهم است كه امت حق را با حق و معيار بشناسد 
نه با فرد. اين دقيقاً چيزی اس��ت كه امت اس��المی در 
صدر اسالم دچارش شد و متأسفانه خيلی ها نتوانستند 
اي��ن موضوع را درك كنند كه می ش��ود ياران انقالب 
در تقابل با حق ق��رار گيرند. در واقع در جريان جنگ 
صفي��ن ي��اران نهضت بودن��د كه در مقاب��ل هم صف 
كش��يدند و از قضا هر دو طرف هم می گفتند ما پيرو 
منش رسول خداييم. لذا اگر مردم نتوانند حق را تغيير 
ناپذي��ر بيابند و افراد را تغيير پذير در فتنه ها راه را از 

بی راهه نخواهند شناخت.
از طرف��ی نوع نقدها و گاها تخريب ها، بعضی حقايق و 
خدمات انقالب طی 30 س��ال گذشته را دچار خدشه 
كرد چه آنهايی كه به 4 س��ال آخر نقد داش��تند و چه 

آنها كه به دوران قبل از آن. 
از ط��رف ديگ��ر قس��متی از بيان��ات رهب��ر انقالب به 
روش��نگری درب��اره مناظره های انتخابات��ی كانديداها 
اختصاص يافت: »خطر بزرگ برای كشور ما جدا شدن 
از مردم اس��ت؛ جدا شدن از ارزش��های اسالمی است؛ 
جدا ش��دن از خط مبارك امام است؛ اينها برای كشور 
ما خطر است. ... من خدا را شكر مي كنم كه در طول 
اين س��ی سال، ملت ايران و مسئولين كشور توانستند 
به قدر وس��ع خودش��ان اين راه را دنبال كنند، تعقيب 
كنن��د.«، »اين عّزت ملت ما امروز در دنيا هم منعكس 
است. من قبول نمي كنم حرف آن كسانی را كه تصور 
م��ي كنند ملت ما به خاطر پايبندی به مبانی و اصول 
خود، در دنيا خوار ش��ده اس��ت، از چشم افتاده است؛ 
ابداً. ما دشمن داريم. دشمنان ما يك جبهه ی مّتحدی 
هس��تند متش��كل از قدرت های مداخله گر و زورگوی 
عالم. اينها وقتی ببينند يك كشوری از مدار آنها خارج 
ش��د   كش��ورهايی كه اين ها به عنوان اقمار خودشان 
در مدار خود نگه داشته بودند   مثل كشور ايران كه با 
انقالب اس��المی از مدار آنها خارج شد، سعی مي كنند 

با او مقابله كنند، او را بكوبند؛ تحقير مي كنند؛ وسائل 
تبليغاتی شان هم زياد است. 

اين فضای س��م آلود در آينده زمينه ی نااميدی مردم 
از انقالب و حكومت اس��المی را در پی داشت كه رهبر 
انقالب در اين بيانات به خوبی پاسخ دو طرف را دادند 

و آنها را به رعايت تقوا و اخالق دعوت نمودند.
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مقطع دوم: بعد از انتخابات
22 خ��رداد 88 )برگ��زاری انتخاب��ات ده��م رياس��ت 
جمهوری( تا تأييد رس��می انتخابات توس��ط ش��ورای 

نگهبان )مورخ 8 تير سال88( 
ايشان طی دوران گذر مقطع دوم، راهبردهای كلی زير 

را مورد نظر قرار دادند:
 1 - تبيين عظمت 22 خرداد

 2 - اقتدار و عّزت ملی  اسالمی خواسته شماره يك: از 
طريق: دعوت به آرامش، دعوت به حفظ وحدت

 3 - صالبت، قانون گرايی
 4 - فتنه را خاموش كنيد

1- تبيين عظمت 22 خرداد 
انتخاب��ات 22 خرداد از آن جهت كه بعد از 30 س��ال، 
مردم ايران با مشاركت 85درصدی بالغ بر 40 ميليون 
نفر رئيس جمهوری مكتبی را با 25 ميليون رأی برمی 
گزينند؛ حماسه ای است كه خالقش ملت ايران است. 
تأثي��ر فوق العاده ی اين پديده ب��ر جهان پيرامونی از 
چند جهت قابل موشكافی است. اول آنكه ُكنِه پديده ی 
22 خرداد  مشاركت 85درصدی مردم  بعد از 30 سال 
دوباره در گس��تره ی گيتی ظهور يافته، تأثير شگرفی 
بر ملل دني��ا دارد و اين تأثير تا ح��دود زيادی قدرت 
ن��رم ايران را افزايش می ده��د. دوم آنكه در عرصه ی 
سياس��ت خارجی و در صحنه ی بي��ن الملل اقتداری 
مث��ال زدنی برای دولت و حكومت جمهوری اس��المی 
ايران می آفريند. س��وم آنكه اين مش��اركت باال، ايران 
را در مقابل تهديدات سخت نظام استكباری بيمه می 
كند و برگ برنده ای است برای پدافند غيرعامل ايران 
اسالمی. چهارم آنكه اميد حاصل از مشاركت گسترده ی 
م��ردم در انتخابات يك موج تح��رك را برای آبادانی و 
س��اخت ايران در سطح ملی خواهد ساخت كه ضريب 

رشد توسعه ی عدالت محور را افزايش خواهد داد.
از طرف��ی عل��ل شناس��ی وق��وع اين پدي��ده خود 
بحثی جامعه ش��ناختی دارد ك��ه در اين مقاله نمی 
گنج��د. حضرت آي��ت ا... خامن��ه ای از روز بعد از 

انتخاب��ات مك��رراً بر تبيي��ن اين نعم��ت و عظمت 
اصرار ورزيدن��د: »ملت عزيز اي��ران! مردان و زنان 
آگاه و شجاع و زمان ش��ناس! سالم خدا بر شما كه 
شايس��تگی خ��ود را برای دريافت س��الم و رحمت 
الهی به اثبات رس��انديد. جمعه ی حماس��ی ش��ما،  
حادث��ه ای خيره كنن��ده و بی همتا ب��ود كه در آن، 

رش��د سياس��ی و چهره ی مصّم��م انقالبی و توان و 
ظرفيت مدنی ملت ايران، در نمايی زيبا و پرش��كوه 

در برابر چش��م جهانيان به نمايش درآمد.
اقت��دار و عّزتی كه ش��ما با آرامش و متان��ت و كماِل 
خ��ود در تاريخ كش��ور به ثب��ت رس��انديد، و اراده ی 
خلل ناپذيری كه در ميان آتشبار جنگ روانی دشمنان، 
با حضور در اين عرصه ی تعيين كننده نش��ان داديد، از 
چنان اهميتی برخوردار است كه با هيچ بيان معمولی 
و متعارفی نمی توان آن را توصيف كرد. تنها می توان 
گفت كه ملت ايران توانس��ته است همچنان موجبات 
رحم��ت الهی را در خ��ود حفظ كند و دس��ت قدرت 
خداوند را در حمايت از پيش��رفت و تعالی اين كشور، 

باالی سر خود نگاه دارد. 
انتخابات 22خ��رداد، با هنرنمايی مل��ت ايران، نصاب 
تازه ای در سلسله ی طوالنی انتخابهای ملّی پديد آورد. 
مشاركت بيش از هشتاد درصدی مردم در پای صندوقها 
و رأی بيس��ت وپنج ميليونی به رئيس جمهور منتخب، 
يك جش��ن واقعی اس��ت كه به حول و ق��وه ی الهی، 
خواهد توانست پيشرفت و اعتالی كشور و امنيت ملی 
و ش��ور و نش��اط پايدار را تضمين كند.« )پيام به ملت 
ايران به مناس��بت دهمين انتخابات رياست جمهوری 

مورخ 23 خرداد سال88(
متأسفانه بعضی بدخواهان و غافالن سعی داشتند اين 
نعم��ت را با تحركاتی كمرنگ جلوه دهند از اين جهت 
ايش��ان به عنوان يك تذكر، مدام بر ش��كرگزاری اين 
نعمت اش��اره داشتند تا وجود اين واقعيت در ذهن ها 
پاك نش��ود:»اينجانب با فروتن��ی در برابر عزم و ايمان 
ش��ما مردم عزيز، اي��ن موفقيت ب��زرگ را به حضرت 
وليّ اهلل االعظ��م روحی فداه و ب��ه روح امام بزرگوار و به 
يكايك آح��اد ملت تبريك عرض م��ي كنم و همگان 
را به قدردانی از اين لطف الهی و ش��كرگزاری در برابر 
پ��روردگار حكيم و عليم توصيه م��ي نمايم.« )پيام به 
مل��ت ايران ب��ه مناس��بت دهمين انتخابات رياس��ت 

جمهوری مورخ 23 خرداد سال88(

2-  اقتدار و عّزت ملی  اسامی خواسته شماره یک
• دعوت به آرامش

اگر بخواهيم عوامل خاموش شدن آتش هيجانات بعد 
از 22 خرداد را در س��ياهه ای بش��ماريم، در صدر آن 
خطاب��ه ی اول نماز جمعه ی تاريخ��ی آيت ا... خامنه 
ای ج��ای خواهد گرفت. قال الحكيم ف��ی كتابه: »هو 

الّذی انزل الّس��كينه فی قلوب المؤمنين ليزدادوا ايماناً 
م��ع ايمانه��م و هللَّ جن��ود الّس��ماوات و األرض و كان 
اهللَّ عليم��اً حكيما«، »در يك چني��ن مواردی كه اين 
اضطرابهای گوناگون   چه به لحاظ مس��ائل ش��خصی، 
چه به لحاظ مسائل اجتماعی   برای مؤمنيِن به اسالم، 
پيش می آيد، اينجا بايد منتظر سكينه ی الهی بود؛ آن 
وقت م��ي فرمايد: »هو الّذی انزل الّس��كينه فی قلوب 
المؤمنين« )خطب��ه ی اول نماز جمعه 29 خرداد 88  
ب��ه امامت آيت ا... خامنه ای( در حقيقت اين س��كينه 
ای كه ايش��ان خود از آن ي��ادی می آورند همين ذكر 
پ��رودگاری بود كه ايش��ان در نماز جمع��ه دل مردم 
مضط��رب را به آن متوجه كردن��د. آن حالت اضطراب 
و تشويش��ی كه جامعه ی اس��المی را در هفته ی اول 
اغتشاش��ات در برگرفته بود ب��ا آن طمئنينه و آرامش 

رهبری خاموش شد و مبدل به سكينه شد.

•دعوت به حفظ وحدت
راهب��رد دعوت به وحدت از اي��ن منظر كه وحدت 
مس��لمين از مهمترين امور اجتماع اس��المی است 
در اوقات مختلف توس��ط رهبر به اجرا درآمد. يكی 
از اي��ن پرده ها در نم��از جمعه ی تهران به نمايش 
درآمد و ايش��ان به نكته ای اشاره كردند كه خيلی 
از مناقش��ات را به چالش كش��يد و گرمای هيجان 
و ص��ف بندی ها را به ش��يرينی اتحاد و يكدس��تی 
مبدل س��اخت: »همه ی كس��انی كه ب��ه اين چهار 
نام��زد رأی دادن��د، مأجورند؛ ان ش��اءاهلّل اجر الهی 
دارند. همه ش��ان در درون جبهه ی انقالبند، متعلق 
ب��ه نظامن��د؛ اگر با قص��د قربت رأی داده باش��ند، 
عب��ادت هم كرده اند. خ��ط انقالب، چه��ل ميليون 
رأی دارد؛ نه بيس��ت و چهار و نيم ميليون كه رأی 
ب��ه رئيس جمهور منتخب اس��ت. چه��ل ميليون به 
خط انقالب رأی دادند.« )خطبه ی دوم نماز جمعه 
29 خ��رداد 88  به امامت آي��ت ا... خامنه ای( اوالً اين 
رقاب��ت درون نظام بود، ثانياً هم��ه در اين پيروزی 
ش��ريك بودند من جمله تمام��ی نامزدها، ثالثاً همه 

ی كس��انی ك��ه در اي��ن انتخاب��ات رأی دادند در 
حقيق��ت به نظام اس��المی رأی دادند. اي��ن تبيين 
در حقيق��ت ب��ه كور كردن نقش��ه ی دوم بيگانگان 
و بدخواهان پرداخت. رس��انه ه��ای خارجی بعد از 
ايج��اد مس��ائل مربوط به انتخابات س��عی در ايجاد 
ش��كاف و دس��ته بندی بي��ن مس��ئولين و مردم را 
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داشتند تا از اين طريق آن 14 ميليون را در مقابل 
اي��ن 25 ميليون قرار دهند. لذا ايش��ان در روزهای 
قب��ل از نماز جمع��ه و در روز جمع��ه و بعد آن به 
روش��نگری در مورد اين توطئ��ه پرداختند كه می 
توانس��ت يك ش��كاف عميق و دمل چركين را برای 

زمانی مديد بر پيش��انی جمهوری اس��المی بگذارد.
نمون��ه ی ديگر مربوط می ش��ود به س��عی رهبری در 
خالل خطبه ه��ای نماز جمعه برای آنكه طرفين را به 
آرامش، ب��رادری و قانون دعوت كنند: » من از همه ی 
اين دوس��تان، اين برادران، مي خواهم بنا را بر برادری 
بگذاريد، بنا را بر تفاهم بگذاريد، قانون را رعايت كنيد. 
راه قانون باز اس��ت. راه محبت و صفا باز اس��ت، از اين 

راه برويد.«
در ج��ای ج��ای رفتاره��ای اصالحی رهب��ر انقالب 
در عرصه های مختلف، ايش��ان يك��ی از مهمترين راه 
های ب��رون رفت از معضالت را بازگش��ت به اخالق 
و اس��الم م��ی دانن��د. در حقيقت ايش��ان ن��ه تنها 
مردم را ب��ه اخالق مداری و اس��الم مداری دعوت 
می نمايند بلكه سياس��يون را ه��م مرتباً به رعايت 
امان��ات و اخالق دع��وت می كنند چ��را كه وظيفه 
ی رهبری هدايت تمام��ی ابعاد وجودی آحاد امت 
است. نظام اس��المی و انقالب اسالمی درست است 
كه برقرار ش��د و مع هذا امام و امت اين دو مرحله 
را پش��ت س��ر گذاش��تند اما مرحله ی بعد ساخت 
دولت اس��المی اس��ت كه در اين مرحله دولتمردان 
باي��د همپای امام و م��ردم پيش برون��د به عبارت 
ديگر ملت ايران در حال حاضر در دوره ی اسالمی 
س��ازی دولت اس��ت. از اين منظر رأی دو دوره ای 
م��ردم به ش��عار عدالت، س��اده زيس��تی و خدمت 
قابل تفسير اس��ت، چرا كه مردم امروز سعی دارند 
مس��ئولين كه به گواه تاريخ اكثرشان همپای رهبر 
و مردم ايران نبوده اند را همرده ی اخالق و اسالم 
م��داری ب��اال بياورن��د. در حقيقت مل��ت در اين 8 
س��اله )-1384 1392( بعد از سربلند بيرون آمدن 
از امتحانات گوناگون ش��روع به نصاب گذاری برای 
مس��ئولين كرده و ه��ر كس كه ش��عارهای انقالب 
اس��المی را فقط مستمسكی برای رسيدن به چرخه 
ق��درت بداند توس��ط م��ردم از قطار انق��الب پياده 

خواهد ش��د. لذا رهبر انقالب اسالمی سعی می كند 
معياره��ای صحيح را به مردم تعليم دهد تا مردم از 
اين طريق انقالب را به سر منزل مقصود برسانند.«

3- صابت، قانون گرایی
رهب��ر انق��الب بع��د از ش��روع اعت��راض بعضی از 
كانديداها س��عی كردند ايش��ان را از طرق مختلف 
ب��ه مس��ير قان��ون و مل��ت بازگردانند. اي��ن روند 

حركتی ايش��ان با دس��توراتی به ش��ورای نگهبان 
ش��روع شد و سپس با ديدار با ميرحسين موسوی، 
انتخاباتی، تمديد  نامزده��ای  نماين��دگان  با  ديدار 
فرص��ت بررس��ی صحت انتخابات توس��ط ش��ورای 
نگهبان و باز نگاه داش��تن دس��ت ش��ورای نگهبان 
برای بازش��ماری 10درصد صن��دوق ها ادامه پيدا 
ك��رد. در اي��ن راس��تا ايش��ان در ديدار ب��ا آقای 
موس��وی می گوين��د:» جنس ش��ما با اي��ن گونه 
افراد )آش��وبگران خيابانی( متفاوت اس��ت و الزم 
اس��ت كارها را با متانت و آرام��ش پيگيری كنيد. ... 
ب��ه ي��اری پ��روردگار انتخابات با اتق��ان، صحت و 
آرامش خوبی برگزار ش��د و ش��ما هم مسائل مورد 
نظ��ر را از طري��ق قانونی پيگي��ری كنيد.« )ديدار 
 )88 25 خ��رداد  ب��ا ميرحس��ين موس��وی  مورخ 
همچنين ايش��ان در ديدار با نمايندگان كانديداها 
به اين مطلب اش��اره می كنند كه: »ما بايد س��عی 
كني��م، دق��ت كنيم ك��ه انتخابات مايه ی انش��قاق 
نش��ود؛ اين حرف اصلی من اس��ت. اينكه ما تصور 
كني��م كه يك گروه مثاًل بيس��ت و چه��ار ميليونی 
ي��ك طرفن��د، ي��ك گ��روه چه��ارده ميليونی يك 
طرفن��د، اين به نظر من يك خطای بس��يار بزرگی 
اس��ت؛ قضيه اينجور نيس��ت. هم��ه در يك طرف 
قرار دارند. ... مجموعه ه��ای مردمی، فرزندان اين 
كش��ورند؛ فرزندان اي��ن ملتند. اين خطاس��ت كه 
م��ا اين دو مجموعه ی رأی دهن��ده را ... متخاصم 
و متقاب��ل ف��رض كنيم... .« )ديدار ب��ا نمايندگان 

نامزده��ای انتخابات��ی  م��ورخ 26 خ��رداد 88(
از اين روند دو معنی صادر می ش��ود: 1 - بازگرداندن 
نامزده��ای معترضين ب��ه آغوش گرم نظام اس��المی. 
2  - ايج��اد اطمينان حداكثری مردم نس��بت به نظام 
اس��المی. در اين ميان عنوان ش��ماره 2 بسيار مهمتر 
م��ی نمايد چرا كه زعم م��ردم مبنی بر نگاه بانی نظام 
اسالمی از حقش��ان آنها را مستمراً پشتيبان حكومتی 
قرار می دهد كه متعلق اس��ت به خود مردم. در نتيجه 
يك��ی از عوامل اساس��ی در همراهی نك��ردن اكثريت 
هواداران نامزدهای معترض ب��ا اعتراض های خيابانی 
همين صداقت رهبری در رسيدگی به شكايات مستند 
بود. در حقيقت اين سياس��ت نظام بين آشوب طلبان 

و قانون گريزان با مردم ش��كاف ايجاد كرد، چيزی كه 
در كش��ورهای مقلوب انقالب مخملين وجود خارجی 

نداشت.
همچني��ن ايش��ان در نماز جمعه ی ته��ران و بعد از 
آن به اين اس��تراتژی قوت بيشتری بخشيدند طوری 
ك��ه به گفتمان عمومی اجتماع تبديل ش��د و در پی 
اي��ن تدبير قانون گريزان مورد تهاج��م افكار عمومی 
قرار گرفتند. در واقع اغتش��اش و قانون ش��كنی يك 

معضل اس��ت و همراه��ی افكار عمومی و دلس��وزی 
مردم ب��رای تلفات قانون گريزان آف��ت بزرگی ديگر. 
آنچ��ه در كش��ورهايی چون گرجس��تان رخ داد و به 
اثر بخش��ی كودتای مخملين منجر شد شامل همين 
همراه��ی توده های مردمی با قان��ون گريزان بود كه 
وج��ود تدبير رهبری اين توطئه را در نطفه خفه كرد: 
»مردم اطمينان دارند؛ اما برخی از طرفداران نامزدها 
هم اطمينان داش��ته باشند كه جمهوری اسالمی اهل 
خيانت در آراء مردم نيس��ت.« )خطب��ه ی دوم نماز 
جمع��ه 29 خرداد 88  ب��ه امامت آيت ا... خامنه ای( 
اين قس��مت از بيان��ات رهنمای رهب��ری معطوف به 
جواب يك پرس��ش اضطراب انگيز بود كه بين همه ی 
مردم رايج بود : س��رانجام اين بازی چه خواهد ش��د؟ 

مردم در اين مورد تبديل به دو گروه می شوند : 
1 - مردمی كه احساس می كردند در حق نامزدشان 
جفا شده. 2 - كس��انی كه احساس می كردند نظام 
به خاطر مصالح��ی، انتخابات را ابطال می كند. لذا 
ايش��ان با اعالم اين موضع مستحكم و ترديد ناپذير 
كه نظام هرگز از قان��ون تخطی نمی كند و به هيچ 
وجه انتخابات را جزء از طريق قانونی ناس��الم اعالم 
نم��ی كن��د دل گ��روه دوم را محكم كردن��د و آنها 
را به اين اطمينان رس��اندند كه ب��ه هيچ مصلحتی 
حق رأيش��ان زائل نمی شود و از طرف ديگر هم با 
اطمينان ب��ه هواداران معترضين اعالم داش��تند از 
طريق قانونی هر ش��كايتی قابل پيگيری اس��ت. اين 
وجه از بيانات ايش��ان به ايجاد م��وج قانون گرايی 
در آح��اد مردم انجاميد كه در پی آن افكار عمومی 
بي��ش از پيش قان��ون گريز را تنها گذاش��تند و لذا 
كچل ش��دن اعتراضات خيابانی و اغتشاشات بعد از 
نماز جمعه تهران امری بود كه احتياج به چش��مان 

مس��لح به آمار نداش��ت.
»اگ��ر نخب��گان سياس��ی بخواهن��د قان��ون را زير پا 
بگذارند، يا برای اصالح ابرو، چش��م را كور كنند، چه 
بخواهند، چه نخواهند، مس��ئول خونها و خش��ونتها و 
هرج و مرج ها، آنهاين��د.« )خطبه ی دوم نماز جمعه 
29 خ��رداد 88  به امامت آي��ت ا... خامنه ای( از اين 
وجه س��خناِن رهبری اتمام حجت ب��ا قانون گريزان 
صادر می ش��د. متعاقباً روزهای بعد تمامی سياسيون 
مرزه��ای خود را با آش��وبگران و تروريس��ت ها اعالم 
كردند. البته هر چند اغتش��اش روز شنبه 30 خرداد 
در نزديك��ی ميدان آزادی متوجه بی تدبيری تعدادی 
از اف��راد و احزاب بود اما بع��د از آن مثال اين وقايع 
شمردنی نيس��ت. مس��ئله ی نهفته ی بعدی در اين 
بخ��ش؛ پيگي��ری حقوقی زي��ان دي��دگان از بعضی 
نامزدها از طرق قانون��ی بود كه به خودِی خود باعث 

ترس از قانون گريزی توس��ط همان نامزدها ش��د.
ايس��تادگی و صالبت رهبری درباره اهتمام به قانون و 
جلوگيری از مصالح توهم س��اخته بعضی توطئه گران 
باعث شد تا ش��امگاهان روز دوشنبه مورخ 8 تير سال 
1388، آيت ا... جنتی دبير ش��ورای نگهبان با ارس��ال 
نامه ای به وزارت كش��ور جمهوری اسالمی ايران خبر 
از تأيي��د صحت انتخاب��ات بدهد. لذا رهب��ری از قبل 
انتخابات فتنه را ديد قبل از آنكه آثار حياتش ملموس 
باش��د، هش��دارهای پيش��گيرانه را به مردم و نخبگان 
سياس��ی متذكر ش��د و هر چند غفلت بعضی نخبگان 
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و ع��دم كنترل هيجان توس��ط بعضی اقش��ار مردمی، 
اغتش��اش و التهاب يك هفته ای در تهران را آفريد اما 
رس��اندن رأی مردم تا مرحله ی ثبت قانونی و تاريخی 
يكی از بزرگترين خدمات رهبر انقالب اس��ت به اسالم 

و ايران.
4- فتنه را خاموش کنيد

رهبر همانطور كه قبل از انتخابات نش��انه های وجود 
فتن��ه را ب��ه مردم تذك��ر دادند و البته م��ردم هم به 
اين تذكرات جامه عمل پوش��اندند بعد از 22 خرداد 
ه��م بالفاصل��ه م��ردم و مس��ئولين را به دف��ع فتنه 
متذك��ر ش��دند. ايش��ان در اولين حرك��ت در مقطع 
دوم ط��ی پيامش��ان به م��ردم به مناس��بت دهمين 
دوره انتخاب��ات رياس��ت جمهوری نوش��تند: »گمان 
بر اين اس��ت كه دش��منان بخواهند ب��ا گونه هايی از 
تحريكات بدخواهانه، ش��يرينی اي��ن رويداد را از كام 
ملت بزدايند. به همه  آحاد مردم و بويژه جوانان عزيز 
كه س��رزنده ترين نقش آفرينان اين حادثه ی شورانگيز 
بودن��د، توصي��ه مي كنم كه كاماًل هوش��يار باش��ند. 
هم��واره بايد ش��نبه ی پس از انتخاب��ات، روز مهربانی 
و بردباری باش��د. چه طرف��داران نامزد منتخب و چه 
هواداران ديگر نامزدهای محت��رم،  از هرگونه رفتار و 
گفت��ار تحريك آميز و بدگمانانه پرهي��ز كنند. رئيس 
جمه��ور منتخ��ب و محت��رم، رئيس جمه��ور همه ی 
ملت ايران اس��ت و همه و از جمله رقيبان ديروز بايد 
يكپارچ��ه از او حمايت و به او كمك كنند. بی ش��ك 
اين نيز امتحانی الهی است كه موفقيت در آن خواهد 

توانس��ت رحمت خداوند متعال را جلب كند.«
بعد از اين دعوت آي��ت ا... خامنه ای باز هم تذكرات 
گوناگون��ی را در مقاطع و ديداره��ای مختلف متوجه 
نخبگان، معترضان و عموم مردم كردند كه يك نمونه 
حّس��اس آن در نماز جمعه 29 خرداد رخ نشان داد. 
ايش��ان حين س��خنرانی به تبيين خدمات گذشته ی 
آقای هاشمی پرداختند و اين سؤال را به ذهن متبادر 
كردند: گوش��زد خدمات گذش��ته آقای هاشمی برای 
چ��ه و به چ��ه منظ��ور؟ از اين جهت می ت��وان ذكر 
ايش��ان از آقای رفسنجانی را در دو مورد تبيين كرد: 
1 - احقاق حقی كه در مناظره از ايش��ان ضايع شده 
بود، كه خود ايشان مطرح كردند. 2 - منسوخ كردن 
اين تئوری زير زمينی و مخوف كه جمهوری اسالمی 
در اركان مختلف و در سطح مردمی دچار شكاف های 
خانه برانداز ش��ده. اگر چنانچه اين تدبير مقام معظم 
رهبری به كمك مؤمنين نمی آمد شايد ايران اسالمی 
اآلن دس��تخوش التهابات داغی بود، چيزی كه در پی 
هيج��ان، خش��ونت بی پايان را توليد م��ی كند يعنی 
وقتی يك طرف در سطح مردم دست به خشونت می 
زند دس��ته ی مقابل هم كه در فضای التهاب آفرينی 
اس��ت ناخود آگاه دست به خشونت متقابل می زند و 
اين سلس��له تا ايجاد خسارات جبران ناپذير ادامه می 
يابد. اما تأكيد ايش��ان به هم��ه مخصوصاً خود مردم 
برای جلوگيری از صف بندی مردم در مقابل همديگر 

قابل توجه اس��ت.
بعد از اين تذكر ايش��ان بالفاصله جمله ای را فرمودند 
كه باز جای موش��كافی دارد: »البته بين ايشان و بين 
آقای رئيس جمهور از همان انتخاب س��ال 84 تا امروز 
اختالف نظ��ر ب��ود، االن هم هس��ت؛ ه��م در زمينه ی 

مس��ائل خارج��ی اختالف نظر دارند، ه��م در زمينه ی 
نحوه ی اج��رای عدالت اجتماع��ی اختالف نظر دارند، 
هم در برخی مسائل فرهنگی اختالف نظر دارند؛ و نظر 

آقای رئيس جمهور به نظر بنده نزديكتر است.«
در اثنای انتخابات دهم بر اثر التهاب ناشی از مناظره های 
داغ و صريح يك سری تئوری های خانه برانداز شكل 

گرفت��ه بود كه در پی اين س��ری از تئ��وری ها مردم 
دچار بيماری »دش��من سازی« ش��ده بودند. در اين 
وضعيت مردم دوس��ت و دش��من را خلط می كنند و 
شروع می كنند به خط كشی كردن مسئولين و گروه های 
مردمی. البته خط كش��ی و مشخص شدن مرزها جزء 
اصول اسالمی است كه به تولّی و تبّری معروف است. 
ام��ا وقتی اين مرز بن��دی ها بر اثر هيج��ان و افراط 
و تفري��ط با معيارهای احساس��ی ص��ورت می گيرد 

مردم بين خودش��ان و نخبگان سياسی شروع به خط 
ك��ش اندازی م��ی كنند. در اين ص��ورت اوالً مردمی 
ك��ه مصاديق مؤمنين هس��تند دچار دش��منی و نقار 
بين همديگر می ش��وند كه اولين و بزرگترين صدمه 
همين ايجاد صف بندی های دش��من ش��اد كن بين 
مردم اس��ت كه نتيجه ای جز خشونت و منحل شدن 

وحدت ن��دارد. ثانياً مردم نخبگانی كه دچار اش��تباه 
شده اند را هم جزء دشمنان فرض می كنند و از اين 
طريق حلقه ياران اسالم به ناروا تنگ تر می شود. لذا 
رهبری در اين سخنرانی و ديگر سخنرانی ها در خالل 
اي��ن فتنه بر اين نكته تأكيد می كنند و به مردم می 
آموزند كه درس��ت است كسی در خدمت به واليت و 
مردم سابق است اما به معنی پس زدن اسبق نيست. 
اين اس��ت كه رهبر معظم انقالب در س��خنرانی روز 
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16 تير 88 به مناس��بت 13 رجب مردم را به ش��دت 
از خلط كردن دوس��ت و دش��من برح��ذر می دارد و 
اين بدان معنا نيس��ت كه همه ی نخبگان سياسی به 
يك ان��دازه نزديك به مقام واليت اند بلكه يعنی: اوالً 
مردم مردمند، نه دش��من و ثانياً بعضی سياسيون در 
پس آزمون ها نمره ی ضعيفی گرفته اند اما دش��من 

نيستند.
در نتيجه اين اس��تراتژی آقا، از دامن زدن بيش��تر به 
هيجان��ات اجتماع��ی جلوگيری می كند ك��ه خود از 

تدابير بلند آيت ا... خامنه ای است.

سخن آخر؟
»مش��مول تفّضالت الهی ش��دن يك مس��ئله است، 
حفظ تفّض��الت و رحمت الهی يك مس��ئله ی ديگر 
اس��ت.« )خطبه ی اول نماز جمع��ه 29 خرداد 88  
ب��ه امامت آيت ا... خامنه ای( فتن��ه ای كه در دوره ی 
تقريب��اً 10 ماه��ه انتخابات دهم رياس��ت جمهوری 
فضای فكری  اجتماعی ايران اس��المی را در برگرفت 
آزمونی سخت برای ملت ايران بود. معروف است كه 
در مواقع فتنه آنقدر فضا گرد و غبار آلود می ش��ود 
كه تمييز حق و باطل بر مؤمنين س��خت می آيد. لذا 
اين اس��ت كه موالی متقيان عل��ی )ع( می فرمايند 
در مواقع فتنه چون ش��تر سه ساله باشيد كه نه شير 
م��ی دهد و نه بار می كش��د. فتنه ای كه در جريان 
انتخابات فضای سياس��ی ايران را در نورديد خيلی از 
ايمان ها را ب��ه آزمون خود گرفت و در آن هر كس 
چشم در چشم رهبر و موالی خود داشت بر ايمانش 
افزوده ش��د و هر كس گيج و حيران بار داد و شير؛ 
باخت. از اين جهت ايران اس��المی و نظام جمهوری 
اس��المی بر خالف خواسته دش��منانش مستحكم تر 
گرديد؛ »هوالّذی انزل الّس��كينه فی قلوب المؤمنين 
لي��زدادوا ايماناً مع ايمانهم و هللَّ جنود الّس��ماوات و 
األرض و كان اهللَّ عليماً حكيما ... اين اس��ت كه برای 
يك مجموعه ی مس��لمان و مؤمن، مهم اس��ت كه به 
خدا حسن ظن داشته باشد، بداند كه خدا كمك كار 
اوس��ت، بداند كه خدا پش��ت س��ر رهپويان راه حق 
است. وقتی دلها محكم شد، گامها هم محكم مي شود؛ 
وقتی گامها اس��توار ش��د، راه به آس��انی طی مي شود، 
به هدف نزديك مي ش��ود.« چرا كه اس��تحكام نظام 

اس��المی به ايمان امت اس��ت نه به قدرت ِملك.
»برن��ده ی انتخابات ملت اس��ت.« هر چند در اثنای 
مصاحب��ه های انتخاباتی صدا و س��يما به يك جمله 
كليشه ای مبدل ش��د اما »برنده ی واقعی انتخابات 
مل��ت اس��ت.«! ام��ام و ام��ت در جري��ان انتخابات 
رياس��ت جمهوری ده��م ايران به نظاره نشس��تند و 
تم��ام امكانات حكومتی و مردم��ی را به ميدان نبرد 
تبليغاتی آوردند تا در س��خت ترين ش��رايط كش��ور 
در دو ده��ه ی اخي��ر، مش��اركت تمام��ی تفكرات و 
اقش��ار مردمی را با 40 ميليون رأِی »آری« به نظام 
جمهوری اس��المی را به ثبت رس��انند. آنگاه رئيس 
جمه��وری مكتب��ی را با 24 ميليون رأی به كرس��ی 
خدمت م��ردم گماردند ت��ا با رأی دوباره به ش��عار 
عدالت، خدمت و ش��جاعت دشمنان را از كوچكترين 
به��ره ای از انتخابات دهم ب��ی نصيب بگذارند. و در 

آخِر داس��تان، تنها برنده انتخابات امت و امامتند.
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بس��م اهلل الرحمن الرحی��م. در فضای فتنه به تعبیر امیر مؤمن��ان علی )ع( آنچه به کار 
می آید س��فینه النّجاه اس��ت. موال فرمودند که: »ایّها الّناُس ش��قوا اَمواُج الفتن بسفن  
الّنجاه«)خطب��ه پنج��م(. ای مردم ام��واج فتنه را با کش��تی های نجات بش��کافید. به 
هنگامی که دریا طوفانی می ش��ود و نمی توان جان س��المی از آن مهلکه به در برد، 
آنجا کش��تی های نجات به کار می آید. موال می فرمایند امواج فتنه را با این کش��تی 
های نجات می توان ش��کافت. در روایات ما اهل بیت عصمت و طهارت آن کشتی 
ه��ای نجاتند. در روایت آمده: »مثَُل اهل بیتی َکمثِل س��فینه ن��وح، َمن َرَکبها نجی و 
َمن تخلّف عنها َغرق.« َمثل اهل بیت من َمثل کش��تی نوح است؛ آن که سوارش شد 

نجات خواهد یافت و هر کس س��وار نش��د غرق می ش��ود.
ما معتقدیم که والیت فقیهی که مبنای قانون اساس��ی اس��ت و بزرگان فقه ما معتقدند 
از ب��اال به پایین اس��ت یعنی اول والی��ت اهلل، بعد والیت الرس��ول، بعد والیت ائمه ی 
معصومین و حضرت مهدی )عج( است، والیت فقیه قطره ای از آن دریاست و نَمی از 
آن یَ��م. با این نگاه ما معتقدیم که مقام معظم رهبری در جریانات اخیر بهترین مواضع 

را نشان دادند و در حقیقت کشور را از یک مهلکه ی اساسی رهاندند.
لذا برای اثبات این مدعا شواهدی است که بر می شماریم:

 1 -آنچه از ش��واهد و قرائن برمی آید این اس��ت که دشمن به دنبال کودتای مخملین 
بوده، س��تون فق��رات این کودتا که در جاهای دیگری چون صربس��تان، گرجس��تان، 
قرقیزس��تان، بالروس و اوکراین همین ش��ایعه ی تقلب و ابطال انتخابات بوده است و 

وقتی مقام معظم رهبری محکم در مقابل این توطئه ایستاد توطئه خاموش شد.
 2 - البته قبل از انتخابات هم ایشان با بیان رهنمودهایی مبنی بر ضرورت اصل حضور 
و تأکید بر حضور ش��کوهمند و نیز دادن معیارهای اصلح، عالی ترین نقش��ی که باید 
یک رهبر در هدایت ملت ایفاء کند، ایفاء کردند. من معتقدم در همه ی انتخابات ها و 
این انتخابات ش��خص اول پیروز، رهبر معظم انقالب هستند چرا که حضور شکوهمند 

مردمی و انتخاب اصلح توسط مردم صورت گرفته است.
اما متأس��فانه بعضی با جسارت به رهبری اظهار داشتند که چرا شما در آستانه انتخابات 
به کردس��تان عزیمت کردید. لذا در پاس��خ باید گفت، اساسی ترین وظیفه ی رهبری 
دادن معیار است. امام )ره( در انتخابات های هم عصرشان معیار می دادند، رهبری هم 
در انتخابات های گذش��ته معیارهایی می دادند. البته هر کس��ی ممکن است خود را بر 
آن تطبیق دهد اما معیار دادن که چیز تازه ای نیست که آقایان بخواهند اعتراض کنند. 
ام��ام )ره( معیار داد قبل از او هم ائم��ه ی معصومین معیار می دادند و در حقیقت آنها 

اولین کسانی اند که معیارها را مطرح کرده اند.
در کمال ناباوری از وقایع تلخ این انتخابات، بی ادبی های کسانی است نسبت به ساحت 
والیت که نه خود را شناختند، نه نظام اسالمی را و نه والیت را! کسانی این اهانت ها را 
روا داشتند که به اصطالح اعتراض امروزشان مدیون آن فضایی است که ولی فقیه فراهم 
س��اخته اس��ت. در نظام و فضایی فریاد می زنند که ولی فقیه جلودارش بوده است و این 
نظام به لطف خدا به رشد رسیده، به بالندگی رسیده و زمینه های انتخابات در آن فراهم 
آمده اس��ت. َمثل اینها َمثل آن کس اس��ت که بر ش��اخ، بُن می برید! کسانی که در این 
انتخابات جبهه ی مقابله ی با والیت را گشودند بدانند که شکست خورده اند. آنها توان 
مقابل��ه با والیت را ندارند. مردم پیمان خون با والیت دارند یعنی تا آخرین نفر، آخرین 
نفس و تا آخرین قطره ی خونش��ان از ولی فقیه حمایت خواهند کرد و کس��انی که در 

رویارویی با والیت فقیه هستند راه به جایی نمی برند.
 3 - یک��ی از تدابیر رهبری عزیز در نماز جمعه ی میلیونی 29 خرداد تهران نمایان 

می ش��ود. نم��از جمعه در حقیقت پرچِم در اهتزاز نظام اس��المی اس��ت و در واقع 
تریبون نظام اس��ت. از آغ��از انقالب تا به حال نقش خود را ب��ه خوبی ایفاء کرده 
اس��ت به خصوص نم��از جمعه ی تهران ک��ه رهبری در 29 خ��رداد اقامه کردند؛ 
نم��از جمعه ی بی نظیری بود. اگ��ر بخواهیم به تبیین مختص��ری از این نماز جمعه 
بپردازیم، باید گفت در نماز جمعه، ایش��ان تحلیلی جام��ع از انتخابات ارائه دادند.

الف( از حضور پرش��کوه و بی بدیل حدود 40 میلیون نفری در پای صندوق ها گفتند 
و فرمودند اگر قرار باشد تملّق در جایی جایز شود، آن محل همین تملّق از مردم ایران 

است که به خوبی نقششان را به نمایش گذاشتند.

ب(  به نخبگان اشاره ای داشتند که آنها این عظمت را ببینند. 
ج(  به یکس��ری کدورت ها اشاره داشتند و آنها را زدودند و این خود به خود شرایط 

ایجاد آرامش را بیشتر آماده کرد.
ل��ذا باالخره باید گفت که ای��ن خطبه واقعا فصل الخطاب ب��ود. گرچه بعضی این 
فص��ل الخطاب را نپذیرفتند و همچنان بر طبل مخالفت کوبیدند اما به آنان نصیحت 

می کنم که بدانید بازنده هس��تید.
 4- ام��ا بع��د از انتخاب��ات، در ه��ر انتخاباتی قهراً ی��ک نفر منتخب واقع می ش��ود 
و دیگ��ران منتخب نیس��تند و این باعث ریزش هایی در یاران انقالب می ش��ود. لذا 
ایش��ان در آخرین س��خنرانی خود بین دس��ته های مردمی بحث عدم خلط دوس��ت 
و دش��من را مط��رح می کنند. ل��ذا نبای��د در انتخابات ریزش واقع ش��ود یعنی نباید 
دوس��تان انقالب را از دس��ت داد. باید با س��عه ی صدر و بلند نظری چه کس��ی که 
رأی آورده و چ��ه آنک��ه رآی نیاورده به مصلحت نظام فکر کن��د. آنچه مقام معظم 
رهبری نظر داش��تند، این اس��ت که ممکن اس��ت کس��انی اش��تباهی مرتکب ش��ده 
باش��ند؛ لذا با یک اش��تباه نباید دوس��ت را دش��من تلقی ک��رد از آن طرف هم می 
گوین��د دش��من هیچ��گاه دوس��ت نخواهد ش��د یعنی دش��منانی که اس��اس هویت 
نظ��ام را نم��ی خواهن��د هیچ ک��س که داخ��ل بدنه ی نظام اس��ت را نم��ی پذیرند. 
خواس��ته م��ن ب��ه عنوان یک طلبه این اس��ت، کس��انی که دش��من از آنه��ا تعریف 
کرد و به اس��م هم تعریف کرد دش��من را ناکام بگذارند و پاس��خ رّد به او بدهند و 

به صراحت بگویند ما احتیاجی به حمایت دش��من نداریم.    والّس��الم

رهب�ری انقاب در جري�ان انتخ�اب ده�م
چگونه نقشه های معاندين را خنثی ساخت

يادداش�ت ش�فاهی آيت اهلل س�يد احمد خاتمی

؟
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1- »بع��د از پيروزي انقالب، نظام با بزرگواري و س��ماجت با منافقين برخورد و آن 
پرونده س��ياه را فراموش كرد، اما آنها خباثت خود را نش��ان دادند و رفتار وحشيانه 
آنها باعث تصفيه آنها ش��د. نشناختن اسالم، تعبد ناپذيري در برابر آن، بي بصيرتي 
و بازي خوردن از بيگانگان جزء اين عوامل بود، اما اساس��ي ترين عوامل سقوط آنها 
واليت س��تيزي بود. ... در نگاه ما ولي فقيه تنها رهبر سياسي نيست؛ حجت شرعي 
اس��ت، يعني نايب امام زمان است و مخالفت با نايب امام زمان)عج( مخالفت با خود 
امام زمان)عج( اس��ت. در روايت هس��ت كسي كه دستور ولي فقيه را زير پا بگذارد، 
دس��تور امام معصوم را زيرپا گذاشته و كسي كه دستور امام معصوم را زيرپا بگذارد 
رد بر خدا گفته است. سربسته مي گويم عبرت بگيريد ببينيد آخر و عاقبت آنها كه 

با واليت درافتادند چه شد و ديگر كسي اين تجربه تلخ را تجربه نكند.«
2- »اين كار خدا بود كه بعد از بمباران هايي كه درباره عدم شركت شد، اين تعداد 
پاي صندوق هاي رأي آمدند و به نظام جمهوري اس��المي ايران آري مجدد گفتند. 
شكر اين نعمت اين است كه كدورت هاي قبل از انتخابات را كنار بگذاريم و برادرانه 

رفتار كنيم.«
3- »به عنوان خطيب جمعه كه وظيفه اش موعظه و نصيحت است عرض مي كنم، 
ه��م كانديداي پيروز و ه��م كانديداي غير پيروز اخ��الق را رعايت كنند. كانديداي 
پي��روز جان��ش را كانون محبت همه قرار دهد، چه كس��اني كه به او رأي داده اند و 
چه كس��اني كه به او رأي نداده اند. كانديداهايي كه موفق به كس��ب رأي اكثريت 
نش��ده اند هم حلم و بردباري پيش��ه كنند، برخورد منطقي داشته باشند؛ مگر شما 
در چارچوب اين نظام نيامده ايد؟ مگر شما نيامديد تا به خيال خودتان به اين نظام 
خدمت كنيد؟ دوستانه مي گويم رفتار بعضي از شما آب به آسياب دشمن مي ريزد. 
ببينيد دش��منان چقدر از وضعيتي كه پيش آمده شادي مي كنند؟ دوستان انقالب 
اس��المي نه تنها در ايران بلكه در سراس��ر جهان رنجيده مي شوند. اخالق را رعايت 
كنيد! معناي انتخابات همين است و كسي كه مردم ساالري را مي پذيرد، بايد لوازم 

آن را نيز بپذيرد.«
4- »حس��اب تظاه��رات غيرقانوني، يك حس��اب اس��ت كه نبايد بش��ود، تظاهرات 
غيرقانوني هم خالف قانون اس��ت و هم، چون آقا نهي كرده اند، خالف ش��رع است، 

من به آن كاري ندارم، اما اغتشاشات، تخريب ها، آتش زدن مساجد، آتش زدن اتوبوس ها، 
تخريب امكانات مردم، ايجاد ناامني و وحش��ت و اذيت و آزار مردم از ديدگاه فقه ما 
دو عنوان دارد ؛ يكي عنوان بغي، يعني هر كس��ي خروج كند عليه نظام اس��المي، 
اس��مش بغي است  اين فرمايش ش��يخ طوسي است  امام و رهبر جامعه اسالمي 
م��ي تواند تا نابودي كامل ب��ا او بجنگد. عنوان دوم عنوان محاربه اس��ت. مرحوم 
محقق مي گويد هر كس مسلحانه به جنگ با مردم بيايد، چه با سالح گرم و چه با 

سالح سرد، محارب است و اسالم اشد مجازات را براي محاربين پيشنهاد كرده است.«
5- »همين جا مي گويم اين رس��انه هاي دروغ پرداز بدانند زمستان تمام مي شود، 
اما روس��ياهي براي ش��ما دروغگوها باقي مي ماند! در رابطه با س��يماي منافقانه 
سران دولت آمريكا، انگليس، فرانسه، آلمان و دبير كل سازمان ملل هم بايد گفت 
دبيركل س��ازمان ملل احساس نگراني كرده؟ بيچاره! 400 طفل درغزه كشته شد 
تو احس��اس نگراني نكردي؟ بيش از 100 زن بي پناه درغزه كشته شدند احساس 
نگراني نكردي؟ هر روز آمريكايي ها در افغانستان و عراق آدم مي كشند احساس 

نگراني نكردي، اينجا احس��اس نگراني مي كني!؟«

رفتار وحش�يانه منافقي�ن
باعث تصفيه آنها ش�د
روز جمعه 19 تير 88 آیت اهلل سيداحمد خاتمی به عنوان امام جمعه ی موقت 
تهران به تریبون امت اس�امی رفت تا در ش�رایطی ک�ه تهران متعاقب 
خطاب�ه های رهبر معظم انقاب اس�امی روی آرامش به خود گرفته بود؛ 
به تبيين خطبه های تاریخی رهبر انقاب بنش�يند و سپس کسانی را که 
همچنان درس�ی از والیت نگرفته بودند را ب�ه موعظه هایی گرم و رهنما 

بخواند. بخش هایی از آن را انتخاب کرده ایم:
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انتخابات در
                                  س�يما
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در ابتدای مناظره مجری برنامه از كروبی خواست كه 
انگي��زه های متفاوت خود با موس��وی را برای حضور 
در انتخاب��ات بي��ان كند اما كروبی گف��ت: »من ابتدا 
الزم م��ی دانم برای دف��اع از خودم مطلب��ی را بيان 
كنم.« مهدی كروبی سپس ش��روع به خواندن متنی 
از رو ك��رد. او در حالی كه به تن��اوب خط را گم می 
كرد و در خواندنش وقفه می افتاد، س��عی كرد تا طی 
اي��ن جوابيه ب��ه برخی صحبت های مطرح ش��ده در 
مناظره ی ش��ب قبل خود با احمدی نژاد پاسخ بدهد. 
»زمان��ی كه من در خصوص زندانی ش��دن لقمانيان، 
نماين��ده ی همدان موضع ش��ديدی اتخاذ كردم، آنها 
داستان شهرام جزايری را َعلَم كردند و زمانی كه من 
گفت��م در مجلس نمی مانم، هفته ی بعد از آن جريان 
جزاي��ری را علي��ه م��ن راه انداختن��د.« او ادامه داد: 

»ش��هرام جزايري وقتي به عن��وان كمك هاي خيريه 
به عده اي از افراد وجوهاتي را پرداخت مي  كرد هنوز 
اتهامي نداش��ت و مانن��د ميليون ها انس��ان ديگري 
بود كه در هزار س��ال گذش��ته وجوهات��ي را به علما 
داده اند. علما نيز هميش��ه ب��راي فعاليت هاي ديني از 
مردم و افراد حقيقي پ��ول دريافت مي كردند و حتي 
شناسنامه آنها را هم چك نمي كردند. دريافت پول يا 
هبه در هيچ جاي جهان ممنوع نيس��ت اما آن چيزي 
ك��ه عيب دارد انجام كار غيرقانوني براي دريافت پول 

و نه دريافت بي قيد و ش��رط آن اس��ت.« 
كروبی درباره ش��ايعه ديگری گفت: »در زمان ديگري 
هم شايعه كرده اند كه من در عروسي دخترم سكه هاي 
طال را بر س��ر عروس و داماد ريخته ام كه برخي آن را 
ب��اور كرده اند اما اين در حاليس��ت كه من اصاًل دختر 

ندارم.«
وي در ادام��ه قرائ��ت اين متن در اي��ن مناظره گفت: 
»من از 10 سال قبل از شكل گيري حكومت جمهوري 
اس��المي ساكن شميران بودم و امروز نيز هستم ... و از 
آن اول زندگي تا به امروز من يك خانه داشته ام و خانه 

ما نيز از 16 هزار تومان قيمتش افزايش يافت.«
اين كاندي��دا در ادامه افزود: »به خاطر انتخابات س��ه 
دانگ از خانه را فروخته ايم و در حال حاضر س��ه دانگ 
داريم و مش��غول ساخت آن هس��تيم و در حال حاضر 

مستأجر هستم.«
مه��دی كروب��ی در ادام��ه به ماج��رای بنياد ش��هيد 
اش��اره كرد و گفت: »در بنياد ش��هيد نيز مانند ديگر 
سازمان هاي دولتي به خاطر حرمت ويژه خانواده شهدا 
يك شعبه قضايي وجود داشت.« وي با بيان اينكه هيچ 

مناظ�ره ب�ا مف�رد مذك�ر غاي�ب
از ش�ب تاریخ�ی مناظ�ره ی دکت�ر محم�ود احم�دی ن�ژاد و مهندس 
ميرحس�ين موسوی س�ه روز گذش�ته بود اما هنوز  تب وتاب ناشی از 
آن فروکش نکرده بود و ب�ازار اظهارنظرها درباره ی نوع گفتمان حاکم 
بر آن گفت وگو هنوز داغ بود. در چنين ش�رایطی ميرحس�ين موسوی 
و مه�دی کروبی در مقابل هم نشس�تند. دو نامزدی ک�ه همچنان برای 
متقاعد کردنش�ان جه�ت ائتاف، اميدهایی در جبه�ه اصاحات وجود 
داش�ت. همانطور ک�ه از پيش انتظار م�ی رفت این مناظ�ره به فرصتی 
ب�رای انتقاد ب�ه دولت نهم تبدیل ش�د، چ�ه هر دوی ای�ن نامزدها در 
بس�ياری از مس�ائل دارای نظرات مش�ترک بودند و این امر آنها را در 
ارائه گفت وگویی چالش�ی ناتوان می ک�رد. در حالی که یک مناظره بر 

تقابل دیدگاه ها و به چالش کش�يدن نظرات استوار است، این دو نامزد 
به تأیيد یکدیگر و طرح س�ؤال در باره ی نامزد غایب و جواب دادن به 
پرس�ش های وی پرداختند. ای�ن اتفاق چند بار با تذک�ر مجری برنامه 
روبرو ش�د. در حالی که مجری برنام�ه، صحبت در مورد نامزد غایب را 
دليلی برای ارائه ی زمان به وی جهت پاس�خگویی می دانست و نسبت 
ب�ه این امر تذک�ر می داد، ميرحس�ين موس�وی با عصباني�ت برخورد 
ص�دا وس�يما را تبعيض آميز  خوان�د، چرا که اعتقاد داش�ت در زمانی 
ک�ه محم�ود احمدی نژاد در مورد م�دارک تحصيلی همس�ر او صحبت  
کرده به او تذکری داده نش�ده اس�ت. حال آنکه همه آن صحبت ها در 
حضور موس�وی بوده و او فرصت کافی برای پاس�خ گفتن داشته است.

  محمدمه�دی آيت�ی
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زنداني نداشتيم گفت: »شرايطي پيش مي آمد كه يك 
پدر شهيد، فرزند شهيد را مخفي كرده بود و او را پس 
نمي داد و ما او را در ش��عبه قضايي نگه مي داش��تيم و 
مي گفتي��م تا بچه را ندهي در اينج��ا خواهي ماند كه 
يكي از زحمات بس��يار س��خت و دش��واري بود كه بر 

عهده ما بود.«
وی در بخ��ش ديگ��ری از متنی كه قرائ��ت می نمود، 
هزينه اختصاص داده ش��ده به ارس��ال پيامك توسط 
س��تاد خويش را 7 ميليون تومان دانس��ت و عدد 20 

ميليارد را رد كرد. 
نوبت به مهندس ميرحس��ين موسوی كه رسيد، او به 
ارائه آمار توس��ط دكتر محمود احمدی نژاد اشاره كرد 
و با نشان دادن نمودارهايی سعی كرد تا آمارهای ارائه 
شده توس��ط رئيس جمهور را اشتباه جلوه دهد. نكته 
جالب توجه در اين نمودارها اين بود كه در گوش��ه ی 
آنها، روی قس��متی كه منابع استخراج آمار درج شده 
ب��ود با تكه كاغذی پوش��انده ش��ده بود. ب��ا اين حال 
موس��وی منبع اين آمارها را بان��ك مركزی جمهوری 
اس��المی بيان نمود. وی با نش��ان دادن آماری، ميزان 

واقعی تورم را 25.4 اعالم كرد.
موسوي خاطر نش��ان كرد: »ادعا شده كه اين آمارها 
14 يا 15 درصد اس��ت كه اتفاقاً همين موضوع را يك 
مقدار در موردش اس��ناد و مداركي براي نشان دادن، 
آورده ام.« او در ادام��ه به مقايس��ه ی قيمت تعدادی 

كاال در بين س��ال های 83 و 87 پرداخت.
وی در ادامه با اش��اره به افزايش اجاره بهای مس��كن 
طی س��ال های گذش��ته ب��ه بي��ان روايت��ی از امام 
صادق)ع( در مذمت دروغگويی پرداخت. ميرحس��ين 
موسوی با نشان دادن دو نمودار درباره ضريب جينی 
به مقايس��ه ی آنها پرداخت. او يك��ی از اين نمودارها 
را نمودار نش��ان  داده  شده توس��ط محمود احمدی 
نژاد خواند و س��پس با رد صحت آن، به نش��ان دادن 
نمودار ديگری در اي��ن زمينه پرداخت. اين در حالی 
بود كه بعداً مش��خص ش��د  نمودار نش��ان داده شده 
توس��ط احمدی نژاد آن چيزی نبوده كه موسوی ادعا 

ك��رده    ب��ود.
موس��وی در پايان بخش اول صحبت های خود باز هم 
ب��ه چند نمونه از آمارهايی اش��اره كرد ك��ه به زعم او 

كذب بودند.
مه��دی كروبی در نوب��ت دوم صحب��ت هايش بدون 
اينك��ه از روی متن خاص��ی بخواند، كم��ی در مورد 
برنامه های خ��ود توضيح داد: »اين بار ديگر با برنامه  
آمدم و رفتم حزب تش��كيل دادم، برنامه ريختم، كار 
تش��كيالتي كردم و 4 س��ال زحمت كش��يدم و واقعاً 
فكر ك��ردم يا خودم مي آيم و يا ي��ك حزبي مي آورم 
و م��ا جز كار حزب��ي راه ديگري نداريم و لذا وارد اين 

ماجرا ش��دم.«
اين كانديداي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
در تش��ريح بيانيه ه��اي متعددي كه از س��وي وي در 
خصوص مسائل متعدد مطرح شده و درباره ی مديريت 
آينده كش��ور اضاف��ه كرد:  »اولي��ن بيانيه در خصوص 
احياي س��ازمان مديريت و برنامه ريزي و ش��وراي پول 
ك��ه توضيحاتي در اين خصوص داده ش��ده و ايش��ان 
)ميرحس��ين موس��وي( و ديگران هم اش��اره كردند و 
اصاًل مغز كش��ور رفته اس��ت، مگر مي شود مديريت و 

برنامه ريزي در كش��ور نباشد و اگر نباشد يعني هيچ و 
اين يعني زمان قاجار.«

وی اف��زود: »احي��اي ش��وراها را به عن��وان بيانيه اي 
ديگ��ر مطرح كردم و گفته ام كه نواقص آن را برطرف 

مي كنم. بيانيه ی ديگرم س��هام نفت بود.«
كروبي به بيانيه ی خود در خصوص حقوق شهروندي 
اش��اره ك��رد و گفت: »ما انقالب كرديم و اين كش��ور 
اقوام مختلف دارد، اين كش��ور مذاهب مختلف دارد و 
من مي بنيم كه اين سال ها چه باليي بر سر اين ملت 
بوس��يله همين جمع خودس��ر آمده اس��ت، حسينيه  
دراويش را چرا خراب مي كنيد؟ مس��لمان كه هس��ت 
حتي اگر مس��لمان هم نباش��د، ش��يعه هم هس��ت و 
حتي اگر ش��يعه هم نباشد، شهروند اين كشور است و 
مي رود آنجا و ذكر مي گويد، آن هم چه خانواده هايي، 
چه ش��خصيت هايي خيلي محترم، چرا امنيت ندارند 

كه حس��ينيه اش بر س��رش خراب مي ش��ود.«
اي��ن كانديداي انتخابات رياس��ت جمه��وري در بيان 
برنامه ه��اي خود ادام��ه داد: »از حق��وق خانم ها به 
شدت دفاع مي كنم و مي گويم كه خانم ها بايد حضور 
داش��ته باش��ند، االن هم اعالم مي كنم و فردا هم كه 
تبريز مي روم ان شاءاهلل يك خانم براي كابينه ام اعالم 

مي كن��م  .«
ميرحسين موسوي در ادامه مناظره ی تلويزيوني گفت: 
» البت��ه ما در بخش عمده اي از برنامه ها با آقاي كروبي 
نزديك هس��تيم اما من در اين دو هفته اخير احس��اس 

ك��ردم كه به بهان��ه ی حضور م��ن در انتخابات، حمله 
ی بي س��ابقه اي ب��ه دهه ی اول انق��الب صورت گرفت 
در حالي ك��ه من مي گويم ده��ه ی اول مربوط به من 
نيست بلكه مربوط به امام، شهدا و ملت است كه با تمام 
س��ختي هاي آن دوران كه 5 اس��تان ما زير بمباران بود 

و ما در عرصه بين الملل مش��كالت زيادي داشتيم و هر 
روز فاجعه اي رخ مي داد، صبر كردم و كشور اداره شد.«

عض��و مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام افزود: »در 
زمان جنگ كه س��هم امور اجتماع��ي در هزينه ها 
به دلي��ل هزينه ه��اي جنگي پايين مي آيد، س��هم 
هزين��ه اي ام��ور اجتماع��ي را از 18.4 درص��د به 
39.5 درصد در زمان دفاع مقدس رسانديم و اين 
مس��تضعفان  بي س��ابقه ترين س��رمايه گذاري  يعني 
ك��ه مردم خاطره آن را به ياد دارند و البته وظيفه 

ما هم همين بود.«
موس��وي خاطرنش��ان كرد: »ما در كن��ار هزينه هاي 
گزاف جنگ ب��ه اين موضوع اهتمام ورزيديم، چرا كه 
اي��ن امر را حماي��ت واقعي از جنگ مي دانس��تيم كه 
با بي انصافي ام��روز مي گويند هزينه هاي جنگ 14 و 

خورده اي درصد بود.«
وی اظهار داشت: »دولت مي گويد حقوق ها را افزايش 
داديم در صورتي كه به هيچ  وجه اين طور نيس��ت و 
اگر افزايشي بوده، حق مردم است و ما مي پرسيم چرا 
قواني��ن را دير اجرا كرديد و آن را به ش��ب انتخابات 
انداختي��د؟ اين كارهاي ش��ما چون س��رمايه گذاري 
براي اش��تغال مولد نمي كند و هيچ برنامه اساسي هم 

نداريد، منجر به بهبود قش��رها نمي ش��ود.«
در اي��ن قس��مت از مناظ��ره، مجري به ميرحس��ين 
موسوي تذكر داد كه با اين نوع صحبت كردن شما در 
مورد كانديداي غايب، وقت ديگري در اختيار ايش��ان 

قرار خواهد گرفت. موسوي گفت: »ايشان كه هميشه 
وقت دارند و من هم اس��مي نبردم اما ايشان گفته اند 
صنع��ت و توليد در زمان جنگ صفر بود كه اين يكي 
از دروغ هاي بزرگ است. مگر طرح 92 درصد از طرح 
مباركه يا جاده بافق   بندرعباس، س��اخت كانال ها و 

موس�وی ب�ا نش�ان دادن نمودارهاي�ی س�عی ك�رد ت�ا آماره�ای ارائه ش�ده توس�ط رئي�س جمهور 
را اش�تباه جل�وه ده�د. نكت�ه جال�ب توج�ه در اي�ن نموداره�ا اي�ن ب�ود ك�ه در گوش�ه ی آنه�ا، 
روی قس�متی ك�ه مناب�ع اس�تخراج آم�ار درج ش�ده ب�ود ب�ا تك�ه كاغ�ذی پوش�انده ش�ده ب�ود
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س��دها يا ساخت سيلوها توس��ط نيروهاي داخلي در 
زمان دفاع مقدس انجام نگرفت؟«

اين كانديداي انتخابات رياس��ت جمهوري گفت: »من 
ج��ز اآلن هيچ فرصت��ي براي صحبت ك��ردن ندارم و 
دي��روز ك��ه در كرج بودم، ده ها هزار نفر به اس��تقبال 
آمدن��د اما بلندگو را قطع كردند و در وس��ط جمعيت 
چيزهايي منتش��ر كردند و هنگام رفتن ما نيز با پرتاب 

سنگ شيشه ماشينمان را شكستند.«
مهدی كروبی در ادامه مناظره به ش��عار خود در مورد 
اصالح قانون اساس��ی اشاره كرد و برای اين امر اصالح 
قانون شوراها را مثال زد و ادامه داد: »درباره ی نظارت 
استصوابي، باالخره ش��وراي نگهبان نظارت دارد، بنده 
ه��م نظارت ش��وراي نگهبان را قب��ول دارم و بايد هم 
ش��وراي نگهبان ناظر باش��د. اگر ناظر نباشد دولت ها 
آمده و مجلس فرمايش��ي درس��ت مي كنند اما حدود 
اين نظارت بايد مش��خص و توضيح داده شود و اينكه 

سليقه اي نشود.«
اين كانديداي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري 
تصريح كرد: »براي چندين ب��ار تكرار مي كنم، قانون 
اساس��ي دو بخ��ش دارد ي��ك بخش آن قاب��ل تغيير 
نيس��ت كه جمهوري اس��المي و حكومت ديني است 
ك��ه مجتهد جامع الش��رايطي در رأس آن قرار دارد و 

اين ها براي بنده اصل اس��ت.«
او در ادامه به موضوع دانشجويان محروم از تحصيل و 

همچنين بيمه اجتماعی اش��اره كرد.
در ادام��ه مناظ��ره ی تلويزيون��ي مه��دي كروب��ي و 
ميرحس��ين موس��وي، دو كانديداي انتخابات رياست 
جمهوري دهم، مجري برنامه با اشاره به فضاي حاكم 

بر اين مناظره كه بيش��تر نقد دول��ت نهم بود، اظهار 
داش��ت: مناظره بين حاضرين در جلس��ه يعني آقاي 

كروبي و آقاي موس��وي اس��ت و قاعدت��اً بايد درباره 
برنامه ه��اي همديگر صحبت كني��م. يك تذكر قانوني 
در اول جلس��ه عرض كردم اما باز بحث ها به س��مت 
كاندي��داي غايب اس��ت بنابراين باي��د بگويم كه حق 
ايش��ان براي پاس��خگويي از نظر قانون محفوظ است. 
من فق��ط اين تذكر قانوني را دادم، واال دوس��تان در 

بيان مس��ائل آزادند.
مير حس��ين موس��وي در ادام��ه اين برنام��ه با بيان 
اينكه يك بحث هاي��ي كه قباًل صورت گرفت مبني بر 
اينكه گويا بنده برنامه اي ارائه نكرده ام، اظهار داش��ت: 
»تقريباً از يك س��ال پيش به تدري��ج برنامه هايي كه 
من طراحي كرده ام در بخش هاي مختلف در نشريات 
و س��ايت هاي مربوط به س��تاد خود بنده چاپ شد و 
اخي��راً هم اين برنامه ها در كتابي به نام "برنامه دولت 
اميد براي آينده بهتر" چاپ شده است كه مجموعه ی 
برنامه هاي بن��ده را به صورت تفصيلي دربرمي گيرد و 
من در ادامه فهرس��ت وار به برخي از موارد آن اشاره 

مي كن��م.«
موس��وي با بي��ان اينكه رئوس برنامه هاي من ش��امل 
برنامه هاي اقتص��ادي، برنامه ارتقاء رف��اه اجتماعي، 
سياس��ت داخلي، سياس��ت خارجي، برنامه هاي حوزه 
فرهنگي و هن��ري، برنامه ی حوزه ی اجتماعي، امور 
جوانان و امور زنان مي ش��ود، اظهار داش��ت: »در اين 
كت��اب برنامه هاي��م در خص��وص اين م��وارد به طور 

تفصيل آمده اس��ت.« 
موسوي، حفاظت از محيط زيست و تحول در آموزش 
وپرورش را از ديگر برنامه هاي خود برش��مرد و تحول 
در آموزش عالي، ارتقاء سالمت، آينده بهتر خانواده ها 

و سكونت هاي غير رسمي و حفاظت از حقوق معلوالن 
را از ديگ��ر برنامه ه��اي خ��ود عن��وان ك��رد. 

اي��ن كاندي��داي دهمي��ن دوره انتخاب��ات رياس��ت 
جمهوري در ادامه ی توضي��ح برنامه هاي خود اظهار 
داش��ت: »برنامه هاي من در بحث زن��ان هم تأكيد بر 
سياس��ت تك همسري است. موس��وي اجراي برنامه 
ی جام��ع رفع خش��ونت علي��ه زنان، اج��راي قانون 
تأس��يس صندوق بيمه زنان سرپرس��ت خانوار، ايجاد 
و تقويت صندوق اشتغال و كارآفريني روستايي براي 
فقرزداي��ي و بازنگ��ري در قوانين ش��وراها با تأكيد بر 
حضور نمايندگان شوراهاي روستايي در شوراي عالي 
اس��تان ه��ا را از ديگر برنامه هاي خ��ود عنوان كرد و 
در خص��وص برنامه هايش در رابطه با معلمان س��خن 

گف��ت.  «
موس��وي در خصوص سخنان گذشته ی خود مبني بر 
»صنع��ت نفت، موتور محرك« ني��ز گفت: »اين طرح 
با طرح آقاي كروبي تف��اوت دارد. ما معتقديم صنعت 
نفت از وقتي كه در كشور پايه گذاري شده، به صورت 
يك جزيره اي بوده كه هيچ ارتباطي با بقيه بخش هاي 
صنعتي كشور ندارد در حالي كه ده ها ميليارد دالر در 
اين زمينه سرمايه گذاري كرده ايم و اين ده ها ميليارد 
دالر مي توانس��ت تمام بخش ه��اي صنعتي ما را تحت 

تأثير قرار دهد.«
مه��دی كروبی آخرين بخ��ش از صحبت های خود را 
اينگونه آغاز كرد: »چون انتخابات رقابت اس��ت بخش 
آخر صبحت من در همين خصوص است.« او در ادامه 
با بيان خاطراتی از زمان امام خمينی)ره( گفت: » اين 

امامي كه ما از س��ال 40 و قبل از آن با او آشنا بوديم 
كاماًل توجه داشت كه همانطور كه عمرش روبه پايان 
اس��ت، برنامه ريزي هايي كند و نيروهايي براي بعد از 
خودش را بس��ازد كه اين افراد رسالت و مسئوليت او 
را انجام دهند.« او سپس با مثال زدن خود و موسوی 
به عنوان دو تن از اين افراد، به كناره گيری موس��وی 
از مس��ئوليت ها اش��اره كرد: » اين حوادثي كه امروز 
موس��وي مي گويد و كار خوبي كرده اس��ت كه حضور 
پي��دا كرده و من هم از حضور ايش��ان تقدير مي كنم 
اما اگر چهره ها مي آمدند و ايس��تادگي مي كردند كار 
ب��ه اينجا نمي رس��يد كه اوضاع اينگون��ه پيش برود و 
هرچقدر براي رياس��ت  جمهوري پيش ايش��ان رفتيم 
حضور پي��دا نكرد و براي مجلس بعدي هم كه رفتيم 
باز هم حاضر به حضور نش��دند و در 4 س��ال گذشته 
هم كه س��راغ ايشان رفتيم بازهم حاضر نشدند كه به 

صحنه وارد ش��وند.«
مهدی كروبی با اش��اره به اينكه طی اين س��ال ها از 
مي��ان حوادث كنار نرفته اس��ت و به همان دليل هم 
تهمت و افتراء ش��نيده اس��ت، ادامه داد: »ميرحسين 

پي�دا  حض�ور  رفتي�م  موس�وی  آق�ای  پي�ش  جمه�وري  رياس�ت   ب�راي  هرچق�در  كروب�ی: 
 4 در  و  نش�دند  حض�ور  ب�ه  حاض�ر  ه�م  ب�از  رفتي�م  ك�ه  ه�م  بع�دي  مجل�س  ب�راي  و  نك�رد 
س�ال گذش�ته ه�م ك�ه س�راغ ايش�ان رفتي�م بازه�م حاض�ر نش�دند ك�ه ب�ه صحن�ه وارد ش�وند.
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موسوي به هيچ وس��يله اي حاضر نشد خود را هزينه 
كاري بكن��د و ام��روز يك مناصب ق��درت عجيبي به 
وج��ود آمده و ام��روز هم كه آمده كار بس��يار خوبي 
كرده و اگر موس��وي پايش را عقب بكش��د، حمله به 

سمت ما شديدتر مي شود.«
كروب��ی پ��س از اينكه حض��ورش در انتخابات را يك 
ف��داكاری و جه��اد خواند، خطاب به موس��وی گفت: 
»آق��اي موس��وي! آي��ا با توجه ب��ه اينكه هميش��ه از 
مش��كالت و دش��واري ها گفته اند و بس��يار هم خوب 
اس��ت، مي خواهم با ايشان برادرانه اتمام حجت كنم و 
بگوييم كه اگر ايش��ان فردا بگويند كه نيستند به ضرر 
ماس��ت و بايد هر دوي ما بمانيم. اما آقاي موسوي آيا 
خودشان را براي آن دشواري ها آماده كرده است؟ آيا 

راه اصالح��ات و ام��ام را ادام��ه مي ده��د؟«
كروب��ی در پاي��ان صحبت های خ��ود گفت: »من دو 
دس��ته را در كن��ار موس��وي مي بينم؛ دس��ته ی اول 
كساني هس��تند كه آدم هاي خوبي هستند و دسته ی 
ديگ��ر افرادي هس��تند كه بد نيس��تند ام��ا آدم هاي 
چيزي هس��تند و كارشان فضاس��ازي است و يكدفعه 
ش��ايعه مي  كنند ك��ه كروبي و موس��وي هر دو خوب 
هس��تند اما كروبي رأي ن��دارد و اين كار همان كاري 
اس��ت كه 4 سال پيش انجام دادند و 18 ميليون رأي 
براي معين و 20 ميليون رأي براي هاش��مي درس��ت 
مي كردن��د اما من هم مي گويم رأي دارم و هم تا آخر 

مي ايس��تم و هم دولت اداره مي كنم.«

ميرحس��ين موس��وي در بخش پايان��ي مناظره زنده 
تلويزيون��ي خ��ود با مه��دي كروبي ديگ��ر كانديداي 
انتخاب��ات ده��م، ب��ا بي��ان اينكه چرخش ق��درت از 
ملزوم��ات نظام جمهوري اس��المي اس��ت، گفت: »به 
همي��ن دليل به هيچ وجه تا قب��ل از ماجراهاي اخير 
كه احس��اس خطر جدي كردم، انگيزه اي براي حضور 

در صحنه نداش��تم.«
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام عنوان كرد: »با 
توجه ب��ه توانايي هايي ك��ه در خود مي دي��دم، براي 
برخورد با مش��كالت وارد صحنه ش��دم تا مش��كالت 
اقتصادي، سياس��ي و سياست خارجه فعلي را با توجه 

به تجربياتي كه در اين رابطه داش��تم، حل كنم.«
موس��وي ادامه داد: »به هر حال بنده در شرايط فعلي 
احس��اس تكليف كردم و براساس يك موضع مستقل 
وارد صحنه شدم ولي دس��ت خود را باز گذاشته ام تا 
كس��اني  كه س��اختار شكن نيس��تند و نظام و قانون 
اساسي را قبول دارند و مي خواهند در داخل نظام كار 
كنند، با آغوش باز روبرو ش��وند و ما نمي توانيم از آنها 

بپرس��يم كه چرا از ما حمايت مي كنيد!«

در اين قس��مت از مناظره، كروبي از موسوي پرسيد: 
»براي حل مشكالت چه برنامه اي داريد و اين را صاف 
و پوس��ت كنده براي مردم بگوييد چرا كه من معتقدم 
مشكالت جدي سر راه وجود دارد و شما بگوييد كه با 
آنها چه مي كنيد؟« موسوي جواب داد: »بنده 8 سال 
زير بار جنگ و مش��كالت و جريان هاي سياس��ي كه 
مي دانيد چه باليي سر من آوردند، ايستادگي كردم و 

بنده امروز همان آدم هس��تم.«
موسوي يكي از مسائل مهم را گسترش فساد در طول چهار 
سال گذشته در كشور دانست و گفت: »دائم بحث فساد 
مي ش��ود و مي خواهند مچ گيري كنند، ولي من معتقدم 
آنچه كه فساد ناميده مي ش��ود، مجموعه سياست هايي 

است كه ما امروز در زمينه اقتصادي داريم.«
موس��وی س��پس به ب��اال و پايين ك��ردن تعرفه های 
موبايل و ش��كر و ... اشاره كرد و پرسيد چه كسانی از 

اين قضايا س��ود می برند؟
در اين قس��مت از مناظره مجري برنامه به موس��وي 
تذك��ر داد ك��ه كاندي��داي غايب در مناظ��ره حضور 
ندارد و ميرحس��ين موس��وي گفت: » م��ن راجع به 
سياس��ت هاي چهار س��ال گذش��ته صحبت مي كنم« 
او خط��اب ب��ه مجري ادامه داد: »من از ش��ما تعجب 
مي كن��م چ��را وقتي كس��ان ديگ��ر در اينجا صحبت 
مي كنند چني��ن تذكري نمي دهيد؟ من تمام وقتم را 
مي دهم تا ايشان س��ه برابر من اينجا صحبت كنند و 
ه��ر دروغي كه مي خواهد، بگويد. وقتي ايش��ان اينجا 
دروغ مي گويد هيچكس يقه اش را نمي گيرد. من اسم 

كس��ي را نبردم.«
موس��وی با عصباني��ت ادامه داد: »ايش��ان مملكت را 
به جايي كش��انده اس��ت كه پر از دروغ و نفاق اس��ت 
و پرونده س��ازي مي كند و خجالت نمي كش��د كه در 
مقاب��ل بنده بصورت بازي، م��دام عكس خانم بنده را 
نشان مي دهد درحاليكه خانم من يك استاد دانشگاه 
و يك فرد روش��نفكر اس��ت و من نمي خواهم تعصب 
ش��خصي را وارد اين موضوع كنم ولي ايش��ان تا اين 

ان��دازه خ��ودش را پايي��ن م��ي آورد.«
اي��ن كاندي��داي دهمي��ن دوره انتخاب��ات رياس��ت 
جمهوري ادامه داد: »حاال ش��ما به بنده مي گوييد كه 
من حرف نزنم؟ من اجازه مي دهم كه ايش��ان بيايد و 
حرف بزند و نماينده دادس��تاني هم نباشد كه زمان را 

اندازه گي��ري كن��د  و عيب��ي  ه��م   ن��دارد.«
مج��ري برنامه در پايان خطاب به ميرحس��ين گفت: 
آق��اي مهندس من فقط تذكر قانوني را عرض كردم و 

ش��ما در بيان هر مطلبي آزاد هس��تيد. 
موس��وي در پايان گفت: »ايش��ان هم��ه جا صحبت 
مي كن��د و تهمت مي زند و صداوس��يما، س��ايت ها و 

پول ها هم در اختيارش اس��ت.«
در بادی امر اينگونه به نظر می رس��يد كه مناظره ی 
كروب��ی و موس��وی فرصت مناس��بی بود ت��ا رقبای 
احمدی نژاد در غياب او به تاخت و تاز بر سياست های 
دولتش بپردازند و او را از كورس رقابت پايين بكشند. 
اگرچه اين دو نامزد از اين فرصت چنين اس��تفاده ای 
نمودند اما نتيجه آنچنان كه آنها انتظار داشتند، نشد. 
پرداختن به نامزدی ك��ه حضور ندارد و از امكان دفاع 
از خويش بهره مند نيس��ت در اذهان بينندگان خاطره 
خوب��ی را بج��ا نگذاش��ت، مخصوصاً كه ه��ر دو طرف 
مناظ��ره قباًل در مقابل فرد غايب نشس��ته بودند و در 
آنجا فرصت داش��تند تا به نقد او بپردازند. عالوه بر آن 
اش��تراك هر دو نامزد در مخالفت با دولت نهم كه در 
مواقع��ی به تأييد و تكميل صحب��ت های يكديگر می 
انجامي��د عماًل مؤيد ادعای احمدی نژاد مبنی بر اتحاد 

ساير نامزدها در مقابل او بود.
اگرچ��ه مهن��دس ميرحس��ين موس��وی در انتهای 
مناظ��ره خود با حجت االس��الم مه��دی كروبی در 
مقاب��ل تذك��ر قانونی مج��ری برنامه، ادع��ا كرد كه 
حاضر اس��ت تا س��ه برابر وقت او را به دكتر محمود 
احمدی نژاد بدهند ت��ا از خويش دفاع كند، اما اين 
مس��ئله هنگامی كه به مرحله ی عمل نزديك ش��د 

م��ورد انتق��اد وی و حاميان��ش ق��رار گرف��ت.
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اگ��ر چ��ه از قبل هم می ش��د پيش بين��ی كرد كه 
مناظره محمود احمدی نژاد و ميرحس��ين موس��وی 
مهمترين و تاثيرگزارترين مناظره باش��د اما جريانی 
ك��ه بع��د از آن اتف��اق افتاد غي��ر قابل تص��ور بود. 
صحب��ت ه��ای رد و بدل ش��ده در اي��ن مناظره به 
نحوی بود كه س��ايه اش تا پاي��ان انتخابات  وحتی 
بعد ازآن  بر س��ر فضای سياسی ايران سنگينی می 
ك��رد. قطع��ا پيروزی در اي��ن مناظره می توانس��ت 
كف��ه ترازوی انتخابات را به نفع فرد پيروز س��نگين 
كن��د چه پنج��اه ميليون بيننده ای كه به تماش��ای 
اين برنامه نشس��ته بودند تمام پتانس��يلی بودند كه 
تواناي��ی انتخاب رئيس جمهور آينده را داش��تند. به 
همي��ن خاطر بود كه فض��ای تبليغاتی انتخابات بعد 
از هر مناظره به ش��دت متاثر از محتوای مناظره ها 
ب��ود. تاكيد بر نقاط قوت و پاس��خگويی به ش��بهات 
و س��والهای ايجاد ش��ده حتی بخش مهمی از فيلم 
مس��تند دوم نامزده��ا را ب��ه خود اختص��اص داد. 
نشس��تن ش��عارهايی بر لبان م��ردم در تاييد يا رد 
صحبتهای گفته ش��ده در مناظره ت��ا روز انتخابات 
ادامه داش��ت و طرفداران هر ي��ك از نامزدها تالش 
داش��تند تا نامزد مورد نظر خود را پيروز اين ميدان 

نش��ان دهند.
احم��دی ن��ژاد به قي��د قرع��ه آغازكنن��ده مناظره 
تاريخی بود: »4 س��ال تمام دروغ ه��ا و توهين هاي 

ب��ه خ��ود را تحمل ك��ردم و از آنها مي گ��ذرم ولي 
اجازه ن��دارم تا از توهين به م��ردم و انتخاب مردم 
و مناف��ع ملت بگذرم چرا ك��ه مردم اين اجازه را به 
من نمي دهند«. كس��انی كه پای تلويزيون نشس��ته 
بودن��د با همي��ن مقدم��ه فهميدند كه حدسش��ان 
درس��ت ب��وده اس��ت و احمدی نژاد آمده اس��ت تا 
نگفتنی ها را بگويد: » امروز آقاي موس��وي در برابر 
من نيس��ت بلكه س��ه دول��ت گذش��ته در برابر من 
هس��تند: هم آقاي موسوي، هم آقاي هاشمي و هم 
آقاي خاتمي كه در دوره قبل نيز از آقاي هاش��مي 
حماي��ت كردند.« احمدی نژاد علت اين فش��ارهای 
ب��ی س��ابقه در اين 4 س��ال را ش��كل گيری »يك 
س��اختار اداري و حلقه هاي مديريتي« دانست »كه 
از مسير و ارزش هاي انقالب فاصله داشت« احمدی 
نژاد مروری هم به انتخابات 4 س��ال پيش داش��ت: 
»س��ال پي��ش از داخل و خارج به رقي��ب انتخاباتي 
م��ا كمك ش��د و آقاي هاش��مي در پيغام��ي كه به 
يكي از پادش��اهان كش��ورهاي منطق��ه داد، گفت؛ 
نگران نباش��يد اين دولت ظرف 6 ماه ساقط خواهد 
ش��د.« احمدی نژاد كنايه ای هم ب��ه فيلم تبليغاتی 
موس��وی زد: »آقای موس��وی!  براي اينك��ه متوجه 
وجود مش��كالت از جمله اعتياد و بيكاری در جامعه 
ش��ويد احتياجي نب��ود تا يك بازيگ��ر را بياوريد در 

فيلم انتخاباتي تان و اين مس��ائل را مطرح كنيد.«

احمدی نژاد وقت اول خود را با مطايبه پايان داد: »من 
در جايي به ش��وخي گفتم خوب شد من در انتخابات 
حضور دارم و اال اين س��ه عزيز چه چيزي مي خواهند 
ب��ه ملت بگويند.« و »اي��ن انتخابات عرصه رقابت بين 
4 نفر نيس��ت، س��ه نفر عليه يك نفر صحبت مي كنند 
و حتي مناظره ديش��ب مناظره نبود بلكه عليه يك نفر 

صحبت مي كردند«
ميرحس��ين موس��وی در آغاز كالم علت آمدن خود 
را اينگونه بيان كرد: »من دوس��ت داشتم كه دولت 
آقاي احمدي نژاد موفق باش��د تا م��ن نيازي براي 
ورود ب��ه صحن��ه در خ��ود نبينم، چني��ن اعتقادي 
داش��تم و ا گر چنين مي شد وارد صحنه نمي شدم.« 
او در ادامه س��عی كرد تا حساب خود را از خاتمی و 
هاش��می جداكند: »آقاي هاشمي و خاتمي اشخاص 
بزرگي هستند كه بايد خودشان با آقاي احمدي نژاد 
صحب��ت ك��رده و جوابش��ان را بدهند«. موس��وی 
س��پس به سياس��ت خارجی دولت نهم اش��اره كرد: 
»انگليس��ي ها به حريم ما تج��اوز كردند و نيروهاي 
م��ا آنها را گرفتند كه بايد مورد حمايت و تاييد قرار 
مي گرفت. بالفاصله خواهان اعدام آنها ش��ديم و يك 
بحران آغاز ش��د وبعد تصميم گرفتيم كت و ش��لوار 
ت��ن آنها كنيم و ... به خاطر نهيبي كه از انگلس��تان 
داش��تيم ب��ا آنها خداحافظ��ي كنيم و اي��ن عزت و 
اقتدار حفظ نش��د.« او سپس به سفر رئيس جمهور 

مناظ�ره  تاريخ�ی
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به عربس��تان اش��اره كرد و آن را حاصل پافشاری و 
درخواس��ت احمدی نژاد از پادشاه عربستان دانست: 
»ش��نيدم كه چندين ب��ار حاكمان آن كش��ور پيام 
داديد و خواس��تيد شما را به آنجا دعوت كنند و اين 
موضوع را با يك نقل قول از ملك عبداهلل ش��نيدم«. 
وی ب��ه چن��د مورد ديگر هم اش��اره ك��رد از جمله 
طرح مس��ئله هلوكاست كه به عقيده وی: »به خاطر 
همي��ن بود كه اروپايي ها ك��ه پس از حوادث غزه با 
اس��رائيل مش��كل پيدا كرده بودند، دوباره پشت سر 
آنها جمع ش��دند« يا س��خنرانی رئي��س جمهور در 
ژنو: »من اخيرا اگر فيلم حضور ش��ما در س��ويس را 
نمي ديدم باور نمي كردم به رئيس جمهور كشورمان 

توهين ش��ود اما ش��ما آن را حماس��ه ناميديد.«
در ادام��ه مناظره محمود احمدی نژاد با اظهار عالقه 
نس��بت به ميرحسين موس��وی، قضاوت های وی را 
ب��ر پاي��ه اطالعات غل��ط خواند و ب��ه او گفت: » در 
مناب��ع اطالعات خ��ود به صورت ج��دي تجديدنظر 
كني��د«. او به قضيه ملوانان انگليس��ی اش��اره كرد و 
گف��ت: »تون��ي بلر نخس��ت وزير وق��ت انگليس كتبا 
نام��ه اي نوش��ته و از ايران عذرخواه��ي كرد و گفت 
كه سياس��ت هايمان را در قبال ايران عوض مي كنيم 
و اين س��ند در حال حاضر در وزارت خارجه موجود 
است.« وی همچنين از اظهار نظر موسوی در رابطه 
سفر به عربستان اظهار تعجب كرد: »نمي دانم آقاي 
موس��وي اين صحبت ه��ا را از كجا مي آورد در حالي 
كه كامال موضوع بر عكس اس��ت. در نشس��ت اوپك 
مل��ك عب��داهلل به من گفت��ه بود كه از ش��ما دعوت 

مي كنم به مكه بياييد.«
احم��دي نژاد همچنين در مورد س��خنان موس��وي 
درباره موضوع فلس��طين، با بيان اينكه خوب اس��ت 
آق��اي موس��وي مواضع خ��ود را مرور كن��د، اظهار 
داش��ت: »موس��وي در زمان خ��ودش صريحا اعالم 
كرد ك��ه ما نيروي نظامي مي فرس��تيم ت��ا در كنار 
مقاوم��ت فلس��طين عليه اش��غالگران بجنگد و خود 
ايش��ان هم اعالم كردند كه رژيم صهيونيس��تي بايد 

محو ش��ود.«
وی در ادام��ه صحب��ت پيرام��ون سياس��ت خارجی 
دول��ت نهم ب��ه انرژی هس��ته ای اش��اره كرد: »در 
دوره قب��ل پروتكل الحاقي را بدون مصوبه مجلس و 
برخالف قانون اساس��ي پذيرفتند كه بر اس��اس اين 
پروتكل ماموران خارجي آزاد هس��تند در هر لحظه 
و هر نقطه كش��ور بازديد كنند كه نتيجه آن انتقال 
اطالعات دفاعي كش��ور به بيگانگان است. « او ادامه 
داد: »در هم��ان فاصله اي كه تاسيس��ات هس��ته اي 
كش��ورمان در دولت سابق س��نگين ترين تعليق را 
پشت سر گذاش��ت 7 قطعنامه ش��وراي حكام عليه 
كش��ورمان صادر ش��د در حال��ي كه عقب نش��يني 
دولت وقت مطلق بود.« احمدی نژاد سپس به تمام 
دولتهای گذش��ته اش��اره كرد و از موسوی پرسيد: 
»27 س��ال در دوره آقاي موس��وي، آقاي هاشمي و 
خاتم��ي آمريكايي ه��ا و غرب به دنب��ال بر اندازي 
نظام جمهوري اس��المي ايران بودند اما امروز رسما 
اعالم مي كنند كه ما دنبال براندازي نيس��تيم و من 
از آقاي موسوي مي پرسم كه كدام سياست خارجي 

موف��ق ب��ود و ك��دام ذل��ت آفري��ن؟«

دكتر احمدی نژاد در ادامه ب��ه صحبتهای مهندس 
موس��وی پيرام��ون دالي��ل حضورش��ان در صحنه 
اشاره كرد و پرس��يد: »آقاي موسوي در زمان آقاي 
هاش��مي تورم به نرخ 49 و نيم درصد رس��يد و 49 
ميليارد دالر اس��تقراض خارجي پي��دا كرديم و آن 
همه بحران هاي اجتماعي ش��هرهاي بزرگ كش��ور 
را در برگرفت و عده اي زيادي كش��ته شدند. آيا در 
آن دوره احس��اس نگران��ي نكرديد . آقاي موس��وي 
وقتي كه كش��ور ما تحريم ش��د و آمريكا اعالم كرد 
كه هر ش��ركتي كه بيش از 20 ميليون دالر با ايران 
ق��رار داد نفتي ببن��دد را تحريم مي كند، احس��اس 
خط��ر نكرديد و نگران نش��ديد؟ وقت��ي در 18 تير 
يك جري��ان برانداز مي خواس��ت اي��ران را بگيرد و 
مي خواس��ت به س��مت مركز حكوم��ت حركت كند 
و علن��ا اطالعيه دادند و از س��وي بيگانگان حمايت 
ش��دند و به ق��ول خودش��ان مي خواس��تند انقالب 
مخملي��ن راه بيندازن��د، نگ��ران نش��ديد؟ در دوره 
قب��ل در روزنامه مقال��ه نوش��تند و گفتند كه دوره 
امام تمام ش��د و ش��ما س��كوت كرديد، دولت وقت 
حمايت كرد و ش��ما باز هم س��كوت كرديد و سوال 
من اين اس��ت كه آيا در آن دوره شما نگران نشديد 

و احس��اس خطر نكرديد؟«
ميرحس��ين موس��وی برای اثبات نظر خ��ود درباره 
»وقت��ي  آورد:  مث��ال  ام��ام  از  سياس��ت خارج��ی 
اس��رائيلي ها حمل��ه ك��رده و جن��وب لبن��ان را به 
اش��غال خود در آوردند در داخل كش��ور همه اتفاق 

نظر داش��تند كه بايد نيرو بفرس��تيم و اس��رائيل را 
از جن��وب لبن��ان بي��رون كنيم و ش��هيد همت نيز 
قرار ش��د كه رئيس اين نيروهايي باش��د كه با آنجا 
اعزام مي ش��وند اما در شبي كه سران سه قوه جلسه 
داش��تند خبر رس��يد كه امام گفته ان��د راه قدس از 
كربال مي گذرد و بحث ما با دولت نيز همين است.« 
البته موس��وی در اين مورد اش��تباه ك��رد، چرا كه 
فرمانده آن نيروها حاج احمد متوس��ليان بوده است 
نه ش��هيد همت و اين ب��ی اطالعی در روزهای بعد، 
برای نخس��ت وزير زمان جنگ چندان س��اده تمام 

نش��د.
 موس��وی ادامه داد: »ب��راي مثال در همين اجالس 
دوربان  2 اروپايي ها مي خواس��تند قطعنامه اي عليه 
اسرائيل صادر كنند اما به دليل موضع گيري ما همه 
 »IPAC« آنها پش��ت اسرائيل دوباره جمع شدند و
بزرگترين س��ازمان صهيونيستي وجود اين سياست 
از س��وي دولت نهم را براي خود نعمت مي شمرد.« 
وی س��پس گفت: »من دلم براي مردم مي س��وزد، 
دول��ت متاس��فانه به مس��ائل مربوط ب��ه رنج و درد 
مردم بسيار بي اعتنا است.« موسوی در ادامه سعی 
ك��رد كه بار ديگر خود را از خاتمی و هاش��می جدا 
كند: »هاش��مي مرد بزرگي اس��ت اما نقاط ضعف و 
قوتي دارد كه خودش بايس��تي در اين باره صحبت 
كن��د ... ما نبايد براي اينكه بگوييم تنها هس��تيم 3 
دوره را با يكديگ��ر پيوند دهيم و بگوييم آنها مقابل 

من هس��تند چرا كه اين را كس��ي نمي پذيرد.« 
او س��پس به دانش��جويان ستاره دار اش��اره كرد و بعد 
از آن ب��ا مطرح كردن اين پرس��ش كه چرا هنرمندان 
مخالف دولت نهم هس��تند؟ خود به پاسخگويی به اين 
س��وال پرداخت: »هنرمندان سياس��ي نيستند بلكه به 

تنگ آمده اند.«
احمدی نژاد در وقت خويش بار ديگر نس��بت به بی 
اطالعی موس��وی اظهار تاس��ف كرد و گفت: »شما 
اطالعات��ي را مط��رح مي كنيد ك��ه مي دانم از روي 
بي اطالع��ي اس��ت و من يكي از آنه��ا را باز مي كنم 
تا معلوم ش��ود اطالعات ش��ما از كجاست ... مسئله 
دانشجويان ستاره دار در زمان آقاي معين وضع شد 
و در اول اين دولت منتفي ش��د چرا ك��ه ما معتقد 

بوديم اين امر توهين به دانش��جويان اس��ت «
نام��زد انتخابات رياس��ت جمهوری ب��ار ديگر آقای 
خاتمی و موس��وی و هاشمی را در يك حلقه خواند 
و گف��ت: »اينكه من مي گويم آقاي موس��وي، آقاي 
هاش��مي و آقاي خاتمي اين درس��ت اس��ت و شما 
برويد س��خنراني دختر آقاي هاشمي را در جلسه اي 
كه همس��ر ش��ما و آقاي خاتمي هم حضور داشتند، 
ببيني��د ك��ه ايش��ان مي گويند ك��ه دوره اصالحات 
ادامه راه س��ازندگي اس��ت و در دولت نهم آس��يب 
ديده اس��ت و م��ا آقاي موس��وي را مي خواهيم چرا 
ك��ه او اس��تمرار همان راه اس��ت و معن��اي آن اين 
است كه اش��رافيتي كه آقاي هاشمي در اين كشور 
پايه گذاري كرد قرار است ادامه پيدا كند.« او ادامه 

داد: »آقاي موسوي مردم مي دانند كه شما گفته ايد 
كه به حمايت آقاي هاش��مي افتخار مي كنيد. سوال 
اين اس��ت كه معناي اين صحبت چيس��ت؟  چرا كه 
باالخ��ره اين معناي��ي دارد و باور ما اين اس��ت كه 
صحنه گردان اصلي آقاي هاش��مي اس��ت و باالخره 
م��ا مي بينيم كه چه كس��ي رئيس س��تاد انتخاباتي 
چه كس��ي اس��ت و اين افراد از كجا مي آيند و كجا 
جلسه مي گذارند و ارتباطاتش��ان را برقرار مي كنند 
و ش��ما نفرماييد كه ارتباطي وجود ندارد.« احمدی 
نژاد همچنين به ادعای موس��وی مبنی بر بی قانونی 
كردن دولت نهم اش��اره كرد و گفت: »ش��ما دولت 
را متهم به بي قانون��ي و ديكتاتوري كرديد آيا دوره 
خودت��ان يادتان هس��ت كه برخالف قانون اساس��ي 
آن حداق��ل اختيارات رئيس جمهور را با فضاس��ازي 
سياس��ي از آن گرفتي��د و ش��ما باي��د وزرايت��ان را 
مي برديد ت��ا رئيس جمهور آن را تائيد كند اما چون 
اختالف نظر داش��تيد كاري كرديد كه امام خميني 
)ره( وارد ش��د و ي��ك گروهي را ب��راي تعيين وزرا 
قرار دارد و اي��ن يعني عمال اختيار رئيس جمهور از 
دس��ت رفت.« وی ادامه داد: »نمي خواهم وارد اين 
ش��وم كه در دولت شما 95 ميليارد تومان از حساب 
بانك مركزي بدون مصوبه مجلس برداش��ته شد كه 
در تعطيالت تابس��تان بود و زماني كه مجلس آمد و 
آن را مش��اهده كرد، دعوايي در كشور درست شد.«
احمدی نژاد س��پس ب��ا نش��ان دادن پرونده ای از 

كم�ک  م�ا  انتخابات�ي  رقي�ب  ب�ه  خ�ارج  و  داخ�ل  از  پي�ش  4س�ال  ن�ژاد:  احم�دی 
منطق�ه  كش�ورهاي  پادش�اهان  از  يك�ي  ب�ه  ك�ه  پيغام�ي  در  هاش�مي  آق�اي  و  ش�د 
ش�د. خواه�د  س�اقط  م�اه   6 ظ�رف  دول�ت  اي�ن  نباش�يد  نگ�ران  گف�ت؛  داد، 
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موس��وی اجازه گرفت تا درباره پرونده تحصيلی يك 
خان��م صحبت كند و موس��وی هم موافقت كرد ولی 
چ��ون زمان احمدی نژاد تمام ش��ده بود اين كار به 
نوبت بعدی موكول شد تا مردم و موسوی ده دقيقه 

به اين فكر كنند كه اين چه پرونده ايس��ت؟
نوبت به ميرحس��ين موسوی كه رسيد او به آخرين 
صحبت احمدی نژاد اش��اره كرد: »يكي از مشكالتي 
كه در كش��ور است روش پرونده س��ازي و به دنبال 
برخي واژه ها گش��تن است و اين در حالي است كه 
ما مس��ائلي مانند وزير كشور دولت را داريم كه اگر 
رئيس دولت نمي دانس��ت آن فرد فوق ديپلم است و 
خ��ودش را دكترا جا زده ، نش��ان مي دهد كه ضعف 
اطالعات دولت اس��ت و اگر فكر مي كرد كه او ديپلم 
دارد آن معن��اي ديگري اس��ت كه م��ا نمي خواهيم 
آن را بگويي��م « او همچني��ن با اش��اره به وضعيت 
مال��ی ص��ادق محصولی، وزير كش��ور گفت: »زماني 
كه نمي شود مقاومت كرد آن وزير برداشته مي شود 
و جاي او وزيري گذاش��ته مي ش��ود كه مش��كالت 
ديگ��ري دارد و مث��ال پرون��ده اي در اردبيل دارد و 
ث��روت ميلياردي او جاي س��وال دارد و امروز او در 

حس��اس ترين پس��ت گذاشته مي ش��ود و در مقابل 
خط و منش��ي كه امام در خصوص انتخاب مسئوالن 
مش��خص كرده بود مغاي��رت دارد و همه اينها براي 

ما جاي س��وال دارد.«
موس��وی بار ديگر بر مسئله قانون گريزی دولت نهم 
تاكي��د ك��رد و چند مثال آورد: »انحالل ش��وراهاي 
عال��ي و عدم اج��راي مصوب��ه مجل��س و همچنين 
مصوبه مجمع تش��خيص مصلحت و دولت پاي خود 
را ت��وي ي��ك كفش كرده اس��ت و گفته اس��ت كه 
من اي��ن مصوبه را اجرا نمي كن��م و هزار جور بهانه 
مي آورد و من تصور نمي كنم كه از مجمع تش��خيص 
مصلحت مرجع باالتري داش��ته باشيم كه راي رهبر 
انقالب نيز پش��ت آن است و آن قدر هم مهم است 
ك��ه بر اس��اس مصلح��ت مي تواند از مش��كالتي كه 
ش��رعي داريم فراتر برود و در همين مجمع تصويب 
ش��د كه 18 عدد از اين شوراها احيا شود اما دولت 

هنوز هم آن مصوبه را اجرا نكرده اس��ت«
موسوي با اش��اره به انحالل سازمان برنامه و بودجه 
در دولت نهم گفت: »بن��ده مصوبات قانوني را دارم 
ك��ه دولت نمي تواند چني��ن كاري را بكند و در اين 
زمينه حساس��يت دارم و دليل آن اين اس��ت كه در 
زمان خودم حس��ي داشتم كه ممكن است عده اي با 
برنامه مخالف باش��ند و عده اي هم از اول انقالب با 

برنام��ه    مخال��ف بودن��د«

در حال��ی ك��ه هم��ه منتظ��ر بودن��د ت��ا محم��ود 
احمدی نژاد درب��اره پرونده آن خان��م صحبت كند 
او ترجي��ح داد ت��ا ابتدا ب��ه صحبتهای ميرحس��ين 
موس��وی پاس��خ دهد: » دوباره جمله قبلي ام را در 
خصوص قضاوت هاي آقاي موس��وي تكرار مي كنم و 
مي گويم كه آيا اين دولت قانون را زير پا گذاش��ته؟ 
و شما اس��تنادتان به يك مصوبه مجلس است و آن 
هم قانون شوراهاس��ت و ش��وراي نگهبان هم گفته 
اس��ت كه اين خالف قانون اس��ت و مجمع تشخيص 
ه��م مي پذيرد و اگر ش��ما مي خواهيد واقعا قانون را 
اجرا كنيد و معترض هس��تيد دو خط بنويسيد و به 
ديوان عدالت اداري ارائه كنيد و ما قانون داريم كه 
اگر دولت خ��الف قانون عمل ك��رد مي آيد و آن را 
باط��ل مي كند. « وی افزود: » بر طبق اس��نادي كه 
م��ا داريم در دول��ت قبل تع��داد مصوباتي كه باطل 
ش��د 303 عدد بود و در دولت ما 157 عدد است و 
مصوباتي كه از ما توس��ط ديوان عدالت اداري باطل 
شده است  3.2 درصد اس��ت اما در دولت قبل 6.5 
درصد است و س��وال اينجاست كه چه كسي بيشتر 
تاب��ع قانون اس��ت؟ و اصالحاتي كه م��ا در مجلس 
انجام داده ايم بيش��ترين است و ما داريم عين همان 
قانون مصوب مجمع را اجرا مي كنيم.« احمدی نژاد 
س��پس به ماجرای مدرك تقلبی ك��ردان پرداخت: 
» در ده��ه 80 يعني از س��ال 70 ب��ه بعد در دوره 
آقاي هاش��مي كه حامي ش��ما هس��تند يك موجي 
در مديريت بوجود آمد كه همه مي خواس��تند دكترا 
بگيرند و دانش��گاه آزاد هم پش��ت اي��ن قضيه بود و 
م��دام دكترا صادر كرد و آقاي كردان هم يكي مثل 
آن افراد اس��ت « او س��پس به وضعيت مالی صادق 
محصول��ی اش��اره كرد و گف��ت: » او زمانيكه پولدار 
ب��ود من به او گفتم كه آن را كنار بگذار و در دولت 
بيا و او هم آمد. آقاي موس��وي بس��ياري از مديران 
شما و آقاي هاشمي دست خالي آمدند و يك امتياز 
دالر 7 توماني دريافت كردند و با واردات و صادرات 

ميلياردر ش��دند و آق��اي صفائي فراهاني مدير دولت 
ش��ما بود و از دولت شما پولدار شد و فهرست بسيار 
زيادي اس��ت اما من نمي خواهم از آنها اس��م ببرم. 

»
احمدی نژاد خطاب به ميرحس��ين موسوی پرسيد: 
» شما آقاي موسوي مي گوييد كه اين فرد ميلياردر 
شده اس��ت س��وال من اين است كه پس��ران آقاي 
هاش��مي در كش��ور چه كار مي كنند؟ و كداميك از 
وزراي بنده در دوره وزارتش��ان پولدار ش��دند؟ و يا 
رانت��ي را خورده ان��د؟ و يا ملك��ي را خورده اند؟ من 
فهرس��تي از زمين هايي دارم كه مديران در گذشته 
گرفته ان��د كه 40، 50، 60، 80 و 400 هكتار زمين 
گرفته اند و در دوره واگذاري ما بيش��ترين مشكالت 
را در كارگاهه��ا در دوره قب��ل از اين دولت داريم و 
كس��اني اين امتي��ازات را گرفتند كه امروز از ش��ما 

حماي��ت مي كنن��د.«
رئي��س جمهور با اش��اره ب��ه هزينه ه��اي تبليغاتي 
ميرحسين موس��وي در انتخابات گفت: »اين هزينه 
س��نگين تبليغاتي شما از كجا تامين مي شود و آقاي 
موس��وي من شما را دوس��ت دارم اما اين چه نحوه 
هزينه كردن اس��ت و اين پول ه��ا از كجا مي آيد كه 
يك مورد آن ش��ركت "رش��ت الكتريك " است كه 
بدون هيچ مزايده اي به دوس��تان آقاي كرباسچي و 
همس��ر آقاي كرباس��چي دادند و كارخانه را از بيخ 
تراش��يدند و خواس��تند كه زمين آن را بفروش��ند و 
ده ه��ا مورد وج��ود دارد كه 400 هكت��ار زمين در 
هرم��زگان گرفتند در حاليكه م��ردم براي 2 هكتار 
لنگ هس��تند و آقاي موس��وي بي قانوني اين موارد      

اس��ت.  «
احمدي نژاد در ادامه اظهار داش��ت: »آقاي موس��وي 
بي قانوني استات اويل است و طرف در اينجا محاكمه 
مي ش��ود اما از زندان فراري داده مي شود و به خارج 
مي رود و ته اين جريان پس��ر آقاي هاش��مي حضور 
دارد و بي قانون��ي در پس��ران برخ��ي از همين آقايان 
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است كه امروز از شما حمايت مي كنند. آقاي موسوي 
پس��ر آقاي ناط��ق نوري چگونه ميلياردر ش��د و خود 
آقاي ناطق به اينجا رس��يد و اين افراد آقاي موسوي 

حاميان شما هس��تند و بي قانوني اين موارد اس��ت.«
احمدی نژاد سپس به پرونده ای اشاره كرد كه ذهن 
همه را به خود معطوف ك��رده بود، پرونده تحصيلی 
خانم زهرا رهنورد: »آقاي موس��وي ش��ما اين خانم 
را مي شناس��يد و در تبليغ��ات انتخاباتي كنار ش��ما 
هس��تند و برخالف همه قوانين كش��ور همزمان كه 
كارمند بودند 2 رش��ته كارشناس��ي مي خواندند كه 
يكي از آن در دانشگاه آزاد دكترا بدون كنكور گرفته 
اس��ت و بعد از آن در رش��ته غير مرتبط دانش��يار و 
استاد شده اس��ت و بدون اينكه شرايط رئيس شدن 
را داش��ته باش��د رئيس دانش��گاه ش��ده است. آقاي 
موسوي اين موارد بي قانوني است و من با اين موارد 
مخالف��م و مي گويم با رانت بازي و باندبازي و اينگونه 
موارد ك��ه يك عده اي مي برن��د و مي خورند و بقيه 
محروم مي ش��وند مخالف هستم و آقاي موسوي من 
با قانون مخالف نيس��تم و تابع قانون هستم و دولت 

ما قانون مدارترين دولت اس��ت.«
موس��وی در ده دقيقه پايانی مناظ��ره در حالی كه 
كمی از تمركز خود را از دس��ت داده بود گفت: » از 
مش��كالت صحبت با آقاي احمدي نژاد بيان مس��ائل 
غيرقانوني از ناحيه ايش��ان اس��ت و از روحيه ايشان 
مش��خص اس��ت كه چه كس��اني اينجا همراه ايشان 
هس��تند، همين رجانيوزي ها هستند كه همراه شما 
آمده ان��د ... ش��ما يك اف��رادي را م��ورد حمله قرار 
مي دهي��د كه در اي��ن فضا وجود ندارن��د و در قوه 
قضائيه نيز محكوم نش��دند و شما افرادي را سكاكي 
سرنوشت آينده بنده مي كنيد كه نمي توانند از خود 
در برابر آنچه كه ش��ما بي��ان مي كنيد دفاع كنند و 
اي��ن به نظر مي آيد كه چيزي از من نداش��ته ايد كه 
به سراغ افراد و دوره هاي گذشته رفته ايد... شما در 
ي��ك جمع 50 ميليون نفري ك��ه پاي تلويزيون ها و 
پاي تماش��اي اين برنامه نشس��ته اند چنين مسائلي 
را مط��رح م��ي كنيد و من به آنه��ا حق مي دهم كه 
از دس��ت شما ناراحت باشند و ش��ما فكر نمي كنيد 
كه آقاي هاش��مي چه كارهايي در اين جامعه انجام 

داده «
وي خط��اب ب��ه احمدي نژاد اظهار داش��ت: »ش��ما 
عكس همس��ر بنده را در برابر من نش��ان مي دهيد 
و مس��ائلي را مط��رح مي كني��د؛ ايش��ان ب��ه عنوان 
مهمترين روش��نفكر زن اين كش��ور مطرح اس��ت و 
ده س��ال براي دكتراي خود در رشته علوم سياسي 
ت��الش كرده اس��ت، ايش��ان ق��رآن پژوه اس��ت و 
افتخارش اين اس��ت كه فوق ليس��انس علوم سياسي 
دارد و ه��م دكتراي علوم سياس��ي خود را با تالش 
فراوان دريافت كرده است؛ش��ما بروي��د آن موقعي 
ك��ه كنكور ب��وده را بررس��ي كنيد، بن��ده خبر دارم 
متاس��فانه عوض اينكه معاون اجرايي شما در مسير 
حل مش��كالت مردم باش��د به دنب��ال يافتن پرونده 

براي اين قبيل مس��ائل اس��ت.«
ميرحس��ين موسوي دوباره به بحث ستاره دار كردن 
دانش��جويان در دوره هاي متع��دد پرداخت و گفت: 
»ايش��ان مي گويند س��تاره دار كردن دانشجويان در 

زمان آق��اي معين صورت گرفته. م��ن كاري ندارم 
و در زم��ان هر ك��ه صورت گرفت��ه كار بدي بوده و 
من در مورد ش��ما 4 س��ال صحبت نكردم اما وقتي 
ديدم كش��ور را ب��ه خطر مي اندازيد احس��اس خطر 
كردم، سياس��ت هاي شما سياس��ت هاي عهد قجري 
اس��ت ش��ما بانك ها را به حياط خلوت تبديل كرده 
ايد و شوراهاي متعدد از جمله شوراي پول و اعتبار 
را كه در مس��ير محدود كردن اختيارات شماس��ت 
منحل كرديد، تمامي بحث هاي من از س��ر دلسوزي 
اس��ت و بايد بپذيريم كه بس��ياري از مش��كالت در 
نتيجه همين سياس��ت هاي اش��تباه بوده اس��ت، ما 
در منطقه يك دوس��ت نداري��م و اين در نتيجه نوع 

مديريت شماس��ت.«
موس��وي در پاي��ان گف��ت: »م��ن از م��ردم بودم و 
در پاي��ان به م��ردم بازمي گردم و امي��دوارم مردم 
خودش��ان ببينند و تصميم گي��ري كنند؛ مردم را به 
ارزش ه��ا دعوت مي كنم و بايد براي مردم كار ايجاد 
كنيم، صنع��ت را تقويت كنيم؛ من به تازگي كه در 
همدان بودم چون محصول آنجا س��ير است در آنجا 
م��ردم بي��ان مي كردند كه س��ير چين��ي همه جا را 
فراگرفته و اين ناش��ي از سياست هاي غلط است اما 
آرزو مي كن��م كه نتيجه اي��ن بحث ها به نفع انقالب 

عظيم اس��المي ما باش��د.«
مناظ��ره ای تاريخ��ی ك��ه هم��ه منتظ��رش بودند 
درحال��ی تمام ش��د ك��ه در مقابل س��اختمان صدا 

و س��يما جوانان طرف��دار هر دو نام��زد آمده بودند 
ت��ا از نام��زد پي��روز خود اس��تقبال كنن��د. اگر چه 
ه��ر دو گروه مدع��ی پيروزی در مناظ��ره بودند اما 
نظرس��نجی ها ب��رای آقای احمدی ن��ژاد در فردای 
مناظره، يك رش��د پله ای را نش��ان م��ی دادند. به 
همي��ن خاطر بود كه حاميان آقای موس��وی س��عی 

كردند ت��ا تاكتيك خود در روزه��ای بعد از مناظره 
را ب��ه ايجاد ش��ك و ش��بهه درباره ادبي��ات و رفتار 
احمدی ن��ژاد در مناظ��ره اختصاص دهن��د. تاكيد 
كردن بر قبح نام بردن از ب��زرگان نظام و همچنين 
تكي��ه بر وجه احساس��ی ماجرای پرون��ده تحصيلی 
زهرا رهنورد، تالش��ی بود در جهت جلوگيری از راه 
افت��ادن موج��ی اجتماعی به نفع احم��دی نژاد. اما 
شعارهای مردم در مراسم سالگرد 15 خرداد كه در 
حرم امام برگزار می شد – و اتفاقاً در حضور آقايان 
هاش��می و خاتمی و ناطق نوری و موس��وی بود  و 
همچني��ن حركت خودج��وش مردمی در حمايت از 
صحبت های آقای احم��دی نژاد پس از نماز جمعه 
پ��س فردای مناظره، نش��ان داد ك��ه آن صحبت ها 
به دل اكثر مردم نشس��ته اس��ت. درحالی س��تاد و 
حاميان ميرحس��ين موسوی سعی داشتند كه نشان 
دادن پرون��ده تحصيل��ی زهرا رهن��ورد را ماجرايی 
ناموس��ی جلوه دهند و از نمايش كپی عكس س��ياه 
س��فيد و سه در چهار او فاجعه ای غمبار بسازند كه 
عك��س های بزرگ زهرا رهنورد ب��ر روی بيلبوردها 
در س��الن همايش های حاميان موسوی خودنمايی 
م��ی كرد و پوس��ترهای رنگی او در دس��ت جوانان 

م��ی چرخي��د.
قطع��اً می توان تاري��خ انتخابات رياس��ت جمهوری 
دهم را به دو بخش قبل و بعد از اين مناظره تقسيم 
كرد. مناظره ای كه اكثر فعاالن سياسی را به اظهار 

نظر واداش��ت و حتی ساير نامزدها هم مجبور شدند 
كه در روش ها تبليغاتی خود تغييراتی ايجاد كنند. 
ميرحسين موس��وی برای مناظره بعدی خود متنی 
را آم��اده كرد تا با خواندن آن جواب پرس��ش های 
احم��دی نژاد را بدهد. كاری ك��ه مهدی كروبی هم 

پ��س از مناظره با احمدی نژاد ب��ه فك��ر آن افت��اد.

احم�دی ن�ژاد: ب�اور م�ا اي�ن اس�ت ك�ه صحن�ه گ�ردان اصل�ي آق�اي هاش�مي اس�ت و 
اي�ن  و  اس�ت  كس�ي  انتخابات�ي چ�ه  س�تاد  رئي�س  كس�ي  ك�ه چ�ه  مي بيني�م  م�ا  باالخ�ره 
مي كنن�د برق�رار  را  ارتباطاتش�ان  و  مي گذارن�د  جلس�ه  كج�ا  و  مي آين�د  كج�ا  از  اف�راد 
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وی در ابت��دای مناظ��ره از ب��ه وق��وع پيوس��تن 
پيش بينی س��ال گذش��ته خود اظهار تأسف كرد: 
»متأس��فم كه پيش بينی س��ال گذش��ته ام مبنی 
ب��ر گس��ترش و ايجاد تفرقه و نفاق درس��ت درمی 
آيد«. او اش��اره كوچك��ی هم به مناظره ی ش��ب 
قبل داشت: »مناظره ی ديش��ب، منازعه بود. بايد 
بحث ها م��ورد نياز مردم باش��د.« رضايی در ادامه 
ب��ا تكرار ش��عار خود مبنی بر اينك��ه: »راه من اين 
است كه يك تحول در اقتصاد كشور بوجود بياييد، 
فرهنگ متحول و سياس��ت اصالح شود«، برنامه ی 
اقتصادی خود را اين گونه تبيين كرد: »خط مشی 
م��ن از طريق آزادی اقتص��ادی و جايگزينی رقابت 
ب��ه  جای انحص��ار دنبال می ش��ود. آن هم آزادی 
ب��ه مردم، نه مردم پوپوليس��تی، يعنی كارآفرينان. 
همراه با تغيير هنجاره��ای فرهنگی.« او همچنين 
نكت��ه ای هم در مورد عزت ملی گفت: »عزت مان 

را نباي��د ب��ا نان بفروش��يم. زمان »نوش��اندن جام 
زهر« گذش��ته اس��ت.« رضايی در پايان وقت خود 
از ميرحس��ين موس��وی پرس��يد: »آيا به اصل 44 
التزام داريد؟ سياست های اقتصادی تان را توضيح 

دهيد. برای اينكه برای من مبهم اس��ت.«
اگرچه موس��وی پايان دهن��ده مناظره بود و بدون 
اينكه نگران پاس��خ احمدی نژاد باش��د زمان الزم 
برای پاس��خ گويی را داش��ت ام��ا در ابتدای اولين 
وق��ت خود ترجي��ح داد تا درباره مناظره ی ش��ب 
قب��ل، متنی را كه آم��اده كرده ب��ود از رو بخواند: 
»ادب مرد به ز دولت اوس��ت. من به تمنای قدرت 
نيام��دم. نيامدم كه به هر روش��ی ق��درت بگيرم. 
مديريت عقالنی مش��كل كشور است... مهم كرامت 
انسانی اس��ت و رد خرافه گرايی و ارائه آمار كذب. 
روش ديش��ب برای آبرو بردن از كسانی كه حضور 
نداش��تند را قبول ندارم... نمی ش��ود دولتی چهار 

س��ال باش��د و تنها برای كس��ب قدرت افشاگری 
كن��د..«

البته او قبل از خواندن متن خود يادی از خاطرات 
خود با محس��ن رضايی داش��ت و ي��ادآوری آنها را 
باع��ث انرژی گرفتن��ش خواند. موس��وی در ادامه 
گفت: »برنامه هايم منتش��ر شده است و انشاء اهلل 
مردم مورد اس��تفاده قرار دهند. ابهام مدنظر آقای 

رضايی برايم معلوم نيس��ت.«
او در ادام��ه اقتصاد جنگی را مناس��ب زمان جنگ 
دانس��ت و با پايان يافتن جن��گ آن را پايان يافته 
خواند. وی س��پس به ارائه آمارهاي��ی درباره زمان 
نخست وزيری خود پرداخت: »شاخص كلی دولت 
در زم��ان وی از 63 درصد به 40 درصد رس��يد.« 
وی گفت: »باالترين نرخ رش��د ايران معادل 12.6 
درصد كه هنوز تكرار نش��ده اس��ت را دارم. پايين 
ترين نرخ رش��د نقدينگی 6 درصد در 63 را دارم. 

مناظ�ره در س�ايه مناظره
هنوز جامعه ایران متأثر از فضای ایجاد شده در مناظره ی شب قبل ميان آقای موسوی و احمدی نژاد 
بود که یکی از آنها دوباره پش�ت ميز مناظره نشس�ت. مناطره ی ميرحسين موسوی و محسن رضایی 
درحالی برگزار شد که سایه ی مناظره ی شب قبل را بر سر خود احساس می کرد و طبيعی بود که نه 
تنها موسوی بلکه همه بينندگان نيز پيگير مباحث شب قبل باشند. مطلبی که رضایی هم به آن واقف 
بود و در ابتدای مناظره سعی کرد تا با گذشتن از بحث دیشب، فضای مناظره را به سمت دیگری ببرد. 
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پايي��ن ترين ن��رخ تورم با 6.9 درصد را داش��تم و 
ضريب جينی دولتم به 0.4 درصد رس��يد كه ايده 

آل نب��ود.«
موس��وی با اين توضيحات س��عی كرد تا خود را از 
شائبه حمايت از اقتصاد دولتی و تضاد با خصوصی 

س��ازی مبرا كند. 
رضاي��ی در وق��ت خود ب��ا بيان اينك��ه: »جوابم را 
نگرفتم«، خطاب به موس��وی گفت: »اصل 44 يك 
مانفيس��ت روشن و شفاف است. 8 يا 9 سال پيش 
ايشان به اين سياست ها معترض بودند. وقت نبايد 
صرف اقتصاد دولتی شود، زمان جنگ درست بود. 
ش��ما باي��د صريحاً نظر خ��ود را درب��اره اصل 44 

بگويي��د.«
رضاي��ی با تأكي��د بر اينكه ني��روی جوانان نيرويی 
عظيم است گفت: »بسياری از فرماندهان زمان من 
در س��پاه گمنام بودند. تنه��ا منبع ما نيروی جوان 
اس��ت. فقر و بيكاری و گرانی مرا ياد آن دوران می 

ان��دازد.«
وی ادامه داد: »ريل اقتصاد بايد عوض شود. اينكه 
از دولت بگيريم به مردم بدهيم كار ساده ای نيست. 

من اين تجربه را هم دارا هس��تم.«

موس��وی در نوبت خود در پاس��خ به رضايی گفت: 
»در اص��ل 44 دخالت داش��تم، صري��ح گفتم كه 
تدوين انبوه مصوب��ات در مجمع را قبول ندارم اما 
قانونی اس��ت.« موسوی با اش��اره به ابراز مخالفت 
خ��ود درباره اصل 44 گفت: »سياس��ت كلی يعنی 
مث��اًل جنگ جن��گ تا رف��ع فتنه. اص��ل44 برای 
اقتصادمان مفيد اس��ت اما بس��ط اي��ن اصل قانون 
اساسی را قبول نداريم. اما نبايد در اجرای آن پس 

از تصويب نظام ترديد كنيم.«

موس��وی بعد از اينكه درباره ل��زوم عمل به قانون 
حت��ی در ص��ورت مخالفت با آن صحب��ت كرد، به 
س��راغ نفت رفت: » تبديل صنع��ت نفت به موتور 
محرك اقتصاد برای ما مهم اس��ت. مشكل صنعت 
نف��ت ما مس��تقل ب��ودن آن از مجموعه ی صنعت 
داخل��ی اس��ت... اس��تفاده بجا از صنع��ت نفت كه 
خبرگی من اس��ت، همان موتور نفت اس��ت همان 

طور كه تجربه دارم و می تواند مفيد باش��د.«
رضايی در پاس��خ به موسوی گفت: » اگر به كاری 
معتقد نباشيد، هرچقدر با انگيزه و منضبط باشيد، 

مشكل است.«
وی با اشاره به ظرفيت باالی كشور درباره نخبگان 
گف��ت: »دانش��گاه ها يك حج��م انب��وه و كارآمد 
كارشناس��ان را دارند. از نخبگان داخل تهران فقط 
نباي��د اس��تفاده كرد. حج��م نخبگان كش��ور زياد 
اس��ت.« رضايی در ادامه افزود: » سازمان مديريت 
را متفاوت احيا می كنم و 9 فدرال اقتصادی ايجاد 

م��ی كن��م.  «
رضايی در پايان از موس��وی پرسيد: »آيا شما نمی 

خواهيد در نظام مديريت��ی تحولی ايجاد كني��د؟«
موس��وی ادامه داد: »اختيارات شوراها كاهش پيدا 

كرده و اآلن حداكثر ش��هرداری را اداره می كنند. 
برخی وظايف وزارت خانه ها را به شوراها می دهم. 
ايجاد 7 يا 8 ناحيه اقتصادی در كشور را دنبال می 
كنم. تحول در نواحی اقتصادی به سرتاس��ر كشور 

تس��ری می يابد.«
رضايی در آخرين وقت خود به طرح خود برای پول 
نفت اشاره كرد و گفت: »وظيفه ی صندوق  توسعه 
 ملی، سرمايه گذاری است نه توزيع پول. پول نفت 
برود داخل صندوق و س��هام آن صندوق در دست 

مردم باشد.« وی خطاب به موسوی گفت: »نواحی 
اقتصادی مورد نظر موس��وی خوب است اما ضعيف 

تر از فدرال اقتصادی اس��ت.«
رضايی در ادامه با اش��اره به نقش باالی جوانان در 
دولت خود گفت: »اگر اجازه ی اش��تباه جوانان در 
آزادسازی خرمش��هر را نمی داديم، آزاد نمی شد. 
م��ن دولت رس��می دارم و دولت در س��ايه، دولت 
س��ايه ام ش��امل اتاق فكر با حضور سابقون است. 

منتقدين هم در دولت س��ايه هس��تند.«
موس��وی درباره دولت ائتالفی رضايی گفت: »تفكر 
م��ن از دولت س��ايه همانند انگليس اس��ت كه در 
آن احزاب مخالف دولت س��ايه تشكيل می دهند. 
ايجاد دولت در دولت باعث اغتش��اش اس��ت، اما با 

اتاق فكر موافقم.«
رضايی در آخري��ن بخش از صحبت هايش با دفاع 
از طرح دولت در س��ايه خود گف��ت: »با دولت در 
س��ايه دچار اشكال نمی ش��ويم. كار كارشناسی و 
نظارت می كنند و دست و پای وزير را نمی گيرند. 

حاال ش��ما می خواهيد بگوييد، اتاق فكر.«
رضايی س��پس خطاب به موسوی گفت: »در زمان 
دولت آقای خاتمی كه شما هم مشاور بوديد، توجه 

چندانی هم به فرهنگ نديديم.«
موس��وی در نوبت آخرين خود باز هم اشاره ای به 
مناظره ی ش��ب گذشته داش��ت و با قرائت بخشی 
از فرمان هش��ت ماده ای ام��ام خمينی)ره( گفت: 
»دي��روز ديديم ب��ا چه س��خاوتی از س��ران نظام 
آبروري��زی می كردن��د.« موس��وی در پايان گفت: 
»اقتص��اد دولتی را باي��د با ديد امني��ت ملی نگاه 
كني��م، اكنون چنين نيس��ت و گرن��ه تحمل برنج 

باس��ماتی در   رش��ت  را   نداش��ت.«
در آخرمناظره نيز مجری تلويزيونی برای چندمين 
مرتب��ه اعالم كرد: طبق قانون اگر درباره كانديدای 
س��ومی در مناظره ای صحبت شود وی وقت دفاع 

از خود خواهد داش��ت. 

اگرچ�ه موس�وی پاي�ان دهن�ده مناظ�ره ب�ود و ب�دون اينك�ه نگ�ران پاس�خ احم�دی ن�ژاد 
باش�د زم�ان الزم ب�رای پاس�خ گوي�ی را داش�ت ام�ا در ابت�دای اولي�ن وق�ت خ�ود ترجيح 
بخوان�د رو  از  ب�ود  ك�رده  آم�اده  ك�ه  را  متن�ی  قب�ل،  ش�ب  ی  مناظ�ره  درب�اره  ت�ا  داد 
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كروبی در پاس��خ س��وال مجری درباره تفاوت ش��يوه 
هزين��ه ك��ردن درآمدهای نفتی در برنام��ه های او در 
مقايسه با دولت احمدی نژاد گفت: » شما بحث خوبي 
را مطرح كرده ايد و س��وال بسيار درستي است اما من 
قباًل شعاري دادم و انگيزه حضور خود را اعالم كردم و 
روي آن بحث مي كنم كه به چه دليل در عرصه حضور 

پيدا كردم و انگيزه من چه چيز بوده است«
او س��پس به سكوتش در قبال دولت نهم طی سالهای 
گذش��ته اش��اره كرد و گفت: »اوايل كه از من س��وال 
مي كردن��د من اگر س��وال و اش��كالي داش��تم جواب 
نمي دادم و اعالم مي كردم كه دولت آمده و كار خود را 
شروع كرده و اين در حالي بود كه من معترض بودم اما 
چون شوراي نگهبان تأييد و تنفيذ كرده بود ما ديگر بر 
روي آن بحث نمي كرديم اما گاهي اشكاالت و ايراداتي 
وارد مي كنيم و حت��ي مدتي هيچ نقدي نمي كردم اما 
اين اواخر كه آمدم ديگر مصمم شدم و نقدهايم بيشتر 

شد و حتي خودم را براي اين كار آماده كردم.«
كروبی س��پس ب��ا تاكيد بر اينكه صريح و ش��فاف و با 

قاطعيت صحبت خواهد كرد، به دو مورد اش��كالی كه 
درباره احمدی نژاد وارد می دانست اشاره كرد. هاله نور 
و ماجرای دزديده ش��دن احمدی نژاد توسط نظاميان 
آمريكايی در عراق: »بنده معتقدم كه از اول مسئوليت 
دولت آقاي احمدي نژاد اگر برخوردي معقول و منطقي 
و حس��اب ش��ده با آقاي احمدي نژاد مي شد اوضاع به 
اين مسير كشيده نمي ش��د و آن مساله، ماجراي هاله 

نور است.« 
وي با توضيح ماجراي هاله نور گفت: »زماني كه بحث 
هاله نور را ش��نيدم اول باورم نش��د اما كسي كه البته 
نمي خواهم اس��م او را ببرم به او گفتم كه اينقدر الزم 
نيس��ت در انتخابات دش��مني شود و كس��ي بيايد هر 
چيزي را جعل كند و به طرف نسبت دهد و تا من فيلم 

آن را نديدم و تا از قم تحقيق نكردم باورم نشد«
او س��پس با بيان اينكه آقاي احمدي ن��ژاد زماني كه 
به عراق تش��ريف ب��رده بودن��د گفتند كه ق��رار بوده 
آمريكاي��ي  ها ايش��ان را بدزدند گف��ت: »اينكه آمريكا 
خبيث و مستكبر است شكي نيست اما در دنيا حساب 

و كتاب��ي وج��ود دارد و اين گونه نيس��ت كه بخواهند 
كس��ي را بدزدند چرا كه آنها محاسبه منافع ملي خود 
را مي كنند.« كروبي ادامه داد: »جالب تر اين اس��ت كه 
آق��اي احمدي ن��ژاد چند روز بعد اع��الم كرد كه اين 
آمريكايي ها در اثر برخوردهاي من و عكس هايي كه با 
آنها گرفتيم در حالي كه بوش خواسته بود ديوار صوتي 

ايران را بشكند آن سرباز ها از بوش اطاعت نكردند«
وقت��ی نوبت به محمود احمدی نژاد رس��يد او با گفتن 
چند جمله از تمام صحبتهای مهدی كروبی عبور كرد: 
»به نظر م��ن بحث هايي كه آقاي كروبي مطرح كردند 
اصاًل نياز به پاس��خ ندارد چرا كه اي��ن موارد هرگز به 
اداره كشور و شيوه مديريت كشور مربوط نيست و من 
تصور كردم كه ايش��ان مي خواهن��د تصميمات بزرگي 
كه دولت در عرصه هاي اقتصادي، سياس��ي و صنعتي 
گرفته است را بيان كنند. آقاي كروبي دو ادعا را مطرح 
كردن��د كه در ادعاي اول س��اختگي ب��ودن آن كاماًل 
مش��خص و معلوم اس��ت و در دومي هم انگار ايش��ان 
جاي آمريكايي ها نشسته و از آنها دفاع مي كنند و بهتر 

پايان يک ش�يخ
انتظار می رفت بعد از مناظره دو ش�ب پيش، مهدی کروبی با دس�ت پری مقابل محمود احمدی نژاد 
بنش�يند. س�تاد کروبی و حاميان او قبل از مناظره برای احمدی نژاد خط و نش�ان کشيده بودند که 
اسناد و مدارکی را درباره او رو خواهند کرد. مهدی کروبی آمده بود تا ابتکار عمل را از احمدی نژاد 
بگيرد و با طرح سوالها و افکندن شبهه های زیادی اجازه طرح موضوع را به او ندهد. این استراتژی با 
توجه به اینکه بر اساس قرعه، شروع کننده مناظره مهدی کروبی بود در دستور کار وی قرار گرفت. 



97 [ویژه نامه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری]

اس��ت اجازه دهند در اين خصوص خ��ود آمريكايي ها 
اظهار نظر كنند.«

احم��دی ن��ژاد در ادام��ه، روش متفاوت��ی را در پيش 
گرفت. او با ارائه آمار و نشان دادن نمودارها به مقايسه 
دستاوردهای دولت نهم نسبت به دولت ها ی گذشته 
پرداخ��ت: »همان طور ك��ه مش��اهده مي كنيد توليد 
ناخال��ص داخلي در دولت نهم علي رغم همه تحريم ها 
و فش��ارها 6/25 درصد طي 3 سال شده در حالي كه 
در دولت گذش��ته 5/61 درصد ب��ود و در حالي كه ما 
تحريم و بحران هاي جهاني داشتيم اما رشد اقتصادي 

ما افزايش پيدا كرد.« 
رئيس جمهور يكي ديگر از ش��اخص ها را نرخ بيكاري 
ناميد و با ارائه آمار آن به مردم گفت: »از س��ال 83 تا 
امروز نرخ بيكاري در فصل حساب مي شود كه من يك 
فص��ل از آن را به عنوان نمون��ه آورده ام كه فصل بهار 
است و ما در ابتداي سال 84 نرخ بيكاري مان باال بوده 
اما از ابتداي 84 نرخ بيكاري رو به كاهش اس��ت و اين 
امر به طور مس��تمر است و اين كامال روشن است. اين 
امر در حالي اتفاق مي افتد كه در تمام دنيا نرخ بيكاري 

در حال افزايش است.«
كاه��ش ضريب جين��ي، افزايش حقوق بازنشس��تگان 
و كاه��ش اس��تقراض از بان��ك مركزی توس��ط دولت 
ش��اخص هايی بودند كه رئيس جمهور با نش��ان دادن 
آمار و نمودار در مورد آنها س��خن گفت. او در ادامه به 
مس��ئله تورم پرداخت: » ما شاخص تورم را 4 سال به 
4 س��ال و از سال 60 داريم كه در 4 سال اول دولت ها 
ن��رخ تورم علي رغم بحران جهاني و علي رغم اين همه 
بدهي دولت قبلي به بانك مركزي به گونه اي است كه 
4 س��ال اول دولت نهم از همه آنها كمتر اس��ت يعني 
4 س��ال اين دولت 16/5 درصد و 4 س��ال اول دولت 
آقاي خاتمي 17/03 درصد و 4 س��ال اول دولت آقاي 
هاش��مي 17/58 و 4 سال اول دولت آقاي ميرحسين 
موسوي 18/9 درصد است... در حالي كه در تمام دنيا 
اين نرخ در حال افزايش اس��ت و در كش��ورهاي بدون 
نفت از 9/3 به 15درصد و در كش��ورهاي نفتي خليج 
فارس از 10/3 به 15/6 درصد رس��يده اس��ت و معني 
آن اين است كه بيش از 50 درصد به عدد تورم اضافه 

شده است.«
احمدي نژاد خطاب به افرادي كه مي گويند اداره كشور 
بر روش غلطي اس��توار اس��ت گفت: »وقتي مي گوييد 
اداره كشور بر روش غلطي است بايد اين موارد را با هم 
مقايسه كنيد وگرنه اينكه فردي صحبتي كرده است و 
يا گفته اس��ت كه مردم به حرف من گوش مي دادند يا 

نمي دانند، مطرح نيست.«
وي خطاب به كروبي گفت: »آقاي كروبي من متاسفم 
و س��وال اين اس��ت كه آيا مي توان با اين حرفها كشور 
را اداره ك��رد و اينكه ش��ما مي گوييد من يك نواري را 
ديده ام كه فالني فالن حرف را مي زد مهم نيس��ت اما 
م��ن تأييد مي كنم كه حرفي به آمريكايي ها زده ام و به 
نخس��ت وزير عراق هم گفته ام كه اگ��ر آن را تكذيب 
كنند، اسناد آن را منتشر خواهم كرد و جالب است كه 

آمريكايي ها آن را تكذيب نكرده اند.« 
كروبی در نوبت دوم خود به اهميت صداقت و زش��تی 
دروغ اش��اره كرد و سپس در مورد آمارهای ارائه شده 
توس��ط احمدی نژاد گفت: » )انگار( من از بيابان آمدم 

و اصاًل اطالعاتي ندارم، ولي16 سال در مجلس شوراي 
اس��المي بودم و از گروههايي هس��تم كه از همان اول 
در مجلس بودم يعني زماني كه ش��ما بخش دار ماكو يا 
فرماندار خوي بوديد من در مجلس نايب رئيس بودم؛ 
من كه از بيابانها نيامده ام. من خودم با آمار و ارقام سر 
و كار دارم و تمام كسانيكه اين آمار و ارقام را مي دهند 
خالف آمار و ارقام شماست.« و » آقاي احمدي نژاد چون 
رئيس دولت است فرمايش هايي دارد كه مي گويد. من 
كه چيزي دستم نيس��ت و مي گويد تو خبر نداري؛ به 
مال گفتند وسط زمين كجاست گفت كه اينجاست اگر 
قب��ول نداريد متر كنيد... اينكه نمي ش��ود برادر عزيز! 
من مي گويم دوس��تان ش��ما بيايند نه در صدا وسيما 
بلكه در دانش��گاهها با دوس��تان ما بنشينند و صحبت 
كنند. بانك مركزي گفته اس��ت تورم 25 درصد است 
ش��ما اين روزها آن را رس��انده ايد به 14 درصد با يك 

محاسبات عجيب.«
كروبی با ذكر اين نكته كه ننه جونش فوت كرده است 
گفت: »تورم غير از مس��ائل علمي، با ش��كم و زندگي 
مردم س��ر و كار دارد. خياالت و توهم نيست. ننه جون 

من هم تورم را مي فهمد.«
وي افزود: »من االن هم انقالبي هستم با همان سوابق 
و در خط امام. خط انحراف و كجي كه با امام مش��كل 

داشت شما را هدايت مي كند. جمهوري اسالمي ايران 
س��ه كلمه مورد نظ��ر امام بود كه ب��راي جمهوريتش 
محدوديت قائل ش��ديد ش��ما چرا از اين همه آدم كه 
رد صالحيت ش��دند دفاع نكرديد... شما رئيس جمهور 
مملكت هس��تيد ولي هر دو مجلس كه 2 هزار نفر رد 

صالحيت كردند با شما مشكل دارند.«
مهدی كروبی در ادامه به بيان اتهاماتی درباره محمود 
احمدی نژاد پرداخت: » به دس��تور ش��ما 40 ميليارد 
تومان وام دادند به آقاي محصولي؛ ما نمي توانيم اس��م 
ببريم. بايد يك كميته تحقيق درس��ت شود تا ببينيم 
صحبتهاي آقاي احمدي نژاد درس��ت است يا نه و اگر 
درست بود با رشادت تمام مي آيم و از مردم عذرخواهي 
مي كنم. ش��ما همين تعه��د را بدهيد. ولي قوه قضاييه 
مي گويد اين آقا اينقدر هياهو مي كند ولي يك پرونده 
ارائه نداده اس��ت... چرا ديوان محاسبات مي گويد يك 
ميليارد دالر گم شده است. شما گفتيد اشتباه شده اما 
آنها دوباره اين موضوع را مطرح كردند. چرا مي گويند 
300 ميليارد تومان در زمان ش��ما كه ش��هردار تهران 
بوديد گم ش��ده و چند بار خواس��تند بررس��ي كنند و 
كميس��يون مربوطه هم دو بار تصويب كرد ولي صحن 
مجلس جلوي آن را گرفت؛ خب مجلس��ي كه دو هزار 
نفر آن را ش��وراي نگهبان رد مي كند همين مي شود... 
در پرونده نفت اردبيل خود قوه قضاييه مي گويد جلوي 
آن را گرفتي��م؛ رقمي ك��ه وقتي حض��رت عالي آنجا 
بوديد. حاال من اگر فساد نمي شد اسامي را مي گفتم و 

آيا اينها نبايد مشخص شود؟ «
در ادام��ه اين مناظره، محمود احمدي نژاد تاكيد كرد: 
»آقاي كروبي! اطالعاتي كه به ش��ما داده اند اطالعات 

غلطي اس��ت. يكي از آنها را فقط اثبات كنيد بقيه اش 
بماند.« 

وي اف��زود: »ش��ما گفتيد ك��ه 40 ميلي��ارد تومان به 
دس��تور من به آقاي محصولي داده ش��ده است؛ سند 
خود را به قوه قضاييه بدهيد. اينها بازي تبليغاتي است. 
اگ��ر آقاي محصولي در عم��رش يك ريال از بانكي وام 
گرفته اس��ت مال آقاي كروبي و تيمش چه برس��د به 

اين 40 ميليارد.«
محمود احمدی نژاد در ادامه با اش��اره به مستند بودن 
آمار ارائه ش��ده توس��ط وی گفت: »اين آمار رس��مي 
بانك مركزي اس��ت. آمار رسمي مركز آمار ايران است 
و اگر اينها را قبول نداريد دوستان شما كه در گذشته 
مسئوليت داشتند چطور از عملكردشان دفاع مي كنند. 
اين همه پول گرفتند در كش��ور چه كار كردند. شما با 
اي��ن كار گذش��ته خود را هم زير س��وال مي بريد. اين 
آم��ار در گذش��ته بوده و االن هم هس��ت. همه دولتها 
بر اس��اس بانك مركزي و مركز آمار گزارش مي دهند. 
دولت آقاي خاتمي بر چه اساس��ي گزارش مي داد؟ آيا 
خودش مي رفت متر مي كرد يا آقاي هاش��مي خودش 

مي رفت اندازه گيري مي كرد.«
وي با اش��اره به جزوه آمار توهين ها و اتهامات روزنامه 
متعل��ق ب��ه كروبي)اعتماد مل��ي( گف��ت: »اينها تيتر 

اتهاماتي است كه روزنامه شما به من زده است؛ اگر در 
دوران مس��ئوليت من چه در دولت، چه در استانداري 
و چه در ش��هرداري يك ريال كسي سند تخلف داشت 
و ن��ه 300 ميليارد تومان، هزار دفعه روزنامه ش��ما و 

دوستانتان پر مي كردند.«
احمدی نژاد با طرح پيش��نهادی مبنی بر ارائه ليست 
اموال ش��خصی توس��ط نامزدها و اعضای ستادشان از 
كروبی پرس��يد: »اگر كس��ي به من پول داده سند آن 
را منتش��ر كند. ش��ما يك 300 ميلي��ون و يك 200 
ميليون از شهرام جزايري پول گرفتيد كه 300 ميليون 
را تأييد كرديد و 200 ميليون نيز در پرونده ثبت شده 
اس��ت كه او گفته و البته من تأييد نمي كنم. شما يك 
ش��خصيت سياسي هس��تيد. چرا او اين پول را به شما 
داد و هيچ س��وال نكرديد كه چ��را و با چه هدفي اين 

پول را به شما داد؛ اين سوالها بازهم باقي است.«
وی در ادامه گفت: »ما روي هوا حرف نمي زنيم. وقتي 
مي گوييم تورم رو به پايين است همينطور است. همان 
موقع كه تورم 25 درصد بود بانك مركزي آن را اعالم 
ك��رد و االن ه��م كه تورم زير 15 درصد اس��ت همان 
بان��ك مركزي اع��الم مي كند نه اينك��ه كس ديگري 
بخواه��د اين ح��رف را بزند؛ بانك مرك��زي روز به روز 
تورم را اع��الم مي كرد و ما هم نفي نكرديم چون خود 

مردم آن را حس مي كنند.«
مه��دی كروبی در نوبت خود با اش��اره به مناظره بين 
احمدی نژاد و موسوی گفت: »جرات شما زياد است و 
اس��م هم مي بريد ولي من نمي توانم اسم افراد را ببرم. 
شما با شخصيتي مانند مهندس موسوي راجع به يك 
خانم س��وال مي كنيد و مي گوييد بگويم يا نگويم؟ در 

احمدی نژاد :شما گفتيد كه 40 ميليارد تومان به دستور من به آقاي محصولي داده شده است؛ 
س�ند خ�ود را به قوه قضاييه بدهيد. اينها بازي تبليغاتي اس�ت. اگر آق�اي محصولي در عمرش 
ي�ک ري�ال از بانكي وام گرفته اس�ت مال آقاي كروبي و تيمش، چه برس�د به اين 40 ميليارد.
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حاليكه كه خانم رهنورد قبل از انقالب شناخته شده تر 
از آق��اي موس��وي بود چراكه دو تا كت��اب و برو بيايي 

داشت و اهل فكر وانديشه بود.«
او س��پس ادام��ه داد: »م��ن ع��الوه بر اينكه ب��ا آقاي 

هاش��مي دوس��ت و رفيق هس��تم باهم اخت��الف نيز 
داري��م به طوريك��ه دوره قبل در مقابل من ايس��تاد و 
امروز هم آقاي موس��وي را تاييد مي كند و من را تاييد 
نمي كند. آقاي ناطق نوري هم از دوستان قديمي ما و 
از چهره هاي موجه اس��ت اما ما حتي از او هم انشعاب 
كرديم ولي دوستي و رفاقتمان پابرجاست و ايشان در 

شهردار شدن شما هم نقش زيادي داشت«
اين كانديداي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
در خص��وص سياس��ت خارجي دولت نه��م نيز گفت: 
»ش��ما مي گوييد سياس��ت خارجي ما غوغا كرده. اين 
چه غوغايي اس��ت كه ش��ما تبريك هم كه مي گوييد، 
جوابت��ان را هم نمي دهند... آقاي جنتي نامه ش��ما را 
ب��ا نامه امام)ره( مقايس��ه كرد. گورباچ��ف هنوز به آن 
نامه امام)ره( افتخ��ار مي كند.... رابطه ما با همه جا به 
هم خورده و مش��كالت جدي مثاًل با ايتاليا، كشورهاي 
اروپايي و خيلي كش��ورها بوجود آمده است و از طرف 
ديگر ش��ما مي گوييد تحريم ها عليه ايران اثري ندارد 

ولي من مي گويم كه ما با همه اينها مشكل داريم.«
دبي��ركل حزب اعتماد ملي با اش��اره ب��ه برخي اظهار 
نظره��اي مقامات رژيم صهيونيس��تي اظهار داش��ت: 
رئيس سابق موساد مي گويد: »اگر صدها ميليارد دالر 
از س��وي موساد خرج شده بود تا كسي منافع اسرائيل 
را تامين كند، احدي بهتر از احمدي نژاد نمي توانست 

اين خدمت را انجام دهد.«

وی افزود: »ش��ما به يكي از اجالس عربي رفتيد و در 
زي��ر عبارت خليج عربي نشس��تيد و عكس ش��ما هم 
موجود است و ما حاال بايد تو سر خود بزنيم و بگوييم 
كه اينجا خليج فارس اس��ت؛ ام��روز عربها آنقدر پررو 

ش��ده اند كه مي گويند مثاًل ما در صورتي در مسابقات 
ورزشي كشورهاي اسالمي شركت مي كنيم كه به جاي 

خليج فارس كلمه خليج بنويسيد.«
محمود احمدي ن��ژاد در ادامه مناظره گفت:» باالخره 
آق��اي كروبي جواب ندادند كه چرا از ش��هرام جزايري 
پول گرفته اند.« )كروب��ي بالفاصله بابيان اينكه آفرين 
به هوش��تان مي گويم خاطر نش��ان كرد: ش��ما جواب 
س��واالت من را نداديد و من هم مخصوصاً جواب شما 

را ندادم.(
الري  آق��اي  ش��هرداري  موض��وع  »در  اف��زود:  وي 
مي خواستند پرونده سازي كنند به من گفتند برو كنار 
م��ن گفتم هرچه از من داري��د در روزنامه چاپ كنيد 
و االن هم به ش��ما مي گويم هر چ��ه از من يا خانواده 
م��ن داري��د در روزنامه تان چاپ كني��د و پاي آن مرد 
و مردانه بايس��تيد. مردم بايد بدانند چه كس��ي رئيس 
جمهور آنان اس��ت. من مي گويم همه اموال، ستادها و 
وزرايم��ان را اعالم كنيم هر چه تقلبي بود قوه قضاييه 

آن را بگيرد.«
احمدي نژاد در ادامه تاكيد كرد: »باالخره شما نگفتيد 

آن 300 ميليون چه شد.«
احمدي نژاد افزود: »راجع به رژيم صهيونيستي كه من 
ننگم مي آيد اسم اسراييل را براي آن ببرم، امام جمله 
زيبايي فرمود و گفت كه اينها آنقدر نجس هستند كه 
اگر خود را به دريا بزنند آن را نجس مي كنند ولي آنها 

در زمان جن��گ همين ادعاي آق��اي كروبي را كردند 
براي آنكه بگويند ملت ايران با اس��رائيل ارتباط دارد و 

از آن سالح مي خرد.« 
وی ادامه داد: »شما مي گوييد به ايتاليا رفته ايد و شما 
را تحوي��ل گرفته اند. نوش جانتان! از نظر من دنيا فقط 
چند كش��ور اروپايي و آمريكايي نيس��ت. آقاي كروبي 
به موازي��ن امام برگردي��د. اينقدر انح��راف از موازين 
امام از ش��ما بعيد است. چند كشور اروپايي تحويلمان 
نگرفتند؟ من به 60 كش��ور خارجي رفتم و 60 رئيس 
جمهور به كش��ور م��ا آمدند و وزارت خارج��ه اينها را 

اعالم مي كند.«
احمدي نژاد گفت: »بنده اگر ان ش��اءاهلل در اين دوره 
هم رأي بياورم به هيچ وجه از سياس��ت هاي خارجي 
ش��ما و آقاي خاتمي پيروي نخواهم ك��رد، چون آنها 
را به ضرر كش��ور مي دانم و نتيجه آن هم معلوم ش��د 
كه انرژي هس��ته اي را دادند و محور شرارت هم شدند 
و تعهد هم دادند ولي االن همه چيز برگش��ته اس��ت. 
ضمن اينكه من آماده ام ش��ما تشريف بياوريد و اينكه 
مي گوييد آموزش بده ، من به عنوان يك شاگرد براي 
ش��ما توضيح مي دهم اما يك جمله بگويم كه امروز در 
ديپلماسي، ديپلماس��ي عمومي حرف اول را مي زند و 
من خواهش مي كنم اين را جنابعالي هم مطالعه كنيد 
و به دوس��تانتان هم كه اين حرفه��ا را تهيه مي كنند 
تذكر دهيد. ش��ما بايد افكار عمومي دنيا را در دس��ت 

بگيريد.«
وي خطاب به كروبي افزود: » من پاس��خ شما را درباره 
خلي��ج عرب��ي نمي گويم بلكه ب��ه اس��اتيد زبان عرب 
ارجاع مي دهم كه مي گوين��د در "دول الخليج العربيه 
"، "العربي��ه " ب��ه دول برمي گردد نه ب��ه خليج و هيچ 
وقت نمي گوين��د "خليج عربيه " بلكه مي گويند خليج 

عربي.« 
احمدي نژاد گفت: »من متاس��فم ش��ما و دوستانتان 
چن��د بار اين ح��رف را زده اي��د. اجازه دهيد اس��اتيد 
زبان عربي اين را تش��ريح كنند... خ��ود همان رئيس 
كش��وري كه ما رفتيم بالفاصله مصاحبه كرد و گفت: 
كشورهاي عربي اشتباه مي گويند و حق با ايران است. 
ما قويترين ديپلماس��ي را ب��ه كار گرفتيم و از آن هم 

حمايت مي كنيم.«
احمدی نژاد ادامه داد: »ش��ما در سال 65 رئيس حج 
بوديد و آنجا س��خنراني كردي��د و اعالم كرديد كه راه 
نجات فلس��طين بس��يج عمومي و جنگ مس��لحانه با 
اسرائيل است و جمهوري اسالمي با همه امكانات خود 
آم��اده اس��ت، در اين مبارزه به ص��ورت جدي و فعال 
ش��ركت كند... شما گفتيد در اين رابطه 300 هزار نفر 
در گردانهاي قدس س��ازماندهي شده اند. شما جنگ را 
تنها راه مقابله با اسرائيل خوانديد و گفتيد براي مبارزه 
با اس��رائيل بايد برويم و مبارزه مس��لحانه كنيم. حال 
من از ش��ما مي پرسم ش��ما چه كاره نظام بوديد؟ االن 
مواضع سياست خارجي ما هم مورد تاييد ملت است و 
هم مورد تاييد مجلس است و هم مورد تاييد رهبري؛ 

بقيه چه كاره اند؟«
دكت��ر محمود احمدی نژاد در ادامه به بيان يكی ديگر 
از ش��اخص ه��ای اقتصادی پرداخت: » از س��ال 60 و 
63 از دول��ت دوم )64 ت��ا 67( بي��ش از درآمد ارزي 
واردات ش��ده يعني ي��ا از خارج ق��رض گرفته اند يا از 

احمدی ن�ژاد :اگ�ر كس�ي ب�ه من پ�ول داده س�ند آن را منتش�ر كند. ش�ما ي�ک 300 ميليون 
و ي�ک 200 ميلي�ون از ش�هرام جزاي�ري پ�ول گرفتي�د ك�ه 300 ميلي�ون را تأيي�د كردي�د. 
ش�ما ي�ک ش�خصيت سياس�ي هس�تيد. چ�را او اي�ن پ�ول را ب�ه ش�ما داد و هي�چ س�وال 
نكردي�د ك�ه چ�را و ب�ا چ�ه هدفي اين پ�ول را به ش�ما داد؛ اي�ن س�والها بازهم باقي اس�ت.«
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بان��ك مركزي. در دولتهاي قبل ه��م همين طور بوده 
يعني باالي 100 درصد. در اين دولت نس��بت واردات 
به صادرات نفت و گاز 83 درصد ش��ده است و نسبت 
واردات به درآمدهاي ارزي 63 درصد شده است؛ يعني 
صادرات غير نفتي ما رشد جهشي داشته و درآمد ارزي 
ما ذخيره ش��ده و امروز ذخاي��ر ارزي بانك مركزي ما 
باالترين و مطمئن ترين در طول تاريخ كشور است.كه 
من عدد آن را نمي گوي��م ولي مراكز اقتصادي جهاني 
آن را تا 120 ميلي��ارد دالر برآورد كرده اند.« احمدي 
نژاد خاطر نش��ان كرد ضمناً ماجراي ش��هرام جزايري 

فراموش نشود.
حجت االسالم مهدي كروبي كانديداي انتخابات دهم 
رياس��ت جمهوري در ادامه مناظره گفت: »چند نكته 
را در اينج��ا عرض مي كن��م و موضوع آقاي جزايري را 
هم مي گويم؛ اوالً س��ال 65 حتماً لش��گر قدسي وجود 
داشته يا نداشته، من نگفتم. من هميشه وقتي در آنجا 
صحبت مي كردم بر اساس سياست امام بوده كه صريح 
مي گفت نه شرقي نه غربي و براساس مبناي حرف امام 
مي گفتند مي خواهيم راه پيمايي كنيم و ما مي خواهيم 
جهان اس��الم را مقابل اين دو تا قرار دهيم... سال 65 
متأس��فانه سالي بود كه در آن هواپيمايي از ما گرفتند 
كه معلوم ش��د يك س��ري مواد منفجره در آن بوده و 
آن هواپيما را نگه داشتند و بنده هم هيچ خبر نداشتم 
اما با قاطعيت ايستادم تا همه آنها را گرفتم و آوردم و 

فقط 3 نفر از آنها آنجا ماندند كه اصلي بودند.«
كروبي اظهار داش��ت: »در مورد كارشناس��ان، من يك 
س��ؤال را جواب ندادم و آق��اي احمدي نژاد هي به آن 
اشاره مي كند در حالي كه من 10 سؤال از شما كردم و 
هيچكدام را جواب نداده است، من مي گويم قوه قضاييه 
درباره پرونده اردبيل توضيح دهد... من انقالبي هستم 
و همان انقالبي ريش��ه دار و حساب شده حرف می زنم 
منتهي مي گويم بايد حساب شده حرف بزنيم چون اگر 

نسنجيده حرف بزنيم دشمن تراشي مي كنيم«
وي ادامه داد: »اما در مورد قضيه آقاي جزايري، ببينيد 
آقاي احمدي نژاد من خدمت شما عرض كنم، اين يكي 
را چون دو سه بار شما تأكيد كرديد من گفتم... من يك 
روحاني هس��تم و اجازه هايي از امام دارم كه هيچ كس 
اي��ن اجازه ها را ندارد و ح��اال بعضي هايش را هم اينجا 
كتبي دارم، دوم اينكه پرونده من در زمان انقالب يك 
بخش��ش به امور مالي برمي گردد يعني اجازه داش��تم. 
... ه��ر روز صبح پيش آي��ت اهلل صانعي مي رفتم و پول 
مي  گرفت��م و و قباًل هم پول تحصن و همه اينها با من 
بود و يكي دوبار ش��يراز و خوزستان رفتم و پول بردم 
و وقتي امام وارد شد، 7 ميليون تومان آن زمان دست 

من بود و من شدم مسئول كميته امداد.«
كروب��ي تصريح كرد: »به تدريج امام پش��ت س��ر هم 
ب��ه من احكام دادند و من هم ش��هرتي پيدا كردم كه 
مس��لمانان داخل و خارج براي من پول مي آوردند و از 
اموال مصادره اي به من مي دادند كه بين مردم تقسيم 
مي كردم و حس��ابش هم از دولت جدا ب��ود، در مورد 
آق��اي جزايري هم اص��اًل من عادت ن��دارم كه بگويم 
چه ف��ردي يا افرادي پيش من آمدن��د، آقاي جزايري 
را آوردن��د و دو مرتبه هم آقاي جزايري هم پول داد و 
300 ميليون تومان بوده و 200 ميليون تومان نيست 
و چ��ون صداقت دارم، اگر ي��ك ميليارد تومان هم بود 

مي  گفتم.«
وي ادام��ه داد: »به خدا آقاي جزايري هيچ چيزي هم 
از من نخواس��ت، االن هم باي��د به من پول بدهند من 
كه پول نفت ندارم تا خرج كنم، من كه الحمداهلل پول 
تراكم شهرداري ندارم، بنده بايد از مردم پول بگيرم تا 
خرج كنم و اينطور نيس��ت كه شما فكر كنيد من ورد 
مي خوانم و اين برايم طال  مي شود تا خرج كنم، باالخره 
بايد عده اي به من بدهند اما اين كه كس��ي بگويد يك 
ق��ران از جايي آوردي و حتي تلفن كه معمول اس��ت، 
اينگونه نبوده... آقاي جزايري يك پول درس��ته به من 

داد، من هم خرج كردم و هيچ كاري نكردم.«
در اي��ن قس��مت از اين مناظره مجري گفت: ش��ما 2 
دقيقه وقت داريد، كروبي گفت: آقاي احمدي نژاد چند 
دقيق��ه وقت دارد؟ كه مجري گفت ايش��ان 11 دقيقه 
وقت دارد و كروبي خواس��ت ك��ه احمدي نژاد صحبت 
كند و برخالف قرعه كش��ي ابتداي مناظره، وي مناظره 

را به پايان برساند. 
كروب��ي گف��ت: »5 ي��ا 6 دقيقه كه پاي��ان بحث آقاي 
احمدي ن��ژاد مان��ده بود بگوييد كه ت��ا من آن يكي 2 
دقيق��ه خودم صحبت كنم و بعد ايش��ان مناظره را به 
پاي��ان ببرد تا من در اين فرصت به مطالبم نگاه كنم و 

ببينم چه بايد بگويم.«
احمدي نژاد در ادامه مناظ��ره خطاب به كروبي گفت: 
»باالخره ما پاس��خ قضي��ه آقاي جزاي��ري را دريافت 
نكرديم، اينكه چطور 300 ميليون مي آيد و ش��ما امام 
و رهب��ري و همه را هزين��ه مي كنيد تا از آدمي كه در 
زندان است و محكوم شده و 150 ميليارد تومان...«  در 
اين قسمت كروبي دوباره در ميان سخنان احمدي نژاد 
ش��روع به س��خن گفتن ك��رد كه احمدي ن��ژاد از وي 

خواست اجازه دهد تا بقيه سخنانش را بگويد. 
وي افزود: »باالخره فسادها همين گونه شكل مي گيرد؛ 
300 توم��ان به اين آق��ا، 200 تومان ب��ه آن آقا، 50 
تومان به آن آقا مي دهند و هر كاري دلشان مي خواهد 
در اين كش��ور مي كنند. من تعجبم از جنابعالي اس��ت 

كه چطور متوجه نش��ديد اين پول چيست؟ يعني هر 
كس��ي هر پولي آورد، مي گيريد؟ ول��و پول حرام؟ ولو 
پ��ول خالف قانون؟ اين چه توجيهي اس��ت كه امام به 
من اجازه داده؟ آن موقع كه شما پول گرفتيد، مسئول 
كميته امداد نبوديد، مس��ئول بنياد شهيد هم نبوديد، 
مس��ئول حج هم نبوديد، يك روحاني هستيد و خيلي 

محترم مثل بقيه.«
احمدي ن��ژاد تصري��ح ك��رد: »م��ن 2 س��ؤال ديگر از 
جنابعالي دارم؛ مي گويند وقتي ش��ما در بنياد ش��هيد 
مس��ئول بوديد، در بنياد ش��هيد زندان درس��ت كرده 
بوديد و افراد را زنداني مي  كرديد و افراد در آنجا كتك 
زده مي ش��دند، اين را هم تش��ريح كنيد كه آيا از امام 
اجازه داشتيد و يا از رئيس قوه قضاييه اجازه داشتيد؟ 
چطور شما زندان درس��ت كرده بوديد و افرادي را در 

بنياد شهيد محبوس كرده بوديد؟«
وي ادام��ه داد: »بن��ده گفت��ه ام كه اموالم��ان را اعالم 
كني��م، من خواه��ش مي كنم كه آق��اي كروبي اعالم 
كنند اول انقالب خانه شان در كجا و چقدر بوده و االن 
در كجاس��ت و چقدر اس��ت و اين از كجا آمده است... 
آق��اي كروبي هم بفرمايند كه اين خانه خود را از كجا 
آورده اند، ايش��ان هميشه مس��ئول بودند، آيا از همان 
پول هاي��ي كه امام اجازه دادند برداش��ته و يا نه، امثال 
آقاي شهرام جزايري ها دادند و يا اگر فعاليت اقتصادي 

مي كنند بگويند.«
كروبي در وقت پاياني خود در پايان اين مناظره گفت: 
»آقاي جزايري كه به من پول داد، ما هيچ وقت تحقيق 
و تفحص نمي كنيم كه ببينيم اين پولش از كجا است، 
اگر بدانيم فاسد است، نمي گيريم، اگر بدانيم چيزي از 
ما مي خواهد دقت مي كنيم و نمي گيريم؛ االن هم اگر 
ي��ك آدم متديني پولي براي ما بي��اورد و چيزي از ما 

نخواهد، مي گيريم.«
وي اف��زود: »نكته دوم، مس��ئله اي ك��ه در مورد خود 
ايش��ان مطرح است و االن مدركش هم موجود است و 
بعد از يك هفته انتخابات برمال مي كنيم، 700 ميليون 
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دالر از پ��ول دولت مي خواس��ته به ي��ك آقايي بدهد 
ك��ه رهبري جل��وي آن را گرفت، يك��ي از اختالفاتش 
با بان��ك مركزي نيز همين بوده ك��ه حواله مي داده و 
نمي دادند و دعواش��ان مي شد و اين 700 ميليون دالر 
را مي خواس��ته به يكي از رؤساي جمهور بدهد و حاال 
مي آيد و مي گويد كه چرا مردم 300 ميليون تومان از 

خودشان به من داده اند.«
مج��ري مناظره در اين لحظ��ه پايان وقت كروبي را به 
وي اع��الم كرد كه كروبي نيز اظهار داش��ت: »حاال كه 
وقت من تمام ش��ده، ش��ما بفرماييد چطور مي گوييد 
اين مقايس��ه ها درست نيس��ت، ما هرچه بگوييم شما 
حرف خودتان را مي زنيد و مي گوييد يك پا دارد، آنها 
مي گويند درآمد نفت ش��ما انصافاً در اين 3.5 سال به 
اندازه كل درآمد دولت هاي سازندگي و توسعه سياسي 
ب��وده، ش��ما نف��ت 100 دالري و 80 دالري را چكار 
كردي و االن اينها كجاست؟ آقاي احمدي نژاد به خدا 

من خرم آباد بودم و همه طرح ها مانده است.«
احمدي ن��ژاد اظه��ار داش��ت: »باز ما قانع نش��ديم كه 
باالخ��ره مس��ئله آقاي ش��هرام جزايري چط��ور بود و 
چگونه مس��كن ش��ما از يك خانه 100 متري به يك 
مس��كن چند صد متري در بهترين نقطه تهران تبديل 
ش��د.« كروبي بازهم س��خنان احمدي نژاد را قطع كرد 
و گف��ت: »ما اول بايد ببينيم اي��ن حرفي كه مي زنيم 

راست است يا نه...«
كروبي باز هم در حال ادامه دادن به س��خنان خود بود 
كه احمدي نژاد به س��خنانش ادامه داد و گفت: »من از 
ش��ما مي خواهم اگر بنده خواسته ام 700 ميليون دالر 
به كس��ي بدهم و بانك مركزي گفت��ه كه بايد چنين 
كاري اجازه رهبري داش��ته باشد، همين فردا آن را در 
روزنام��ه خودتان بزنيد، چرا مي خواهيد به هفته آينده 

موكول بكنيد؟« 
احمدي نژاد افزود: »س��تاد ايش��ان ب��ه مخابرات رفته 
و گفت��ه 20 ميلي��ارد توم��ان براي ارس��ال اس ام اس 
مي خواهي��م بدهيم و مخابرات گفت��ه كه ما اس ام اس 
عمومي نداريم؛ براساس برآوردها بيش از 100 ميليارد 
توم��ان هزين��ه تبليغ��ات جناب آقاي كروبي اس��ت و 
بگوين��د كه اينه��ا را از كجا و چگونه آورده اس��ت كه 
اينها را براي مردم توضيح بدهد و االن وقت ش��ان تمام 

شده است.«
وی ادام��ه داد: »بن��ده بيش از 1000 س��اعت خودم 
با كارشناس��ان اقتصادي و اس��اتيد اقتصادي جلس��ه  
گذاشته ام، ممكن است 2 يا 3 يا 10 يا 20 نفر مخالف 
نظر ما باش��ند و بنده هيچ وق��ت آن را رد نمي كنم اما 
م��ن جلس��ات 10 نفره، 20 نفره، 50 نفره و جلس��ات 
مختلف حتي جلس��ات 5 س��اعته داش��ته ام و حضرت 
آقاي كروب��ي، معتق��دم رئيس جمه��ور بايد خودش 

كارشناس ارشد باشد.«
در حالي كه باز هم كروبي در ميان سخنان احمدي نژاد 
ش��روع به س��خن گفتن كرده بود، رئي��س جمهور به 
سخنان خود ادامه داد و افزود: »اينكه هرچه مي پرسي 
مي گويند كارشناس��ان نظر بدهند، پس كارشناس��ان 
بياين��د و رئيس جمهور ش��وند نه اينك��ه فرد ديگري 

رئيس جمهور شود و كارشناسان اداره كنند.«
احمدی نژاد در دقايق پايانی صحبت خود به نكاتی كه 
همان ش��ب در فيلم مستند مهدی كروبی پخش شده 

بود اش��اره كرد؛ ازجمله دانشجويان ستاره دار و دوباره 
اين نكته را ذكر كرد كه اين مسئله شروعش در دوران 
آقای معين بوده اس��ت و ما آن را لغو كرديم. احمدی 
نژاد در ادامه به بحث قوميت ها و گش��ت ارشاد اشاره 

كرد و گفت كه قباًل جواب آن را داده است.
رئيس جمهور در پايان صحبت هايش گفت: » 4 سال 
دوس��تان هرچه خواس��تند گفتند و ما تحمل كرديم، 
حوصله كرديم و پاس��خ نداديم. در همين روزنامه هاي 
آق��اي كروب��ي صدها توهين و تهمت زده ش��ده اما ما 
مطلقاً پاس��خ نداديم و كار كرديم، بعضي ها مي گويند 
چرا پاسخ نداديد؛ در ش��رايطي كه كشور در محاصره 
نظامي دش��من بود و در حال تحريم و فش��ار سياسي 
بود و اگر ما مي خواس��تيم وارد اين بگومگوها بش��ويم 
چه اتفاق��ي مي افتاد و چگونه مي خواس��ت اين حجم 
س��ازندگي اتفاق بيفت��د و اين ش��اخص هاي خوب را 
در اقتص��اد نس��بت به گذش��ته به دس��ت بياوريم؛ ما 
نمي گوييم االن مش��كل نداريم ولي ما معتقديم كه در 
حال كم كردن مش��كالت هس��تيم و اگر مي خواستيم 
وارد بگومگوه��ا بش��ويم نه مي توانس��تيم ب��ه فنآوري 
هسته اي دس��ت بيابيم ونه در سياست خارجي به اوج 

عزت مي رسيديم.«
در حال��ي كه مج��ري مناظره در ح��ال پايان دادن به 
برنامه و خداحافظي ب��ا بينندگان بود كروبي بازهم به 
مي��ان حرف او پري��د و گفت: »نكاتي باق��ي مانده كه 

فرداشب خواهم گفت.«
اگ��ر مهدی كروب��ی در مناظره قبلی ع��دم بهره مندی 
خويش از هنر س��خنوری و عدم ارائ��ه برنامه جديد را 
عي��ان كرده بود، مناظره وی با محمود احمدی نژاد گام 
ديگری بود در مسير ريزش آرای او. چرا كه احمدی نژاد 
دست روی نكته ای گذاشت كه كروبی از زورآزمايی در 
آن ميدان ناتوان ب��ود. ارائه آمار و نمودارهای اقتصادی 
از ط��رف احمدی نژاد و اظه��ار بی اطالعی و رد نمودن 
آنها از طرف كروبی كفه ترازو را به س��مت احمدی نژاد 
س��نگين نموده بود. مخصوصاً كه مهدی كروبی پاس��خ 
ب��ه آمارها را دائما به عهده كارشناس��ان می گذاش��ت 
و تلويح��اً خود را از دايره كارشناس��ی خارج می نمود. 
محمود احمدی نژاد كه در مناظره با ميرحسين موسوی 
با اتخاذ روشی افش��اگرانه سعی داشت تا پرده از پشت 
صحنه تحركات مخالفانش بردارد، به خوبی دريافته بود 
كه همان مناظره برای تحقق اين هدف كافيست و نبايد 
بي��ش از اين فضای انتخاب��ات را ملتهب كرد و البته در 
اتخاذ اين تصميم حتماً تذك��ر مقام معظم رهبری هم 
مطاع واقع ش��ده بود. تذكری ك��ه به گفته مقام معظم 
رهبری به اين دليل به رئيس جمهور داده شد كه »می 
دانستند ايشان ترتيب اثر خواهند داد.«. هرچند محمود 
احم��دی نژاد برای مناظره خ��ود با مهدی كروبی مركز 
ثقل صحبت خود را بر ارائه آمار گذاش��ته بود اما تالش 
مهدی كروبی برای ورود به حاشيه و طرح مسائل مالی، 
احم��دی نژاد را ناگزير كرد ت��ا در اين باره هم صحبت 
كند. اگر ارائه آمار توس��ط وی، رقبای او و حاميانش��ان 
را بر اين داش��ت تا به س��اير توهين هايی كه به رئيس 
جمهور روا می داش��تند، واژه دروغگ��و را هم بيفزايند؛ 
طرح مس��ائلی در رابطه با وضعيت مالی كروبی، وی را 
بر آن داش��ت تا مانند موسوی به فكر تهيه متنی برای 

پاسخگويی در مناظره بعدی باشد.

تف�اوت 
در 
الف�اظ
خب�ر برگ�زاری مناظ�رات تلویزیون�ی مي�ان 
نامزدها هنوز در حد ش�ایعه ب�ود که اطرافيان 
نامزده�ا برای اع�ام آمادگی نام�زد مورد نظر 
خوی�ش از یکدیگر س�بقت می گرفتن�د. اما با 
هرچه قطعی تر ش�دن این خبر، مس�ابقه اعام 
اعتم�اد به نفس هم از رونق م�ی افتاد تا جایی 
ک�ه با اعام زمان بن�دی مناظره ها تردیدهایی 
جدی نس�بت به حضور برخ�ی نامزدها در پای 
ميز مناظره شدت می گرفت. هرچند اکثر مردم  
می دانستند که کدام نامزد از ظرفيت غيبت در 
مناظره ها برخوردار است اما ارگانهای رسانه ای 
ه�ر نام�زد، دیگ�ر رقبا را ب�ه ت�رس از مناظره 
محک�وم می کردن�د و در این رابط�ه خبرهایی 
جعلی نيز منتشر می نمودند. این همه در حالی 
بود که خبر توصيه تئوری پردازان اصاح طلب 
به نامزد خود درباره عدم ش�رکت در مناظره با 
رئي�س جمهور ده�ان به دهان می گش�ت و از 
طرفی هم طرفداران دکتر احمدی نژاد با ش�ور 
و ش�عف اقدام به اطاع رس�انی درب�اره زمان 
انج�ام مناظره ها می نمودند. تا جایی که برخی 
پوس�ترهای تبليغاتی این نامزد چيزی نبود جز 
اعام زمان بندی این رویارویی چرا که قرار بود 

»همه چيز پای ميز مناظره« مشخص شود.
ش��امگاه سه شنبه 12 خرداد 1388 در حالی مهدی 
كروبی و محس��ن رضايی در برابر ه��م قرار گرفتند 
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كه همگان اين مناظ��ره را همچون ديدار رده بندی 
می دانس��تند كه دو طرف برای كس��ب مقام سومی 
رقابت می كنند. هرچند كه بعدا مش��خص ش��د كه 
رقيب محس��ن رضايی بر سر راه كسب مقام سومی، 

نه كروبی كه كس ديگريست! 
كروب��ی به قيد قرعه ش��روع كننده مناظ��ره بود. او 
اع��الم كرد »كس��اني كه از س��وي ش��وراي نگهبان 
براي نامزدي در انتخابات تأييد ش��ده اند شايس��تگي 
اداره كش��ور را دارند و بنده فكر مي  كنم در بين اين 
نامزدها خصوصياتي در بنده موجود اس��ت كه براي 
اداره كشور نسبت به ديگران تقدم دارم.« او در ادامه 
از سوابق انقالبی و كاری خود و ماجرای تشكيل بنياد 
ش��هيد گف��ت و براين نكته تاكيد كرد ك��ه: »امام ... 
حكم��ي براي بنده صادر كردن��د و در اين حكم 10 
بند براي اجراي كار تعيين كرده بودند كه يكي از آن 
بندها به اينجانب اجازه مي داد كه به طور مستقيم با 
امام در ارتباط باشم.« كروبی بخش اول صحبتهايش 
را در حال��ی به پايان برد كه بر ارتباط با مردم و انواع 

قوميت ها تاكيد داشت.
محس��ن رضايی بخش اول صحب��ت های خودش را 
اينگونه آغاز كرد: »اولين كس��ی هستم كه به مردمی 
ترين ش��كل كار كرده ام«. اش��اره او به زمان جنگ 
ب��ود كه »ناچار به اس��تفاده از مردم بوديم «. رضايی 
اولويت اول خود را اقتصاد دانست تا به اين ترتيب بر 
روی كيفيت زندگی مردم تاثير بگزارد. او گفت: »كل 

كاركردهاي اقتصادي را از مسير دولتي و رانتي خود 
خارج و به سمت ساختارهاي جديد كه بهره وري اش 

باال است سوق خواهم داد« 
نوبت به كروبی كه رسيد، او بازهم از سوابقش گفت: 
» بن��ده 16 س��ال در مجل��س ب��وده و 16 بودجه را 
تصويب كرده و ب��راي برنامه هاي خود يك تيم قوي 
ب��ه همراه دارم.« او با اين مقدم��ه وعده داد كه با » 
واگذاری س��هام نفت«، » نهضت ملی ش��دن صنعت 
نفت را تكميل خواهم كرد« و به اين طريق »ماهيانه 
هفت��اد هزار توم��ان به افراد باالی 18 س��ال خواهم 
داد«. مبلغی كه نس��بت به چهار س��ال پيش بيست 
هزار تومان افزايش داشت. او از حقوق شهروندی هم 
صحبت كرد و مدعی شد كه اقوام مختلف از برخورد 
دول��ت با آنها ناراضی اند چرا كه »دولت به آنها اعتنا 

نمی كند«.
رضاي��ی در دومي��ن بخ��ش صحبتهای خ��ود گفت: 
»تف��اوت نظ��ر بنده با آقای كروبي در اين اس��ت كه 
به��ره چگونه به دس��ت مردم برس��د و در اين جهت 
ديدگاه من توليد و اش��تغال اس��ت لذا در اين راستا 
طرح ايجاد صندوق توس��عه مل��ي را داده ام« و »اگر 
اين كار از ابتداي انق��الب صورت مي گرفت در حال 
حاضر 200 ميليارد دالر پول ذخيره ش��ده داشتيم و 
از طرفي نيز ماهانه 100 هزار تومان مي توانستيم به 
مردم بدهيم.« سی هزار تومان بيشتر از وعده كروبی! 
او طرح »ايرانگردی س��المت« را مط��رح كردكه »با 

تاسيس بيمارستانهای نمونه« امكان پذير خواهد بود. 
او گفت: » اگر امام خميني انقالب اس��المي را با يك 
تيم پيش رو كه پشت س��رش بود به پيروزي رس��اند، 
بنده نيز انقالب اقتص��ادي را با تيمي پيش رو كه در 

كنار خود دارم ايجاد خواهم كرد.«
مهدی كروبی هم در ادامه گفت: » احس��اس مي كنم 
نظرات بنده با رضايي در الفاظ متفاوت است و تنها ما 
مي گوييم نفت در اختيار دولت نباش��د« او همچنين 
در تبيين رابطه سياست خارجی و قيمت نفت افزود: 
»اگر سياست هاي خود را تغيير دهيم و روابط خود را 
با دنيا بهبود بخش��يم قيمت نفت باال خواهد رفت« و 
سپس گفت: »مشكالت سهميه بندي جنسي خانم ها 

را برطرف خواهم كرد«
رضاي��ی كه به قيد قرعه پايان دهنده اين مناظره بود 
گفت: » بنده و كروبي نيت مان يكي است و آن مردم 
اس��ت و در اينكه مردم صاحب نفت باشند با كروبي 

مشترك هستم.«
اين مناظره آغاز عقب افتادن مهدی كروبی از كورس 
انتخابات بود. كروبی ش��عار و حرف تازه ای نداشت: 
هفتاد هزار تومان، دانشجويان، قوميتها. سوابق انقالبی 
و... . او حتی در بيان درست همان شعارهای دور قبل 
خود هم ناتوان بود؛ چه از لحاظ انسجام مطالب و چه 
از نظر قدرت س��خنوری. احتماال از همين جهت بود 
ك��ه او و تيم انتخاباتی اش بر انج��ام مناظره ها بين 

كارشناسان تاكيد می كردند.
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احمدی نژاد برطبق قرعه ش��روع كننده مناظره بود. او 
در ابت��دا از خيل هوادارنش ك��ه در مصالی تهران گرد 
هم آمده بودند تشكر كرد و در ادامه آمارهای ارائه شده 
توس��ط خود را معتبر و از منبع بانك مركزی خواند. او 
همچنين نسبت به مناظره شب قبل واكنش نشان داد و 
ايراد توهين و تهمت به كسی كه هنوز مسئول است را 
غير قانونی و غير اخالقی دانس��ت و در اين مورد به يك 
جمله بس��نده كرد: »دروغگو خائن است و خائن ترسو 
است، چه كسي تا امروز از اين دولت ترس سراغ دارد و 

من فكر مي كنم همين كافي باشد.«
احم��دی ن��ژاد در ادامه دفاع از خ��ودش را به وقتی كه 
طبق قانون در اختيارش خواهند گذاش��ت، موكول كرد 
و س��پس به ادامه مناظره پرداخت: »ميليون ها سي دي 
منتش��ر كرده اند كه در آنها ب��ا بريدن حرف ها در اول و 
آخر، يك بازي رسانه اي عليه بنده راه انداختند كه همه 

اينها برخالف قانون و اخالق است.«

احمدی نژاد در ادامه به م��دل های اقتصادی پرداخت 
و گفت: »تئوري اقتصادي پيش��رفت و عدالت است، در 
تئ��وري پيش��رفت و عدالت يعني مردم كش��ور را اداره 
مي كنند و فرصت ها نيز عادالنه توزيع مي ش��ود.« او در 
ادامه به محس��ن رضايی اشاره كرد و او را تنها كسی از 
ميان رقبايش دانست كه ايده ها و برنامه های جديدی 
دارد و با اش��اره به طرح فدرال اقتصادی محسن رضايی 
گفت: »اين يك ايده نو است اما ارتباط آن با تقسيمات 
كشوري و مديريت هاي سياسي و منطقه اي چگونه گره 
مي خورد؟ شما وضعيت تقسيمات كشوري را به خوبي 
مي دانيد،  چه طور مي ش��ود اينه��ا را به گونه اي به هم 
گره زد؟ در اين ميان بايد پرس��يد كه بقيه اس��تان ها با 
يكديگر چگونه ارتباط برقرار مي كنند و رابطه مديريت 
سياس��ي و اجتماعي و امنيتي با اين مديريت اقتصادي 

چگونه مي شود؟«
رضاي��ی در ابتدای صحبت های خود بر اين نكته تأكيد 

كرد كه با رمز يا زهرا )س( وارد انتخابات ش��ده است. او 
مناظ��ره ها را ابتكار خوبی دانس��ت كه البته انتظار می 

رفت از دوره قبل شروع می شد.
محسن رضايی در پاس��خ احمدی نژاد گفت: »جا دارد 
از آقاي احمدي نژاد تش��كر كن��م كه بحث را به موضوع 
برنامه ه��ا برد و الزم اس��ت براي پاس��خ دادن نگاهي به 
وضعيت اقتصادي كنوني و پيش بيني از آينده داش��ته 
باش��يم.« او س��پس با بيان چند شاخص از جمله تورم، 
رش��د اقتصادی، ميزان س��رمايه گذاری و ميزان بدهی 
معوق��ه به بانك ه��ا، وضعيت ب��ازار پول و س��رمايه را 

نامطلوب دانست.
رضاي��ی در ادام��ه گفت: »من هي��چ رئيس جمهوري را 
كاماًل س��ياه يا س��فيد نمي دانم و آقاي احمدي نژاد هم 
كارهاي مثبتي داش��ته اند ولي كاس��تي هايي نيز وجود 
دارد و اگ��ر فك��ر جديدي نكنند اين مجموع��ه ما را از 

برداشتن گام هاي بلند در سند چشم انداز باز مي دارد.«

ش�ليک  نهايی
قبل از شروع مناظره ها در خبری غير رسمی که هيچگاه تأیيد یا تکذیب نشد، آمده بود که در اساسنامه ای نانوشته ميان رقبای رئيس جمهور، قرار 
بر این است تا هر کدام قسمتی از ویژگی های دولت نهم را زیر سؤال ببرند. نتيجه قرار این شد، تا موسوی به سياست خارجی و کروبی به مسائل 
داخلی و اجتماعی بپردازند. اگر چه شيوه پيش بينی نشده احمدی نژاد باعث شد تا این دو نامزد مجبور شوند در پاره ای زمان ها اجباراً به سایر 
مسائل هم گوشه چشمی داشته باشند؛ اما کليات و رئوس مسائل مطرح شده توسط آنها همان بود که پيش بينی می شد. اما رضایی که شاخص ترین 
شعار خود را به انقاب اقتصادی اختصاص داده بود، طبيعی بود که مأمور پرداختن به برنامه های اقتصادی دولت نهم و رئيس آن باشد. همين امر 
باعث شد تا مناظره آخر که ميان دکتر محسن رضایی و دکتر محمود احمدی نژاد برگزار می شد، به عنوان کارشناسی ترین مناظره شناخته شود. 
مخصوصاَ قسمت های پایانی مناظره که به صورت سؤال و جواب های پی در پی و کوتاه انجام شد و دو طرف را مجبور کرد تا به پرسش های مشخص 
یکدیگر پاسخ دهند. خيلی از کارشناسان همين مناظره را یکی از اصلی ترین دالیل فائق آمدن رضایی بر رقيب خود یعنی کروبی می دانند.



103 [ویژه نامه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری]

او درب��اره طرح فدراليس��م اقتصادی خ��ود گفت: »ما 
فدراليس��م اقتصادي اعالم كرديم و نه فدراليسم كامل؛ 
اين يعني اقتصاد به صورت منطقه اي و بقيه مس��ائل به 
صورت سياس��ي و امنيتي به ص��ورت متمركز از تهران 
اداره مي ش��ود. احتماالً تعداد اس��تان ها ب��ه 40 يا 45 
استان خواهد رس��يد كه به اين ترتيب استان ها از نظر 
سياس��ي، دفاعي و امنيتي كوچك تر و از نظر افتصادي 
اداره كش��ور بزرگ تر مي ش��ود و همچني��ن 9 نفر را با 
اطالعات كامل در حد معاون رئيس جمهور، مسئول اين 

مناطق خواهم كرد.«
احمدي ن��ژاد درباره پاس��خ محس��ن رضايي به س��ؤال 
وي در خص��وص فدراليس��م اقتص��ادي، گف��ت: »اين 
تقس��يم بندي هايي ك��ه ش��ما گفتي��د ظاه��راً همان 
تقسيم بندي هايي 9 گانه اي است كه در سپاه بود منتها 
شما مي دانيد كه يك مديريت اقتصادي بدون مديريت 

سياسي و اجتماعي معنا پيدا نمي كند.«
احمدی نژاد در ادامه برخی مش��كالت ديگر ساختاری 
طرح رضايی را برش��مرد و درب��اره ادعای رضايی مبنی 
بر داش��تن توأمان تورم و ركود در كشور گفت: »به نظر 
بنده اين اشتباه است، تورم به دو شكل محاسبه مي شود 
كه شما هم مي دانيد. يك متوسط ساالنه نسبت به سال 
قبلي كه نقطه به نقطه است، بله متوسط سال 87 به 86 
تورم 25 درصد شد كه بنده اين موضوع را اعالم كردم و 
بانك مركزي هم آن را اعالم كرد اما نقطه به نقطه االن 
چند است؟ يعني امروز 18 خرداد نسبت به 18 خرداد 
س��ال قبل كه االن تورم زير 15 درصد اس��ت و اين به 

معني رو به كاهش بودن تورم مي باشد.«
او در ادامه به بيان داليل تورم پرداخت: »شما مي دانيد 
عل��ت بخش مهمی از تورم داخلی، متأثر از تورم جهاني 
است كه افزايش قيمت نفت را مي برد باال، برخي كاالهاي 
وارداتي به كشورمان 400 درصد و يا 300 درصد، فوالد 
در بازارهاي جهاني 1300 تومان شد درحالي كه قبل از 

سال 86 قيمت آن 400 تومان بود.«
دكتر محمود احمدی نژاد در ادامه به برخی مش��كالتی 
كه در برنامه چهارم توسعه وجود دارد اشاره كرد و رشد 
8 درصدی كه در آن پيش بينی شده را دست باال خواند 
و گف��ت: »در قانون برنامه چهارم عددها را دس��ت باال 
گرفته اند و متوسط برنامه سوم ما رشد اقتصادي آن 4/5 

است و در برنامه چهارم اين دفعه گفتند 8/5 «
او در ادامه بازار بورس را فعال خواند كه آمارهای مراكز 
جهانی نيز اين مس��ئله را تأييد م��ی كند و اضافه كرد: 
»حجم سرمايه گذاري صنعتي 4 سال قبل از اين دولت 
ح��دود 10 هزار ميليارد تومان ب��وده، اما در اين دولت 
ح��دود 50 هزار ميليارد ش��ده و يعني قريب به 5 برابر 
نس��بت به دولت های قبل سرمايه گذاري صنعتي شده 
اس��ت و معناي آن اين است كه فعاليت صنعتي و رشد 

سرمايه گذاري وجود دارد.«
رئيس جمهور س��ؤال اول خود را مجدداً تش��ريح كرد 
و گف��ت: »ما مي خواهيم يك حلق��ه مديريت جديدي 
در كشور درس��ت كنيم حاال معاون رئيس جمهور اين 
ارتباطش با اس��تانداران و اين اس��تانداران با هم و با آن 
مركز چطور مي شود، يعني يك بنگاه اقتصادي مي خواهد 
درست بشود فرض كنيد كهگيلويه و بويراحمد برود زير 
نظر اس��تان فارس، از اين رو بايد يك عده اي بيايند در 
آنجا متمركز شوند لذا اين ارتباطات سياسي اينها چطور 

با هم برقرار مي شود؟«
وی در ادام��ه ب��ه طرح ديگر رضاي��ی مبنی بر صندوق 
توس��عه ملی اشاره كرد و پرسيد: »مي خواهم ببينم اين 
صندوق هماني اس��ت كه در سياس��ت هاي كلي برنامه 
پنجم اس��ت يا چيز ديگري مي باشد و بطور مثال 200 
ميلي��ارد دالري كه مي خواهد در آن بيايد از اين به بعد 
اس��ت يعني از درآمده��اي نفتي اس��ت و چقدر طول 
مي كشد تأمين ش��ود يا قرار است آن را قرض بگيريم، 
آيا قرار اس��ت اين را تبديل به ريال بكنيم و به بانك ها 
بدهيم و بعد هم س��ود آن را توزيع كنيم؛ ش��ما گفتيد 
ك��ه به هر نفر 100 هزار توم��ان خواهيم داد، از اين رو 
ضرب و تقسيمي بكنيد تا ببينيد چقدر مي شود و 200 
ميليارد دالري كه منبع آن معلوم نيست چگونه حاصل 
مي ش��ود ما ماهي 100 هزار تومان مي خواهيم به مردم 

بپردازيم.«
محسن رضايی در نوبت صحبت خود به بحث آمار اشاره 
ك��رد و گفت: »من در اين خصوص بحث دروغ  گفتن را 
قب��ول ندارم اما آمار امكان دارد مباني متغيري داش��ته 
باش��د مثاًل فرض كنيم كه تورم جهاني س��ال 2009 را 
ح��ذف كنيم و اگر مي خواهيم آم��ار بدهيم بايد با يك 
مبناي مش��ترك باشد.« او س��پس اضافه كرد كه تورم 
نقطه به نقطه دردی را دوا نمی كند چرا كه می خواهيم 

ببينيم قدرت خريد مردم افزايش پيدا كرده يا كاهش و 
اين از طريق تورم ميانگين معلوم می شود. او همچنين 
به شاخص فالكت اشاره كرد و گفت: »از فصل دوم سال 
85 تا فصل سوم سال 87 بايد مالحظه كنيم كه با چه 
شيبي فشار بر مردم افزايش پيدا كرده و در اين خصوص 

منبع محاسباتي بانك مركزي است.« 
رضايي در پاس��خ به س��ؤال احمدي ن��ژاد در خصوص 
فدرالي��زم اقتصادي گفت: »ما كش��وري پهناوري مانند 
ايران داريم و نمي شود كه رئيس جمهور با هيئت دولت 
صبح تا ش��ب در استان ها و شهرستان ها بروند اما خود 
مديريت آنجا يك مديريت قوي و توانمند و با اختيارات 
الزم نباش��د ت��ا بتواند مس��ائل را حل كن��د و مثاًل اگر 
مي خواهند يك جوي آب بكشند، ما با هيئت دولت آنجا 

برويم و آن را تصويب كنيم.
او در ادامه بر انتقاد رو در رو اش��اره كرد و گفت: كه به 
همين دليل من انتقاداتم نس��بت به دولت نهم را برای 
اين برنامه گذاش��تم. او در اين باره ادامه داد: »مس��ئله 
بي ثباتي يكي از اشكاالت مديريتي است كه من نسبت 
به آقاي احمدي نژاد دارم و مثاًل ايش��ان 15 عضو كابينه 
كه 8 نفر آنها وزير بودند را در يك س��ال عوض كرده... 
مثلث اقتصادي ايش��ان نياز به ثبات دارد، اما اين مثلث 
باره��ا تغيير ياف��ت و مثاًل رئيس بان��ك مركزي و وزير 
اقتص��اد و برنامه و بودجه مرتباً عوض ش��دند و ما س��ه 
رئي��س بانك مركزي در زمان احمدي نژاد داش��ته ايم و 
به دليل اقتصادي تغيير در بانك مركزي پايه هاي پولي 
يك كش��ور را تحت تأثير خود قرار مي دهد و يا حدوداً 

24 استاندار عوض شده.«
رضايی در پايان صحبت هايش گفت: كه اگر رأی بياورد 
اليح��ه ای به مجلس می دهد و خود را در عزل و نصب 

ها محدود می كن��د او همچنين انتقاداتی هم به بحث 
تعرفه های واردات  و همچنين وضعيت امنيتی كش��ور 

وارد كرد.
محمود احمدي نژاد با بيان اينكه آقاي محس��ن رضايي 
در مناظ��رات قبلي نيز از وقت اس��تفاده ك��رده و عليه 
اين دولت صحب��ت كرده اند، اظهار داش��ت: »اين طور 
نيس��ت كه آقاي رضايي در مناظرات قبلي راجع  به اين 
دولت صحبت نكرده باش��د، ضمن اينك��ه بعضي  جاها 
صحبت هاي ايشان حالت تمسخر داشته است ولي من 

وارد آنها نمي شوم.« 
اين كانديداي دهمين دوره انتخابات رياس��ت جمهوري 
ب��ا بيان اينكه اين نكاتي كه من مي گويم به معناي اين 
نيست كه در وضعيت ايده آل قرار داريم افزود: »هميشه 
ش��رايط را بايستي به شكل مقايس��ه اي ارزيابي كنيم و 
اال همي��ن  كه اينگونه بگوئيم وضعيت اينطوري اس��ت 
صحيح نيس��ت چرا كه دولت قب��ل و ميزان تورم دولت 
آقاي خاتمي نيز هس��ت و بايد متوسط تورم در دور اول 

دولت ها را با يكديگر مقايسه كنيم.«
احمدي ن��ژاد با بيان اينكه كه هر بار كه دولتي روي كار 
مي آيد ش��رايط كش��ور تغيير مي كند، افزود: »متوسط 
ت��ورم چهارس��اله اول دولت نهم از متوس��ط تورم هاي 
چهارس��اله همه دولت هاي��ي كه آمده اند، كم تر اس��ت 

و اي��ن آم��ار را بانك مركزي ارائه كرده اس��ت. ولي اگر 
ش��ما نوس��ان آن را مطرح مي كنيد، بايد بگوييم كه در 
دولت هاي قبل نيز همين گونه بوده يعني بعضي ها سال 
اول تورم ش��ان كم بوده و س��ال هاي دوم و سوم اضافه 
ش��ده است. ضمن اينكه بخش مهمي از تورم سال دوم 
و س��وم در دولت نهم خارجي و يا معلول سهميه بندي  

كردن بنزين بوده است.«
وي در ادام��ه با بيان اينكه تورم اضافه ش��ده اما قدرت 
خري��د مردم ني��ز افزايش يافته اس��ت اف��زود: »توليد 
ناخالص داخلي و درآمد س��رانه نيز اضافه شده كه همه 

اينها قابل بحث است.«
احمدي ن��ژاد در خصوص صحبت هاي محس��ن رضايي 
مبني ب��ر تغيي��ر 15 عض��و كابينه دولت نه��م گفت: 
»اي��ن تعهدي بوده اس��ت كه م��ن به م��ردم داده ام و 
االن نيز همين تعه��د را مي دهم؛ چرا كه باالخره ما در 
انتخاب هايمان كه معصوم نيس��تيم ما يك برنامه داريم 
و طب��ق آن پيش مي رويم و تالش��مان را مي كنيم كه 
بهترين انتخاب را داش��ته باش��يم ولي ما در حال يك 
مس��ابقه با جهان هس��تيم و برنامه اي داريم كه بايد آن 
را اج��را كنيم. مربي بازيكنان را عوض مي كند ولی مهم 
برنامه اس��ت كه جهت آن بايس��تي حفظ شود. و بايد 
كارهايي كه در برنامه پيش بيني شده است را پيگيري 

كنيم.«
او ادامه داد: »اينهايي كه مدام مي گويند دولت با كاهش 
تعرفه ها بازار را پر از واردات كرده حرف خالفي مي گويند 
چرا كه متوس��ط تعرفه ما 33 درصد است ولي متوسط 
تعرف��ه دولت قبل 22 درصد بوده اس��ت كه معناي آن 
اين است كه ما تعرفه هاي بيشتري گرفته ايم.« و »ما تا 
االن متوسط 18 ميليارد دالر صادرات داشته ايم ولي 57 

نتيج�ه ق�رار اين ش�د، تا موس�وی ب�ه سياس�ت خارج�ی و كروبی ب�ه مس�ائل داخل�ی و اجتماعی 
بپردازن�د... ام�ا رضاي�ی ك�ه ش�اخص ترين ش�عار خ�ود را ب�ه انق�اب اقتص�ادی اختص�اص داده 
ب�ود، طبيع�ی ب�ود كه مأم�ور پرداخت�ن به برنام�ه ه�ای اقتص�ادی دولت نه�م و رئيس آن باش�د.
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ميليارد دالر صادرات غيرنفتي بدون احتس��اب ميعانات 
گازي داشته ايم كه بيش از سه برنامه گذشته و بيش از 

عدد كل برنامه چهارم توسعه است.«
احمدی نژاد درباره طرح فدرال اقتصادی رضايی گفت: 
»ش��ما اگر تصور كنيد مي توان بعضي پس��ت ها را ثابت 
ك��رد و بعضي ها را متغيير، بايد گف��ت اينها از هم جدا 
نيست و پس��ت سياسي و كارشناسي و پست اقتصادي 
با هم كار مي كنند و از يكديگر جدا نيس��تند و اينگونه 
نيست كه يك جزاير جدا از هم باشند كه براي خود كار 
كنند تا م��ا يك مديري را جايي بگذاريم تا آنها را اداره 
كنند. البته ممكن است ما در بيست سال آينده بتوانيم 

با يك تمهيداتي به آنجا برسيم.«
وي خطاب به محس��ن رضايي با بيان اينكه ش��ما يك 
اش��اره اي كرديد كه من نمي خواهم بگويم تعريض بود، 
اظهار داش��ت: »ش��ما گفتيد دولت براي كشيدن يك 
جوی در يك اس��تان، نمي رود و در آن اس��تان تصميم  
نمي گيرد، كه بايد در جواب بگويم اگر شما ساختار هاي 
اداري كشور را مي شناختيد اين گونه حرف نمي زديد و 
من اين حرف را مي گذارم پاي اينكه ساختار بروكراسي 
كش��ور را نمي شناس��يد. يعني در سيستم اداري كشور 
نبوديد. باالخره سپاه بوديد و از آنجا به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام رفته ايد و بيشتر در كارهاي نظري هستيد 
و هيچ وقت يك مديريت اجرايي در كش��ور نداشتيد تا 
اين س��اختارها را بشناس��يد و بدانيد اينكه دولت وقتي 
به يك اس��تاني م��ي رود چه مفهوم��ي دارد و چه اثري 

مي گذارد.«
محس��ن رضايي در پاسخ به اظهارات احمدي نژاد گفت:  
»صندوق توسعه ملي كه من گفتم همان صندوق ملي 
است كه ما در مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به 
مطالعاتي كه داشتيم به تصويب رسانيدم و بحث من هم 
اين بود كه اگر از اول انقالب ما چنين صندوقي داشتيم 
تا امروز 200 ميليارد دالر در آن بود هر ماهه 100 هزار 
توم��ان مي داديم و ارزش س��هام آن صندوق هم باالي 
400 ت��ا 500 ه��زار تومان براي هر ف��رد بود يعني اگر 
مي خواس��ت آن را بفروشد اين مقدار مي توانست داشته 

باشد.«
وي تصريح كرد: »اينكه مي فرمايند من مس��ائل اداري 
را نمي دانم خوب خودش��ان قضاوت كنند ايشان كه هم 
سابقه من را مي دانند و هم سابقه  خودشان را. ما در كل 

دوران جنگ عماًل كل دولت را اداره مي كرديم.«
رضايی در ادامه به عنوان مثال به افزايش تعرفه ش��كر 
اش��اره كرد و مدعی ش��د كه اين امر باعث ش��ده است 
تا 8 كارخانه ش��كر تعطيل شود. او در خصوص مسئله 
مسكن مهر و س��اير كارهاي دولت در اين زمينه گفت: 
»اينها بيانگر اين اس��ت كه تصميمات به صورت پخته 
صورت نمي گيرد و ش��ايد هم دليلش اين باش��د كه در 
دول��ت آقاي احمدي نژاد اص��اًل نخبگان خيلي محلي از 
اع��راب ندارند.« او در پايان اين بخش از صحبت هايش 
گفت: »به هر حال س��ؤال م��ن از آقاي احمدي نژاد اين 
اس��ت كه با توجه به توانايي هاي عظيم نخبگان كشور 
اگر ايشان دوباره رئيس جمهور شوند نخبگان را چطور 

درگير توسعه ملي مي كند و به اجماع مي رساند.«
احم��دی ن��ژاد در جواب درب��اره وضعيت بن��گاه های 
اقتص��ادی گفت: »وقتي ما دولت را تحويل گرفتيم، 50 
هزار بنگاه صنعتي داش��تيم و از اين 50 هزار بنگاه، 28 

ه��زار بنگاه در مرز بحران بود؛ االن تعداد بنگاه ها به 80 
هزار رسيده است »آقاي موسوي!« 

محس��ن رضايي در ميان س��خنان احمدي ن��ژاد گفت: 
»موسوي نه، رضايي.«

احمدي نژاد اظهار داشت: »عذر مي خواهم آقاي رضايي، 
باالخره شما هم در نقطه اي به سيادت وصل هستيد؛«

 رضايي اظهار داش��ت: »من مادرم سيده بوده، اما هيچ 
وقت اظهار سيادت نكردم.«

رئيس جمهور تصريح ك��رد: »در طرح هاي اقتصادي كه 
ما تهيه كرديم،  تقريباً از همه ظرفيت كارشناسي كشور 

استفاده كرديم،  اال معدود كه نخواستند همكاري كنند؛ 
بيش از هزار س��اعت خود بنده در جلس��ه كارشناسان 
ش��ركت كردم، همان كس��اني كه به قول حضرت عالي 
نامه نوش��تند، ما با آنها جلسه گذاشتيم؛ آنها 13 بند را 
مطرح كردند كه 3 بند آن را خود رئيس ستاد جنابعالي 
)دانش جعفري وزير سابق اقتصاد( جواب داد و وقتي به 
بند سوم رس��يد، همه گفتند كفايت مي كند و ما اصاًل 

بحث مان چيز ديگري است«
وي اظهار داش��ت:» شما به يك مورد خاص شكر اشاره 

كرديد، بله، در س��ال 84 كه بحث تحريم ش��د، وزارت 
بازرگاني موظف شد كه اجازه دهد يك مقداري كاالهاي 
اساسي بيش��تر وارد ش��ود كه اگر تحريم شد، ما دچار 
مشكل نش��ويم، از جمله شكر. اتفاقاً در شكر هم تعرفه 
شكر خام را پايين آورديم تا شكر خام در كارخانه هاي ما 
تسويه شود و كارخانجاتي كه قبال سه ماه كار مي كردند، 

هشت ماه كار كنند.«
احمدي نژاد تصريح كرد: »ش��ما گفتيد م��ا از نخبگان 
استفاده نمي كنيم، به نظر من اين يك توهين به دولت 
است؛ آقاي رضايي شما سطح تخصص دولت را ببينيد، 

قريب به اتفاق آنان دكتراي تخصصي جدي  دارند، يعني 
جدي جدي دكترا گرفته اند؛ يعني رفته اند كنكور داده اند 
و به دانش��گاه وارد شده اند و در كالس درس خوانده اند 
و پاي درس اس��تاد نشسته اند و از آن دكتراهايي كه مد 
شد و يك عده اي همه ريختند تا دكترا بگيرند،  نيست و 

دكتراي تخصصي گرفته اند.«
وي ادام��ه داد: »نباي��د اين طور باش��د كه ش��ما فقط 
خودتان يا از دوستانتان را نخبه بدانيد و مخالفان دولت 
فقط نخبه باش��ند و آنها كه موافق دولت هستند نخبه 

احمدی ن�ژاد :هم�ان كس�اني ك�ه به ق�ول حضرت عال�ي نامه نوش�تند، ما ب�ا آنها جلس�ه گذاش�تيم؛ آنها 13 
بن�د را مط�رح كردن�د ك�ه 3 بن�د آن را خ�ود رئي�س س�تاد جنابعالي )دان�ش جعف�ري وزير س�ابق اقتصاد( 
ج�واب داد و وقت�ي به بند س�وم رس�يد، همه گفتند كفايت مي كن�د و ما اصًا بحث مان چيز ديگري اس�ت.
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نيس��تند، اين واژه هم از آن واژه هاي مظلومي است كه 
بايد باالخره يك روزي به آن برسيم.«

احم��دی نژاد بار ديگ��ر در مورد صندوق توس��عه ملی 
پرس��يد: »اما نگفتيد ك��ه آن 200 ميليارد دالر از كجا 
مي تواند سالي 70 يا 80 ميليارد دالر سود داشته باشد؟ 
اگر از خارج از كش��ور باش��د كه چنين سودي ندارد، و 
اگ��ر بخواهيد به داخل بياوري��د و تبديل به ريال كنيد، 
در كج��ا مي خواهيد تبديل به ريال بكنيد؟ چون چنين 
كششي در كشور وجود ندارد؛ فرض كنيد 200 ميليارد 
دالر قرض كرديد و اين را به ريال تبديل كرديد، اما در 
كج��ا مي خواهيد بگذاريد كه س��ود آن را بگيريد؟ اينها 

سؤاالت اساسي است.«
رضايی در ادامه اي��ن مناظره گفت: »بحث نخبگان نيز 
براي من بس��يار جدي است، آقاي احمدي نژاد از سؤال 
من در رفتند، من مي گويم نخبگان عظيمي در كش��ور 
هستند؛ من س��ؤالم اين است كه ما چگونه مي خواهيم 
اين امر را درگير امر توس��عه كني��م نه درگير اجرائيات 
دولت و مسائل اداري كشور.« وی ادامه داد: »منظور من 
اين نيست كه هر كار خوبي كه در گذشته شده را بيرون 
بريزيم و من حتماً اين كار را نخواهم كرد؛ مثل اين 12 
سال گذشته كه اتوبوسي آمدند و رفتند، من حتما اين 
گونه عمل نمي كنم؛ كارهاي خوبي كه آقاي احمدي نژاد 
كرده را من حتماً ادامه مي دهم اما حتما جلوي كارهاي 

اشتباه و كاستي ها را مي گيرم.«
رضايي خاطر نشان كرد: »فكر مي كنم همين مقدار در 
زمان من كافي باش��د تا آقاي احمدي نژاد بحث شان را 

بيان كنند و بنده سخنانم را به پايان ببرم.«
محمود احمدي نژاد در ادامه مناظره، از محسن رضايي 
پرس��يد: »ش��ما گفتيد دولت را در زم��ان جنگ اداره 

مي كرديد؟« 
رضايي گفت: »نوبت ش��ما است و به صحبت هاي خود 

ادامه بدهيد.«
احمدي نژاد اظهار داش��ت: »نوبت من اس��ت و از ش��ما 

سوال كردم.« 
رضايي اظهار داش��ت: »بله م��ن منظورم همين بود كه 
در دوران جنگ در بس��ياري از شهرستان ها و استان ها، 
اصاًل بار اصلي دولت بر دوش ما بود و در خود 5 استان 
جنگي، ما پاس��دارهاي خود را مي فرستاديم و فرماندار 
و اس��تاندار مي شدند و صبح تا ش��ب ما با اينها ارتباط 
داش��تيم و جلسه مي گذاش��تيم؛ منظورم از اداره دولت 
اين بود و بيشتر تأكيد كردم كه در سه سال اول انقالب 
كه دولت مس��تقر نشده بود، عماًل اداره دولت در اختيار 

ما بود، دوران جنگ هم تا مدتي اينگونه بود.«
احمدي نژاد گفت: »دقيقاً منظورتان از سه سال اول چه 

زماني است؟« 
رضايي پاس��خ داد: »از همان اوايل س��ال 58 كه سپاه 

تشكيل شد.«
احمدي ن��ژاد اظهار داش��ت: »يعني در س��ال 58 س��پاه 
فرمانداران را نصب مي كرد؟ در آن زمان كه جنگ نبود.«

رضايي گفت: »جنگ نبود اما سپاه بود.«
احمدي نژاد گفت: »شما گفتيد در مناطق پنج گانه.«

رضايي گفت: »دليل اينكه آقاي بازرگان مرتب مي گفت اينها 
در كار ما دخالت مي كنند، مربوط به همين بود ديگر.« 

احمدي نژاد پرس��يد: »يعني اس��تانداران آقاي بازرگان 
فرمانداران شما را مي پذيرفتند؟« 

رضايي گفت: استانداران بازرگان نه اما فرمانداران عمدتاً 
بر عهده ما بود و كسي غير از اين نمي توانست باشد.« 

احمدي نژاد گفت: »يعني آقاي صباغيان كه وزير كشور 
بود از شما فرماندار مي پذيرفت؟«

رضاي��ي اظهار داش��ت: »خوب ش��ما تاري��خ از يادتان 
رفته.«

احمدي نژاد پاسخ داد: » من يادم نرفته.«
رضايي اظهار داشت: »چرا يادتان رفته.«

احمدي ن��ژاد اظه��ار داش��ت: »يعن��ي آق��اي مدني در 
خوزستان از سپاه فرماندارانش را گرفته بود؟«

رضايي گفت: »فرمانداران و بخش داران اكثر شهرستان ها 
با ما بود. شما به تاريخ مراجعه كنيد.«

احمدي نژاد گف��ت: »من كه باالخره نمي گويم به اندازه 
ش��ما، چون چيزهايي كه شما در مورد خودتان گفتيد، 
من هيچ وقت جرأت نمي كنم اين حرف ها را در مورد 
خودم بزنم. اما به هر حال با س��اختار اداري كشور آشنا 
هس��تم؛ ش��ما فرموديد دولت را اداره مي كرديد، اينكه 
چند فرماندار بگذاريد تا اينكه دولت را اداره كنيد خيلي 
با هم فرق دارد، اداره دولت يعني سياس��ت گذاري هاي 
اقتصادي، فرهنگي و سياس��ي دولت. اگر واقعاً اينها هم 
بوده، خوب من س��ؤاالتم را از آنجا از ش��ما بپرسم. كه 

باالخره اقتصاد و مديريت زمان جنگ چه بود؟« 
رضايي در ميان سخنان احمدي نژاد اظهار داشت: »آقاي 

احمدي نژاد، ما به دنبال چيز نيستيم كه«
احمدي نژاد گفت: »خوب شما چيزهايي فرموديد و من 

هم سؤالم را دارم مي پرسم.«
رضاي��ي گفت: »ما وقتي در مقابل 40 ميليون جمعيت 
مي خواهيم صحب��ت كنيم، هنرنمايي ي��ا تبليغات كه 
نمي خواهي��م بكنيم، ش��ما فرموديد كه من از مس��ائل 

اداري اطالع ندارم. «
احمدي نژاد گفت: »من گفتم ش��ما ساختار بوروكراسي 

كشور را نمي شناسيد.«
رضاي��ي گفت: »ش��ما فرمودي��د بنده از س��اختارهاي 
بوروكراس��ي اطالع ندارم و من ه��م گفتم كه بالعكس 
است و ما از اولي كه در انقالب شركت كرديم، بسياري 
از جاهاي دولت را ما اداره مي كرديم و بحث ما س��اختار 
سياس��ت هاي اقتصادي نبوده. ش��ما االن سؤال تان اين 
اس��ت كه من گفتم  كه سياس��ت هاي اقتصادي و اداره 
كالن دول��ت را م��ا بر عهده داش��تيم، نخير من چنين 
حرف��ي نزدم. بلك��ه منظور من اين بود كه اينكه ش��ما 
مي گوييد با س��اختارهاي اداري آشنا نيستيد، اين طور 
نيس��ت و من آش��نا بودم و دليلش اين بود كه آن اوايل 

انقالب فعاليت داشتيم.«
احمدي نژاد اظهار داشت: »وقتي ما مي خواهيم اقتصاد 
را اصالح كنيم، بايد بنيان ها را درست كنيم و با شكل ها 
مش��كلي حل نمي شود؛ اينكه ما بياييم 9 فدرال درست 
كنيم، اين يك ش��كل و روش كار است و يا بياييم يك 
صندوق درس��ت كنيم، اين هم يك روش كار است. اما 
در اقتصاد ما س��ؤاالتي اساس��ي مطرح است كه بايد به 
آنها پاس��خ داده ش��ود كه يك نمونه آن همين مصرف 

انرژي است.«
وي تصريح كرد: »بحث ديگر، تسهيالت بانكي است، شما 
مي دانيد كه تس��هيالت بانكي مثل خون در رگ است، 
ش��ما آن را چطور توزيع مي كني��د كه همه بخش هاي 

اقتصاد كشور را پاسخ دهد؟«
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رضاي��ي اظهار داش��ت: »من برنامه ه��اي مفصلي دارم 
ك��ه مي توانيد به س��ايت م��ن مراجعه كنيد و پاس��خ 
س��ؤاالت تان را پيدا كنيد، چون من مفصل عرض كردم 
ك��ه مي خواهيم يك انقالب اقتص��ادي بكنيم و اگر اين 
انقالب اقتصادي اتفاقاً فرم و شكل نداشته باشد، تبديل 
به حرفهاي شعاري مي شود كه ما مي گوييم مي خواهيم 
تحول اقتصادي درست كنيم. خوب با چه شكلي؟ با چه 
مكانيزمي؟ با چه برنامه اي؟ اتفاقاً اينكه من شكل را هم 
ارائه مي كنم بيانگر اين اس��ت كه هم تئوري وجود دارد 
و هم راهكارهاي عملي. اما در مورد بحث يارانه ها انتقاد 
اصلي بنده به جنابعالي همين اس��ت كه ش��ما يارانه ها 
را بيش��تر به سمت مصرف مي بريد؛ يكي از ابعاد انقالب 
اقتصادي ما اين است كه مي خواهيم يارانه ها را به سمت 

توليد و اشتغال ببريم.«
احمدي نژاد در ميان حرفهاي رضايي وارد ش��د و گفت: 
»يعني ش��ما مي خواهيد تغيير قيمت ه��ا را براي مردم 

جبران نكنيد و به آنها كار ياد بدهيد؟«
رضايي اظهار داشت:  »نه، ما بين هزينه و قيمت تفاوت 
قائل هس��تيم، يعني ما اول هزينه ها را كاهش مي دهيم 
اي��ن خودروه��اي بنجولي كه درس��ت مي ش��ود و اين 
آبگرمكن ه��ا و كاالهايي كه كارخانجات دولتي به مردم 
تحميل مي كنن��د و هزينه ها را باال مي برن��د، ما اول از 

اينجا شروع مي كنيم، نه اينكه قيمت ها را باال بياوريم.«
وي خطاب به احمدي نژاد تصريح كرد: » اگر مجلس 
واقع��اً طرح جنابعالي را تصويب كرده بود و تورم 60 
70 درصد مي شد، معلوم نبود چه اتفاقي مي افتاد.«

احمد ي نژاد گفت:  »كارخانج��ات را با كدام منابع اصالح 
مي كنيد چون باالخره اينها بايدنوسازي شود. چه كسي 
عالقمند است اينها را نوس��ازي كند؟ وقتي انرژي ارزان 

دارد؛  كدام كارخانه حاضر است بيايد و نوسازي كند؟«
رضايي پاسخ داد: »اين هم يك اشكال ديگر دولت شما 

است. «
احمدي نژاد گفت: » اين اش��كال دولت ما نيست، اشكال 

طرح شما است.«
رضايي پاس��خ داد: »ش��ما امني��ت س��رمايه گذاري را 
نمي تواني��د تأمين كنيد، من امنيت س��رمايه گذاري را 

تأمي��ن مي كن��م و كارآفريني را حماي��ت مي كنم و از 
سرمايه گذاري خارجي استفاده مي كنم.«

احمدي نژاد گفت: » ش��ما در م��ورد كارخانه اي كه هم 
اكنون موجود اس��ت و كارآيي آن پايين است چه طور 
مي توانيد بازدهي اش را باال ببريد وقتي كه انرژي ارزان 

در اختيارش است.«
رضايي تاكيد كرد: »شما اگر امنيت مي داديد در اين 4 

سال، مطمئن باشيد انگيزه پيدا مي كردند.«
محمود احمدي نژاد در بخش پاياني سخنان خود گفت: 
»تحليلي كه شما به كار برده ايد يك سلسله ادعاست و 
من با تمام احترامي كه براي شما قائل هستم، مي گويم 
دول��ت را زماني ك��ه تحويل گرفته ايم 50 ه��زار بنگاه 
اقتصادي پروانه بهره برداري داش��ت كه االن اين ميزان 
به 80 هزار رس��يده اس��ت و اين معنايش اين است كه 
امنيت اقتصادي بهتر از قبل است. ما بايد واقعي صحبت 

كنيم. 
رش��د توليد و رش��د اقتص��ادي ما كه بيش��تر از دولت 
گذشته است، چطور بيان مي كنيد كه اين دولت امنيت 
اقتصادي برقرار نكرده است و يا بلد نيست؟ سئوال من 
از شما يك سئوال فني بسيار روشن است، من مي گويم 
ك��ه بنگاه هايي داريم به تعداد 80 هزار و اكنون در حال 
توليد هس��تند و اينها قيمتش��ان باالست و انرژي ارزان 

استفاده مي كند، ش��ما اگر بخواهيد قيمت آن را پايين 
بياوري��د چگونه عم��ل مي كنيد؟ يعني چ��ه انگيزه اي 
ايجاد مي كنيد ك��ه صاحب كارخانه نس��بت به آوردن 
ماشين آالت جديد و براساس آن مصرف انرژي را پايين 
آورده و مديريتش را بهتر كند تا قيمت آن پايين بيايد 
و اين سئوال بسيار س��اده اي است كه ما بتوانيم با يك 

رئيس  كارخانه نيز حرف بزنيم.«
رضايي در پاس��خ گفت: »من اولي��ن كاري كه مي كنم 
اين است كه در سيس��تم بانكي دخالت نمي كنم، شما 
دخالت هاي��ي كه در سيس��تم بانكي كرده ايد، اساس��ا 
سيس��تم پول را به س��مت ديگري برده ايد و ببينيد كه 

اين چه آثاري داشت.«
احمدي نژاد پرسيد: ما چه دخالتي كرده ايم؟«

رضاي��ي پاس��خ داد: اين را بايد كارآفرينان بگويند، ش��ما 

سيستم بانكي را و شوراي پول و اعتبار را منحل كرديد و 
خود جناب عالي رئيس كل سيستم پولي كشور شده ايد.«

احمدي نژاد در پاس��خ به رضايي گف��ت: »جهت اطالع 
جناب عالي شوراي پول و اعتبار هست و در كميسيون 
اقتصاد دولت با هم تشكيل مي شود و در آن نمايندگان 
ناظر مجلس در آن شركت مي كنند، دخالت در بانك ها 
اين نيست كه شما مي گوييد. من اين را مي گويم چون 
قبل از شما هم گفته اند، همه بدانند تا قبل از اين دولت 
همه دولت ها از بانك مركزي قرض گرفته اند به جز اين 

دولت، پس ما دخالت نكرده ايم.«
او ادام��ه داد: »ولي هيچ دولتي و هيچ كس��ي نمي تواند 
همه نخبگان كشور را به كار بگيرد براي اينكه خيلي ها 
از آن ها عالقه مند نيستند و يا امكان آن برايشان وجود 
ندارد. ضمن اينكه ش��ما مي توانيد جمع بندي كنيد كه 
در بهترين حالت اين است كه شما بيشتري نخبگان را 
درگير كنيد، شما دو سال قبل آمديد و در تلويزيون يك 
نظري داديد و گفتيد كه يك ماه ديگر جنگ مي شود آيا 
اي��ن حاصل نظر نخبگان بود؟ بعداً گفتيد من چون اين 
موضوع را گفتم حمله برطرف شد و دشمن حمله نكرد. 
مي دانيد كه آمريكا هر جا كه بخواهد حمله كند ش��ش 
ماه قبلش خبر مي دهد. شما به عنوان يك سياستمدار 
اگر هم مي دانستيد آيا بايد مي گفتيد؟ يعني پشت جبهه 

مردم خودتان را خالي مي كرديد؟«
رضاي��ي نيز در مدت زم��ان 4دقيق��ه اي باقي مانده از 
زمان مناظ��ره اش با محمود احمدي ن��ژاد گفت:  »من 
اتفاقاً يكي از اش��كاالت جديم به آقاي احمدي نژاد اين 
اس��ت كه ايشان خودشان را فوق تخصص همه مسائل 
مي دانند، در بحث هاي نظير امنيت ملي فكر مي كنند 

كه تنها ايشان خيلي مي فهمند.«
وي ادام��ه داد: »آق��اي احمدي ن��ژاد به ج��اي اينكه 
مي آمد از آن اطالعيه س��ازمان هاي اطالعاتي آمريكا 
به عنوان يك كار بزرگ دفاع مي كرد بايد از نيروهاي 
مس��لح اي��ران، از رهبري و روش��ن فكران ايران كه با 
اقدام بازدارنده از حمله به آمريكا جلوگيري كرده اند، 

تقدي��ر مي ك��رد.«
وي با اش��اره به مسئله بيكاري كه از سوي احمدي نژاد 
مطرح ش��د اف��زود: »آقاي��ان آمده اند و معي��ار بيكاري 
را ع��وض كرده ان��د و هفته اي دو س��اعت كار را ش��غل 
به حس��اب مي آورد و اين در حالي بود كه در گذش��ته 
اي��ن معيار هفت��ه اي دو روز بوده و ل��ذا بيكاري به طور 
واقعي در كش��ور ما بيس��ت درصد اس��ت و اين را خود 
مردم ايران مي توانند قضاوت كنند... البته من نمي گويم 
خداي ناكرده ايشان دروغ مي گويد و اصاًل چنين ادبياتي 
را قبول ندارم. ولي اين نوع عدد س��ازي ها هم يك نوع 
راست نمايي است كه اين هم درست نيست كه سرمان 

را زير برف كنيم و حقايق را ندانيم.«
احمدي ن��ژاد ك��ه فرصتش براي بيان مطال��ب به پايان 
رسيده بود به ناگاه  اظهار داشت: »نرخ كار را دولت قبل 

عوض كرد و اين را مردم بدانند.«
مجري برنامه در خصوص عدم رعايت وقت به وي تذكر 
داد و ب��ه رضايي نيز به واس��طه صحبت ه��اي خارج از 
وقت احمدي نژاد نيز اجازه داد كه س��خنان پاياني خود 
را مط��رح كند كه رضايي گف��ت: »من معتقدم كه عدد 
سازي در كشور صورت مي گيرد و من اگر رئيس  دولت 

شوم به اين مسائل پايان خواهم داد.«

احمدی نژاد :شما دو سال قبل در تلويزيون گفتيد كه يک ماه ديگر جنگ مي شود، آيا اين حاصل نظر 
نخبگان بود؟ بعداً گفتيد من چون اين موضوع را گفتم حمله برطرف شد و دشمن حمله نكرد. شما به عنوان 
يک سياستمدار اگر هم مي دانستيد آيا بايد مي گفتيد؟ يعني پشت جبهه مردم خودتان را خالي مي كرديد؟«
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حاش�يه هاي مناظره موس�وي و احمدي نژاد
*زنگنه، شمقدري و شمار ديگري از اعضاي ستاد انتخاباتي 
دو نامزد در حضور ضرغامي به قرعه كشي نشستند تا كدام 

نامزد، اول صحبت كند و قرعه به نام احمدي نژاد افتاد. 
*ساعت حدود 10 شب آقايان موسوي و احمدي نژاد وارد 
ساختمان توليد صداوسيما شدند. زمان گذشت تا با ورود 
به استوديو، موسوی 7 دقيقه زودتر از احمدی نژاد بر روی 

صندلی داغ مناظره بنشيند. 
*در حالي كه آقاي موسوي با ماشين پرايد به صداوسيما 
آمد، وزراي دولت هاي س��ابق به همراه مش��اوران وي، با 

ماشين هاي  گران قيمت به محل مناظره آمدند.
*آقاي ضرغامي در حضور نمايندگان دو كانديدا گفت: مناظره 

شب گذشته قلق گيري بود و مناظره اصلي امشب است.
*در اتاق انتظار تيم تبليغاتي و مشاوران موسوي كه زودتر 
از تيم احمدي نژاد آمده بودند، لطيفه هاي زيادي در ميان 
خود رد و بدل مي كردند، از جمله اينكه مي گفتند، مناظره 
ی شب گذشته كروبي و رضايي، مناظره ی فاميلي بود و 

بحث هاي خانوادگي مطرح مي شد.
*مجيد مجيدي، س��ازنده ی فيلم تبليغاتي ميرحس��ين 
موسوي در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه از وي در خصوص 
آن خانم هنرپيشه كه در فيلم انتخاباتي آقاي موسوي با وي 
صحبت مي كرد پرسيد، گفت : "من آنجا نبودم" و تلويحاً 

اين موضوع را تأييد كرد.

*مظاه��ري و زنگنه، با عجله اعداد و ارق��ام را براي آقاي 
موسوي آماده مي كردند.

*موس��وي قبل از مناظره در حالي كه شماري از اعضاي 
س��تاد وي او را همراهي مي كردند، در پاس��خ به پرسش 
خبرگاران اعالم كرد پيش از مناظره مصاحبه نخواهد كرد. 
*چند نفر از كارشناسان و همراهان دو نامزد كه با دقت در 
اتاق رژي مناظره را پيگيري مي كردند، هنگام صحبت هاي 
نامزدهاي مورد نظر خود در جاهايي ابراز رضايت و در برخي 

مواقع نيز اظهار نارضايتي مي كردند. 
*همراهان دو نامزد با تلفن هاي همراه خود به شّدت با افراد 
ديگري در خارج از صداوس��يما گفتگو مي كردند و از آنها 
مشورت مي گرفتند، به گونه اي كه در برخي دقايق بعضي 

همراهان، همزمان با دو تلفن همراه صحبت می كردند . 
*در پايان مناظره ميرحسين موسوي پيش از احمدي نژاد 
اس��توديو ضب��ط مناظره را ت��رك ك��رد و در مصاحبه با 
خبرنگاران مناظره را خوب توصيف كرد و گفت: اين روند 

را ادامه خواهد داد. 
*موسوي نحوه ی اجرا و رعايت وقت را مطلوب دانست و 
افزود: اّما در كل برنامه هاي انتخاباتي صدا وسيما معتقدم 

عدالت رعايت نمي شود. 
*وي در پاس��خ به پرسشي درباره ی س��اير برنامه هاي 
خ��ود گفت: در مناظره هاي آين��ده در اين باره صحبت 

خواهم كرد. 
*موس��وي هنگامي  كه وارد محوطه ی خروجي استوديو 

شد، شماري از اعضاي ستادش او را تشويق كردند. 
*مجيد مجيدي، عرب مازار، بهزاديان، حيدريان، بهشتي، 
فاتح،  زنگنه از جمله همراهان ميرحسين موسوي بودند، 
 طهماسب مظاهري، رئيس كل پيشين بانك مركزي نيز در 

اين سالن حضور داشت. 
*زاهدي وفا، كلهر، ثمره هاشمی، بهمني،  محرابيان، رحيم 

مشائي از جمله همراهان احمدي نژاد بودند. 
*به گزارش واحد مركزي خبر، هنگامي كه احمدي نژاد براي 
سوار شدن به خودرو از استوديو بيرون آمد، به ابراز احساسات 

جمعيتي كه به سود وي شعار مي دادند پاسخ گفت. 
*احمدي نژاد نيز از مناظره ابراز رضايت كرد و اداره آن را 

عادالنه خواند. 
*دقايقي بعد دو نامزد سوار بر ماشين هاي خود ساختمان 
توليد صداوس��يما را ترك كردند در حالي كه حدود 200 
نفراز خبرنگاران، عكاسان، تصويربرداران و شماري از اعضاي 
س��تاد دو طرف در محوطه حضور داش��تند. اين در حالي 
اس��ت كه طرفداران دو نامزد در مقابل مس��جد بالل صدا 
وسيما تجمع كرده، به سود نامزد خود و ضد  نامزد مقابل 

شعار مي دادند. 
*در اي��ن ميان طرفداران احمدي ن��ژاد كه جمعيت آنها 
در اين تجمع بيش��تر بود، در حالي كه نامزد خود را پيروز 
مناظره مي دانس��تند در مقابل درب مسجد بالل منتظر 
احمدي نژاد بودند. به آنها گفته ش��د احمدي نژاد از درب 
ديگر سازمان صداوسيما خارج شده است اما نپذيرفتند و 
با متراكم كردن تجمع خود خواس��تار حضور و سخنراني 

احمدي نژاد شدند. 
*دقايقي بعد اعالم ش��د احمدي نژاد قصد حضور در جمع 
هوادارانش را دارد. جمعيت با شنيدن اين خبر متراكم تر شد. 

*هنگامي كه احمدي نژاد از باالي يك وانت در مقابل درب 
بالل صداوسيما حضور يافت، طرفدارانش كه احساساتشان 
به اوج رس��يده بود به سمت وي هجوم آوردند اما مأموران 
نيروي انتظامي با زحمت فراوان تالش كردند از هجوم آنان 

جلوگيري كنند. 
*احم��دي نژاد كه ب��ه علت تراكم جمعي��ت و خودروها 
نمي توانس��ت به ميان جمعيت برود از آنان خواست آرام و 
بي سروصدا به تجمع خود پايان دهند و بعد از درب ديگر 

سازمان خارج شد. 
*در اين حال جمعيت هوادار دو نامزد در دو طرف خيابان 
وليعصر )عج( حد فاصل درب جام جم تا چهارراه پارك وي، 
بصورت پياده و يا با موتور و ماشين به طرفداري از نامزدهاي 
خود ش��عار مي دادند. اين تجمع تا ساعت حدود 4 بامداد 
ادامه يافت. در مناطق ديگر تهران نيز نظير چنين اجتماعي 
ب��ر پا بود وطرفداران دو نامزد با برداش��ت هاي متفاوت از 
نتيجه مناظره موس��وي و احمدي نژاد به نفع نامزد خود 

شعار مي دادند. 
*با وجود فشردگي فراوان اجتماع طرفداران دو نامزد، نوعي 
رشد و تحمل فكري نيز در آنها ديده مي شد، به گونه اي 
كه در حدود ش��ش ساعت ميتينگ غيررسمي طرفداران 
دو نام��زد در خيابان هاي ته��ران، هيچ حادثه  ی خاصي 

روي نداد .
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دقايقي كوتاه از س��اعت 22 گذش��ته بود ك��ه ابتدا احمدي نژاد ب��ا همراهي ياران 
هميش��گي خود يعني الهام و ثمره هاشمي، وارد سازمان صداوسيما شد. كروبي نيز 
با دو دقيقه اختالف و با مش��ايعت غالمحس��ين كرباس��چي وارد استوديو 11 رسانه 

ملي شد. 
پيش از حضور 2 كانديداي رياس��ت جمهوري، جمعي از اطرافيان و مشاوران آنها در 
البي ورودي به اس��توديو حضور يافته و مشغول گفتگو و گمانه زني بودند. اطرافيان 
كروبي در اين ميان، ضمن مش��اهده فيلم انتخاباتي دبي��ركل حزب اعتمادملي، به 
تحلي��ل آن مي پرداختن��د، هرچند كه فيلم براي اكثر آنها تك��راري بود. علي معلم، 
مرتض��ي الويري، الياس حضرتي، محمد قوچاني و البت��ه فاطمه كروبي به همراه 2 

خانم ديگر، تيم همراه اين كانديداي رياست جمهوري را تشكيل مي دادند.
كروبي با كرباسچي و احمدي نژاد به همراه الهام، به اتاق گريم مي روند. دقايقي بعد 
رينگ مناظره از س��ايرين خالي ش��ده و تنها پورحسين مجري برنامه، به آنها اضافه 

مي شود. دقايقي اندك به آغاز رسمي اين گفتمان انتخاباتي باقي است.
 در البي اس��توديو كه مزين به انواع اش��ربه و مأكوالت رنگارنگ است، دو تلويزيون 
ب��زرگ قرار دارد. اطرافيان درجه يِك دو كاندي��دا، در كنار يكديگر و البته با مرزي 
نامرئي در كنار يكديگر نشس��ته اند. بهترين س��وژه براي تصويربرداران، همين كادر 

است.
زن��گ تلفن يك لحظه ني��ز امان نمي دهد. با تذكرهاي پياپي، گوش��ي ها اصطالحاً 
سايلنت ش��ده ولي گفتگوها به شدت ادامه دارد. كرباسچي و الويري با كوله باري از 
برگه هاي مختلف، خود را براي اس��تفاده از 2 فرصت نامه رساني به كروبي آماده مي 

كنند. قوچاني، نقش نامه بر را ايفا مي كند.
 جمعي از دوس��تان قديمي كروبي كه به نظر مي رسد، سال ها با او همراه بوده اند، 

آرامش ياران جديد او را ندارند. استرس در اكثر حاضرين جوالن مي دهد.
 اولي��ن آه نصي��ب كروبيان ش��د، آنگاه كه مج��ري برنامه اعالم ك��رد احمدي نژاد 

پايان دهنده اين مناظره خواهد بود.
 بر عكس تصور ظاهري، بيان موضوع هاله نور باعث خنده اطرافيان رئيس جمهور شد. 
آنها طرح اين موضوع را فرصتي ديگر براي رد آن توس��ط احمدي نژاد مي دانستند، 
هرچن��د كه در برخي موضوعات، همچون توصيف كروبي از بوش، خنده مش��تركي 
ميان 2 طيف ش��كل مي گرفت كه تنها غايب آن، غالمحس��ين كرباسچي بود. او به 
دقت تمام حركات و س��خنان كروبي را زير نظر داشت و مطالب را شفاهاً به الويري 
منتقل مي كرد تا او آنها را مكتوب كند. بيش از 30 تماس تلفني كرباسچي، از ديد 

اهالي رسانه ها مخفي  نمي ماند.

 جواب هاي احمدي نژاد در نقد س��خنان كروبي پيرامون آمارهاي كارشناسي دولت 
و ذكر اين نكته كه "رئيس جمهور بايد كارش��ناس ارش��د باشد"، به مذاق اطرافيان 
كروب��ي خيلي خ��وش نيامد. احمدي نژاد به دبيركل حزب اعتماد ملي يادآور ش��د 
كه اگر به موضوعات آماري و اقتصادي آش��نا نباش��د، نادرس��ت بودن موضوعات را 
تشخيص نخواهد داد. تأكيد رئيس جمهور بر يكسان بودن نوع نگاه هاي آماري طي 

4 دولت اخير، جوابي از سوي نامه نگاران به كروبي نداشت.

با يك تيزهوش��ي رس��انه اي، آمارهاي احمدي نژاد مزين به پرچم ايران بود. يك بار 
كه دوربين به اش��تباه كادر ديگري را غير از آمارها نش��ان مي داد، رئيس جمهور با 

مشاهده ی سريع مانيتور حاضر در استوديو، نسبت به اين امر تذكر داد.

س��خنان كروبي درباره دوران بخش��دار بودن احمدي نژاد و مقايس��ه آن با رياس��ت 
مجل��س خود و همچنين بيان كلماتي مانند "ننه جون من " با ش��ادي همراهان او 
مواجه ش��د، به طوري كه فاطمه كروبي به تشويق همسر خود  پرداخت. معاون اول 
دولت كروبي هنوز هم واكنش��ي به فراز و نش��يب هاي مناظره رئيس جمهور ايده آل 

حاشيه هاي مناظره كروبی و احمدی نژاد
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خود نداشت.
 گرم تر ش��دن مناظره كه به لطف س��كوت مجري برنامه و البته سؤاالت چالشي دو 
طرف ايجاد شد، باعث گرديد تا عباي كروبي از روي شانه هاي او بيفتد. حاضران به 

دنبال راهي براي تذكر به كانديداي محبوب خود به منظور پوشيدن عبا بودند.
 انتظ��ار براي خنده كرباس��چي، كمي ديگر پايان يافت؛ آنج��ا كه كروبي در خالل 
س��خنان پر حرارت و س��ريع خود، ناگهان از مجري مناظره درب��اره ی مدت زمان 
سخنراني خود پرسيد و از اصطالح " چقدر شد؟" بهره گرفت. كرباسچي به اين طرز 

بيان كروبي، خنده اي روانه كرد.

گذشت نيمي از مناظره، مصرف آب را در ميان هواداران يك كانديدا باال برد.

 وقت��ي رئيس جمهور درباره تهمت زني روزنامه ی رس��مي كروبي به همس��ر خود، 
موضوعاتي را عنوان كرد و از دبيركل حزب اعتماد ملي خواست تا به اين اقدام پاسخ 
دهد، كروبي از اين موضوع اعالم بي اطالعي كرد و احمدي نژاد به او گفت كه فردي 
كه داعيه دار رياس��ت جمهوري اس��ت، چگونه از اقدام روزنامه خود بي اطالع است؟ 

قوچاني نيز به جمع مصرف كنندگان آب هاي معدني پيوست.

 دومين نامه به كروبي در س��ي امين دقيقه س��خنراني او ارسال شد. موضوع: پرونده 
دريافت 300 ميليون از شهرام جزايري.

 كروبي در خالل س��خنان خود، موضوعي را گفت كه ب��ا اظهار نارضايتي اطرافيان 
خ��ود مواجه ش��د. اين موضوع درب��اره عدم حمايت هاش��مي از وي و حمايت دبير 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام از موسوي بود. حاميان كروبي اين مسئله را تحقق 

سخنان احمدي نژاد در مناظره با ميرحسين مي دانستند.

س��ومين نامه به كروبي، ارسال ش��د. اين مسئله بر خالف قانون مناظرات كانديداها 
بود چراكه هر كانديدايي تنها حق دريافت 2 برگه جداگانه را دارد. با آنكه مشخص 
نش��د كه اين نامه به كروبي رس��يده اس��ت يا نه، اما نفس اين موضوع خالف قانون 

مناظرات بود.

 موض��وع خليج عربي چه بود؟ احمدي نژاد براي كروبي توضيح داد كه صفت عربي 
در اين اجالس به كش��ورها اش��اره دارد نه خليج و از وي خواس��ت كه اين موضوع 
را از متخصصان زبان عربي بپرس��د. جوابي از اطرافيان كروبي در نقد اين س��خنان 

شنيده نمي شد.

چانه زني كروبي براي وقت گرفتن و اس��تفاده از فرصت احمدي نژاد در جواب دادن 
به سؤاالت، به مذاق دوستانش خوش نيامد.

باالخره پس از رد و بدل شدن سخنان بسيار، احمدي نژاد با طرح اميدهاي خود از 
آين��ده ی ملت ايران و بيان برخي از ايده هاي خويش براي توس��عه و آباداني ايران، 
مناظره را به پايان برد و كروبي، دقايقي بعد با چند جواب كوتاه، رسانه ملي را ترك 
كرد. فاطمه كروبي همسر مهدي كروبي در پاسخ به درخواست خبرنگاران مبني بر 
اعالم ليس��ت دارايي اموال خانواده كروبي، به ذكر جمله "خبرنگاران محترم خسته 

نباشيد" بسنده كرد.

احمدي نژاد نيز پس از دقايقي و در حالي كه جمعيت خارج از اس��توديو به ش��دت 
متراكم ش��ده بود، به بيرون هدايت شد و پس از تقدير از حاضران، به ذكر جمالتي 

در جمع اهالي رسانه ها پرداخت.

 وي در اي��ن گفتگو با اش��اره به س��خن فردي كه گفته بود "وقت��ي احمدي نژاد به 
روس��تاها مي رود ما خجالت مي كش��يم"، اظهار داشت: معلوم است كه بايد خجالت 

بكشيد. چون شما روستاها را اين طور كرديد. باران رحمت مي باريد.

هواداران كانديداها تا پاس��ي از ش��ب به تبليغ نامزد خود پرداختند و باز هم منتظر 
22 خرداد شدند؛ "ميزان رأي ملت است."



[ویژه نامه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری]110

راه ح��ل ميانه كه تبليغ��ات را از انحصار س��رمايه داران در آورد و از طرفی 
ش��ور انتخاباتی هم كم نشود، اس��تفاده از تلويزيون )البته با حفظ بی طرفی 
و عدال��ت همه جانب��ه( در امر تبليغات اس��ت. تلويزيون يك��ی از مؤثرترين 
رس��انه ها در عصر جديد اس��ت، جعبه ی جادو دارای تواناي��ی تأثير گذاری 
زي��ادی بر روی مخاطبان و ارائه محتوای بی وقفه اس��ت. از نگاهی دقيق تر، 
تلويزي��ون به عنوان عضوی از خانواده های امروزی تبديل ش��ده اس��ت. در 

اي��ران نيز با توجه به تأثير گذاری زياد تلويزي��ون و اطمينان عموم مردم به 
رس��انه ملی، استفاده از تلويزيون به ابزار مناسبی برای اطالع رسانی به آحاد 
جامعه مبدل ش��ده اس��ت. فيلم های تبليغاتی، مناظره ها، گفتگوها و اخبار 
از طريق تلويزيون در تيراژی بس��يار گس��ترده تر از پوس��ترها، بروش��ورها، 
بيلبورده��ا و گفتگوه��ای رو در رو و س��خنرانی ها به بينندگان می رس��د و 
طي��ف گس��ترده تری از مخاطب��ان را درگير می كند. با توجه به گس��تره ی 

ريحان و علف ه�ای ه�رز
ش�يوه ی تبليغات انتخاباتی در نظام های س�رمایه داری پيش و بيش از آنکه ماهيت دموکراتيک داش�ته باشد، عمدتًا پدیده ای 
از جنس خود س�رمایه داری به ش�مار می آید. در کش�ورهایی مثل آمریکا، انگليس و فرانس�ه که قواني�ن اجتماعی در آنجا در 
س�طح احکام شرعی و آسمانی مطرح اس�ت و ادعای مردم ساالری شان را برای ملل جهان سومی رسالتی پيامبر گونه تلقی می 
کنند، پول، س�رمایه و طرفداری شرکت های بزرگ س�رمایه دار، در تبليغات انتخاباتی حرف اول را می زنند. یعنی هيئت حاکمه 
چنين کش�ورهایی در درجه اول نماینده س�رمایه داران است و حافظ منافع آنان در برابر مردم، چه مردم داخلی باشد، چه مردم 
کش�ورهای خارجی. در این بين نباید فراموش کرد که به هر حال تبليغات انتخاباتی یک مس�ئله کامًا حرفه ای اس�ت که نقش 
پول و س�رمایه را در آن نمی توان نادیده گرفت. کس�انی که خود را در معرض گزینش و انتخاب توده مردم قرار می دهند برای 
معرفی و شناس�اندن خود به دیگران نياز به تبليغات دارند و این تبليغات خواه – ناخواه، فوق العاده هزینه بر اس�ت. بنابراین در 
نظام های مردم س�االر این خطر هميش�ه وجود دارد که عناصر سرمایه داری مصالح و منافع عامه ی مردم را به سود خود تهدید 

کرده و تحت تأثير قرار دهند.

  نعمت اهلل س�عيدی
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مخاطبان و قدرت تأثيرگذاری اين رس��انه نامزدها حس��اب جداگانه ای برای 
آن ب��از كرده اند مخاطبان نيز با اش��تياق و ح��رارت، پی گيری محتوای اين 

برنامه ها را در دس��تور كارهای روزمره خود قرار می دهند.
همچنين اس��تفاده مؤثر و گسترده نامزدهای انتخاباتی از تلويزيون به عنوان 
ابزار مناس��بی برای تبليغ در درجه نخس��ت وابس��تگی آنان را به عامل پول 
و س��رمايه كاه��ش داده، ثانياً امكان برقراری عدالت بين احزاب سياس��ی را 
فراه��م نموده و عالوه بر مزيت های ديگر می تواند هزينه كلی هر انتخاباتی 

را كاه��ش ده��د.
 اس��تفاده مؤثر و حرفه ای تر س��تاد انتخاباتی آقای خاتمی از فيلم تبليغاتی 
را باي��د آغاز حضور جدی تر تلويزيون در امر انتخابات رياس��ت جمهوری به 
ش��مار آورد. هم زم��ان با اين مورد می توان به پر رنگ تر ش��دن نقش نهاد 
دانش��گاه اش��اره كرد. در نهمين دوره با توجه به تنوع جالب توجه احزاب و 
نامزده��ا از نظر افكار و برنامه ها، نق��ش نهادهايی اجتماعی مثل روحانيت و 

دانش��گاه محدودتر ش��د و مخاطبان عام بيشتر به صدا و سيما وابسته شدند. 
برنام��ه ه��ای نامزدها در دوره های نهم و دهم، عمدتاً از طريق صدا وس��يما 
بود كه به دست مخاطبان نهايی می رسيد و در انتخاب و گزينش آنان نقش 
داشت. نكته بسيار جالب  توجه در دهمين دوره انتخابات به نقش ستادهای 

تبليغات��ی و نهادهای مذهب��ی و اجتماعی اي��ران معاص��ر ب��از م��ی گ��ردد. 
واقعيت اين اس��ت كه اين ستادها و نهادها از دوره نهم به بعد نقش چندانی 
در افزاي��ش تع��داد كّم��ی هواداران ه��ر نامزد نداش��تند. يعنی ف��ی المثال 
مخاطبان عام توده مردم نه مس��تقيماً از نهاد دانش��گاه تأثير می گرفتند، نه 
مس��اجد و روحاني��ت. چرا كه اصوالً تفكيكی از اي��ن نوع بويژه در دوره اخير 
بين هواداران وجود نداش��ت، هر نامزدی با شدت و ضعف كمتر يا بيشتر می 
توانس��ت در بي��ن هر يك از طيف های اجتماع��ی موجود هوادار جذب كند. 
)تا جايی كه مثاًل اصالح طلبان نگران از دس��ت دادن رأی ايرانيان خارج از 

كش��ور بودند و اصولگرايان نگران رأی رزمندگان زمان جنگ( 
نه آقای احمدی نژاد در بين اقش��ار مرفه تر جامعه بدون رأی بود، نه رقيب 

اصلی ايش��ان در بين توده مردم متوس��ط به پايين جامعه.

بتابراين متأس��فانه تنها كاركرد جدی س��تادهای انتخابات��ی اين دوره صرفاً 
محدود ش��د به تهييج بيش��تر عواطف و احساسات هر يك از هواداران نسبت 
ب��ه نامزد م��ورد نظر خويش. يعنی عماًل اين س��تادها تنه��ا كاری كه كردند 
هوادارت��ر ك��ردن يك هوادار بود، ن��ه تكثير و افزايش تع��داد آنها. به همين 
دلي��ل مردم هم��ان رأی ابتدايی خويش را فقط با عالقه و تعصب بيش��تر به 
داخ��ل صندوق انداختند. البته اين مس��أله به خودی خود نه تنها مش��كلی 
نيس��ت، كه بركات فراوانی نيز در ادامه راه كش��ور به س��وی آينده روش��ن 
خواهد داش��ت. حداقل اينك��ه پيروز نهاي��ی چنين انتخابات��ی اوالً از وجود 

هواداران و پشتيبانان جدی تری در بين توده مردم برخوردار است، در ثانی 
نس��بت به منتقدان از همان نس��بت جدی تر خود، قاعدتاً دقت بيش��تری را 
در پيش خواهد گرفت. تنها ش��رط الزمه وجود بركات ياد شده اين است كه 
ه��ر دو طرف به قواعد اوليه بازی باز گردند و بپذيرند كه فعاًل دوره انتخابات 
به پايان رس��يده و جهت گيری های خرد و كالن سياسی كشور بايد طبيعتاً 

وارد همين مرحله ش��ود. 
اگ��ر همين نگاه اجمال��ی را ادامه دهيم، فيلم تبليغات��ی آقای كروبی را بايد 
بيش��تر وابس��ته به مؤلفه های ذوقی و زيبايی شناس��انه بداني��م، تا رويكرد 
اس��تداللی و منطق��اً متقاعد كننده ی مخاطب هدف. كارگردان و مش��اوران 
اي��ن فيل��م در درجه نخس��ت عواطف مخاط��ب را هدف گرفت��ه و بر توجيه 
فك��ری و منطق��ی او كمت��ر تمركز داش��تند. متن نريش��ن فيلم كه توس��ط 
گوينده ای خانم اجرا می ش��د ضعيف نبود، اّما با توجه به اتكای بيش��تر فيلم 
بر اين نريش��ن به هيچ وجه كافی به نظر نمی رس��يد. اوج كلمات و جمالت 

گوين��ده متن نريش��ن اين بود كه: آق��ای كروبی هم م��ی توانند يك رئيس 
جمهور باش��ند، ن��ه اينكه حتماً بايد باش��ند! احتماالً كارگردان و مش��اوران 
فيل��م مواردی چون كهولت س��ن و عدم توان جس��می الزم برای يك رئيس 
جمهور را در مورد آقای كروبی مهم ترين موانع احتمالی موجود بر س��ر راه 
پيروزی ايش��ان فرض كرده بودند و س��عی داش��تند با اين فيلم پاس��خگوی 
چنين مش��كالت و موانعی باش��ند! در گام بعدی، حداكث��ر پيام های ايجابی 
فيلم مذكور در مواردی چون وجود حافظه قوی و ش��خصی، توانايی استفاده 
ايش��ان از كارشناس��ان و نخبگان سياس��ی و ارتباط گرفتن مؤثر با آن قشر، 
يا م��واردی همچون توان باالی چانه زنی سياس��ی و ارتباط قديمی با طبقه 
مديران و مس��ؤالن خالصه می ش��د. مهم ترين اش��تباه تاكتيكی اين فيلم و 
مناظ��ره ه��ای بعدی آقای كروبی ع��دم تمركز و اختص��اص ضريب الزم در 
راستای شعار نفری هفتاد هزار تومان يا استراتژی تغيير بود. در واقع به نظر 
نگارنده تنها ش��انس جدی ايشان برای جلب گس��ترده هوادار، بويژه در بين 
اقشار متوس��ط به پايين همان ش��عار قديمی پول نقد ماهيانه بود. مشاوران 
ايش��ان بيش��تر در حال و هوای دوره قبلی انتخابات بودند و كمتر به شرايط 

متفاوت امروز جامعه اهتمام داش��تند. يك اشتباه ديگر ايشان بالفعل گرفتن 
ظرفي��ت بالق��وه جذب مخاط��ب قومی بود و عدم صرف ان��رژی الزم در اين 
زمينه چهره های مديريتی و سياس��ی و نس��بتاً مشهوری كه از آقای كروبی 
حمايت كرده بودند؛ در فيلم تبليغاتی ايش��ان به گونه ای به تصوير كش��يده 
ش��ده بودن��د كه قبل از آنكه مخاطب را جذب ش��خصيت آق��ای كروبی )كه 
قاعدتاً هدف اصلی فيلم محس��وب می ش��د( كنند، خود اين افراد را تبليغ يا 
تبرئه می كردند. واضح ترين مثال اعالم نظرهای آقای كرباس��چی )ش��هردار 
اس��بق تهران( بود. قس��مت های مربوط به آقای كرباس��چی در فيلم ايشان 

حامي�ان آق�ای كروب�ی در فيل�م تبليغات�ی ايش�ان ب�ه گون�ه ای ب�ه تصوي�ر كش�يده ش�ده 
بودن�د ك�ه قب�ل از آنك�ه مخاط�ب را ج�ذب ش�خصيت آق�ای كروب�ی )ك�ه قاعدت�ًا ه�دف 
اصل�ی فيل�م محس�وب م�ی ش�د( كنن�د، خ�ود اي�ن اف�راد را تبلي�غ ي�ا تبرئ�ه م�ی كردن�د.
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را چهره ای در عرض ش��خصيت آقای كروبی نش��ان می داد، نه حامی پشت 
سرش��ان. گويی ناخواسته و بسيار ظريف در اين فيلم چنين القا شده بود كه 
چهره های معروف حامی آقای كروبی به اكراه و از س��ر ناچاری پش��ت س��ر 
ايش��ان قرارگرفته اند و اين موضوع چن��دان ارتباطی به توانايی آقای كروبی 

در ارتباط گرفتن با چنين چهره ها و كارشناس��ان خبره ای ندارد. 
در  مجموع، فيلم تبليغاتی آقای كروبی كار متوس��طی به نظر می رس��يد كه 
با توجه به ش��رايط موجود نتوانس��ت نقش مؤثری در جذب رای برای ايشان 
داش��ته باش��د. اين فيلم فقط وقتی می توانس��ت مفيد باشد كه آقای كروبی 
طي��ف قابل توجهی از هواداران را جذب خود كرده و حاال صرفاً مترصد وارد 
كردن ضربه نهايی باش��د ب��رای تصميم گيری قطعی مخاطب، در صورتی كه 
واقعي��ت موجود چي��ز ديگری بود و هنوز جمعيت قابل توجهی كه برای رأی 
دادن به ايش��ان مردد باش��ند ش��كل نگرفته بود. فيلم تبليغاتی آقای كروبی 
بايد تالش می  كرد هوادار اوليه جذب كند، نه اينكه چنين هواداران فرضی 
ای را مصم��م و قطعی نمايد. در مناظره ه��ای بعدی آقای كروبی نيز همين 
خط��ای تاكتيك��ی ادامه يافت و ايش��ان قب��ل از آنكه بتوانند خ��ود را برای 
مس��ند رياس��ت جمهوری انتخاب اصلح معرفی كنند، ب��ر مواضع انتقادی و 
س��لبی نس��بت به ديگر رقبا تكيه داش��تند. اين تاكتي��ك تبليغی فقط وقتی 
می توانس��ت در جذب آراء موفق باش��د كه ايشان در حد الزم از توان فردی 

و شايس��تگی های ش��خصی برخوردار بوده و دراين زمينه به قدر كافی مانور 
تليغی داد. در غير اين صورت همان طور كه عماًل ش��اهد بوديم ايش��ان فقط 
در اي��ن حد نقش بازی كرد ك��ه موافقان خويش را به اردوی هواداران آقای 
موس��وی و مخالفان را به جمع هواداران آقای احمدی ن��ژاد راهنمايی كند. 
ش��ايد عدم توجه به نقاط ضعف فاحش ياد ش��ده در تاكتي��ك های تبليغی 
ايش��ان بود كه پذيرش نتيج��ه نهايی انتخابات را برای آقای كروبی مش��كل 

ك��رده ب��ود! در صورتی كه در نقد و بررس��ی تاكتيك ها و مواض��ع تبليغاتی 
آقای موس��وی خواهيم ديد كه بخش عم��ده ی توان و انرژی تبليغاتی آقای 
كروبی، عماًل فقط در حد مكمل نه چندان مؤثری برای آقای موس��وی نقش 
ايف��اد نمود. در اين ش��رايط و با توجه به موارد ياد ش��ده، دس��ت كم برای 
ش��خصی مث��ل نگارنده وجود هم��ان حدوداً 1درصد  رأی ني��ز كمی عجيب 
ب��ه نظر می رس��د! يعنی توجيه اين مطلب خيلی دش��وار اس��ت كه چرا آن 
ي��ك درصدی كه ب��ه آقای كروب��ی رأی دادند به آقای موس��وی رأی نداده 
ان��د! به عبارت ديگ��ر، برخالف تصور اوليه رقيب اصلی آق��ای كروبی را بايد 
آقای موس��وی در نظر گرفت. در صورتی كه ايش��ان عمدتاً و اشتباهاً با آقای 
احمدی نژاد رقابت كرد و توان وانرژی تبليغاتی خود را هدر داد. اگر ش��عار 
اصلی ايش��ان را تغيير در نظ��ر بگيريم قطعاً در نظر عم��وم مخاطبان، آقای 
موس��وی در اين رابطه انتخاب اصلح بود. همين طور شعارها و مواضعی مثل 
آزادی های ش��هروندی و غيره. شرح و تفس��ير بيشتر اين موارد را به مجالی 

ديگر می س��پريم و به فيلم تبليغاتی آقای موس��وی می پردازيم. 
 ب��ا نگاهی گذرا ب��ه فيلم تبليغاتی آقای موس��وی می تواني��م آن را ضعيف 
تري��ن نمونه دهمين دوره انتخاب��ات معرفی كنيم. ش��ايد در بدو امر چنين 
اع��الم نظری عجيب فرض ش��ود، اما برای توضيح مطلب الزم اس��ت به يك 
نكته اش��اره نمايي��م. همان طور كه پيش از  اين اش��اره كرديم بنا بر داليل 
متع��ددی آق��ای احمدی نژاد را بايد از همان ابتدا مه��م ترين بخت پيروزی 
اين انتخابات بدانيم. حداقل اينكه موضع گيری ش��ديد هر س��ه رقيب نسبت 
به ايش��ان گواه و روش��ن اين ادعا اس��ت. اگر به جای س��ه رقيب بنا می شد 
ده ه��ا رقي��ب در برابر آقای احمدی نژاد قد علم كنند، بی ش��ك نخس��تين 
موضع مش��ترك تمام اين رقبا اتخاذ مواضع سلبی و انتقادی نسبت به ايشان 
بود. چه اساس��اً نمی توان تصور كرد كه يك رقيب با آقای احمدی نژاد )كه 
از قبل رئيس جمهور بوده اس��ت( موافق باش��د و اصاًل در انتخابات ش��ركت 
كند. اين يك مصداق آش��كار نفی غرض اس��ت. پس نفس ش��ركت كردن و 
كانديدا ش��دن يك فرد در چنين ش��رايطی به هر حال حكايت از سطحی از 
انتق��اد دارد. نكته مذكور اين اس��ت كه مواضع انتقادی در چنين ش��رايطی 
ش��رط الزم اس��ت اما كافی نيست. نسبت به هر ش��خص، مدير، صاحب نظر 
ي��ا حاكم و مس��ئولی می ت��وان حرف های انتقادی داش��ت، ام��ا يك نامزد 
انتخابات��ی در اين ش��رايط نمی آيد ك��ه صرفاً انتقاد كند. او با نامزد ش��دن 

خ��ود، خواهی – نخواهی اعالم حضور كرده اس��ت كه ب��ه جای رقيب اصلی 
بر مس��ند رياست جمهور بنش��يند. يعنی مخاطب می خواهد بداند كه در هر 
عملك��رد غلط و نقد پذيری عملكرد صحيح چيس��ت و اي��ن كانديدا در اين 
زمين��ه چه نظ��ری دارد. به عنوان مثال اگر آقای احم��دی نژاد نيز به برخی 
از خطاه��ای تاكتيك��ی در تبليغاتش تن در نم��ی داد، در برابر حجم انبوهی 
از انتقاده��ای رقب��ای مقابل خيلی راحت می توانس��ت اين م��وارد را نتيجه 

پ��ركاری و عمل گرايی دلس��وزانه دولت خويش ياد كن��د. مثاًل خيلی راحت 
در براب��ر انتق��اد مربوط به انحالل س��ازمان برنامه و بودجه )يا تغيير ش��كل 
س��ازمان( به مش��كالت نفس گير و كش��نده نظام و بروكراتيك كشور اشاره 
كند. آقای موس��وی در اين مورد فقط وقتی می توانست نظر قطعی مخاطب 
را جذب كند كه واضح و دقيق بگويد اگر انحالل اين س��ازمان نه، پس چه؟! 
چه راهی وجود دارد كه هم از بی نظمی اداری جلوگيری كنيم، هم در انبوه 

تارهای عنكبوتی نظام ديوان س��االری دس��ت و پا نزنيم. 
متأسفانه در طول سال های اخير بسياری از نخبگان ما خرد جمعی اكثريت 
اف��راد جامعه ايران را دس��ته كم گرفته اند و خيل��ی از آنها حتی عقب تر از 
ت��وده م��ردم گام بر می دارند. فيل��م انتخاباتی آقای موس��وی ثابت می كرد 
كه مش��اوران و استراتژيست های پشت سر ايش��ان هنوز نتوانسته اند فكری 
اساس��ی برای كف��ه ديگر ترازوی مواض��ع انتخاباتی و تبليغ��ی خويش يعنی 
مواضع ايجابی كنند و بس��يار بيش��تر از حد الزم بر مواضع سلبی و انتقادی 

درص�دی  ي�ک  آن  چ�را  ك�ه  اس�ت  دش�وار  خيل�ی  مطل�ب  اي�ن  توجي�ه 
ان�د! ن�داده  رأی  موس�وی  آق�ای  ب�ه  دادن�د  رأی  كروب�ی  آق�ای  ب�ه  ك�ه 
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تكي��ه كرده اند. به عنوان نمونه، ش��عار قانون گرايی و بازگش��ت به قانون از 
طرف آقای موس��وی يك اس��تراتژی كاماًل مبهم بود ك��ه بايد همان وضعيت 
قبلی با همان مش��كالت، عقب افتادگی ها آسيب ها و غيره كه سال ها مورد 
انتق��اد اكثري��ت صاحب نظران و دلس��وزان نظام بوده و هس��ت تحت عنوان 

مبهمی به نام قانون گرايی حفظ ش��ود و تداوم پيدا كند؟
آقای موسوی اصلی ترين رقيب شانس اول اين انتخابات يعنی آقای احمدی 
نژاد بود. يكی از انتقادها نس��بت به ايشان حضور عجوالنه در صحنه سياست 
و ع��دم فرصت ب��رای فكر كردن و ارائ��ه دادن يك برنامه جام��ع و مؤثر در 
اداره كش��ور اس��ت. فيلم انتخاباتی ايش��ان ب��ه جای اينكه به اي��ن انتقادات 
جدی پاس��خ دهد و نش��ان دهد كه آقای موس��وی از مدت ها قبل در صدد 
اص��الح امور اجرايی كش��ور ب��وده و برنامه های او در اي��ن زمينه عجوالنه و 
مربوط به يكی دو ماه اخير نيس��ت، چني��ن القاء می كرد كه برعكس، گويی 
ايش��ان همين دو سه روز قبل برای تصدی پس��ت رياست جمهوری تصميم 
قطعی گرفته اند! عجيب ترين خطای تاكتيكی س��تاد تبليغاتی ايشان تمركز 
ش��تاب زده بر مس��ائلی بود كه دقيقاً يكی دو روز قب��ل و در جريان مناظره 
رو در رو با آقای احمدی نژاد اتفاق افتاده بود. حداكثر اس��تفاده تبليغاتی از 
اين موارد می توانس��ت در حد چاش��نی مختصری توجيه پذير باش��د. اما در 
ع��وض، فيلم تبليغاتی آقای موس��وی )كه اكثريت مخاطب��ان را بنابر داليلی 

بی صبرانه تش��نه و منتظر ديدنش كرده بود( تبديل به معجونی شده بود كه 
حجم عمده اش چاشنی و ادويه است. گارگردان فيلم در واقع به جای نمك 
ريختن در دس��ت پخت خود، اندكی غ��ذا به نمك اضافه كرده بود! اوج فيلم 
و حج��م عمده آن ازنظر محت��وای كيفی و هنری اختص��اص به صحنه هايی 
از مناظره اخير آقايان موس��وی و احمدی نژاد داش��ت و ناخواسته مهر تأييد 

ديگ��ری از آب در آمده بود بر انتقاد از ش��تابزدگی و بی برنامگی نس��بت به 
آقای موس��وی. اين فيل��م ثابت می كرد كه حداقل از نظ��ر مواضع تبيلغاتی 
س��تاد آقای موسوی اس��تراتژی مش��خص و از پيش تعيين شده ای ندارد و 
بيش��تر متكی به پيش��امدها و موج هايی اس��ت كه ماهيتی ژورناليستی و به 
روز دارن��د. در واق��ع اين فيلم نيز نس��بت به فيلم آق��ای كروبی دچار همان 
خط��ای تاكتيك��ی، اما از اين س��وی بام ش��ده بود. در مورد آقای موس��وی، 
برعك��س آقای كروبی، جامع��ه مخاطب مردد از قبل ش��كل گرفته بود. اين 
فيل��م ب��ه هيچ وجه ظرفي��ت جدی آن را ايج��اد نكرد كه طي��ف های قابل 
توجه��ی از هواداران ترديد كرده آقای احمدی نژاد را به قطعيت و پيوس��تن 
به اردوی ايش��ان وادار كند. بلكه برعكس، نگاه طيف های مذكور را به طرف 
رقيب معطوف و منتظر ش��نيدن حرف ها و پاس��خ ه��ای آقای احمدی نژاد 

نم��ود.
يكی ديگر از مش��كالت اساس��ی فيلم مذكور اين بود كه به نظر می رس��يد 

زمان و قس��مت های متعددی از فيلم بالتكليف مانده است و عمدتاً به تكرار 
چند پيام معدود اوليه )و نسبتاً مبهم( می پردازد. فيلم های تبليغاتی از نظر 
مبانی حرفه ای تفاوت خاصی با هنر س��ينما ندارند. يك اثر س��ينمايی موفق 
فيلم��ی اس��ت كه زمان را برای مخاطب فش��رده و متوقف كن��د. يعنی فيلم 
س��ينمايی 90 دقيقه ای هرچه از نظر روايت هنری و مبانی زيبايی شناس��ی 
قوی تر باش��د، از نظر زمانی برای مخاطب كوتاه تر می ش��ود و شما احساس 
می كنيد 20 10 دقيقه بيش��تر طول نكش��يده و زمان فش��رده و س��ريع تر 
گذش��ته اس��ت. يك فيلم ضعي��ف بر عكس عمل م��ی كند. فيل��م تبليغاتی 
آقای موس��وی نيز دقيقاً همين مشكل را داش��ت مخصوصاً با توجه به سطح 
توق��ع مخاطب كه طبيعتاً در مورد اين فيلم بر انگيخته ش��ده و باالتر از حد 
معم��ول بود. صحنه های طوالنی و تكراری از حضور آقای موس��وی در بين 
هواداران، تكرار و تمركز بيش از حد در چند صحنه مربوط به مناظره قبلی، 
صحن��ه ها و فرآيند های مربوط با اصل مس��ئله انتخابات، مثل مناظره های 
يك هنرپيش��ه زن و 2 خانم ديگر )اگر چه نس��بتاً مش��هور( كه بيشتر حال 
و هوايی در راس��تای بحث های صرفاً روش��ن فكری و فمنيس��تی داش��ت و 
چس��باندن اينها با ش��خصيت اصلی فيلم و اهداف و اس��تراتژی های تبليغی 
آن خيلی دش��وار به نظر می رس��يد، لبخند زدن يا مرتب كردن س��ر و وضع 
نسبتاً طوالنی مدت آقای خاتمی در برابر دوربين، استفاده ضعيف از حمايت 

آق��ای خاتمی تا جايی كه ابزاری به نظر می رس��يد، ع��دم وجود يك محور 
طولی و س��رنخی كه فرايند های پراكنده فيلم را در كنار هم حفظ كند و به 
كليت روايی كار س��ر و س��امان دهد، بالتكليف به نظر رسيدن كارگردان در 
مورد حد و حدود مش��خص مواضع انتقادی، حضور ناخواسته و نامحسوس و 
در عي��ن ح��ال پر رنگ آقای احمدی نژاد )به بهان��ه مواضع انتقادی( در كل 

فيلم كه علی رغم نيت اصلی كارگردان بخش عمده ای از توجيه ش��خصيت 
قهرمان فيلم يعنی آقای موس��وی را صرفاً مش��روط و وابس��ته ی جنبه های 
منف��ی رقيب كرده بود و چنين القاء می كرد كه اگر آقای احمدی نژاد نبود، 
ض��رورت خاصی ب��رای حضور قهرم��ان فيلم وجود نداش��ت و موارد ديگری 
از اي��ن دس��ت، ضعيف ترين فيل��م تبليغاتی اين دوره را رق��م زده بود. اينها 
اشكاالت و خطاهايی بود كه اتفاقاً در مورد مناظره های بعدی آقای موسوی 
ني��ز تداوم يافت و به نظ��ر نگارنده اگر آقای رضايی ب��ه مجموع اين مواضع 
س��لبی و انتقادی سر و سامانی منطقی و ش��كلی دلسوزانه نمی بخشيد، غير 
از عاطفی و احساس��اتی كردن فضای كلی انتخابات حاصل ديگری نداش��ت. 
به عبارت ديگر نگارنده معتقد اس��ت بخش قابل توجهی از آرايی كه در سبد 
آقای موس��وی ريخته شد را آقای رضايی كس��ب كرد يا قطعيت بخشيد، كه 
شرح آن مفصل اس��ت. آقای محسن رضايی از بسياری جهات يكی از پديده 
منحص��ر به ف��رد اين دوره از انتخابات بود و پيچي��ده ترين نقش را بر عهده 

استراتژيس�ت های  و  مش�اوران  ك�ه  ك�رد  م�ی  ثاب�ت  موس�وی  آق�ای  انتخابات�ی  فيل�م 
ديگ�ر  كف�ه  ب�رای  اساس�ی  فك�ری  ان�د  نتوانس�ته  هن�وز  ايش�ان  س�ر  پش�ت 
كنن�د.  ايجاب�ی  مواض�ع  يعن�ی  خوي�ش  تبليغ�ی  و  انتخابات�ی  مواض�ع  ت�رازوی 
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داش��ت. به طوری كه اگر فرضاً امكان داشت يك هفته ديگر فرصت تبليغات 
نامزدها تمديد ش��ود قطعاً فضا س��ه قطبی می ش��د، يا در واقع همان فضای 
سه قطبی تثبيت می گرديد طوری كه در ازای هر يك نفر از رأی دهندگان 
به آقای احمدی نژاد 2 يا 3 نفر از هواداران آقای موس��وی به قطعيت نهايی 
ب��رای هواداری آقای رضايی می رس��يدند. مهمترين اش��تباه تاكتيكی آقای 
رضايی از نظر اس��تراتژی تبليغاتی )مثل آقای موسوی و كروبی( عدم رقابت 
ج��دی تر با 2 رقيب ديگر، غير از آقای احمدی نژاد بود در اين صورت حتی 
اگ��ر فرض كنيم انتخابات به مرحله دوم می كش��يد، قطعاً آقای موس��وی با 
فاصله و ش��دت بيش��تری شكس��ت می خورد چرا كه جريان اصالح طلبی با 
توج��ه ب��ه نقطه  ضعف های قديمی اش هنوز نتوانس��ته به درس��تی قد علم 
كند و به اين زودی ها شانس��ی برای تصدی دوباره صندلی رياست جمهوری 
نخواهد داش��ت. در مورد فيلم تبليغاتی آقای رضايی نيز دقيقاً همين مشكل 
وجود داش��ت و ايش��ان فرصت چالش ج��دی با مواضع اص��الح طلبان را از 
دس��ت داد. آقای رضايی به راحتی می توانست به همان ميزانی كه با آرامش 
منطق��ی دولت نهم را نقد می كند )هم��ان جنس انتقادی كه هر نوع دولتی 
به آن نياز دارد و بايد اس��تقبال كند( با ابهامات يا مش��كالت مواضع اصالح 
طلب��ان نيز وارد چالش جدی ش��ود. چنين رويكردی حتی می توانس��ت به 
تع��داد نهاي��ی و درصد هواداران دولت موجود بيفزاي��د كه با توجه به حضور 
افتخار آميز و درخش��ان حدوداً 85 درصدی مش��اركت مردمی بقول معروف 

نوٌر علی نوٌر می ش��د. چه طبيعی اس��ت كه هرچه تعداد و در صد نهايی رأی 
دهن��دگان به ي��ك رئيس جمهور افزاي��ش يابد به همان مي��زان اقتدار بين 
المللی و نش��اط مديريت داخلی مس��ائل خرد وكالن كش��ور افزايش خواهد 
ياف��ت. اگر چه در همين وضعيت فعلی نيز غير از اين نيس��ت و بويژه از نظر 
بي��ن الملل��ی دير يا زود جهان مجبور اس��ت در برابر ش��كوه اين حضور 85 
درصدی ُكرن��ش كند. حال فيلم تبليغاتی آقای احمدی نژاد. متأس��فانه اين 
فيل��م نيز چندان قوی نبود اما در نس��بت با فيلم های ديگ��ر بويژه از جنبه 
های روايی و هنری كمتر اش��كال داش��ت، هرچند از نظر اس��تراتژی تبليغی 
نقاط ضعف فراوانی داشت. ژاپنی ها در مسائل صنعتی و تكنولوژيك شعاری 
دارند كه بس��يار مناس��ب با شرايط حاضر كشور ما اس��ت. آنها می گويند ما 
هيچ كاری را به دليل نداش��تن تجربه كاف��ی متوقف نمی كنيم. آن را انجام 
می دهيم و اگر به مش��كلی ج��دی برخورديم، در دفعات بعدی آن را اصالح 
می كنيم. يعنی همان قدر كه امكان دارد اش��تباه كنيم، امكان دارد اش��تباه 
نكني��م. تكنول��وژی و علوم تجربی در واقع يعنی راه آزمون وخطا. كس��ی كه 
نم��ی خواهد هيچ وقت اش��تباه كند نمی خواهد واقع��اً كار كند. الغرض، در 
برابر س��يل انتق��ادات منطقی و مغرضانه در برابر دولت نهم اگر دلس��وزانه و 
منصفانه نگاه كنيم اصل ماجرا همين اس��ت. در انقالب اس��المی ما كارهای 
نكرده بس��ياری روی زمي��ن مانده اس��ت. اعتماد به نفس »ما م��ی توانيم« 
مهمترين س��رمايه و اصلی ترين ش��عار م��ا بويژه در مورد مس��ائل عمرانی، 
اعتقادی و اقتصادی اس��ت. مديران و كارشناس��ان مختلف نظام ما به همان 
مق��داری كه نيازمن��د نظارت انتقادی جدی و مداوم هس��تند، به ش��جاعت 

منطقی و جس��ارت انقالب��ی محتاجند. اين دو كفه ت��رازو نبايد خيلی باال و 
پايين ش��ود. به عنوان مثال دولت نهم در روس��تاهای محروم كشور كارهای 
زي��ادی كرده و دس��ت كم نس��بت به اين موض��وع اهتمام جدی داش��ته. تا 
روس��تاها و كش��اورزی ما رونق نگيرد اس��تقالل اقتصادی و امنيت داخلی و 
خارجی كش��ور تحقق واقعی نخواهد يافت. در علم جغرافيا ش��هر و روستا را 
دو نهاد كاماًل وابس��ته به هم و در هم تنيده می دانند. رونق واقعی يك شهر 
وابسته به آبادانی و رشد پايدار ده ها و صدها روستای اطراف آن شهر است. 
فيل��م تبليغات��ی آقای احمدی ن��ژاد از نظر بخش های درون��ی و زمان بندی 
عمدتاً بر امتياز مردمی بودن ايش��ان تأكيد داش��ت و حول محور رساندن اين 
پي��ام ش��كل گرفته بود. در صورتی ك��ه اين موضوع ب��رای مخاطب تا حدود 
زيادی از قبل اثبات ش��ده و نيازی به اين همه تأكيد نداش��ت. اتفاقاً يكی از 
انتقادها نس��بت به آقای احمدی نژاد عدم ارتباط ايش��ان ب��ا نخبگان بود، نه 
توده مردم عادی به همين خاطر اوالً نيازی به صرف اين همه انرژی از طرف 
فيل��م نبود، در ثانی هم��ان مقدار كمتر نيز، بايد ب��ه كيفيت اين موضوع می 
پرداخت، نه كميت آن و س��عی می كرد نش��ان دهد اين ويژگی مردمی بودن 
ايشان ريشه در فضايل اخالقی و آرمان های انقالبی و اسالمی دارد. در مورد 
بخش های مربوط به س��فرهای اس��تانی نيز همين خطای تاكتيكی مشخص 
بود. فيلم بايد بيشتر بر زوايای كاربردی و كارشناسی سفرهای استانی تمركز 
می كرد، نه مواردی مثل ديدارهای مردمی و حل مش��كالت موردی و فردی 

اقش��ار مردم. قس��مت های مربوط به ايرانيان خارج از كش��ور از نظر اهداف 
محتواي��ی فيلم مبه��م و بال تكليف بود. صرف اينكه برخ��ی از اين هموطنان 
نظ��ر مثبتی نس��بت به قهرمان فيلم دارند بر چه اه��داف تبليغی واضحی می 
توانس��ت داللت داشته باشد؟ تجمل ستيزی نيز ظاهراً يكی ديگر از پيام های 
مورد نظر فيلم بود كه بيشتر موردی و بر حسب اتفاق به تصوير كشيده شده 
بود. همين طور هنردوس��تی آقای احمدی نژاد يا نظر مثبت ايشان نسبت به 
قوميت ها و مذاهب خيلی ابتدايی و بس��يار كم عمق و ظاهری مطرح ش��ده 
ب��ود. تنها آيتم برجس��ته و مؤثر و منطبق بر زيبايی شناس��ی فيلم س��كانس 
مربوط به منزل ش��خصی و باغچه س��بزی كاری ب��ود و آن تصاوير مربوط به 
علف های هرزی كه با ريحان خيلی مشابه بودند و در ميزانی معقول حكايت 
از ظرافت و هوش��مندی برخورد با چنين پديده ای در موارد مشابه اجتماعی 
و انقالبی داشت. اين سكانس با بيانی هنرمندانه و غيرمستقيم ظرفيت تأويل 
پذيری فوق العاده ای ايجاد می كرد و می توانست شخصيت قهرمان داستان 
را از مظلومي��ت در نق��د و اعتراض ها گرفته تا ماهيت حس��اس بس��ياری از 
موضع گيری ها، تدبير و درايت در برخورد با دشمنان و مغرضان و .... نمايش 
دهد. ) اينكه علف های هرز می توانند خود را ش��بيه به ريحان و سبزی های 
خوراكی در آورند و از رانت آب و خاك و امكانات باغچه )ايهام ظريفی از امام 
ملت، اس��تفاده كنند و قهرمان فيلم باغبانی اس��ت كار كش��ته و دلسوز و الی 
آخر(. در مجموع تنها حس��ن اصلی اين فيلم را با توجه به بخش های خنثی 
متعدد می توان كمتر اشتباه كردن دانست. حكايت همان زنبور درشت مورد 

نظر ش��يخ اجل، كه: باری چو عس��ل نمی دهی، نيش مزن!  
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خواب آش�فته
         غ�رب
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زمانی كه باراك اوباما، نخس��تين رئيس جمهور سيه 
چرده آمريكا با ش��عار تغيي��ر )Change( وارد كاخ 
سفيد شد، بس��ياری در جهان منتظر بودند همانطور 
كه رنگ چهره رئيس كاخ س��فيد عوض ش��ده است، 
سياس��ت های او نيز رنگ جدي��دی بگيرد. اين توقع 
البته بيش از همه، در زمينه ديپلماس��ی و سياس��ت 
خارج��ی آمريكا ب��ود. جايی كه بوش پس��ر با حمله 
به افغانس��تان و عراق به بهانه مبارزه با تروريس��م و 
كش��تار ش��مار زيادی از مردم بی دفاع و دخالت در 
جای جای جهان از جمله ايران، كارنامه پر اشتباهی 
بر جای گذاش��ته بود. اين عملكرد آنقدر پر خطا بود 
ك��ه باراك اوبام��ا تنها با طرح ادعای تغيير و ژس��ت 
جدي��د توانس��ت آرای آمريكايی ه��ا را جذب كند و 
در مارات��ن انتخاباتی بر مك كي��ن، نامزد جمهوری 

خواهان پيروز ش��ود.
يك��ی از اولين س��ؤاالتی كه در اذه��ان تحليل گران 
سياس��ی مطرح ش��د اين ب��ود كه رويكرد سياس��ت 
خارج��ی آمريكا در قب��ال جمهوری اس��المی ايران 
چه خواهد بود؟ آيا رويه گذش��ته يعنی تقابل و مانع 
تراش��ی بر س��ر راه ايران ادامه پي��دا خواهد كرد يا 
اتفاق ديگری خواهد افتاد؟ س��خنان اوباما در پاس��خ 
به اين س��ؤاالت به ظاهر متفاوت از گذشته بود. برای 

اولي��ن بار س��خنانی درب��اره تغيير نگاه ب��ه روابط با 
ايران از زبان رئيس جمهور شنيده شد. اينكه آمريكا 
خواهان برطرف ش��دن اختالفات ديرينه است و باب 

جديدی را در اين باره گش��وده اس��ت.
پرون��ده هس��ته ای اي��ران ك��ه ب��ه عقي��ده همگان 
اصلی تري��ن چالش فيمابين غ��رب و ايران طی چند 
س��ال گذش��ته بود، عرصه ديگری بود ك��ه جهانيان 
انتظار تغيير رويكرد آمريكا در رابطه با آن را داشتند. 
اين انتظار اما خيلی زود به پايان رس��يد. ايران شايد 
حق دس��تيابی به انرژی هس��ته ای را داش��ته باشد. 
اعالم اين موضع از س��وی كاخ س��فيد كه از ابتدای 
ب��ه جريان افتادن پرونده هس��ته ای اي��ران، همواره 
با كارش��كنی و مخالفت با اين موضوع برخورد كرده 
ب��ود، بيش از پيش اف��كار عموم��ی را متوجه رئيس 

جمه��ور  جدي��د  آمري��كا   ك��رد.
سير رفتار و اظهارات به ظاهر متفاوت اوباما در قبال 
جمهوری اسالمی با اين جمله كه آمريكا دست خود 
را به س��وی ايران دراز كرده است و ايران بايد مشت 

گ��ره  كرده   خود   را  باز كند، ادام��ه پي��دا ك��رد.
اما اوج اي��ن موضع گيری ها، پيام نوروزی به ملت و 
رهبران ايران بود. اوباما در اين پيام ضمن احترام به 
فرهنگ و تمدن اي��ران و تبريك عيد نوروز، از نقاط 

مشترك برای پيوند س��خن گفت. از اينكه آمريكا به 
ديپلماس��ی متعهد است و خواس��تار برقراری ارتباط 
صادقان��ه و مبتن��ی بر احترام متقابل با ايران اس��ت. 
در اين پيام آينده ای ترس��يم ش��ده ب��ود كه در آن 
اختالفات ديرينه برطرف ش��ده و همه می توانند در 

آن ب��ا صل��ح     و امني��ت زندگ��ی كنن��د.
تحليل ش��رايط جهانی و بين المللی نش��ان می داد 
كه رئيس جمهور تازه به كاخ س��فيد رسيده، ناگزير 
از اتخاذ مواضع جديد اس��ت. تزل��زل موقعيت آمريكا 
در جهان، مخدوش ش��دن چهره اين كش��ور در نزد 
افكار عمومی در نتيج��ه رفتارهای غيرعقالنی رئيس 
جمهور پيش��ين و مواجهه ب��ا بحران های مختلف در 
منطق��ه خاورميانه از جمله افغانس��تان و عراق كه به 
مثابه باتالقی برای ديپلماس��ی آمريكا بود، از يك سو 
و اقتدار جمهوری اس��المی در منطقه و جهان، الهام 
بخشی انقالب اسالمی در كش��ورهای ديگر از جمله 
فلس��طين و لبن��ان ك��ه جن��گ 33 روزه و نبرد 22 
روزه غزه نمود عينی آن اس��ت و پيوندهای مشترك 
ايران با همس��ايگان در زمينه های مختلف فرهنگی، 
سياس��ی و اقتصادی از س��وی ديگر، حامل اين پيام 
مه��م برای گردانندگان سياس��ت خارجی آمريكا بود 
كه الزمه حل مش��كالت و بحران ه��ای كنونی، نگاه 

اس�ت؟ م�ا  ب�ا  او 
تحليلی بر ادعاهای دولت جدید آمریکا درباره جمهوری اسامی ایران

  سيداس�ماعيل ياس�ينی
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جديد به ايران اس��ت. اوباما نيز با دريافت دقيق اين 
پيام، از ابتدا با چهره ای دگرگون ش��ده وارد ش��د و 
تالش كرد تا با انجام رس��الت تاريخی خود، آمريكا را 

از اي��ن گرفت��اری نج��ات ده��د.
در اي��ن ميان عده ای در داخل كش��ور )كه يا غافل 
بودند يا خ��ود را به غفلت زده بودند( س��اده لوحانه 
توپ را به زمين جمهوری اسالمی انداختند و گفتند 
حاال نوبت ايران اس��ت كه به اين دعوت پاس��خ دهد 
و همه اختالف��ات را كنار بگذارد و ب��ا نگاهی جديد 
و متف��اوت ب��ه رابطه ب��ا آمريكا بنگ��رد. اين عده در 
واقع فريب اين س��خنان را خوردند و ش��عار تغيير را 
ج��دی گرفتند، غافل از اينكه اين مواضع و س��خنان 
ب��ه قدری اغ��راق آميز بود ك��ه باور آن ب��ا توجه به 
رفت��ار اياالت متحده در قبال ايران كه سراس��ر ظلم 
و س��تم و حق كش��ی است، بسيار دش��وار می نمود. 
حمايت بی دريغ از ش��اه مخلوع و دادن چراغ س��بز 
در س��ركوب و كش��تار مردم كه ت��ا آخرين لحظات 
در قب��ل از س��رنگونی رژيم پهلوی در س��ال 1357 
ادامه داشت. دشمنی و عداوت مداوم بعد از پيروزی 
انقالب كه جاسوس��ی و خراب��كاری آمريكايی ها كه 
با عنوان ديپلمات در س��فارت اين كش��ور در تهران 
حضور داشتند، گوشه ای از آن است. جنگ تحميلی 
هش��ت ساله رژيم بعث عراق بر عليه ايران، نقطه اوج 
س��تم و تع��دی دولتمردان كاخ س��فيد در حق ملت 
ايران اس��ت. حمايت  و پش��تيبانی ه��ای تمام عيار 
سياس��ی و نظامی آمريكا از صدام، او را قادر ساخت 
كه به خاك اي��ران تجاوز نمايد. حمايتی كه تا امروز 
نيز هر از گاهی اس��ناد آن منتشر می شود. سرنگونی 
هواپيمای مس��افربری جمهوری اسالمی در آب های 
خليج فارس، توس��ط ناو آمريكايی وينس��نس كه در 
آن 290 نفر انس��ان بی گناه به ش��هادت رس��يدند، 
نقط��ه تاريك ديگری در اين تاريخچه اس��ت. بعد از 
جن��گ نيز تا امروز تحريم ه��ای مختلف اقتصادی و 
سياسی از سوی آمريكا بر ايران تحميل شده است و 
آنها از هر فرصتی برای ضربه زدن به نظام جمهوری 

اسالمی سود جسته اند.
اينها همه و همه يك عالمت سؤال بزرگ را در ذهن 
هر خواننده منصفی شكل می داد كه آيا اوباما راست 
می گوي��د؟ و چگونه می توان همه اين خس��ارات و 
مظال��م را به يكب��اره و با چند س��خنرانی و ادعا كه 

معلوم نيس��ت با عمل همراه باش��د، جبران كرد؟
در همي��ن اي��ام رهب��ر معظ��م انقالب اس��المی در 
س��خنرانی در جم��ع زائ��ران حرم رض��وی فرمودند 
ك��ه اگر آمريكا دس��تی چدنی را در زير دستكش��ی 

مخملين پنهان كرده باش��د، اين اق��دام هيچ معنا و 
ارزش��ی ندارد. ايشان به درس��تی فرمودند كه شعار 

تغيير بايد در عمل ديده ش��ود.
ژس��ت صلح طلبانه و آش��تی جويانه اوباما، اما ديری 
نپايي��د و انتخابات دهم رياس��ت جمه��وری آزمون 
بسيار خوبی برای راستی آزمايی اين ادعاها بود. قبل 
از ش��روع انتخابات، جهت گيری دولتمردان آمريكا و 
ديگر كش��ورهای غربی، تالش ب��رای ايجاد ترديد در 

انتخابات و زمينه س��ازی به منظ��ور حضور كمرنگ 
م��ردم بود كه اي��ن مقصود را از طريق رس��انه های 
خود پيگيری كردند. اما حضور بی س��ابقه ملت ايران 
و ثب��ت باالتري��ن نصاب دموكراس��ی ) 85درصدی( 
ب��ه يكباره آنها را ش��وكه كرد و به فك��ر چاره جويی 

انداخ��ت  . 
هنگامی ك��ه يك��ی از كانديداهای شكس��ت خورده 
ب��ه نتايج انتخاب��ات اعتراض ك��رد و بعضی تجمعات 
مردمی به نشانه اعتراض شكل گرفت، اين دولتمردان 
فرصت را مغتنم ش��مرده و بر موج ايجاد ش��ده سوار 
ش��دند. حتی به گفته بعض��ی مقامات آمريكايی، آنها 
منتظر چنين روزهاي��ی بودند. در اين ميان تعارفات 
ديپلماتيك هم كنار گذاش��ته شد. صدر اعظم آلمان 
كه بارها وبارها وابس��تگی و تعهد خويش به آمريكا و 
اسرائيل را به اثبات رسانده بود، اعالم كرد كه خود را 
در كنار تظاهركنندگان احس��اس می كند و از دولت 
ايران درخواس��ت كرد كه با اغتش��اش گران برخورد 
نكن��د و آراء را بازش��ماری كن��د. نيكال س��اركوزی، 
رئيس جمهور فرانس��ه و گوردون براون، نخست وزير 
انگلي��س نيز دنباله اين اظه��ارات را تكميل كردند و 
بدون توجه به حضور بی س��ابقه مردم و شكل گيری 
دموكراس��ی 40 ميليون��ی، از نتاي��ج انتخاب��ات ابراز 

نگران��ی كردن��د.
 اي��ن موضع گي��ری  ها در حالی اتخاذ می ش��د كه 
اين س��ه سياس��تمدار جنجالی در س��ال های اخير 
ب��ا عملكرد افراطی خ��ود اتحاديه اروپ��ا را با بحران 
مش��اركت سياس��ی روبرو كرده اند كه نمود بارز آن 
انتخاب��ات پارلمان��ی اخير اروپ��ا ب��ود. انتخاباتی كه 
ركورد كمترين حد مش��اركت مردم اروپا را به همراه 

داشت. 
در اين مي��ان بررس��ی مواضع ب��اراك اوباما، رئيس 
جمه��ور آمريكا كه از آغاز دوران رياس��ت جمهوری 
خود وعده تغيير داده بود، نكات مهمی دربرداش��ت. 
اوباما قبل از انتخابات و در راس��تای همان سياس��ت 
قبل��ی خود اعالم كرد كه تصميم اصلی با مردم ايران 
است و فرد انتخاب ش��ده در هر حال برگزيده مردم 
اي��ران خواهد ب��ود و فارغ از اينكه چه كس��ی پيروز 
ش��ود، امكان تغيير روابط وج��ود دارد. چند روز بعد 
از اعالم رس��می نتايج انتخاب��ات و همزمان با برخی 
ناآرامی ها در ايران، اوباما ژس��ت عدم مداخله را رها 
ك��رد و به يكب��اره در تغيير موضعی ك��ه چندان هم 
بعيد نمی نمود، به صف متحدان غربی اش پيوش��ت. 
او عده ای اغتشاش گر را كه از بدنه اصلی مردم جدا 
بودند و بسياری از آنها حتی در انتخابات شركت هم 

نكرده بودند و ب��ه مثابه كفی بودند بر روی اقيانوس 
خروش��ان ملت ايران، مردم اي��ران خواند و از دولت 
ايران خواس��ت اقدامات خشونت آميز خود را متوقف 
كن��د. او گفت كه از تظاه��رات در ايران حمايت می 
كن��د و بر تك تك افراد ب��ی گناهی كه جان خود را 
از دس��ت داده اند می گريد و معتقد است كه صدای 

مردم بايد ش��نيده ش��ود.
انتخابات و مشاركت سياس��ی مردم و حتی اعتراض 

ب��ه نتايج آن همگی در قالب مس��ائل داخلی اس��ت 
و باي��د در چارچوب ه��ای پذيرفته ش��ده در قانون 
اساس��ی حل و فصل شود و اظهارات باراك اوباما در 
اين باره مص��داق بارز مداخله در امور ايران بود. اين 
اظهارات س��ؤاالت جدی را به وج��ود آورد. آيا اظهار 
نظر رئيس جمهور آمريكا درباره مس��أله مهمی مانند 
انتخابات كه مصداق استقالل طلبی و آزادی خواهی 
مردم ايران اس��ت، توهين به مردم نيست؟ آيا ژست 
قي��م مآبانه اوباما در قبال تحوالت ايران و حمايت از 
آش��وب طلبانی كه يك هفته امنيت زندگی و كسب 
و كار را در جامعه سلب كرده بودند، به معنای تقابل 
با مردم نيست؟ آيا متهم نمودن دولت برآمده از رأی 
مردم به خش��ونت طلبی، اهان��ت به فرهنگ و تمدن 
ايرانيان نيس��ت؟ آيا اوباما طنين رس��ای حضور 40 

ميليونی ملت ايران را نش��نيده اس��ت؟ 
انتخابات 22 خ��رداد به تعبير رهب��ر معظم انقالب، 
ي��ك اعجاز الهی بود. اين اعجاز از جنبه های مختلف 

قابل مش��اهده اس��ت. اعجاز الهی بود زيرا سبب شد 
دس��تكش مخملين از روی دس��ت آهني��ن آمريكای 
اوباما برداشته شود و بر همگان مشخص شود دستی 
كه به س��وی ايران دراز ش��ده بود نه برای همكاری 
و تعام��ل بلك��ه برای فريب و دام افكنی بوده اس��ت. 
اعجاز الهی ب��ود از اين رو كه به گفته رئيس جمهور 
منتخ��ب، آق��ای دكتر احم��دی نژاد ما باي��د هزينه 
بس��ياری می كرديم تا دش��منی اين كشورها با ملت 
ايران روش��ن شود اما اظهارات سران اين كشورها به 

خوبی اين عداوت را به نمايش گذاش��ت. 
مش��اركت پرش��ور مردم در اين انتخابات نش��ان داد 
مش��ت گره ك��رده  ملت ايران، مصمم تر از گذش��ته 
در مقاب��ل آمريكا و متحدانش ق��رار دارد و تا احقاق 
حقوق مس��لم جمهوری اس��المی ايران در عرصه ی 
بين المللی و جبران اش��تباهات گذش��ته غرب از هم 

باز نخواهد ش��د.

حرف آخر
برخی از س��ران كش��ورهای غربی در س��طح رئيس 
جمه��ور، نخس��ت وزير و وزي��ر خارجه در مس��ائل 
داخلی ملت ايران كه ربطی به آنها نداش��ت، صراحتاً 
دخالت كردند و بعد هم گفتند كه در مس��ائل ايران 
دخالت نمی كنند. اين دولت ها بايد مراقب اظهارات 
و رفتار خصمانه خود باش��ند زي��را ملت ايران عكس 
العمل نش��ان خواه��د داد. ما اظه��ارات و رفتارهای 
مداخله جويانه اين دولت ها را محاس��به خواهيم كرد 
و قطع��اً در آينده روابط جمهوری اس��المی ايران با 

آنها تأثير منفی خواهد داش��ت. 

در اين ميان )تغيير مواضع ظاهری كاخ س�فيد( عده ای در داخل كش�ور س�اده لوحانه توپ را به 
زمين جمهوری اس�امی انداختند و گفتند حاال نوبت ايران اس�ت كه به اين دعوت پاس�خ دهد.
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در غرب و به خصوص آمريكا يك مثلث همكاري نزديك و ائتالف در حوزه سياست گذاري وجود دارد كه شامل: 
1( دولت، 2( رس��انه ها و صنايع فرهنگي و3( دانش��گاه ها و مؤسسات اتاق فكر است. در سال هاي پس از جنگ 
دوم جهاني تا امروز اين سه ضلع مخصوصاً در آمريكا در كنار هم كار كرده اند. عملكرد و هماهنگي اين سه نهاد 
و قضاوت آن ها درباره مسائل داخلي و خارجي موفقيت و يا عدم كاميابي آن ها را به خوبي نشان مي دهد. مثاًل 
در زمان انقالب اس��المي درباره توانايي و زيرس��اخت هاي انقالب، اين س��ه ضلع با هم مرتكب خطا و اشتباهات 
بزرگي شدند. به عبارت خيلي ساده موسساتي مانند دانشگاه هاروارد، بنگاه رند، و روزنامه هايي مانند نيويورك 
تايمز و واش��نگتن پست و كاخ س��فيد از هم چندان جدا نبوده و همگي در مسير موفقيت يك نظام كار كرده و 

به آن وفاداري دارند. 
در اين مورد مثال هاي مختلفي را مي توان ذكر نمود. مثاًل در جنگ ويتنام كه بيش از ده سال به طول انجاميد، 
مطالعات انجام ش��ده درباره سياس��ت خارجي و رس��انه هاي آمريكا نش��ان مي دهد كه هماهنگي و هم فكري 
فوق العاده اي بين اين سه نهاد وجود داشته است و تنها در سال هاي 1970  1971 كه شكست آمريكا در ويتنام 

اجتناب ناپذير به نظر رسيد مواضع نيويورك تايمز و ساير جرايد درباره اين جنگ تغيير نمود. 
مهم ترين كاربرد رسانه ها عالوه بر اطالع رساني، تعيين مطالب دستور روز براي توجه و صحبت مردم و تشّكل 
اذهان سياس��ي نخبگان و توده ها مي باش��د. تعيين دس��تور روز، به معناي موضوعاتي كه بايد مورد توجه قرار 
گيرد، يك عامل بزرگ قدرت اس��ت. مثاًل در زمان جنگ س��رد و بعد از آن اين قدرت هاي بزرگ و به ويژه دو 
امپراطوري ش��وروي و آمريكا بودند كه دس��تور روز مسائل سياسي و اقتصادي و نظامي سازمان هاي بين المللي 
را تعيين كرده و بدين وسيله رسانه ها و دولتمردان ساير كشورها را نيز با خود همراه مي كردند. تشكل سياسي 
نيز به اين معناس��ت كه مردم بدون ذهنيت مش��ترك هميشه متفرق بوده و قابل كنترل نمي باشند. رسانه ها با 
برنامه هاي خود مردم را به هم وصل مي كنند. در واقع اطالع رساني آن طور كه بين عامه رواج پيدا كرده است، 

تنها كاربرد اصلي يك رسانه نمي باشد. 
اس��تفاده از رسانه برعكس اس��تفاده از امور نظامي و حتي تحريم اقتصادي، ارزان ترين و كم خطرترين راه براي 
براندازي يك نظام اس��ت زيرا در اين راه مردم يك كش��ور، خودش��ان حكومت را ساقط مي كنند و خودشان نيز 
آسيب ديده و متحمل خسارات جاني مي شوند. ولي براندازي يك نظام توسط رسانه ها و شيوه هاي به اصطالح 
قدرت نرم كار مش��كلي مي باش��د. عملكرد دولتمردان و رسانه هاي غرب از 30 س��ال گذشته تا امروز در قبال 
ايران مويد اين جريان است. به استثناي فروپاشيدگي شوروي سابق و رژيم هاي وابسته به آن در اروپاي شرقي 
كه براي براندازي آن ها تا حدودي از اين ش��يوه اس��تفاده شده اس��ت، تمام شواهد علمي نشان مي دهد الگوي 
رس��انه اي كاربرد موثري در كشورهاي اسالمي و بسياري از كش��ورهاي آسيا و آمريكاي التين نبوده است. مثاًل 
استراتژي و كاربردهاي جنگ رسانه اي و رواني آمريكا و متفقين آن مانند انگلستان و فرانسه در جنگ هاي هند 
و چين و ويتنام كه آمريكا و فرانس��ه در آن با شكس��ت مفتضحانه روبرو شدند و همچنين در سال هاي اخير در 

حمله به عراق و افغانستان موثر نبوده است.

الملل�ي؛  بي�ن  ه�اي  رس�انه 
ابزارسياست خارجي قدرت ها
تحليلی بر عملکرد رسانه های خارجی در انتخابات 

دهم ریاست جمهوری

  پروفس�ور حميد موالنا



119 [ویژه نامه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری]

عملكرد رس��انه هاي غربي بعد از انتخابات 22 خرداد 
امسال ش��بيه روزهاي انقالب اسالمي در سال 1357 
ب��ود كه همه وقايع ايران با يك هماهنگي رس��انه اي، 
دولتي، و دانشگاهي  اتاق فكري تحت پوشش قرار مي 
گرفت. در اين برهه زماني محتويات همه ش��بكه هاي 
رس��انه اي آمريكا و  قدرت هاي بزرگ اروپا يكس��ان، 
يك زمان و مشترك بودند و اين خود نشان مي داد كه 
دولت مردان و رسانه هاي غرب قباًل سناريوي تحريك 
و آش��وب را تدارك ديده بودند. بايد توجه داش��ت كه 
از 200 ش��بكه بزرگ جهان، تنها ش��بكه هايي مانند 
بي.بي.س��ي ، س��ي.ان.ان ، دويچ��ه وله، فرانس��ه 24، 
الجزي��ره و العربيه بودن��د كه اين روي��ه را دنبال مي 
كردن��د. در واقع عملكرد اين رس��انه ه��ا همانند يك 
اركس��تر موسيقي بود كه مديريت آن را شبكه بي.بي.

سي به عهده داشت. شبكه بي.بي.سي با سابقه نزديك 
به يك قرن خود تجربيات بيش��تري را در نقش��ه هاي 
استعماري دارا بوده است. با تاريخ بسيار كوتاه، شبكه 
الجزي��ره خود يك بي.بي.س��ي كوچك به ش��مار مي 
آيد. س��ي.ان.ان تا چند س��ال پيش تنها شبكه بزرگ 
تلويزيون جهاني بود و ش��بكه هايي مانند  فرانسه 24 
هم��ه پديده هاي جديدي در صحنه رس��انه هاي دنيا 
مي باشند. در جمع مي توان گفت كه از جنبه تصاوير 
و مت��ن و محتوي��ات خبر و نظريه پردازي و ش��ركت 
كنندگان در ميزگردها شباهت فوق العاده اي بين اين 
ش��بكه ها مشاهده مي شد. تصاويري كه از اين رسانه 
ها پخش مي ش��د تصاوير كاملي نبود و در بس��ياري 
موارد با حقيقت فاصله زيادي داش��ت. انتخاب متن و 
عكس يك پديده فردي و سازماني مي باشد و مخاطب 
در تمام شرايط توانايي درك تمام ابعاد وقايع را ندارد.  
مثاًل تصوير قتل خانم ندا آقا س��لطان كه مرتباً  نشان 

داده مي ش��د و يا  عكس هايي كه از تظاهرات پخش 
مي كردند همه از جنبه متن عليه نظام و احمدي نژاد 

و در پشتيباني از مخالفين و آشوبگران بود.
اف��رادي ك��ه در ميزگردهاي اين ش��بكه هاي جهاني 
حض��ور پيدا مي كردند عموماً ناش��ناس و از كس��اني 
بودن��د ك��ه معموالً با نظ��ام و انقالب  اس��المي ايران 
مخالف��ت و دش��مني دارند. ولي همين اش��خاص در 
بس��ياري موارد به نام "كارش��ناس" معرفي مي شدند. 
محتويات برنامه هاي اين ش��بكه ها براي كس��اني كه 
از روانشناس��ي و جامع��ه شناس��ي پروپاگاندا مطلعند 
درخور تحليل اس��ت. اص��والً در پروپاگاندا محتويات 
را باي��د ط��وري تنظيم كرد كه جاه طلب��ان و افرادي 
كه دنبال منافع ش��خصي و قدرت هستند و يا كساني 
كه مي خواهند قدرتش��ان را نش��ان بدهند، اس��تفاده 
بيش��تري ببرند. مثاًل روانشناسان معتقدند افرادي كه 
در ورزش از تي��م خاصي طرف��داري مي كنند   بدون 
اينكه اي��ن حمايت نف��ع بازرگاني خاصي ب��راي آنها 
داش��ته باشد  براي اين اس��ت كه مي خواهند شخصاً 
احساس قدرت و پيروزي كنند. اين مطلب در سياست 
نيز صادق  اس��ت. يك پروپاگانديس��ت سعي دارد در 
بين مردم ش��ك و ترديد ايجاد كند، از نارضايتي هاي 
آنه��ا در جهت اهداف خود اس��تفاده نماي��د و از همه 
مهمتر تعصبات و افكار مخاطبين را آنطور كه هس��ت 
تقويت نمايد. همچنين در اين جرياِن پروپاگاندا جوان 
ها بي��ش از همه مورد توجه پروپاگانديس��ت قرار مي 
گيرن��د. اصوالً هيچ رس��انه اي ايدئولوژي اي را كه در 
اردوگاه آن قرار دارد اعالم نمي كند بلكه كوشش مي 
كند تا نشان دهد در ارائه اطالعات بي طرف است ولي 
لغات��ي را كه بكار مي برد، نتيجه نهايي كه مي گيرد و 
اث��ري كه در ذهن مخاطب مي گذارد مطابق با اهداف 

از پيش تعيين شده آن شبكه هاست. 
اغل��ب رس��انه هايي ك��ه ام��روزه در س��طح ملي در 
كشورهايي مانند آمريكا، انگلس��تان و فرانسه فعاليت 
مي كنند از طريق آگهي هاي بازرگاني تامين مالي مي 
شوند. ولي شبكه هاي جهاني فعال در سطح جهاني از 
طريق دولت هاي آنها حمايت مالي و اداره مي گردند. 
مثاًل بودجه ش��بكه هاي تلويزيوني جهاني بي.بي.سي، 
فرانس��ه 24، دويچه وله و الجزيره همه از طريق دولت 
هاي اين كشورها تامين مي گردد. به عبارت ديگر اين 
رس��انه ها ابزار سياست خارجي كش��ورهاي خود مي 
باش��ند. به عنوان مثال در زمان حمله آمريكا به عراق 
در 28 س��ال پيش رسانه هاي آمريكا و متفقين كه در 
جنگ ش��ركت كردند همه در حقيقت يك پيام و يك 
هدف را دنبال مي كردند. جالب اس��ت يادآوري كنيم 
كه بيش از 42 كتاب درباره پوش��ش و كنترل رس��انه 
ها در اين جنگ منتش��ر ش��ده اس��ت. از جمله كتاب 
"پيروزي رس��انه ها در جنگ خليج فارس"  كه توسط 
اينجانب و دو نفر ديگر از همكاران با ش��ركت بيش از 
45 نفر از اس��اتيد جهان در اين مورد به چاپ رس��يد. 
نتيجه گيري اصلي در اين كتاب اين اس��ت كه در اين 
جنگ فقط يك صدا وجود داشت و آن صداي آمريكا و 
متفقين او بود. كنترل رسانه اي به قدري شدت داشت 
كه حتي اجازه ندادند خبرنگاران بسياري از كشورهاي 
غربي مانند كشورهاي اس��كانديناوي، چين، هند و ... 
ك��ه در اين جنگ مخالف آمري��كا بودند اين جنگ را 
پوش��ش خبري بدهند. در حقيقت يك ديوار فيزيكي 
بين آمريكايي ها و متفقين آن و بقيه دنيا بوجود آمده 
بود كه در آن خبرنگاران و فيلمبرداران و به طور كلي 
اصحاب رس��انه اجازه حضور در جبه��ه هاي جنگ و 

حتي كنفرانس هاي مطبوعاتي را نداشتند.
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ش��بكه BBC كه در ظاهر به عنوان شبكه ای بی طرف معرفی می شود، وابسته 
به اينتليجنس س��رويس و وزارت خارجه انگليس اس��ت. اي��ن بنگاه خبری چند 
ماه قبل از انتخابات به س��رعت شبكه فارسی خود را راه اندازی كرد و بي ترديد 
يكي از اصلي ترين آتش بياران آش��وب هاي بعد از انتخابات22 خرداد در تهران 
بود. اين ش��بكه در رأس همه رس��انه هاي معاند با ايران س��رافراز و با مسئوليت 
هماهنگی س��اير ش��بكه های تلويزيون��ی مانند الجزي��ره، العربي��ه و... با ادعاي 

اطالع رس��اني لحظه به لحظه از انتخابات دهم رياس��ت جمهوري عماًل به پايگاه 
انتش��ار تحليل هاي س��اختگي و برانگيختگي اجتماعي در ايران تبديل ش��د. 

BBC به منظور ايجاد  آنچه كارشناس��ان ابراز مي داشتند كه ش��بكه فارسي 
ش��بكه بران��دازي نرم و ب��ا حمايت نيروي انس��اني و مال��ي جرياني در داخل 
راه اندازي ش��ده اس��ت، طي روزهاي منتهي به انتخاب��ات و پس از آن عماًل 

به اثبات رس��يد. 

BBC  ات�اق فكر آش�وب ه�ای تهران
گزارش�ی از خبرپراکن�ی ش�بکه دولت�ی انگلي�س در وقای�ع بع�د از انتخاب�ات
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BBC  ات�اق فكر آش�وب ه�ای تهران
اين شبكه علي رغم دريافت بودجه 15 ميليون 
پوندي )22ميليون دالري( وزارت امور خارجه 
انگلي��س، قبل و پس از راه ان��دازي همواره با 
كس��ري بودجه و اعتراض مردم ماليات دهنده 
بريتانيا روبرو بوده اس��ت. ب��ا اين حال در ايام 
انتخابات، اين ش��بكه مبادرت به افزايش پخش 

برنام��ه ه��اي    زن��ده خ��ود ك��رد.
BBC ك��ه در طول دوره فعالي��ت خود همواره 

از تنظيم و پخش خبر به ش��يوه ش��به خبر ) فيجرنيوز( و تلفيق س��خت خبر) هارد نيوز(  و نرم خبر )سافت 
نيوز(  پيروي كرده اس��ت، در آس��تانه انتخابات و از جمله طول جمعه ش��ب )22 خرداد( به اين سو، دقيقاً و 
دائماً با س��وئيچ كردن اين ش��يوه هاي خبري به يكديگر،  اهداف ش��بهه سازي، بحران افكني و هدايت افكار 
عمومي به انگيختگي و نضج آش��وب را هدايت كرد. همچنين با توجه به اينكه امكان فعاليت در داخل ايران 
را ب��ه دليل اخراج خبرنگار خود نداش��ت، با انجام مصاحبه با مس��افراني ك��ه از طريق ايران در حال ورودبه 
اروپا بودند، كس��ب خبر كرده و به اين وس��يله با درج در برنامه هاي شبكه فارسي يا ساير شبكه ها به عنوان 

گزارش مس��تند بهره برداري، فضاس��ازي و جريان س��ازي خبري می كرد.
اين ش��بكه متعلق به اس��تعمارگر پير كه از ماه ها قبل،  خود را آماده بحران سازي اجتماعي كرده بود، پيشاپيش 
در اخبار و تحليل هاي به اصطالح كارشناسان سياسي مسايل ايران، بحث تقلب را تئوريزه و قاطعانه بر آن پاي 

مي فشرد.
BBC در چارچوب س��ناريوي خود، بالفاصله پس از اعالم آمارهاي غير رس��مي از منابع داخل ايران پروژه 
تقلب در انتخابات را با حضور فرخ نگهدار )رييس س��ازمان فدائيان خلق(  و صادق صبا )تحليل گر سياسي(  
كلي��د زد و پ��س از اين به تناوب انتش��ار خبرهايي از ايران، ارتباط مس��تقيم و ... گفتگو با عناصری مانند 
جمش��يد برزگر، هاش��م احمد زاده،  احمد سالمتيان، سعيد برزين، مس��عود بهنود در استوديو و آدم هايي 
از اح��زاب و گروهك هاي داخل ايران، هر لحظه به موازات اع��الم آراي احمدي نژاد،  بر حمالت و تثبيت 
و تلقي��ن تقل��ب در انتخابات افزودند به صورتي كه تا ظهر ش��نبه 23 خرداد گزارش پراكني اين ش��بكه با 

هدف اغتش��اش و افزايش نارضايتي انجام می گرفت. 
ش��يوه بارزBBC  در توفيق خود اين بود كه كليت مباحث در يك دايره طراحي ش��ده كاركرد مي يافت.

 بدين صورت كه مثاًل كارشناس��ان اس��توديو داليلي را درقالب تحليل مطرح مي كردند و س��پس ارتباط 
مس��تقيم برخي آدم هاي معمولي تحت عنوان مخاطبان بي بي س��ي و بعد از اين، ارتباط با رئيس س��تاد 
مردمي موس��وي و س��خنگوي ستاد مهدي كروبي و ... مجدداً كارشناس��ان داخل استوديو و ... كه جملگي 
اينه��ا صحب��ت هاي يكديگر را كپي كرده و با كمي ش��اخ و ب��رگ اضافه به بينندگان اين ش��بكه القا می 

كردن��د. 
بخش��ي از س��ناريوي بي بي س��ي چنين بود:  ارتباط با خانمي به نام س��ولماز كه از مش��اهدات خود مي 
گفت،  س��وئيچ به محمدي :  طوفان در راه اس��ت. ارتباط با ميترا از تهران و كاميار از دبي كه ابراز نگراني 
مي كردند و س��وئيچ به محمدي كه از توطئه اي حكايت مي كند مبني بر اينكه كد احمدي نژاد 44 بوده 
اس��ت و رتبه موس��وي 4 و خيلي ها به اش��تباه يك 4 اضافه كرده اند و ش��ده 44 به حساب احمدي نژاد:  
س��وئيچ به مس��عود بهنود كه محدوديت ه��اي اينترنتي را به نفع احمدي نژاد مي دان��د و وكيل مدافعانه 

مي گويد چون فضاي اينترنتي س��هم اصالح طلبان اس��ت، پس محدوديت آن عليه آنهاس��ت و ... 
مجموع��ه س��اعات پخش برنامه هاي زنده پس از خاتمه رأي گيري يك ه��دف را تعقيب مي كرد:  حتي اگر 
موس��وي و كروبي كوتاه آمدند و براي مطالبات ش��ما به خيابان نيامدند، ش��ما كوتاه نياييد و خيابان را ترك 
نكنيد. در واقع مهندس��ی و بزرگ نمايی ناآرامی ها در دس��تور كار اين رس��انه قرار داشت تا آنجا كه تشنج 

طلبی چند تن از اوباش را جدی ترين ناآرامی های يك دهه گذش��ته در تهران عنوان كرد.
ش��بكه تلويزيون��ی BBC با اع��الم اينكه موج گس��ترده ای از اعتراض به وجود آمده و بس��ياری از مردم 
می خواهند بدانند رأی آنها به كانديدای محبوبش��ان چه ش��ده اس��ت، سعی در القای سرخوردگی و ايجاد 
ي��أس در مردم را داش��ت. غاف��ل از اينكه مردم ايران با بازخوانی عملكرد گذش��ته اين ش��بكه به خصوص 
ايفای نقش محوری در كودتای 28 مرداد 1332، می دانس��تند در پس اين دلسوزی ها چه اهداف شومی 

ق��رار دارد.
يك��ی از ن��كات جالب توجه در برنامه های پخش ش��ده اين بود كه BBC با ابراز خش��م نس��بت به اينكه 
علم��ا و مراج��ع از آش��وبگران حمايت نكرده ان��د، ماجرای نهضت تنباكو و مش��روطيت و نقش حس��اس 
علم��ا را در آن دو قي��ام بازگو كرد ب��دون اينكه توضيح دهد كه نهضت تنباكو اساس��اً ب��ر ضد نفوذ رژيم 
اس��تعماری انگليس بر پا ش��د و نهضت مش��روطه كه بر عليه ش��اه دست نشانده انگليس��ی ها بود، توسط 

همين اس��تعمارگران به بيراهه كش��يده ش��د.
عملك��رد اين ش��بكه تا ح��دی مداخله جويانه ب��ود كه روزنامه انگليس��ی ايندپندنت می نويس��د: قدرت 
انگليس در حال نابودی اس��ت زيرا برای پاس��خ به اقدام ايران در بازداش��ت كارمندان س��فارتش دست 
ب��ه دام��ن اتحاديه اروپا ش��د. ما تاوان آش��فتگی روابط با ايران را فقط به خاطر BBC و بخش فارس��ی 

آن م��ی پردازي��م.
در اي��ن جريان��ات بيش از پيش دس��ت گردانندگان ش��بكه رو ش��د. در حالی كه به دليل كس��ر بودجه، 
BBC روماني تعطيل ش��د، اين س��ؤال پيش می آيد كه ش��بكه فارس��ی ب��ا اينكه اسپانس��ر آگهي ندارد، 
كس��ري بودج��ه خود را از كجا تأمين مي كند و در ش��رايطی كه مش��خصاً اغلب خبرن��گاران آن از طيف 
هاي اصالح طلب و مش��اور آن يكي از س��ردبيران نش��ريات زنجيره اي توقيف شده است، چگونه می تواند 

مدعي بي طرفي باش��د؟ 
وج��دان ركن چهارم دمكراس��ي از عملكرد BBC درب��اره انتخابات اخير در رنج اس��ت. آيا محكمه ای به 

اين قضيه رس��يدگي خواهد كرد؟ 
منبع: مرکز اس�ناد انقاب اس�امي 
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انق��الب مخمل��ي از ان��واع انقالب اس��ت كه هدف 
از ايج��اد آن بران��دازی حاكم��ان نظام يك كش��ور 
و ايج��اد ي��ك حاكميت جدي��د در نظام سياس��ی  
اجتماع��ی می باش��د. اين ن��وع انقالب ه��ا معموالً 
در دوران انتخاب��ات ي��ك كش��ور روی می دهد و 
ه��دف اصل��ی آن زير س��وال ب��ردن انتخابات و در 
نتيج��ه ادعای باط��ل بودن آن می باش��د. در ابتدا 
اعتراضات نس��بت به انتخابات با عنوان تقلب حزب 
حاك��م و در چارچ��وب قان��ون، بدون خش��ونت و 
مسالمت آميزصورت می گيرد و به تدريج با دخالت 
بيگانگان، مديريت رسانه اي و متغيرهاي اجتماعي 
همانند آموزش، ايجاد ش��ناخت و آگاهي نسبت به 
مسايل مختلف، بسيج افكار عمومي، سعی می شود 
ميزان مش��روعيت و مقبوليت اح��زاب مخالف نظام 
در اف��كار عمومی ب��اال رود و همزمان با راه اندازی 
راهپيماي��ی های خيابانی گس��ترده كه معموالً يك 
رن��گ را در آن نم��اد قرار می دهند و ايجاد فش��ار 
روان��ی بر مردم و افراد در نظام سياس��ی حاكم  آن 
ه��ا را مجبور به ابطال انتخاب��ات يا برگزاری مجدد 
آن می نمايند. اين احزاب س��رانجام به دليل فشار 
روان��ی وارد بر جامعه و معرف��ی خود به عنوان تنها 
انتخاب باقيمانده برای اداره كش��ور، نظام حاكم را 

س��رنگون و نظام جديدی را برپا می كنند.

تفاوت انقاب مخملی با دیگر انقاب ها:
در انق��الب های مخملی دگرگونی های ريش��ه ای و 
بنيادي��ن در نظ��ام حاكم صورت نم��ی گيرد بلكه در 
واق��ع اين حاكمان نظام هس��تند كه تغيير می كنند، 
برخ��الف انقالب های س��نتی كه ب��ه دگرگونی های 
بنيادين نظير حكومت كنندگان و س��ازمان حكومت، 
ارزش ها، اهداف و آرم��ان ها می انجامد و يك نظام 
سياس��ی   اجتماعی را ساقط كرده و شكل ديگری از 
نظام سياس��ی  اجتماع��ی را جايگزين آن می كند. و 
تفاوت آن با جنبش های اجتماعی در اين اس��ت كه 
احزاب بيش��تر در ص��دد تصاحب نظام ب��ه نفع خود 
هس��تند اما در جنبشهای اجتماعی هدف ترميم نظام 

سياسی اجتماعی و يا اصالح بخش��ی از امور اس��ت.

ویژگی های انقاب مخملی:
انقالبه��ای مخمل��ی معم��والً در اي��ام انتخابات روی 
می دهن��د كه فضای آزاد بيش��تری به وجود می آيد. 
پ��س از اعالم نتايج انتخاباتی با تحريك رس��انه های 
داخل��ی و خارج��ی وابس��ته به قدرت ه��ای بيگانه و 
تبليغات در س��طوح گسترده، معترضان به نتيجه آن، 
با در دس��ت داش��تن يك نماد  كه اغلب يك رنگ يا 
گل رنگی اس��ت؛ در خيابانها اقدام به راهپيمايی های 
گس��ترده نموده و با ش��عارهايی مبنی بر دموكراسی 

خواه��ی، عالوه ب��ر متهم نم��ودن حاكم��ان نظام و 
مس��ئولين برگزاری انتخابات به دخالت و دست بردن 
در انتخابات، خواس��تار لغو و ابط��ال نتيجه انتخاباتی 
می ش��وند كه اغلب اين راهپيمايی ها اغتشاش��ات و 

خش��ونت هايی نيز به همراه دارد.
معترضان مس��ئولين نظ��ام حاكم را ب��ه دروغگويی، 
اقتدارگراي��ی و ناكارآمدی در حل مش��كالت عمومی 
جامع��ه و در واق��ع عملكرد ضعيف مته��م می كنند. 
رسانه های داخلی و خارجی طرفدار نخبگان سياسی 
اح��زاب مخالف نيز ب��ا تبليغات گس��ترده در بحرانی 
جل��وه دادن اوضاع كش��ور و ب��ه راه ان��دازی جنگ 
روانی س��بب تحري��ك عامه مردم گردي��ده و آنان را 
به همراه��ی معترضان فرا می خوانن��د. از بين بردن 
وحدت و يكپارچگي يك ملت و دامن زدن به مسائل 
قوم��ي، نژادي و مذهبي در هر كش��وري از مهمترين 
ويژگ��ی های انقالب مخملی اس��ت كه بن��ا به بافت 

جمعيتي آن اِعمال مي ش��ود.

بازیگران انقابهای مخملی:
در بران��دازی های نرم نقش دانش��جويان و نهاد های 
غي��ر دولتی، نخبگان سياس��ی– اجتماع��ی و علمی 
و اق��وام و اقليت ه��ا در داخل و قدرت ه��ای بيگانه 
در خارج ضروری و پر اهميت اس��ت. ب��ه طوريكه با 

انق�اب مخمل�ی چيس�ت؟
رویکردی علمی به انقاب های رنگين اروپای شرقی

  محم�د منص�وری
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سازماندهی گس��ترده و مستمر جنگ روانی – رسانه 
ای از يك س��و موج��ب تضعيف انس��جام اجتماعي و 
احس��اس تعلق مردم به حاكمي��ت  كه نتيجه آن بي 
اعتمادي به مس��ؤوالن و كارگزاران نظام اس��ت  می 
شوند و از سوی ديگرمردم را به ايجاد زمينه تغييرات 
سياس��ي؛ اصالح و آزادس��ازي اقتصادي و اصالحات 

آموزش��ي تش��ويق می نمايند. 
يك��ی از اصل��ي ترين نهاده��اي برنامه ري��ز و هدايت 
كنن��ده، بني��اد)Open Society(  ي��ا »جامعه باز« 
متعلق به »جورج س��وروس« از شاگردان كارل ريموند 
پوپر نظريه پرداز ليبرال دموكراسي است كه با سرمايه 
يهوديان آمريكايي اداره مي ش��ود و نقش��ي جدي در 
تغيي��ر دولت ها به نف��ع آمريكا دارد. دول��ت آمريكا با 
تزريق ثروت هاي كالن به ناراضيان، ش��رايط سياسي  
اجتماع��ي را ب��ه بحران تبدي��ل ك��رده و در نهايت با 
نش��اندن عوامل بوم��ي جيره خ��وار آمريكايي جريان 
را به نفع سياس��ت هاي آمري��كا تغيير مي دهد. بنياد 
س��وروس دومين س��ازمان رس��انه اي جهان است كه 
بيشترين شبكه هاي تلويزيوني، خبرگزاري ها، سايت ها، 
خبرنامه ه��ا و روزنامه ها را در س��طح جهان مديريت و 

هدايت مي كند. 
هدف اين بنياد در كشورهاي مختلف چيزي نيست جز 
"براندازي نرم و خاموش" و ديگر فعاليت هاي آن نظير: 
كمك هاي انس��ان دوستانه، بهداش��ت عمومي، رعايت 
حقوق بش��ر، اصالحات اقتصادي، حقوقي و سياس��ي، 
حمايت از رس��انه هاي مستقل و ... همه جنبه پوششي 
و كار ويژه برای منحرف نمودن اذهان را پيدا مي كند.

آخرين تحركات براي انقالب رنگي در ايران، توس��ط 
بنياد سوروس با واسطه افرادي چون هاله اسفندياري، 
كيان تاجبخش و رامين جهانبگلو انجام ش��د. در اين 
راس��تا بنياد س��وروس از مؤسس��ات و مراكزي كه به 
دنبال ايجاد »نافرماني مدني« در جمهوري  اس��المي 
 ايران هس��تند، حمايت مي كن��د. مهم ترين مورد آن، 
حمايت و پش��تيباني بنياد سوروس از مركز آمريكايي 
"ويلسون" است كه »هاله اسفندياري«)همسر شائول 
بخاش ،يهودی معروف( از مديران بخش خاورميانه اي 
آن مي باشد. طبق اعتراف اسفندياري، بنياد سوروس 
با حماي��ت از برنامه خاورميانه اي مركز ويلس��ون، به 
دنبال ايجاد يك شبكه ارتباط غيررسمي در ايران در 
جهت عملي نمودن اهداف براندازي نرم بوده اس��ت. 

كي��ان تاجبخش مدي��ر و نماين��ده بني��اد آمريكايي 
س��وروس در اي��ران ني��ز اجرايي كردن اه��داف بنياد 
س��وروس را از طريق راه ان��دازي كارگاه هاي مطالعاتي 
ب��ا حض��ور دانش��جويان و جوانان و تدري��س اصول و 
مبان��ي شبكه  س��ازي اجتماع��ي به مثاب��ه اصلي ترين 
مبناي براندازي نرم حكومت ها دنبال نمود. وي از سال 
1383 با حضور در كالس هاي "جامعه شناسي شهري" 
پيرامون كيفيت "شبكه  س��ازي اجتماعي" در مقام يك 
"س��رمايه اجتماعي" به ايراد س��خنراني مي پردازد. و 
با چاپ كتاب "س��رمايه اجتماعي اعتماد، دموكراسي 
و توس��عه" در مهرماه 1385 يك نظري��ه اجتماعي و 
اس��تراتژيك و الگويي س��اختاري را براي سرمايه هاي 
پنهان براندازي نرم صورتبندي مي كند و نسخه ايراني 
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درآمد: 
انتخابات رياس��ت جمهوری سال 2009 ايران با تمامی 
تلخی و شيرينی ها از بزرگترين پيروزی های ملت ايران 
به حس��اب می آيد كه توانسته در عمر دموكراسی بعد 
از رفراندوم جمهوری اسالمی در سال 1979 بيشترين 
مش��اركت مردمی در سياس��ت و تصميم گيری كالن 
كش��وری را به نمايش بگذارد. سير عملكرد ملت ايران، 
نخب��گان سياس��ی و نامزدهای انتخابات��ی در طی اين 
تاريخ 4 ماهه چيزی اس��ت ك��ه در گزارش زير از پيش 

چشمانتان می گذرد.

برش اول: وقتی محمود احمدی نژاد رئيس جمهور 
می شود!

روز 23 خرداد س��ال 88، شبكه اول سيمای جمهوری 
اسالمی ايران در بخش خبری ساعت 14:00 نتايجی از 
ش��مارش آراء را بصورت مس��تقيم از زبان محمدصادق 
محصولی وزير كش��ور جمهوری اس��المی ايران قرائت 
می كند كه حاكی از پيروزی قطعی محمود احمدی نژاد 
در انتخابات دهم رياست جمهوری است. بدين ترتيب، 
خبر رياس��ت جمهوری محمود احمدی نژاد با اكثريت 
آراء در دور اول انتخابات سال 2009 رياست جمهوری 

ايران به تمام جهان مخابره می شود.

متعاقب مخابره ی انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به 
عنوان ريس جمهور دهم ايران، خبری ديگر به س��رعت 
مرزهای رس��انه ای و عرصه ی س��ايبر كره ی خاكی را 
در هم می نوردد: »تقلب گس��ترده در انتخابات رياست 

جمهوری ايران.« 

برش دوم: ميرحسين موسوی با شعارآزادی، قانون 
و عزت ملی به صحنه ی رقابت های انتخاباتی قدم 

می گذارد.
ميرحسين موسوی با ش��عار بازگرداندن قانون مداری، 
آزادی، مديري��ت علمی و عزت به ايرانيان وارد عرصه ی 
رقابت ه��ای انتخاباتی می ش��ود. آقای موس��وی طی 
مصاحب��ه ای با فاينانش��يال تايمز در م��ورد چگونگی 
اداره كش��ور می گويد: »به نظر من كشور می تواند بهتر 
اداره ش��ود و سياس��ت های مالی، اقتصادی، فرهنگی و 
خارج��ی مؤثرت��ری می توان ب��ه كار برد. در سياس��ت 
خارجی می توانيم رابطه بهتری با دنيا داش��ته باشيم و 
اين می تواند برای توس��عه كش��ور ما بسيار مهم باشد.« 
و همچنين درباره مواضع خودش در سياس��ت خارجی 
می گوي��د: »من تش��نج زدايی را اصلی برای س��اختن 
اعتماد بين ايران و س��اير كش��ورها می دان��م. به نظرم 
گفتمان اخير بر س��ر تفاوت ميان فن آوری هس��ته ای و 

س��الح های هسته يی مورد خوبی است.«  آقای موسوی 
در مقاط��ع مختلفی بازگردان��دن آزادی به جوانان را از 
شعارهای اساسی اش مطرح می كند: »مسأله عدالت و 
مس��أله آزادی را بايد توأمان با يكديگر ديد و با يكديگر 
دنبال كرد و اصوالً اين ها را بايد از يكديگر جدايی ناپذير 
تلقی نمود.«  سپس در ادامه ی همين نطق با اشاره به 
وجود مش��كالت جاری مردم می گويد: »خدايی نكرده 
اگر كارد به اس��تخوان اقش��ار مس��تضعف برسد ممكن 
اس��ت زمينه برای استفاده از راه حل های خشن فراهم 
شود.«  موس��وی در دوران انتخاباتی و بعد از آن مكرراً 
قانون گريزی دول��ت احمدی نژاد را از داليل حضورش 
در انتخاب��ات می خواند و مردم را ب��ه رعايت قانون در 
دول��ت مطبوعش دعوت می كند: »نمی ش��ود مجلس 
قانون��ی را وض��ع كند ولی دولت به راحت��ی آن را كنار 
بگذارد. اگر مثاًل يك بار يا دو بار اين اتفاق می افتاد می 
گفتيم اش��تباه كرده اند ولی وقتی اين مساله ادامه پيدا 
كرد و علنی ش��د احساس كردم با موازينی كه كشور با 
آن اداره می ش��ود سازگاری ندارد.«   آقای موسوی در 
يكی از بيانيه ه��ای اعتراضی خود به نتايج انتخابات بر 
اين موضوع تأكيد می كند و ابراز می كند: »اينجانب در 
طول انتخابات به كرات از خطرات قانون گريزي س��خن 
گفتم و تأكيد كردم كه چنين شيوه اي ممكن است به 

در انتخاب�ات ده�م چ�ه گذش�ت؟
ماهيت شناسی و تأماتی در سير تاریخی موج سبز

  حامد رش�يديان
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استبداد و ديكتاتوري بيانجامد ... .«  
گذشته از اين كانديدای اصالح طلبان برای اولين بار در 
ايران، اس��تفاده از نماد رنگين را در شيوه های تبليغاتی 
خود می گنجانند. متعاقب انتخاب رنگ س��بز توس��ط 
ميرحس��ين موس��وی  آخرين نخس��ت وزير جمهوری 
اس��المی ايران  مهدی كروبی، محسن رضايی و محمود 
احمدی نژاد ه��م برای هواداران خ��ود نمادهايی را در 
نظر می گيرند. مهدی كروبی س��تادهای تبليغاتی اش 
را قرمزپوش   می كند، محس��ن رضايی طرفداران خود 
را به پوش��ش آبی دعوت می كند و محمود احمدی نژاد 
دوس��تدارانش را با شعار »س��ربلند باش وطن من« به 
پرچم پوشی فرا می خواند. پس از اين تصميم گيری در 
ستادهای انتخاباتی شهرها به انواع رنگ های انتخاباتی 
آراس��ته می شود كه پُرجلوه ترين نمادها را پرچم ايران 

و رنگ سبز به خود اختصاص می دهند.
ش��هرها در يك واقعه ی بی س��ابقه در تاريخ انتخابات، 
ايران دس��تخوش شور، شوق و هيجانات وسيع سياسی  
انتخاباتی می شوند تا جايی كه شهرهای ايران مخصوصاً 
كالن شهرها گاهاً دچار شب بيداری می شوند. از طرفی 
تبليغات چهره به چهره و دهان به دهان كه در دور قبل 
توس��ط مردم برای حمايت از محمود احمدی نژاد –به 
دليل كمبود منابع مالی برای تبليغات  وارد شيوه های 
تبليغاتی ايران ش��ده بود اين بار به صورت گسترده ای 
توس��ط ديگر نامزدها به اجرا در می آيد. لذا ميرحسين 
موس��وی با شعار »هر ايرانی يك س��تاد« هوادارانش را 
به صورت س��ازماندهی ش��ده ای به اين راهبرد دعوت 
می كند متعاقباً آنچه در سطح خيابان ها ملموس است؛ 
مناظره های خودجوش مردمی در حمايت كانديداهای 
مختلف است كه بيشتر در شهرهايی بزرگی چون تهران 

جلوه می كند.
در ابت��دای روزهای تبليغاتی، محمود احمدی نژاد طی 
بخش نامه ای تمامی س��تادهای مردمی متبوعش را به 
عدم پخش كردن تراكت و پوسترهای تبليغاتی در سطح 
شهرها فرامی خواند. در عوض آنچه توسط ستاد مركزی 

س��اماندهی حمايت های مردمی ايش��ان )به رياس��ت 
سيد مجتبی ثمره هاش��می( ملموس است، استفاده از 
ج��زوات و برگه های انع��كاس خدمات دولت نهم و نيز 
رّد ش��بهات وارده از طرف ديگر كانديداهاست. اما رفته 
رفته در كنار تبليغات اثباتِی ديگر نامزدها كه البته بوی 
ضعيفی از آن استشمام می شد؛ تبليغات نفی كانديداها 
شدت گرفته و در دس��تور كار ستادهای تبليغاتی قرار 
می گيرد. همزمان با ش��روع اين زمزمه های انتخاباتی 
دولت محمود احمدی نژاد توسط رقبا به فساد سياسی، 
استفاده از امكانات دولتی برای تصاحب دوباره ی قدرت، 

قانون گريزی و ديكتاتوری، رمالی و خرافه پرستی، ذلت 
آفرينی در عرصه بين الملل و ماجراجويی ديپلماتيك و 

ناكارآمدی اقتصادی متهم می شود.
ميرحس��ين موسوی كانديدای س��بزپوش انتخاب دهم 
حي��ن نط��ق انتخاباتی بين علما و فض��الی حوزه های 
علمي��ه درباره ش��دت گرفت��ن خراف��ات در نهادهای 
دولتی می گويد: »نفوذ خرافات به ش��كل سازمان يافته 
خطرناك و از مشكالت است. همچنين مهندس موسوی 
درب��اره علل حضورش می گوي��د: »اگر درباره ی داليل 
ورود ب��ه صحنه انتخابات راجع به مس��ايل مديريتی، از 
بين بردن ساختارهای عقالنی، قانون گريزی و سياست ها 
الزم ب��ود توضيح دهم، امروز ظاهراً نيازی به گفتن آنها 
نيس��ت زيرا همين نوع محدوديت ها و ايستادن در برابر 
يك انتخابات آزاد،  منصفانه و رقابتی بهترين دليل است 
برای اينكه همه ما قوياً بايد در صحنه باشيم.«   سپس 
با توجه به زمينه سازی های موجود برای القاء اين نقدها 
به دولت وقت، ميرحسين موس��وی در مناظره با دكتر 
محمود احمدی نژاد طی انتقاداتی سنگين كه بعدها در 
نماز جمعه مورخ 29 خرداد به صراحت توس��ط رهبری 
انقالب مورد شماتت قرار می گيرد؛ در مورد نوع مديريت 
رئيس دولت وقت می گويد: » يكي مديريتي هست كه 
بر اس��اس ماجراجويي و بي ثباتي، رفتارهاي نمايشي و 
قهرمان نمايي و شعاري است، خيال بافي و خرافه گرايی 
اس��ت و خالف گويي و پنهان كاري است، خودمحوري 
و قانون گريزي است، سطحي نگري و روزمره گي است 
و افراط و تفريط.«  موس��وی در ادامه ی همين مناظره 
می گويد: » ما در زمينه ی سياس��ت خارجي هم عزت 
ملت خودمان را مخ��دوش كرديم و لطمه زديم آبروي 
كش��ورخودمان را برديم و هم توس��عه ی داخل كشور 

خودم��ان را با مش��كل مواجه كرديم، تنش وس��يعي با 
كش��ورها ايجاد كرديم.«  سپس اين نقد كه تقريبا جزء 

اساسی ترين داليل زير سئوال بردن دولت نهم به شمار 
می رفت توس��ط رهبری طی سخنرانی مورخ 88/3/14 
به مناس��بت ارتحال امام )ره( بدين ترتيب رد می شود: 
»عزت ملت ما امروز در دنيا هم منعكس است. من قبول 
نمي كنم حرف آن كس��انی را كه تصور مي كنند ملت 
م��ا به خاط��ر پايبندی به مبانی و اص��ول خود، در دنيا 
خوار ش��ده است، از چشم افتاده اس��ت؛ ابداً. ما دشمن 
داريم. دشمنان ما يك جبهه ی متحدی هستند متشكل 
از قدرتهای مداخله گر و زورگوی عالم. اينها وقتی ببينند 
يك كش��وری از مدار آنها خارج ش��د   كش��ورهائی كه 

اينها به عنوان اقمار خودش��ان در مدار خود نگه داشته 
بودند   مثل كش��ور ايران كه با انقالب اس��المی از مدار 
آنها خارج ش��د، س��عی مي كنند با او مقابله كنند، او را 
بكوبند؛ تحقير مي كنند؛ وسائل تبليغاتی شان هم زياد 
است. اين معنايش اين نيست كه ما عزت خودمان را از 
دست داديم. نه، در اعماق دل همان كسانی كه دشمن 
اسالم و دشمن جمهوری اسالمی هستند، احترام امام و 

ملت ايران رسوخ يافته است.«
آنچ��ه در جريان تبليغات انتخاباتی رخ می نمايد اينكه 
مجموع��ه ی ابزارهای تبليغاتی س��ه تن از كانديداهای 
رياس��ت جمهوری بر ح��ول محور محتواي��ی نقد و رد 
عملكرد دولت وقت ش��كل می گيرد. چنين اس��ت كه 
در واپس��ين روزهای مهلت قانون��ی برای تبليغات، يك 
CD مس��تند توسط ستادهای انتخاباتی در شهر تهران 
دس��ت به دس��ت بين مردم م��ی گردد: 90 سياس��ی! 
لوح فش��رده ای كه حاوی تخريب علن��ی عليه محمود 
احمدی نژاد با استفاده از شگردهای هنری است. بعدها 
نظرس��نجی های روزانه ی انجام گرفته توس��ط منابع 
موثقی چون مركز افكارس��نجی صدا و سيما افت اقبال 
احمدی نژاد در تهران را بعد از توزيع گس��ترده ی اين 

CD نشان می دهد.

برش س�وم: آنگاه که ش�ایعه ی تقل�ب بال و پَر 
می گس�تراند.

راهبرد مظنون كردن مردم ايران به انتخابات و سالمت 
نظام اس��المی وارد صفحه طراحی عمليات رس��انه ای 
غرب می ش��ود و جري��ان مخابره ی اوض��اع انتخاباتی 
ايران به شدت متأثر از اين استراتژی می شود. همزمان 
ب��ا افزايش ابهام آفرينی در انتخابات به دس��ت رس��انه 

های بيگانه بعضی نخبگان سياس��ی ايران و رسانه های 
منتس��ب به آنها، توپ سرگردان بازی غربی را به زمين 

سياست ايران می اندازند. لذا دولت محمود احمدی نژاد 
از اواخر س��ال 87 به تقلب گسترده در انتخابات آينده 
متهم می ش��ود. در همين راس��تا رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی در چند جا به اين نكته اشاراتی می كنند: »از 
دو س��ه ماه قبل از اين، راديوهای بيگانه ش��روع كردند 
به بدنام كردن و مخ��دوش كردن چهره ی انتخابات در 
كشورمان، برای بدبين كردن مردم گفتند: در انتخابات 
قطع��اً تقلب انجام خواهد گرف��ت؛ هر وقتی يك چيزی 
گفتند. مقصود از همه ی اين تخريب ها يك چيز اس��ت 
و او اينكه مي خواهند ملت در انتخابات، مشاركت قوی 

نظرس�نجی های انجام گرفته توسط منابع موثقی چون مركز افكارسنجی صدا و سيما، افت اقبال 
ب�ه احم�دی ن�ژاد در تهران بعد از توزيع گس�ترده ی »س�ی.دِی 90سياس�ی« را نش�ان می دهد.
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و نمايانی نكند؛ اي��ن را مي خواهند. ... وای به حال آن 
كس��انی كه نادانس��ته، از روی غفلت، همان حرف آنها 
را تك��رار كنند و همان مقصود آنه��ا را در داخل تحقق 
ببخش��ند. آنه��ا دارند امي��د را از مردم م��ي گيرند.«  ، 
»اي��ن خط را از پيش از انتخابات هم ش��روع كردند؛ از 
دو س��ه ماه پي��ش از اين. من اول فروردين در مش��هد 
گفتم هی دارند دائماً به گوش��ها مي خوانند، تكرار مي 
كنند كه بناست در انتخابات تقلب بشود. مي خواستند 
زمينه را آماده كنند. من آنوقت به دوستان خوبمان در 
داخل كشور تذكر دادم و گفتم اين حرفی را كه دشمن 
مي خواهد به ذهن مردم رس��وخ بده��د، نگوئيد. نظام 

جمهوری اسالمی مورد اعتماد مردم است.« 
موازی اوج گيری تشكيك در سالمت انتخابات، سه تن 
از كانديداهای پس��ت رياس��ت جمهوری بنا به داليل و 
انديشه های درونی به اظهار نظر در مورد پايگاه رأيشان 
بين اقشار مردمی می پردازند. در راستای اين گمانه زنی 
ها ميرحس��ين موسوی، مهدی كروبی و محسن رضايی 
قب��ل از اتمام رأی گي��ری به افكار س��نجی مردم می 
پردازند و بدون ارائه ی داليلی، به مردم و هوادارنش��ان 
بش��ارت هايی می دهند: 1  موس��وی پيروزی اش را به 
مردم تبريك می گويد. 2  كروبی خود و موس��وی را راه 
يافت��گان به دور دوم می خواند. 3  محس��ن رضايی هر 
چند پيروزی در انتخابات را خيلی محتمل نمی داند اما 
رأی خودش را باال می خواند تا جايی كه احتمال حضور 

در مرحله ی دوم را هم می دهد.
ب��رای مثال س��تاد تبليغات��ی مهندس موس��وی مورخ 
88/3/21 اطالعي��ه ای را ب��ا عن��وان »13 توصي��ه ی 
انتخاباتی به هواداران موسوی« در تيراژ گسترده پخش 
می كند:  از صبح 5 شنبه تا اعالم پيروزی در انتخابات 
فقط به اعالميه های رسمی ستاد كه در سايت قلم نيوز 
)www.ghalamnews.ir( منتش��ر می ش��ود توجه 
كنيد. از پايان رأی گيری و شروع شمارش آراء تا اعالم 
رس��می نتايج هوش��ياری خود را حفظ كنيد. انش��أ ا... 
جش��ن پيروزی را همه با هم در روز شنبه بر پا خواهيم 
كرد. همچنين ميرحسين موسوی هنگام انداختن رأيش 
ب��ه صندوق انتخابات��ی خطاب به حض��ار و خبرنگاران 
می گوي��د: »من به همه مردم قول داده ام كه از رأي آنها 
صيان��ت كنم. همه ما تا انته��اي رأي گيري بيداريم. از 

همه مسووالن اجرايي هم مي خواهم اين امانت سنگين 
را حفظ كنند.« ش��امگاهان 22 خرداد يعنی زمانی كه 
هنوز فرآيند رأی گيری به اتمام نرس��يده و در حاليكه 
س��اعات پايانی رأی گيری پيش روی ملت اس��ت آقای 
موس��وی طی بيانيه ای اعالم می كند: »از ملت شريف 
ايران می خواهم آماده برگزاری جشن پيروزی در شامگاه 
ميالد بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا )س( باشند.« 
محس��ن رضايی ديگر كانديدای رياس��ت جمهوری كه 
به اس��م اصولگرايی وارد رقابت ها شده هنگام انداختن 
رأيش به صندوق انتخاباتی حدسيات خود را مطرح می 
كند: »پيش بينی من اين است كه دو نفر به مرحله بعد 
می روند. ... همانطور كه دور اول موفق می شويم در دوره 

بعدی هم كه دوره همكاری است موفق خواهيم شد.«

مه��دی كروبی ني��ز در هنگام اندخت��ن رأی می گويد: 
»توصيه  ما اين اس��ت كه مسوؤالن بيشتر دقت كنند و 
وظيفه خود را به خوبي انجام دهند و از آراء امانت داري 

كنند. آن ها بايد به رأي مردم احترام بگذارند.
البت��ه اي��ن اظهار نظرها ب��ه روزهای قب��ل از برگزاری 
انتخاب��ات اكتفا نمی كنند و بعد از اعالم نتايج انتخابات 
توس��ط وزارت كشور جمهوری اس��المی ايران نيز زهرا 
 BBC رهنورد همسر ميرحسين موسوی در مصاحبه با
فارسی در رابطه با شمردن مستندات تقلب در انتخابات 
م��ی گوي��د: »1  طرفداران موس��وی در تظاهرات های 
خيابان��ی قب��ل انتخابات صد برابر احم��دی نژاد بود. 2  
گ��زارش های ما در روز انتخاب��ات حاكی از برتری 4/5 
به بود. 3  از ساعت 11 صبح تعرفه در دست مردم قرار 
نگرفت. 4  من لُر هستم و موسوی بارها گفته من داماد 
لرستان هس��تم بنابراين لُرها موسوی را نمی گذارند به 
احم��دی ن��ژاد رأی دهند. 5  ترك زب��ان ها هيچ وقت 

فرزند خود را نمی گذارند به ديگری رأی دهد.«
برش چهارم: زمانی که مردم برای گرفتن حقشان 

به کف خيابانها دعوت می شوند.
در روزهای واپسين منتهی به رأی گيری، ادای جمالت 
ش��رطی به ُمِد گفتمانی برخی سياسيون و نزديكان به 
آنها مبدل می ش��ود. همزمان خبرنگاران ابر خبرگزاری 
های جهان، بر خالف روال معمولشان در مورد انتخابات 
ايران به پوشش وسيع خبری انتخابات رياست جمهوری 
ده��م می پردازن��د. تلكس های خبری پُر می ش��ود از 
صحنه های حضور اقش��ار مردم پ��ای صف های طويل 
رأی گيری در ايران و جمالت خبری ادا ش��ده توس��ط 
مردان خبری دنيا مملوء می شود از تمجيد و تعريف از 
دموكراسی ايرانی. با اين وجود كارگردانان سياست زده 
ی ايران قبل و بعد از انتخابات به ادای جمالت ش��رطی 
روی می آورند تا شايد در اين وانفسا چيزی به امتيازی 

برای آنها مبدل گردد.
در همين راس��تا آقای هاش��می در نامه ای گاليه آميز 
نسبت به گفته های محمود احمدی نژاد كه به رهبری 
انقالب ارس��ال می كند؛ می نويس��د: »از جناب عالي با 
توجه به مقام و مس��ئوليت و شخصيت تان انتظار است 
براي حل اين مش��كل و براي رفع فتنه هاي خطرناك و 
خاموش كردن آتشي كه هم اكنون دودش در فضا قابل 

مشاهده است، هر گونه كه صالح مي دانيد اقدام مؤثري 
بنماييد و مانع ش��عله ور تر ش��دن اين آتش در جريان 
انتخابات و پس از آن ش��ويد. ... سرچشمه شايد گرفتن 

به بيل/ چو پر شد نشايد گرفتن به پيل« 
خانم عفت مرعش��ی )همسر آقای هاشمی رفسنجانی( 
ني��ز بعد از انداختن رأی خود در حاليكه به س��رعت از 
جلوی دوربين ها  می گذرد خطاب به خبرنگاران حاضر 
می گويد: »اميدوارم احمدی نژاد و دوس��تان خوارجش 
از مردم پاس��خ دريافت كنند. ... چرا اينگونه حرف های 
مزخ��رف می زنن��د و بچه ه��ای من را ب��ه دزدی متهم 
می كنند؟ ... اگر تقلب نش��ود، موس��وی رئيس جمهور 
می شود، ولی خدا نكند تقلب كنند كه اگر اينگونه شود، 

مردم به خيابان ها می آيند و اعتراض می كنند.« 

در اين ميان مهندس موس��وی نخست وزير سال های 
جنگ، قبل از اعالم نتايج انتخابات و در ميانه ی عمليات 
شمارش آراء، طی بيانيه ای مردم را به احتمال تقلب در 
انتخابات انذار می دهد. موسوی در بيانيه اش كه مورخ 
21 خرداد منتشر شد می آورد: »پيام های بيشماری از 
سوی اقشار مختلف شما مبنی بر ابراز نگرانی نسبت به 
شيوه ی برگزاری انتخابات و سالمت آن واصل می شود.«   
مجله ی تايم روز قبل از انتخابات مصاحبه ای را با آقای 
ميرحس��ين موسوی ترتيب می دهد. در قسمتی از اين 
مصاحبه آمده: »در جايگاه رياس��ت جمهوری، موسوی 
طبعاً كما بيش به اندازه ی آيت اهلل علی خامنه ای قدرت 
نخواهد داشت. به خصوص در حوزه ی سياست خارجی 
و امني��ت ملی. ام��ا او موكداً ابراز داش��ت كه تجمعات 
خيابانی چش��مگير هفته های گذش��ته احتماالً ماهيت 
س��اختار ق��درت را به نحوی بنيادي��ن دگرگون خواهد 
س��اخت و در واقع اين اتفاق با فش��ار بر رهبر نس��بت 
به پذيرش بيش��تر افكار عموم��ی رخ خواهد داد. ... اگر 
ش��ما پيروز نش��ويد، به اين همه جوان كه در خيابانها 
رقص كنان و لبخند بر لب و شادند، چه خواهيد گفت؟ 
پيام من قباًل به آنها رس��يده است. تغيير از مدتی قبل 
آغاز ش��ده است. تنها بخشی از اين تغيير به پيروزی در 
انتخابات مربوط می ش��ود. بخشهای ديگر ادامه خواهند 
يافت و هيچ عقب گردی در كار نيست.« وی طی بيانيه 
ها و نشست های خبری مكرر بر پيروزی خود تأكيد می 
كند: »ضمن تشكر از حضور پر شور و استقبال گسترده 
ش��ما از انتخابات رياست جمهوری، به اطالع می رساند 
طبق گزارش ها و مس��تندات واصله علی رغم تخلفات و 
كارشكنی های متعدد و نارسايی های گسترده، مستندات 
واصله حاكی از آن اس��ت ك��ه رأی اكثريت قاطع مردم 
متوجه اين خدمت گزارش��ان بوده اس��ت. از مس��وؤالن 
امر می خواهم در ش��مارش آراء نهايت دقت را بنمايند 
و اعالم می كنم در غير اين صورت از همه امكانات قانونی 
ب��رای احقاق حقوق حقه ملت ايران اقدام خواهم كرد.«  
، »بديهی اس��ت و بنا به اطالعات رسيده، برنده قطعی 
اين انتخابات بنده هستم و در اين انتخابات مردم به من 

رأی داده اند و نتايج آن نيز اعالم خواهد شد.« 
بعد از آن در اولين س��اعات بعد از اتمام ساز و كار رأی 
گيری، ميرحسين موسوی طی بيانيه ای مردم را بشارت 
بر پيروزی موج س��بز می دهد و از مس��ئوالن حكومت 
خواهش می كند جلوی شادمانی خودجوش مردمی را 
نگيرند   س��پس بعد از مسّجل ش��دن پيروز انتخابات، 
طی بيانيه هايی ديگر مردم را به باز پس گيری حقشان 
دعوت م��ی نمايد: »تخلفاتي ك��ه در دهمين انتخابات 
رياست ج�م�ه�وري ص�ورت گ�رفته است بسيار جدي 
اس���ت و رن�ج���ش ع�م�ي�ق ش���م�ا ك�ام��اًل به حق 

اس���ت.« 
به م��وازات اوج گيری روند باال رس��انه های بيگانه نيز 
سعی در زمينه سازی آتش تهيه ی اين سناريو را دارند. 
لذا مورخ 88/3/31 آقای حس��ن قش��قاوی س��خنگوی 
وزارت امور خارجه ايران درباره روند اين عمليات ضمن 
تشريح رصد فعاليت های رسانه و دولت مردان بيگانه در 
وزارت امور خارجه؛ عمليات رسانه ای كشورهای بيگانه 
را به چهار مرحله تقس��يم می كن��د. وی مرحله اول و 
دوم را اينگونه تبيين می كند: »مرحله اول، موضع گيري 
مقامات و رس��انه هاي غربي قبل از آغاز تبليغات رسمي 

ج�وان  هم�ه  اي�ن  ب�ه  نش�ويد،  پي�روز  ش�ما  »اگ�ر  تاي�م:  مجل�ه  ب�ا  موس�وی  ی  مصاحب�ه 
چ�ه خواهي�د گف�ت؟ پي�ام م�ن قب�ًا ب�ه آنه�ا رس�يده اس�ت. تغيي�ر از مدت�ی قب�ل آغ�از 
می ش�ود.« مرب�وط  انتخاب�ات  در  پي�روزی  ب�ه  تغيي�ر  اي�ن  از  بخش�ی  تنه�ا  اس�ت.  ش�ده 
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كانديداهاي رياس��ت  جمهوري بود كه مواضع  آنها حول 
تش��كيك در انتخابات و ادع��اي آزاد نبودن انتخابات ها 
در جمه��وري اس��المي ايران ش��كل مي گرفت. مرحله 
دوم موضع گيري ها نيز مربوط به ايام تبليغات رس��مي 
كانديداهاي رياس��ت جمهوري و مناظره هاي تلويزيوني 
بود كه همه آنها ضمن تحسين اين مناظرات و تبليغات، 
اذعان مي كردن��د كه برخالف تصورش��ان انتخابات در 
ايران كاماًل جدي و مناظرات نيز بس��يار جدي است.« 
لذا مرحله س��وم موضع گيري هاي مقامات و رسانه هاي 
غربي را روز رأي گيري يعني از ساعت 8 صبح تا 10، 11 
شب جمعه 22 خرداد عنوان می كند و اضافه می كند : 
»در اين روز، موضع گيري ها با عباراتي همچون انتخابات 
س��الم، امن، مش��اركت فوق الع��اده و ... بود و حتي يك 
گزارش منفي از روز اخذ رأي ارائه نشد.« سپس مرحله 
4 را تش��ويق مردم به آشوب می ش��مارد: »شبكه هاي 
دولتی آمريكايي و انگليس��ِي BBC.VOA كه بودجه 
ی آنه��ا در پارلم��ان های اين كش��ورها تصويب    می 
ش��ود نقش اتاق جنگ و اتاق فرمان آشوب هاي اخير را 

بر عهده دارند.«

برش پنجم: اینک آخرالّزمان
متعاق��ب اعالم نتايج انتخاباتی توس��ط وزارت كش��ور 
جمهوری اسالمی بيانيه ها و اخبار اعتراضی و تشويقی 
به حضور مردم در كف خيابان  ها به ش��ماره می افتند. 
س��پس اين اعتراضات خيابانی است كه به سرعت كليد 
می خورد. حدود س��اعت 16:00 روز ش��نبه مورخ 23 
خرداد س��ال يك هزار  و سيصد و هشتاد و هشت است 
كه گروه هايی در ميادين بزرگ و ش��مالی شهر تهران 
برای اعتراض به تقلب گرد هم آمده اند، بيانيه هايی به 
صورت زيرزمينی توسط افرادی نقاب دار بين رهگذران 
پخش می ش��ود، روی دو طرف اين اوراق نوشته است: 
بيانيه ميرحسين موسوی، بيانيه مهدی كروبی. نيروهای 
امنيتی و ضد ش��ورش ناجا )نيروی انتظامی جمهوری 
اس��المی( برای پراكنده كردن اعتراض��ات پا به عرصه 
ی ناآرام ش��هری می گذارند. ميدان هفت تير، فاطمی، 
وليعصر)عج(، ونك، انقالب و خيابان مطهری، قدس،16 
آذر، كارگر شمالی، آفريقا و بلوارهای ميرداماد و كشاورز 
دستخوش درگيری، تجمع و گردهمايی هايی با شدت 
های مختلف می شود. اوج درگيری ها در تقاطع فاطمی 
رقم می خورد آنجا كه معترضين با حركتی سازماندهی 
ش��ده قصد ورود به وزارت كش��ور را دارند. بعد از عقب 
ران��دن معترضين توس��ط ناجا، س��بز پوش��ان خيابان 
مطهری را دچار درگيری شديد با نيروهای انتظامی به 
همراه تخريب اموال عمومی می كنند. خرده تحركاتی 
به اميد پيوستن چشمه های مردمی در نقاط ديگر شهر 
به وقوع می پيوندد كه همگی قصد رسيدن به نقطه ی 

كانونی برگزاری انتخابات – وزارت كشور  را دارند. 
همزمان نيز دو طيف از مردم در نقاط مختلف با نمادهای 
پرچم ايران و رنگ س��بز له يا عليه نتيجه انتخابات در 
مقابل هم قرار می گيرند و س��عی م��ی كنند از طريق 
مسالمت آميز و شعار سياسی موضوع را خاتمه دهند اما 
گهگاه به خشونت های زود پايان و مختصر می انجامد.

برای تصويرس��ازی اين مقطع، بازخوانی دو طيف 
1-  اقوال  از داده ه��ا الزم ب��ه نظ��ر می رس��د: 
و اعم��ال آق��ای مهن��دس موس��وی ب��ه عن��وان 

2 - حمايت رس��انه ها و  رهب��ر اعتراضات س��بز. 
دولتمردان آمري��كا و اروپا از زورآزماي��ی خيابان��ی.

 1- رفتارشناسی موسوی: 
آقای موس��وی طی بيانيه های سلسله واری می گويد: 
»به تمام طرفداران خود اگر پيروز نش��ويد، چه خواهيد 
گف��ت؟ پيام م��ن قباًل به آنها رس��يده اس��ت. تغيير از 
مدتی قبل آغاز ش��ده است. تنها بخش��ی از اين تغيير 
به پيروزی در انتخابات مربوط می ش��ود. بخشهای ديگر 
ادام��ه خواهند يافت و هيچ عقبگردی در كار نيس��ت.«  
،»كس��اني كه با تخلفات بسيار، نتايج غيرقابل باوري را 
براي انتخابات رياس��ت جمهوري اعالم كردند اينك در 
صدد تثبيت آن نتايج و ش��روع دوره اي جديد از تاريخ 
كشور ما هس��تند.«  ، »مردم ما با شعارهای اهلل اكبر و 
زير س��ايه پرچم سبز اهل بيت )ع( به صورت مسالمت 
آميز احقاق حق خود را می خواهند و احساس می كنند 
به ش��عور آنها بی احترامی شده اس��ت . من نامه ای به 
شورای نگهبان نوشته ام و موارد تخلف را شرح داده ام، 
گر چه اميدوار به شورای نگهبان نيستم. تعداد زيادی از 
اعضای شورای نگهبان در طول انتخابات بی طرفی خود 
را نگه نداشتند و از كانديدای دولتی حمايت كردند.« ، 
»دس��تگيری های گسترده ای كه طی روزهای گذشته 

از فرزندان انقالب انجام گرفته اس��ت نشان دهنده اين 
واقعيت اس��ت كه عامالن تقلب و س��پس بلوا كمترين 
شناختی نس��بت به حقيقت اعتراضات مردمی ندارند.« 

2 - حمایت های غرب: 
پس زمينه ی اين بيانيه س��ازی ه��ا در ايران، حمايت 
هايی در غرب جان می گيرد. باراك اوباما رئيس جمهور 
اياالت متح��ده آمري��كا م��ورخ 88/3/30 در مصاحبه 

با ش��بكه ی »CBS« آمريكا درباره جريانات رياس��ت 
جمهوری ايران می گويد: »آنچه كه شما در ايران شاهد 
آن هس��تيد آن اس��ت كه صد ها هزار نفر از مردم اين 
كش��ور كه بر اين باورند كه صدايشان شنيده نمي شود 
و ب��ه طور مس��المت آميز تظاه��رات مي كنند و در پي 
عدالت هس��تند و جهان شاهد آن است.«، »دولت ايران 
بايد بداند كه جهان نظاره گر اس��ت. ما بر تك تك افراد 
بي گناهي كه جان خود را از دست داده اند، مي گرييم.«، 
»ما از كس��اني ك��ه در پي عدالت از يك راه مس��المت 
آميز هستند پشتيباني مي كنيم و من مي خواهم تكرار 
كنم كه ما در كنار كساني كه متوجه راه حلي مسالمت 
آميز براي اين كش��مكش خواهند بود، مي ايستيم.« دو 
روز بع��د نيز يديعوت آحارونوت م��ورخ 88/4/1 به نقل 

از موش��ه يعالون وزير امور راهبردی رژيم صهيونيستی 
می نويسد: »موسوي و همسرش روح جديدي به آزادي 
بخشيده اند، بنابراين من تكرار مي كنم انقالبي در ايران 
روي خواه��د داد.« در روزهای منته��ی به آغاز تير 88 
نيز اخب��اری مبنی بر اخراج و يا بازداش��ت خبرنگاران 
خارج��ی به اتهام جاسوس��ی و اقدام علي��ه امنيت ملی 
 BBC ايران درج می ش��ود: م��ورخ 88/3/31 خبرنگار
ب��ه اتهام حمايت از آش��وبگران و تحريك افكار عمومي 
از ايران اخراج می ش��ود سپس مورخ 88/4/2 مديركل 
رسانه هاي خارجي وزارت ارشاد خبر بازداشت خبرنگار 
يوناني االصل روزنامه واشنگتن تايمز آمريكا را تائيد می 
كند. اين پس زمينه روز به روز پر رنگ تر می ش��ود تا 
آنجا كه مورخ 88/4/3 يك خبر مهم به س��رعت صفحه 
های خبرگزاری های ايرانی را در می نوردد. اين خبر از 
پايگاه اطالع رس��انی بروكينگز طی يك گزارش مفصل 
از راه ه��ای ايج��اد انقالب مخملين در اي��ران به همراه 
گزينه های نظامی  ديپلماتيك منتشر می شود: »مركز 
س��ابان )مركز تحقيقات پيشرفته ضد تروريسم( وابسته 
به انديش��كده آمريكايي بروكينگز طي گزارش مفصلي 
راهكارهاي الزم براي كودتاي مخملي در ايران و حمايت 
از مخالف��ان نظام را قبل از انتخابات طراحي كرده بود.«  

در روزهای آينده اخباری به س��رعت منتشر می شود و 
فضای امنيتی  رسانه ای را بيشتر سنگين می كند. آقای 
محس��نی اژه ای وزير اطالعات جمهوری اسالمی ايران 
در رابطه با دس��تگيری كاركنان محلی سفارت انگليس 
مورخ 88/4/6 اعالم می دارد كه، »س��فارت انگليس در 
اغتشاش��ات اخير، نقشي بسيار س��نگين داشته است.« 
خبری كه فوندانس��يون اختالل جدی در روابط ايران و 

انگلستان را پی ريزی می كند. سپس سيد اميرحسين 
مهدوی عضو س��تاد مركزی موس��وی و عضو ش��ورای 
مركزی س��ازمان مجاهدين انقالب در نشس��تی خبری 
اعالم  می كند: »كساني كه اين روزها در شبكه صداي 
آمريكا عليه ايران صحبت مي كنند تا 3،4 سال پيش در 
كنار همين گروه هايي كه دور آقاي موسوي را گرفته اند، 
تحت عنوان عضو دفتر تحكيم و يا روزنامه نگار فعاليت 
مي كردند و حتي بي بي س��ي نيز به روش  هوشمندانه 
تر از چند س��ال قبل عضو گيري كرد و اعضاي خود را 
آموزش داد تا اينكه 5 يا 6 ماه قبل از انتخابات، دومين 
شبكه تلويزيوني غير انگليسي خود را كليد بزند كه تمام 
بودجه و خطوطش با دولت انگليس هماهنگ مي شود.« 
همزمان با افزايش ش��مارگان بيانيه های سبز، نفس ها 

تحركاتی در نقاط مختلف شهر به وقوع می پيوندد كه همگی قصد رسيدن به نقطه ی كانونی 
برگزاری انتخابات "وزارت كشور"  را دارند.
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نيز به ش��ماره می افتد. س��يمای جمهوری اسالمی در 
روزهای آينده جزئيات آشوب ها و تخريب اموال عمومی 
را گزارش می دهد. گزارش ها حاكی از شرايط خطرناك 
و وحدت ش��كن بين توده های مردمی است كه گاها با 
دخالت عناصر از پيش تربيت يافته به خش��ونت سخت 
و حتی به تيراندازی اسلحه به دستان منتهی می شود. 
تروريست ها از تجمعات سبز خوانده استفاده می كنند 
و برای خود پوششی امنيتی از معترضين بدون سوءقصد 
م��ی س��ازند. خيلی زود مردم تهران كه 10 س��ال – از 
حادثه 18 تير سال 79  است روی خشونت خيابانی در 
پايتخت را نديده اند در عرض دو و س��ه روز طعم آتش، 
تخريب اموال عمومی، ت��رور مردم بی گناه و صدمه به 

امنيت شخصی شهروندان را دوباره می چشند.
جش��ن مش��اركت مردم در انتخابات ب��ا حضور رئيس 
جمه��ور وق��ت و همراهی كثي��ر م��ردم و راهپيمايی 
وحدت نيز به دعوت شوای هماهنگی تبليغات اسالمی 
ب��ه نيت بازگش��ت اعتراضات غيرقانون��ی و خيابانی به 
شاهراه قانون برگزار می ش��وند اما همزمان اين وقايع، 
تحركات خش��ونت آميز نيز در نقاط موازی شهر توسط 
سبزس��ران شكل می گيرد تا معنای جشن و راهپيمايی 
وحدت دستخوش تشكيك شود. اوج اين درگيری ها در 
ميدان ونك رقم می خورد و به مسدوم شدن تعدادی از 

نيروهای انتظامی و مردم منجر می شود.
حادثه ی كوی دانش��گاه بازس��ازی می ش��ود، تعدادی 
از متديني��ن ش��هيد می ش��وند، تع��دادی از مأمورين 
ناجا ش��هيد می ش��وند، اتوبوس ها س��وزانده می شود، 
شيش��ه های اموال عمومی شكس��ته می شود، اتومبيل 
های شخصی آتش می گيرند و هزاران صحنه ی سخت 
باور ديگ��ر نيز به نمايش در می آين��د. همزمان با اين 
اخبار حضور بعضی سياس��يون ميان اغتشاشگران روی 

خبرگزاری ها تلكس می شود.
خبرهای ناگوار برای مل��ت ايران روی كنتور تاريخ می 
افتد و پيرتر ها را به ياد روزهای ترور و اقدامات مسلّحانه 
س��ازمان منافقين می اندازد. خبرگ��زاری فارس مورخ 
88/3/25 ضمن گزارش��ی مختصر از خس��ارت آشوب 

ها در روز 25 خرداد می نويس��د: »7 دس��تگاه اتوبوس، 
9 دس��تگاه خودرو سواري و 6 دس��تگاه موتورسيكلت 
همچنين چندين شعبه بانك در نقاط مختلف تهران، 2 
پست برق، يك پل عابر پياده و حدود 60 مخزن مكانيزه 
زباله و نيز برخي ساختمان ها دچار آتش سوزي شدند.«، 
مورخ 88/3/30 خبر اقدام تروريستی برای بمب گذاری 

در حرم امام خمينی )ره( پخش می شود و بازتاب های 
فراوانی را در پی خود به همراه می آورد، س��پس اخبار 
حضور سياس��يون در دامن زدن به اغتشاش��ات، شوك 
عصبی جامعه را به راه می اندازد و مردمی كه س��ال ها 
به مسئولين دل بسته بودند دچار سكته ی سياسی می 
ش��وند. مورخ 88/3/31 خبرگ��زاری فارس خبری را در 
اين راس��تا مخابره می كند: »پنج تن از اعضای خانواده 
اكبر هاشمی رفس��نجانی كه در بين آنها فائزه هاشمی 
نيز به چش��م می خورد، شب گذش��ته توسط مأموران 
امنيتی و با حكم قضايی دس��تگير ش��دند. اين گزارش 
می افزايد اين 5 نفر روز گذشته در تجمعات غيرقانونی 
خيابان آزادی در حال تحريك و تش��ويق اغتشاشگران 
بودند.« س��پس پليس اطالع��ات و امنيت تهران بزرگ 
م��ورخ 88/4/2 اطالعيه اي صادر می كند كه با اظهارت 
يك��ی از كانديداهای معت��رض در رابطه با دعوت مردم 
به آرامش و راهپيمايی نرم در تضاد اس��ت: »بر اس��اس 
اطالعات واصله و تحقيقات به عمل آمده، شب گذشته 
اول تير 88، س��اختماني واقع در ميدان 7تير، با مجوز 
قضايي مورد بازرس��ي قرار گرفت كه براي ستاد يكي از 
كانديدها فعاليت داش��ت، در اين مجموعه، ساماندهي 
تجمعات غيرقانوني و تش��ويق به آش��وب و اقدام عليه 
امنيت كش��ور، ايجاد جن��گ رواني و تش��ويش اذهان 
عمومي با تكثير س��ي دي هاي جعلي و تخريبي و تكثير 
نامه جعلي منتسب به وزارت كشور در مورد انتخابات در 
سطح وسيع، اسناد و مدارك ارتباط با رسانه هاي معاند 
و دخالت بيگانگان و طراحي توطئه هاي اخير كشف شد 
كه با توجه به اسناد و مدارك مكشوفه، ساختمان مذكور 
ب��ه مركز فرماندهي جن��گ رواني عليه امنيت كش��ور 
تبديل شده بود.« و تا دو روز بعد اين اخبار فوت، جرح 
و خس��ارت اس��ت كه روح مردم را در تهران می آزارد: 
سردار پاس��دار علي فضلي فرمانده سپاه سيدالشهداي 
اس��تان تهران، م��ورخ 88/4/4 بين خبرن��گاران اعالم 
م��ی كند: »براي خنثي كردن ت��الش عقبه فتنه اي كه 
در خانه هاي تيمي كش��ف ش��د و ارتباطي كه از آنها با 
بيرون مرزها و صهيونيس��ت ها عيان شد، قريب به 300 

نفر از جان بركفان بس��يجي به ش��دت زخمي ش��دند و 
هم اكنون در بيمارس��تان ها در حال مداوا هس��تند و 8 
نفر از بسيجيان قهرمان نيز در اين حادثه تلخ به درجه 
رفيع شهادت نائل شدند.« وی بعد از اعالم خنثی سازی 
خانه های تيمی تأكيد می كند: »شاهد بوديم كه برخي 
از رس��انه هاي بيگانه، مستقيم و غير مستقيم به هدايت 

فرماندهي آشوب ها مي پرداختند.«
سيد اميرحس��ين مهدوي عضو شورای مركزی سازمان 
مجاهدين و نيز عضو س��تاد تبليغاتی موس��وی با اشاره 
به دس��تگيري 3 نفر از اعضاي شوراي مركزي سازمان 
مجاهدين انقالب می گويد: »بازداشت اين افراد به دليل 
قطع روابط ش��بكه هاي خوشه اي جوانان با افراد مذكور 
مانند ت��اج زاده و قطع روابط ميان مديران رس��انه ها و 
متوليان س��ايت هاي دوم خردادي با بهزاد نبوي، به آرام 
ش��دن فضاي كشور بسيار كمك كرد.« )نشست خبری 

مهدوی به نقل از فارس 88/4/6(
خشونت در تهران دقيقه به دقيقه اوج می گيرد تا آمپر 

دما نما به نقطه ی نهايی برسد. 

برش ششم: خبر آمد، خبری در راه است
حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
برای خاتمه دادن به تنش های سياسی  اجتماعی ايران 
ب��ه ويژه پايتخت، قصد نم��از جمعه ی تهران می كنند. 
نماز جمعه مورخ 29 خرداد 88 توس��ط ايشان خوانده 
می ش��ود و رهبری س��عی م��ی كنند در خ��الل ايراد  
خطبه ها مردم و سياس��يون را از دو طرف مناقش��ه به 
برادری، آرامش و بازگش��ت به قان��ون دعوت كنند. لذا 
مردم و سياس��يون مختلف در ج��واب دعوت امام امت، 
لبي��ك های متفاوتی نثار می كنند كه بعضا رو در روی 

هم هستند:
 1 - به موزات رس��يدن منحنی آش��وب ها و تشكيك 
انتخابات ب��ه نقطه ی عطف، ش��ورای نگهبان و وزارت 
كش��ور جمهوری اس��المی به عنوان ناظر و پش��تيبان 
انتخابات س��عی می كنند از حيثي��ت برگزار  كنندگان 
انتخابات – مردم متشكل از معتمدين محلی، فرهنگيان 
و ناظ��ران نامزدها   دفاع كنند و نقطه ی عطف منحنی 
آش��وب   تشكيك را به نقطه ی ماكزيمم مبدل سازند. 
لذا مورخ 88/3/31 تعدادی از اعضای شورای نگهبان در 
قم با مراجع تقلي��د آيات عظام صافی گلپايگانی،مكارم 
ش��يرازی و جوادی آملی ديدار می كنند. در اثنای اين 
ديدار گزارش رسيدگی به اعتراضات نامزدها قرائت می 
ش��ود و اطمينان داده می ش��ود كه رس��يدگي شوراي 
نگهبان به صورت كامل و جامع انجام خواهد ش��د. روز 
بعد جانشين ستاد انتخابات كشور اظهار می دارد: ستاد 
انتخابات كشور براي اولين بار در دهمين دوره انتخابات 
رياس��ت جمهوري تعداد آراي هر كدام از نامزدها را به 
تفكيك صندوق به صندوق منتش��ر ك��رد. فردای اين 
خب��ر خبری ديگر در ادامه می آيد: رهبر معظم انقالب 
اس��المی، پيرو نامه ی دبير ش��ورای نگهب��ان مبنی بر 
افزاي��ش مهلت بازنگ��ری بر انتخابات؛ با اين خواس��ته 
موافق��ت می كنن��د، بدين ترتيب مهلت رس��يدگی به 

ب�ر  مبن�ي  را  خ�ود  تقاض�اي  اي  نام�ه  ط�ي  ام�روز  »اينجان�ب  موس�وی:  مهن�دس 
تنه�ا  را  كار  اي�ن  و  ك�ردم  ارائ�ه  نگهب�ان  ش�وراي  ب�ه  اخي�ر  انتخاب�ات  نتاي�ج  ابط�ال 
دان�م.« م�ي  دول�ت  از  م�ردم  حماي�ت  و  عموم�ي  اعتم�اد  بازگش�ت  ب�راي  ح�ل  راه 
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ش��كايات نامزدها 5 روز افزايش می يابد. س��پس مورخ 
88/4/6 عباسعلی كدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان 
از تش��كيل هيئتی ويژه برای تهي��ه گزارش از وضعيت 
انتخابات دهم خبر می دهد ضمن اينكه به بازش��ماري 
اتفاق��ي 10درصد آراء صندوق ه��اي اخذ رأي با دعوت 

رسانه ها و در حضور خبرنگاران تأكيد می كند.
 2 - پا به پای انتشار اين اخبار، اخباری ديگر روی دوم 
سكه را به نمايش می گذارند: مورخ 88/3/30 خبر عدم 
حضور ميرحسين موس��وی و مهدی كروبی در شورای 
نگهبان برای رس��يدگی به ش��كايات و ارائه مستندات 
تقل��ب در فض��ای افكار عمومی ايران م��ی پيچد، آقای 
موس��وی طی نامه ای خطاب به ش��ورای نگهبان اعالم 
می كند: »پيرو ده ها مكاتبه ستاد انتخاباتی اينجانب با 
آن شورا داير بر تخلفات صريح انتخاباتی عوامل اجرايی 
وزارت كش��ور و نيز يك��ی از نامزدها كه قطعاً در نتيجه 
انتخابات 22 خرداد ماه مؤثر بوده است و ذياًل به مواردی 
از آنها اش��اره می شود، عدم صحت انتخابات محرز است 
و رس��يدگی و ابطال آن درخواست می گردد.« و سپس 
بيانيه پش��ت بيانيه فض��ای افكار عمومی اي��ران را در 
می نوردد: » اينجانب ام��روز طي نامه اي تقاضاي خود 
را مبني بر ابطال نتايج انتخابات اخير به شوراي نگهبان 
ارائه كردم و اين كار را تنها راه حل براي بازگشت اعتماد 

عمومي و حمايت مردم از دولت مي دانم.« 
سپس مهندس موس��وی طی بيانيه ای می نويسد:» از 
ما خواسته مي ش��ود كه در اين شرايط شكايت خود را 
از طريق ش��وراي نگهبان پيگيري كني��م، حال آن كه 
اي��ن ش��ورا در عملكرد خود چه قبل، چ��ه حين و چه 
بعد از انتخابات عدم بي طرفي خود را به اثبات رس��انده 
اس��ت و نخس��تين اصل در هر داوري رعايت بي طرفي 
اس��ت.« ، »اگر اين حس��ن ظن و اعتماد مردم از طريق 
صيانت از آراي آنها پاس��خ داده نش��ود و يا آنها نتوانند 
براي دفاع از حقوقش��ان به نحوي مدني و آرام واكنش 
نشان دهند مس��يرهاي خطرناكي در پيش خواهد بود 
كه مس��ئوليت قرار گرفتن در آنها بر عهده كساني است 
كه رفتارهاي مسالمت آميز را تحمل نمي كنند.« ، » اگر 
حجم عظيم تقل��ب و جابه جايي آرا، كه آتش به خرمن 
اعتماد مردم زده است، خود دليل و شاهد فقدان تقلب 
معرفي ش��ود، جمهوريت نظام به مسلخ كشيده خواهد 
شد و عمال ايده ناسازگاري اسالم و جمهوريت به اثبات 
مي رسد.« ، » اكنون مقامات كشور با صحه گذاشتن بر 
آنچه در انتخابات گذشت مسئوليت آن را پذيرفته اند و 
برای نتايج هرگونه تحقيق و رسيدگی بعدی حد تعيين 
كرده ان��د، به صورتی كه اين رس��يدگي ها موجب ابطال 
انتخابات نش��ود و نتايج آن را تغيير نده��د ...« ،»ما به 
دست اندركاران توصيه مي كنيم براي برقراري آرامش 
در خيابان ها مطابق اصل 27 قانون اساسي امكان تجمع 
هاي مس��المت آميز را نه تنها فراهم كنند، بلكه چنين 
گردهمايي هايي را تش��ويق كنند و صدا و س��يما را از 
قيد بدگويي ها و يك طرفه عمل كردن ها رها س��ازند. 
بگذارن��د صداها قبل از آن كه به فرياد تبديل ش��ود به 
صورت اس��تدالل و مجادله احسن در اين رسانه جاري، 

تصحيح و تعديل گردد.« 
بع��د از برگ��زاری نماز جمعه ی ته��ران و در حاليكه 
مردم همه چيز را تمام ش��ده و رو به آرامش ارزيابی 
می كنند طی يك حركت س��امان يافته و در سالگرد 

خروج منافقين به منظور درگيری مس��لحانه با مردم، 
افرادی به نام ميرحس��ين موس��وی و با شعارهايی در 
حمايت از وی با دس��ت بند و س��ربند س��بز توس��ط 
مجمع روحانيون مبارز به برگزاری راهپيمايی در روز 
شنبه مورخ 30 خرداد به مقصد ميدان آزادی دعوت 
می ش��وند. سپس در ساعت 14:03 يعنی تنها حدود 
3 س��اعت قبل از قرار قبلی، خب��ر تكذيب راهپيمايی 
توسط مجمع روحانيون صادر می شود اما گروه هايی 
از م��ردم خيابان ه��ای منتهی به ميدان آزادی را می 
پيماين��د تا در غروب روز ش��نبه، تهران دس��تخوش 
س��نگين ترين خش��ونت ها در ربع قرن اخير ش��ود: 

آتش زدن مس��جد لوالگر، آت��ش زدن يكی از نواحی 
نيروی مقاومت بس��يج و درگيری مسلحانه با حافظان 
امني��ت، ش��هادت چند ت��ن از هموطنان، ش��هادت 
تع��دادی از مأم��وران ناج��ا، تخريب گس��ترده اموال 
عمومی، آتش زدن اتوبوس های شركت واحد و اموال 
ش��خصی و ايجاد رعب و وحشت در دل مردم. در اين 
راس��تا اخبار ت��كان دهنده ای درج می ش��ود: مورخ 

88/3/30 در پی اغتشاش��ات سازماندهی شده از قبل 
نم��از جمعه تهران در منطقه 11، 22 بانك خصوصي 
و دولت��ي و همچني��ن تع��داد بس��ياري از  مغازه ها  و 
مراكز خدماتي توس��ط آش��وبگران تخريب می شوند 
و    6 نفر كش��ته و 10 نفر ديگر نيز مجروح می شوند  
در ادام��ه نيز تعداد زي��ادی از اماكن تجاری و رفاهی 
بخ��ش خصوصی و تعدادی اتوبوس به آتش كش��يده 
می ش��وند.  اما آنچه همه را بيش��تر از اينها بهت زده 

می كند خبر س��ازماندهی اغتشاشات توسط سازمان 
مجاهدين خلق اس��ت لذا مورخ 88/3/31 خبرگزاری 
فارس طی خبری می نويس��د: »در جريان اغتشاشات 
ديش��ب تهران تعدادي از عوامل مرتب��ط با گروهك 
تروريس��تي منافقين همراه با مقادير معتنابهي سالح 
گرم بازداشت ش��ده اند.« يك تن از منافقين دستگير 
ش��ده نيز طی اعترافاتی می گويد: »من 3 ماه در مقر 
اش��رف � مقر گروهك منافقين در عراق � بودم و در 
آنجا آموزش هايي مانند اس��تفاده از سالح، آتش زدن 
اتوبوس و حمله به پايگاه ها را ديدم.«  س��ردار رادان 
در راس��تای جن��گ ه��ای خيابان��ی روز 30 خرداد 

می گويد: »حضور عوامل تروريس��تي و اس��تفاده آنها 
از م��واد منفجره و س��الح گرم در آش��وب هاي ديروز 
خيابان انقالب � آزادي محس��وس بود به گونه اي كه 
متاس��فانه در آش��وب هاي منجر به درگيري، 10 نفر 
از هموطنانمان كش��ته و بي��ش از 100 نفر مجروح و 
مصدوم ش��دند.«  روز بعد نيز خبر اخراج دبير دوم و 
سوم سفارت انگليس به خاطر رفتار غيرمتعارف تأييد 

می ش��ود تا بار ديگر ش��واهدی از دخالت مستقيم و 
عملياتی بيگانگان در آش��وب های ته��ران به صفحه 

تاري��خ     نق��ش  بن��دد.
ب�رش ما قبل آخر: وقتی تأیيد صاحيت ش�ورای 

نگهبان به کام مردان سياست شيرین می آید
م��ورخ 88/2/30، 4 نامزد رياس��ت جمه��وری از بين 
475 ثب��ت نام كننده به عن��وان كانديداهای انتخابات 
ده��م رياس��ت جمه��وری توس��ط ش��ورای نگهب��ان 

مهندس موسوی: »شورای نگهبان سرانجام نتايج دهمين دورة انتخابات رياست جمهوری را تاييد كرد. 
... از اين پس ما دولتی خواهيم داشت كه از نظر ارتباط با ملت در ناگوارترين شرايط به سر می برد.«
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جمه��وری اس��المی ايران تأييد صالحيت می ش��وند. 
محمود احمدی نژاد، مهدی كروبی، محس��ن رضايی و 
ميرحس��ين موسوی 4 نفری هستند كه رئيس جمهور 
دهم ايران يك نفر از آنها خواهد بود. رقابت رسما آغاز 
می شود و چهار ژنرال پا به عرصه ی وزن كشی مردم 
م��ی گذارند تا با حضور اين چهار نفر، مذاق سياس��ی 
و آرم��ان های مردم ايران برای چهار س��ال ديگر معنا 

شود.
برش هفتم: وقتی تأیيد رأی م�ردم به کام لژیونِر 

سبز، سخت تلخ می آید
روز دوش��نبه م��ورخ 8 تي��ر 88 آي��ت ا... جنتی طی 
نامه ای به وزارت كش��ور، آراء مردم مبنی بر رأی 24 
ميليون��ی به محمود احمدی ن��ژاد را تأييد می كند و 
رسما پرونده ی انتخابات دهم رياست جمهوری ايران 

بسته می شود.
ام��ا اي��ن خب��ر ك��ه تمام��ی صفح��ات مطبوعاتی، 
خبرگزاری ها و رس��انه ه��ای تصويری را به مالكيت 
خ��ود درآورد ب��رای بعضی واژه ی »پاي��ان« ترجمه 
نش��د: »همان گون��ه ك��ه انتظ��ار می رفت ش��ورای 
نگهب��ان، پس از نمايش هايی ك��ه توجه هيچ كس را 
جلب نكرد، و با چش��م بس��تن بر روی انبوه تقلب ها 
و تخلف های صورت گرفته، س��رانجام نتايج دهمين 
دورة انتخابات رياس��ت جمهوری را تاييد كرد.«، »از 
اين پس ما دولتی خواهيم داشت كه از نظر ارتباط با 
ملت در ناگوارترين ش��رايط به سر می برد و اكثريتی 
از جامع��ه، ك��ه اينجانب ني��ز يكی از آنان هس��تم، 
مش��روعيت سياس��ی آن را نمی پذيرد.«، »خطر در 
پيش اس��ت. نظامی كه به مدت سی س��ال به اعتماد 
مردم متكی بود نمی تواند يك ش��به قوای امنيتی را 
جايگزين اي��ن نقطه اتكا كن��د.«، »فرزندان انقالب 
را از زندان ه��ا آزاد كني��د. حب��س آنان ج��ز تغذيه 
غري��زه فرافكنی در وجود خود ش��ما فايده ای ندارد. 
مردم چگون��ه می توانند به حكومتی اعتماد كنند كه 
دوس��تان و همكاران و فرزندان��ش را به صرف توهم 
در بند می كند؟«، »مس��ئوليت تاريخی ماست كه به 
اعتراض خود ادامه دهيم و از تالش برای اس��تيفای 
حقوق مردم دس��ت بر نداريم.«، »ب��ه ياد آوريم كه 
ملت ما در انقالب اس��المی به دليل عدم انعطاف در 
قبال خواس��ته های به حقش، كه از زبان امام راحل 
بيان می ش��د، مجب��ور به ساختارش��كنی گرديد.  به 
همه نهاده��ای تصميم گير در نظ��ام توصيه می كنم 
كه چون ش��ورای نگهبان عم��ل نكنند و مجاری  را 
ب��رای اصالح اش��تباهات باز بگذارند، زيرا كه بس��ته 
ش��دن اين راه، تهدي��د ساختارش��كنی را به عنوان 
تنه��ا بديل مطرح خواهد كرد ...«، »ما در برهه ای و 
گريوه ای از تاريخ كش��ور خود قرار داريم كه راه حل 
بس��ياری از مشكالت  ما قانون اس��ت. درست است! 
قانون هميش��ه بی عيب نيس��ت. درست است! قانون 
عرف��ی ق��راردادی اجتماعی اس��ت ...«، »ب��ه قانون 
بازگرديم؛ به قانون اساس��ی، اي��ن بزرگترين ميثاق 
مل��ت. ب��ه قوانينی كه خ��ود وضع كرده اي��م پايبند 
بماني��م و آنها را اج��را كنيم. بدون اين كار س��نگ 

روی س��نگ بند نخواهد ماند.« 
***

اس�تراتژی لک لک ها
ده�م انتخاب�ات  مختص�ات  از  راهب�ردی  تحلي�ل 

انتخابات دهم ریاس�ت جمهوری در ایران، ابعاد قابل بررسی بی شماری داشت که هر کدام در 
ج�ای خود قابل تأمل هس�تند. در این بين تبعات امنيتی ای�ن انتخابات که حاصل جنگ روانی 
گس�ترده ی داخلی و خارجی مخصوصًا از طریق رسانه های معاند بود شاید تا مدتها در اذهان 
م�ردم مان�دگار و برای آنه�ا خاطره ای تلخ به حس�اب آید که البته اهمي�ت قدردانی از نعمت 
امني�ت را نيز به همگان گوش�زد  می نماید. ناامن�ی های به وجود آمده پس از انتخابات با تمام 
حاش�يه هایش و با وجود تلخی ها ی بس�يار، قطعًا ریش�ه در مس�ائل پيچيده ای دارد که باید 
مورد بررس�ی و تحليل قرار گيرد. از همين رو به س�راغ یکی از کارشناس�ان و از اعضاء هيئت 
علمی دانش�گاه امام حس�ين عليه السام رفتيم تا مقداری از زوایای تو در توی این حوادث را 
روش�ن نمایيم. س�ردار حياتی با تمام گرفتاری ها و مشغله های کاری به گرمی پذیرای جمع ما 
بودن�د. با همان خصوصياتی که از رزمندگان قدیمی جنگ س�راغ داری�م، مخلص و با صفا. در 

زیر حاصل این نشس�ت دوس�تانه را ماحظه می فرمایيد:  

  س�عيد محمدی

 : سوال این است که چرا مير حسين موسوی با آن همه سوابق به این نقطه رسيده است؟ 
انقالبی بودن مهم نيس��ت. انقالبی ماندن مهم اس��ت. هميش��ه بايد وضع فعلی افراد مدنظر باش��د. آقای 
مهندس موس��وی فردی انقالبی و واليت مدار بود، نخس��ت وزير 8 سال دفاع مقدس بود و در طول دفاع 
مقدس زحمات زيادی كش��يد. البته مديريت آن زمان عاش��ورايی بود، به علت وج��ود تهاجم بی رحمانه 
ح��زب بعث عراق و پش��تيبانی بی دريغ ابرقدرت ها، تمامی اقش��ارمختلف م��ردم را ايثارگرانه به ميدان 
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آورده بود و نفس مس��يحايی ام��ام امت و ياران با 
وفاي��ش ب��ه خوبی هرچ��ه تمام تر جن��گ را اداره 
م��ی كرد. هرچند كه آقای موس��وی بارها در طول 
دفاع مق��دس باعث رنجش حض��رت امام و رئيس 
جمه��ور وقت )مق��ام معظم رهبری( ش��د البته به 
نظر می رس��د ظرفيت ايشان در مقابله با مشكالت 
و مصائب ناش��ی از انقالب و جنگ كافی نبود و به 
همين خاطر پس از آن دوران، 20 س��ال از صحنه 

سياس��ت دور بود. 
ت��ا اينكه در دهمي��ن انتخابات رياس��ت جمهوری 
شركت كردند و زمينه سازی های به وجود آمده از 
چند ماه قبل از انتخابات باعث گرديد تا س��ناريوی 
از پيش طراحی ش��ده اجرا ش��ود و با زرنگی آقای 
خاتمی و خارج ش��دن ظاهری از صحنه انتخابات، 
آقای موس��وی نقش اول اين سناريو را با پشتيبانی 
مطلق دش��منان انق��الب به عه��ده بگيرد و آبروی 
30 س��اله نظام مق��دس جمهوری اس��المی را كه 
برای هميش��ه تيری اس��ت در دل استكبار، خدشه 
دار نماي��د و دل خانواده ش��هدا و جانب��ازان را به 
درد آورد. ب��ه طور مث��ال وقتی ايش��ان كانديدای 
رياس��ت جمهوری شد، آقای عزت ا... سحابی اعالم 
نم��ود كه آقای موس��وی زود قهر م��ی كند و اين 
خصل��ت می تواند اجرای خواس��ته ه��ای ما را در 
پی داشته باش��د. عصبانيت ايشان در طول مناظره 
های تلويزيونی به خوبی مش��هود ب��ود و همچنين 
زياده خواه��ی ايش��ان در طول انتخاب��ات و قانون 
ش��كنی از س��وی ايش��ان حكايت از يك مهندس 
موسوی ديگری دارد كه ظاهر انقالبی اش با درون 

متالطم اش بس��يار متفاوت اس��ت.
اگ��ر فردی والي��ت مدار، قان��ون م��دار، انقالبی و 
دلس��وز مردم باش��د، به خواس��ت والي��ت و قانون 
و م��ردم سرتس��ليم فرود م��ی آورد و آبروی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی را بر تمامی خواسته های 
ناحق خ��ود و گروهش ارجح می دان��د، بايد گفت 
كه انقالبی مان��دن و فريب ظواهر دنيا را نخوردن، 
كار س��ختی است كه از عهده هر كسی بر نمی آيد: 
حب الدني��ا رأس كل خطيئه. نمونه چنين افرادی 
در تاريخ اس��الم و بعد از آن و در تاريخ 30 س��اله 
انقالب اس��المی كم نيس��ت و اين اف��راد از عاقبت 

بخيری دور هس��تند.

 : چه ش�د، که این اتفاقات تلخ رقم خورد؟
زمانی ك��ه موضوعی از پيش برنامه ريزی ش��ود و 
ه��دف مش��خصی را دنبال كند و ن��ام آن را تغيير 
بگذارن��د، قطع��اً عواقبی را به دنب��ال دارد. مورخه 
88/3/21 در مصاحبه موس��وی با مجله تايم چنين 
آم��ده: » تجمع��ات خيابانی چش��مگير هفته های 
گذش��ته احتماالً ماهيت ساختار قدرت را به نحوی 
بنيادي��ن دگرگ��ون خواهد س��اخت و در واقع اين 
اتف��اق با فش��ار بر رهبر نس��بت به پذي��رش افكار 

عمومی رخ خواهد داد«. خبرنگاری می پرس��د: 
» اگ��ر انتخابات را ببازيد آن وقت چه می ش��ود؟ 
آقای موس��وی پاس��خ می دهد: »تغيي��ر از مدتی 
قبل آغاز ش��ده. تنها بخش��ی از آن به پيروزی در 

انتخابات مربوط می ش��ود و بخش های ديگر ادامه 
خواهن��د يافت و هي��چ عقبگ��ردی در كار نخواهد 
بود«.همچني��ن ايش��ان در بيانيه ه��ای غيرقانونی 
خود به تحري��ك افكار عموم��ی پرداخته و تمامی 

مقدس��ات نظام را مورد تهاجم قرار می دهد.
آنها اس��تراتژی برد  برد را اتخاذ كرده بودند. يعنی 
چنانچ��ه در انتخابات پيروز ش��دند، هنجارش��كنی 
كنند و در خيابان ها به رقص و پای كوبی بپردازند 
و چنانچه شكس��ت خوردند ب��ه خيابان ها بيايند و 
جلوی مراكزی مثل وزارت كش��ور، صدا و س��يما و 
... تجم��ع كنند و به خرابكاری بپردازند. بايد گفت 
اين اتفاقات تلخ در دس��تور كار آنها گنجانده شده 
ب��ود. تبليغات سرس��ام آور و ويژگی های ش��خص 
مهندس موس��وی می تواند جامعه را دچار التهاب 

سياس��ی كند و »نقش��ه تغيير« را عملی نمايد.
پي��روز انتخاب��ات، مقدم��ه فتح س��نگر به س��نگر 
خاكريزه��ای حكوم��ت و تغيير س��اختار و ماهيت 
ق��درت و نظ��ام را دنب��ال م��ی ك��رد و در صورت 
شكس��ت در انتخابات كه از ماه ه��ا قبل برای آنها 
مس��جل بود فاز دوم عمليات يعنی »تغيير« شروع 
می ش��د مانند اس��تفاده از احساس��ات هواداران، 
اردوكش��ی های خيابانی، ايجاد آشوب و بلوا، سلب 
آس��ايش جامعه و نهايتاً وادار كردن نظام به تسليم 
در مقابل خواس��ته های خود. اين است كه حوادث 
ناگوار و تلخی ش��كل گرفت كه مسبب تمامی آنها 
شخص ميرحسين موس��وی می باشد و می بايست 
در دادگاه انق��الب ب��ه محاكم��ه كش��يده ش��ود و 
جوابگ��وی خون های ريخته ش��ده و تخريب اموال 
عموم��ی و ... باش��د. البته در دو مرحل��ه انتخابات 
يعن��ی قبل از انتخاب��ات و پ��س از انتخابات نبايد 
از نقش پش��تيبانی های ص��ورت گرفته غافل بود. 
85درصد پش��تيبانی از ستادهای مهندس موسوی 
توس��ط اعضای ح��زب كارگزاران س��ازندگی انجام 

می ش��د.

 : آی�ا قرائ�ن و ش�واهدی وج�ود دارد ک�ه 
گوی�ای یک س�ناریوی از پيش طراحی ش�ده 

باش�د؟
بله از اواخر س��ال 87 قرائن و ش��واهدی ديده می 
ش��د كه نشان دهنده يك س��ناريو از پيش طراحی 
ش��ده توس��ط مجريانی مجرب اس��ت. آقای دانيل 
كانينگ��ر از كارشناس��ان س��ازمان س��يا و مع��اون 
مديريت برنامه های »خانه آزادی« پيشنهاد كميته 
صيان��ت از آرا را ارائه می ده��د و دفتری با همين 
نام در ايران تش��كيل می شود. يك مركز ارتباطات 
رس��انه ای توسط سازمان سيا در  دبی تأسيس می 
ش��ود و تردد پرتع��داد و معن��ی دار صحنه گردان 
ه��ای جريان اصالح��ات به اين دفت��ر و آموزش و 
هداي��ت ب��رای انتخ��اب رن��گ و مش��خص كردن 
تجمع��ات خود و اس��تفاده از S.M.S و اينترنت و 
ماهواره توس��ط يك كارشناس ارش��د سازمان سيا 

ب��رای آنها انجام می ش��ود. اي��ن تاكتيك ها تحت 
عنوان »جنگ س��ايبری« به آنها آموزش داده شده 

و دقيقاً در انتخابات به كار گرفته می ش��ود:
-  راه اندازی شبكه خبری فارسی زبان B.B.C چند 

ماه قبل از انتخابات
-  اع��زام تع��داد 85 نفر خبرنگار فقط از كش��ورهای 

آمريكا و انگليس به ايران
-  موضع گيری صريح اوباما، كلينتون، س��اركوزی، 
كوش��نر، م��ركل، نتانياهو، ش��يمون پ��رز، براون و 
برلوس��كنی بر علي��ه نظام جمهوری اس��المی و به 

طرفداری آقای موس��وی
-  موضع گيری جريانات ضدانقالب خارج از كشور 

و بيان مش��تركات خود با مهندس موس��وی
-  اعت��راف كمك 400 ميلي��ون دالری آمريكا به 

پروژه آش��وب
تمام��ی موارد ف��وق قرائن و ش��واهدی هس��تند كه 
سناريوی ازپيش طراحی شده را به اثبات می رساند.

 : این همه القائات و ایجاد عمليات روانی با 
چ�ه منظ�وری      ص�ورت م�ی گرف�ت؟

القائ��ات و اجرای عمليات روانی برای زير س��ئوال 
ب��ردن س��المت انتخابات ص��ورت گرف��ت و بهره 

ب��رداری از آن دو ه��دف را دنب��ال م��ی ك��رد:
1 - س��رپوش نهادن بر بی اعتمادی مردم نس��بت به 

جبهه خودی)اصالح طلبان(
2 - زمين��ه چينی و فضاس��ازی برای اج��رای پروژه 

انقالب مخملی
ابراز ترديد درباره س��المت انتخابات ابتدا توس��ط 
راديوهای بيگانه و برخی از محافل غربی طرح شد 
و سپس ش��ماری از مدعيان داخلی در مصاحبه ها 
و س��خنرانی ه��ای خود به آن اش��اره كردند. البته 
ترديد در س��المت انتخاباتی ك��ه هنوز چند ماه به 
زم��ان برگزاری آن مانده بود ب��ه وضوح حكايت از 
آن داش��ت كه مدعيان تغيير، پيشاپيش از شكست 

قطعی خود باخبر هس��تند.

ب��ه عن��وان نمونه خانم آقای ت��اج زاده، 6 ماه قبل 
از انتخاب��ات اعالم می كند كه هي��چ انتخاباتی در 
ايران س��الم برگزار نش��ده اس��ت. از اينگونه اظهار 
نظرها قب��ل از انتخابات زياد ديده می ش��د كه از 
يك پيوس��تگی خاصی برخ��وردار بودند. همين جو 
س��ازی ها با ش��دت بيش��تر در محافل استكباری 
طرح و به وس��يله رس��انه های اس��تكباری، تمامی 
اف��كار انقالبي��ون و م��ردم جهان و خاص��ه منطقه 
را بم��ب ب��اران خبری می ك��رد. به عن��وان نمونه 

می توان ب��ه چن��د روزنام��ه مع��روف اكتف��ا ك��رد.
  روزنام��ه آمريكاي��ی لس آنجلس تايم��ز، صريحاً بر 
شكل گيری ائتالفی عليه احمدی نژاد تأكيد می كند 
و می نويسد: »اصالح طلبان و حتی محافظه كاران به 
گرد هم جمع شده اند و جبهه ای را تشكيل داده اند 

تا در انتخابات بر احمدی نژاد غلبه پيدا كنند.«
  روزنام��ه الحيات چاپ لندن ك��ه دارای موضعی 

وقتی آقای موسوی كانديدای رياست جمهوری شد، آقای عزت ا... سحابی اعام نمود كه آقای 
موسوی زود قهر می كند و اين خصلت می تواند اجرای خواسته های ما را در پی داشته باشد.
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ض��د  ايرانی و مرتب��ط با البی های صهيونيس��تی 
اس��ت چنين اظهار نظر می كن��د: »رئيس جمهور 
آينده ايران هركس كه باش��د بهتر از احمدی نژاد 

خواهد بود«.
-  مجله آمريكايی نيوزويك نيز ميرحسين موسوی 

را رأی آورتري��ن كانديدای ايران معرفی می كن��د.
اين القائات با حجم بس��يار بااليش نتوانست مردم 
بصي��ر، مؤم��ن و واليت��ی را تحت تأثي��ر خود قرار 
دهد، زيرا مردم ما 30 س��ال است در حال مبارزه 
هس��تند و آگاهی كامل به شيوه های دشمن دارند 

و از برك��ت رهبری مكتبی، انقالب��ی، مدير و مدبر 
برخوردار هس��تند كه آنها را بيمه كرده اس��ت.

 : با ط�رح کميته به اصط�اح صيانت از آرا 
قصد داش�تند چه مقاصدی را دنبال کنند؟

همانطورك��ه گفتم كميت��ه صيانت از آرا با طراحی 
آمريكايی ه��ا صورت گرفت. آنها قصد داش��تند با 

ط��رح اين كميته موارد ذيل را القا و اجرا نماين��د:
-  ط��رح كميت��ه صيان��ت از آرا، يك ن��وع القاء به 
وج��ود می آورد: همه س��ئوال می كنند چه ش��ده 
تا قرار اس��ت كميته صيانت از آرا تش��كيل دهند. 
آي��ا در سيس��تم رأی گيری مش��كلی ايجاد ش��ده 
اس��ت؟ آيا شورای نگهبان، وزارت كشور و ... دچار 
مش��كلی ش��ده اند؟ چ��ه اتفاق��ی رخ داده كه اين 
انتخاب��ات را از ديگر انتخابات متمايز می كند. اين 
خ��ود ايجاد زمين��ه می نمايد ت��ا آمادگی اوليه در 
ذه��ن مردم ب��ه وجود آورد. زمينه كه آماده ش��د، 
خواهن��د گفت كه قرار اس��ت تقل��ب صورت گيرد. 
در انتخابات گذش��ته هم تقلب ش��ده اس��ت. حتی 

در رأی گيری نظام جمهوری اس��المی در روزهای 
اول انقالب با 98/5درصد تقلب ش��ده اس��ت. اين 
اراجيف صرف��اً به خاطر از مقبوليت و مش��روعيت 
انداختن نظام مقدس جمهوری اس��المی اس��ت تا 
بتوانند مراحل بعدی پروژه وابس��ته به خارج خود 
را پي��اده نماين��د. پس مرحله اول تش��كيل كميته 
صيان��ت از آرا به عنوان ي��ك كانونی كه جای همه 

چيز را در نظام جمهوری اسالمی بگيرد. هم قانون 
باشد، هم دادگاه باش��د، هم شورای نگهبان باشد، 
هم وزارت كشور باش��د و هم مركز پخش شايعات 
علي��ه نظام جمهوری اس��المی و ضابط جاری آن و 
باي��د در يك جمله گفت ك��ه كميته صيانت از آرا 

يعنی يك كانون براندازی برای نظام اس��ت.

 : درخصوص کميت�ه ایکس »X« و عملکرد 
آن و اینک�ه چ�ه تأثي�ری در رون�د انتخاباتی 

داش�ت، توضيحاتی بفرمایيد.

كميت��ه ايك��س يعن��ی كميته مخف��ی و پنهان كه 
در پش��ت پرده تمام��ی عمليات ه��ای روانی را بر 
عهده دارد و اعضای تش��كيل دهن��ده آن عبارتند 
از آقايان: س��عيد حجاريان، به��زاد نبوی، تاج زاده 
و امي��ن زاده ك��ه طراحی و هداي��ت عمليات های 
خيابان��ی را ت��ا ش��ب قب��ل از انتخابات ب��ه عهده 
داش��تند ك��ه برنامه های آنها را می توان به ش��رح 

زي��ر بي��ان ك��رد:
1 - حضور دختران و پس��ران با قيافه های تقليدی 
از هنرپيشگان غربی در س��تادهای انتخاباتی آقای 
موس��وی با هنجارش��كنی های جامعه مثل حجاب 
و نامح��دود بودن تعام��الت بين آنه��ا. اين كار به 
منظ��ور جذب ني��رو انجام م��ی گرفت. )تش��كيل 

س��تاد هايی بر مبنای ش��هوت(
2 - ارس��ال پيامك )S.M.S( عليه آقای موسوی و 
ايج��اد يك فضای كاذب در ذهن م��ردم به منظور 
مطرح كردن ايش��ان در جامعه و جبران 20 س��ال 
ع��دم حضورش��ان در صحن��ه سياس��ی و يك نوع 
مظل��وم نمايی ب��رای او تا در بين م��ردم جذابيتی 

به وجود آيد.
3 - تعيي��ن تيم های ويژه و مخفی برای تعرض به 
س��تادهای انتخاباتی آقای موسوی و اعالم گسترده 
آن بين م��ردم از طريق روزنامه، ماهواره، اينترنت، 
CD و ... ب��ه منظور ايجاد فضای كاذب عليه رقيب 

و نظ��ام و غيرمنطق��ی جل��وه دادن آنه��ا.
4 - توصي��ه ب��ه قطع كردن س��يم بلندگو در حين 

مراسم سخنرانی و استفاده از بلندگوی دستی و ... 
ب��ه منظور ايجاد فضايی كاذب عليه نظام جمهوری 

اس��المی  .
5 - پخش گس��ترده عكس های خانم زهرا رهنورد 
در جامع��ه به منظور بی معرفت نش��ان دادن طيف 

مقا     ب��ل.
6 - اع��زام دختران جوان به دانش��گاه ها و جذب 
حداق��ل 10 نفر رأی دهنده ب��ه طرفداری از آقای 

موسوی
7 - برگزاری مجالس رقص و پايكوبی دختر و پسر 
تح��ت عنوان تبليغات انتخاباتی و نوعی تبليغ برای 

هنجارش��كنی های آينده با پوش��ش آزادی
8 - اعزام دختران و پس��ران با ظاه��ری متمايز از 
مردم جامعه و نش��انه ها به رنگ سبز، عينك سبز، 
روسری سبز، موی سبز، آرايش سبز و ... به منظور 
ج��ذب بيش��تر و عنوان كردن نم��ادی از تغيير در 

اذه��ان   جامع��ه
9 - الق��اء رأی 85درص��د آق��ای موس��وی از طريق 
برگ��زاری مجالس، خياب��ان گ��ردی، S.M.S و ... به 

جامعه برخالف نظرسنجی های معتبر انجام گرفته
م��وارد فوق ت��ا قبل از روز انتخابات طراحی ش��ده 
بود و اما از شب انتخابات طرح عمليات روانی دوم 

اجرا می ش��ود كه عبارت بود از:
1 - ارس��ال S.M.S در سطح وس��يع تحت عنوان 
اطالع رس��انی و اعالم آخرين نظرس��نجی مبنی بر 
پيروزی 85درصد آقای موس��وی به منظور آخرين 
اق��دام تأثيرگذار بر ذهن مردم و ايجاد زمينه برای 

برنامه های بعدی
2 - حض��ور در حوزه های اخذ رأی و ايجاد فضای 
كاذب درگيری با اعتراض های بی اس��اس در مورد 

ابط��ال آرا.
3 - پخش ش��ايعه رأی 85 درصدی آقای موسوی در 
20 اس��تان كش��ور از طريق  S.M.S در سطح وسيع 

تنها پس از گذشت 4 ساعت از آغاز رأی گيری
4 - ارسال پيام تبريك قبل از پايان زمان رأی گيری 
به همديگر و القاء ش��ائبه پي��روزی 100درصد آقای 
موسوی در بين هواداران و جامعه، نور افشانی، رقص 

و پايكوبی به منظور زمينه سازی برنامه بعدی
5 - با اعالم نتايج انتخابات توسط مراكز قانونی، در 
صورت شكس��ت توصيه به حضور مستمر و معترض 

روزنام�ه آمريكاي�ی ل�س آنجل�س تايم�ز، صريحًا بر ش�كل گي�ری ائتاف�ی عليه احم�دی نژاد 
تأكي�د م�ی كن�د و م�ی نويس�د: »اص�اح طلب�ان و حت�ی محافظ�ه كاران ب�ه گرد ه�م جمع 
ش�ده ان�د و جبه�ه ای را تش�كيل داده ان�د ت�ا در انتخابات بر احم�دی نژاد غلبه پي�دا كنند.«
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در خيابانه��ا و اعالم وق��وع تقلب در انتخابات و در 
صورت پيروزی ايجاد س��ّد معبر و رقص و پايكوبی 

به منظ��ور نمادی از ظهور تغيير بعد از انتخاب��ات.
6  - در ص��ورت شكس��ت در انتخاب��ات اق��دام به 
تصرف مراكزی مثل وزارت كشور و آتش زدن آراء 
و همچنين صدا و س��يما و ارس��ال پي��ام تقلب در 

انتخابات و دعوت به آش��وب و بلوا.
كميته ايكس مأموريت داش��ت تا با انجام اقدامات 
فوق پيروزی آقای موسوی در انتخابات را پيروزی 
خواس��ته های وی و هواداران��ش بر نظام جمهوری 
اس��المی تحت عن��وان »تغيير« قلم��داد كند و در 
صورت شكست آقای موس��وی، پيروزی ملی يعنی 
حضور 85 درصدی م��ردم به ميزان 40 ميليون را 
به شكس��ت ملی و از بين بردن و خدشه دار كردن 

آب��روی نظ��ام در جه��ان تبدي��ل نماي��د.

 : برداش�ت ش�ما از مناظره ه�ای تلویزیونی 
کاندیداها چه بود؟ و به نظر ش�ما به دنبال القاء 

چه مطلبی بودند؟
در مناظ��ره تلويزيون��ی كانديداها جدای از س��ياه 
نماي��ی ه��ای صورت گرفت��ه و ي��ا بداخالقی های 
انتخابات��ی، مباح��ث بس��يار خوبی مطرح ش��د كه 
برای جامعه مفيد بود، اما س��وء اس��تفاده هايی از 
اين رس��انه ملی صورت گرف��ت كه می توان آن را 
يك عملي��ات روانی برنامه ريزی ش��ده عليه آقای 
احم��دی نژاد به ش��مار آورد. آنها ب��ا تكرار بعضی 
مس��ائل س��عی داش��تند تا موارد ذي��ل را در ذهن 
مردم ملكه كنند و تمام س��عی خود را بر تكرار آن 
موضوعات گذاش��ته بودند تا در ذهن مردم ش��كل 

بگي��رد. اي��ن م��وارد عبارتن��د از:
-  القاء دروغگو بودن احمدی نژاد 
-  القاء خرافاتی بودن احمدی نژاد 
-  القاء ماجراجو بودن احمدی نژاد 

- القاء ضعيف بودن ايشان به عنوان يك مدير كالن 
- الق��اء عدم آش��نايی ايش��ان با ضوابط ديپلماس��ی 

جهان 
- القاء ناكارآمد جلوه دادن سياس��ت خارجی و اوضاع 

اقتصادی در داخل كشور
غافل از اينكه م��ردم فهيم و بصير در نظام جمهوری 
اسالمی در عمل توانمندی دولت ها را علی الخصوص 
در 4 س��ال اخير تجربه كرده ان��د و فريب القائات را 

نخواهند خورد.

 :آیا ش�واهد و قرائنی وجود دارد تا حرکت 
اخي�ر فتنه جوی�ان در انتخابات دهم را،  یک 

انقاب مخملی بناميم؟
م��ا زمانی كه بچه بوديم در محلی زندگی می كرديم 
كه يك امامزاده داش��ت. ب��االی گنبد آن لك لك ها 
هيزم جمع كرده بودند و تخم گذاری می كردند. يك 
روز ش��خص مسنی به ما گفت اگر در هنگام نشستن 
ل��ك لك هم��ه با هم هو بكش��يد و داد و بيداد كنيد 
لك ل��ك تحت تأثير قرار می گي��رد و می افتد يا به 
نوعی از پا در می آيد و ما هم باورمان شد. بچه بوديم 
و ش��يطان، بعضی ش��يطنت ها با عق��ل كار ندارد. از 

ني��ت فرد طراح هم بی اطالع بوديم. او می خواس��ت 
از پتانس��يل ما بچه ها اس��تفاده كند و از ش��كار لك 
لك ها س��ود بب��رد. خالصه لك لك آم��د و ما همه 
هو كش��يديم و حيوان ناگهان در كف يك پش��ت بام 
افتاد، هو چی گری ما بصورت دسته جمعی موثر واقع 
ش��د و فرد مورد نظر به خواس��ته خود رسيد. اصول 
انق��الب مخملی نيز دقيقاً مانن��د اين ماجرا بر جنگ 
روانی و هوچی گری اس��توار اس��ت. دشمن در ايران 
همين استراتژی را پياده كرد، هرچند غافل بود كه نه 
جمهوری اس��المی لك لك است و نه مردم اين اجازه 
را می دهند كه هم صدا و هم گام با س��رمايه گذاری 
سنگين استكبار هو بكشند و با هو چی گری، دروغ و 
عمليات روانی كوچكترين خدشه ای به نظام مقدس 
جمهوری اس��المی وارد كنند بلكه جمهوری اسالمی 
ايران عقاب تيز پروازی اس��ت كه با اش��رافيت كامل 
ب��ر تمامی امورات هرگون��ه حركتی را زير نظر دارد و 

اداره می كند. 
در ه��ر صورت انق��الب های مخملی ك��ه در چند 
س��ال اخير در كش��ورهای آس��يای ميان��ه و برای 
اولي��ن بار در كش��ور چك ب��ه وقوع پيوس��ت، به 
انقالب های آمريكايی يا رنگی معروف هس��تند كه 
از ش��يوه های براندازی نرم و بر پايه نافرمانی مدنی 
اس��توار هستند. اين روش توس��ط مراكز جاسوسی 
غرب عليه كش��ورهای هدف بكار گرفته می شود و 
از مراكزی ب��ه ظاهر علمی، هنری و فرهنگی مانند 

بنياد س��وروس اجرا می گردد.
انق��الب رنگ��ی در گرجس��تان معروف ب��ه انقالب 
گل رز در س��ال 2003 اتف��اق افتاد ك��ه تغيير در 
حاكميت در دس��تور كار بنياد سوروس قرار گرفت 

و دو مرحله داش��ت:
1 - مرحل��ه قب��ل از انتخابات: تزري��ق كمك های 
مالی ف��راوان به حزب وابس��ته به غ��رب، حمايت 
گس��ترده رس��انه های غربی از حزب وابسته برای 

تخريب حزب رقيب با ش��ايعات سهمگين از جمله 
مته��م نمودن به دروغگويی، س��ياه نمايی  و اعالم 
پي��روزی حزب وابس��ته قبل از آغ��از رأی گيری و 

زمينه س��ازی برای القاء تقلب
2 - مرحل��ه بعد از انتخابات: اعالم تقلب گس��ترده 
و تقاضای ابط��ال انتخابات – دعوت از مردم برای 

انجام نافرمانی مدنی 
و حضور در خيابان ها با گل رز و اهدا به مخالفان، 
تس��خير پارلم��ان و ممانع��ت از به دس��ت گرفتن 
قدرت توس��ط حزب پيروز – نهايتاً به دنبال فشار 
كش��ورهای غربی و تحصن مردم، ادوارد شوارنادزه 

مجبور به اس��تعفا ش��د.
امث��ال اينگونه ب��ه اصطالح انقالب��ات در اوكراين، 
قرقيزستان، لهس��تان و ... توسط احزاب وابسته به 
غ��رب صورت گرفته اس��ت و قصد داش��تند كه به 

همين ش��يوه در ايران هم انقالب مخملی يا رنگی 
راه ان��دازی نماين��د. 

با كانديدا ش��دن آقای موسوی برای دهمين دوره 
رياست جمهوری، آقای خاتمی سريعاً به طرفداری 
از آقای موس��وی كنار رفت و تبليغات با نماد رنگ 

س��بز كار خود را آغاز نمود.
در اينجا الزم می دانم به دستورالعمل دانيل كالينگر 
تح��ت عنوان »انتخابات مهندس��ی ش��ده و راه های 

مقابله با آن« بپردازيم:
»از آنجاي��ی كه تمام��ی مراحل انتخاباتی آس��يب 
پذيرن��د، ممانع��ت از اِعم��ال نف��وذ در رأی گيری 
بس��يار دشوار اس��ت ... اما مش��اركت مخالفان در 
س��تاد برگ��زاری انتخاب��ات، ب��ر اج��رای قوانين و 
مقررات انتخاباتی تأثير مثبت دارد. داشتن نماينده 
در س��تاد برگزاری انتخابات ب��رای احزاب مخالف، 
بسيار ضروری است. ناظران احزاب مخالف و گروه 
های بی ط��رف بايد بتوانند يافت��ه های خود را به 
ناظران و رس��انه های بين المللی در ميان بگذارند 
ت��ا توجه افكار عمومی جه��ان را جلب كنند. برای 
دي��ده بانی مؤث��ر رأی گي��ری، اح��زاب مخالف و 
س��ازمان های بی طرف )؟!( باي��د ناظران آموزش 
ديده را به طور گس��ترده در تمام ش��عبه های رأی 
گي��ری و در تمام مراكز ش��مارش آرا در سراس��ر 
كش��ور بگمارن��د. ناظ��ران احزاب مخال��ف و گروه 
ه��ای بی ط��رف بايد بتوانند يافت��ه های خود را با 
ناظران و رس��انه های بين المللی در ميان بگذارند 
ت��ا توجه افكار عمومی جهان را به مداخالت تلفات 

انتخابات��ی جل��ب كنن��د«.
بايد گف��ت كه در طول برگ��زاری انتخابات تمامی 
نكات مطرح شده از س��وی دانيل كالينگر از سوی 
اص��الح طلبان ب��ه مرحله اجرا درآم��د. تا در طول 
انتخابات دو دس��تگی به وجود آي��د و بتوانند يك 

انقالب مخملی را در ايران ش��كل دهند.

در گذشته تمامی رسانه های غربی بر طبل تحريم 
انتخاب��ات می كوبيدن��د اما در اي��ن دوره به بيان 
دي��دگاه  كاندي��دا ه��ا پرداختند و در ي��ك جمله 
همگی از آقای موس��وی طرفداری شديد كردند و 
تشويق و ترغيب می نمودند كه چنانچه همه مردم 
ش��ركت كنند و تقلب صورت نگيرد، آقای موسوی 
ب��ا اختصاص 85درصد آرا به خ��ود، رئيس جمهور 
خواهد بود. در صورتی كه هم آقای موس��وی و هم 
رس��انه های بيگانه براساس نظرسنجی های صورت 
گرفته مطمئن بودند كه رأی آقای احمدی نژاد به 
آقای موس��وی 2 به 1 است لذا شكست خود را در 
انتخابات قطعی می دانس��تند. در چنين ش��رايطی 
اس��ت كه انقالب مخملی، رنگی ي��ا پلكانی مطرح 

می ش��ود كه به ش��رح آن خواهيم پرداخت:
1 - انتخاب رنگ س��بز ب��ه دو منظور انجام گرفت: 

م�ا زمان�ی ك�ه بچ�ه بودي�م در محل�ی زندگ�ی م�ی كردي�م ك�ه ي�ک امام�زاده داش�ت. 
ب�االی گنب�د آن ل�ک ل�ک ه�ا تخ�م گ�ذاری م�ی كردن�د. ي�ک روز ش�خصی ب�ه م�ا گفت 
اگ�ر در هن�گام نشس�تن ل�ک ل�ک هم�ه ب�ا ه�م هوچ�ی گ�ری كني�د ل�ک ل�ک تح�ت تأثير 
ق�رار م�ی گي�رد و م�ی افت�د. انق�اب مخمل�ی ه�م دقيق�ًا هم�ان هوچ�ی گ�ری اس�ت.
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اول ب��ه عنوان ي��ك نماد رنگ��ی، هرچند كه آقای 
موس��وی در اين خص��وص می گويد: »رنگ س��بز 
نش��انه سيادت است« ولی بايد از ايشان پرسيد آيا 
ش��ال و مچ بند سبز، روژ لب سبز، الك ناخن سبز، 
عين��ك و روس��ری س��بز، رنگ موی س��بز و رمان 
س��بز به گردن س��گ در طرفداران ش��ما نشان از 
سيادت اس��ت؟ اينها افرادی هس��تند كه كمترين 
رابطه ای با س��يادت نداش��تند، بلكه بعضی از آنها 
ابتدايی تري��ن آداب اس��المی را ه��م رعاي��ت نمی 
كردن��د و برای اين افراد رنگ س��بز نش��انه و نماد 
حركتی ب��ود كه آمريكايی ه��ا آن را انقالب رنگی 
ي��ا مخملی ن��ام نهاده ان��د و برای قش��ر معتقد به 
رنگ س��بز به عنوان نش��انه ای از سيدی، تبرك و 
... رنگ س��بز می توانست جلب نظر نمايد و در هر 
دو صورت ج��ذب افراد و ازدياد جمعيت از اهميت 
ويژه ای برخوردار بود تا نظر رس��انه های بيگانه و 
حامي��ان آنها را به وس��يله رنگ جل��ب نمايد و در 
تجميع جمعيت دارای نماد س��بز برای راه بندان و 
مزاحمت های ممتد و خس��ته نمودن دولتمردان و 

به تس��ليم كش��اندن آنها موفق عمل نمايند.
2 - القا تقلب گسترده و متهم كردن به دروغگويی 
و سياه نمايی: اين مس��ئله زمانی صورت می گيرد 
كه طيف مقابل براس��اس ادله موجود )نظرس��نجی 
ه��ای متعدد انج��ام گرفت��ه و موج��ود( اطمينان 
حاص��ل نموده كه شكس��تش در انتخاب��ات قطعی 

اس��ت و اقدام به چنين فضاس��ازی می كند.

 : درخص�وص تخریب رئيس جمهور نيز این 
جماع�ت از خود رک�ورد های دس�ت نيافتنی  
چگون�ه  را  تاکتي�ک  ای�ن  گذاش�تند،  برج�ا 

ارزیاب�ی ميکني�د؟
آق��ای احمدی نژاد زمان��ی كه می گويد س��ه نفر 
به ي��ك نفر، اين جمل��ه معنا دارد. ايش��ان زمانی 
كه گفت آقای هاش��می حامی ش��ما سه نفر است، 
خبر از يك داس��تان مفصل دادند. اينها همه با هم 
آمدند تا به مردم ايران الق��اء كنند، رئيس جمهور 
دروغ می گويد. هر چه به ش��ما گفته اس��ت، دروغ 
بوده اس��ت. رئيس جمهور انس��ان بدی است و كار 

فك��ری نمی كند. آدمی اس��ت كه ف��ی البداهه به 
استانی س��فر می كند و در آنجا تصميم می گيرد. 
حاال اگر اين رئيس جمهور به استان ها نمی رفت، 
اينها می گفتند كه تو به اس��تان ها نرفتی. تو آدم 

تنبلی هس��تی. 
در مناظره ها هم هر س��ه نفر ي��ك حالت هجومی 
در مقابل آقای احمدی نژاد داشتند. اما در مناظره 
های خودش��ان با هم حرف و بحثی نداشتند. تنها 
آقای محس��ن رضايی دو س��ؤال از ميرحسين كرد 
كه اوالً ش��ما نظرتان در مورد اصل 44 چيس��ت؟ 
بعد هم پرس��يد، وزرای شما چه كس��انی هستند؟ 
ك��ه موس��وی جواب ن��داد. اصل 44 را ه��م آنقدر 
نامفهوم توضيح داد كه موضوع به بحث س��اختاری 
كشانده ش��د. تمام حرف هايی كه با هم می زدند، 
ضد احمدی نژاد بود. پ��س می توان به اين نتيجه 
رس��يد ك��ه تخريب رئي��س جمهور نيز بخش��ی از 

جنگ روانی   رس��انه ای اين افراد بود.

 : نقش دستگاه ها ی جاسوسی و رسانه ای 
دش�من در این ميان چه بود؟

س��وال اساس��ی كه بايد به آن پرداخت اين است: 
پولی ك��ه آمريكايی ها ب��رای تاثيرگذاری بر افراد 
مؤثر در جامعه خرج كردند برای چه كس��انی بود؟ 
اين افراد مؤثر چه كسانی بودند؟ آيا نهضت آزادی، 
جبهه ملی، س��لطنت طلب ها، چريك های فدايی و 
منافقين و بهايی ها بودند؟ البته مش��خص است كه 
اينان افراد موثری نيستند. به كسی پول می دهند 
ك��ه تأثيرگذار باش��د. تأثيرگذار يعن��ی چه؟ يعنی 
تعدادی از مردم وی را قبول داش��ته باش��ند. بايد 
اين افراد را پيدا كرد. چرا بايس��تی ش��يمون پرز با 
ميرحسين موسوی هم صدا شود؟ چرا رضا پهلوی، 
مس��عود رج��وی و عليرضا كش��تگر با ميرحس��ين 
مشتركات داشته باش��ند؟ مگر ميرحسين موسوی 
چه كرده اس��ت كه اي��ن همه دش��من درجه يك 
انق��الب با وی هم س��و ش��ده اند؟ چرا ب��ه يكباره 
55 خبرنگار از انگلس��تان و 30 خبرنگار از آمريكا 
ب��ه اي��ران بيايند؟ چ��را اينها آم��وزش خبرنگاری 
را طب��ق صحبت ه��ای آقای محس��نی اژه ای در 
دب��ی گذاش��تند وخبرنگاره��ا زمان��ی ك��ه در اين 
كالس ها حض��ور يافتن��د، دريافتن��د  اين كالس، 
كالس خبرنگاری نيس��ت، كالس براندازی اس��ت. 
م��ا در تعريف تهديد می گوييم، يك عامل خارجی 
هدفمند و برنامه ريزی شده كه از طرف دشمن به 
ما خس��ارت وارد كند و بخواهد ما را بی آبرو كند. 
به كسی پول می دهند و كسی را تقويت می كنند 
كه تأثيرگذار باش��د. البته غالباً اين كمك ها تحت 
عنوان كمك به مؤسس��ه و ي��ا ... صورت می گيرد 
يعنی با واس��طه! حال ش��ما برای من تأثيرگذار را 

تعريف كنيد! بفرماييد تأثيرگذار كيس��ت؟
 اس��تراتژی وج��ود دارد به نام »ش��كار ميانجی«. 
ميانجی كس��ی اس��ت كه هم هي��أت حاكمه و هم 
تع��دادی از م��ردم قبولش دارند. اگ��ر يكی از اين 
ويژگی ها را نداش��ته باشد ميانجی نيست. ميانجی 
با توجه به نگاهش به مس��ائل، توسط دشمن شكار 
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می ش��ود. مثاًل در مورد ابوموسی اشعری همه فكر 
می كردند يك انس��ان ساده لوح بوده ولی اينگونه 
نبوده اس��ت. وقتی می خواس��تند اموال ابوموسی 
اش��عری را جاب��ه ج��ا كنن��د 40 ش��تر حريف��ش 
نمی ش��د. طمع و دنيا پرس��تی و نگاه��ش به دنيا 
باعث ش��د تا با حض��رت امير المؤمني��ن علی )ع( 
كن��ار نيايد و به دامان معاويه برود. اينگونه اس��ت 
كه معاويه ش��كارش كرد و شكار اين افراد در طول 
تاريخ زياد صورت گرفته اس��ت. مثال ديگر ش��ريح 
قاضی اس��ت. وقتی با م��ردم صحبت می كرد همه 
مردم او را به عنوان قاض��ی زمان حضرت علی)ع( 
می شناختند. اين آدم وقتی به مردم اعالم كرد كه 
من هانی بن عروه را ديدم و او مشكلی ندارد؛ همه 
م��ردم حرفش را پذيرفتند و صحنه را ترك كردند. 
در واق��ع پايه ري��ز همه جناياتی ك��ه در كربال رخ 
داد، ش��ريح قاضی بود. او ميانجی بود و توسط ابن 
زياد شكار ش��د. حال بايد ديد چه كسی می تواند 
در قضاي��ای اخير كش��ور نقش ميانج��ی را  بازی 
كند تا ش��كار ش��ود. خيلی از افراد بعد از زحمات 
و س��ختی ه��ا می گوين��د بايد اس��تراحت كنيم و 
مش��غول تفريحات و سرگرمی باش��يم ولی آقايانی 
س��خنانی می گويند و اعمال��ی انجام می دهند كه 
به زندان می  افتند. ش��ما فكر می كنيد چرا؟ اين 
يك زنگ خطر و آالرم اس��ت. آق��ای عبدا... نوری 
چرا در مقطعی از رژيم صهيونيس��تی دفاع می كند 
كه هم��ه ملت ايران م��ات و مبهوت می ش��وند؟!  
اي��ن يعنی می  توانيد روی من حس��اب كنيد. اين 
ش��يوه و روش يك ميانجی است كه توسط سيستم 
مورد نظر ش��كار می ش��ود و اآلن هم تخمی برای 
آينده پاش��يده ش��د و تنها مختص به حال نيست. 
دوران رياس��ت جمهوری آقای احمدی نژاد 4 سال 
ديگر تمام می ش��ود. بعد از آن چ��ه اتفاقاتی قرار 
است رقم بخورد؟ به نظر من شخص آقای موسوی 
با حمايت گس��ترده غرب ش��كار ش��ده است. تمام 
حركات نش��ان دهنده يك نقش��ه از پيش طراحی 
ش��ده اس��ت. عامل اصلی آن هم خارج از كش��ور 
اس��ت. ما در اين جريانات هزين��ه داديم ولی يك 
خط فكری را شناس��ايی كرديم. آقايان رفسنجانی، 
خاتمی، موس��وی، كروبی، كرباسچی، عبدا... نوری 
و ... كسانی هستند كه از نظر نوع تفكر و نگاهشان 
به غرب مش��خصات شكار ش��دن را دارند. سازمان 
مجاهدين انقالب اسالمی، مجمع روحانيون مبارز، 
نهض��ت آزادی، مش��اركت، جبهه ملی و ... در واقع 
جبهه سياسی هستند كه اين روزها از آن نام برده 
می ش��ود. وقتی س��حابی از رهبر سخن می گويد، 
منظورش آقای رفس��نجانی است. خيلی وقت است 
كه به دنبال آقای هاش��می هس��تند. آنه��ا با تمام 
تي��ز بينی كه دارند اما يك مورد را ناديده گرفتند. 
اينها پارامتر س��پاه و بسيج را فراموش كردند. تمام 
جو س��ازی ها از قبل ت��ا بعد از انتخاب��ات متوجه 
سپاه و بسيج بود و شهدای آشوب هم از بسيجيان 
بودن��د كه خداون��د آنها را با صديقي��ن و صالحين 

محش��ور نمايد.

 : موض�ع آمریکا در قبال انتخابات، در حال 
حاضر چگونه اس�ت؟ 

آمريكاي��ی ه��ا در ح��ال بس��تن پرون��ده حماقت 
سياس��ی اي��ن روزهای اخير خود در قبال مس��ائل 
ايران هس��تند. اين مس��ائل از منظ��ر آمريكايی ها 
بازگو می ش��ود، س��وزان راي��س نماين��ده آمريكا 
در س��ازمان مل��ل گفت: بحث انتخاب��ات موضوعی 
نيس��ت كه به اهداف آمريكا ربط داشته باشد، بلكه 
هدف اصلی اياالت متحده جلوگيری از هس��ته ای 
ش��دن ايران است. او تصريح می كند: دولت جديد 
آمري��كا آمادگی دارد تا هرچه س��ريعتر با س��ران 
اي��ران وارد گفتگو ش��ود. در همين ح��ال »ديويد 
اكسلر« مشاور ارشد اوباما نيز به روزنامه واشنگتن 
پس��ت می گويد: هرچند مخالف��ان در تالش برای 
زير س��وال بردن مش��روعيت پيروزی احمدی نژاد 
در انتخابات هس��تند ولی دول��ت اوباما كماكان راه 
مذاك��رات جمعی با ايران بر س��ر برنامه اتمی اين 
كشور را باز گذاشته است. آمريكا در كنار متحدان 
اروپايی، عالقه مند مذاكره با ايران اس��ت. با خنثی 
ش��دن اقداماتی ك��ه در قالب انق��الب مخملين در 
ح��ال پيگيری بود مطبوعات آمريكا نيز دولتمردان 
اين كش��ور را به سياس��تهای محتاطان��ه در قبال 
جمه��وری اس��المی دعوت م��ی كنن��د. هفته نامه 
آمريكاي��ی »نيوزويك« مقايس��ه ايران ب��ا اروپای 
شرقی و انقالب های مخملين ايجاد شده در بلوك 
ش��رق را اشتباه دانست و نوش��ت: ملت ايران نظام 
خود را دوس��ت دارند و هم��واره در برابر تهديدها 

يكپارچ��ه   ان��د. 
نيوزويك، ملی گرايی، مذهب و دموكراس��ی را سه 
عامل مهم قدرت در دنيای امروز دانس��ت و تصريح 
ك��رد ايران  بر خالف حكومت های اروپای ش��رقی 
كه وابس��ته به شوروی، ضد دين و ضد دموكراسی 
بودن��د از عوامل س��ه گانه قدرت برخوردار اس��ت. 

بعد هم م��ی گويد: »حكومت ايران قبل از انقالب، 
مل��ی گرايی را س��ركوب می كرد، ام��ا در انقالب 
1979، آيت ا... خمينی ) امام ( توانس��ت با اتكا به 
حمايت گس��ترده مردم، رژيم پهلوی را ساقط كند. 
اكنون نيز كارشناسان معتقدند ملت ايران در برابر 
تهديد های خارجی با هم متحد می ش��وند و اوباما 
باي��د در مواجه با مس��ئله ايران احتي��اط به خرج 
ده��د. بحث های انتخاباتی در ايران را نمی توان با 

وقايع اروپای ش��رقی مقايس��ه كرد.« 

 : ش�خصيت های پر س�ابقه انقابی چرا در 
این دام گرفتار ش�دند؟ نخب�گان ما چرا بازی 

خوردن�د؟
 به ياد دارم حضرت امام تفس��يری در مورد آيه "يا 
ِِّك راضَيًه  اَيَُّتَه��ا النَّف��ُس الُمطَمئنِّه، اِرِجعی ال��ی َرب
َمرضي��ًه، فادُخلی فی ِعبادی و ادُخلی َجنَّتی" ارائه 
می دادند. ايشان می فرمودند: نفس مطمئنه، امام 

حس��ين )ع( اس��ت و نفس اماره نفسی است مثل 
ريگان كه اگر كره زمين را بگيرد به س��راغ كره ماه 
می رود. انس��ان چهار خصلت دارد: خداجويی، زيبا 
طلبی، قدرت طلبی و س��يری ناپذيری. اين رياست 
جمه��وری را برای چه می خواهي��م؟ احمدی نژاد 
چه كرده اس��ت كه ش��ما می خواهيد جلوی او را 
بگيريد؟ ح��ب نفس و حب دنيا سرمنش��اء تمامی 

انحرافات اس��ت.
البت��ه بعضی افراد هم تحت تأثي��ر قرار می گيرند. 
اگر 5 چوب نامس��اوی را كس��ی به چند نفر نشان 
دهن��د و همه بگويند كه مس��اوی اس��ت اين فرد 
ه��م قبول می كند كه مس��اوی اس��ت. م��ن فكر 
م��ی  كنم كل اين جريانات يك جريان فضاس��ازی 
ش��ده بود. می دانيد انقالب رنگی يا مخملی يعنی 
عمليات روانی، مثاًل كارشناس��ی در سازمان سيا به 
اوباما تأكيد می كند كه ش��ما انقالب اسالمی را با 
استفاده از عمليات سايبری براندازی كنيد كه يك 
جريان كاماًل جديدی اس��ت. جمهوری اسالمی هم 
البته ب��ه خوبی مقابله كرد اما برخی از بزرگان هم 

متأس��فانه تحت تاثير جنگ روانی قرار گرفتند. 
ب��ه نظر م��ن تنها كس��ی كه در اين مي��ان باخت، 
آقای رفس��نجانی بود. ايش��ان نبايد وارد اين بازی 
می  ش��د. ايشان در مقابل خانواده های شهدای 7 
تير گفتند كه غائله بس��يار پيچيده و مبهم اس��ت. 
چه كس��ی اي��ن س��خنان را می گويد؟ كس��ی كه 
خود دچار يك س��ری اشكاالت شده باشد و نتواند 
تش��خيص دهد. كاماًل مش��خص اس��ت كه ايش��ان 
خودش��ان هم در سردرگمی هس��تند، خطبه های 

نم��از جمعه هم اي��ن نكت��ه را تايي��د م��ی كن��د.

 : نق�ش رهبری معظم انق�اب در کنترل این 
بحران ها چه بود؟ 

 برژينس��كی از صاحب نظران مشهورآمريكايی پس 

از خطب��ه های نم��از جمعه مقام معظ��م رهبری، 
گف��ت: »بهتري��ن نوع تصمي��م گي��ری و مقابله با 
بح��ران را رهبری ايران مديري��ت نمودند.« همين 
اس��ت كه پوتين رئي��س جمهور وقت روس��يه بعد 
از دي��دار با رهب��ری، می گويد تا وقتی ايش��ان را 
داريد غم نداش��ته باشيد. يا كوفی عنان هم همين 
ط��ور، ببينيد در م��ورد آقا چه تعابي��ری دارند. ما 
والي��ت فقي��ه را اس��تمرار حركت انبي��اء در طول 
تاري��خ می داني��م و جزء الينفك ب��اور های دينی 
ما می باش��د. حضرت آقا تنها ش��خصيتی هس��تند 
ك��ه به موقع بحران های بوجود آمده توس��ط غرب 
را مديريت می كنند و بايد بگويم كه متاس��فانه يا 
خوش��بختانه، امروز مردم م��ا از نخبگان جلوتر و با 
بصيرت تر هس��تند. هرچند تش��خيص فتنه مشكل 
اس��ت و مانند گرد و غباری اس��ت كه انسان ها در 
آن خ��وب و بد را از هم تش��خيص نمی دهند. اما 
مردم چون از رهب��ری تبعيت دارند به خوبی فتنه 

اس�تراتژی وج�ود دارد ب�ه نام »ش�كار ميانج�ی«. ميانجی كس�ی اس�ت كه هم هي�أت حاكمه 
و ه�م تع�دادی از م�ردم قبول�ش دارند. ميانجی با توجه به نگاهش به مس�ائل، توس�ط دش�من 
ش�كار م�ی ش�ود. در ح�وادث اخي�ر اي�ران، آق�ای موس�وی ب�ه همي�ن ص�ورت ش�كار ش�د. 
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را شناس��ايی می كنند.انق��الب مخملی و رنگی در 
روزگار فتن��ه و با گرد و غب��اری كه بوجود آوردند 
ص��ورت گرفت ام��ا مردم بصي��ر و واليتی و عنايت 
خداون��د ب��ه خون ش��هدا و ايثارگ��ری جانبازان و 
مديري��ت بی نظير مق��ام معظم رهب��ری و حضور 
بس��يجيان در مي��دان خطر نه فق��ط در اين برهه، 
بلكه در هر زمان ديگ��ری و با توطئه های پيچيده 

تری، اين نقش��ه ها را نقش بر آب می كند.
 : تهدیدها و فرصت های ایجاد ش�ده برای 

کش�ور در حوادث اخير چه بوده اس�ت؟
 عمده رأی احمدی نژاد، رأی  خاموش در خانه ها 
و روس��تاها و رای مؤمني��ن بود. آنهاي��ی كه زجر 
كش��يده بودند. ح��ال ببينيد آرای ميرحس��ين در 
كجای تهران بوده اس��ت. اين رقابت در واقع رقابت 
فق��ر و غنا ب��ود. رقابت دو ش��خص نب��ود، رقابت 
دو تفك��ر بود يك نگاه اش��رافی گران��ه و يك نگاه 
مستضعف گرايانه كه الحمداهلل اين نگاه دوم موفق 
ش��د. اما مس��ئولين امر بايد به خوب��ی قدر واليت 
و م��ردم را بدانن��د. در واقع آرمان ه��ای امام اِحيا 

گردي��د. 
ه��ر زمانی انقالب باي��د امتحان بدهد و اين بار هم 
مردم و رهبری مع��زز خوب امتحان پس دادند. ما 
اين بحران را به يك فرصت تبديل كرديم. ما آشوب 
شهری را ياد گرفتيم و نوع مقابله با اين حركت ها 
را تمري��ن كرديم. بحران، يك بحران جديد در دنيا 
بود. ما س��ازماندهی خود را درس��ت كرديم. ما اگر 
می خواس��تيم چهره نفاق را بشناسيم بايد مدت ها 
زم��ان و امكانات صرف می كرديم. بنده نمی گويم 
موس��وی عامل سيا يا موساد اس��ت. ولی همه آنها 
از كارهای ميرحس��ين خوش��حال شدند و از طرف 

همه آنها پش��تيبانی می ش��ود. 
به ق��ول آي��ت اهلل ن��وری همدانی، »وقت��ی آقای 
موس��وی از آقای احمدی نژاد اين ق��در بد گفتند 
و س��ياه نماي��ی كردن��د كه نظ��ر ايش��ان را تغيير 
دهند، ايش��ان فرمودند: يعنی آق��ای احمدی نژاد 
در اين 4 س��ال هيچ كار مفيدی انجام نداده است! 
ش��ما در اين 20 س��ال كجا بودی و چه كردی؟« 
اينها دس��ت به دس��ت هم داده بودند و يك جبهه 
سياس��ی بسيار قوی تش��كيل داده بودند اما خدا با 
احمدی نژاد بود. چرا؟ چون دل بسياری از خانواده 
های مس��تضعف بيچاره را بدس��ت آورد. ايشان را 
با انواع و اقس��ام مس��ائل ناروا و ناصحيح كوبيدند. 
ايش��ان آدم بزرگی هستند و به قول خودشان بايد 
همتش��ان را بلن��د كنن��د و تالش ش��ان را افزونتر 
نماين��د و باي��د از اف��كار مختلف��ی كه تالش��گر و 
مبتكر هستند اس��تفاده كنند. البته همه مشكالت 
آقای احمدی نژاد، مش��كالت خودش نيس��ت بلكه 
مش��كالت ق��وه قضاييه ی هم اس��ت. چ��را رئيس 
جمه��ور بايد فري��اد كند كه فالن ش��خص دزدی 
كرده اس��ت و ما بيايي��م بگوييم ك��ه پرونده  اش 
ك��و؟ خوب دنبال��ش نمی رويد ك��ه ببينيد پرونده 
دارد يا نه! اينها مش��كالتی است كه رئيس جمهور 
ما دارد. ما در ميان گود نيس��تيم كه مش��كالت را 
درك كني��م. اآلن هم تخمی پاش��يده اند كه تخم 

فتنه اس��ت. ش��ما گرد و خاكی كه به پا شده است 
را در نظر بگيريد، اگر ش��يئی داخل آن باشد، نمی 
بيني��د. يعنی حق را از باطل تش��خيص نمی دهيد. 
اين ش��عله را ب��ا عمليات روانی ب��رای مردم ايجاد 
كردند و بايد هميش��ه ش��عله ور باق��ی بماند، تا از 

آن اس��تفاده كنند.
م��ا بايد ش��يوه ها و عملي��ات روانی را بشناس��يم. 
ب��ه نظر من بايد كالس هاي��ی بگذارند و روی اين 
موضوع��ات كار كنن��د و راه های مقابل��ه را دقيقاً 
تبيي��ن نمايند. برخ��ی جاها نبايد وارد ش��د. بايد 
مردم متوجه ش��وند كه اين جريانات كار كيس��ت؟ 
هنوز هم آنها القاء م��ی كنند كه خرابكاری ها كار 
خود نيروهای نظام بوده اس��ت. مثاًل ما كس��انی را 
كه بمب در مس��اجد می گذارن��د و مردم در حال 
نماز را می كش��ند، دس��تگير می  كنيم. بعد از دو 
م��اه در حبس چه��ره خود را اس��المی می كند و 
محاس��ن بلند م��ی گذارد و م��ردم در تلويزيون او 
را  ب��ا آن وضعيت و با آن محاس��ن م��ی بينند. يا 
زن��ان خالفكار را با بدترين وضع ظاهری دس��تگير 
م��ی كنند، اما با چادر و حجاب كامل در تلويزيون 
نش��ان می دهند. مردم در مورد اي��ن افراد با اين 
وضع ظاهری چه تصوری می كنند؟ اينها اشكاالت 
ما است و هميشه مورد سوء استفاده دشمنان قرار 
گرفت��ه اس��ت. تمامی موارد پيش آم��ده را فرصت 
است و بايد به گونه ای رفتار شود تا از يك سوراخ 

دو بار گزيده نش��ويم.
 :آی�ا اختاف�ات ایج�اد ش�ده در جری�ان 
انتخاب�ات ده�م م�ی توان�د اث�رات نامطلوب 
حي�ات  ی  ادام�ه  در  اجتماع�ی  و  فرهنگ�ی 

سياس�ی ایران داش�ته باش�د؟
اين نكته بس��يار مهم و حائز اهميت اس��ت. ايجاد 
چنين اتفاقاتی در كش��ور می تواند اثرات فرهنگی 
و اجتماعی منفی قابل توجهی داشته باشد. يادمان 
نرود كه اساس��اً تهديد ن��رم و انقالب های مخملی 
ب��ه نوعی بر بنيان فرهنگی در معادالت سياس��ی و 
بين المللی اس��توارند. به اي��ن معنا كه ارزش های 
ج��اری و مفاهيم س��اخته ش��ده در اي��ن جريانات 
غالب��اً فرهنگی، سياس��ی و امنيتی اند تا اقتصادی. 
بنابراي��ن عزيم��ت گاه تح��ركات اينچنين��ی نوعی 
رفتار فرهنگی، سياس��ی و امنيتی است. ماجرا آن 
جا خطرناك می ش��ود كه حركت هايی مانند موج 
سبز، به دنبال نوعی »هويت فرهنگی و اجتماعی« 
س��وق پيدا كند. هويت س��ازی اينچنينی معموالً با 
تعري��ف » ديگری« همراه اس��ت. جوان��ان يا زنان 
يا ديگر اقش��اری كه در اين حركت مش��اركت می 
كنن��د با نوعی رفت��ار راديكال، حس��اب خود را از 
طي��ف های ديگر ج��دا می كنند. بط��ور مثال اين 
هوي��ت جديد می تواند در مقابل متدينين، محجبه 
ها يا بس��يج تعريف ش��ود. »ديگری« در هر قش��ر 
يا نهاد اجتماعی كه تعريف ش��ود نتيجه اس��فناكی 
برای همبس��تگی ملی و اجتماعی ما خواهد داشت؛ 
اعتماد را در س��طوح مختلف كاهش می دهد و به 
س��رمايه ی اجتماع��ی لطمه ج��دی وارد می كند. 
همه نخبگان و ش��خصيت ه��ای فرهنگی و مذهبی 

بايد در خصوص اين ش��كاف مراقب و متعهد باشند 
و راه��كار ه��ای فرهنگ��ی ارائ��ه نماين��د.

: اتفاق�ات بع�دی را چگون�ه پي�ش بين�ی   
می کنيد؟

اغل��ب فكر می كردند با به مخاطره افتادن مرزهای 
اس��تقالل سياس��ی و صيانت از حاكمي��ت و نظام، 
هم��ه در مج��رای قانون اعتراضات خ��ود را مطرح 
م��ی كنند. اما با توجه به انتظارات غربی ها از موج 
به اصطالح سبز بيانيه هايی از سوی آقای موسوی 
صادر ش��د كه عب��ور از قانون و جاي��گاه واليت را 
به دنبال داش��ت و آبروی 30 س��اله نظام را هدف 
ق��رار دادند،  بعد از نماز جمع��ه تاريخی و عظمت 
آفري��ن مقام معظم رهبری ك��ه فصل الخطاب همه 
ق��رار گرفت پ��روژه انقالب مخملی پل��ه های دوم 
يا س��وم خود را طی می نمايد. زي��را آنها از تغيير 
صحب��ت می كنن��د، تغيير در قانون اساس��ی. آنها 
در قان��ون اساس��ی دنبال اين موضوع هس��تند كه 
اصل 110 و اص��ول 91 تا 99 را تغيير دهند و در 
آينده مراكز تصميم گيری مثل ش��ورای شهر، قوه 
مقننه و قوه مجريه را در اختيار داشته باشند. آنها 
به جاي��گاه واليت نمی نگرند، نگاه آنها به مس��ائل 
منفعت گرايانه و صرفاً سياس��ی ش��ده اس��ت. آنها 
اصالحات را پديده ای می دانند كه طرفدارانش را 
يك »جنبش« می نامند و شعار آنها جامعه مدنی، 
مردم ساالری، گفتگوی تمدنها، تساهل و تسامح و 
.... می باشد و س��وابق عملكرد آنها نشان می دهد 
كه با سرنوش��ت هس��ته ای كه يك نماد ملی است 
چگون��ه ضعيف برخ��ورد كردند ي��ا تحصن مجلس 
ششم و خروج از حاكميت و يا حضور در آن جلسه 
حزب س��بز آلمان در كشور آلمان و مفتضح كردن 
خ��ود و زير س��وال بردن نظام جمهوری اس��المی، 
زير س��وال بردن اصول و معيار های ارزشی جامعه 

و .... 
لذا موارد فوق نش��ان می دهد كه انتخابات دهمين 
دوره رياس��ت جمهوری تنها ب��رای آنهايك فرصت 
بوده اس��ت. البته آنها ممكن اس��ت در آينده وارد 
فازه��ای ديگری ش��وند كه ممكن اس��ت هيچكس 
چنين انتظاری نداش��ته باش��د، البت��ه آنها با توجه 
به ش��رايط اقدام خواهند كرد. ولی در حال حاضر 
برنام��ه های آنه��ا چنين خواهد ب��ود كه يك روز 
نماز جمعه، روز ديگر چهلم كش��ته های آش��وب و 
روز س��وم تحريم حضور در مراس��مات به اصطالح 
ح��ق خواه��ی و حق طلبی و اصرار ب��ر آن و ادامه 
اين ماجرا. با ش��روع س��ال تحصيلی برنامه وسيعی 
در دانش��گاه ها خواهند داش��ت تا ب��ه مرور زمان 
اي��ن اعتراض ه��ا و حركت ه��ای ناصحيح را برای 
طرف��داران خ��ود ملكه كنن��د و در آين��ده بتوانند 
ب��ا ي��ك جبهه سياس��ی در مقابل م��ردم و انقالب 
صف آراي��ی نمايند و در ص��ورت موفقيت از نظام 
جمهوری اس��المی يك كلمه اس��المی باقی بماند 
و محتواي��ش چي��زی باش��د كه غ��رب ديكته می 
كند و بدانيد كه آنها از هر فرصتی س��وء اس��تفاده 

می كنن��د.
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ريش��ه آش��وب ها و تجمعات و تظاه��رات  اعتراضی 
برخی شهروندان تهرانی را نسبت به نتايج اعالم شده 
دهمين دوره انتخابات رياس��ت جمهوری به رغم دارا 
بودن المان های سياسی می توان از جنبه های ديگر 
ني��ز مورد بررس��ی ق��رار داد، يكی از اي��ن جنبه ها و 
ديدگاه ها كه بس��يار مهم و حائز اهميت است ولی به 
داليل مختلف از ديد كارشناس��ان و منتقدان مهجور 
مان��ده جنب��ه اجتماع��ی و جامعه ش��ناختی موضوع 
می باش��د. عنصر اصلی تشكيل دهنده اين تجمعات و 
اعتراضات را دسته و گروهی از بين مردم كه با عنوان 
جنبش س��بز از آن ياد می ش��ود تش��كيل می دهد. 
موضوع تأمل برانگيز اين اس��ت كه بخ��ش اقليتی از 
مردم كه حماس��ه ای بی بديل را آفريدند چگونه شد 
كه يك روز پس از انتخابات چنين برافروخته و آشفته 
به خيابان ها و معابر مركزی ش��هر گس��يل ش��دند و 
خواس��ته هايی غير منطقی و غير قانونی را اين چنين 

بی پروا فرياد كش��يدند.
برای بررس��ی اين موضوع بايد كمی به عقب برگرديم 
به زمان تبليغات انتخاباتی نامزدها، آنجا كه دوس��تان 
اصالح طلب با ايجاد موجی از انتقادات و اظهارات غير 
منطقی و جهت دار و البته حساسيت برانگيز سعی در 
انحراف افكار عمومی و بدتر از آن ايجاد نفرت در بين 
هواداران خود نس��بت به ه��واداران كانديدايی خاص 
داش��ته و با اين روش ها س��عی در ايجاد دودس��تگی 
در بين آحاد مردم داشتند و آن چنان ماهرانه و البته 
زيركانه اين مس��ير را طی كردند كه اين احس��اس را 
در ن��زد هواداران خود ايج��اد كردند كه هر نتيجه ای 
غير از پيروزی كانديدای آنها به معنی تقلب و انحراف 
در انتخابات است و بايد گروه مخالف را در اين زمينه 
مجازات كرد. در اين مدت س��عی شد كه با ايجاد يك 
دس��ته بندی كلی صفوف طرفداران دو كانديدا را در 

مقاب��ل يكديگ��ر       ق��رار دهن��د.
دس��ته بندی هايی از قبيل تقابل قشر سنتی و مدرن 
كه در اين دس��ته بندی طرفداران مهندس موس��وی 
را قش��ر مدرن و طبقه متوسط جديد ناميدند و سعی 
در هويت بخش��ی به اين گ��روه و خيل هواداران خود 
داش��تند البته اين امر امری طبيعی و بديهی است اما 
بحث بر س��ر راه  و روش هويت بخش��ي است. اينكه 
هويت جديد بر اس��اس جنبه هاي اثباتي ش��كل مي 

گيرد يا بر اس��اس جنبه هاي س��لبي.
ايجاد هويت برای يك قش��ر خاص با روش ايجاد تنفر 
از گروه مخالف كه به كرات در ش��عارهاي احساسي با 
صفاتی از قبيل دهاتی، بی سواد، عقب مانده، متحجر، 

اّمل و ... مورد خطاب قرار گرفتند، روشی منفور و غير 
اخالقی اس��ت و عموماً استفاده از هر روش و شيوه ای 
اين چنينی برای ط��رح مواضع و تخريب گروه مقابل 
روش��ی غير انس��انی اس��ت، چرا كه ايران جامعه ای 
اس��ت با هويتی منسجم كه ريشه در اعتقادات عميق 
مذهبی برگرفته از مفاهيم و آموزه های اخالقی قرآن 
دارد و اين آموزه های اخالقی هرگونه هتك حرمت و 
استفاده از الفاظ و القاب ركيك و دروغ پراكنی و خارج 
شدن از مدار اخالق را به هرعنوانی غير قابل توجيه  و 

همچني��ن بر هم زنن��ده ي   اتح��اد مل��ي می دان��د.
اس��تفاده از رنگی خاص به عن��وان يكی از المان های 
تبليغات��ی كه برگرفته ش��ده از احساس��ات و عواطف 
دينی قش��ر مذهبی كشور است، برای جذب اين قشر 
به عنوان حامی و طرفدار، امری طبيعی اما غير عميق 
اس��ت كه گاه با اس��تفاده نابجا از اين رنگ در مواضع 
نامناس��ب مانند بستن آن به پاي حيوانات باعث بازی 
كردن با احساس��ات مردم می شود )البته اين موضوع 
خود توهينی اس��ت غير مس��تقيم به مقدسات جامعه 
ايرانی( كه مي توان تبديل آن به يك موج تبليغاتی با 
عنوان موج س��بز را يك ايده عبث، پوچ و عوام فريبانه 

برش��مرد.
عوام فريبانه از اين منظر كه ما در ظاهر خود را متعلق 
به طبقه اي خاص با نام قش��ر م��درن می ناميم ولی 
از هيچ تالش��ی برای جمع آوری آرای گروه و اقش��ار 
مختلف و به خصوص قش��ر به اصطالح سنتی فروگذار 
نيس��تيم، حت��ی روش ه��ای س��طحی و غيرمعمولی 
همچون استفاده از رنگ سبز كه برگرفته از اعتقادات 

خاص مذهبی مردمان اين مرزو بوم اس��ت.
دوس��تان و مش��اوران آقای موسوی س��عی كردند از 
تمامی اقش��ار جامعه ايران حامي��ان وطرفدارانی برای 
خود جمع آوری كنند و با ايجاد يك فضای شبه آميز 
و القای آگاهانه حس ش��ك و ترديد نسبت به سالمت 
انتخاب��ات در مي��ان طرفداران خود به ش��كلی اذهان  
آنان را نس��بت به واقعيت ها و جريانات ش��فاف نظام 
واكس��ينه كنند و با ايجاد ش��كاف و گسست فكری و 
اخالقی و ايجاد حس تنفر بين طرفداران خود نس��بت 
ب��ه حاميان و طرفداران آقای احمدی نژاد يك جريان 
فكری و فيزيكی برای اعمال فش��ار و كس��ب حداقل 
امتي��ازات از رئي��س جمهور منتخب م��ردم در زمان 

شكس��ت را نمايند.
اين ش��كل اجرائی اس��ت كه از نظر آحاد مردم مورد 
نف��رت و انزجار قرار می گيرد. زيرا هويت بخش��ی به 
يك گروه يا دس��ته خاص بايد با تكيه بر نقاط قوت و 

اس��تفاده از پتانس��يل  های بالقوه يك دسته و يا يك 
گروه انجام ش��ود نه با روش ه��ای تفرقه  آفرينی در 
بين هواداران و اطالق فاكتورهای درس��ت و مثبت به 
جري��ان فكری خودی و ح��ذف و ناديده گرفتن نقاط  
قوت و مثبت جناح مقابل كه از ديدگاه مردم غيرقابل 

انكار می باش��د.
ايجاد دسته بندی های مطلق بين طرفداران دو نماينده 
مردم امری است غيرمنطقی و البته غيرواقعی؛ منتسب 
كردن قشر س��نتی به طرفداران آقای احمدی نژاد و يا 
اطالق قشر مدرن به طرفداران و حاميان آقای موسوی 
يك چشم پوشی بزرگ بر واقعيت اصلی جامعه ايرانی 
اس��ت، چرا كه ه��ر دو نماينده پايگاه ه��ای غيرقابل 
انكاری در بين هر دو قشر سنتی و مدرن جامعه دارند 
و پرداختن به اين مقوالت صرفاً از روی ايجاد ش��كاف 
و نفرت انگيزی نسبت به هر يك از نمايندگان محترم 
در بين مخالفان و موافقان اس��ت؛ ادامه اين مس��ير و 
ايجاد چنين ش��كاف ها و گسس��ت هاي��ی فقط باعث 
ايجاد تنفر و دو دس��تگی در بين آح��اد جامعه ايراني 
می شود كه چيزی جز ضرر برای مردم و نظام نخواهد 
داش��ت، زيرا در اين برهه حساس ايران نياز به اتحاد و 
يكپارچگی در س��طح جامعه دارد هرچند اختالف نظر 
ميان نخبگان معقول اس��ت. اكنون با گذشت چندين 
هفته از انتخابات دهم رياس��ت جمهوری اتفاقات روی 
داده نشان می دهد كه با اتكا به وزن كم اين جريان در 
فضای اجتماعی كشور نمی توان انتظار اتفاقات بزرگ 

و ساختاری را داشت .
هرچه از انتخابات می گذرد به جای اين كه عمق اين 
ش��كاف و گسست اجتماعی ايجاد شده برای نيروهای 
دوم خردادی حاوی فرصت هايی جديد باش��د، ضعف 
و ناپختگی اين جريان آنها را با تهديدها و شكاف های 
درون گروه��ی مهمی مواجه می كن��د. زيرا كه نظام 
فكری و اخالقی جامعه ايران پيچيده تر و در بسياری 
از مواقع غيرقابل پيش بينی اس��ت و استفاده از روش 
ها و متدهای اين چنينی برای اجرا در جامعه مذهبی 
و اخالق گ��رای ايران جواب��ی مغاير ب��ا جوامع ديگر 

بش��ری خواهد داش��ت.
ادامه اين روند و پافش��اری بر مواضع نادرس��ت قبلی 
از طرف آنها چه بس��ا باع��ث از بين رفتن و يا برخورد 
عك��س و قاطع مردم با اين جري��ان و افراد مقصر در 
اتفاقات اخير را به دنبال داش��ته باش��د كه آن زمان، 
زمانی اس��ت كه ديگر نمی ت��وان آب رفته را به جوی 

بازگردان��د.

تحليلی بر ریشه های اجتماعی آشوب های اخيِر شمال پایتخت

چرا آش�وب؟
  حس�ن قادری
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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 

نمودیم:

  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.
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آنچ�ه حول مباحث انتخابات دهمين دوره ی ریاس�ت جمهوری در ایران به وقوع پيوس�ت از آن 
جهت که ش�باهت های انطباق پذیری بر انقاب های مخملی دارد؛ از زوایای مختلف قابل بررسی 
اس�ت. بی ش�ک از آنجا که یکی از مهمترین استراتژی های دشمن آمریکایی برای تغيير رژیم در 
ایران گزینه ی براندازی نرم اس�ت برای تحليل اس�تراتژیک این پدیده به س�راغ حس�ن عّباسی 
رئي�س »مرک�ز مطالعات اس�تراتژیک ضدتروریس�م« رفتيم تا ب�ا نگاه خود به تبيين تش�کيات 
براندازی نرم و اهداف آن در ایران 2009 بنش�ينند. آنچه پيش رو دارید ماحاصل اولين مصاحبه ی 

رسانه ای ایشان بعد از دستگيری سئوال برانگيز به فاصله ی چند روز قبل انتخابات است.

 : در جری�ان انتخاب�ات دهم ریاس�ت جمهوری یکس�ری اتفاقات مثل آش�وب، قانون و والیت 
ستيزی، صدور بيانيه های زنجيره ای و ... به عرصه ی عمل رسيد. سئوال اساسی که خيلی از گره ها را 
باز خواهد کرد این است که آیا این مجموعه رویدادهای خشن تحت لوای یک تشکيات منسجم 

و کارآمِد از پيش طراحی ش�ده حادث ش�د یا اینکه یک عمليات خلق الّس�اعه بوده اس�ت؟
وقايع اخير تهران كاماًل مبتنی بر يك س��ناريوی حرفه ای انجام ش��د و اي��ن كودتای توئيتری- فيس بوكی 
ژوئِن 2009 يك انقالب مخملی ديجيتالی را در قالب يك كودتای مخملی ديجيتالی جس��تجو می كرد. در 
طراحی اس��تراتژيك 14 رويكرد متفاوت وجود دارد. يكی از رويكردها در طراحی استراتژيك دانش مديريت 

بحران اس��ت. 
در ف��ن تاكتيكی يك اصطالح نظامی وجود دارد كه اصطالحاً »حركت جهت اخذ تماس« ناميده می ش��ود. 
يكب��ار در حرك��ت تكنيكی، تاكتيكی و اس��تراتژيك يك طرح جام��ع )Master Plan( وجود دارد كه هر 
حركت و مانور برای اقدام در صحنه از قبل برنامه ريزی ش��ده اس��ت كه اين متفاوت اس��ت از حركت جهت 
اخذ تماس. در اين نوع عمليات ش��ما برآوردی از آرايش و چيدمان نيروهای دش��من نداريد. از لحظه ای كه 
عمليات را ش��روع كرديد به منظور حركت جهت اخذ تماس و آن موقعی كه با دش��من تماس برقرار كرديد 
ت��ازه آنج��ا تصميم می گيريد كه چ��ه كار كنيد و تا گام های بعدی اقدام��ات را انجام می دهيد. برای مثال 
اين س��ازوكار روندی اس��ت كه شما در فيلم های پليسی و جنايی می بينيد. يك پليسی از قبل هيچ طرحی 
برای ورود به س��اختمانی كه آلوده به افراد ش��رور اس��ت ندارد به گونه ای گام به گام حركت می كند و از 
همان لحظه ی اول اس��لحه را در دس��ت دارد و آمادگی دارد در اولين لحظه ی تماس و ديدن فرد، س��ريع 
ش��ليك كن��د. لذا در تمام اين مدت خود را در حالت عمليات��ی قرار داده. طرحی وجود ندارد و زمانيكه وارد 
ش��د نمی داند بعد از اين داالن راهروی ديگری وجود دارد چون به س��اختمان اشراف ندارد. اين نوع آرايشی 
كه برای حضور در صحنه به خود می گيرد، »حركت جهت اخذ تماس« است تا مستقيماً تماس برقرار كند. 
اين روش برای يك لش��كر زمانی اس��ت كه جهت حركت به سوی دشمن دقيقاً نمی داند چقدر بايد در اين 

منطقه پيشروی كرد تا به دشمن رسيد و يا نمی داند 
كه دشمن چگونه آرايش گرفته و موقعيت آن چگونه 
اس��ت. لذا اين لشكر به اين داليل از همان لحظه اول 
حركت، با آرايش مش��خصی طّی مسير می كند. تمام 
پي��ش بينی ه��ای الزم را برای هر رخ��دادی در نظر 
می گيرد. در س��طح اس��تراتژيِك اين روش، محاسبه 
فع��ل و انفعاالت روانی ،  فرهنگی، سياس��ی، امنيتی، 

اقتصادی، اجتماعی، بين الملل و ... الزم اس��ت. 
به همين ترتيب برای وقايعی كه در 22 خرداد س��ال 
1388 تحت عنوان انتخابات دهم رياس��ت جمهوری 
ايران ص��ورت گرفت، بر برنامه ري��زی از قبل صورت 
گرفت��ه جای هيچ ش��ك و ترديدی وج��ود ندارد. در 
همي��ن راس��تا مورخ 20 خرداد س��ال 88، انس��تيتو 
بروكينگز گزارشی را در س��ايت خود منتشر كرد. در 
آن گزارش فرآيند مواجهه با ايران كاماًل برنامه ريزی 
و مشخص شده است. اين گزارش را بالفاصله ترجمه 
كردي��م و به روزنامه ها و مس��ئولين رس��انديم و آنها 
هم انعكاس دادند. گزارش��ی كه ي��ك مركز مطالعات 
اس��تراتژيك به صورت عمومی و علنی چاپ می كند 
مانند قس��مت بيرون آمده ی يك كوه يخی اس��ت و 
در واق��ع بخش اعظم و خطرناك ت��ر آن را به بيرون 
انعكاس نمی دهند. توجه داش��ته باش��يد كه انستيتو 
بروكينگز مركز اصلی تحقيقات استراتژيك دموكرات های 
آمريكا اس��ت. مهمترين دس��تگاه تصميم سازی كاخ 
س��فيِد حزب دموك��رات همي��ن انس��تيتو بروكينگز 
اس��ت همانگون��ه ك��ه انس��تيتو آمريك��ن اينترپرايز 
)American Enterprise Institute( ، مرك��ز 
تصميم سازی اصلی جمهوريخواهان در زمان 8 سال 
حضور آنان در كاخ سفيد بود. يعنی كافی بود ارزيابی ها و 
برآورده��ای حرف های آمريك��ن اينترپرايز را برآورد، 
مانيتورين��گ و رص��د كنيد ت��ا در نهايت نس��بت به 
اعمالی كه مس��ئولين دولت آمري��كا انجام می دادند، 
اش��راف بيابيد. اي��ن مركز تصميم س��ازی می كرد و 
كاخ سفيد تصميم گيری. اآلن بروكينز همان نقش را 
ايفاء می كند. اين مركز يكی از ش��اخص ترين مراكز 
مطالعات اس��تراتژيك آمريكاست كه پشتيبانی فكری 
دول��ت اوباما را انجام می دهد. بنده ادعا می كنم اين 
گزارش يك دهم گزارش اصلی اس��ت، چراكه با توجه 
به س��وابقی كه از مراكز مطالعات استراتژيك آمريكا و 
دس��تگاه های تصميم گير و تصميم س��از آنان سراغ 
داري��م؛ حداق��ل حجم اين طرح كه با ن��ام »كدام راه 
به ايران« خوانده می ش��ود، ب��االی 10 برابر گزارش 
منتش��ر ش��ده اس��ت. گزارش آمده و در 9 فصل، سه 
نوع برخورد با ايران از جمله برخورد س��خت و خشن 
نظام��ی، برخ��ورد ديپلماتيك و برخ��ورد نرم را مورد 
بررسی قرار داده است. در فصل ششم به وقوع انقالب 
مخملی در ايران اش��اره دارد. امكان س��نجی شده و 
محاسن، معايب و تمامی جوانب آن مورد بررسی قرار 
گرفته اس��ت. آمده رهبرانی را ب��رای انجام تحركات 
خيابان��ی م��ردم و هداي��ت معنوی انق��الب مخملی 
معرفی كرده كه به چهار دس��ته بندی رس��يده است. 
در س��طح اول و به عنوان مس��تعدترين گزينه اصالح 
طلبان داخل كشور را ياد كرده است و اين انستيتوی 
آمريكاي��ی مهمترين گزينه ب��رای انقالب مخملی در 
ايران را مجموعه ی جريان اصالح طلبی به شمار می آورد. 

تحليلی استراتژيک بر زوايای تشكياتی
 كودتای مخملی 2009 ايران

  مه�دی هن�ری
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قابل توجه اينكه ببينيد بعضی در خيانت چقدر پيش 
رفت��ه اند كه رتبه ی چهارم اين اولويت بندی را، رضا 
پهلوی حائز ش��ده چون معتقد اس��ت رضا پهلوی در 
داخ��ل ايران مقبولي��ت ندارد. در واق��ع در نگاه كاخ 
س��فيد و مرك��ز مطالعات اس��تراتژيك آن )انس��تيتو 
بروكينگز( اصالح-طلبان اولين كس��انی هس��تند كه 
می توانند به عنوان س��ربازان بومی كاخ س��فيد عمل 
كنن��د و انقالب مخملی را به س��رانجام رس��انند! اين 
گزارش 9 خصيصه را بررسی كرده و در نهايت به اين 
نتيجه رس��يده كه بهترين و كم هزين��ه ترين گزينه 
برای تغيير حكومت در ايران انقالب مخملی اس��ت و 
مناس��ب ترين مجريان هم اصالح طلبان هستند. اين 
گزارش جوانب گس��ترده ای دارد و جای تأمل و تفكر 

بسيار دارد. 
وقايعی كه قبل از انتخابات دهم رياس��ت جمهوری و 
بعد از آن رخ داد مبتنی بر يك س��ناريوی جامع بوده 
اس��ت كه در اختيار آمريكا قرار داشته است. رفتاری 
ك��ه از آمريكايی ه��ا، انگليس��ی ها، فرانس��وی ها و 
اسرائيلی ها سرزد؛ طرح جامع اين سناريو را مشخص 
می كند. نوع حركت كس��انی كه در داخل، اين طرح 
را ب��رای دش��من عملياتی كردند از ن��وع طرح ريزی 
حركت برای اخذ تماس بود. يعنی يك طرح جامع در 
دس��ت افرادی كه در داخل كشور بودند وجود ندارد 
كه اقدامات را يكی پس از ديگری مورد اجرا درآوردند 
بلكه در اينگونه حركات ك��ه ماهيت كودتايی دارد با 
روش حرك��ت جهت اخذ تماس ب��ه جلو حركت می 
كنند. يعنی از قبل ش��روع فاز عملياتی با كل ظرفيت 
و آمادگی در صحنه آراي��ش می گيرند و حركت می 
كنن��د و هر اتفاقی ك��ه رخ داد آمادگی دارند آن را از 

ي��ك حالت تهدي��د برای خود به ي��ك فرصت تبديل 
كنند و گام بعدی را آغاز نمايند. 

ب��رای ارزيابی وقايع بعد از انتخابات در كش��ور، س��ه 
مي��دان عمل را باي��د مدنظر قرار دهي��م. اوالً ميدان 
عمل دش��من؛ دش��من يك ميدان عمل��ی برای خود 
تعري��ف ك��رده و آماده ب��وده كه ه��رگاه تجمعی در 
كش��وری كه مخالف غرب اس��ت صورت می گيرد از 
طري��ق آن تجمعات��ی كه م��ردم در آن حضور دارند؛ 
س��عی كند تا آن تجمعات را مص��ادره كند و انقالب 
آرام و حرك��ت مخملين را ص��ورت بدهد. پس وقتی 
كش��وری اس��تراتژی عمومی سياست خارجی خود را 
در خنثی كردن دش��منان بالقوه ی خود با اس��تفاده 
از ب��ه مي��دان آوردن مردم خود آن كش��ور می بيند 
ل��ذا حتماً در برنامه ی تقويم��ی آن، انتخابات داخلی 
يكی از آماج و اهداف حداكثری اس��ت كه انتخابات را 
برای خود به يك فرصت تبديل كند. اينطور است كه 
حرك��ت برای اخذ تماس در اين زمان خود را نش��ان 
می دهد. دش��من در فرآيند حركِت زمانی نس��بت به 
يك گزاره ی تقويمی پيش می رود تا زمان آن برسد، 
تمامی امكانات، ش��رايط و برنامه ها را آماده می كند 
ت��ا با آن ش��رايِط زمانی تماس برقرار كند. س��پس با 
تمهيداتی كه چيده س��عی م��ی كند فرصت به وجود 
آمده را به تهديد عليه كش��ور مقابل تبديل كند. آنها 
از قبل حضور داش��تن مردم پ��ای صندوق  های رأی 
را مّدنظر دارند و می دانند مردم درصد حضور بااليی 
خواهند داش��ت. حال كه نيت آنان سوار شدن بر اين 
موج مردمی است، بايس��تی برنامه ريزی انجام دهند 
و اعالم كنند كه تقلب ش��ده است. پس كسانی كه در 
اين ميان مدعی می ش��وند و يك طرِف دعوا هستند 

را مورد حمايت قرار می دهند.
حرك��ت برای اخذ تماس اينگونه اس��ت كه در صحنه 
ب��ا اوضاع تماس برق��رار می كند و متوجه می ش��ود 
كه اين آقا امروز مدعيس��ت ك��ه ظلمی در حّقش روا 
داش��ته شده پس پشت سر او قرار می گيرد و از او به 
شرط داشتن خصوصياتی دفاع می كند وبدين ترتيب 
صحن��ه را مديريت می كنند. بقيه ی مراحل را هم به 
همين ترتيب ادامه می دهند تا ش��رايط و افراد مورد 

نظر را در ش��طرنج خودش��ان بنش��انند.

 : آی�ا ای�ن ن�وِع حرکت که ش�ما م�ی گویيد 
»حرک�ت جه�ت اخ�ذ تم�اس«، مس�تلزم یک 

تش�کيات پيچيده و هماهنگ اس�ت؟ 
اي��ن كودتا ط��رح عملياتی داش��ته و مبتن��ی بر يك 
ط��رح قبلی صورت می گيرد پس اينطور نيس��ت كه 
ب��دون پيش بينی باش��د بلك��ه در اين ن��وع عمليات 
 Mster دقت بيش��تری الزم اس��ت در واقع فرقش با
Planne )طرح جامع( اين است كه نمی داند آرايش 
نيروهای مقابل چگونه اس��ت لذا نيروها را در ابتدای 
جن��گ طوری چينش می كند ك��ه در حين عمليات 
قابل انعط��اف و پاس��خگويی به تهديدات باش��د. در 
فص��ل حمله نظامی به ايران، كارشناس��ان عنوان می 
كنند اگر همانگونه كه عراق را اش��غال كرديم ايران را 
هم بخواهيم اش��غال كنيم چون اين سرزمين مساعِد 
جن��گ چريكی اس��ت و م��ردم ايران مقاوم هس��تند 
باي��د ب��رای جلوگي��ری از اقداماتی چريك��ی جوانان 
ايرانی بعد از تصرف و در زمان اس��تقرار دولت دست 
نش��انده »يك ميليون و دويست هزار نفر« نيروی ضد 
چريكی كه با فرهنگ ايران آش��نا هستند را به داخل 
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فالت ايران گس��يل كنيم. اين آم��اِر »مركز مطالعات 
اس��تراتژيك بروكين��ز« را ب��ا كل ظرفي��ت نيروهای 
داخ��ل ع��راق )120،000 نفر( مقايس��ه كنيد. يعنی 
آمري��كا 10 برابر آنچه در ع��راق به كار گرفته و هنوز 
هم درمانده اس��ت بايد برای ايراِن بعد از اش��غال در 
نظ��ر بگي��رد. در نهايت به ام��كان ناپذيری اين روش 
منتهی ش��ده. آنها نشس��ته اند ب��ا دقت روی تك تك 
س��ناريوها و س��ريال های مطرحی بررس��ی و تحليل 
كردن��د. ابرقدرِت جهان خواری مثل آمريكا برای حل 
مش��كلش با ايران و برداش��تن حكومتی كه منافعش 
را در منطقه ی اس��تراتژيك و ژئوپلتيكی موس��وم به 
خلي��ج ف��ارس و خاورميان��ه در خط��ر انداخته، تمام 
جوانب را بررسی كرده و سناريوها را محاسبه كرده ِمن 
جمله: حمله ی نظام��ی، برخورد ديپلماتيك، كودتای 
نظامی، ش��ورش های قومی و تجميع گزينه ها. همه ی 
اين راه های تغيير رژيم را بررس��ی ك��رده در نهايت 
به نتيجه كودتای مخملين رس��يده اس��ت؛ با حداقل 
هزينه و بدون درگير كردن خود در يك جنگ نظامی 
باتالقی ش��كل، آن هم در كوتاه تري��ن زمان ممكن. 
برای اين منظور، طرف آمريكايی طرح داش��ته و هنوز 
هم به طمع نشسته است. پس اين ميدان اول بود كه 
دش��من برای كنار زدن نظ��ام فعلی و تجزيه ی ايران 

بزرگ، طرحی را به صورت دقيق آماده كرده اس��ت.

 : اگر این مس�ئله )گ�زارش بروکينگز( صحت 
داش�ته بعيد است کش�وری چون آمریکا آن را 
به این س�ادگی در اختيار عموم بگذارد و دست 
خود را رو کند. هدف آنها از ارائه ی این دس�ت 

گزارش ها چيس�ت؟
اوالً آنكه چيزی كه توسط مراكز استراتژيك به عنوان 
»گزارش برای افكار عمومی« خارج می شود؛ يكسری 
مالحظ��ات فنی، تكنيك��ی و تاكتيكی دارد كه آنها را 
منتشر نمی كند. ثانياً جامعه ای كه اّدعای دموكراسی 

دارد، در تصميم گي��ری هم می خواهد مردم خود را 
ظاهراً س��هيم بداند. لذا طرح های استراتژيِك خود را 
روی وب سايت ها منتشر می كند و حداقل خالصه ای از 
ط��رح ها و تصميمات اس��تراتژيك خود را نه به مردم 
كه به قش��ر خاص��ی از نخبگانش اط��الع می دهد و 
ب��ه ديد و ارزياب��ی كارشناس��ان و صاحب-نظران آن 
تخصص ها كه داخل قدرت نيس��تند می گذارد. البته 
اين اش��تباه استراتژيكی اس��ت كه در كشور ما وجود 
دارد و در مراكز مطالعات استراتژيك و تصميم سازی، 

تصميم ها را به اطالع مردم نمی رس��انند. 

 : ميدان دوم و س�وم این قضایا در اختيار چه 
کس�انی بود؟

مي��دان دوم، مي��دان جري��ان رفورميس��ت هاس��ت 
)Reformist(كه به غلط ب��ه عنوان اصالح طلب از 
آنان ياد می ش��ود. اينان ش��امل چند حزب مشخص 
مث��ل جبه��ه مش��اركت، ح��زب ليب��رال دموك��رات 
كارگ��زاران، س��ازمان مجاهدين، مجم��ع روحانيون 
مب��ارز، حزب اعتماد ملی و ... هس��تند. اين مجموعه 
اح��زاب در كنار يكديگر خ��ود را در فرآيند انتخاباتی 
در ي��ك طرف بازی مقابل رئيس جمهور مس��تقر كه 
برای دور دوم رياس��ت جمهوری، خواهان شركت در 
انتخاب��ات بود، می ديدند. پ��س اينطور نبود كه خود 
را روب��ه روی همديگر ببينن��د. در واقع آن چيزی كه 
ديده ش��د يك بازی كودكانه ب��رای صحنه آرايی بود. 
اين طراحی هم حس��اب شده بود. س��ه نفری كه در 
صحنه روبه روی رئيس جمهور مستقر بودند هركدام 
با نق��ش خاصی وارد صحنه ش��ده بودند و بحث اين 
نب��ود كه اين س��ه فرد ب��ا هم رقابت م��ی كنند بلكه 
هر يك در جبهه با رئيس جمهور مس��تقر رقابت می 

كردند. ش��عارها و ميتينگ هايی كه قبل از انتخابات 
برگزار می شد در بسياری از آنها بر اين موضع تأكيد 
می ش��د ك��ه »بياييد ب��رای اولين بار بع��د از انقالب 
يك اس��تانداردی را در صحنه سياس��ی ايران بر جای 
بگذاري��م و آن اينكه يك رئي��س جمهور برای دو بار 
پياپ��ی انتخاب نش��ود«. آن ميدان دوم ك��ه گفتيم، 
ميدان سازمان دهی اس��ت. همانگونه كه سه كانديدا 
را از سه زاويه برای تأثيرگذاری بر صحنه برای تقسيم 
و تفكي��ك حوزه های عمل در مقابل كانديدای رقيب 
حاض��ر كردند؛ ني��از بود كه يك آراي��ش حرفه ای و 
تقسيم بندی كار نيز صورت گيرد تا موضع اين رئيس 
جمه��ور و دولتش را تضعيف كنند و يكی از اين افراد 
رأی بياورد و برنده ش��وند. اين قطعاً به س��ازماندهی 
نياز داشت. اين س��ازمان دهی باالتر از حوزه اين سه 
نفر حاضر در صحنه اس��ت. كس��ی بايستی پشت سر 
اينها ايستاده باشد تا برای اينها تقسيم نقش و وظيفه 
كرده باشد. چون هر سه نفر شعارها، مواضع و ديدگاه 
هايش��ان در يك س��طح بود. ميدان دوم كه بايس��تی 

طرح مس��تقل داش��ته باش��د، اين ميدان اس��ت. 
ميدان س��وم، ميدان مجموعه دولت مستقر است كه 
كانديدای چهارم و نهادهايی كه بر انتخابات و حواشی 
آن بايس��تی نظارت داشته باش��ند، در اين ميدان می 
گنجن��د. نهادهای انتظامی، امنيتی، اطالعاتی كه بايد 
امنيت را در صحنه برقرار می كردند و نهادهای رسانه 
ای كه بايد به مردم اطالع رسانی می كردند؛ همه در 
ميدان س��وم قرار دارند. اينان بايد يك طرح مشخص 
ب��رای مقابل��ه با هر ك��دام از بخش های تش��كيالت 

مقابل، در دوران بعد از انتخابات می داش��تند. 
پس ما از س��ه طرح صحبت می كنيم كه طرح س��وم 
ط��رح پدافندی اس��ت. با احتس��اب اينكه سيس��تم 

بعض�ی در خيان�ت آنقدر پي�ش رفته اند كه در رتبه بندی موسس�ه آمريكاي�ی بروكينگز از رضا 
پهلوی پيشی گرفته اند.
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صفح�ه   600 ح�دود  در  اس�رائيل  خارج�ه  وزارت  س�ايت  وب   ، م�اه  س�ه  ط�ول  در 
ات�اق  ك�ه  ك�رد  منتش�ر  اي�ران  انتخاب�ات  از  بع�د  و  حي�ن  قب�ل،  م�ورد  در  را  مطالب�ی 
ش�د. م�ی  محس�وب  بيگان�ه  نيروه�ای  س�وی  از  كودت�ا  اي�ن  فرمانده�ی  مرك�ز  و  فك�ر 

امنيتی، اطالعاتی و دستگاه رس��انه ای بايد محاسبه 
می كردند كه دش��من خيز برداشته كه با بهره گيری 
از ج��و س��ازی و القائات مختلف اف��كار عمومی را در 
دس��ت خود بگي��رد و از اين فرص��ت حضور مردم در 
صحنه اس��تفاده كند و آن را به هر س��مت بكش��اند. 
اينه��ا بايد ب��رای اين موقعي��ت آماده می ش��دند تا 
بتوانند مواجهه صورت دهند. دستگاه اطالعاتی كشور 
)وزارت اطالعات( و دستگاه رسانه  ای كشور )سازمان 
صدا و س��يما( به هيچ وجه آماده اين مس��ئله نبودند 
و هيچ برآوردی نداش��تند. ضعي��ف ترين عملكرد در 
اي��ن ميدان مربوط به اين دو دس��تگاه اس��ت. قدرت 
نرم بيش از 90 درصد توس��ط رس��انه ه��ا اعمال می 
ش��ود و اساساً مفهوم ضريب نفوذ در حوزه قدرت نرم 
توس��ط رس��انه هاس��ت. ضعيف ترين ضريب نفوذ در 
اف��كار عمومی درباره ی پدافند نس��بت به اين تهاجم 
نرمی كه دش��من اعمال كرد را س��ازمان صدا و سيما 
از خود بروز داد و بس��يار منفعل عمل كرد. همانطور 
كه دستگاه اطالعاتی كشور در پيش بينی و برآوردی 
كه از اين كودت��ای مخملی بايد ارائه می كرد ضعيف 

و منفعل عمل كرد. 
با توجه به اين س��ه ميدانی كه به تفصيل برشمرديم، 
ب��ه اينك��ه در هيئت حاكم��ه ی آمريكا، اس��رائيل و 
انگليس طرح جامعی ب��رای كودتای توئيتری- فيس 
بوكی ژوئن 2009 طرح ريزی ش��ده بود هيچ ش��ك 
و ش��بهه ای ندارم و ش��ما را به گزارش س��ابان سنتر 

ارجاع می دهم. 
مسئله ی ديگر مربوط است به گزارشی از وب سايت 
فارس��ی »وزارت خارجه اس��رائيل« طّی دوره زمانی 
ي��ك ماه قبل انتخاب��ات تا دو ماه بع��د از انتخابات. 
پايگاه های خبری- رس��می ب��رای يك وزارتخانه در 
واقع پايگاه مواضع رس��می آن وزارتخانه اس��ت. در 
ط��ول اين س��ه ماهی كه گفتيم، وب س��ايت وزارت 
خارجه اس��رائيل در حدود 600 صفح��ه مطالبی را 

در مورد قبل، حين و بعد از انتخابات ايران منتش��ر 
ك��رد كه اتاق فك��ر و مركز فرمانده��ی اين كودتا از 
س��وی نيروهای بيگانه محس��وب می شد. در داخل 
ايران برای تلويزيون BBCفارس��ی اين شأن را قائل 
هس��تيد ك��ه هيزم به آت��ش می ريخ��ت و به قولی 
 VOA و BBC آت��ش بيار معركه بود. در حالی كه
به ش��دت تح��ت تأثير القائات و فرم��ول های جنگ 
روانی اس��ت كه وب س��ايت وزارت خارجه اسرائيل 
اعمال می-كرد. آنچه در اين س��ه ماه وزارت خارجه 
اس��رائيل در وب س��ايت خود منتش��ر ك��رد و آنچه 
انس��تيتو بروكينز ارائه كرده بود حكايت از جامعيت 
طرح اس��تراتژيك غرب ب��رای بران��دازی جمهوری 

اسالمی ايران داشته و دارد. 

 : با توجه به اینکه آمریکا برای حضور مخملی 
در ایران مثل کشورهایی چون گرجستان آزادی 
عمل ندارد و با محدودیت های ش�دید فيزیکی 
و افکار عمومی روبروس�ت، عوامل داخلی مرکز 

طراحی بيگانه چه کس�انی بودند؟
اما در مورد ط��رح داخلی طبيعتاً س��تادهای داخلی 
انتخابات��ی در اي��ن مرحل��ه كارك��رد ش��ان، كاركرد 
س��تادهای انتخاباتی نبود. نوع س��ازماندهی، كارهای 
تشكيالتی و نوع فضاسازی روانی اين ستادها، كاركرد 
س��تاد براندازی بود. نكته قطعی كه می توان نام برد 
اين اس��ت كه هيچكدام از سه كانديدای معترض در 
چهارچوب قانون و با پذيرش كليت سيس��تم و نظام، 
عمل نكردند. هر سه كانديدا مّدعی بودند از امام)ره( 
حكم داشتند و اينكه در زمان آن بزرگوار مسئوليت های 
كالنی داشته اند همچنين اينطور می گفتند كه روبه 

روی آمري��كا با توجه به اينكه امام)ره( هميش��ه روبه 
روی آمريكا موضع داش��تند، موضع م��ی گرفتند. اما 
عناصر اصلی س��تادهای انتخاباتی هر سه نفر با شبكه 
VOA مصاحب��ه م��ی كردند. به عن��وان مثال حتی 
مقامات مسئول س��تادهای انتخاباتی محسن رضايی 
 VOA از چن��د روز قبل انتخاب��ات به صورت زنده با
ارتب��اط برقرار كرده و اطالع رس��انی می كنند. حاال 
ميرحسين موس��وی و كروبی كه برای خودشان قبح 
صحبت كردن با VOA را متصور نبودند اما محس��ن 
رضايی هم همنيطور بود. س��ئوال بنده اين اس��ت كه 
اين س��ه نفر می خواس��تند رئيس جمهور بشوند، آيا 
مش��اور سياس��ت خارجی ندارند؟ در بين مش��اوران 
سياس��ت خارجيش��ان كس��ی به آنها نگفت��ه بود كه 
VOA ابزار ديپلماس��ی عمومی در مناسبات خارجی 
آمريكا است و كار آن رقم زدن نوع ديپلماسی عمومی 
از حيث تأثيرگذاری بر جامعه اس��ت. چرا كسانی كه 
مّدعی اند در كنار امام با آمريكا مقابله كردند حاال در 
زمين دشمن بازی می-كنند؟ لذا ستادهای انتخاباتی 
اين سه نفر كاماًل با VOA و BBC فارسی هماهنگ 
بودن��د و كاركرد اصلی اجراي��ی- عملياتی كه صورت 

گرفت در اين موضوع خالصه می ش��د. 
امروز ش��ما با يكسری آدم هايی كه اعتراف می كنند؛ 
روبه رو هس��تيد. اين افراد سرانگش��تان اين قضيه در 
احزاب و صحنه هس��تند. س��ه كانديدا پش��ت اين ها 
هس��تند كه هر س��ه در يك جبهه عم��ل می كردند 
و در زمي��ن دش��من كه توس��ط انس��تيتو بروكينگز 
طراحی شده بود بازی  كردند. توجه داشته باشيد كه 

اس��رائيلی ها آتش بيار اصلی معركه بودند. 
***
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 شهريور 1387
3 شهريور

•عل��ی اكبر ناطق نوری با تأكي��د بر اينكه در انتخابات 
آت��ي اصولگرايان حتماً ائتالف خواهند داش��ت، گفت:  

اميدواريم يك دولت وحدت ملّي تشكيل شود.
•مه��دی كروبی ب��ا تأكيد بر اينكه با حزب مش��اركت 
ائتالفي را تشكيل نمي دهيم، گفت: حزب اعتماد ملّي 

در انتخابات آتي مستقل عمل مي كند.
5 شهريور

•ش��وراي مركزي حزب اعتماد ملّي به اتفاق آراء اعالم 
نم��ود: كروب��ي را به عن��وان كانديداي اي��ن حزب در 

انتخابات رياست جمهوري انتخاب كرد.  
16 شهريور 

•فومنی رئيس ائتالف اصالح طلبان جوان گفت: اعضای 
س��ازمان مجاهدين انقالب كه اينك از خاتمي حمايت 
مي كنند در كنگره اخير سازمان به عبدا... نوري بيش 

از خاتمي رأي دادند. 
29 شهريور 

• حضرت آيت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب فرمودند: 
مس��ايل نبايد با تخريب مسئوالن و دولت همراه شود. 
ه��ر كس حرف��ي و طرحي درباره آينده كش��ور و حل 
مس��ائلي همچون ت��ورم و گران��ي دارد آن  را به ويژه 
در مجامع تخصصي بيان كند، اما اين مس��ائل نبايد با 
تخريب مسئوالن و دولت همراه شود در ميان مسائلي 
كه اين روزها در انتقاد از دولت بيان مي ش��ود برخي  
بي انصافي ها ديده مي ش��ود. فضای ب��از و آزاديهای 
ج��اری، امكان اظهارنظر را درباره هر مس��ئله ای برای 
همه فراهم آورده اس��ت اما نبايد دچار بی انصافی شد 
و ب��ا هدف تخريب ديگران، به اظهارنظر پرداخت. همه 
جناح ها و مس��ئوالن و اش��خاص بايد مراقب گفتار و 
رفتار خود باش��ند نخبگان و سياسيون بهتر است اين 

واقعيت را در نظر داش��ته باش��ند كه مردم نيز از اين 
اخالق ناراضي هس��تند و به دور از حرف هاي مخرب، 

آگاهانه تصميم مي گيرند.

مهر 1387
2 مهر

•كروبی اظهار داش��ت: انتقال و چرخش قدرت در اين 
دوره بخصوص به سمت ما)اصالح طلبان( خيلي سخت 
و دش��وار اس��ت و امكان اينكه قدرت بين اصولگرايان 

چرخش كند، بيشتر وجود دارد.
6 مهر

•ابراهي��م يزدي با تأكيد بر اين  كه يك انقالب ديگري 
در اي��ران امكانپذير نيس��ت، گفت: انق��الب مخملي و 
نارنجي در ايران امكانپذير نيست؛ چرا كه ايران با عراق 
و افغانس��تان كاماًل متفاوت است و ايران، كره شمالي 

يا ليبي نيست.
•طي حكمي از سوي وزير كش��ور، كامران دانشجو به 
قائم مقامي و معاونت سياس��ي وزارت كش��ور منصوب 

شد.
8 مهر

•فومن��ی رئيس ائتالف اصالح طلبان گفت: س��ناريوي 
جديد افراطيون دوم خردادي براي رس��يدن به منافع 

خود در انتخابات، اخالقي نيست.
11 مهر

•كروب��ی در خص��وص ترغي��ب بعضي گروه ه��ا براي 
كانديدات��وري سيدحس��ن خمين��ي در انتخابات آتي 
رياس��ت جمهوري گفت: ش��خص سيدحسن خميني 
مخال��ف كانديداتوري هس��تند و من ه��م اعتقادي به 

حضور ايشان ندارم.
13 مهر

•خاتمی 2 پيش ش��رط خود براي حضور در انتخابات 

رياست جمهوري آتي را عنوان كرد: اول تفاهم با ملّت 
و دوم مهيا بودن شرايط برای عملّی كردن برنامه ها.

17 مهر
•رضايی دبير مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام گفت: 
هنوز براي حضور در انتخابات آينده رياست جمهوري 

تصميم نگرفته ام.
19 مهر

•علي الريجاني اظهار داشت:  برنامه اي براي حضور در 
انتخابات رياست جمهوري دهم ندارم.

22 مهر
•روستا آزاد، عضو ش��وراي مركزي جمعيت ايثارگران 
انقالب اسالمي گفت: اصولگرايان در طرح فريب جبهه 
دوم  خرداد مبن��ي بر»دولت وحدت ملّي« قرار نگيرند 
و هوش��يارانه ب��ه وحدت و همگراي��ي در ميان جريان 

اصولگرا بي انديشند.
26 مهر

•كروب��ی گف��ت: من در هر ح��ال كانديداي رياس��ت 
جمه��وري دوره دهم خواهم ب��ود و در اين راه به نفع 
هي��چ ف��ردي كنار نخواه��م رفت، حتي اگ��ر اين فرد 

خاتمي باشد.
29 مهر

•كوهكن ناي��ب رئيس جبه��ه پيروان خ��ط امام)ره( 
و رهب��ري اعالم كرد: در راس��تاي انتقال ديدگاه هاي 
انتخاباتي، اين جبهه در اولين گام ضمن ديدار با جامعه 
روحاني��ت مبارز، نظرات خود را در مورد انتخابات آتي 

به آن ها ارائه و از نقطه نظرات آنان بهره گرفت.

آبان 1387
3 آبان

•مقام معّظم رهبری: فعاليت های زود هنگام انتخاباتی 
موجب منحرف شدن ذهن ها از مسائل اصلی و مشغول 
كردن افراد به يكديگر و برخی بدگويی ها می ش��ود و 

اين به ضرر مصالح كشور است.
9 آبان

•عباسعلي كدخدايي اظهار داشت: دبير شوراي نگهبان 
در نامه اي به وزير كشور اسامي اعضاي هيئت مركزي 
نظارت بر انتخابات دهمين دوره رياس��ت جمهوري را 

اعالم كرد.
12 آبان

•محس��ن رضاي��ي گفت: ب��راي نام��زدي در انتخابات 
رياست جمهوري ش��رط دارم. در صورتي  كه در نحوه 
انتخاب نامزدهاي رياس��ت جمهوري در جناح ها تغيير 

ايجاد شود، به رقابت انتخاباتي وارد خواهم شد.
18 آبان

•خاتم��ی اظه��ار داش��ت: براي آم��دن ي��ا نيامدن به 
انتخابات رياست جمهوري آتي، مشغول مطالعه و فكر 

كردن هستم.
28 آبان

•باهن��ر نايب رئيس دوم مجلس خبر برخي رس��انه ها 
مبن��ي بر ديدارش با ميرحس��ين موس��وي را تكذيب 

كرد.
آذر 1387

1 آذر
•كروبی گفت: اگر مي خواهيم رأي ها)اصالح طلبان( در 
انتخابات شكسته نشود ديگران نبايد در انتخابات دهم 

روزنگارروزنگار
  به�روز وكيل�ی ، محم�د ش�بان
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رياست جمهوري شركت كنند.
9 آذر

•كروبی تأكيد كرد: بايد فارغ از نتيجه انتخابات و اينكه 
چه كسي پيروز شود، از اين فرصت براي بيان ديدگاه ها 
و نظرات خ��ود در مقابل محدوديت ها و خمودگي ها 

بهره مند شويم.
11 آذر 

•كواكبيان گفت: »ميرحسين موسوي« را براي حضور 
در انتخابات رياس��ت جمهوري بيش��تر از س��اير افراد 

مي پسندم.
14 آذر

•آي��ت ا... س��بحانی گفت: ط��رح مس��ائل انتخابات و 
تبليغات انتخاباتی از هم اكنون زود اس��ت و ملّت اين 

را نمی پسندد.
•آي��ت ا... يزدی رئيس جامعه مدرس��ين حوزه علميه 
قم گفت: فرمايش��ات مقام معّظم رهبري از دولت نهم 
در حدي اس��ت كه عب��ور از آن را مجاز نمي دانيم و با 
توج��ه به مس��ائل و افراد موجود دليلي ب��راي عبور از 

احمدي نژاد نداريم.
15 آذر

•كرباسچی گفت: اطرافيان خاتمي تجربه و بينش اداره 
صحيح كشور را نداش��تند. به طور مثال وعده هاي ماه 
رمضان خاتمي كه موجب حمايت كارگزاران از وي در 
انتخابات رياست جمهوري بود، نتوانست تحقق جدي 

پيدا كند. 
•فروزنده قائم مقام جمعيت ايثارگران انقالب اس��المي 
گفت: طرح دولت وحدت ملّي حربه جريان دوم خرداد 
ب��راي بازگش��ت به قدرت اس��ت. حال آنك��ه مردم به 
دليل مواض��ع مرعوبانه اين جريان در مقابل دش��من 
از آن ها رويگردان ش��ده و اجازه بازگش��ت به آن ها را 

نمي دهند.
16 آذر

•بادامچي��ان قائ��م مقام دبير كل ح��زب مؤتلفه گفت: 
اصولگراي��ان بدون اصط��كاك وارد انتخابات رياس��ت 

جمهوري مي شوند.
19آذر

•ناطق نوري عض��و جامعه روحانيت مبارز در خصوص 
طرح وحدت ملّ��ي گفت:  راه  حل موفقيت در كش��ور 
اس��تفاده از هم��ه نيروه��اي موجود و تش��كيل دولت 
وح��دت از ميان همه كس��اني اس��ت ك��ه درد دين و 
دغدغه ايران دارند.                                         

•حج��ت االس��الم امينی با بي��ان اينكه ط��رح دولت 
وحدت ملّي در ايران مقدم��ه اي براي توطئه هاي تازه 
عليه دولت است، گفت: طرح اين پيشنهاد در راستاي 

تضعيف جايگاه  احمدي نژاد نزد افكار عمومي است.
20 آذر 

•حبيبی دبير كل حزب مؤتلفه اس��المي، ادعاي امروز 
عضو ش��وراي مركزي حزب كارگ��زاران مبني بر دفاع 
آقايان عس��گر اوالدي، باهنر و حبيبي از دولت وحدت 
ملّي و ناكارآم��دي احمدي نژاد را خالف واقع و كذب 

محض دانست.
22 آذر

•الريجانی رئيس مجلس ش��وراي اس��المي گفت: اگر 
از دول��ت وحدت ملّي و ائتالفي براي س��اخت كش��ور 

استفاده شود خوب است.

•حجت االس��الم س��بحانی نيا عضو كميسيون امنيت 
ملّي و سياس��ت خارجي مجلس شوراي اسالمي گفت: 
طرح دولت وحدت ملي اميد اصالح طلبان براي رسيدن 

به قدرت است.
23 آذر 

•س��يد محمد خاتمي گفت: روز دوش��نبه در دانشگاه 
تهران اعالم كانديداتوري نخواهم كرد.

•كريمی نماينده مردم بابل در مجلس شوراي اسالمي 
با اش��اره به اينكه طرح دولت وحدت ملّي ترفند جديد 
اصالح طلبان براي دخالت در امور جامعه اس��ت، گفت: 

طرح دولت وحدت ملّي پوچ و بي اساس است.
•محس��ن رضايي در نامه اي خطاب به رؤساي سه قوه، 
س��ران نظام و احزاب سياسي كشور، طرح پيشنهادي 

خود مبني بر دولت ائتالفي را تشريح كرد. 
24 آذر

•حبيب ا... عس��گراوالدي در پاس��خ به نامه محسن 
رضاي��ي و ادعاي اخير س��خنگوي حزب كارگزاران 
اع��الم ك��رد: برخ��ي ب��ا تئ��وري دل فريب»دولت 
وحدت ملّي« و با س��ربازگيري از خودي ها در صدد 
بازس��ازي آرايي هستند كه در چند انتخابات آن را 

از دس��ت داده اند.
•مهدی كروبی با اشاره به مطرح شدن اسم كرباسچي 
به عنوان معاون اول گفت: آقاي كرباسچي از ابتدا روي 
من تكيه كرده  بود و هم به صورت خصوصي و عمومي 

حمايت خود را از من اعالم كرده است.
• حجت  االس��الم اكرمي، عضو شوراي مركزي جامعه 
روحاني��ت مبارز ضمن تأييد ط��رح ايده دولت وحدت 
ملّ��ي، آن را مرب��وط ب��ه آقايان ناطق نوري، محس��ن 
رضايي و علي الريجاني دانس��ت و گف��ت: به نظر من 
تش��كيل دولت وحدت ملّي جل��وي فرافكني دولت را 

براي توجيه ناكارآمدي مي گيرد.
25 آذر

•خاتم��ی گفت:  به منظور كانديدا ش��دن در انتخابات 
رياس��ت جمهوري در آينده بايد س��راغ كساني برويم 
ك��ه برنامه دارند، تحول خواه هس��تند و در عين حال 

حساسيت روي آن ها كمتر است.
•نوروزی عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقالب 
گفت: حمايت رئيس جمهور آمريكا از اصالح طلبان در 
راس��تاي تخريب اين جريان بوده و به نفع اصولگرايان 

تمام شده است.
28 آذر

•عس��گر اوالدی دبيركل جبهه پيروان خط امام)ره( و 
رهبري گفت: رياست جمهوري شركت سهامي نيست 
ك��ه عده اي بحث دولت وحدت ملّي را مطرح مي كنند 
چرا كه بايد بر دولت يك اصول مش��خصی حاكم باشد 

تا بتواند مسائل مختلف را جلو ببرد. 
•عسگر اوالدی گفت: مطالبي كه اخيراً حجت االسالم 
هاشمي رفس��نجاني در خصوص بنده و آقايان باهنر و 
حبيب��ي درباره ديدار با جامعه روحانيت مبارز گفته اند 
خالف واقعيت است و اين مسئله به اين دليل است كه 

به ايشان گزارش غلط ارائه كرده اند.
29 آذر  

•ش��كوری راد عضو ش��وراي مركزي جبهه مش��اركت 
گفت: آقايان هاش��مي و خاتمي كمترين مش��كل را با 
همديگ��ر دارن��د و اگر آقاي خاتمي بيايد چه رس��مي 
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و چه غير رس��مي، قطعاً مورد حمايت آقاي هاش��مي 
رفسنجاني خواهد بود.

دی 1387
1 دی

•ش��كوری راد عضو شوراي مركزي مشاركت مي گويد: 
در تعيي��ن كانديداي مورد نظر اص��الح طلبان برخي 

ميرحسين موسوي را به خاتمي ترجيح مي دهند.
2دی

•حداد عادل با بيان اينكه براي نامزد شدن در انتخابات 
رياس��ت جمهوري دهم فكري نكرده ام، تأكيد كرد: در 

اين انتخابات اتفاق خاصي رخ نمي دهد.
3 دی 

•عضو ش��وراي مركزي جمعيت ايثارگران گفت: آقاي 
خاتمي به دليل همان مش��ي گذش��ته، ش��جاعت در 
تصميم گي��ري ندارد و مش��اركت و مجاهدين براي او 
تصميم خواهن��د گرفت و اكنون اين دو گروه افراطي، 

تصميم بر حضور خاتمي در انتخابات را دارند.
21 دی

•عارف معاون اول دولت هش��تم با بيان اينكه در جمع 
اصالحات نخبگان زيادی وجود دارد، گفت: اگر خاتمي 
در انتخابات ش��ركت نكند اشخاص ديگري نيز هستند 

كه حائز شرايط باشند.
23 دی 

•مس��ئول دفتر نمايندگي ولي فقيه در نيروي دريايي 
س��پاه اظهار داشت: تهاجم در عرصه فكر، باور، انديشه 
و ذهني��ت ك��ه از آن به جنگ نرم و ي��ا انقالب رنگي 
و مخمل��ي نيز ياد مي ش��ود، همچن��ان به عنوان يك 

راهبرد در دستور كار دشمن قرار دارد.

بهمن 1387
1 بهمن 

•ميرحس��ين موس��وي پس از دو دهه س��كوت ضمن 
اينكه بر دولت خود انتقادهاي زيادي را وارد دانست، با 
تأكيد بر اينكه اين س��خنان تنها براي گفتن تجربيات 
دهه اول انقالب اس��ت، موفقيت هاي اقتصادي دولت 

خود را بازگو كرده است.
3 بهمن 

•عليرضا زاكاني با اش��اره به جلسه 2 ماه گذشته خود 
ب��ا محمدباقر قاليباف گفت: در اين جلس��ه قاليباف به 
بنده گفت براي حفظ انس��جام جريان اصولگرايي، اگر 

خاتمي اعالم نامزدي كند، كانديدا نخواهد شد.
9 بهمن 

•اوليا عضو فراكسيون اقليت مجلس گفت: در جلسه اي 
كه اين فراكس��يون با ميرحس��ين موس��وي داش��ت، 
جمع بندي س��خنان وي در اين جلسه حاكي از حضور 

وی  در انتخابات رياست جمهوري داشت.
10 بهمن

•موسوی الری عضو مجمع روحانيون مبارز گفت: مجمع 
روحانيون مبارز هنوز هيچ بحثي درباره حضور ميرحسين 
موس��وي انجام نداده، چون معتقد است كانديداي اصلي 

اصالح طلبان "سيد محمد خاتمي" است.
12 بهمن 

•خاتمي گفت: ترجيح من اين است كه جناب مهندس 
موس��وي تصميم بگيرد و به صورت قاطعانه اعالم كند 

مي آيد، اما اگر موسوي نيايد من مي آيم. 
13 بهمن

•كوچك زاده عضو فراكس��يون اكثريت مجلس گفت: 
ميرحس��ين عاقل تر از آن است كه هدف اصالح طلبان  

براي دعوت از خود را نداند.
14 بهمن

•ناطق نوری گفت: به سيد محمد خاتمي براي كانديد 
شدن در انتخابات رياست جمهوري دهم مشاوره ندادم 
و در ديدارها و جلساتي كه با هم داشته ايم صحبتي از 

انتخابات مطرح نشده است.
•كروبی ب��ا بيان اينكه با احترام ب��ه همه كانديداها، 
كن��ار نم��ي روم، تأكيد ك��رد: خاتمي و ميرحس��ين 
موسوي هم راضي نيستند كه من از عرصه انتخابات 

كنار بروم.
•پور محمدی رئيس س��ازمان بازرس��ي كل كشور كه 
نام��ش را در ردي��ف يك��ي از كانديداه��اي احتمالي 
اصولگرايان قرار داده اس��ت، گفت: عبور از احمدي نژاد 

در بين اصولگرايان مطرح نيست.
18 بهمن 

•س��يد محمد خاتمي با بيان اين كه "در موقعيتي قرار 
گرفت��ه ام ك��ه نمي  توانم تقاضاهاي مردم را بي پاس��خ 
بگذارم"، گفت: وقتي اصرار هس��ت كه آري بگويم كار 

مشكلي است كه نه بگويم.
عس��گر اوالدی گف��ت: چنانچه اصولگراي��ان در مورد 
كانديداي رياس��ت جمهوري به وحدت برس��ند، هيچ 

احتمالي براي پيروزي اصالح طلبان باقي نمي ماند.
20 بهمن 

•س��يد محمد خاتمي در محل مجمع روحانيون مبارز 
در س��خناني كانديدات��وري خ��ود را در دهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوري اعالم كرد. وی پس از اعالم 
كانديداتوري گفت: اين حضور، جا را براي هيچ كس و 

هيچ جرياني تنگ نمي كند.
•وزير كش��ور گفت: ش��مارش آراء انتخابات رياس��ت 

جمهوري كاماًل به صورت دستي است.
21 بهمن  

•يك روز پس از اعالم كانديداتوري خاتمي و اعالم اين 
نكته از سوي خاتمي كه ميرحسين موسوي در ترديد 
به س��ر مي ب��رد و به علّت همين موضوع نتوانس��ته به 
جمع بندي برسد، ميرحسين موسوي نامه اي گاليه آميز 

براي خاتمي ارسال كرد.
26 بهمن 

•عس��گر اوالدی از دي��دار جبهه متح��د اصولگرايان با 
رئيس جمه��ور براي بيان دغدغه هاي اصولگرايان خبر 
داد و گفت: اقتدار بيش��تر دولت دهم نسبت به دولت 

فعلي از دغدغه هاي مقام معّظم رهبري است.
30 بهمن

•عزت ا... س��حابی گف��ت: به نظر من بعيد اس��ت كه 
مهندس موس��وي معاونت اولي خاتم��ي را بپذيرد. در 
مقابل خاتمي هم معاونت اولي ميرحسين را نمي پذيرد 
زي��را اگر چنين اتفاقي بيفتد اصالح طلب ها شكس��ت 

مي خورند.
اسفند 1387

1 اسفند
•كروب��ی با بي��ان اينكه بن��ده، ميرحس��ين و خاتمي 
داوطل��ب حضور در عرصه هس��تيم، گف��ت: تا آخرين 

لحظه به هيچ وجه ديگران را تضعيف نخواهم كرد و با 
خاتمي هم رقابت انتخاباتي خواهيم داشت.

•غالمحس��ين كرباسچي با اش��اره تلويحي به تخريب 
كروبي توس��ط خود اصالح طلبان، گفت: اينكه ش��ايعه 
كنن��د كروبي 300 ميليون توم��ان گرفته تا در عرصه 
انتخابات وارد ش��ود و مشكل درس��ت كند، كار جناح 

اصولگرا نيست.
2 اسفند

•عليرضا زاكاني گفت: با توجه به نظرس��نجي هايي كه 
انجام داده اي��م احمدي نژاد بيش��ترين مقبوليت را در 
ميان مردم دارد لذا تصميم گيري در خصوص حمايت 

از يك فرد خاص در انتخابات كار سختي نيست.
•ميرحسين موس��وي گفت: تصور نكنيم كه مي توانيم 
در صحنه سياس��ي و اقتصادي سياس��ت هايي داشته 
باشيم و اثرات آن ها را در حوزه هاي فرهنگي و اخالقي 

نبينيم.
3 اسفند

•غفوری ف��رد نماينده مردم ته��ران در مجلس گفت: 
احتمال رأي آوري احمدي نژاد بسيار باالست و همچنين 

احمدي نژاد در ميان اصولگرايان مطرح است.
•رؤس��اي ش��ش كميته دانش��جويي، مالي، تبليغات، 
جوانان، اس��تان ها و س��فرهاي س��تاد انتخاباتي سيد 

محمد خاتمي انتخاب شدند.
7 اسفند  

•حزب اعتماد ملّي اعالم كرد: كرباسچی رياست ستاد 
انتخابات��ي كروبي را پذيرفته و هفته آينده كار خود را 

رسماً آغاز خواهد كرد.
•پس از پيش��نهاد رياست س��تاد كروبي به كرباسچي 
سايت حاميان خاتمي با نام "پويش دعوت از خاتمي" 
با انتش��ار نامه اي آورده اس��ت: غالمحسين كرباسچي 
و عباس عبدي مش��كالت ش��خصي را ب��ر منافع ملّي 
مقدم مي دارند و به س��وراخ كردن كش��تي اصالحات 

مشغولند.
9 اسفند 

•اس��تاندار تهران تأكيد كرد: برخي از مس��ائل حاشيه 
س��از مانند تشكيل كميته صيانت از آراء مردم  توهين 

به شعور ملّت است.
10 اسفند

•ميرحسين موسوي درباره  احتمال كانديداتوري خود 
در انتخابات رياست جمهوري دهم گفت: از اين عرصه 
كنار نيس��تم و فعاًل در حال كار و فكر هستم و حداقل 
اي��ن بحث ها اين اس��ت ك��ه براي ي��ك تصميم گيري 

درست، صدايي به صداها اضافه شده است.
11 اسفند

•بهزاد نبوي گفت: ميرحس��ين براي ترس��اندن جناح 
مقابل خوب اس��ت ولي ما خاتمي را ترجيح مي دهيم، 

البته ميرحسين ترسوتر از خاتمي است.
16 اسفند

•محمد ج��واد الريجاني تأكيد كرد: اجماع اصولگرايان 
بر روي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوي بسيار 
استراتژيك اس��ت و اصولگرايان بايد روي اين موضوع 

سرمايه گذاري كنند.
•الويری ش��هردار س��ابق تهران گفت: تعدد كانديداها 
براي اصالح طلبان آسيبي براي اين طيف سياسي است 
و اين آسيبي اس��ت كه در گذشته نيز اصالح طلبان از 
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آن ناحيه ضربه خورده اند و امروز نيز با آن مواجه اند.
•سيد محمد خاتمي گفت: دولت نهم نقش بسزايي در 

دستيابي به انرژي هسته اي دارد.
17 اسفند  

•فومن��ی رئيس ائتالف اصالح طلبان جوان ايران گفت: 
پيش بيني ما اين است كه آقاي خاتمي تا آخر نمي ماند 

و در دقيقه 90 از صحنه انتخابات كنار مي رود.
•س��ايت رس��مي اطالع رس��اني موس��وي اعالم كرد: 
موس��وي به جمع بندي رسيده و ظرف چند روز آينده 
نظرنهايي خود را در م��ورد نامزدي در انتخابات اعالم 

خواهد كرد.
18 اسفند

•ذاكری عضو شوراي مركزي اعتماد ملّي با بيان خاطره 
اي از مجلس شش��م گفت: آنچه امروز بر س��ر كروبي 
آمده به خاطر مقاومت در برابر تصميمات غيرمسئوالنه 
خانه هاي تيمي مش��اركت و مجاهدين بود چرا كه آن 
ه��ا براي خود حق ويژه قائ��ل بودند و به رأي اكثريت 

هم توجه نمي كردند.
20 اسفند 

•ميرحس��ين موس��وي يكي ديگر از نامزدهاي اصالح 
طلب��ان با صدور بيانيه اي رس��مي، نام��زدي خود در 
انتخابات رياس��ت جمهوري را اعالم كرد. شرح خبر: 
به گزارش خبرنگار سياس��ي خبرگزاري فارس به نقل 
از دفتر ميرحس��ين موس��وي، وي با صدور بيانيه اي 
به صورت رس��مي براي ش��ركت در انتخابات رياست 
جمهوري اعالم كانديداتوري كرد. قسمتی از متن اين 
بيانيه بدين شرح است: انتخابات رياست جمهوري كه 
بزرگترين جشنواره جمهوريت در نظام ماست نزديك 
مي شود. در آستانه اين رويداد سرنوشت ساز جاي آن 
است كه هر جان ش��يفته عدالت و آزادي و استقالل 
و توس��عه ك��ه به تحقق اي��ن آرمان ه��ا در چارچوب 
جمهوري اس��المي فكر مي كن��د به وظايف و تعهدات 
خود از نو بي انديش��د و با هدف اس��تقرار يك جامعه 
ارزش��ي مبتني بر آموزه هاي اسالم ناب محّمدي)ص( 
و متكي ب��ر انديش��ه هاي حضرت ام��ام خميني)ره( 
مس��ئوليت خويش را بازشناسي كند. بر مردم شريف 
ايران پوشيده نيست كه اينجانب طي ماه هاي گذشته 
ب��ا كمك و همفك��ري آنان در تكاپوي اين جس��تجو 
بوده ام؛ وضعيت كش��ور، انتخاب هاي پيش رو، حوادث 
ممك��ن، ظرفيت هاي موجود و بس��ياري نكات خرد و 
كالن ديگ��ر را مورد دقت قرار دادم و هرچه پيش��تر 
رفتم همان داليل و عواملي كه در وهله هاي گذش��ته 
ب��ه عدم حض��ور در صحنه انتخابات ف��را مي خواندند 
بيش��تر مرا متقاعد كردند كه اي��ن زمان زماني ديگر 
اس��ت و حضور را ايج��اب مي كند. اين��ك نه از روي 
خودپس��ندي تا ارزش ه��ا و ارجمندي هاي همگان را 
ناديده بگيرم، و نه از سر تجاهل تا مشكالت پيش رو 
را ناچي��ز و بضاعت اندكم را كافي از توّكل به خداوند 
بدان��م، بلك��ه به امي��د اداي وظيفه قص��د خويش را 
براي نامزد ش��دن در دوره دهم از انتخابات رياس��ت 

جمه��وري اع��الم مي نماي��م.
22 اسفند  

•حس��ين مرعش��ی درخصوص اين گفته خاتمي كه يا 
م��ن مي آيم يا ميرحس��ين، اما اكنون ه��ر دو كانديدا 
ش��ده اند، اظهار داش��ت: خاتمي در زدن اين حرف كه 

يا من مي آيم يا ميرحسين، عجله كرد.
23 اسفند  

•همس��ر محمدرضا خاتمي گفت: خاتم��ي مجبور به 
آمدن اس��ت و  نمي تواند خودش تصميم بگيرد، بايد 
خ��رد جمعي اصالح طلبان تصمي��م بگيرد كه خاتمي 

باشد يا كناره گيري كند.
•مظاهری كارش��ناس مسائل سياسي گفت: نتايج نظر 
سنجي ها از فاصله بسيار زياد رأي احمدي نژاد نسبت 
به س��يد محمد خاتمي و ديگر اص��الح طلبان گواهي 
مي دهد و طبيعي اس��ت كه اين موضوع براي خاتمي 

نگران كننده باشد.
•مرعشی گفت: ممكن است انتخابات دو قطبي نشود و 
اگر اين انتخابات دو قطبي بشود كار ما خيلي راحت تر 
است، اما امروز همه برگه ها در اختيار ما نيست و رقيب 

ما نيز برگه هايي را براي پيروزي در اختيار دارد.
28 اسفند

•ثمره هاشمی مش��اور عالي رئيس  جمهور، مهم ترين 
طرح دولت در س��ال آينده را "طرح تحول اقتصادي" 
عنوان و ابراز اميدواري كرد اين طرح مجدداً به جريان 

بي افتد.

فروردين 1388
5 فروردين  

•در نشس��ت انتخاباتی ميرحس��ين موسوی و سازمان 
مجاهدي��ن اين س��ازمان پيش  ش��رط هاي حمايت از 
ميرحس��ين در انتخاب��ات دهم رياس��ت جمهوري را 
اعالم كردند. س��پس ميرحسين نيز با نزديك دانستن 
ديدگاه ه��اي خ��ود ب��ا مباحث مطرح ش��ده ب��ه ارائه 
تحليل��ي از وضع موجود پرداخت و س��پس برنامه هاي 

انتخاباتي خود را تشريح كرد.
16 فروردين

•حزب مش��اركت در جلس��ه روز گذش��ته خود براي 
انتخابات رياس��ت جمهوري دهم به اين نتيجه رس��يد 
بصورت مش��روط از ميرحسين موس��وي در انتخابات 

رياست جمهوري دهم حمايت كند.
18 فروردين

•س��ليمی نمين مدي��ر دفتر مطالع��ات و تدوين تاريخ 
معاصر گفت: ميرحس��ين را فردي وارسته مي دانم اما 
معتق��د نيس��تيم انگيزه الزم را براي مقابله با مفاس��د 

سازمان يافته داشته باشد.
به عنوان مثال موس��وي طي س��ال هاي گذشته عضو 
هيأت مؤسس دانشگاه آزاد بوده و با وجود اينكه اذعان 
داش��ت تخلفاتي در اين دانش��گاه وجود دارد اما براي 
اينك��ه موجب��ات ناراحتي بعضي اف��راد را فراهم نكند 
و خ��ود را در مقاب��ل اي��ن افراد قرار نده��د، نه تنها با 
اين تخلفات برخوردي نداش��ت، بلكه از اين سمت هم 
كناره گيري نك��رد، در واقع براي اينك��ه مقابل برخي 
افراد قرار نگيرد، ترجيح داد كه از كنار برخي تخلفات 

بگذرد. 
20 فروردين

•ميرحسين موسوي در رابطه با سفرهاي استاني دولت 
نهم گفت: ارتباط با اس��تان ها اقدام پس��نديده دولت 
فعلي اس��ت و البته در گذشته نيز وجود داشته است،  
ولي در اين دولت اين مس��ئله گسترش يافت و ما نيز 

اين ارتباط را ادامه خواهيم داد.
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23 فروردين
•ش��هيدی عضو ش��وراي عالي حزب همبستگي گفت: 
افراطيون مانند س��ازمان مجاهدين و مشاركت با روي 
كار آم��دن كروب��ي حيات سياس��ي خود را از دس��ت 
خواهن��د داد ب��ه همين دلي��ل مجبور ب��ه حمايت از 
ميرحس��ين ش��ده اند و با ورود ميرحس��ين به رياست 

جمهوري حيات دوباره خود را بدست مي آورند.
•مه��دي كروب��ي در دومي��ن بيانيه خود ب��ا تأكيد بر 
ضرورت حضور آگاهانه مردم در عرصه انتخابات، بيان 
داش��ته كه در صورت رأي ملت به وي، افراد باالي 18 

سال را سهامدار نفت خواهد كرد.
25 فروردين

•مرتضی نبوی مدير مس��ئول روزنامه رس��الت گفت: 
واقعي��ت اين اس��ت ك��ه كاندي��داي اصل��ي و جدي 
اصولگرايان احمدي نژاد است و رقيب جدي نيز تاكنون 

مطرح نشده است.
•حداد عادل رئيس كميس��يون فرهنگي مجلس گفت: 
پس از س��ال  76 عده اي به سمت كساني كه امام)ره( 
آن ها را كاماًل طرد كرده بود رفتند و كساني كه مبلّغ 

جدايي دين از سياست بودند، دوباره جان گرفتند.
29 فروردين

•كوچك زاده عضو كميسيون شورا های مجلس گفت: 
بدون ش��ك كساني كه دم از تشكيل كميته صيانت از 
آراء مي زنند خودشان درصدد تقلب در انتخابات هستند 
ولي به مدد الهي موفق نخواهند ش��د. كوچك زاده در 
ادامه گفت: آقای احمدی نژاد و خاتمی زماني به عنوان 
رئيس جمهور انتخاب ش��دند ك��ه دولت هاي مخالف 
آن ها سر كار بودند و اين نشان از سالم بودن انتخابات 
در كش��ور ماس��ت. وي در پايان خاطر نشان كرد: بايد 
دي��د جريان دوم خرداد از مطرح كردن كميته صيانت 

از آراء چه نيات شومي را در نظر دارد.
•محمود احمدي نژاد در پاس��خ به درخواست مجتبي 

ثمره هاشمي با استعفاي وي موافقت كرد.
•در صورت عدم پذيرفتن كانديداتوري از س��وي ديگر 
افراد مطرح در دولت ائتالفي، محس��ن رضايي تا پايان 

هفته اعالم كانديداتوري مي كند.          
30 فروردين 

•ميرحس��ين موس��وی گفت: ملّي مذهبي ها دوستان 
قديمي بنده هستند اما اختالف سليقه هايي داريم ولي 

بنده به نظر خيانت به آن ها نگاه نمي كنم.
•دفت��ر رئيس مجمع تش��خيص مصلح��ت اعالم كرد: 
موضوع ط��رح دولت وحدت ملّ��ي را اولين بار حجت 
 االس��الم و المس��لمين ناطق نوري بصورت رس��مي و 
رس��انه ای اعالم داشت و آقايان نواب، باهنر و روحاني 
هم خبر تش��كيل اين جلس��ه را براي آيت ا... هاشمي 
رفس��نجاني نقل كردند و وی گفت: اصل طرح را قبول 
دارم و بايد خودتان ب��راي اجراي جزئيات آن تصميم 

بگيريد. 

ارديبهشت 1388
2 ارديبهشت

•ثم��ره هاش��مي از آغ��از فعالي��ت س��تاد هماهنگي 
حمايت هاي مردمي از احمدي نژاد خبر داد.

•حس��ينيان نماينده تهران گف��ت: گزينه 90 درصد از 
اعض��اي فراكس��يون اصولگرايان مجل��س احمدي نژاد 

است.
3 ارديبهشت

•موس��وي با بيان اينك��ه كار دولت آين��ده با توجه به 
مش��كالت كنوني بسيار س��خت اس��ت گفت: به نظر 
مي رسد دولت آينده با مشكالت اساسي روبرو باشد كه 

بايد با تعريف راهكارها آن را برطرف كند.
•سراج رئيس سازمان بسيج دانشجويي گفت: كسينجر، 
تئوريسين سياسی آمريكايي در يك تحليل از تأثيرات 
منطقه اي پيروزي اصول گرايان در سال 84 اعالم كرده 
بود ك��ه نتيجه اي��ن انتخابات، آغازي ب��ر پايان طرح 

خاورميانه بزرگ آمريكا بود. 
•توّكل��ی رئيس مرك��ز پژوهش هاي مجل��س و وزير و 
سخنگوي دولت موسوي گفت : موسوي نمي تواند فرد 
مناس��بي براي رياس��ت قوه مجريه در چهار سال آتي 

باشد.
5 ارديبهشت

•فدايی دبي��ر كل جمعيت ايثارگران انقالب اس��المي 
در نشس��ت فصل��ي اي��ن جمعيت ابع��اد ت��ازه اي از 
فتنه گري هاي كان��ون فتنه و باند قدرت طلب و داليل 

حمايت از محمود احمدي نژاد را تشريح كرد.
6 ارديبهشت

•وزير اطالعات از شناس��ايي و دس��تگيري عوامل يك 
تيم تروريستي متشكل از عناصر فريب خورده و وابسته 

به عوامل صهيونيست خبر داد. 
7 ارديبهشت

•آقايی عضو ح��زب كارگزاران گف��ت: كميته اي براي 
فعال كردن ستادهاي غيرفعال موسوي در استان هاي 
مختلف تش��كيل ش��ده كه در روزهاي آتي كار رسمي 

خود را آغاز مي كنند.
•كروبی در دانش��گاه صنعتي ش��ريف گفت: بنده حكم 
حكومتي را همواره قبول داش��ته و خواهم داشت و در 

صورت پيروزي مطيع كامل رهبري خواهم بود.
9 ارديبهشت

•س��ايت رجانيوز در پاس��خ به اظهارات حجت االسالم 
هاشمي رفسنجاني در تريبون نماز جمعه كه گفته بود 
اگ��ر كمتر از 40ميليون رأي)87 درصد( ريخته ش��ود 
نشانه بي تفاوتي مردم است نوشت: پايين ترين ميزان 
مش��اركت)50 و 54درصد ( مربوط به دوره هاش��مي 

رفسنجاني بوده است.
•محس��ن رضايي در بيانيه اي حضور رس��مي خود در 
عرص��ه دهمين انتخابات رياس��ت جمه��وري را اعالم 
كرد و نوش��ت: در طول دوازده س��ال پرفراز و نش��يب 
گذشته، پيشرفت ها، تغييرات و نيز انحرافات، آسيب ها 

و خطاهاي زيادي را شاهد بوده ايم.
10 ارديبهشت

•ثمره هاش��می رئيس س��تادهاي مردم��ي انتخاباتي 
احمدي ن��ژاد گف��ت: موض��وع هس��ته اي با ات��كاي به 
س��فرهاي اس��تاني جلو رفت به  طوري ك��ه هم اكنون 
دولت هاي غربي اذعان كرده اند كه موضوع هس��ته اي 

ايران ملّي است.
11 ارديبهشت

•مسئولين بسيج دانش��جويي 313 دانشگاه كشور در 
بيانيه اي تأكيد كردند: الزم است مرزبندي هاي روشن 
با جريانات افراطي و التقاطي از طرف همه سياس��يون 

حاضر در صحنه انتخابات صورت گيرد.

12 ارديبهشت
•خانجان��ی س��خنگوي وزارت كش��ور در دول��ت دوم 
خرداد گفت: دولت اصالحات  در اجراي پروژه ها ضعف 

داشت.
13 ارديبهشت

•س��ايت جمهوري��ت از قول حجت االس��الم مس��يح 
مهاجري كه وي را مش��اور هاشمي رفسنجاني معرفي 
كرده اند نوش��ت: خواس��تار رد صالحيت احمدي نژاد 
ش��ده اس��ت. مهاجري با اش��اره به قاب��ل پيش بيني 
نب��ودن نتيجه انتخابات در اي��ران گفت: "مردم گاهي 
تصميم��ات عجيبي مي گيرند. هيچ ك��س نمي تواند 
پيش بيني كند كه چه كس��ي رأي مي آورد و اگر هم 
من بخواه��م بگويم كه نتيجه چه خواهد ش��د خودم 
ه��م ب��ه آن اعتمادي ندارم. مگر اين ك��ه ميل خود را 
بگويم كه بله من دوست دارم مهندس موسوي رئيس 

جمهور شود". 
14 ارديبهشت

•توكلی رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: نظرس��نجي ها نش��ان مي دهد ك��ه احمدي نژاد 
در انتخابات رياس��ت  جمه��ور از ديگر كانديداها پيش 
است و اگر تحولي رخ ندهد، احمدي نژاد رئيس جمهور 

خواهد شد.
•يك س��ايت اينترنتي به نقل از زهرا مصطفوي فرزند 
امام خمينی)ره( نوش��ت: پرس��ش من از موسوي اين 
است كه چگونه مي توانيم افرادي مثل نهضت آزادي را 
ك��ه با آن ها اختالف نظر داريم، در مناصب اجرايي به 

كار گرفته و به آن ها مسئوليت بسپاريم؟"
•حجت االس��الم روحان��ي گف��ت: با آرايش سياس��ي 
فعل��ي براي كانديداتوري احس��اس ضرورتي نمي كنم. 
كانديداتوري افرادی كه ضرورت ندارد منجر به تشتت 

آراء خواهد شد.
15 ارديبهشت

•رئيس جمهور تأكيد كرد: كسي حق ندارد به خصوص 
به بهانه طرفداري از بنده، عليه ديگران حرف بزند.

16 ارديبهشت
•رئيس جمهور گفت: ش��هيد رجايي ب��ا درك الهي و 
اسالمي دس��تور داد كه س��ازمان مديريت را منحل و 
سازماني براساس انديشه ديني پايه گذاري كنند، اما با 
شهادت ايشان اين امر بر زمين ماند، تا سال 1386 كه 
با الهام از برنامه او، اين سازمان دچار تحوالت بنيادين 

شد.
•دبي��ر كل ح��زب اعتماد ملّي گفت: هم��ان هايي كه 
ب��ا عملكرد خود زمينه هاي شكس��ت اصالح طلبان را 
فراهم كردند امروز م��ي خواهند براي ديگران تصميم 
بگيرند در حالي كه فعاليت سياس��ي پادگان نيس��ت 
كه عده اي كوچك به چپ به چپ و راس��ت و راس��ت 

بگويند و مردم نيز از آن ها تبعيت كنند.
•محس��ن رضايي بيان كرد: دوبار در سال هاي گذشته 
براي ميرحسين موسوي نزد امام)ره( وساطت كردم تا 
بتواند به مس��ئوليتش ادامه ده��د، وی در ادامه گفت: 
البته بر س��ر هيچ كس منتي ن��دارم و وظيفه خود را 

انجام داده ام.
•فرش��اد مؤمني در پاس��خ به اين س��ؤال ك��ه چگونه 
مي خواه��د در كنار كس��اني از جمله س��تاري فر كه 
دي��دگاه اقتص��ادي متف��اوت دارند، براي ميرحس��ين 
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برنامه بنويس��د، گفت: بنده مسئول تدوين برنامه هاي 
اقتصادي مهندس موس��وي هس��تم و قرار نيس��ت در 

تدوين اين برنامه ها از حزب كارگزاران استفاده كنم.
•صادق خليليان با اعالم اينكه طبق برنامه سوم توسعه 
دولت خاتمي حق اس��تفاده از تنه��ا 56 ميليارد دالر 
ارزي نفتي را داش��ته اس��ت، از مص��رف 121 ميليارد 
دالري ارزي نفت��ي طي اين س��ال ها خبرداد كه بيش 
از دو برابر پيش بيني جدول اوليه برنامه س��وم توسعه 

بود.
17 ارديبهشت 

•سيد مجتبي ثمره  هاشمي از اعالم آمادگي احمدي نژاد 
براي مناظ��ره با ديگر كانديداهاي رياس��ت جمهوري 
خبر داد. مسئول ستاد هماهنگي حمايت هاي مردمي 
از احمدي ن��ژاد تأكيد ك��رد: تمام س��تادهاي مردمي 
اي��ن كانديدا در كش��ور با رعايت قانونم��داري، پرهيز 
از تخري��ب كانديدا و خودداري از اس��تفاده از امكانات 

دولتي مي توانند براي احمدي نژاد تبليغ كنند. 
•رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: متأسفانه 
جاس��بي مورد خشم حسوداني اس��ت كه دائماً مزاحم 

وي مي شوند و وقت اين مدير با ارزش را مي گيرند.
•موسوي گفت: از دولت حمايت نخواهم كرد و تصميم 

دارم تنها از دولت انتقاد كنم. 
•سراج رئيس س��ازمان بسيج دانشجويي گفت: عده اي 
احس��اس مي كنند كه در اين دوره نان ش��ان از سفره 
برداش��ته ش��ده و ديگر نمي توانند رانت خواري و ويژه 
خ��واري كنند لذا آمارهاي س��اختگي عليه دولت نهم 

درست مي كنند كه نادرست است.
18 ارديبهشت

•آي��ت ا... جنتی دبير ش��وراي نگهبان قانون اساس��ي 
گفت: همين ك��ه در دوره هاي قبلي انتخابات، جرياني 
پيروز شد كه مخالف جريان حاكم بر جامعه بود، نشان 

دهنده سالمت و درستي انتخابات در كشور است.
•رئيس جمهور پس از نام نويس��ي براي كانديداتوري 
انتخابات دهم گفت: كس��اني ك��ه مي خواهند بنده را 
معرفي كنند حق ندارد بزرگ نمايي و غلو كند و كسي 
هم حق ندارد در برابر انتقادات درس��ت مقاومت كند 
چرا عرص��ه انتخابات بايد عرصه برنامه ريزي درس��ت 
براي آينده باش��د و نبايد ستادها براي مردم مزاحمت 

درست كنند.
21 ارديبهشت

•بايزي��د مردوخ��ي دبير وق��ت هيأت امناي حس��اب 
ذخيره با تأكيد بر مس��ابقه در دول��ت اصالحات براي 
برداشت غيرقانوني از حساب ذخيره ارزي تصريح كرد: 
درخواس��ت هاي كاماًل برخ��الف روح و نص قانون و با 
اعمال فش��ار بر مقامات كه براي استفاده از تسهيالت 
حس��اب ذخيره انجام مي ش��د، هرگز به رس��انه ها راه 

نيافت.
22 ارديبهشت

•رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در 
هر دو بار نخس��ت  وزيری آقاي موسوي، مسائلي پيش 
آمد ك��ه تقاضايي كه من از ام��ام)ره( كردم، منجر به 

نخست  وزيري ايشان شد.
22 ارديبهشت 

•حضرت آي��ت ا... خامنه اي خطاب به ملّت ايران اظهار 
داش��تند: كس��ي را برگزينيد كه درد كشور را بفهمد، 

درد مردم را بداند و از درد مردم احس��اس درد كند، با 
مردم يگانه و صميمي باش��د، ساده زيست باشد و خود 
و خانواده و نزديكانش از فساد و اشرافي گري و اسراف 

دور باشند.
حضرت آيت ا... خامنه اي فرمودند: به علت اقتدار ملّت 
ايران، خطر تهاجم نظامي دش��من بس��يار كم اس��ت 
اما مخالفان سرافرازي و پيش��رفت ايران، در تهاجمي 
خطرناك ت��ر و پيچيده تر، مرزه��اي ايماني، عقيدتي و 

فرهنگي را هدف گرفته اند.
• ثمره هاشمی گفت: سفرهاي استاني دولت نهم نمونه 

بسيار برتري از دموكراسي است.
23 ارديبهشت

•رسايی نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي 
گفت: دولت هاي قبلي نيز با وجود س��ازمان مديريت و 
برنامه ري��زي مخال��ف بودند ولي اكن��ون از حذف اين 
سازمان توسط دولت احمدي نژاد به عنوان نقطه منفي 
در كارنامه دولت نام برده و از آن براي حمله به دولت 

استفاده مي كنند.
•در س��ندي كه از س��ال آخر فعاليت دولت خاتمي به 
دست آمده، موسوي الري وزير كشور وقت تأكيد  كرده 
اس��ت: كارشناسان س��ازمان مديريت اساساً براي خود 
رس��التي جز ايجاد مزاحمت و كارش��كني براي س��اير 

دستگاه ها قائل نيستند.
24 ارديبهشت

•عس��گر اوالدی دبيركل جبهه پيروان خط امام)ره( و 
رهبري گفت: جبهه متحد داراي سه ضلع است كه در 
حال حاضر هر سه ضلع آن به احمدي نژاد رسيده اند.

•عباسی مهر دبيرتشكيالت دفتر تحكيم وحدت گفت: 
وظيفه اصلي جنبش هاي دانش��جويي گفتمان سازي، 
اصالح ساختارهاي غلط و حضور در عرصه هاي انتخابات 
است درحالي كه برخي به اشتباه فقط حمايت از افراد 

در انتخابات را وظيفه جنبش دانشجويي مي دانند.
25 ارديبهشت

•جمعي��ت رهپويان انقالب اس��المي در دومين بيانيه 
انتخاباتي خود آورده اس��ت: تخريب هاي پوپوليس��تي 
امروز و بي انصافي هايي كه در حق دولتمردان مردمي، 
تالشگر و سخت كوش روا داشته شده است و سعي در 
فريب افكار عمومي داش��ته، عمدتاً با مصرف انتخاباتي 

است.
•نوروزی عضو كميس��يون انرژي با اش��اره به سه برابر 
ش��دن توزي��ع اعتبارات در اس��تان ها طي س��ال هاي 
گذش��ته، گفت: دولت تمام اين اعتبارات را بجا مصرف 
كرده و مانع از بحث هاي گروهي مخفيانه مانند قرارداد 

كرسنت شده است.
•مه��دي كروبي با تأكيد بر اينكه ه��واداران كانديداها 
بايد از حرك��ت هاي غيرمعق��ول و غيرمنطقي دوري 
كنند، گفت: شكس��تي كه اصالحات خ��ورد به خاطر 
كارهاي نسنجيده خودمان بود و اگر كارهاي نسنجيده 

و نپخته انجام ندهيم موفق خواهيم شد.
•غالمحسين كرباسچي با انتقاد از روشهايي كه حاميان 
برخ��ي كانديداها براي تبلي��غ در نظر گرفته اند، گفت: 
مردم اكنون دنبال مطالباتي واقعی هستند و نوار سبز، 
زرد، سرخ، سياه، پاسخگوي مطالبات مردم نخواهد بود 
و توجه به اين مسائل ما را از مسير اصلي دور مي كند 

و شرايط روز به روز بدتر مي شود.
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26 ارديبهشت
•حضرت آيت ا... خامنه اي، از كساني كه در زمان هاي 
مختل��ف از جمله در دوران انتخابات براي جلب توجه 
م��ردم، به تكرار حرف هاي غربي ها مي پردازند، انتقاد 
كردن��د و افزودن��د: اينگونه حرف ها هي��چ امتيازي 
محس��وب نمي ش��ود بلكه مخالفت با تفك��ر و هويت 
"اسالمي  ايراني" به شمار مي آيد. رهبر معّظم انقالب 
فرمودن��د: آگاه��ي عمومي م��ردم باي��د در انتخابات 
جلوه كند تا مانع از س��ركار آمدن كس��اني شوند كه 
بخواهند در مقابل دشمنان تسليم شده و آبروي ملّت 

را ببرند.
28 ارديبهشت

•دبي��ر كل جامع��ه اس��المي كارگران گف��ت: افزايش 
حقوق كارگران در دولت احمدي نژاد قابل مقايس��ه با 

دولت هاي گذشته نيست.
•جاليی پور عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت گفت: 
در زمان خاتمي عده اي مي خواستند از حاكميت خروج 
كنن��د ولي در زمان احمدي ن��ژاد مي خواهند با كروبي 
ورود كنن��د. خ��روج از حاكميت در جبهه مش��اركت 
مطرح ش��د ولي جالب اينجاس��ت كه مدت��ي بعد در 

همين حزب يك رأي هم نياورد.
•ت��اج زاده عضو ش��وراي مركزي س��ازمان مجاهدين 
انق��الب گف��ت: ما موس��وي را به عنوان همس��ر زهرا 
رهن��ورد مي ش��ناختيم و نه زهرا رهن��ورد را به عنوان 

همسر موسوي.
29 ارديبهشت

•به��روزی دبيركل جامعه زين��ب)س( گفت: در دولت 
دوم خاتمي از وي خواستيم تا وزير زن در كابينه قرار 
ده��د اما خاتمي در پاس��خ گفت: من چنين ريس��كي 

نمي كنم.
•مير حس��ين موسوي در مورد استعفاي خود در زمان 
نخس��ت وزيري اش گفت: بنده يكبار اس��تعفا كردم و 
استعفايم زماني بود كه به اين نتيجه رسيدم نمي توانم 
به وظايف قانوني خود عمل كنم. و خطاب به دانش��جو 
پرس��ش كننده تهدي��د كرد: در صورت اص��رار بر اين 
س��ؤال ابعاد جديدی را بيان می كنم كه به نفع ش��ما 

نخواهد بود. 
•س��جاد صفار هرندی عضو ش��اخه دانش��جويي ستاد 
مردمي حمايت از احمدي نژاد عدم وجود پديده تحريم 
انتخاب��ات را در اين دوره از دس��تاوردهاي دولت نهم 
دانس��ت و گفت: تحري��م در آن دوره در حالي صورت 
گرفت كه 8 سال دولت اصالحات شعار تبديل نيروهاي 

دشمن را به دوست داده بود.
•جميله كديور مش��اور امور زنان و رئيس كميته بانوان 
س��تاد كروبي ضمن قدرداني از به كارگيري همسران 
كروبي و مير حس��ين در فعاليت انتخاباتي شان گفت: 
اگر خانم رهنورد كانديدا مي شد به وي رأي مي دادم.

30 ارديبهشت
•از سوي سازمان صداوس��يما اعالم شد. برنامه پخش 
مناظره ه��ا ي تلويزيون��ي نامزدهاي انتخابات رياس��ت 

جمهوري از 12 خرداد ماه آغاز مي شود.
خرداد 1388

1 خرداد 
 terror free« مؤ سس��ه         ن��ظ�رس��ن�جی   آ مري��كا ي��ی  •
يك  ت��رس( طی  بدون  )ف��ردای   »tommorrow

انتخابات دهم  نظرسنجی از ش��ركت كنندگان در 
رياس��ت جمهوری اين س��ؤال را مط��رح كرد كه: 
به چه كس��ی در انتخابات رياس��ت جمهوری رأی 
می دهيد؟ ش��ركت كنندگان در اين نظرس��نجی 
ها نس��بت آراء احمدی نژاد به موس��وی را بيشتر 
از دو ب��ه يك اعالم كردند، نتايج آن بدين ش��رح 
اس��ت: 34درصد احمدی نژاد، 14درصد موسوی، 
3درصد باقی مانده به صورت  27درصد نامعلوم و 

2درصد كروبی و 1درصد رضاي��ی اعالم كردن��د. 
•رئيس جمه��ور تأكيد ك��رد: دنيا بدان��د دولت برآمده 
از اي��ن م��ردم حافظ عّزت اين مردم اس��ت و تا زماني 
كه س��ر كار باشد، هيچ س��ندي را كه حتي يك ريال 
عليه منافع ملّت باش��د امضا نخواهد كرد؛  دنيا بداند ما 
سينه هاي خود را براي تيرهاي تهمت، دروغ و توهين 

زياده  خواهان آماده كرده ايم.
•ميرحسين موسوي گفت: من خود را مديون شهدا

 و خان��واده ش��هدا مي دانم و هرآنچه داري��م به دليل 
خون هاي بس��يار زيادي است كه در راه انقالب و دفاع 

مقّدس ريخته شده است.
•دبيركل جامعه اس��المي مهندس��ين اظهار داش��ت: 
در مجم��وع تا جاي��ي كه اطالع داريم آقاي هاش��مي 
رفس��نجاني دل خوش��ي از اينكه احمدي نژاد مجدداً 

رأي بياورد ندارد.
•محس��ن رضاي��ی در جمعی از خبرن��گاران اقتصادی 

خاطر نشان كرد. دولت من گداپرور نخواهد بود.
•اعتراض آذری زبان ها به حضور مجيد انصاری حامی 
موس��وی در تبريز باعث ش��د كه وی نتواند سخنرانی 
در جه��ت حماي��ت كانديدای خود انج��ام دهد. دليل 
اعت��راض آذری ها پخش فيل��م كوتاهی بود كه در آن 
سيد محمد خاتمی در حضور برخی ديگر از شخصيت 
ها به هموطن��ان آذری در قالب لطيفه ای توهين می 

كند.
•كرباس��چی: از اينكه سبزپوش��ان حامی موس��وی را 
می بينم خوش��حالم و چون به موسوی رأی می دهيد 

ناراحت نمی شوم اما به احمدی نژاد نه بگوييد.
•آرين منش عضو كمس��يون فرهنگ��ی مجلس اظهار 
داش��ت: بستن ش��ال و دستبند سبز ش��يوه ای غربی 

است.
•حس��ن بيادی گفت: ب��ه نظر من رضايی و موس��وی 
احس��اس كرده اند كه هويت انق��الب در حال تضعف 
اس��ت و فيلترهايی روی ارزش های انقالب گذاش��ته 

شده است.
•كرباس��چی رئيس س��تاد كروبی گفت: غالمحس��ين 
كرباس��چی هس��تم، پريروز اس��تاندار اصفهان، ديروز 
ش��هردار تهران، امروز نگران ايران، برعكس برخی كه 
از ش��هرداری تهران به ش��هرياری ايران رس��يدند، از 

شهرداری تهران به جرم ناكرده روانه زندان شدم. 
•حجت االس��الم هاشمی رفس��نجانی در خطبه های 
نماز جمعه به مسئولين صداوسيما هشدار داد و گفت: 
صداوسيما به عنوان رسانه ملّی از اين به بعد سعی كند 
منصفانه و بدون جانبداری از هيچ طرف و طبق قانون 
ب��ه وظيفه خود عمل كند تا مردم مطمئن باش��ند كه 
ديگ��ر تبليغاتی كه در خصوص جانبداری يا تغيير آراء 

وجود دارد، اتفاق نمی افتد.
•محس��ن رضايی گفت: به همه زن��ان خانه دار حقوق 

می دهم.
•وزير كش��ور اظهار داش��ت: كانديداها ب��ه خاطر رأی 

حريم نظام را خدشه دار نكنند.
•خاتمی گفت: موس��وی م��ی تواند زمينه نش��اط در 

انتخابات را ايجاد كند.
•س��يد مرتضی نبوی گفت: دولت احمدی نژاد پس از 

هشت سال خون دل خوردن يك بركت بود.
•مهدی رحمانيان مدير مس��ئول روزنامه توقيف شده 
ش��رق وحامی ميرحس��ين گفت: امروز كشور به علت 
مديريت نامطلوب در 4 چهار سال گذشته وارد مرحله 

بحرانی شده است.
•حس��ين مرعشی س��خنگو حذب كارگزاران در جمع 
حاميان موس��وی در كردس��تان گفت: تم��ام نامزدها، 
منتقد عملكرد دولت نهم هس��تند. وی افزود من نمی 

دانم احمدی نژاد منتقد خود هست يا نه؟
•عليرضا محج��وب نماينده ته��ران و دبيرخانه كارگر 

گفت: موسوی احساس خطركرد وكانديدا شد.
•هاش��می رفس��نجانی در خطب��ه نم��از جمعه گفت: 
شركت نكردن در انتخابات عقاًل، شرعاً و منطقاً به نفع 

هيچ كس نيست.
اگر مردم به طور گس��ترده در انتخابات شركت كنند، 
هر دولتی را كه روی كار بياورند، آن دولت با پشتيبانی 
همين مردم م��ی تواند بهتر عمل كند و مردم نيز كار 
ش��كنی نمی كنند و به دس��تورهای دول��ت عمل و از 

اقدامات آن دفاع می كنند.
وی با اش��اره به اينكه حكومت اسالمی بدون حضور و 
اراده مردم محقق نخواهد ش��د گف��ت: همان فقيه در 
قانون اساسی ما با اراده مردم منصوب شده است. بدون 
حضور مردم آن فقيه چه كار می تواند انجام دهد. ولی 
فقيه هم اگر آرای مردم را نداشته باشند، نخواهد بود. 
•خاتمی اعالم ك��رد: نظرات رهبر معّظم انقالب درباره 

دولت واقع بينانه است.
•دكت��ر احمدی نژاد گفت: كار بعضی ها ترجمه جنگ 

روانی دشمن به زبان فارسی است.
•خاتمی در گفتگو با نش��ريه امريكايی نيوزويك تأكيد 
ك��رد: در انتخابات ايران تقلب ب��ه معنای خاص كلمه 
وجود ندارد، خود من هم در دوران مس��ئوليت رياست 
جمهوری چندين انتخابات را برگزار كرد ما اگر چنين 
چيزهايی هم وجود داش��ته باش��د در مقابل نتايج آن 

انتخاباتی كه مردم نقش دارند متفاوت و ناچيز است.
•روزنامه جزوالم پست اسرائيلی اعالم كرد: بررسی های 
انجام شده نشان می دهد كه احمدی نژاد در انتخابات 

آينده پيروز می شود و اين يك خطر بزرگ است.
•محمد عطريانف��ر در واكنش به انعكاس اظهاراتش به 

نقل از ناطق نوري كه گفته بود
»هم��كاري با احمدي نژاد را حرام مي داند و موس��وي 
را همراهي مي كن��د«. گفت: آن مطلب حاصل تحليل 
خ��ودم از صحب��ت های آقای ناطق اس��ت و نس��بت 

مستقيمي با ديدگاه هاي ايشان ندارد.
•خاتم��ی گف��ت: دوم  خ��رداد ت��داوم انق��الب بزرگ 

مشروطيت و انقالب شكوهمند اسالمي است.
•رضاي��ی گفت: اي��ران امروز ق��درت اول منطقه و 
جزو 10 كش��ور اول دنياست و اگر امروز ما ماهواره 
و موش��ك داريم به خاطر س��وم خرداد اس��ت و ما 
ام��روز نيازمنديم كه جوانان به صحن��ه بيايند و به 
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ما كمك كنند.
•اسماعيلی عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان 
گف��ت: از ميان 17 عضو ش��وراي مركزي فراكس��يون 
اصولگراي��ان 14 نفر بر اعالم حماي��ت از احمدي نژاد 

تأكيد دارند.
•نعيمی پور عضو شوراي مركزي حزب مشاركت گفت: 
كروبي و موسوي از مناظره پرهيز و هردو به بيان داليل 
حضور خ��ود و اصالح طلبان در دهمين دوره انتخابات 

رياست جمهوري بپردازند.
3 خرداد

•كروبی گفت: بايد در مقابل هر دولتي كه مي خواهد به 
ما زور بگويد، بايستيم.

•كروبی گفت: وقتي كه خاتم��ي وارد عرصه انتخابات 
شد تنها از تجربه وزارت فرهنگ و ارشاد برخوردار بود 
اما بنده كه وارد عرصه ش��دم داراي تجربه مديريتي از 
حج، كميته امداد، بنياد شهيد و رياست مجلس بودم.

4 خرداد
•رئيس جمه��ور در نشس��ت خب��ري ام��روز خ��ود با 
خبرن��گاران خارج��ي از آمادگي خود ب��راي مناظره با 
باراك اوباما در صحن س��ازمان ملل براي بررسي ريشه 

مشكالت و مديريت جهاني خبر داد.
•آي��ت  ا... مه��دوي  كني اع��الم كرد: اكثري��ت جامعه 
روحاني��ت مب��ارز در انتخاب��ات از آق��اي احمدي نژاد 
حماي��ت مي كنند و بنده نيز آقاي احمدي نژاد را اصلح 

مي دانم و به ايشان رأي مي دهم.
•زاكانی نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي 
گفت: جريان اصالحات با شعار سياسي كار خود را آغاز 
كرد و در مقام عمل نتيجه اي نداش��ت و حتي خاتمي 
در آخري��ن مصاحبه خود افس��وس خورد كه اي كاش 
در حوزه مس��ائل اقتصادي، هدفمند كردن يارانه ها را 

مي توانست دنبال كند.
•كامران دانش��جو ش��مار كل صندوقهاي اخذ رأي در 
دهمين دوره انتخابات رياس��ت جمهوري را 46 هزار و 
62 صندوق اعالم كرد و آمار مقايسه اي با دو انتخابات 

گذشته ارائه داد.
•ش��مس الواعظين روزنامه نگار اصالح طلب گفت: در 
بعضي جاها از احمدي نژاد خوشم مي آيد كه صادقانه 

و صريح حرف خود را مي زند.
5 خرداد

•احمدي نژاد اظهار داش��ت: به محض اينكه ما به سراغ 
برخ��ي گيرندگان وام ه��اي كالن مي رويم تا پول ها را 
از آن ه��ا پس بگيريم صدها بلندگ��و به كار مي افتد و 
صده��ا تلفن به صدا در مي آيد اما بدانيد كه تا آخرين 
روزي كه به لطف خداوند در خدمت شما هستم حتي 
يك س��ند از اين مفت خوري ها و خالفكاري ها را امضاء 

نخواهم كرد.
•رضايی گف��ت: چهره بين الملل ايران بايد بازس��ازی 

شود.
•فاطمه آليا عضو كمس��يون امنيت ملّی مجلس گفت: 

آقای موسوی كلّيت نظام را زير سئوال می برد.
•مجله تايم در مقاله ای  به همايش حاميان موس��وی 
در ب��رج ميالد اش��اره كرد و نوش��ت: يكی از ش��ركت 
كنندگان حاضر در اين جلس��ه اظهار داش��ت انتخاب 

بين دموكراسی و خودسری است.
•مير حسين در نطق راديويی خود اظهار كرد: نخستين 

دغدغه ام قانون گريزی اين دولت است.  
•محسن رضايی در جمع مردم گلستان گفت: وضعيت 
كنونی كش��ور در شأن ملت ايران نيست وی همچنين 
از فرس��تادن چهل هزار نفر به ش��عب اخذ رأی در روز 
انتخاب��ات ب��ه منظور جلوگي��ری از تخل��ف خبر داده 

است.
•حسن روحانی با اتهام به دولت گفت: در ايام انتخابات 

تزريق پول در جامعه از كجا صورت می گيرد.
•ناطق نوری اظهار داشت در موضوع انتخابات سكوت 
می كنيم لكن آي��ت ا... مهدوی كنی در اين باره بيان 

نمودند: به احمدی نژاد رأی می دهم.
•محسن رضايی: عالقه مند به دانشگاه آزاد هستم.

•رمضان زاده س��خنگوی دول��ت خاتمی تأكيد كرد: ما 
در اين 4 سال سه برابر مصرف كرده ايم، نرخ رشدمان 
هم تغيي��ری نكرد و كارخانه ها يك��ی پس از ديگری 

تعطيل شده است.
•كروبی بيان كرد: اگر احمدی نژاد و موسوی دور دوم 

بروند از ميرحسين موسوی حمايت می كنم.
•مجتبی ش��اكری دبير سياس��ی جمعي��ت ايثارگران 
گفت: ميرحس��ين همچون خاتمی اختي��اری از خود 
ندارد. جريان دوم خرداد در دوره حاكميتش تا بر پايی 
كودتا پيش رفت، اعضای اي��ن جريان مقوله خروج از 
نظام را پيش گرفت و با نوشتن نامه جام زهر و تهديد 
رهبری وتحصن های مكّرر مواضع و انديشه های خود 

را به همگان نشان دادند.
•احم��دی نژاد در جمع مردم بيان ك��رد: در انتخابات 
رياس��ت جمهوری ياران حقيقی انقالب مش��خص می 

شوند.
•كروبی گفت: برای اصالح برخی اصول قانون اساس��ی 

پيشنهاد خواهم داد.
•فرماندار تهران از تذكر ستاد انتخابات اين فرمانداری 

به دو كانديدای رياست جمهوری خبرداد.
•محمد رضا ناصری عضو شورای مركزی حزب اعتماد 
ملّی گف��ت: خاتمی خط خ��ود را از كروبی جدا كرده 

است.
•محمد كاظم انبارلويی سردبير روزنامه رسالت با اشاره 
به سخنان نامزدهای رياست جمهوری از جمله رضايی 
گفت: نمی ش��ود ه��م بگوييم ايران ام��روز قدرت اول 
منطقه وجزء ده كشور دنيا است و هم بگوييم ادامه راه 

دولت نهم، كشور را به سوی پرتگاه می برد.
•واشنگتن پست نوش��ت: علت اينكه احمدی نژاد اين 
هم��ه مورد حمايت و محبت مردم اس��ت در دفاع وی 
از حق هس��ته ای ايران و اينكه او می خواهد ايران را 
به يكی از قدرتمند ترين ملت های جهان تبديل كند، 

نهفته است.
•مصباح��ی مقدم رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس 
گف��ت: با آغاز به كار دول��ت نهم، منابع بودجه عمراني 
كش��ور از ح��دود 6 ه��زار ميليارد تومان ب��ه 24 هزار 

ميليارد تومان افزايش يافته است.
•جاس��بي رئيس دانش��گاه آزاد از س��ه نام��زد به طور 

همزمان حمايت مي كند. 
6 خرداد

•احمدي نژاد گفت: روزي كه رئيس جمهور سابق كشور 
با آن وضعيت به فرانس��ه رفت يك��ي از غم انگيزترين 
روزه��اي زندگي ام ب��ود؛ چرا كه ش��يراك باالي پله ها 
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ايس��تاده بود و رئيس جمهور اي��ران پله هاي متعدد را 
پشت سر گذاشت تا به او برسد.

•رضايی با بيان اينكه سهام عدالت يك كار ماركسيستی 
بوده كه اولين بار آن را لنين انجام داده است گفت: در 
صورت انتخاب حتماً نس��بت به س��هام تجديدنظر می 

كنم.
•قائ��م مقام ح��زب مؤتلفه اس��المی گفت: دوس��تان 
موس��وی نخ هايی سبز بر دس��ت های خود می بندند 
و سعی در س��وء استفاده از احساس��ات معنوی مردم 

نسبت به مسئله سبز و سيادت دارند.
•تاج زاده معاون سياسی وزارت كشور دولت اصالحات 
گفت: صداوسيما در انعكاس فعاليت های دولت به ميل 

شخص و گروه خاصی عمل می كند.
•مرعشی س��خنگوی حزب كارگزاران سازندگی گفت: 

تمام آراء خاتمی به سوی موسوی برمی گردد.
•دبي��ركل جمعي��ت ايثارگ��ران در جمع اس��تادان و 
دانشجويان علوم پزشكی دانشگاه اصفهان گفت: تالش 
هاش��می رفس��نجانی برای حذف احمدی نژاد اس��ت 
وی در جواب س��ئوال يكی از اس��اتيد مبن��ی براينكه 
چ��را برخی از ب��زرگان نظام در مقابل دولت ايس��تاده 
اند گف��ت: افرادی در زمان پهلوی در زندان ش��كنجه 
شده اند اما به نظر من اين ها حقانيت نمی آورد و بايد 

ببينيم همچنان در راه امام)ره( هستند.
•رضايی با انتقاد از سياس��ت های دولت گفت: به نظر 
می رسد صندلی رياست جمهوری توهم آميز است كه 
وقتی روی آن می نشينی فكر می كنيم كه بايد جهان 

را هدايت كنيم.
•موس��وی در جمع مردم آذربايجان گفت: در حكومت 
دينی دولت نبايد دروغ بگويد و مردم را تحت فشار قرار 
دهد، انقالب كرديم تا آزاد باشيم نه آنكه با انديشه های 

عقب مانده و متحجرانه امروز مواجه شويم.
•خاتمی خطاب به دولت گفت: اطالعات نادرس��ت به 

مردم داده می شود.
•ثمره هاش��می اظهار داش��ت: ايجاد فض��ای مبارزه با 

فساد از دستاوردهای دولت نهم است.
•حس��ن روحانی رئي��س مرك��ز اس��تراتژيك مجمع 
تشخيص مصلحت نظام گفت: شورای نگهبان از خريد 

رأی با پول بيت المال جلوگيری كند.
•اله��ه كواليی نماينده مردم تهران در مجلس شش��م 
گف��ت: ايران امروز اي��ن توانايي را دارد ك��ه بتواند در 

منطقه صلح ايجاد كند.
•حداد عادل رئيس كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره 
به اينكه هر كسي امروز با بي انصافي و سياه نمايي وارد 
مي��دان ش��ود، بعدها اي��ن بداخالقي گريب��ان وي را 
مي گيرد، گف��ت: اقدامات مثبتي كه در كش��ور انجام 

شده، بايد بازگو شود تا مردم مطلع شوند.
7 خرداد 

•رامين با اش��اره ب��ه اينكه رقيب اصل��ي احمدي نژاد 
در دوره قب��ل خود ب��ه عنوان يك رقي��ب اصلي وارد 
صحنه ش��ده بود اما امروز عناصر خود را براي مقابله با 
احمدي نژاد فرس��تاده، گفت: مديريت صحنه انتخابات 
امروز نشان از رقابت احمدي نژاد با هاشمي رفسنجاني 

دارد.
•آيت ا... مكارم ش��يرازی گفت: نبايد ع��ده اي در ايام 
انتخابات با تهمت، دروغ و شايعه پراكني مصالح كشور 

را زير سؤال ببرند.
•احم��دي نژاد گفت: اگ��ر عده اي مدام شمش��يرها و 
نيزه ه��اي تيز كرده خود را ف��رود مي آورند و حتي آن 
كسي كه اين كارها را نمي تواند انجام دهد و به جايش 
فحاش��ی می كنن��د،  بدانند ملّت اي��ران پيرو حضرت 
زهرا)س( و امام حس��ين)ع( اس��ت و ما سينه  و گلوي 
خود را براي نيزه هاي ش��ما آماده كرده ايم اما تس��ليم 

نمي شويم.
•آرمين سخنگوي سازمان مجاهدين گفت: موسوي در 
اين 20 س��ال در صحنه علني فعاليت سياسي حضور 
نداش��ته و وي بعد از پايان نخست وزيري بنا را بر اين 
گذاشت كه ديگر مسئوليت اجرايي در كشور نپذيرد و 

تا امسال بر اين تصميم خود استوار بود.
•رئيس جمهور گفت: امروز چه خبر شده است و در اين 
ساختمان سفيد رياست جمهوري كه ما در آن حضور 
داريم چه چيزي وجود دارد كه اين قدر برخي را بر آن 
داش��ته است تا به هر وسيله اي حتي با زير پا گذاشتن 

اخالق به آن دست پيدا كنند.
8 خرداد

•در نظرس��نجی صورت گرفته از سوی ايسپا )مؤسسه 
نظرس��نجی دانشجويان ايران( در س��طح كشور اعالم 
ش��د كه پيش��تازی احمدی نژاد به طور مش��خص با 
54/8درص��د در مقابل 21/3درصد نش��ان از پيروزی 

رئيس جمهور فعلی دارد.
•افراد ناشناس ساعتي قبل با تيراندازي به سمت يكي 
از س��تادهاي احمدي نژاد در زاهدان سه تن را مجروح 

كردند.
•ميرحس��ين موس��وی گفت: حضور توام��ان با كروبي 
در انتخاب��ات را خطر نمي دانم، ام��ا مي توان براي آن 

اصطالح مشكل را بكار برد.
9 خرداد

•خبرگزاري فارس: قرائن و ش��واهد از تالش مرموزانه،  
استتار شده و بس��يار پيچيده اي براي زمينه سازي در 

راستاي انقالب رنگي را نشان می دهد.
•منتجب ني��ا قائم مقام حزب اعتماد ملّي با اش��اره به 
پاره كردن پوستر هاي كروبي توسط هواداران موسوي 
گفت: هنوز نديده ام كه اطالعي��ه يا بيانيه اي مبني بر 
محكوميت اين اقدامات داده ش��ود لذا خوب است كه 
ستاد ميرحسين موسوي رسماً اين اقدامات را محكوم 

كند.
10 خرداد

•مرتض��ی نبوی عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
گف��ت: احمدي نژاد با صراحت پي��ام تغيير و تحول را 
س��رداد و مورد اعتماد مخاطبان و مردم و نسل جوان 
قرار گرفت و رأي آورد و نس��بت به اين وعده خود وفا 

كرد.
•محم��ود احمدي نژاد گف��ت: در دوره اي تنها روزنامه 
منتقد دولت را هم تحمل نمي كردند و نخس��ت وزير 
مي گفت اگر نقدها را تعطيل نكنيد، برخورد مي كنم. 
اما ما 4 سال است تهمت ها و دروغ هاي صدها سايت 

و روزنامه را تحمل كرده ايم.
•روزنامه اس��تار مالزی در گزارش��ی از فضای انتخابات 
ايران نوشت: در صورت پيروزی موسوی او يك سياست 

مصالحه جويانه نسبت به غرب را پيش می گيرد.
•رضاي��ی در گفتگو با ش��بكه تلويزيونی پرس تی وی 

بيان كرد: موس��وی برنامه ی مش��خصی برای اقتصاد 
كشور ندارد و تنها شعار می دهد و برنامه اجرايی ارائه 

نكرده است.
•دكت��ر ذاكر اصفهانی اظهار كرد:احمدی نژاد ش��كاف 

بين حاكميت و مردم را از بين برد.
كروب��ی گفت:هر كس رئيس جمهور ش��ود همه به او 

كمك می كنيم.
•كرباس��چی رئيس س��تاد كروبی گف��ت: تنها چيزی 
كه برای هاشمی رفس��نجانی اصل است اين است كه 

تغييری در مديريت كشور اتفاق بيفتد.
•ابراهيم ي��زدی در گفتگو با ايلنا بيان كرد: سياس��ت 
خارج��ی دولت خاتمی در خدم��ت افزايش اعتبار بين 
الملل��ی بود اما دولت نهم حرف خ��ودش را می زند و 
غربی ها حرف خودشان را می زنند و پيشرفتی حاصل 

نمی شود.
•جهانگيری وزير صنايع دولت اصالحات گفت: آمارهای 
رئيس جمهور در برنامه تبليغاتی شان غير واقعی بود.

•سايت تغيير متعلق به حاميان كروبی طی يادداشتی 
درباره منابع مالی س��تاد ميرحس��ين موسوی نوشت: 
كروبی مثل موس��وی نه هاش��می و فرزندانش پش��ت 
سرش هس��ت كه يك شبه ستادهايش را تجهيز كند، 
نه بيش از 20 سايت خبری و روزنامه دارد كه با هزينه 
جاس��بی و فرزندان هاشمی اداره شود. در ادامه افزود: 
موس��وی نه برنامه ای دارد نه ح��رف تازه ای حاميان 
ميرحس��ين را می بينم كه مردم را با ش��ال و دستبند 
سبز رنگ به رأی دادن به موسوی ترغيب می كنند نه 

استداللی دارند متأسفانه، نه منطقی برای حاميان.
11 خرداد

•مركز پژوهش های صداوسيما نتايج نظرسنجی های 
صورت گرفته در تمامی استان های كشور را اعالم كرد: 
62/7درصد از ساكنان شهرهای بزرگ استان ها و نيز 
47/5درصد از ش��هروندان تهران آق��ای دكتر محمود 
احم��دی نژاد را به عنوان فرد مورد نظر برای رياس��ت 
جمه��وری انتخاب كردن��د و 25/7درصد از س��اكنان 
ش��هرهای بزرگ و همچنين 39/9درصد از س��اكنان 
تهران ميرحس��ين را فرد مطلوب خود برای رياس��ت 

جمهوری انتخاب كردند.   
•حجت االسالم شجونی عضو ش��وراي مركزي جامعه 
روحانيت مبارز گفت: ش��هيد رجايي بارها در نزد من، 
نارضايتي خود را نس��بت به سيس��تم سازمان برنامه و 
بودجه ابراز كرده بود به دليل اينكه س��ازوكار مجموعه 
مديريتي اين س��ازمان را ب��راي راه انداختن كار مردم 

نامطلوب مي دانست.
12 خرداد

•علي مطهري با انتقاد ش��ديد به فيلم تبليغاتي كروبي 
نوشت: كرباس��چي در زمان تصّدي ش��هرداري تهران 
حق��وق مردم را پايمال مي كرد به ط��وري كه آثار آن 

هنوز باقي است و شايد تا قرن ها باقي باشد.
•دكتر محمود احمدی نژاد در مناظره با موسوی گفت: 
مسئوالن سه دولت گذش��ته در برابر من هستند. وی 
افزود: آيا مشكالت كشور مربوط به چهار سال گذشته 
است؟ آيا دوستان شما يك مملكت گلستان را تحويل 

من دادند؟
•س��ليمی نمين مدي��ر دفتر مطالع��ات و تدوين تاريخ 
معاصر ايران گفت: امروز امكانات دانشگاه آزاد در عقبه 
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كانديداهاي مخالف احمدي نژاد مش��اهده مي شود كه 
مي خواهند اين حياط خلوت را براي خود حفظ كنند.

•عس��گر اوالدی: دبيركل جبهه پيروان خط امام)ره( و 
رهبري گفت: طرح ديدگاه هاي انتقادي حجت االسالم 
هاشمي رفس��نجاني در س��ال هاي  68 تا 69 مي تواند 
قرين��ه داوري كس��اني كه مي خواهند به ميرحس��ين 

موسوي رأي دهند قرار گيرد.
•احمدي نژاد گفت: برخي نگران آن هس��تند كه ملّت 
ايران ب��ا تصميم انقالبي خود باقي مانده حلقه بس��ته 
مدي��ران انحصارطل��ب را درهم بش��كند و راه را براي 

پيشرفت جوانان باز كند.
•حس��ن بيادی با انتقاد از احمدی نژاد اظهار كرد: اين 

دولت بايد تغيير كند.
•كرباسچی رئيس ستاد انتخابات كروبی گفت: توصيه 
می كنم  در انتخاب هايمان به كس��ی رأی  دهيم كه 
صداقت داش��ته باش��د و از فريب، دروغ و خدعه جداً 

بپرهيزد.
•ع��زت ا... س��حابی: در جمع ي��اران خاتمی و حاميان 
موسوی گفت: دولت نهم در واقع به ساختار اقتصادی 
و اجتماعی كشور صدمه زده است و همان طور كه در 
نظرخواهی ش��ورای فعاالن ملّی و مذهبی به موسوی 

رأی دادم ميرحسين را انتخاب خواهم كرد.
•جاللوند عضو س��تاد موسوی گفت: نگرانی ميرحسين 

از مناظره با احمدی نژاد طبيعی است.
•محس��ن ميردامادی در نشست دانش��جويی دانشگاه 
ته��ران گف��ت: در دول��ت نه��م ع��زت ملّ��ی را زيرپا 

گذاشتند.
• روزنام��ه دنيای اقتص��اد به نقل از فاينش��نال تايمز 
نوشت: در صورت تداوم رياست جمهوری فردی مانند 
احمدی نژاد در 20 س��ال آين��ده ايران جای آمريكا را 

خواهد گرفت.
•ش��جونی عضو جامعه روحانيت مبارز گفت: بر چسب 

گداپروری بر دولت نهم ناجوانمردانه است.
•دكت��ر احمدی نژاد در جمع مردم س��اوجبالغ گفت: 

اسامی مفسدان را در مناظره افشاء خواهم كرد.
•درپ��ی نمايش دادن دي��دار علما و مراج��ع در فيلم 
تبليغات��ی موس��وی برخی علم��ا و مراجع ق��م اظهار 

داشتند.
شأن مرجعيت حمايت از يك كانديدای خاص نيست.

•رس��ايی نماينده مجلس اظهار نمود: هاشمی همه ی 
خاندان خود را بسيج كرده تا احمدی نژاد رأی نياورد.

•بهزاد نبوی و محس��ن آرمين در نشس��ت رس��انه ای 
س��ازمان مجاهدين و در واكنش به وزارت كشور اعالم 
كردند: تير كميته صيانت از آراء به جای خوبی اصابت 

كرد.
•  بهزاد نبوی عضو ارشد سازمان مجاهدين گفت: دولت 
هنوز نمی داند طرح يا پروژه چيست. وی ادامه داد: ما 
بر خالف اصولگرايانی كه با چشم گريان و دلی پرخون 
و به علت رودربايستی ناچار به حمايت از احمدی نژاد 

شده اند قاطعاً از موسوی حمايت می كنيم.
13 خرداد

•احمدی نژاد در مش��هد مقّدس گفت: در تهران فردی 
را محاكمه كردن��د و حتی دادگاه او به صورت زنده از 
صداوس��يما پخش شد و اين فرد اعتراف كرد كه بيش 
از 250 ميلي��ون تومان از پول بيت المال را برای خود 

و حزب��ش هزينه كرده اس��ت و اي��ن در حالی بود كه 
مردم تهران زير فش��ار س��نگين عوارض شهرداری در 
حال خورد شدن بودند و بعد اعالم كردند تهران جای 

محرومان نيست.
•آقای احمدی نژاد در اولين مناظره ی انتخاباتی خود 
خطاب به مردم س��ئواالتی را از آقای موس��وی مطرح 
كرد: امروز آقای موس��وی در برابر من نيست بلكه سه 
دولت گذش��ته در برابر من هس��تند، آقای موسوی و 
خاتمی با محوريت و حمايت آقای هاشمی، عليه دولت 
حركت می كنند و مردم می دانند و اين ها از روز اول 
با هم بودند. دختر آقای هاشمی در جلسه ای با حضور 
ش��ما و آقای خاتمی به صورت علنی به دولت توهين 
م��ی كند و خود او می گوي��د كه دوره اصالحات ادامه 
راه س��ازندگی است. شما نگوييد ارتباطی وجود ندارد، 
ملت با چشم خود اين ارتباط را می بيند. 4 سال پيش 
از داخ��ل و خارج به رقيب انتخاباتی من كمك ش��د و 
آقای هاش��می پيغامی به يكی از پادشاهان كشورهای 
منطقه داد و گفت: نگران نباشيد اين دولت ظرف 6ماه 
س��اقط خواهد شد. زمان آقای هاش��می  يك روزنامه 
منتق��د وجود داش��ت اما رئيس دول��ت بارها عليه آن 
موضع گيری كرد و باالخره صدای آن روزنامه را بريد. 
در دوره م��ا 320 هزار تيتر توهي��ن  آميز عليه دولت 
زدند، نه يك روزنامه تعطيل ش��د نه تهديد و فش��اری 
آورديم و حتی امروز هم آزادانه در حمايت از ش��ما به 
دولت توهين می كنند. در زمان آقای هاشمی تورم به 
نرخ 49/5درصد رس��يد ضم��ن اينكه 49 ميليارد دالر 
استقراض خارجی پيدا كرديم و بحران های اجتماعی 
ش��هرهای بزرگ كشور را در برگرفت و عده ی زيادی 
كشته ش��دند. آيا در آن دوران احساس خطر نكرديد؟ 
وقتی در 18 تير جريانی برانداز با دادن اطالعيه رسمی 
و حمايت صريح بيگانگان می خواستند انقالب مخملين 
راه بياندازد و علناً به سمت مركز حكومت حركت كنند، 
چرا نگران نشديد؟ وقتی نمايندگان مجلس ششم »در 
ادامه سناريوی براندازی نرم در قالب نافرمانی مدنی و 
قانون��ی« تحصن كردند و از همانجا با كنگره ی آمريكا 
تماس گرفتند، احس��اس خط��ر نكرديد؟ در دوره قبل 
در روزنامه ها مقاله نوش��تند و گفتن��د: دوره امام)ره( 
تمام ش��ده! چرا س��كوت كرديد؟ دولت وقت حمايت 
كرد! باز هم  شما س��كوت كرديد! چرا شما خيال می 
كنيد افرادی كه دور ش��ما هس��تند آدم هس��تند، اما 
مردم��ی را كه ب��ا دولت خدمتگزار هس��تند از آدم ها 
جدا می دانيد؟ پسران آقای هاشمی در كشور چه كار 
می كنند؟ كدام يك از وزراء من در دوره ی وزارتشان 
پولدار شدند، آيا رانتی داده يا ملكی خورده اند؟ كسی 
با شركت اس��تارت اويل رابطه برقرار می كند و طرف 
را از زن��دان ايران به خ��ارج فراری می دهد و آخر اين 
جريان پسر آقای هاشمی است. پسر آقای ناطق نوری 
چگونه ميلياردر شد و خود آقای ناطق چگونه به اينجا 
رسيد؟ آقای موسوی در دوره شما يك روزنامه منتقد 
وجود داشت كه شما آن را هم با فشار و تهديد تعطيل 
كرديد. آقای موس��وی برای اينكه متوجه مشكالت از 
جمله اعتياد و بيكاری در جامعه شويم احتياجی نبود 
تا بازيگر بياوريد در فيلم انتخاباتی تان اين مس��ائل را 
مطرح كنيد. ش��ما در دوره ی خود با سوءاس��تفاده از 
فضای سياسی، اختيارات رئيس جمهور وقت را محدود 
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كرديد و طب��ق قانون وزراء را با تأييد ايش��ان معرفی 
نكرديد. در زمان نخست وزيری شما 95 ميليارد تومان 
از حس��اب بانك مركزی بدون مصوبه مجلس برداشته 
شد كه نمايندگان در تعطيالت تابستان بودند و زمانی 
كه مجلس��ی ها آمدند دعوايی در كش��ور درست شد. 
آقای موس��وی بسياری از مديران شما و آقای هاشمی 
دست خالی آمدند و يك امتياز دالر 7 تومانی دريافت 
كردند و ب��ا واردات و صادرات ميلياردر ش��دند، آقای 
صفايی فراهانی مدير دولت ش��ما بود و از دولت ش��ما 
پولدار ش��د، فهرس��ت زمين های ضبط ش��ده توسط 
مديران گذش��ته در مس��احت ه��ای 60، 70، 80 و يا 
400 هكت��ار وجود دارد. پول س��تاد ش��ما از كجا می 
آيد؟ يك مورد آن را من می گويم كه ش��ركت رش��ت 
الكتريك اس��ت، اين ش��ركت بدون هيچ مزايده ای به 
آقای كرباسچی و همسرش داده شد. كارخانه را از بيخ 
تراشيدند و خواستند آن را بفروشند. باور ما اينست كه 
صحنه گردان اصلی اين جريانات آقای هاش��می است 
وش��ما هم گفته ايد به حمايت آقای هاش��می افتخار 

می كنيد.
•فداي��ی و حس��ينيان در تحلي��ل 8 س��اله ی دوران 
اصالحات بي��ان كردند مجاهدين و مش��اركت جريان 
هايی هستند كه در طول 8 سال حاكميت خود مسير 
انق��الب را منح��رف و آن را به يك اش��رافيت كامل و 
تمايز خواهی كس��انی كه انقالب برای آن ها ارزش��ی 
نداش��ت تبديل كردند. فدايی نيز در ادامه يادآور ش��د 
همين جريان افراطی مس��ير اصالح��ات را برهم زد و 
حتی عناصر آن در مجلس ششم بحث عبور از خاتمی 

را مطرح كردند.
• الهه كواليی نماينده مجلس ششم گفت: احمدی نژاد 

با موج سنگينی از قدرت كنار می رود.
•دبي��ر كل حزب مؤتلفه اس��المی گف��ت: خاتمی كه 
قبل از ش��ما اعالم حضور كرد، باز هم احس��اس خطر 
كرديد كه اعالم حضور كرديد، چرا موسوی در 18 تير 

احساس خطر نكرد.
•نشريه انگليسی اكونوميس��ت فايننس نوشت: اگرچه 
به نظر می رس��د احمدی نژاد برنده انتخابات باشد اما 
با اين وجود نبايد دش��واری ها و سختيهای پيش روی 

خود برای پيروزی را فراموش كنند.
•مدير مس��ئول روزنامه ی رسالت اظهار داشت در آن 
زمان ش��ورای عالی امنيت ملّی ك��ه دبير آن خارج از 
كشور به سر می برد، اجازه ورود نيروهای امنيتی برای 
كنت��رل اوضاع صادر نمی كرد، اين مطلب نش��ان می 
دهد آن ها خواب های آش��فته ای برای كش��ور گرفته 

بودند.
•سيد مجتبی ثمره هاشمی گفت: طرح تحول اقتصادی 
بزرگترين كار تخصصی انقالب اس��المی در دولت نهم 

است.
•ستاد كل نيروهای مس��لح اعالم كرد: استفاده ابزاری 
به عنوان فرماندهان س��پاه توسط برخی كانديداها غير 

اخالقی است.
•محسن رضايی در گفتگوی ويژه خبری گفت: عدالت 

سياسی مقدم بر عدالت اقتصادی است.
•عسگر اوالدی به عنوان جبهه ی پيروان خط امام)ره( 
و رهب��ری گفت: يك جريان در داخل و خارج پروژه نه 

به احمدی نژاد را حمايت می كند.

•چمران رئيس ش��ورای اس��المی ش��هر تهران اظهار 
داشت: آمريكا برای انتخاب هر فردی جز احمدی نژاد 

سرمايه گذاری كرده است. 
•رئيس جمهور در اجتماع مردم مش��هد مقّدس اظهار 
داش��ت: می خواهند حلقه شكس��ته دولت را بازسازی 

كنند.
•ضارب س��عيد حجاري��ان به همراه پدرش در س��تاد 
موسوی درمحل س��كونت خود ش��هرری فعاليت می 
كند، سعيد حجاريان بعد از ترور در اقدامی مشكوك ، 

سعيد عسگر ضارب خود را بخشيد.
•محس��ن رضايی گفت: رفع بي��كاری با همدردی حل 

نمی شود.
•حسين اسالمی رئيس كميته اقتصادی اصل 90 قانون 
اساس��ی اظهار نمود: بررسی پرونده 6 ميليارد گمشده 

در زمان اصالحات در حال رسيدگی است.
•ثمره هاش��می در جمع مردم مازندران گفت: سازمان 

مديريت منحل نشده بلكه كوچك شده است.
•احم��دی نژاد خطاب به مخالف��ان دولت اظهار نمود: 
آقايان به گونه ای حرف می زنند كه گويی وقتی آن ها 
مدير بودند در كش��ور هيچ مشكلی وجود نداشت وی 
افزود در جلسات آنقدر طرح سازش را خوب جلوه می 

دادند كه مردم فكر می كردند چقدر خوب است.
•ابطحی گف��ت: احمدی نژاد با رفتار خ��ود ثابت كرد 
ك��ه كرامت ايرانی ها را نادي��ده گرفته و در ادامه ابزار 
اميدواری كرد كميته صيانت از آراء س��تاد موس��وی و 
كروبی بتواند تخلف و تقلب را از بين برده يا كم كند. 
•زاكان��ی نماينده ته��ران گفت: چن��دی قبل در يكی 
از ش��هرها، رئي��س دانش��گاه آزاد 130 ميليارد تومان 
اختالس كرده كه دس��تگير شد لكن پس از مدتی آزاد 
شده و به عنوان حامی مالی ستادهای مخالف احمدی 

نژاد فعاليت كرد.   
14 خرداد

•دفتر مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام در نامه ای به 
ضرغامی خواستار پاسخگويی از طريق صداوسيما شد 
اين در حالی اس��ت كه در مناظره ی ش��ب گذشته ی 
آقايان موسوی و احمدی نژاد مطالبی نسبت به خانواده 

ی آقای هاشمی از سوی احمدی نژاد مطرح شد.
•احمدی نژاد اظهار داش��ت: 4 س��ال تم��ام دروغ ها و 

توهين ها را تحمل كردم.
•حميد رس��ايی نماينده مجلس ش��ورای اس��المی از 
آمادگی احمدی نژاد برای مناظره با هاشمی رفسنجانی 

خبر داد.
•الياس نادران خطاب به موس��وی اظهار داش��ت: چرا 

بدخواهان نظام در شما طمع كردند.
•حداد عادل با اش��اره به اينكه دوران دوم خرداد برای 
مردم وحشتناك است گفت: حمايت از احمدی نژاد را 

الزم و ضروری می دانم.
•رس��انه ها اعالم كردند: يكی از پربيننده ترين برنامه  
ی س��ال های اخير»حدود200ميلي��ون نفر« مناظره 

آقای احمدی نژاد و موسوی بوده است.
•مول��وی عبدالحميد و امام جماعت اهل س��نت اعالم 
كرد: اهل تس��نن از كانديدات��وری كروبی حمايت می 

كند.
•ابطحی در مورد مناظره موسوی و احمدی نژاد گفت: 

كار آن شب احمدی نژاد مثل سخنرانی پاليزدار بود.

•موس��وی اعالم كرد: ايران را از دس��ت دروغگويان و 
پرونده داران نجات می دهيم.

•زه��را رهنورد گف��ت: احمدی نژاد 24 س��اعت فقط 
فرصت دارد عذرخواهی كند، واال شكايت می كنم.

•خاتمی در بين هوادران موس��وی در كرمانشاه گفت: 
حماسه دوم خرداد تكرار خواهد شد.

•س��يد حسن خمينی گفت: اخالق يعنی دروغ نگوييم 
و تهمت نزنيم.

•فرش��اد مؤمنی رئيس كميته ی تدوين سياست های 
اقتصادی آقای موس��وی گفت: فس��اد اقتصادی دولت 

نهم ركوردار ادوار گذشته است.
•ا... وردی نژاد دبيركل حزب رفاه ايران اسالمي گفت: 
امروز برخي افراد ك��ه از قدرت دور مانده اند در مقابل 
احمدي نژاد شمش��ير را از رو بس��ته و به احمدي نژاد 

تهمت مي زنند.
•ناصری عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملّي گفت: 
موس��وي به دليل عدم توانمندي در ارائه پاس��خ  هاي 
راضي كنن��ده ك��ه بتواند مردم را قانع كن��د، در مقابل 

مواضع احمدي نژاد چندان موفق نبود.
•حضرت آيت ا... خامنه اي چهار نامزد انتخاباتي رياست 
جمه��وري را به مراقبت كام��ل براي جلوگيري از بروز 
دشمني و كينه توصيه مؤكد كردند و افزودند: اختالف 
نظر در مس��ائل گوناگون طبيعي اس��ت ام��ا نامزدها و 
هوادارانش��ان در س��خنراني ها و اجتماعات بگونه اي 
عمل كنن��د كه كارها ب��ا ب��رادري و مهرباني و بدون 
اشكال پيش برود. حضرت آيت ا... خامنه اي به حضور 
برخي جوانان عالقمند به نامزدها در خيابان ها اش��اره 
كردند و افزودند: در اين مورد حرفي نمي زنم اما مبادا 
اين مسئله به مجادله و درگيري و اغتشاش بي انجامد 
كه اگر كسي اصرار به اين مسئله داشته باشد حتماً يا 
خائن اس��ت يا بس��يار غافل و خطاب به نامزدها تأكيد 
كردند: مراقب باش��يد كه اين عالقمندي، به اصطكاك 
و اغتش��اش منجر نشود و دشمن از ايمان و آرمان آن 

ها سوء استفاده نكند. 
•رهب��ر انق��الب در ادامه افزودند: دش��منان ملت، گاه 
انتخابات ايران را انتصابات مي خوانند و گاه مي گويند 
رقابت نامزدها بازي كنترل ش��ده درون حكومت است 
و انتخاب��ات حتماً با تقلب همراه خواهد بود كه البته با 
كمال تأس��ف در داخل نيز افرادي از روي غفلت همان 
حرف هاي دش��من را تكرار و عماًل ب��ه تحقق اهداف 
دش��من كمك مي كنند كه بايد به حال آن ها حقيقتاً 

تأسف خورد.
•درپ��ي طرح برخي مس��ائل از س��وي احم��دي نژاد 
در مناظره با موس��وي كه ش��ب گذش��ته برگزار شد، 
دفتر هاش��مي رفس��نجاني در نامه اي به رئيس رسانه 
ملّي خواس��تار تعيي��ن فرصتي در اس��رع وقت جهت 

پاسخگويي در اين زمينه شد.
15 خرداد

•نتايج آمارهاي اس��تخراج ش��ده توس��ط چهار مركز 
معتبر نظرسنجي در پي مناظره احمدي نژاد و موسوي 
حكايت از رش��د 12 درصدي آراء محمود احمدي نژاد 

دارد.
•س��عدا... زارعي كارش��ناس سياس��ی گفت: در زماني 
كه قوه قضائيه درخصوص نام بردن مفاس��د اقتصادي 
ك��م كاري مي كند رئي��س جمهور مجبور ب��ه دفاع از 
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حقوق مردم مي شود.
•خبرگ��زاری ه��ای كش��ور: مناظره چالش��ي محمود 
احمدي نژاد رئيس جمهور كشور با ميرحسين موسوي 
كانديداي انتخابات رياست جمهوري دهم بازتاب هاي 
فراوان��ي در مي��ان صاح��ب نظران سياس��ي داخلی و 

خارجی داشته است.
•رس��ايی نماين��ده م��ردم ته��ران در مجل��س گفت: 
احمدي نژاد 4 سال پيش هم براي مناظره با كانديداها 
اعالم آمادگي كرده بود اما هاشمي رفسنجاني از انجام 
آن طف��ره رفت و فكر مي كنيم االن فرصت مناس��بي 

براي برگزاري مناظره بين آن ها است.
16 خرداد

•حجت االسالم و المسلمين مرتضی آقا تهرانی نماينده 
مردم تهران در مجلس ش��وراي اس��المي با اش��اره به 
سياس��ت انفعالي دولت اصالحات در بخش بين المللي 
گفت: در دولت اصالحات  مقابل دش��من كوتاه آمدند 
و اعتقاد داش��تند كه اگر كوت��اه بياييم غرب  هم كوتاه 

مي آيد، در حالي كه عكس آن را ديديم.
•روح ا... حس��ينيان نماينده مردم ته��ران در مجلس 
گفت: افش��اگري احمدي نژاد يك كار علوي و اباذري 
بود. درد مردم مس��تضعف و عقده ي فرو ريخته حزب 
ا... و مردم انقالبي ايران بود به همين جهت موج ايجاد 

كرد و توازن را بهم زد.
•عضو شوراي اسالمي شهر تهران گفت: در تهران پايگاه 
چاپ و توزيع عكس ه��اي خانوادگي يكي از كانديداها 

متالشي شد و چند جوان دستگير شدند .
•آي��ت ا... خزعلی دبيركل بنياد بين المللي غدير گفت: 
دولت احمدي ن��ژاد براي حرف نيامده  بلكه براي كار و 

عمل آمده است.
•عطريانفر عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران اظهار 
داشت: من حق گالويز شدن با احمدي نژاد را دارم ولي 
هاش��مي يك چهره ملّي است و نمي تواند اين كارها را 

انجام دهد.
17 خرداد

•حجت االس��الم آشتيانی نماينده مردم قم در مجلس 
ش��وراي اسالمي گفت: كساني كه در گذشته انتخابات 
را تحري��م مي كردند امروزه جزو مدافعان اصالح طلبان 

قرار گرفته اند.
•توكلی نماينده مجلس خطاب به منتقدان سياس��ت 
خارجی دولت نهم ابراز داشت: سياست خارجی دولت 

نهم بايد تحسين شود نه تخريب.
•رئيس جمهور در گفتگ��وی ويژه خبری گفت: ترويج 
اخالق اشرافی گری ناشی از ضعف مديريت دولت های 

گذشته است. 
•قاليباف ش��هردار تهران گفت: همه دولت ها از جمله 

دولت نهم زحمات زيادی كشيده اند.
•يوسف صانعی از رأی دهندگان خواست تا در انتخابات 
هفت��ه  ی جاری احمدی ن��ژاد را بركنار كنند، وی در 

ادامه گفت: به كسی رأی می دهم كه دروغ نگويد.
•احم��دی نژاد در گفتگوی ويژه خبری ش��بكه 2 بيان 
كرد: تا روزی كه ملّت بخواهد همه ی فشارها را تحمل 

می كنم.
•محسن آرمين عضو شورای مركزی سازمان مجاهدين 

گفت: پيروزی موسوی را جشن خواهيم گرفت.
•محمد عطريانفر عضو حزب كارگزاران گفت: كرباسچی 

برای انصراف كروبی به اعتماد ملّی رفت.
•حسن عباس��ی درپی س��خنرانی خود به دليل انتقاد 
نسبت به عملكرد برخی شخصيت ها بازداشت شد. وی 
چندی قبل در سخنان خود در دانشكده فنی دانشگاه 
تهران هاش��می رفسنجانی، موس��وی، رضايی را مثلث 

»ما نمی توانيم« عنوان كرده بود.    
18 خرداد

•در نظرس��نجی صورت گرفته از س��وی سايت الف در 
شهرهای بزرگ كشور و تهران اعالم شده اكثريت رأی 
دهندگان در شهرهای بزرگ استان ها محمود احمدی 
ن��ژاد را به عن��وان كانديدای مورد نظر خ��ود انتخاب 
كردند و در تهران نيز ميرحس��ين موس��وی با اختالف 
جزئی )46درصد در مقابل 42درصد پيش افتاده است.

•نواب پ��ور، رئيس مركز آمار ايران در دولت اصالحات 
عنوان كرد: آمار ارائه ش��ده توس��ط مركز آمار در دوره 
فعلي صحيح بوده و ترديدي در آمار ارائه شده در آمار 

رئيس جمهور وجود ندارد.
•حجت االس��الم امامی فر عضو هيئت علمي دانشگاه 
آزاد گف��ت: درحال حاض��ر مديريت دانش��گاه آزاد با 
رويكرد هاشمي رفسنجاني و جاسبي بيشترين امكانات 

خود را براي حمايت از موسوي به كار مي برد.
•مجمع روحانيون مبارز در انتشار بيانيه ای اعالم كرد: 

احمدی نژاد بر اظهارات دشمنان مهر تأييد زد.
•س��ليمی نمين مدي��ر دفتر مطالع��ات و تدوين تاريخ 
معاصر ايران گفت: انتقاداتي كه احمدي نژاد نسبت به 
اف��راد و مراكز قدرت و ث��روت مطرح كرده براي آن ها 
قابل پذيرش نيس��ت و به همين دليل دست به دست 
ه��م داده و براي ح��ذف وي ت��الش مي كنند و حتي 

ظواهر امر را رعايت نمي كنند.
• روزنامه كيهان اعالم كرد: آش��وب های دانشگاهی و 

خيابانی در دستور كار اصالح طلبان است.
•گرامی مقدم س��خنگوی حزب اعتماد ملّی خطاب به 
افراطيون 2 خرداد بيان كرد: جای س��ازمان مجاهدين 

بودم تا 10 سال ديگر حرف نمی زدم.
•احمدی نژاد پيش��نهاد داد: كانديداه��ا اموال خود و 

ستادهايشان را اعالم كنند.
•محسن آرمين سخنگوی سازمان مجاهدين در جمع 
حاميان موس��وی در مازندران گفت: رئيس دولت نهم 

مجرم است و بايد در اسرع وقت با او برخورد شود.
•مه��دی كروبی گفت: اعالم اموال اعضای س��تادم در 

حيطه ی اختيارات من نيست.
•كوهك��ن عضو هيئت رئيس��ه مجلس اظهار داش��ت: 
تأييد كروبی بر دريافت 300 ميليون تومان از جزايری 

لطمه ای به روحانيت بود. 
•محسن رضايی گفت: من هم سفرهای استانی را ادامه 

می دهم.
•الياس نادران گفت: پرونده ی مفس��دانی كه احمدی 

نژاد نام آن ها را برد در مجلس موجود است.
•وزارت علوم درپی انتشار اسناد تحصيلی زهرا رهنورد 
اعالم كرد: هيچ سندی برای تأييد مدرك دكترای وی 

وجود ندارد.
•دانش��گاه آزاد اعالم نمود: م��درك تحصيلی رهنورد 

بی نقص اس��ت.
•س��يد محمد خاتمی گفت: مناظره موسوی و احمدی 

نژاد تقابل كامل هنر و بی هنری بود.
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•عب��اس عبدی تأكيد كرد: احمدی نژاد به راحتی آمار 
توليد كرده و با ارقام ساختگی به افراد تهمت زده تا از 

اين طريق عوام فريبی كند.
•مهدی كروبی با اشاره به پشت پرده ی انتخابات گفت: 

می خواستند بعد از خاتمی سراغ ری  شهری بروند.
•كروبی خطاب به احم��دی نژاد بيان كرد: همان خط 
انحرافی كه با امام)ره( مش��كل داش��ت شما را هدايت 

می كند.
19 خرداد

•اراذل و اوب��اش در اتوب��ان ش��هيد چم��ران تهران به 
ماش��ين حس��ين رضا زاده حمله كرده و شيشه هاي 
آن را شكس��تند و دليل اين ام��ر را نيز حمايت وي از 

احمدي نژاد عنوان كردند. 
•احمدی ن��ژاد در جمع مردم اروميه گفت: مفس��دان 
اقتصادی منتظر مجازاتی س��خت تر از اعالم اس��امی 

باشند.
•رئيس جمه��ور در اصفهان اظهار كرد: اگر دس��ت از 
روی اموال بر ندارند و اگر از دست از سنگ اندازی در 
برابر ملّت برندارند، همه آن ها يكی يكی به ملّت بزرگ 

معرفی خواهند شد.
• مرعش��ی س��خنگوی حزب كارگزارن مواضع رئيس 

جمهور را به انجمن حجتيه نسبت داد.
•كروب��ی در تبريز به خبرنگار مهر تأكيد كرد: اس��ناد 

تخلفات مالی احمدی نژاد را منتشر می كنم.
•محسن رضايی اظهار داش��ت: نفر دوم نظرسنجی ها 

هستم.
•ثمره هاشمی مسئول س��تاد هماهنگی مردمی دكتر 
احمدی ن��ژاد گفت: مناظره آقايان كروبی و موس��وی 
مناظره نبود فرصتی برای حمله و تخريب عليه رئيس 

جمهور بود.
•موسوی با انتقاد از مواضع احمدی نژاد گفت: انكار راه 

امام)ره( را به يارانش تسليت می گوئيم.
•بهزاد نبوی در واكنش به  خبر خروج از كش��ور خود 
در صورت پيروزی يك كانديدای خاص اظهار داش��ت: 
50 سال با زر و زور، مبارزه كرده ام و جوانی و بسياری 
از مواهب مادی را در راه مبارزه با استبداد وقف نمودم 
وی افزود: در كش��ور خود خواهم ايس��تاد و شيادان و 

كذابان و رماالن را رسوا خواهم كرد.
•موسوی در جمع مردم جنوب تهران خطاب به دولت 
بيان كرد: وزارت صنايع شما وزارت پسر خاله هاست، 
وی ادامه داد اين موج س��بز عليه دروغ، قانون  گريزی 
و سياس��ت های كشور برباد شماس��ت و انشاا... پيروز 
خواهيم شد، وی خطاب به احمدی نژاد گفت: رويه ای 

كه شما می رويد به سوی ديكتاتوری است.
•منتجب نيا با اش��اره به س��خنان امام)ره( كه فرموده 
بودند نگذاريد كه انقالب به دست نااهالن بيفتد اظهار 
داش��ت: امروز آرمان های امام)ره( و نظام و انقالب در 
خطر جدی قرار گرفته اس��ت و اينان با تهمت زدن به 

معتمدين نظام تيشه به ريشه انقالب زدند.
•محمدرضا خاتمی دبير كل س��ابق جبهه ی مشاركت 
در پاسخ به سؤالی مبنی بر اينكه چرا برخی از حمايت 
مش��اركت و مجاهدين از موسوی آزرده خاطر هستند 
و انتقاد می كنند، گفت: اين مس��ئله بدليل اثرگذاری 

اين نيروهاست.
•خبرگزاری ايلنا اعالم نمود: ميرحس��ين موس��وی در 

دور اول انتخابات پيروز خواهد شد.
•كروب��ی گف��ت: در روز رأی گيری من از همان دقايق 
اول مراقب اوضاع هس��تم و نيروهای ما طبق قانون در 
پای صندوق های رأی در سراس��ر كشور حضور دارند 
چنانچه تخلفی صورت گيرد به من گزارش می دهند.

•داودی معاون اول رئيس جمهور گفت: توطئه استكبار 
در راه اندازي انقالب مخملي در ايران اش��تباه بزرگ و 
تاريخي بوده است كه امروز با حضور مردم به شكست 

انجاميده است.
•داودی شمس��ی معاون ميرحس��ين موسوي در زمان 
تصدي نخست وزيري در واكنش به برتري احمدي نژاد 
در نظرس��نجي ها گفت: مردم در نظرسنجي ها راست 

نمي گويند و آمار قابل استناد و قطعي نيست.
•اكبر هاش��مي رفس��نجاني در نامه اي به رهبر معّظم 
انقالب اس��المي از فضاي انتخاباتي موجود در كش��ور 

انتقاد كرد.
•جمعي از دانشجويان دانشگاه امام صادق)ع( با صدور 
بيانيه اي در واكنش به نامه هاشمي رفسنجاني به مقام 
معّظ��م رهبري اعالم كردند: دانش��جويان صراحتاً و از 
روي دلس��وزي به جنابعالي توصيه مي كند كه مراقب 
اطرافيانتان باشيد تا انقالب اسالمي شاهد حوادث تلخ 

نظير آنچه تاكنون اتفاق افتاده، نباشد.
•روزنام��ه عبري زبان "هاآرتص" گزارش داد كه وزارت 
خارج��ه اين رژيم تبليغ��ات جهاني عليه دكتر محمود 

احمدي نژاد و دولت وي را آغاز كرده است.
•رئي��س جمه��ور با بي��ان اينكه در اين 4 س��ال هيچ 
روزنامه اي به دس��تور دولت بسته نشد، گفت: در طول 
خدم��ت اين دولت 1500 نش��ريه جديد امتياز نش��ر 

گرفتند كه اين رقمي باال محسوب مي شود.
20 خرداد

•براساس نتايج تازه ترين نظرسنجي از 32 شهر شامل 
مراكز استان ها در تاريخ 17 خرداد كه شامل شهرهاي 
كوچك و روس��تاها نيست، آراي احمدي نژاد همچنان 

در حال افزايش است.
•حسينيان نماينده مر دم تهران در مجلس در خصوص 
رشوه گرفتن پسر كسي كه در نامه اش مدعي مي شود از 
كسي حمايت نمي كند گفت: پسر اين فرد 15 ميليون 

دالر از شركت استات اويل نروژی رشوه گرفته است.
•كيهان اعالم كرد: آخرين پرده   ی سناريوی افراطيون 

دوم خرداد آشوب پس از شكست در انتخابات است.
•كوث��ری نايب رئيس كميس��وين امنيت ملّی مجلس 
گفت: س��ازمان مجاهدين و مش��اركت عوامل پش��ت 

صحنه ی تخريب ها عليه احمدی نژاد هستند.
•خبرگزاری فرانس��ه در گزارش��ی از فض��ای انتخابات 
ايران اعالم كرد: غرب از احمدی نژاد می ترس��د و در 

عين حال مردم ايران دوستدار او هستند.
•احمد سالك عضو شورای جامعه روحانيت مبارز اظهار 
داشت: آشوب های خيابانی با هدف انقالب مخملّی در 

ايران طراحی شده است.
•فرمانده نيروی انتظامی تهران از دستگيری چهار نفر 
از عوام��ل تكثير و توزيع س��ی دی های تخريبی عليه 

احمدی نژاد خبر داد.
•دبيركل حزب مؤتلفه اس��المی اظهار نمود عصبانيت 

موسوی باعث ريزش آراء وی خواهد شد.
•دكت��ر محمدج��واد الريجانی گفت: صهيونيس��ت ها 

پروژه هركس غير از احمدی نژاد را تعقيب می كنند.
•رضاي��ی گف��ت: آم��ده ام تا اخ��الق را به سياس��ت 

بازگردانم.
•رئي��س جمهور اظهار داش��ت: كش��ور هرگز در خطر 
نيس��ت بلكه مناف��ع عده ای پرخ��ور و زورگو به خطر 
افتاده كه با پايم��ال كردن حقوق ملّت و ايجاد حقوق 
نامح��دود برای خ��ود و خانواده، نظ��ام را به خطر می 
اندازد و می گويند: من يك تكه زمين داش��تم و ايران 

در اين قطعه زمين افتاد.
•محم��د هاش��می رفس��نجانی انتخابات س��ال 84 را 
كودتای مخملّی به كارگردانی انگليس دانسته و تأكيد 
كرد: آمريكا و ديگر كش��ورها با ما مش��كل سرزمينی 
ندارند بلكه با انديش��ه تشّيع و امام)ره( مخالف هستند 
و احم��دی نژاد به نياب��ت از همه ی اين قدرت ها اين 

كار را انجام داده  است.
•معاون وزير ارش��اد اعالم كرد: 646 خبرنگار خارجی 
انتخابات دهم رياس��ت جمهوری را پوشش خبری می 

دهند.
•زهرا رهنورد با تأكيد بر ضرورت صيانت از آراء هشدار 
داد: اگر در ايران قيامت ش��ود وزارت كش��ور مسئول 

است.
•هاش��می رفس��نجانی در نامه ی خود به رهبر معّظم 
انقالب اعالم كرد: از جنابعالی انتظار اس��ت برای رفع 
فتن��ه های خطرناك و خاموش كردن آتش كه دودش 
در فضا قابل مالحظه اس��ت اقدام مؤثری بنمائيد. وی 
در واكن��ش ب��ه اظهارات رئيس جمه��ور در مناظره با 
موسوی  گفت: اظهارات عاری از حقيقت آقای احمدی 
نژاد خاطرات تلخ اظهارات و اقدامات منافقان و گروهك 
های ضدانقالب در س��الهای اول بع��د از پيروزی را به 
نمايش گذاشت. هاشمی ادامه داد: مردم و احزاب اين 
وض��ع را بيش از اين برنمی تابند و آتش فش��ان هايی 
كه از س��ينه های س��وزان تغذيه می شوند در جامعه 

شكل خواهند گرفت. 
•عبدا... رمضان زاده س��خنگوی دول��ت خاتمی گفت: 

اكثر مردم كرد به موسوی رأی می دهند.
•رضايی اظهار نمود: ارائه اطالعات غيرواقعی و راس��ت 

نمايی نيز نوعی درغگويی است.
•خبرنگار ش��بكه ی خبری CBC كانادا در گزارش��ی 
فضای انتخابات رياست جمهوری را دارای شور و نشاط 
غيرقابل پيش بينی توصيف ك��رد و ادامه داد: جوانان 
اينجا نگهبانان و پشتيبان اصلی انقالب 1979 هستند 
و اينجا به وضوح كشوری است كه توسط جوانانش به 

حركت در می آيد.
•آيت ا... ممدوحی عضو جامعه مدرس��ين حوزه علميه 
قم در واكنش به نامه ی سرگش��اده ی هاشمی اظهار 
داشت: اين نامه خود حريم شكنی دومی بود كه انصافاً 
از آقای هاش��می بعيد بود و نمی بايست اينگونه طرح 

می شد.  
•آيت ا... يزدی رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم 
در واكنش به نامه حجت االس��الم هاشمي رفسنجاني 
خطاب به مقام معّظم رهبري گفت: در حال حاضر هر 
نوع تشديد التهاب در جامعه، مقابله و مخالفت با نظام 

و اهداف مقّدس آن است.
•آيت ا... كعبی عضو مجلس خبرگان رهبري با اش��اره 
ب��ه صدور نامه اي سرگش��اده از س��وي اكبر هاش��مي 
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رفس��نجاني خطاب به رهبر فرزانه انقالب، تأكيد كرد: 
در اين شرايط نامه  سرگشاده ضروري به نظر نمي رسد، 
ضمن اينكه اين نامه در تناقض با تالش براي تش��ويق 

به انجام انتخاباتي سالم، با ابهت و حداكثري است.
•در پی افش��ای يكی از خبرگزاری ها مش��خص ش��د: 
در جريان انعقاد قرارداد توس��عه فازهاي 2 و 3 پارس 
جنوبي در سال 1997، يكي از آقازاده هاي وقت متهم 
به دريافت رش��وه از ش��ركت توتال به عن��وان اپراتور 

توسعه اين فازها شد.
•احمدي ن��ژاد ب��ا تأكي��د براينكه اطالع دقي��ق داريم 
ك��ه آن ها باور كرده اند كه صحن��ه را واگذار كرده اند، 
تصري��ح كرد: ب��ه همين جهت آن ها ب��ه دنبال ايجاد 
تنش هس��تند، لذا از ملّت خواهش مي كنم كه آرامش 

خودشان را حفظ كنند.
21 خرداد

• وزي��ر اطالعات با بي��ان اينكه انتخاب��ات 22 خرداد 
"پرش��ور و بانشاط" خواهد بود، گفت: امنيت و سالمت 

انتخابات به طور كامل تضمين است.
•يك مقام مس��ئول در روابط عمومي دفتر مقام معّظم 
رهبري گفت: آنچه به عنوان پاسخ رهبر معّظم انقالب 
به نامه هاشمي رفسنجاني مطرح شده شايعه اي بيش 

نيست.
•بيانيه جمعيت ايثارگران به هاشمی رفسنجانی اعالم 
ش��د: با سالم مرقومه بدون سالم و تحيت جنابعالی به 
مق��ام معّظم رهبری با عنايت ب��ه اينكه امكان مالقات 
حضوری داريد باعث تعجب شد، و با تعجب بيشتر كه 
به بهانه ثبت در تاريخ درست سه روز قبل از رأی گيری 
انتش��ارنامه چه معنايی دارد؟ اين تش��كل از ده س��ال 
پيش نسبت به مساِئل پيرامون شما»فرزندان،اطرافيان 
و حزب منتخب شما كارگزاران« حضوراً تذكراتی داد. 
اما افسوس از هرگونه اقدام اصالحی!! آيا توجيه و اشاره 
به آتشفش��انهای درون سينه ها و فتنه ها و دود آتشی 
كه در فضا قابل مشاهده است در نامه نشانه مشروعيت 

و چراغ سبز به بحران های آتی نيست؟
•محم��د كرمی راد عضو هيئت رئيس��ه مجلس گفت: 
نامه هاشمی رفسنجانی به رهبر معّظم انقالب حقانيت 

گفته های يكی از كانديداها را روشن می كند.
•حس��ين فدايی گفت: اين گونه نامه نگاری به رهبری 
بی جواب نخواهد ماند و ملّت جواب هاشمی را در 22 

خرداد می دهند.
•خبرگزاری انگليس��ی رويترز در گزارش��ی با اش��اره 
به نامه رفس��نجانی به رهبر معّظ��م انقالب اعالم كرد: 
دخالت رفسنجانی در روند انتخابات رياست جمهوری 

ايران تنها باعث افزايش تنش ها خواهد شد.
•س��عيد حجاريان گفت: با دوراه��ی بربريت و مدنيت 

مواجه هستيم. 
•رمض��ان زاده عضو ش��ورای مركزی جبهه مش��اركت 
گفت: با توجه به س��خنان برخی مسئولين در رابطه با 
هاشمی رفسنجانی فكر می كنم فرقه ای خوارج گونه 

در ايران شكل گرفته است.
22 خرداد

•رئيس س��تاد انتخابات كشور با بيان اينكه ما ديگر به 
هجمه ها و ش��ايعه  پراكني ها عليه وزارت كشور عادت 
كرده ايم اظهار داش��ت: روش ما اين است كه در مقابل 
اي��ن هجمه ه��ا صبر كنيم ت��ا مردم با حض��ور پررنگ 

عزتمن��د و با ش��كوه خود در انتخابات به ش��ايعاتي از 
قبيل تقلب يا بي اعتمادي جواب دهند.

•رئيس مجلس در روز رأی گيری گفت: خيزش عظيم 
ملّت پ��ای صندوق ه��ای رأی نتيج��ه تدابير رهبری 

است.
•محمدرض��ا عارف معاون خاتم��ی در دولت اصالحات 

گفت: نگرانی از سالمت انتخابات بی مورد است.
•محس��ن رضايی اظهار داش��ت: پ��س از رقابت های 

انتخاباتی بايد با هم برادری داشته باشيم.
•كروبی پس از انداختن رأی خود در صندوق در جمع 
خبرنگاران گفت: همه ت��الش اين بود كه انتخاباتی با 
شكوه داشته باشيم هر جايی هم گره ای بود ما تماس 

گرفتيم و آن را رفع و رجوع كرديم.
•يونس��ی وزي��ر اطالعات دولت خاتم��ی گفت: پس از 

اعالم نتيجه همه بايد آن را قبول كنيم.
•س��خنگوی حزب اعتم��اد ملّی درخص��وص اظهارات 
خاتم��ی مبنی بر اينكه موس��وی در دور اول انتخابات 
پيروز می ش��ود گفت: هرطرفداری تصور می كند كه 
نامزدش رئيس جمهور می شود ولی بايد ديد مردم چه 
تصميمی می گيرند و اي��ن تصميم برای همه گروه ها 

قابل احترام است.
•عفت مرعش��ی همسر هاشمی پس از رأی دادن خود 
در حس��ينيه جماران در پاسخ به سؤال خبرنگاری كه 
پرسيد اگر در انتخابات تقلب شود چه اتفاقی می افتد 
اظهار داش��ت: اگر تقلب ش��ود از م��ردم می خواهم با 
حضور در خيابان ها از خود واكنش نشان دهند، اما در 
صورتی كه تقلب انجام نش��ود مطمئن هستم موسوی 

رأی خواهد آورد.
•جمع��ی كثيری از ط��الب در فيضيه قم در پی امضاء 
طوماری خطاب به هاش��می رفسنجانی اعالم داشتند: 

آقای هاشمی اين آخرين اخطار است. 
•حضرت آي��ت ا... خامنه اي فرمودند: امي��دوارم مردم 
مانند هميش��ه ب��ا آرامش، متانت، صب��ر، حلم، وقار و 
س��كينه روحي خود، تالش بدخواه��ان را براي ايجاد 
تش��نج ناكام بگذارند چرا كه تش��نج به ضرر كش��ور و 

آراء مردم است.
•محصولی وزير كش��ور آخرين نتايج انتخابات دهمين 
دوره رياست جمهوری را اعالم نمود.وی گفت :در اين 
انتخابات 39 ميليون و 165 هزار و 191 شركت كننده 
وجود داش��ت كه اين حضور و مش��اركت 85 درصدی 
م��ردم يك ركورد بی نظير و حماس��ه س��از در تاريخ 

انتخابات بعد از انقالب بوده است.
آراء كانديداهای به ترتيب به شرح ذيل ميباشد:

دكت��ر محمود احمدی نژاد: 24 ميليون و 527 هزار و 
516 رای معادل 66/63 درصد كل آرا

مهندس ميرحسين موسوی :13 ميليون و 216 هزار و 
411 رای معادل 33/75درصد كل آرا

محس��ن رضاي��ی : 333 ه��زار و 245 رای مع��ادل 
1/73درصد كل آرا

آراء باطله مأخوذه :409 هزار و 389 رای معادل 1/04 
درصد كل آرا

مه��دی كروبی : 323 ه��زار و 635 رای معادل 0/85 
درصد كل آرا
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بسم  اهلل  الّرحمن  الّرحيم 

حکم تنفيذ دهمين دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد 
در دهمين دوره ی انتخابات ریاست جمهوری اسامی ایران 

خداوند را سپاس که بار دیگر ایران را سرافراز و مردم هوشمند ما را به آفرینش حماسه ی ماندگار دیگری 
موفق ساخت. بيست و دوم خرداد یکهزار و سيصد و هشتاد و هشت، برگ زرینی شد از کتاب سرنوشت ایران 
که مردم ما سطر سطر آن را با همت واال و عزم استوار خود نگاشته و هشياری و پایداری خود را به حراست از 
آن گماشته اند. حضور هشتاد و پنج درصدی در پای صندوقهای رأی در انتخابات اخير، نشانه ای آشکار است 
از احساس دلبستگی و غيرت و اهتمامی که این ملت کهن و پرافتخار، به دسترنج سی ساله ی خود مي ورزد و 

اميد و آرزویی که به کمال و اعتای آن و زدودن کاستی ها و کجی ها از آن در دل مي پروراند.
 این همه از رحمت و فضل خداوند حکيم و قدیر است که این بنده ی بي قدر و ناتوان و همه ی دلهای متذکر 

و خاشع، باید آن را قدر بشناسيم و جبهه ی شکر بر آستان منعم محبوب بسایيم.
رأی قاطع و بی سابقه ی مردم به رئيس جمهور منتخب و محترم، رأی به ویژگی هایی است که کارنامه ی چهارساله ی 
دولت نهم بدانها زینت یافته است و سمت و سوی گرایش های اکثریِت بی چون و چرای ملت را آشکار مي سازد. 
این، رأی به گفتمان پربرکت و عزت مدار انقاب اسامی است؛ رأی به استکبارستيزی و ایستادگی شجاعانه 
در برابر سلطه طلبان بين المللی است؛ رأی به مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و مبارزه با اشرافيگری است؛ رأی 
به ساده زیستی و نزدیکی با مردم و غمگساری از ضعيفان و مستضعفان است؛ رأی به کار و تاِش بی وقفه و 

خستگی ناپذیر است. 
اینها بخش های مهمی است از آنچه ملت ایران از منتخبان خود مطالبه ميکند و هر گاه کسی را با این سمت 
و سو بشناسد، به او دل ميبندد و با بهره گيری از موهبت آزادی که هدیه ی انقاب اسامی به این ملت است، 

او را بر کرسی مسئوليت و مدیریت مي نشاند.
اینجانب در آستانه ی زادروز فرخنده ی نجات بخش بشریت، ولّی اعظم خدا و امام صالحان حضرت حجت بن الحسن 
روحی فداه و عّجل اهلل فرجه، این عيد بزرگ را گرامی داشته و انتخاب جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد را 
در دهمين انتخابات ریاست جمهوری تبریک مي گویم و به پيروی از ملت بزرگوار ایران، رأی آنان را تنفيذ 
و این مرد شجاع و سختکوش و هوشمند را به ریاست جمهوری اسامی ایران منصوب مي کنم. و برای ایشان 
و همکارانشان توفيق خدمتگزاری به مردم؛ و تاش در راه اِعاء کلمه ی اسام؛ و اقدامات بزرگ و ماندگار و 
شایسته ی ملت و کشور عزیز؛ و حرکت کوشنده به سوی پيشرفت و عدالت، از خداوند متعال مسئلت مي کنم. و 

بدیهی است که رأی مردم و تنفيذ اینجانب تا هنگامی است که ایشان بر این صراط قویم پایدار باشند.
در پایان با تجليل و تکریِم نام و یاد امام بزرگوار و شهيدان عالی مقام که ملت ما موفقيت های بزرگ خود را به 
آنان مدیون است، علو درجات و شمول رحمت الهی بر ارواح طيبه ی آنان را از خداوند متعال مسئلت مي کنم.

 

والسام علی عباداهلل الصالحين 
 سّيد علی خامنه  ای 
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