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در ســـال  88ما تجربه بسیار مهمی را پشت سر گذاشتیم.
نظامجمهوریاسالمیدرمقطعانتخاباتبایکاتفاقجدید
در عرصه مردمساالری روبهرو شد .تحلیل شما از آغاز فتنه
 88و ریشه آن چیست؟

آنها نانجیبانه بود ،چون واقعا صداقت نداشتند و به مردم
راست نگفتند و انقالب را تا لبه پرتگاه بردند.
ملت را تا سقوط جلو بردند .این میکروب سیاسی همین
دنیاطلبی اســـت .دنیاطلبی یعنی من رئیس باشم به هر
قیمتی که باشد؛ حتی عبور از مردم باشد .این اتفاق باید
رخ دهد .دیگران را پل پیروزی خود میکنم.
اینهمانسیاستیاستکههدفوسیلهراتوجیهمیکند.
بنا اســـت من در انتخابات رئیس شوم ،لذا هر اتفاقی رخ
میدهد ،فرعی اســـت .حاضر میشوم به دروغ با مردم
صحبـــت کنم و هر جنایتی را انجام دهم ،اما ماحصل آن
تنها تضمین ریاست من باشد .این همان سیاست غربی
و ماکیاولیســـتی است که به همه چیز نگاه ابزاری دارد تا
به هدف مورد نظر خود دست یابد.

اتفاقاتی که سال  88افتاد ،آزمون بزرگی برای ملت ما بود
که الحمدلله ملت از آن سربلند بیرون آمد .این واقعه دارای
دو بعد است؛ یک بعد خارجی که اصل برنامهریزی فتنه و
شرایط رخدادهای بعد از آن است .یک بخش هم داخلی
اســـت که زمینهساز پیادهسازی نقشه دشمن قرار گرفته
است ،لذا فتنه یک دسیسه تقابلی نظام سلطه با انقالب
اسالمی اســـت .اصال امری داخلی نیست که محدود به
داخل باشـــد .هم از بعد فکری و طراحی عملیات و هم از
بعد حمایتهای سیاسی سران نظام سلطه و اسرائیل و هم
از بعد تبلیغاتی و حمایتهای رســـانهای آنها و هم از بعد
موسوی و کروبی هیچ دلیلی برای گفتن نداشتند
کمکهای مالی و شرایط مختلفی که اعمال شد ،کامال
نزدیک به  6سال از فتنه  88میگذرد .بهعنوان عضو کمیته
مشخص است انقالب اسالمی با ابعاد جدید یک دسیسه
ویژه با ســـران فتنه ،آقای کروبی و آقای میرحســـین ،دیدار
بزرگ مواجه شده است.
داشتید .جزئیات دیدارتان را بیان کنید.
لذا باید این را یک هماوردی برای انقالب اسالمی با نظام
آنکـــه برای ما جای تاثر و تعجب داشـــت ،این بود که این
سلطه و نمادهای آنها یعنی ایران با آمریکا دید و این همان
افـــراد بیدلیل ادعـــای تقلب داشـــتند و حاضر نبودند
دقت در بعد خارجی اســـت .بعـــد داخلی آن که عدهای
دالیـــل ادعای خود را بیان کنند .امر تقلب را بدون دلیل
بهخاطر قدرتطلبی با بیصداقتی با مردم برخورد کردند و
قطعی فرض میکردند .آقای کروبی
سببشدندماحصلاینفعالیتهای
بیان میکرد که قطعا تقلب شـــده.
غیرقانونی و گفتار نادرست جامعه را
وقتی علت را میپرسیدیم میگفت
ملتهب کند.
چون مـــن بیش از چهار میلیون رای
ریشه بعد خارجی این است که نظام
آنهاهیچچیزیبرایگفتننداشتندو
در ســـال 84داشـــتم ،ولی االن در
سلطه در تقابل با جمهوری اسالمی
دنبالباجخواهیبودند.اینهاسیاسیون
ســـال  88رای من را  ۳۵۰هزار رای
دچار چالش بوده و دهها سالاست
سرگردنهبودندکهمتنجامعهرا
اعالم کردند ،پس تقلب شده است.
که تالش میکند با انقالب اسالمی
باسرگردنهاشتباهگرفتهبودندو
میگفتیم مردم به شما رای ندادند.
برخورد کند و انتقام سیلی و ضربهای
میخواستندباجخواهیکنندوبه
این دلیلی را که میفرمایید درســـت
را که مردم ایـــران به او زدند ،بگیرد.
مردمراستنمیگفتند.نانجیبیاز
نیســـت .اگر میخواهید هر جا و هر
لذا پس از پیروزی انقالب  10ســـال
اینجاسررشتهمیگیردکهاینهادرون
خودمیگویندتقلبنیست،امابیرون
تعداد صندوقی را که صالح میدانید
جنگ و تجاوز و شـــورش را در قالب
و با مردم بیصداقتی میکنند و بیان
بازشماری کنید ،قبول نکردند.
مواجهه سخت به ما تحمیل کرد ،اما
نمیکنند
آقای موســـوی هم دلیلی نداشت و
موفق نشد.
اینها بر ادعای نادرســـت خود تاکید
میورزیدنـــد و ممکن بود توســـط
نظام ســـلطه تالش کرد جنگ
اطرافیان این باورســـازی و تصور غلط رقم خورده باشـــد.
قدرتی را بین مسئوالن در نیمه دوم دهه  70تشدید
آنچه مسلم است اینکه حرکت خزندهای بیش از  ۱۰سال
کند
در کشور برای چنین کاری سرمایهگذاری کرده بود.
در گام دوم آمریـــکا و همراهانـــش تالش کردند از طریق
آقـــای کیان تاجبخش به صراحت میگوید« :ســـال ۷۹
تهاجـــم نرم پایههای اعتقادی مردم را سســـت کنند ،که
از بنیاد ســـوروس ماموریت گرفتم که ایران بیایم و وقتی
آنطور که میخواســـتند موفق نشدند .در گام سوم آنها
آمدم ،ســـه کار را باید انجام میدادم .کار اول این بود که
تالش کردند با شـــیوه ارائهشده از ســـوی هانتینگتون،
شـــیب اعتقادزدایی را در جامعه تشدید کنم که منجر به
جنگ قدرتی را بین مسئوالن کشور در نیمه دوم دهه 70
سســـت شدن باورهای مردم شود .وظیفه دوم این بود که
به بعد تشدید کنند ،که باز به خواستهشان نرسیدند .در
آموزشهای ویژهای را برای تشکیل سازماندهی اجتماعی
گام چهـــارم با برنامهریزی دقیـــق فعالیت و تالش خود را
در دســـتور کار داشته باشیم که بتوانیم دست توانمندی
معطوف به این کردند که از طریق شکاف اجتماعی ،مردم
را با این موضوع ایجاد کنیم و در بزنگاه درخت توخالی از
را در مقابل هم قرار دهند .در همین زمینه طراحی شد تا
اعتقاد را با این دست توانمند به زیر بکشیم».
بهوسیله یکی از پایههای توفیق انقالب اسالمی و استمرار
آن که مردم هســـتند ،به نظام صدمه بزنند و موفق شدند
تاج بخش از آمادگی تاجزاده برای سازماندهی جا
مدتهای مدیدی کشور را ملتهب کنند.
خورده بود
این موفقیت نظام ســـلطه ثمره کار یک عده قدرتطلب و
سریع کار انجام شد و خود آنها باور نمیکردند ،آقای کیان
بیصداقت داخل کشور بود که هم قدرتطلبی داشتند و
تاجبخش در گفتههای خود بیان میکند وقتی وارد شدم،
هم صداقت نداشتند .از  9ماه قبل از انتخابات کمیتهای
اولین دیدارم را با آقای تاجزاده در وزارت کشـــور داشتم و
تحت عنوان کمیته صیانت از آرا را تشکیل دادند و به القای
بعد گفتم مقصود ما آموزش برای شکلگیری سازماندهی
تقلـــب پیش از انتخابات دامن زدند و بعد از انتخابات هم
جدید اســـت و ایشان میگفت برای من غیرقابل باور بود
خـــود را قطعا پیروز انتخابات بـــه مردم معرفی کردند .در
که مســـئوالن مربوطه را در جلسه بعد آورده بودند که من
روز انتخابات رئیس کمیته صیانت از آرای اصالحطلبان
آموزش دهم؛ یعنی متاسفانه در داخل کشور عدهای باز از
گفت که قرائن نشان از پیروزی ما دارد و شب انتخابات نیز
سر بیصداقتی ،زمینه را برای آنها فراهم کردند.
خود آقای موسوی بیان کرد که من پیروز قطعی انتخابات
هستم،اماازروزبعددنبالاینافتادندکهتقلبشدهاست.
اگر موسوی تن به قانون میداد ،در سال  92وضعیت
به گفته آقای هاشمیرفســـنجانی ،روز بعد از انتخابات
بهتری داشت
آقایان موسوی و خاتمی و سیدحسن خمینی دفتر ایشان
ی در داخل اذعان دارند اگر آن اتفاق رخ نمیداد و آقای
برخ 
رفتند و صحبتی که برای آقای هاشمی کردند ،این بود که
موســـوی آن حرفها را بیان نمیکرد ،ممکن بود ســـال ۹۲
اینها قائل به تقلب و خواســـتار ابطال انتخابات هستند؛
رئیسجمهور شود .نظر شما چیست؟
یعنی هنوز نتیجه معلوم نشده اینها دنبال ابطال انتخابات
کســـی که قرار است رئیسجمهور شـــود ،تقدیر الهی و
هستند .البته آقای هاشمی گفتند که کف خواسته آقای
رای مردم تعیینکننده است ،ولی واقع امر ،همین آقای
موسوی ابطال انتخابات است و خواستههای دیگری هم
موســـوی تن به قانون میداد و راست میگفت و صداقت
دارد و راههای قانونی را هم قبول ندارد.
به خرج مـــیداد و رای مردم را قبول میکرد و مقابل رای
مردم نمیایستاد ،حتما وضع مناسبی در سال ۹۲داشت.
قدرتطلبی و قانونشکنی عدهای زمینهساز فتنه
لذا از این جهت میخواهم بگویم اگر جریانهای سیاسی
شد
کشور با یک معرفت دقیق نسبت به حق انقالب اسالمی و
این باعث شد عمال قدرتطلبی و قانونشکنی عدهای در
رهبری و مردم بر آنها ،فعالیتهای خود را سامان ندهند
داخل ،زمینه برای عملی کردن آن طرح بزرگی که سالها
و اگر به نقطهای برسند که بخواهند هر بهایی را پرداخت
توسط بیگانگان بهویژه آمریکاییها آماده شده بود کلید
کنند تا خود رئیس باشـــند و
بخوردوماآسیبهایجدیوفراوانیراداخل
قدرتطلبی جلوی چشـــم
کشور از فتنه بخوریم.
آنهـــا را بگیرد ،عمال تبدیل به
ابزار دشمن میشوند و همان
به بحث آقای میرحســـین اشاره داشتید که
درجلسهباآقایهاشمیرفسنجانیگفتیم
اتفاقی که رخ داد میشود.
آقای هاشمی اذعان داشت کف خواسته آقای
کاش این نامه را با این شکل نمیدادید یا
میرحســـین ابطال انتخابات است .در دیدار
خود با آقای میرحســـین و آقای کروبی ایشان
گفتند میترسم اگر اعتراض نکنم 13میلیون
از مـــن عبور کننـــد .در این خصوص توضیح
بفرمایید.

نامهراکهدادید،الاقلمنتشرنمیکردید.
دادن نامه به رهبری مشکلی نداشت ،اما
چرا این را روز چهارشنبه رسانهای کردید؟
ایشان گفت منتظر ماندم تا نظر رهبری را
بگیرم .وقتی این نظر تا ساعت دو نیامد،
من این را منتشر کردم .گفتم مگر قراری
بارهبریگذاشتهبودید؟گفتخیر.نکته
دوماینکهایشانگفتندرهبریبهمن
گفتندایکاشنامهرامنتشرنمیکردید
و اگر از من مشورت میخواستید ،من
میگفتماینرامنتشرنکنید.اگردقت
بفرمایید،همهاینهاجرقههایماجرابود

بله ،به آقای میرحســـین موســـوی گفتیم
استدالل شـــما برای اینکه میگویید تقلب
و تخلف شـــده است ،چیست و ایشان هیچ
دلیل و حرفی برای این امر نداشت .گفتیم
اگر دلیلی ندارید ،چرا کوتاه نمیآیید؟ گفت
اگر کوتـــاه بیایم ،این  13میلیون نفر از من
عبور میکنند.
به ایشـــان میگفتیم چرا حق را نمیبینید.
شـــما به جای دقت در موضوع و راستگویی و صداقت با
مردم ،چرا حرفهای نادرست رامطرح میکنید؟

رفتار فتنهگران واقعا نانجیبانه بود ،چون انقالب را
تا لبه پرتگاه بردند

رهبرانقالب برای فتنهگران از واژه رفتار «نانجیبانه»استفاده
کردند ،این واژه ناظر به کدام عملکرد سران فتنه به کار برده
شد؟رهبریفتنه 88رابهعنوان«میکروبسیاسی»توصیف
کردند ،تحلیل شـــما از فرهنگ سیاســـی نخبگان عرصه
سیاست در سال  88چیست؟

متاســـفانه اکثرا دنیاطلبی اســـت .حدیثی نورانی بیان
میدارد که آن کس که به مقام صدق میرســـد ،آخرین
چیزی که از قلب او خارج میشـــود ،مقامپرستی است.
متاسفانه سران داخلی فتنه ابتدای راه هم نیستند که تازه
بخواهند مشکل حب جاه را در وجود خود حل کنند .رفتار

وقتی کسی «الف» را در
حـــوزه قدرتطلبی بیان
کند تا «ی» خواهد رفت

آقای موســـوی نخستوزیر
جنگ بود ،اما چه میشـــود
آقای موسوی ســـال  ۸۸را با
آن بیانیهها و ناراســـتگویی
و بیصداقتی به یک ســـال
پرتالطم تبدیل میکند و ابزار
دشمن میشود .اگر روز اول از
آقای موسوی هم میپرسیدید
که شـــما در روز عاشورا قائل
بودیـــد باید پرچم امام حســـین(ع) را آتش بزنند،حتما
ایشان اذعان میداشت که چنین نیست .اگر میگفتید
قائل هستید بیایند عکس حضرت امام را روز  ۱۶آذر پاره
کنند و به آتش بکشند ،حتما میگفت خیر! ولیکن وقتی
کسی الف را در حوزه قدرتطلبی و بیصداقتی بیان کرد
و زمینه را فراهم کرد ،امور تا «ی» خواهد رفت .نهایت امر
ممکناسترضایتنداشتهباشد،امازمینهرابرایمنافقین
و ضدانقالب فراهمکرده که آنها چنین کنند.

کروبی و میرحسین هیچ وقت از موضعشان عدول
نکردند و به دنبال امتیاز از نظام و مردم بودند
آیا در دیداری که با آقایان کروبی و میرحسین داشتید ،آنها
از موضع خود عدول کرده بودند؟

خیـــر .به هیچ وجـــه چنین نبود .آنها مســـیری را دنبال
میکردند و میخواستند نظام و مردم به آنها امتیازی بدهد
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و از حق مردم عبور کند .رهبری محکم ایســـتادند و بیان
داشتند اگر دلیلی دارید بیان کنید و من بهعنوان رهبری
دنبال میکنم .اگر اشکال نیست که رای مردم را تمکین
کنید .رای مردم حقالناس بوده ،هست و خواهد بود.

ادعای 13میلیونبابدیهیاتاولیهعقلیدرتضادبود

در جلسات اصالحطلبان بعد از انتخابات هم چیزهایی که
مطرح و بعضا رســـانهای میشد ،از عدم تقلب در انتخابات
حکایت داشت.

کسی که عقل داشته و یک روز در فضای انتخابات ایران
تنفس کرده باشـــد ،میدانســـت  ۱۳میلیون رای کمی
نیســـت .این  10هزار رای نیست که با تخلف انجام شود.
تقلب سازماندهیشـــده محال است ۱۳ .میلیون تقلب
امر محالی بود که با بدیهیات اولیه عقلی در تضاد بود.

اینکه میگویند فتنه دو ســـر داشت ،از بنیان غلط
است
برخی تالش میکنند بگویند فتنه ۸۸اتفاقی بین یک طرف
با فرد خاصی بود .چقدر این حرف باورپذیر است؟

اینحرفازبنیانغلطاست،فردخاصمنظوررئیسجمهور
منتخب است؟
بله .آقای احمدینژاد است.

این از بنیان غلط اســـت ،چون بعدها در شـــعارها اذعان
داشـــتند که تقلب بهانه اســـت ،اصل نظام نشانه است.
خیلی صریح اعالم کردند .صحبت از تقلب نبود .عدهای
قدرتطلبی و قانونشکنی کردند و تهمت به نظام زدند و
آبروی نظام را بردند ،برای آنکه بتوانند چند روزی از منافع
در قدرت بودن استفاده کنند.
ولیکن کار به دست آنها نماند .عدهای فرصتطلب بودند
و کار را از دســـت اینها گرفتند و آشوب و بلوا و آتش زدن و
آدم کشتن و شهید کردن در دستور کار داشتند ،لذا وقتی
نگاه میکنید میبینید رادیو اسرائیل اظهار میکند اگر
صدهاکشتهدادید،اینمسیرراادامهدهید.برایآنحاضر
هستند هر هزینهای هم پرداخت کنند و عناصر و مرتبطان
هر کاری و جنایتی را انجام دهند .لذا رفتار نانجیبانه این
افراد سنگ بنای این حرکت غلط شد .این کار را اینها شروع
کردند ،ولی کار دست اینها نماند و منطقی بود که نماند،
چون تمام تجربههای قبلی ما نشـــان میداد اینها شروع
میکنند ولی نمیتوانند اداره کنند.
فرمایش رهبری در  ۲۹خرداد همین بود که از اردوکشی
خیابانـــی پرهیز کنید و مردم را مقابل هم قرار ندهید و به
قانون تمکین کنید و از مسیر قانونی بیایید و حق و حقیقت
را دنبال کنید و حتی خودشان جلسه گذاشتند .رهبری
هم با میرحسین موسوی روز دوشنبه  ۲۵و هم  ۲۶خرداد
با نمایندگان ستادها جلسه گذاشتند .رهبری فرمودند که
اگر یک دلیل و استداللی برای تقلب دارید ،من بهعنوان
رهبر انقالب این مساله را پیگیری میکنم.

کروبی و میرحسین سیاسیون سرگردنه بودند که
به دنبال باجخواهی بودند
ولی آنهـــا هیچ چیزی بـــرای گفتن نداشـــتند و دنبال
باجخواهی بودند .اینها سیاســـیون سرگردنه بودند که
متنجامعهراباسرگردنهاشتباهگرفتهبودندومیخواستند
باجخواهی کنند و به مردم راســـت نمیگفتند .نانجیبی
از اینجا سررشـــته میگیرد که اینها درون خود میگویند
تقلب نیســـت ،اما بیرون و با مردم بیصداقتی میکنند
و بیان نمیکنند.

فتنه امر جهانی نظام سلطه علیه ما است

راجع بـــه اصل فتنه همان زمان صریح بحث خود را بیان
کردم و گفتم فتنه امر جهانی نظام سلطه علیه ما است و
اینها سر فتنه نیستند و سر فتنه آمریکا است ،اما این افراد
سرهایداخلیفتنههستند،کسینمیتواندآنهاراتطهیر
کند .برخی دنبال تطهیر هستند .بدانند چنین نخواهد
شد .اینها همانند خطاکاری هستند که این خطای بزرگ
را مرتکب شدند و ملت و انقالب را تا لب پرتگاه بردند و این
آسیبهای روحی -روانی و جسمی -جانی و معنوی -مادی
را برای جامعه ما رقم زدند .یا خود زمینهساز شدند تا دیگران
ایناقدامراانجامدهند.بههرحالکاریکهاینهامستقیما
انجام دادند یا در امری مباشرت کردند که سالها توسط
دشمن طراحی شده بود ،باید پاسخگو باشند.

سران فتنه به دشمن امیدواری دادند

این تجربه ارزانقیمتی نیست که هشت ماه کشور در آت 
ش
بسوزد .ظرفیت ۴۰میلیون رای مردم که میتوانست کشور
راازبسیاریازمشکالتوتحریمهاعبوردهدونامهاوبامادر
سال  88به مقام معظم رهبری را که در آن نامه اوباما کرنش
کرده بود ،از بین برد .چه شد دشمن را امیدوار کردند؟
همان اوبامایی که ابتدای سال  ۸۸آن نامه را نوشته بود،
بعد از آن گردن خود را سرافرازانه باال گرفت و مدعی شد و
بعد در شورای امنیت سازمان ملل سنگینترین تحریمها
را تصویب کردند .چه شد این اتفاق رخ داد؟ عدهای داخل
کشـــور را از درون تضعیف کردند و دشمن امیدوار شد و
این امیدواری را ســـران داخلی فتنه به دشمن دادند ،لذا
کسی نمیتواند اینها را تطهیر کند و اینها باید در پیشگاه
قانون و ملت پاســـخگو باشند و در آن دنیا وضع این افراد
مشخص خواهد بود.
کســـانی که اینگونـــه بیدقتی میکنند و نســـبت به
صیانت از خون شـــهدا و انقالب اسالمی و میراث حضرت
امـــام(ره) و زحمات ملت ســـهلانگاری میکنند ،حتما
باید خسارتهایی که وارد کردند ،تبعاتش را بپذیرند و در
پیشگاه قانون پاسخگو باشند و از مردم عذرخواهی کنند،
ولی هیچ کدام از این مسائل در وجود این افراد نیست و تا
این اندازه غرور دارند.

هاشمیرفسنجانی هم قائل به تقلب بود

از آقای هاشمی بهعنوان یکی از ستونهای انقالب نام برده
میشود و شما اشاره کردید تقلب را هر آدم عاقلی میشنید،
قبول نمیکرد .دیدارهایی با ایشـــان داشـــتید ،چرا آقای
هاشمی جلوی این افراد را نگرفت؟

آقای هاشمیرفسنجانی هم قائل به تقلب بود.

یکی از ادعاهای هاشمی درخصوص تقلب ،خاطرهای
از آقای ریشهری بود که آقای ریشهری تکذیب کرد
ایشـــان که زمانی رئیسجمهور بود و انتخابات سال  76را
برگزار کرده بود،آیا باز فکر میکرد تقلب شده است؟
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علیرضا زاکانی در گفتوگو با «فرهیختگان»:

نظام بهدنبال حل بحران۸
به روشهای اقناعی بود
مقام معظم رهبری  2بار درخصوص کهریزک پیغام دادند ولی
آقایان کاهلی کردند
تکذیب ادعای تقلب هاشمی رفسنجانی از سوی ری شهری

احمدی نژاد می خواست  ۶۰۰نفر را دستگیر کند رهبری با آن
مخالفت کرد

بعد از انتخابات  ،88دو تـــن از نامزدهای انتخاباتی
با همراهی نظام ســـلطه دســـت به اغتشـــاش زدند
و بـــا راه انداختـــن فتنه بـــه دنبال برانـــدازی نظام
بودند .اغتشاشـــات آنها روزبهروز شـــکل خشـــن و
وحشـــیانه به خود میگرفت تا اینکه در عاشـــورای
محمودرضا کریمی
سال  88به دســـتههای عزاداری و خیمه و عزاداران
روزنامهنگار
حســـینی حمله کردند .این کار آنها باعث ناراحتی و
خشـــمگینی خیلی از طرفداران جنبش سبز و مردم انقالبی و متدین ایران
شـــد .همین امر باعث شـــد راهپیمایی میلیونی  9دی در سراسر کشور با
حضـــور همه آحـــاد مردم حتی طرفداران موســـوی و کروبی برگزار شـــود.
مردم ایران اســـامی فارغ از دســـتهبندیهای سیاســـی و تمام کاستیها
و مشـــکالت در 9دی 88نشـــان دادند که در پایبندی به اســـام و انقالب و
والیت فقیه با هیچ کس تعارف ندارند .در آســـتانه ســـالروز حماسه  ۹دی با

علیرضا زاکانی ،از موسســـان جمعیت
ســـابق مجلس شـــورای اســـامی که
فتنهگران از مســـیر نادرســـتی که در
 6نفـــر کمیته دیدار بـــا آنها مالقات ک
عالوهبر ایفای وظایف نمایندگیاش د
موثر و فعاالنه داشـــت و در مقابل فتن
گرفـــت .وی در کمیته منتخب مجلس
حامیان آنها مشـــارکت داشـــت و در ق
به گرهگشـــایی و ســـتاندن حق مظل
همچنیـــن همـــان روز جریان کوی د
دانشـــگاه تهران برای آزادی دانشجو
مربوطه انجام داد که درنهایت دانشـــ
به همـــراه فرهاد رهبر به کوی برگشـــ

است .در نطق علنی هم به شهادت گرفتم .سکوت کردند
و تایید کردند.
میخواهم بگویم به چه شرایطی کشور گرفتار شد .آقای
هاشمی معتقد بود روحانیت مرجعیت خود را از دست داده
و باید به این جوانان یک چیزی بدهند تا داخل بروند و این
را همان روز آقای هاشمی بیان میکردند.

بله .مگـــر آقای خاتمی رئیسجمهور نبـــود که تازهتر از
آقای هاشمی بود و مگر آقای موسوی نخستوزیر نبود؟
مگر آقای کروبی رئیس مجلس نبود؟ آقای هاشمی حتی
نقلقولهایی را بیان میکرد که عجیب و غریب بود.
وقتی روز ۲۷خرداد نزد ایشان رفتیم -دو بار با آقای هاشمی
دیدار داشـــتیم و دیدار بعدی در روز  ۳۱خرداد بود -آقای
هاشمی شاهد مثال برای تقلب آورد و اذعان داشت آقای
ریشهری خاطرهای را ذکر کرد .خاطره این است که یکی
از افراد آستانه حضرت عبدالعظیم (ع) به کهک رفته که به
پدر خود سر بزند .پدر ایشان در منزل نبود و بعد از مدتی
پدرش آمده و سرانگشت پدر ایشان طبق رسم انتخابات
جوهری بوده و شناســـنامهاش نیز در دستش و گفته بود
رای به احمدینژاد دادم و  ۵۰هزار تومان پول گرفتم.
این خاطره را آقای هاشـــمی میگفتند برای  ۱۵خرداد و
یـــک هفته قبل از انتخابات بود .ما یاد گفته آقای کروبی
میافتیـــم که میگفت صندوقهایـــی از خارج آوردند و
دوجداره اســـت و در یک جدار رای را از پیش پر میکنند.
حرفهای نادرســـتی بود که وقتی کـــم میآوردند بیان
میکردند .اینجا آقای هاشـــمی وقتی این حرف را زدند،
متحیر شـــدیم .مگر میشـــود به کسی یک هفته قبل از
انتخابات ۵۰هزار تومان پول بدهند و فرد شناسنامه را ببرد
و رای بدهد .این را گزارش کردیم و در وزارت اطالعات دنبال
شد.درجلسهایکهجلسهمجمعتشخیصمصلحتنظام
بود ،آقای اژهای رو به آقای هاشمی گفت نقلی که از قول
آقای ریشهری بیان کردید ،نقل صحیحی نیست .آقای
ریشـــهری گفتند از قول من چه چیزی نقل شده است؟
همین ماجرا را آقای اژهای تعریف کرد و آقای ریشـــهری
گفتنـــد من کی این را بیان کردم؟ و اصل موضوع را انکار
کردند .حاال چه کســـی القا کـــرده و چه بوده را بگردید و
پیدا کنید.
این حرف از زبان آقای هاشـــمی بیرون میآمد که قدمت
او در انقالب و محوریت او در انقالب بسیار بود و این حرف
کوچه بازاری و داخل تاکســـی نیست که کسی از سختی
زندگی به درد بیاید و حرفی را بیان کند .یک سیاستمدار
کشور این حرف را بیان کرد .ببینید چه اتفاقی رخ داد که
میگوییم فتنه بود.

لذا بحث فتنه ،یک جریان در مقابل یک نفر نیست .بحث
یک جریان به دنبال قدرتطلبی است و بحث سناریویی
است که آمریکا نوشته تا از این زیادهخواهی و این فرصت
نهایت بهرهبرداری را داشته باشد.

هر چه بود! چه خود ایشان و چه اطرافیان ایشان باشد ،این
اتفاق واقعیت دارد .البته دفتر ایشان گفت آقای هاشمی
چنین صحبتی نکرده است.

آقـــای مصلحی مـــواردی را مطرح کردند که ســـران فتنه با
خارجیها در ارتباط بودند .مثال با ســـفیر آلمان و ســـفیر
انگلیس در ارتباط بودند .شـــما که این بررســـیها را انجام
دادید ،جمعبندی چه بود؟ این جلسات بود؟

تاثیرات اطرافیان بود؟

هاشمی معتقد بود روحانیت مرجعیت خود را از
دست داده
میتوان گفت نامه بدون سالم ایشان از اینجا نشات گرفته
است؟

نامه بدون ســـام را هم ذکر میکنم .اما درخصوص این
خاطرهگویی ،من در نطقی در مجلس آقای ابوترابی را به
شهادت گرفتم و چهار نفری را که در صحن بودند نیز نام
بردم و به شهادت گرفتم .گفتم من حرفی را بیان میکنم
که هر  ۶نفر شنیدهایم .اگر اشتباه میکنم ،بگویید اشتباه

 ۹دی را باید زنده نگه داشـــت تا پرچم بصیرت و
آگاهی در جامعه برافراشته بماند

به نظرم این اتفاقات باعث شـــد در مسیر انقالب به رشد
و کمال برســـیم .االن با گذشته متفاوت هستیم .بصیرت
و آگاهی و شـــناخت مردم با گذشته متفاوت است .این ۹
دی را باید زنده نگه داشـــت که پرچم بصیرت و آگاهی در
جامعهبرافراشتهبماندواینمشعلروشنگریروشنبماند.

جزئیات نظر مقام معظم رهبری در انتشـــار نامه
بدون سالم هاشمی
درخصوص نامه بدون ســـام آقای هاشـــمی به مقام معظم
رهبری توضیح بفرمایید.

در جلسه با آقای هاشمیرفسنجانی گفتیم کاش این نامه
را با این شکل نمیدادید یا نامه را که دادید ،الاقل منتشر
نمیکردید .دادن نامه به رهبری مشکلی نداشت ،اما چرا
این را روز چهارشنبه رسانهای کردید؟ ایشان گفت منتظر
ماندم تا نظر رهبری را بگیرم .وقتی این نظر تا ســـاعت دو
نیامد ،من این را منتشر کردم.
گفتم مگر قراری با رهبری گذاشته بودید؟ گفت خیر .نکته
دوم اینکه ایشان گفتند رهبری به من گفتند ایکاش نامه
را منتشر نمیکردید و اگر از من مشورت میخواستید ،من
میگفتماینرامنتشرنکنید.اگردقتبفرمایید،همهاینها
جرقههای ماجرا بود.

فتنهگران به دنبال قدرت طلبی بودند

وقتی آمریکاییها قصد دارند با سران فتنه جلسه بگذارند،
به اینها نمیگویند ما سناریویی داریم و میخواهیم کشور
را به آشوب بکشیم .با اینها از موضعی وارد میشوند که ما
میخواهیم درخصوص توسعه دموکراسی در کشور شما
تالش کنیم .از این زاویه وارد میشوند و حرف میزنند.

آیا باالتر از دیدار خاتمی با «جرج سوروس» سند
میخواهید؟
دیدار قطعا وجود داشته است .پدر همه انقالبهای رنگی
جرج سوروس است که با پول خود در کشورهای مختلف

