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  مقدمه

تحوالت سیاسی کشور در نیمـه اول آغـازین سـال دهـه چهـارم عمـر       
انقالب ودر جریان رقابتهای دهمین دوره انتخابـات ریاسـت جمهـوری    

ام اسالمی در وحوادث بعد از آن، به آزمونی برای سنجش قابلیتهای نظ
  .مواجهه با طیف متنوعی از تهدیدات و فشارهای دشمن تبدیل گردید

دشــمنان انقــالب اســالمی کــه در ایــن مرحلــه ازتقابــل بــا نظــام 
پشـیمان شـدگان   «و » انقالبیون فرسـوده «اسالمی، همراهی برخی از 

به هیجانات اجتماعی برخاسـته   ءرا با خود داشتند، با اتکا» از مبارزه
سـال گذشـته را در    30انتخاباتی، کوشیدند تا ناکـامی هـای   از شور 

یکی دو ماه بعد از انتخابات جبران و به زعم خود شکسـت و تسـلیم   
  .انقالب اسالمی را جشن بگیرند

غربیها که در سـالهای اخیـر تجربـه مـوفقی در تغییـر نظامهـای       
سیاســی بعضــی از کشــورهای بلــوک شــرق بــا اســتفاده از الگــوی 

را داشتند بـرای مقابلـه بـا نظـام اسـالمی تمـامی       "لین کودتای مخم"
توان سخت افزاری و نرم افزاری و تجربیات تغییر در دیگـر نظامهـا   
را بکار گرفتند تا از ایـن طریـق بتواننـد بـا شکسـت وتسـلیم انقـالب        

. ها ومسائل دشوار خود را در خاورمیانـه حـل کننـد    اسالمی، بحران
قالبی ایـران و هـدایت هوشـمندانه و    اما ایستادگی مردم مسلمان و ان

مدبّرانه مقام معظم رهبری، توطئـه دشـمن را بـه شکسـت رسـاند و      
ارتباط پنهان میان فعاالن داخلی با دشـمنان قسـم خـورده انقـالب را     

  .آشکار ساخت
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مجموعــه حاضــر بــا نگــاهی بــه تحــوالت سیاســی کشــور در 
هـای   در ماه» کارگزاران فتنه«های  آستانه انتخابات و غائله آفرینی

بعــد از انتخابــات بــه  تحلیــل اقــدامات و عملکــرد دشــمنان نظــام   
  .اسالمی پرداخته است

  
  
  

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 

 

9 

 
 
 
 
 

  فصل اول
  
  

  نقش غرب در حوادث اخیر از دیدگاه مقام معظم رهبری
مقابله قدرتهای غربی با نظام جمهوری اسالمی که پس از انتخابات اخیر در 

در تعارض بنیادین مبانی فکری انقالب تجلی یافت، ریشه » جنگ نرم«قالب 
سـال   30اسالمی  با لیبرالیسم حاکم بر کشورهای غربـی داشـته و در طـول    

در یک بررسی اجمالی .گذشته در ابعاد و اشکال مختلف استمرار یافته است
راهبـرد زیـر در دسـتور کـار      3سال گذشته انقالب اسالمی  30از تحوالت 

  :ظام جمهوری اسالمی قابل ردیابی استغرب برای مهار و یا فروپاشی ن
  ـ تغییر ساختار1
  ـ جلوگیری از دستیابی به اهداف نظام اسالمی 2
  ـ تغییر رفتار3

قدرتهای غربی و به ویژه آمریکا در هر مقطع از تاریخ انقالب اسـالمی  
برای تحقق اهدافشان بر علیه نظام اسالمی روشها و ابزار متفـاوتی را بـرای   

ی فوق بکار گرفته اند که در این میان مـی تـوان بـه تـالش     تحقق راهبردها
برای تجزیه ایران در روزهای آغازین انقالب اسـالمی، هـدایت کودتاهـای     w
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سـال جنـگ، تحـریم اقتصـادی،      8مختلف در سالهای اولیه انقالب، تحمیل 
  .اشاره کرد... تهاجم فرهنگی گسترده و

و یـا تسـلیم هـر نظـام     اگر چه هر یک از این توطئه ها برای فروپاشی 
سیاسی کفایت می کرد، اما بنیان قوی فکری انقالب اسالمی و هدایت هـای  

و مقام معظم رهبـری از یـک سـو و حضـور     ) ره(هوشمندانه حضرت امام 
سـال   30مردم مسلمان و انقالبی ایران در صـحنه از سـوی دیگـر در طـول     

، بلکـه نظـام   گذشته نه تنها به خنثی شدن ایـن توطئـه هـا انجامیـده اسـت     
جمهوری اسالمی طی این مدت قدرتمند تـر از گذشـته توانسـته اسـت بـا      
دستیابی به اهداف واالی خود در شکل دهی یک نظام سیاسـی قدرتمنـد و   
رسیدن به قله های باالی علمی و صنعتی، به نظامی الگـو در سـطح جهـان    
 تبــدیل و پایگــاه خــود را هرچــه بیشــتر در میــان قلــوب مــردم مســلمان و

  .مستضعف منطقه  تثبیت کند
شکست الگوهای سنتی تغییر ساختار و یا فروپاشی از طریق فشـارها و  
تحریم اقتصادی سیاسی، تمرکز قدرتهای استکباری و دستگاههای رسانه ای 
آنها را بر تغییر رفتار و تحول درونی نظام جمهوری اسـالمی متمرکـز کـرده    

حرکـت نظـام اسـالمی از طریـق      که تالش آنها برای اثر گذاری بـر فرآینـد  
  .تحوالت پس از انتخابات اخیر جلوه ای از آن است

بر این اساس مقام معظم رهبری در طی سال گذشته با شـناخت عمیـق   
از توطئه های دشمن، با فرهنگ سا زی و هدایت مردم بـه ویـژه جوانـان و    

ایـران  نخبگان کشور کوشیده اند تا با ریشه یابی دالیل مخالفتهای غـرب بـا   
اسالمی، راهبرد آنها در مواجهه با انتخابات هشتم ریاست جمهوری را قبـل  

  .و بعد از انتخابات تبیین نمایند
w  تبیین دالیل مخالفتهای غرب علیه انقالب اسالمی : الف
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شاخصه های مـورد انتظـار بـرای تثبیـت وتقویـت موقعیـت نظـام        : ب
  و انتخاب دولتمردان اسالمی
  غرب نسبت به انتخابات دهم تا قبل از انتخابات سیاست های تبلیغی :ج
  تاثیر حضور شکوهمند مردم در انتخابات برراهبردهای دشمن: د
موج سواری بر اعتراضات نامزد ها وهـدایت آشـوبها بـرای اجـرای     : ه

  در ایران انقالب مخملى
  جنگ نرم و شاخصه آن در سیاست های تبلیغی غرب :و
 هشدار به بیگانگان: ز
  
  بیین دالیل مخالفتهای غرب علیه انقالب اسالمی ت: الف

یکی از راهبرد های غرب در مواجهه با انقالب اسالمی تنزل سطح تعامالت 
به مسایلی نظیرحقوق بشر ویا پرونده هسته ای ایران است تـا ازایـن طریـق    

امـا مقـام معظـم    . بتواند اهداف اصلی خود را از فشار بر ایـران پنهـان کنـد   
طع مختلف با روشنگری هـای خـود اهـداف پنهـان دشـمنان      رهبری در مقا

ایشـان در دیـدار   . غربی از این فشارها ویا تهدیدات را آشکار سـاخته انـد   
در   تشـکلهاى مختلـف دانشـگاهى    آمـوزان و دانشـجویان و   جمعى از دانش

  :می فرمایند 1387بان سالى سالروز سیزده آ آستانه
دیگـرى   ار، با آمریکا، با دولتهاىنظام جمهورى اسالمى با دنیاى استکب«

اختالف بر سر چیست؟ ایـن  . از بلوک استکبار، معارضات و اختالفاتى دارد
دعوا سر چیست کـه امـروز وقتـى تحلیلگـران تحلیـل      . مهمى است ى نکته

ى  گوناگون دنیا کـه آمریکـا وارد میشـود، گوشـه     میکنند، میگویند در مسائل
دارد؛ چرا؟ علت چیست؟ ما هـم   انچشمى به جمهورى اسالمى و ملت ایر

بسـیارى از مشـکالت    بینـیم  وقتى به مسائل داخلى خودمان نگاه میکنیم، مى
چـرا؟   هاست؛ ى تحمیل آمریکائى ملت و کشور ما به طرق مختلف، از ناحیه

  .علت چیست؟ بایستى این را با نگاه دقیق جستجو و پیدا کرد
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دو کشور بـا همـدیگر   خوب، . ى سیاسى نیست چند مسئله دعوا بر سر
نشینند بـا مـذاکره ایـن     باشند که مى سر مسائلى ممکن است اختالف داشته

جمهـورى اسـالمى و دولـت     ى مسـئله . اختالف را حل میکنند؛ تمام میکنند
مسـئله   ى دیگـرى اسـت؛   مسـئله، مسـئله  . مستکبر آمریکا از این قبیل نیست

ى آمریکا از بعـد از   تحدهمسئله این است که رژیم ایاالت م. تر است اى ریشه
البتـه آن روز  . ى ابرقـدرتى مطلـق دنیـا را داشـت     جهانى دوم، داعیـه  جنگ

ى رقابت بـین آمریکـا و شـوروىِ آن     اما این مسئله شوروى در مقابلش بود،
آمریکـا میخواسـت بـر روى تمـام     . نبود روز صرفاً رقابت بین دو ابرقدرت

عظیم و حساسـى کـه بـه     ى منطقهعمالً هم . منابع حیاتى عالم دست بگذارد
در  - ى نفـت  منطقـه  -آن خاورمیانه میگویند و شمال آفریقا و خلیج فـارس  

. نفت، خون حیاتبخش تحرک دنیاى امـروز اسـت  . ى اقتدار آمریکا بود پنجه
ى تولیـد،   چه بشود، نمیدانیم؛ اما امروز و توى این دنیا، نفت مایـه  حاال فردا

ى حیـات بـراى خیلـى از     روشنائى و در واقع مایه ى نور و مایه ى گرما، مایه
ها نیست، تولیـدات نیسـت، تجارتهـا     کارخانه اگر نفت نباشد،. کشورهاست

اعظم این نفت تـوى ایـن    حاال بخش. نفت یعنى خون؛ یعنى زندگى. نیست
مهم اسـت   تسلط بر اینجا. اى که اسمش خاورمیانه است منطقه است؛ منطقه

  .ا کرده بودکه آمریکا هم تسلط پید
در اطراف . داشت؛ پایگاه اصلى استکبار در وسط خاورمیانه، ایران قرار«

. نحوى در اختیار آمریکا بودند ایران کشورهاى مختلفى بودند که هر کدام به
ها غلبه  اما آمریکائى هائى کرده بود، اندازى شوروى البته در این خالل دست

مخصوص این  ورزى البته طمع. ردداشتند و این روال باید ادامه پیدا میک
ها در آمریکاى التین، در آفریقا،  آمریکائى. منطقه و مخصوص نفت هم نبود

که حاال جاى تفسیر آن نیست؛ یک  ـشرق آسیا و در جاهاى مختلف  در
مشغول تحکیم قدرت خودشان  -عرض خواهم کرد  ها وقتى به شما جوان w
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را تقویت میکردند و رقبایشان  هروز سلط بودند و پیش هم میرفتند و روزبه
  .کشیدندی روز عقب م روزبه
روزافزونىِ اقتدار استکبارى و در حساسـترین   ى در وسط این بحبوحه«

آمد که مهمترین شعار ایـن انقـالب    نقطه، انقالب اسالمى در ایران به وجود
انقـالب اسـالمى ایـن    . بود مقابله با ظلم و استکبار بود؛ دفاع از حقوق ملتها

یـک روز  . کشـید  ى آمریکا بیـرون  ى اصلى یعنى ایران را از زیر سیطره نقطه
ها توى همین کشور شما، توى همـین تهـران شـما، تـوى منـاطق       آمریکائى
ى نقاط حساس، آدم داشتند؛ در نیروهاى مسـلح، در   کشور، در همه مختلف

و دارائـى، در بخشـهاى حسـاس سیاسـت، در      بخشـهاى مربـوط بـه مالیـه    
خـودِ شـاه مملکـت    . بودند کاره ها همه امنیت، عناصر و آدمهاى آنبخشهاى 

میکرد،  ى امور هاى کشور بود و دخالت در همه ى دستگاه هم که رئیس همه
هـا چیـزى    اگـر آن . گوشش به دهـان سـفیر آمریکـا و سـفیر انگلـیس بـود      

گـاهى  . اصرار داشتند، او ناگزیر، خواه و ناخواه، اطاعت میکرد میخواستند و
از یـک چنـین   . بود اطاعت کند و اطاعت میکـرد  نمیخواست، اما مجبور هم

ى مهمى بود؛  خوب، این خیلى حادثه .ها بیرون رانده شدند اى آمریکائى نقطه
  ».کوچکی نبوداین زخم 

دستĤورد هـای ایـران در سـالهای اخیـر وتـأثیر       س با اشاره بهپایشان س
  :ایندحرکت انقالب اسالمی در میان ملل دیگر می فرم

. ایـن، زخـم کـوچکى نیسـت    . افتـاده  ى بزرگى اتفاق یک چنین حادثه«
و انقالبـى، پیشـرفت    بقاى نظام اسالمى. قضیه به اینجا هم خاتمه پیدا نکرد

در  هـاى مختلـف؛   نظام انقالبى، فتوحات گوناگون نظـام انقالبـى در عرصـه   
هـاى   هـاى علمـى و در عرصـه    ى نظامى مثل دفاع مقدس، در عرصـه  عرصه

روز اثـر گذاشـت و    سیاسى روى ملتهاى دیگر، روزبـه  گوناگون اجتماعى و
ملتهاى مسلمان که دلهایشان پر بـود   ملتهاى این منطقه و -ملتهاى دیگر هم 
اى اتفـاق افتـاده، کأنّـه     حادثـه  وقتى دیدند در ایران چنین ـو رهبر نداشتند  
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ى اسـالمى، رهبـرى   رهبر لذا ملتها به نظام اسالمى، به. ها بود حکایت دل آن
دلباخته شدند کـه   و به نظام جمهورى اسالمى) رضوان اللَّه تعالى علیه(امام 

دنیاى  از غرب ـامروز هم ملتها در دنیاى اسالم  . امروز هم همین جور است
بـا چشـم اعجـاب و     -اسالم بگیرید، تا شرق دنیـاى اسـالم؛ در همـه جـا     

ها هـم   این. حرکت نگاه میکنندحالت غبطه، به ملت ایران و این  تحسین، با
ى آمریکا براى مخالفـت بـا    تر میکرد و این، انگیزه عمیق ها را زخم آمریکائى

  ».جمهورى اسالمى است
مقام معظم رهبری آنگاه با اشاره به اهداف اصلی آمریکا وغرب از ایـن  

  :فشارها به ایران می فرمایند
باال کند و اظهـار   آمریکا میخواهد نظام جمهورى اسالمى دستهایش را«

ى عوامـل   که کرده است، پشیمان شود و در مجموعه خستگى کند؛ از کارى
نظـام  . روان نظام طـاغوت قـرار بگیـرد    دنباله پروردگان و و مزدوران و دست

ملت ایران میخواهد، این اسـت کـه    آنچه آمریکا از. استکبار این را میخواهد
ى خـودش را از   آمـده  بـه دسـت  ملت ایران وابستگى را قبول کند، استقالل 

 هـا از  آن. دست بدهد و به دست خودش دوباره تسلیم قدرت آمریکا شـود 

براى . آورند، براى این است ملت ایران این را توقع دارند و فشارهائى که مى
که دولتهاى جمهورى اسالمى را خسته کنند، ملت را خسته کننـد؛   این است

ت، ما خسته شدیم؛ دولتها هـم عقـب   دیگر بس اس در بین راه، ملت بگویند
که در گذشته با این کشـور داشـته و    اى را بنشینند، تا آمریکا باز همان شیوه

ــد   ــال کن ــر دارد، دنب ــورهاى دیگ ــا بعضــى از کش ــروز ب ــال  آن .ام ــا دنب ه
  1».اند وابستگى

                                                 
ى  در آستانه  تشکلهاى مختلف دانشگاهى آموزان و دانشجویان و دیدار جمعى از دانشـ در  1

 1387/08/08 سالروز سیزده آبان
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مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاه علم وصـنعت  
به ابعاد دیگری از ریشه های مخالفتهای غـرب اشـاره   1387ال نیز درآبانماه س

  :ها در نظام اسالمی می فرمایند»اثبات«ها و"نفی "نموده وضمن بیان 
ناپـذیر اسـتکبار و در رأس آنهـا آمریکـا و      علت دشمنى عمیق و آشتى«
صهیونیستى دنیا با جمهورى اسالمى، این حرفهائى که گاهى گوشه  ى شبکه

چیزهائى که آنها شعارش را میدهند، چه تصوراتى  چه -یشود و کنار گفته م
این است که جمهـورى اسـالمى    مسئله. نیست -که بعضى در داخل میکنند 

  .»اثبات«با خود دارد، یک » نفى«یک 
ى قـدرتهاى   وسـیله  پذیرى، نفى تحقیر ملت بـه  استثمار، نفى سلطه نفى

دنیـا   الت قدرتهاى مسلطسیاسى دنیا، نفى وابستگى سیاسى، نفى نفوذ و دخ
در کشور، نفى سکوالریسم اخالقى؛ اباحیگرى؛ اینها را جمهـورى اسـالمى   

  .میکند قاطع نفى
اثبات هویت ملى، هویت ایرانى، اثبـات  : میکند اثبات یک چیزهائى را هم

تالش براى دسـت پیـدا کـردن بـر      ارزشهاى اسالمى، دفاع از مظلومان جهان،
هـاى دانـش؛    فـتح قلـه   ى دانش، و روى در مسئله الههاى دانش؛ نه فقط دنب قله

  .میکند اینها جزو چیزهائى است که جمهورى اسالمى بر آنها پافشارى
 ى این نفى و این اثبات؛ اینها دلیـل دشـمنى آمریکـا و دشـمنى شـبکه     

هـا کـم خواهـد     اگر نفوذ آمریکا را قبول کنیم، دشمنى. صهیونیستى دنیاست
ى بیگانگـان بـه طـرق مختلـف      ت ما به وسـیله شویم که مل شد؛ اگر راضى

دفـاع از ارزشـهاى اسـالمى را کنـار      تحقیر شود، دفـاع از هویـت ملـى یـا    
اینکـه میگوینـد   . شـد  ها به همین نسبت کم خواهد بگذاریم، مطمئناً دشمنى

 ایـد گـاهى   شـنفته . جمهورى اسالمى رفتار خود را عوض کند، یعنـى ایـن  

ى ایـران کـه    از قبیـل آمریکـا، دربـاره   مسئولین سیاسى کشورهاى مسـتکبر  
مـا نمیگـوئیم جمهـورى اسـالمى از بـین بـرود،       : میگوینـد  صحبت میکنند، w
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رفتارش را عـوض کنـد،   . عوض کند میگوئیم جمهورى اسالمى رفتارش را
  .این را میخواهند .یعنى این؛ یعنى از این نفى و از این اثبات دست بردارد

 ر آن اثبـات، جمهـورى اسـالمى   با همین ایسـتادگى در ایـن نفـى و د   

ى مجهز به انواع امکانات مواجه شود و در مقابـل   ى گسترده توانسته با جبهه
کند؛ همان حالتى که در هشت سال دفاع مقدس بود که شـرق و   او مقاومت

از کشورهاى عربى و همه، دست به دست هم  غرب و اروپا و ناتو و بعضى
ى آنهـا را   بـاالخره همـه   اسـالمى دادند علیه جمهورى اسالمى و جمهـورى  

سیاسـى   ى در عرصه. نشینى نکرد نشینى کرد و خود هیچ عقب وادار به عقب
و در سالهاى بعد از جنگ تا امروز همین معنا وجود داشته؛ یعنى جمهـورى  

ى عظیمـى کـه در برابـرش شـکل پیـدا       توانسته در مقابل این جبهه اسالمى
نـد، بلکـه پیشـروى کنـد و بـه دشـمن       نشینى نک عقب کرده، بایستد؛ نه فقط

  .افتاده این اتفاق. ضربه وارد کند
 شما وضعیت امروز آمریکا را در خاورمیانه نگاه کنید، پانزده سال قبـلِ 

او را هم نگاه کنید و ببینید وضع آمریکا در خاورمیانـه چـه جـورى اسـت؛     
ین، یـک  ى فلسـط  تر، ناکـامتر؛ در مسـئله   روز ذلیل منفورتر، روزبه روز روزبه

. لبنان، یک جور؛ در قضایاى عراق و افغانستان، یک جـور  ى جور؛ در مسئله
که عمدتاً هم آماج هـدف ایـن    -خاورمیانه  آمریکا در طرحهاى خودش در

ناکـام   -کشـورها باشـند    طرحها جمهورى اسالمى بود؛ بیش از آنچه که آن
. کنـد  مـت و جمهورى اسالمى توانست بایسـتد و مقاو . مانده؛ ضربه خورده
ى دوم و  ى اول انقالب یک جور، و دهه ها زیاد بوده؛ دهه خوب، البته توطئه

تفاصیلش را نمیرسم عـرض کـنم؛    -هاى گوناگونى بود  انقالب توطئه سوم
ى اصلى که هم دانشجوها، هـم دانشـگاهیان عزیـز،     نکته اما -وقت میگذرد 

او توجه کنند،  و هوشمندان باید به ى آحاد ملت، بخصوص نخبگان هم همه
را » اقتـدار ذاتـى  «ایـن   و» توانـائى «این است که نظام جمهورى اسالمى این 

آنهـا  . ایستادگى کند دارد؛ همچنانى که تا امروز در طول این سى سال توانسته
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ببرند؛ امـا   ى همتشان این بود که جمهورى اسالمى را نابود کنند و از بین همه
 "1.شد تر ز در بخشهاى مختلف قوىرو نه فقط نابود نشد، بلکه روزبه

 
تقویت موقعیت  شاخصه های مورد انتظار برای تثبیت و: ب

  نظام اسالمی و انتخاب دولتمردان
با توجه به راهبرد دشمنان بـرای شکسـت ویـا تغییـر رفتـار نظـام اسـالمی        
،ضرورت شناخت عمیق اهـداف وراهکارهـای آنهـا بـرای مقابلـه بـا نظـام        

معظـم لـه در همـین    .  برای نیروهای انقالب اسـت  اسالمی اولویت اصلی 
زمینه در دیدار با اساتید و دانشجویان دانشگاه علم وصنعت بـه دو ویژگـی   

  :نظام اسالمی اشاره کرده و می فرمایند ساخت حقیقى وساخت حقوقى، 
بایسـتى حفـظ   » ظرفیـت بقـاء  «، ایـن  »اقتدار«، این »توانائىِ ماندن«این «
تفاوت، ولـو بـا عـدم     ولو بى ـما هر جور عمل کنیم   اینجور نیست که .شود

باز هم همین ظرفیت مقاومت باقى بماند؛  ـو مهم   توجه به وظائف حساس
اش حفـظ کـرد،    معناى حقیقى کلمه نه، بایستى نظام جمهورى اسالمى را به

مند کـرد؛ تـا    ملت را بهره تا بتوان از منافع این ملت، از منافع این کشور، این
 .رسـاند  ایـن ملـت را بـه اوج ترقـى و آرزوهـا و آرمانهـاى خـودش       بتوان 

آنچه مهم است این است که نظام جمهورى اسالمى یک ساخت حقـوقى و  
دارد که آن قانون اساسى، مجلس شوراى اسـالمى، دولـت اسـالمى،     رسمى

است، که البتـه حفـظ اینهـا     ـکه مشاهده میکنید   همین چیزهائى ـانتخابات  
  .نیست ت؛ اما کافىالزم و واجب اس

همیشه در دلِ ساخت حقوقى، یک ساخت حقیقى، یک هویت حقیقـى  
ایـن سـاخت حقـوقى در حکـم     . دارد؛ او را باید حفظ کـرد  و واقعى وجود

هویت حقیقى در حکم روح است؛ در  جسم است؛ در حکم قالب است، آن
                                                 

  صنعت در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمىـ  2
1387/09/24  
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ـ    اگر آن معنا و مضمون تغییر. حکم معنا و مضمون است ن پیدا کنـد، ولـو ای
 اى خواهـد داشـت، نـه    ساخت ظاهرى و حقوقى هم باقى بماند، نـه فایـده  

دوامى خواهد داشت؛ مثل دندانى که از داخل پـوک شـده، ظـاهرش سـالم     
آن سـاخت  . با یـک جسـم سـخت در هـم میشـکند      است؛ با اولین برخورد

آن . روح این جسم اسـت  حقیقى و واقعى و درونى، مهم است؛ او در حکم
 عـدالت، : ت؟ همان آرمانهاى جمهورى اسـالمى اسـت  ساخت درونى چیس

کرامت انسان، حفظ ارزشها، سعى براى ایجـاد بـرادرى و برابـرى، اخـالق،     
مقابل نفوذ دشمن؛ اینها آن اجزاء سـاخت حقیقـى و بـاطنى و     ایستادگى در

اگر ما از اخـالق اسـالمى دور شـدیم،    . است درونى نظام جمهورى اسالمى
به انزواء انداختیم، اگر مردمى  ردیم، شعار عدالت رااگر عدالت را فراموش ک

کشور هم مثل خیلـى   کم گرفتیم، اگر مسئولین بودنِ مسئوالن کشور را دست
 از مسئولین کشورهاى دیگر به مسئولیت به عنوان یک وسیله و یـک مرکـز  

ى خـدمت و فـداکارى بـراى مـردم از      ثروت و قدرت نگاه کنند، اگر مسئله
زیسـتى،   ئولین کشور حذف شود، اگر مردمى بودن، سـاده مس ذهنیت و عمل

دادن، از ذهنیـت مسـئولین کنـار بـرود و      ى مردم قرار خود را در سطح توده
هـاى دشـمن    تجـاوزطلبى  حذف شود؛ پاک شود، اگـر ایسـتادگى در مقابـل   

 ها، ضعفهاى شخصى، ضعفهاى شخصیتى بر فراموش شود، اگر رودربایستى

لى مسئولین کشور حاکم شـود، اگـر ایـن مغزهـاى     المل روابط سیاسى و بین
بخشهاى اصلىِ هویت واقعى جمهورى اسالمى از دست برود  حقیقى و این

اسـالمى خیلـى کمکـى نمیکنـد؛      و ضعیف شود، ساخت ظاهرىِ جمهورى
مجلـس   :بعـد از مجلـس شـورا   » اسـالمى «خیلى اثرى نمیبخشد و پسـوند  

. هائى کارى صورت نمیدهـد شوراى اسالمى؛ دولت جمهورى اسالمى، به تن
است که مراقب باشیم آن روح، آن سـیرت از دسـت نـرود،     اصل قضیه این

به روح، معنا و . حفظ صورت و قالب فراموش نشود؛ دلمان خوش نباشد به
  .است این، اساس قضیه. سیرت توجه داشته باشید
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و من به شما عرض بکنم که تغییـر سـیرت، تغییـر آن هویـت واقعـى،      
هـا بـه ایـن، غالبـاً جلـب       توجه بعضـى . خیلى آرام حاصل میشود بتدریج و

یک وقتى ممکـن اسـت همـه    . جلب نمیشود ها توجهشان نمیشود، یا خیلى
چشم بینـاى  . دقت کرد خیلى باید. متوجه شوند، که کار از کار گذشته باشد

چشـم   و ـى دانشـگاهى    یعنى طبقـه  ـبین و روشنفکر جامعه   ى روشن طبقه
  ».ویان باید این مسئولیت را همیشه براى خودش قائل باشدبیناى دانشج
له سپس با اشاره به تالش دشمنان برای تغییر سیرت نظـام اسـالمی    معظم

فرمایند که به عنـوان اولـویتی اساسـی     برای حفظ آن بر نکات مهمی تأکید می
  :برای انتخاب خدمتگزاران شایسته در نظام اسالمی باید مورد توجه قرار گیرد

اسالمى، نظام اسالمى است در ظاهر و باطن؛ نه فقط نظام اسالمى  نظام«
حاال یـک شـرائطى در قـانون اساسـى بـراى رئـیس        صرف اینکه. در ظاهر

و  قضائیه و براى شـوراى نگهبـان   ى جمهور و براى رهبر و براى رئیس قوه
 اگرچـه اینهـا الزم   براى که و که معین شده؛ و چه و چه، اینها کافى نیسـت؛ 

کرد کـه   ها را باید مراقبت انحراف در هدفها، در آرمانها، در جهتگیرى. است
 ـو ایـن چیـزى اسـت کـه مـا در طـول ایـن سـالهاى طـوالنى           . پیش نیاید

درگیـرش بـودیم؛ جـزو     ـجنـگ و بعـد از رحلـت امـام       بخصوص بعد از
تالشـهاى  . گذشته، یکى همـین بـوده   ى هاى اساسى در این دو دهه درگیرى
معناى خـودش   ده است براى اینکه جمهورى اسالمى را از روح وزیادى ش

 هاى اند؛ به شکلهاى مختلف؛ چه در زمینه تالشهاى زیادى کرده. خارج کنند

هاى اجتمـاعى؛ از اظهـاراتى    هاى اخالقى، چه در زمینه سیاسى، چه در زمینه
در اى را هم مشاهده کردیم که  ما یک دوره. حرفهائى که زده شده که شده و

! علناً، جدائى و تفکیک دین از سیاست را اعـالن کردنـد   مطبوعات ما رسماً،
سیاست را که اساس جمهـورى اسـالمى و    ى یکى بودن دین و اصالً مسئله

در دورانى، ! این باالتر؟ از. اساس حرکت عمومى مردم بود، زیر سؤال بردند
جبـار و سـفاک    در مطبوعات ما دیده شد که صریحاً، علنـاً، از رژیـم ظـالم،   
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 براى اینکه چنین حالتى پیش نیاید و براى برخورد با ایـن ! پهلوى دفاع شد

انحراف، میشود با برجسـته کـردن مرزهـاى اعتقـادى و فکـرى و سیاسـى،       
شاخصـهاى هویـت اسـالمى بایسـتى معلـوم      . گرفت جلوى این انحراف را

 مسئوالن، شـاخص کـار و   زیستى طلبى، شاخص ساده شاخص عدالت: باشد
 وقفه، شاخص ایسـتادگى  تالش مخلصانه، شاخص طلب و پویائى علمى بى

. ى بیگانگان، شاخص دفاع از حقوق ملى ورزى و سلطه قاطع در مقابل طمع
دفاعِ شجاعانه کردن یک شاخص اسـت؛ مثـل همـین حـق      از حقوق ملت،

ى  ها نیاز کشور ماست؛ تنها مسئله ده این یکى از. اى ى هسته اى؛ مسئله هسته
شد، ملـت هـم ایسـتادگى     ا نیست؛ اما وقتى دشمن روى این نقطه متمرکزم

ملـت   اى که دشمن روى او تمرکز پیدا کـرده اسـت، اگـر    در این نقطه. کرد
نشینى کنند و از این حق قطعى و روشن  نشینى کند، اگر مسئولین عقب عقب
انـدازى بـه حقـوق ملـى بـراى       کنند، بدون تردید راه براى دست نظر صرف

  .شد من باز خواهددش
در انقالب ما ایـن نکتـه   . اجتناب از اشرافیگرى؛ یعنى ضد ارزش کردن

ایـن در  . ها سعى کردنـد کمرنـگ کننـد    داشت؛ این را بتدریج بعضى وجود
اشـرافیگرى و  . دارد، در مسـائل روانـى مـا اثـر دارد     مسائل اقتصادى ما اثـر 

نـى افـرادى در   یع. در انقـالب  گرایش به اشرافیگرى، یک ضـد ارزش بـود  
شوند، یا از آنهـا   سطوح مختلف بودند که از اینکه به اشرافیگرى نسبت داده

 چیزى دیده شود که جزو خصوصیات اشرافیگرى باشـد، بشـدت اجتنـاب   

ى اول متعهد به این قضیه هسـتند و بایـد    مسئولین کشور در درجه. میکردند
وج ضـد ارزش  امروز خوشـبختانه همـان مـ   . تدریجاً ضعیف شد این. باشند

وجـود دارد؛ یعنـى دولـت، مسـئولین دولتـى       کردن اشـرافیگرى، بحمداللَّـه  
خوبى است؛ نعمت بزرگـى   زیستند، مردمى هستند و این خیلى فرصت ساده
w  .این یکى از شاخصهاست. است
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ارزش . یکـى دیگـر از شاخصهاسـت    ى ارزش جهاد و شـهادت،  مسئله
ى  وسـیله  ائى بـود کـه بـه   ى چیزهـ  مجاهدت، مقام واالى شهادت، از جمله

جهاد را زیـر سـؤال بردنـد،    . زیر سؤال رفت ـکسانى، دستهائى   ـعناصرى  
. این، یکى از شاخصهاست؛ باید برجسـته شـود  . زیر سؤال بردند شهادت را

بـه جهـاد و مجاهـدان بایسـتى جـزو بخشـهاى        احترام به شـهیدان، احتـرام  
ى اسالمى به جهاد و جمهور .ى پرچم جمهورى اسالمى قرار بگیرد برجسته

  .شهادت شناخته میشود
ها اسم مردم را  بعضى. به مشارکت مردم ى واقعى اعتماد به مردم، عقیده

بعضى اسـم مـردم را   . ندارند آورند؛ اما حقیقتاً اعتقادى به مشارکت مردم مى
بـر اعتمـاد بـه     بناى جمهورى اسـالمى . آورند؛ اما به مردم اعتماد ندارند مى

  .د به مشارکت مردم استمردم و اعتقا
در مقابـل دشـمن   . جزو شاخصهاسـت  شجاعت در برابر هیبت دشمن،

بالهاى بزرگ  اگر مسئولین کشور احساس رعب و خوف بکنند، بر سر ملت
ى علت  آن ملتهائى که ذلیل و مقهور دست دشمن شدند، عمده. خواهد آمد

اعتمـاد بـه    شـجاعت الزم،  -ى ملـت   پیشروان قافله -بود که مسئوالن  این
گاهى در بین آحاد مردم عناصر مؤمن، فعال، فـداکار،  . نداشتند نفس الزم را

هسـتند، منتهـا مسـئولین و رؤسـا وقتـى خودشـان ایـن         ى به جانبازى آماده
بین میرود و ایـن ظرفیـت هـم نـابود      آمادگى را ندارند، نیروهاى آنها هم از

حسین مورد غارت  طانى شاه سل آن روزى که شهر اصفهان در دوره. میشود
قرار گرفت و مردم قتل عام شدند و حکومت باعظمت صـفوى نـابود شـد،    

از افراد غیور بودند که حاضر بودند مبارزه و مقاومت کننـد؛ امـا شـاه     خیلى
ها  اگر جمهورى اسالمى دچار شاه سلطان حسین. بود سلطان حسین ضعیف

ارت ندارند؛ در خود که جرأت و جس بشود، دچار مدیران و مسئوالنى بشود
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و قـدرت   احساس قـدرت نمیکننـد، در مـردم خودشـان احسـاس توانـائى      
  1».نمیکنند، کار جمهورى اسالمى تمام خواهد بود

 

سیاست های تبلیغی دشمنان نسبت به انتخابات دهم : ج
  تا قبل از انتخابات

سیاست تبلیغی غـرب در مواجهـه بـا انتخابـات  دهـم ریاسـت جمهـوری         
 ه ابتدا برکاهش مشارکت وبرگزاری سرد انتخابات متمرکـز و همچون گذشت

مقام معظـم رهبـری در   .بود اول، هدفشان تعطیل شدن انتخابات ى در درجه
  :فرمایند این زمینه می

مقابل چشـم دشـمنان    انتخابات یکى از آزمونهاى بزرگ ملت ایران در«
 پـیش، از حدود یک سال . است؛ به همین جهت روى انتخابات ما حساسند

دستگاههاى تبلیغاتى دشمنان ملت ایران، با یک شیب مالیمى شروع کردنـد  
انتخابات حرف زدن و اقدام کردن و مطلب سـاختن؛ دسـتگاههاى    علیه این
روى . زنى و پیشـنهاد دادن  به خبرگیرى و گمانه شان هم مشغول شدند امنیتى

هاى گوناگون  وقتى به خبرهاى رسانه امروز هم شما. این انتخابات حساسند
اى نسبت به ملت ایـران   پردشمنى که بسیارى از اینها دل پرکینه و ـ  خارجى
تفـاوت نیسـتند و    بـى  نگاه کنید، خواهید دید نسبت به انتخابات مـا  ـدارند  

ایـن اغـراض چیسـت؟ در    . سعى میکنند اغـراض خودشـان را عمـل کننـد    
در . ت نباشـد اول، هدفشان تعطیل شدن انتخابات است کـه انتخابـا   ى درجه

انتخابات مجلـس شـوراى اسـالمى را بـه انـواع و       اى سعى کردند یک دوره
ى مـردان مـؤمن    نخواسـت و اراده  خداى متعـال . ها متوقف کنند اقسام حیله

در . بکلـى تعطیـل کننـد    از این مأیوسند که انتخابات را. نگذاشت؛ نتوانستند

                                                 
 ت،صنع در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمىـ  1
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. بشـود  برگـزار  ى بعد، هدفشان این است که انتخابات سـبک و سـرد   درجه
  .میخواهند ملت ایران حضور فعالى در انتخابات نداشته باشد

ى مقابـل   من به شما عرض میکـنم، درسـت در نقطـه    !ملت عزیز ایران
. انتخابات حضـور فعـالى داشـته باشـیم     ى ما باید در خواست دشمنان، همه

شاخصهاى رشد ملى ماسـت؛   انتخابات آبروى ملى ماست؛ انتخابات یکى از
ایران با شـور   وقتى ببینند که ملت. اى براى عزت ملى است تخابات وسیلهان

 و با شعور و با درک کامل و آگاهى پاى صندوقهاى رأى میرونـد، معنـایش  

گیـرى قائـل    چیست؟ معنایش این است ملت براى خود حق و توان تصمیم
ى کشور اثر بگـذارد و مسـئوالن کشـور و مـدیران      آینده است؛ میخواهد در

رئـیس جمهـور یعنـى انتخـاب رئـیس       انتخاب. لى کشور را انتخاب کنداص
بینیـد   و مـى . اوست ى مجریه و کسى که اغلب امکانات کشور در اختیار قوه

 اگر چنانچه رئیس جمهورى شور و نشاط و شوق و اراده داشته باشد، چـه 

مـن  . خدمات بزرگى را براى این کشور انجام میدهد؛ میخواهند ایـن نباشـد  
بـه  . باید اصرار داشته باشید که در انتخابات شرکت کنید همه: میکنمعرض 

ى انتخـاب ایـن شـخص یـا آن      انتخابـات، مسـئله   ى اول در نظر من مسـئله 
حضور شماست کـه  . شماست ى حضور ى اول، مسئله شخص نیست؛ مسئله

ملت ایران را  هاى نظام را مستحکم میکند، آبروى نظام را تحکیم میکند، پایه
از  ها زیاد میکند و دشمن را میکند، استقامت کشور را در مقابل دشمنى زیاد

طمع ورزیدن به کشور و از فکر ضربه زدن و توسعه و فساد و فتنه منصرف 
ى اول، شـرکت در   ى بسیار مهـم اسـت؛ پـس مسـئله     یک مسئله این. میکند

  1".انتخابات است
رقابتهای انتخاباتی رقابتهای تنگاتنگ نامزدها و شادابی مردم  در صحنه 

که حکایت از حضور حداکثری مردم در عرصه انتخابات داشت نگرانیهـایی  
را برای غربیها درآستانه انتخابات به دنبال داشت  به ویژه آنکـه بـر اسـاس    
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برآوردها ی آنها به دلیل احتمال پیروزی آقای احمدی نژاد، سیاستهای ایران 
می یافت، لذا در آسـتانه انتخابـات   همچون گذشته در مواجهه با غرب ادامه 

غربیها همچون بخشی از فعاالن سیاسی داخلی با طرح تقلـب در انتخابـات   
مقام معظم .کوشیدند تا انتخابات شکوهمند ایران را از پیش زیر سوال ببرند 

  :رهبری در افشای این راهبرد غرب می فرمایند
بدنام کـردن   ردند بهاز دو سه ماه قبل از این، رادیوهاى بیگانه شروع ک«

. ى انتخابات در کشورمان، براى بدبین کـردن مـردم   و مخدوش کردن چهره
ایـن یـک   : گـاهى گفتنـد  . این انتخابات نیست، انتصابات است: گفتند گاهى

ایـن کاندیـداها خودشـان    : حکومت است؛ گفتنـد  ى درون بازى کنترل شده
هم اختالف نظر دارنـد،  بینید با  مى دارند بازى میکنند؛ نامزدهاى مختلف که
در انتخابـات قطعـاً    :گـاهى گفتنـد  . اینها همه ظاهرسازى است، بازى است

این  ى مقصود از همه. تقلب انجام خواهد گرفت؛ هر وقتى یک چیزى گفتند
تخریبها یک چیز است و او اینکه میخواهند ملـت در انتخابـات، مشـارکت    

! عزیزان من: شما عرض میکنممن به . نکند؛ این را میخواهند قوى و نمایانى
ى  ملت تجربـه شـده و آزمـوده   ! و بیدار ایران ملت باهوش! ملت عزیز ایران

! هاى سخت عبـور کردیـد   گردنه ایران که در طول این سى سال از این همه
شما، بـا همـین    دشمن با همین حضور. ساالرىِ شما مخالفند بدانید؛ با مردم

 ى نظام را که مـردم هسـتند و   شتوانهمیخواهند پ. انتخاب شما مخالف است

واى به حـال  . آراء مردم است، از نظام بگیرند؛ میفهمند چه کار دارند میکنند
که نادانسته، از روى غفلت، همان حـرف آنهـا را تکـرار کننـد و      آن کسانى

آنهـا دارنـد امیـد را از مـردم     . داخل تحقق ببخشـند  همان مقصود آنها را در
اینکه توانسته در طول ایـن سـى سـال     رافراز است بهملت ایران س. میگیرند

نظام از صدر تا ذیل بـه   ى مسئولین بلندمرتبه. مسئولین را خودش معین کند
انتخـاب میشـود    ى مردم اند؛ رهبرى هم به وسیله ى مردم انتخاب شده وسیله

 ى انتخابات خبرگان، ریاست جمهورى، مجلس شـوراى اسـالمى،   با واسطه
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ن؛ این جزو افتخارات نظام است، میخواهند این را از مردم شوراهاى گوناگو
: من به شما عرض میکـنم . میدانند نظام با این مستحکم میشود بگیرند؛ چون

منـد   مند است، هر که بـه اسـالم عالقـه    نظام عالقه هر کسى به استحکام این
است، بـراى او عقـالً و شـرعاً واجـب      مند است، هر که به ملت ایران عالقه

  1».ت که در این انتخابات شرکت کنداس
  

پیامهای آن  تاثیر حضور شکوهمند مردم در انتخابات و: د
  برای دشمن

خرداد ماه که با مشارکت قریـب بـه   22پس از برگزاری انتخابات شکوه مند 
در صد واجدین شرایط همراه بود ودر نوع خـود در تـاریخ معاصـر کـم     85

 29در روز  های نمـاز جمعـه تهـران   خطبه نظیر بود ،مقام معظم رهبری در 
  :فرمایند خرداد  به پیامهای انتخابات برای بیگانگان  اشاره کرده ومی

ى سیاسى بـود؛   براى دشمنان شما یک زلزله! این انتخابات، عزیزان من«
در اکناف عالم یک جشن واقعى بود؛ یک جشن تـاریخى   براى دوستان شما

دم بیایند نسبت به ایـن نظـام و ایـن    مر در سى سالگى انقالب این جور. بود
این یـک جنـبش عمـومى و     !انقالب و آن امام بزرگوار اظهار وفادارى کنند

جمهـورى   مردمى بود براى تجدید پیمان با امام و بـا شـهدا؛ و بـراى نظـام    
ایـن  . اسالمى یک نَفَس تازه کردن، یک حرکت از نو، یـک فرصـت بـزرگ   

ى کسانى  همه. ى مردم عالم کشید خ همهمردمساالرى دینى را به ر انتخابات،
اسالمى هستند، دیدند مردمسـاالرى دینـى یعنـى     که بدخواه نظام جمهورى

ها و نظامهاى مستبد از یک  دیکتاتورى در مقابل. این یک راه سوم است. چه
طـرف دیگـر، ایـن     هاى دور از معنویت و دیـن از یـک   طرف، و دموکراسى

 که دلهاى مردم را مجذوب میکند و آنهامردمساالرى دینى است؛ این است 

                                                 
  1388/03/14)ره(بیانات در بیستمین سالگرد رحلت امام خمینی  ـ 2
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ایـن یـک نکتـه    . ایـن، امتحـان خـودش را داد   . را به وسط صحنه میکشـاند 
  .انتخابات ى این درباره

 خـرداد  22ى دوم در باب این انتخابات این اسـت کـه انتخابـات     نکته

نشان داد که مردم، با اعتماد و با امید و با شادابى ملى در این کشور زنـدگى  
این جواب خیلى از حرفهائى است کـه دشـمنان شـما در تبلیغـات      .ندمیکن

اگر مردم در کشور به آینـده امیـدوار   . آورند مى ى خودشان بر زبان مغرضانه
اگر به نظـام خودشـان اعتمـاد نداشـته      نباشند، در انتخابات شرکت نمیکنند؛

خابـات  آزادى نکنند، به انت باشند، در انتخابات شرکت نمیکنند؛ اگر احساس
ایـن   اعتمـاد بـه نظـام جمهـورى اسـالمى در     . روى خوش نشـان نمیدهنـد  

و من بعد عرض خواهم کرد که دشمنان همین اعتمـاد  . انتخابات آشکار شد
اند؛ دشمنان ملت ایران میخواهند همین اعتماد را در هم  گرفته مردم را هدف

خواهنـد  ى جمهورى اسالمى اسـت، می  بزرگترین سرمایه این اعتماد. بشکنند
میخواهند ایجاد شک کنند، ایجاد تردیـد   این را از جمهورى اسالمى بگیرند؛

که مردم کردند، تا این اعتمـاد   ى این انتخابات و این اعتمادى را کنند درباره
  .را متزلزل کنند

وقتى اعتمـاد وجـود نداشـت، مشـارکت      دشمنان ملت ایران میدانند که
شـد،   در صـحنه ضـعیف   ضعیف خواهد شـد؛ وقتـى مشـارکت و حضـور    

مشروعیت نظام دچار تزلزل خواهد شد؛ آنها این را میخواهند؛ هدف دشمن 
میخواهند اعتماد را بگیرند تا مشارکت را بگیرند، تا مشروعیت را  .این است

ایـن، ضـررش بمراتـب از آتـش زدن بانـک و      . بگیرند از جمهورى اسالمى
کـه بـا هـیچ خسـارت     چیزى اسـت   این، آن. سوزاندن اتوبوس بیشتر است
عظیمى اینجور  مردم بیایند در یک چنین حرکت. دیگرى قابل مقایسه نیست

بـه   مشتاقانه حضور پیدا کنند، بعد به مردم گفته بشود که شما اشتباه کردیـد 
  ».دشمن این را میخواهد. نظام اعتماد کردید؛ نظام قابل اعتماد نبود
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وهدایت  موج سواری دشمنان بر اعتراضات نامزد ها: ه
  در ایران انقالب مخملىآشوبها برای اجرای 

خرداد منشĤتحوالت عمیقی در عرصه سیاسی داخلـی وجایگـاه   22انتخابات 
لـذا ازهمـان روزهـای آغـازین پـس از      . نظام اسالمی درجهان معاصـر بـود  

انتخابات، تمام توان دستگاه دیپلماسی ورسانه ای غربـی در خـدمت شـعار    
تا از این طریق بستر آشوبها را در حمایت از ناامزد موهوم تقلب قرار گرفت 

   .های شکست خورده فراهم کنند
ــد       ــه رون ــاره ب ــا اش ــران ب ــه ته ــاز جمع ــای نم ــه  ه ــان در خطب ایش

موضعگیریهای دشمنان در ایام قبل وپس از انتخابات، تالش آنها در هدایت 
ته وبـا  آشوبهای پس از انتخابات را عامل اصلی در اوج گیری آشـوبها دانسـ  

  :اشاره به موضعگیری های سران کشورهای غربی می فرمایند
دو سه هفته، رفتار و گفتار دولتمردان آمریکا و دولتمـردان   بنده در این«

هاى نزدیک به انتخابات و آن  کردم؛ در این هفته چند کشور اروپائى را دنبال
عـد از  بعـد هـم ایـن دو سـه روزِ ب     روز انتخابات و شب بعـد از انتخابـات،  

شـروع انتخابـات    اول، قبـل از . یک وضع متغیر و متفاوتى داشت. انتخابات
ایجـاد   هایشان، دولتمردانشان، این بود که در اصلِ انتخابات جهتگیرى رسانه

البتـه همـین نتـائجى کـه از ایـن      . تردید کنند، شاید شرکت مردم کم بشـود 
هـا، هـم    ىهـم اروپـائ   -حاصـل شـد، همـین نتـائج را آنهـا هـم        انتخابات
این حرکت عظیم مردم را انتظـار نداشـتند؛    حدس میزدند؛ اما -ها  آمریکائى
بعـد از آنکـه ایـن    . نمیکردنـد  درصدى؛ چهل میلیـونى را بـاور   85این کارِ 

بزرگـى در   حضور عظیم دیده شد، اینها شوکه شـدند؛ فهمیدنـد چـه اتفـاق    
 جدید وفق بدهند؛ همایران افتاد؛ فهمیدند که باید خودشان را با این شرائط 

ى  در امور بین الملل، هم در امور خاورمیانه و جهان اسـالم، هـم در مسـئله   
مسائل ایران شوکه شدند؛ فهمیدنـد کـه سرفصـل جدیـدى در      در. اى هسته
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این . پیدا شد، که مجبورند این را بپذیرند مسائل مربوط به جمهورى اسالمى
ده شـد و از اینجـا مرتـب بـه     دی مال هنگامى بود که این حرکت عظیم مردم

کردند؛ از همان  شان اظهار تعجب ى ایادى خودشان مخابره شد و همه وسیله
 صبح جمعه این اظهارات شروع شد، آنجا هم برخـى از بازخوردهـاى ایـن   

  .اظهارات دیده شد
 وقتى اعتراض بعضـى از نامزدهـا را دیدنـد، ناگهـان احسـاس کردنـد      

صــت را مغتــنم شــمردند تــا بتواننــد ایــن فر. فرصــتى برایشــان پــیش آمــد
لحنشان از روز شنبه و یکشنبه عوض شد و وقتـى یـواش    .سوارى کنند موج

اجتماعات مردمى که بـه دعـوت نامزدهـا     یواش چشمشان افتاد به بعضى از
یواش یواش نقابهایشان کنار رفت  مثالً در خیابانها پیدا شدند، امیدوار شدند،

وزراى خارجـه و   چنـد تـا از  . نشـان دادن  و حقیقت خودشان را بنا کردنـد 
آنها  رؤساى دولتهاى چند تا کشور اروپائى و آمریکا حرفهائى زدند که باطن

از قول رئیس جمهور آمریکا نقل شد کـه گفتـه مـا    . را به انسان نشان میداد
از آن طـرف نامـه   . چنین روزى بودیم که مـردم بـه خیابانهـا بریزنـد     منتظر

ى به روابط کنند، ابراز احتـرام بـه جمهـورى اسـالمى      هعالق بنویسند، اظهار
  کدام را ما باور کنیم؟. را بزنند بکنند، از این طرف این حرفها

ى چنـد کشـور    دیپلماتهاى برجسـته  ـحاال عرض خواهم کرد   ـامروز  
تعارفات دیپلماتیک با ما حرف میزدنـد، نقـاب از چهـره     غربى که تا حاال با

از همـه هـم    را دارنـد نشـان میدهنـد    ى خودشـان ى واقعـ  برداشتند؛ چهـره 
  .انگلیس تر دولت خبیث

کـار افتادنـد و خـط     در داخل کشور هم عوامل این عناصر خارجى بـه 
 سوزى، اموال عمومى را تخریب خیابانى شروع شد؛ خط تخریب، خط آتش

هاى دکان مـردم را   آتش بزنند، حریم کسب و کار مردم را ناامن کنند، شیشه
ها را به غارت ببرند، امنیت مردم را از جانشان  اموال بعضى از مغازه بشکنند،
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این ربطى به . کنند؛ امنیت مردم مورد تطاول اینها قرار گرفت و مالشان سلب
ندارد، این مـال بـدخواهان اسـت، مـال مـزدوران       مردم و طرفداران نامزدها

. تغربى و صهیونیست اسـ  نشاندگان سرویسهاى جاسوسى است، مال دست
انـداخت،   این کارى که در داخل، ناشیانه از بعضى سر زد، اینها را بـه طمـع  

دار صهیونیسـت   یـک سـرمایه  (!) خیال کردند ایـران هـم گرجسـتان اسـت     
هـا و در   سال قبل از این، طبق ادعاى خـودش کـه در رسـانه    آمریکائى چند

مـن ده میلیـون دالر خـرج کـردم، در      بعضى از مطبوعات نقل شـد، گفـت  
. حکومتى را آوردم ستان انقالب مخملى راه انداختم؛ حکومتى را بردم،گرج

 احمقها خیال کردند جمهورى اسالمى، ایران و این ملـت عظـیم هـم مثـل    

مشکل دشمنان ما ایـن اسـت کـه    ! ایران را با کجا مقایسه میکنید؟. آنجاست
  1».ایران را نشناختند هنوز هم ملت

  
  های تبلیغی غربجنگ نرم و شاخصه آن در سیاست : و
اهللا خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیـدار رئـیس و    حضرت آیت 

فعلی دشمن با  در مقطع تأکید می کنند که خبرگان رهبری نمایندگان مجلس
 یک جنگ روانی که جنگ نرم نامیده می شود به مقابله با نظام اسالمی آمده

فرصت های نظام به  و در این جنگ هدف اصلی دشمن تبدیل نقاط قوت و
 .است نقاط ضعف و تهدیدها

ساله دشمنان علیـه نظـام اسـالمی    30ایشان با اشاره به کینه ورزی های  
  :یادآور می شوند

ی سی سـاله در ایـن انقـالب دارد؛ چیـز      یک سابقه ی با نظام، معارضه«
نظـام   هـر چـه مـا در   .بوده اسـت،   اَشکال معارضه گوناگون. جدیدی نیست

                                                 
 1388/03/29 معظم انقالب اسالمی خطبه های نماز جمعه تهران به امامت رهبر ـ 1

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


30

 

 

تر کنیم و پیشتر برویم  ی خودمان را عمیق می، توانستیم ریشهجمهوری اسال
 تر شده است ی دشمن هم پیچیده تر بکنیم، توطئه کارهایمان را پیچیده و

هـای   وقتی که نظام جمهوری اسالمی به نصابهای مشخصی در زمینه تا 
 های علمی، در های امنیتی، در زمینه اقتصادی، در زمینه های سیاسی، در زمینه

 ادامه پیدا خواهد کرد؛ بـه  )ها توطئه (های اخالقی نرسیده است، اینها زمینه

آنجا که رسیدیم، دشمن طبعاً مأیوس خواهد شد و واقعیت را به طور کامل 
  ».فتخواهد پذیر

  ماهیت جنگ نرم
مقام معظم رهبری با منتفی ندانستن جنگ نظامی دشمن خطر جنگ نـرم را  

  :سته و با تبیین ماهیت جنگ نرم  می فرمایندکمتر از خطر جنگ نظامی ندان
محتمل نیست ـ نمیگوئیم بکلـی منتفـی     امروز جنگ نظامی با ما خیلی«

دارد، از جنگ نظـامی   است، اما خیلی محتمل نیست ـ لکن جنگی که وجود
کمتـر   اگر خطرش بیشتر نباشد، کمتر نیست؛ اگر احتیاط بیشـتری نخواهـد،  

  .نمیخواهد
آیـد، مراکـز    من به سراغ سنگرهای مـرزی مـا مـی   در جنگ نظامی دش 

را سعی میکند منهدم بکند تا بتواند در مـرز نفـوذ کنـد؛ در جنـگ      مرزی ما
به او جنگ نرم گفته میشود در دنیا، دشمن به سـراغ   روانی و آنچه که امروز
 منهدم کند؛ آید که آنها را سنگرهای معنوی می

ها و ارکان  فتها، عزمها، پایهبه سراغ ایمانها، معر در جنگ نرم دشمن 
آید کـه اینهـا را منهـدم بکنـد و نقـاط       کشور؛ می اساسی یک نظام و یک

خود به نقاط ضعف تبدیل کند؛ فرصتهای یک نظـام   قوت را در تبلیغات
باید ابعـاد دشـمن و ابعـاد دشـمنی را بـدانیم تـا       . را به تهدید تبدیل کند

  .بر او فائق بیائیم بتوانیم
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دارد  د الهی داریم، کمک غیبی داریم بدون شک؛ این را انسانالبته ما مد
 مشاهده میکند؛ لکن ما مادامی که هوشیارانه، آگاهانه در میدان نباشیم، تدبیر

 ».الزم را به کار نبریم، کمک الهی به سراغ ما نخواهد آمد
در جنـگ  دشمنان نظام جمهوری اسـالمی، ایشان سپس خطوطی را که  
 :اینگونه بیان می فرمایند دنبال میکنندنرم 

امید را مخدوش کنند؛ مورد خدشه قـرار   های یکی این است که نشانه« 
هشتاد و پنج درصدی مردم،  حضور. بدهند، که از جمله همین انتخابات بود

یک چیز امید بخشی است، این جز اعتماد به این نظام و دل بسـتن بـه ایـن    
ی قـوت را   سعی شد این نقطه. افتادمعنای دیگری ندارد؛ و این اتفاق  نظام،

ی تردید،  ی امید را تبدیل کنند به مایه مایه ی ضعف؛ این تبدیل کنند به نقطه
  . ای است این کار خصمانه. ی یأس مایه

 ،سـاله   ی سـی  زیرساختهای کشور، پیشرفتهای علمی، تجربه ـ  تحکیم
 ،انداز  چشمسند ،ای در وسط میدان است تحصیلکرده نسل جوانِ پر انرژی و

ای که  های برجسته ی این نقاط مثبت، این قله همه. است های قوت اینها نقطه
  .امیدافزا هست، اینها را سعی میکنند در چشمها کمرنگ کنند اش همه

که حتماً وجود دارد، بزرگ کنند یا نقـاط   متقابالً نقاط ضعف کوچکیـ 
نمـایی   بـزرگ دارد   ضعف را ـ نمیگوئیم هم کوچک، نقـاط ضـعفی وجـود    

وقتـی یـأس وارد   . زور میخواهند این یأس را به جامعـه القـاء کننـد    کنند؛به
پویائی خواهد افتاد؛ افـراد مبتکـر، افـراد نخبـه، افـراد       جامعه شد، جامعه از

گیری میکنند، دست و دلشان به کـار   کناره جوان و پُر نشاط منزوی میشوند،
  .دست میرود ازنمیرود، مشارکتها کم میشود، پویائی جامعه 

دشمن، ایجاد تفرقه است؛ هر چه بتوانند، در هـر جـا    یکی از خطوط -
در ســطوح مختلــف؛ از مســئولین،  بتواننــد، در هــر ســطحی کــه بتواننــد؛
هـای   خـودِ گـروه   های روحانی، بین غیرمسئولین، آحاد مردم، بین خودِ گروه w
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 عی، و بـین دانشگاهی، بین خودِ جمعها و جمعیتهای واحدهای دیگر اجتما

  اینها با یکدیگر ایجاد اختالف کنند
از لوازم توجه  یکی. دشمن است منصرف کردن ذهن مردم از دشمنیِـ 

 و مالحظه برای ضربه نخوردن، دیدن دشمنی است که میخواهد به ما ضربه

  . بزند؛ از این ما را نباید غافل کنند
از یکـی   خط اغفالِ بخصـوص خـواص و نخبگـان از تـأثیر دشـمن،     ـ 

بینـیم شـعف عظیمـی کـه      چرا نمـی . خطوط القائی و تبلیغاتی دشمن است
میکند از آنچه که اینجا از اختالف مـا، از حـوادث گونـاگون، از     دشمن پیدا

آید؟ تشویق کننـد کسـانی را کـه عامـل      به وجود می بلوای بعد از انتخابات
ین جـز  خوب، ا! آورد آدمها اسم می آنجا، رئیس یک کشور بزرگ از. هستند

تمجید میکند از فـالن   آورد و ایجاد دشمنی است؟ از معارضین نظام اسم می
البته دشمنی او خالف انتظار ..ما تعجب کردیم(!) کس که آقا از شجاعت او 

باید جدول دشمن را کامل نکنیم؛ پازل . است نیست، غفلت ما خالف انتظار
 ».را کامل نکنیم دشمن

تالش دشمنان برای تفکیک جمهوریـت   مقام معظم رهبر ی با اشاره به
نظام از ا سالمیت آن ،  ویژگی های نظام جمهوری اسـالمی را اینگونـه بـر    

  :می شمارند
جمهوری اسـالمی ـ کـه از انقـالب اسـالمی برخاسـته اسـت ـ یـک          «

اسـالمی بـودن و مردمـی بـودن؛ هـم      : بعد است واحدی است که داری دو
اسالمی اسـت؛ چـون    است، چونو مردمی . اسالمی است، هم مردمی است

  دین مسئولیت همگانی است؛ . اسالم دین جامعه است
بگـوئیم   ؛ یک منظومه است، یک مجموعه است، یا» جمهوری اسالمی«

واحدِ دارای ابعادی است که این ابعاد باید با همدیگر مـورد مالحظـه قـرار    
از ایـن  هـر کـدام   . تنیدگی باید حفـظ بشـود   و با هم باشد؛ این درهم بگیرد

 .و مجموعه تضعیف شده است جهات تضعیف بشود، کل
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 ی والیت هم پایبنـدی بـه همـین مجموعـه اسـت؛ چـه والیـت        مسئله

ی والیـت معصـومین و    ، چه والیت فقیه که دنباله)علیهم السّالم(معصومین 
ی پایبندی بـه ایـن مجموعـه و رعایـت حفـظ ایـن        مسئله. هست ی او ادامه

ای پیدا نکند، مشکلی برایش به  که زاویه ام است،مجموعه در کشور و در نظ
  .وجود نیاید

بود، ناظر به همین است؛ چـون امـام    اسالم ناب هم که در فرمایش امام
اسـالم آمریکـائی فقـط آن     .اسالم ناب فرمودند، در مقابل اسـالم آمریکـائی  

اسـت؛   نیست که آمریکاپسند باشد؛ هر چیزی که خارج از این اسـالم نـاب  
سلطنتی هم همین جور است، اسالم التقاطی هم همـین جـور اسـت،    اسالم 
داری هم همین جور است، اسالم سوسیالیستی هم همین جور  سرمایه اسالم

شکلها و رنگهای مختلفی عرضه بشـود و آن عناصـر    است، اسالمهائی که با
مقابل اسالم نـاب اسـت؛ در واقـع     اش اصلی در او وجود نداشته باشد، همه

  . ریکائی استاسالم آم
جامعـه بـا هـم     فـرد و  ؛به اسـالم و درک و فهـم از اسـالم    این نگاهدر 

مالحظه میشوند، معنویت و عـدالت بـا هـم مالحظـه میشـوند، شـریعت و       
با یکدیگر مالحظه میشوند، عاطفه و قاطعیـت در کنـار هـم دیـده      عقالنیت

ی خود، قاطعیت در جای خود، عواطف در جا. باشد میشوند؛ اینها همه باید
خارج از شریعت البته نیست ـ   شریعت در جای خود، عقالنیت ـ که آن هم 

ی مستحکم، موجب انحـراف از نظـام    در جای خود؛ انحراف از این منظومه
 .بود اسالمی خواهد

احتیـاج بـه    ما نه فقط در عمل احتیاج به شجاعت داریـم، در فهـم هـم   
هسـت؛ اگـر شـجاعت     در فهم فقیهانه، احتیاج به شـجاعت . شجاعت داریم

ایـن   گاهی انسان به خاطر. در فهم هم خلل به وجود خواهد آمد نبود، حتی
w ».ترسها، به خاطر این مالحظات، صورتِ مسئله را درست نمیفهمد
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خواص آماج اصلی دشمنان هسـتند   ایشان با اشاره به اینکه در  جنگ نرم،
  :فرمایند ه و میبصیرت را مهمترین ابزار برای مقابله با جنگ نرم دانست

هـای دشـمن، خـواص اسـت؛      امروز به گمان من، هدف و آماج توطئه«
نشینند طراحی میکننـد تـا ذهـن خـواص را      می. خواص است آماج دشمن،

مـردم را بکشـانند؛ چـون خـواص تـأثیر       عوض کنند؛ بـرای اینکـه بتواننـد   
 . دارند  میگذارند و در عموم مردم نفوذ کلمه

ما بصیرت خودمان : وز ما و شما، همین استیکی از وظائف اصلی امر
شـاءاهللا بصـیرت مخاطبـان و     گوناگون تقویت کنیم و بتوانیم ان را در مسائل

 آنچه که انسـان از . باید بصیرت داشت .زیاد بکنیم مستمعان خودمان را هم

های سیاسی انتظار دارد، این است  نخبگان جامعه و جریانات سیاسی و گروه
، با ایـن خطـوط دشـمن، بـا بصـیرت مواجـه بشـوند؛ بـا         حوادث که با این
عـزم مقابلـه وجـود داشـت، خیلـی از       اگر بصیرت وجود داشت و. بصیرت

   ».بهتر خواهد بود رفتارهای ما ممکن است تغییر پیدا بکند؛ آنوقت وضعیت
مقام معظم رهبر ی آنگاه باتأکید بر اینکه حوادث بعـد از انتخابـات برنامـه    

 :سکوت در برابر فتنه را کمک به فتنه دانسته و می فرمایندریزی شده بود ،
بعـد از انقـالب، بـه نظـر آدمهـای خبـره و آگـاه،         ایـن بلواهـای   عاًقط«
کسی از انسانهای فهیم که بـا مسـائل    یعنی انسان با هر. شده بود ریزی برنامه

ایـن کـار   . میگـذارد، میفهمـد   کشور و با مسائل جهانی آشنا هستند، در میان
خوردنـد   خوب، شکست. شده بود؛ از یک مرکزی هدایت میشد ریزی نامهبر

 منتها دائم دارند. شان ادامه هم پیدا خواهد کرد شاءاهللا این شکست دیگر؛ ان

 .توطئه میکنند
کنار کشیدن، حرف نزدن، خودش کمـک   در فضای فتنه، سکوت کردن،

تی بصـیرت  بایسـ  در فتنه همه بایستی روشـنگری کننـد؛ همـه   . به فتنه است
 .داشته باشند
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سالح تبلیغـات   امروز مؤثرترین سالح بین المللی علیه دشمنان و مخالفین،
 ترینِ سـالح اسـت و از   امروز این قوی. ای است است؛ سالح ارتباطات رسانه

این سالح دشمن را شما در بلواهای بعـد  . بمب اتم هم بدتر و خطرناکتر است
سالح، لحظه به لحظه، قضایای ما را دنبال  ندیدید؟ دشمن با همین از انتخابات

  1».اهل شیطنت بودند، رهنمود میداد میکرد و به کسانی که
 

  مسوولیتها در مقابله با جنگ نرم دشمنان: ز
سازی توطئه های دشمنان در جنگ نرم مستلزم تنظیم ساز وکارهـای   خنثی

همچـون   مقابله در ابعاد مختلف ؛سیاستگذاری ،طراحی وسازماندهی نیروها
مقام معظـم رهبـری در دیـدار بـا دانشـجویان و اسـاتید       . نبرد سخت است 

  .دانشگاهها و هنرمندان به بخشی از این الزامات اشاره می نمایند
  :دیدار با دانشجویان  ونخبگان علمی می فرماینددر 

ى با جنگ نرم هستید،  جوانانى که گفتیم افسران جوان مقابله اال شماح«
دانشـجویان در تخریـب مسـجد ضـرار کنـونى       که نقـش مـا   از من نپرسید

  .چیست؛ خوب، خودتان بگردید نقش را پیدا کنید
ى جنگ نـرم،   شرط اصلى فعالیت درست شما در این جبهه! عزیزان من

ببینیـد،  . نگاهتان خوشبینانه باشد. نگاه خوشبینانه و امیدوارانه است اش یکى
من نگـاهم بـه آینـده،    . ما هستمتان به جاى پدربزرگ ش بعضى من در مورد

 -شـما جوانیـد   . توهم، بلکـه از روى بصـیرت   خوشبینانه است؛ نه از روى
آینده، نگاه بدبینانه نباشـد؛ نگـاه    مواظب باشید نگاهتان به -مرکز خوشبینى 

نومیدانه شد، نگـاه بدبینانـه شـد،     اگر نگاه. امیدوارانه باشد، نه نگاه نومیدانه
تحرکـى، بـه    دنبالش بـى  عملى، به شد، به دنبالش بى» ارداى د چه فایده«نگاه 

                                                 
  88 7 2ـ در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان رهبری  1
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است  دنبالش انزواء است؛ مطلقاً دیگر حرکتى وجود نخواهد داشت؛ همانى
  1».که دشمن میخواهد
  :می فرمایند ها اساتید دانشگاه و در دیدار با

. ایـد  جوانهاى دانشجو، افسران جوان این جبهـه  در این جنگ نرم، شما«
است که به او بگوینـد پـیش، بـرود     ، چون سرباز فقط منتظرنگفتیم سربازان

گیـرى و   خودش تصمیم یعنى سرباز هیچگونه از. جلو؛ عقب بیا، بیاید عقب
فرمانـدهانِ   نگفتیم هـم . اراده ندارد و باید هر چه فرمانده میگوید، عمل کند

 .هاى کـالن را میکننـد   ها و یگانهاى بزرگ، چون آنها طراحى طراح قرارگاه

فسر جوان تو صحنه است؛ هم به دستور عمل میکند، هم صحنه را درسـت  ا
لـذا اینهـا افسـران    . آزمایـد  خود و جان خود صحنه را مـى  بینید؛ با جسم مى

حقیقتاً افسران جـوان، فکـر هـم دارنـد،      .جوانند؛ دانشجو نقشش این است
بیننـد، در   هـم مـى   عمل هم دارند، تو صحنه هم حضـور دارنـد، اوضـاع را   

اى  رتبـه  خوب، با این تعریف، استاد دانشگاه چه. ارچوب هم کار میکنندچه
 هاى مسائل اجتماعى، مسائل سیاسى، مسائل کشـور، آن  دارد؟ اگر در زمینه

چیزهائى که به چشم باز، به بصیرت کافى احتیاج دارد، جوان دانشجوى ما، 
جوانیـد؛ شـما   ى باالترِ افسر  است، شما که استاد او هستید، رتبه افسر جوان

باید مسائل کالن را ببینید؛ دشمن را درسـت شناسـائى    اى هستید که فرمانده
هاى دشمن، آنچنانى  احیاناً به قرارگاه بکنید؛ هدفهاى دشمن را کشف بکنید؛

طراحى کـالن بکنیـد و در ایـن     که خود او نداند، سر بکشید و بر اساس او،
باال ایـن نقشـها    ، فرماندهانِهاى مختلف در رتبه. طراحى کالن، حرکت کنید

  .کنند را ایفا می
ى  کند، آن استاد شایسـته  خوب، حاال استادى که بتواند این نقش را ایفا

محتـرم ایـن    توقـع از اسـاتید  . ى نظام جمهورى اسالمى اسـت  حال و آینده

                                                 
 1388/06/04 علمی بیانات در دیدار دانشجویان و نخبگان ـ 1
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 منظورم این نیست که بنشینید زید و عمرو. جوانهایتان را توجیه کنید. است

اسـم  . نه، اصالً من موافق هم خیلـى نیسـتم  . شان معرفى کنیدسیاسى را برای
. این چیزها، کمکى به حل مشکل نمیکنـد ... و عمرو و بکر و  آوردن از زید

چه جور؟ . به اینها توان کار و نشاط کار بدهید .به اینها قدرت تحلیل بدهید
کـالس را، فضـاى محـیط درس و     فضـاى . با امید دادن؛ بـا امیـد بخشـیدن   

که ممکن اسـت بـر    بدترین بالئى. گاه را فضاى امید کنید؛ امید به آیندهدانش
  1».سر یک نسل در یک کشور بیاید، ناامیدى است، یأس است

رهبـر   نیـز  دیدار جمعی از شعرا، فرهیختگـان و اهـالی فرهنـگ   در 
دانستند و با اشاره به تـذکرات و   انقالب اسالمی جنگ نرم را واقعیت امروز

  :ل گذشته شان خاطرنشان کردندسخنان بیست سا
انسان، تجهیز، صف آرایی، دهانهای بـا حقـد و غضـب گشـوده      وقتی«

شده علیه انقالب، امـام خمینـی و آرمانهـای     شده و دندانهای با غیظ فشرده
را باور می کند هرچند ممکـن   نظام اسالمی را می بیند وجود این جنگ نرم

  .است عده ای اینها را نبینند
جنگ نرم وظیفه مجموعه فرهنگی این است کـه   در این: دندایشان افزو

  2».میدان آورد تا اثرگذار شود هنر را تمام عیار و با قالبی مناسب به
  

  :هشدار واخطار  به بیگانگان: ز
هوشیاری،صالبت واقتدار مقام معظم رهبری در مواجهه با بیگانگـان سـبب   

المی ودوسـتان وحامیـان   های آنان علیه نظام اسـ  شده است که تمامی توطئه
انقــالب در منطقــه بــه شکســت رســیده وایشــان را مــانع اصــلی در برابــر  
راهبردهای خویش ببینند و بـه همـین دلیـل اسـت کـه در آشـوبهای اخیـر        

                                                 
 1388/06/08ها بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ـ 1
 1388/06/14 دیدار جمعی از شعرا، فرهیختگان و اهالی فرهنگ ـ 2
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دشمنان نظام اسالمی و رسانه های وابسته کوشـیدند تـا معظـم لـه را آمـاج      
  .حمالت وشعار های خود قرار دهند

ذ حکم ریاست جمهوری خطاب بـه بیگانگـان   ـیم تنفـان در مراسـایش
  :می فرمایند

 اند، و اى اندوخته دشمنان ما هم از این انتخابات به نظر من یک تجربه«

دشمن بداند با چه حقیقتى : و آن این است که. اگر نیندوختند، باید بیندوزند
است؛ در فهم نظام اسالمى و انقالب اسالمى دچـار اشـتباه نشـوند؛     رو روبه
جور کارهـاى پـیش پـا     اسالمى و نظام اسالمى را با این یال نکنند انقالبخ

خیـال نکننـد بـا یـک     . نظام اسالمى زنده است .افتاده میتوان به زانو درآورد
، یک کاریکـاتور  1357سال  تقلید مغلوط از حضور عظیم مردمى در انقالب

ایـن  . بزننـد  از آن انقالب، میتوانند به عظمت انقالب و نظام اسالمى ضـربه 
 اشتباه نکنند؛ نظام اسالمى بـا ایـن  . تجربه براى دشمن باید پیش آمده باشد

  .حرفها شکست نخواهد خورد
جمهـورى   دارى نظـام  عظمت این انقالب و عظمت این نظـام و ریشـه  

اسالمى در حوادث این یکى دو ماه اخیر، بیشـتر بـراى دشـمنان جمهـورى     
یمانى است؛ ملـت هوشـیارى اسـت؛    این ملت، ملت با ا. آشکار شد اسالمى

مـا  . مسجد ضرار نمیشود این ملت را شکست داد با. ملت بااستعدادى است
و الّذین اتّخذوا مسجدا ضرارا «: داریم هائى را از این در تاریخ خودمان نمونه

بـا  ) 2(».حـارب اللَّـه و رسـوله    و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمـن 
ما، که از دل، از جان،  الشأن انقالب، امام بزرگوار عظیم تقلید از رهبر عزیز و

این مـردم  . داد ى وجود غرق در قرآن بود، نمیشود این مردم را فریب با همه
 ایـن . دلشان به ایمان روشن است؛ این مردم آگاهند؛ جوانهـاى مـا آگاهنـد   

  1».اى است براى دشمن تجربه

                                                 
   1388/05/12 ه ریاست جمهورىبیانات در مراسم تنفیذ حکم دهمین دور ـ 1
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رت امیرالمـومنین  والدت حضـ بیانات مقام معظـم رهبـری در سـالروز    
از صـراحت وشـفافیت خاصـی در افشـای نقـش بیگانگـان        )علیه السـالم (

  :برخوردار بود
و تبلیغـاتى وارد   بیگانگانى که در این قضیه در سطوح مختلف سیاسى«

 .این میدان شدند، نیتشان ایجاد شقاق و اختالف بـود؛ ایجـاد شـکاف بـود    

ر و نخسـت وزیـر و   بعضى از سران کشورهاى غربى در سطح رئیس جمهو
ى داخلـى ملـت ایـران     گوناگون، صریحاً در مسـئله  وزیر خارجه و مسئوالن

ماجرائى که مربوط به ملت ایران اسـت،   به شما چه؟ چرا در. دخالت کردند
دخالـت نمیکنـیم؛ پـس     دخالت میکنید؟ دخالت میکنند، بعد هم میگویند ما

 مردم ایران را دخالت معنایش چیست؟ تشویق اغتشاشگرى دخالت نیست؟

اغتشاشگر معرفى کردن، دخالت نیست؟ اهانت نیست؟ دو دسته، یک دسته 
دسته به یک نـامزد دیگـر رأى دادنـد، اکثریـت و اقلیتـى       به یک نامزد، یک

نامزدشان رأى نیـاورده، طبیعـى اسـت     هست، قواعدى هست، آن کسانى که
ش نیسـت؛ اینهـا   اغتشـا  افسرده باشند، اوقاتشان تلخ باشد؛ اما این معنـایش 

 ى معـدودى هسـتند؛ همانهـائى کـه     اغتشاشگر یک عده. اغتشاشگر نیستند

ى بعضى از دولتهاى غربى را براى ایجاد اخـتالف در   ى تصویب شده بودجه
هـاى آمریکـائى و    در رسـانه . میکنند، آنها اغتشاشـگرند  داخل ایران مصرف

ن دندان دشمن ملـت  صهیونیستهایند و از ب ى که غالباً تحت سلطه ـاروپائى  
اینجـور وانمـود    ـ  انـد  اسالمى ایران و دشمن اسالم و دشمن نظام جمهورى

ــگرند   ــران اغتشاشـــ ــت ایـــ ــى از ملـــ ــه جمعـــ ــد کـــ   .میکننـــ
میکنیم؛ ملت ایران به سران بعضى از کشورها که سـعى میکننـد از    ما اخطار

: کشورمان علیه ملت ایران استفاده کنند، اخطـار میکنـد   ى داخلىِ یک مسئله
  .العمل نشان میدهد عکس حواستان جمع باشد، ملت ایران

گـرانِ   مداخلـه  اوالً این را همه بدانند، سران کشورهاى اسـتکبارى بداننـد،  
اختالف  ملت ایران بین خودشان اگر: فضولِ در مسائل جمهورى اسالمى بدانند
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 هـم  هم داشته باشند، وقتى پاى شما دشمنان ملت ایران به میان بیاید، همـه بـا  

  ».متحد میشوند؛ یک دست واحد، یک مشت محکم علیه شما میشوند
ه هـای  ئـ ایشان سپس با اشاره به هوشـیاری مـردم ایـران در برابـر توط    

  :دشمنان می فرمایند
خیال کنید وقتى از یک جریانى به خیال خودتان  اینجور نیست که شما«

مـا  . شد؛ ابـداً  شما متمایل خواهد دفاع کردید، حمایت کردید، این جریان به
هـاى   دشـمنى  ى خـود  سى سال تجربه داریم؛ سى سال این ملت در حافظـه 

ملت میفهمد شما چکار میخواهید . شما را ثبت کرده است؛ ضبط کرده است
آورنـد بـه عنـوان اینکـه مـا       ها را مى اسم بعضى. چکار دارید میکنید بکنید،

تند؛ قصدشـان ایجـاد   دروغ میگویند؛ مدافع آنها هـم نیسـ   مدافع آنها هستیم؛
بدبینىِ ملت ایران و نخبگان ایران نسـبت بـه    اختالف است، قصدشان ایجاد
  .یکدیگر است؛ دروغ میگویند

ى آنها وجود دارد، این است که آرزو میکنند ایـن   دلهاى پرکینه آنچه در
ى از ایـن کشـور کـه در مقابـل      عزتِ سربرافراشته نظام مستقل، این مجد و

اینجور نیسـت کـه   . آرزوى آنها این است .ا ایستاده، نباشدهاى آنه زورگوئى
هر . عمروى بد باشند؛ نه در نظام جمهورى اسالمى با زیدى خوب باشند، با

اساسـى پایبنـد    کسى که به این نظام پایبند است، هر کسى که به این قـانون 
 است، هر کسى که به آرمانهاى ملت ایران پایبند است، از نظر آنهـا دشـمن  

ى  آنها میخواهند جمهورى اسالمى نباشد، یـک نظـام دسـت نشـانده    . است
. مقابل آنها، مجدداً مثل دوران گذشته، در این کشور پا بگیـرد  مطیعِ منقادِ در

ــن  ــال ایـ ــا دنبـ ــد آنهـ ــفته  .انـ ــواب آشـ ــن خـ ــت ایـ ــل آنهاسـ  .ى باطـ
بیدارشـان نکـرده    ى ایستادگى نظام جمهورى اسالمى هنـوز  سى سال تجربه

اینهـا   اند، هائى که این ملت به سران زورگو و متجاوز آنها زده تودهنى. است
را به خود نیاورده است، به هوش نیاورده اسـت؛ هنـوز در کشـور مـا و در      w
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چـوب ایـن اشـتباه    . اشتباه میکنند؛ اشـتباه میکننـد  . اینها طمع دارند ملت ما،
  ».خواهند خورد بالشک خودشان را هم

  :دشمنان نظام اسالمی می فرمایند وآنگاه از موضع اقتدار خطاب به
دولتهـا   ما این اظهارات خصمانه را، این رفتارهاى خصـمانه را از ایـن  «

 در. محاسبه خواهیم کرد، اینها را در حسابشان خواهیم نوشت؛ این را بدانند

گرها، این رفتار تأثیر  ى روابط و تعامل جمهورى اسالمى با این مداخله آینده
ملت ایران ملتى نیسـت  . الشک؛ این را بدانند، بفهمندخواهد داشت؛ ب منفى

نظـام جمهـورى   . ملت ایران، ملـت مقتـدرى اسـت   . بکند که زور را تحمل
مسئولین جمهورى اسـالمى اگـر   . است دار و تثبیت شده اسالمى، نظام ریشه

مقابـل دشـمن، در    صد تا هم با هم اختالف داشته باشـند، در ایسـتادگى در  
 ایـن را . انـد  شور، همه با هم یک کـالم و یـک دسـت   حفظ استقالل این ک

  ».دشمنان بدانند؛ خیال نکنند که میتوانند بین ملت انشقاق بیندازند
اما با توجه به اینکه تالشهای بیگانگان بدون اتکا  به همراهی وعاملیت 
عناصر داخلی به نتیجه نمـی رسـد ایشـان بـه همراهـی عوامـل داخلـی بـا         

  :می فرمایندبیگانگان اشاره کرده و
هـاى تبلیغـاتى و مخـرب و معانـد بـا جمهـورى        دستگاه متأسفانه این«

هم در داخل کشـورمان دارنـد کـه مـال      هائى اسالمى و با ملت ایران، دنباله
آنها هـم بـه   . چیزهائى بود امروز هم نیست، از دوران دفاع مقدس هم چنین

. دردشـان نمیخـورد   هوش بیایند و بدانند که پشتیبانى این گرگهاى درنده به
تـا   از آدمهـا . اینها به فکر خودشان هستند، به فکر منـافع خودشـان هسـتند   

آنجــائى کــه منــافع آنهــا تــأمین بشــود، اســتفاده میکننــد؛ همچنــانى کــه از 
آن وقتـى هـم کـه الزم نبـود، مثـل یـک       . استفاده کردند محمدرضا و صدام
کنار؛ همچنانى که از  پرتابشان میکنند اى مچاله میکنند و دستمال کثیف شده

صــدام در دوران  محمدرضــا شــاه در دوران نکبــتش حمایــت نکردنــد، از
  .کسى به آنها دل نبندد. رسوائى و نکبتش حمایت نکردند
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متأسفانه افراد معدودى دل به اینهـا  . هوشیارند، نخبگان هوشیارند مردم
متهـاى  فریب خوردن اینها هم عال. آنها فریب میخورند میسپارند و از فریب

ى خـود فریـب عالمتهـاى اینهـا را      نوبـه  غلط به آنها میدهـد، آنهـا هـم بـه    
ى ملـت   ام بـه همـه   توصیه من. ملت هوشیار است و هوشیار باشد. میخورند

  :ایران این است
الزم است، شناخت دوسـت   امروز بیشتر از همه چیز براى ما هوشیارى

دوسـت و   کنیـد؛ مبـادا  مبادا دوست را با دشمن اشتباه . و دشمن الزم است
دشمن را مخلوط کنید؛ مبادا رفتارى که با دشمن بایـد داشـت، بـا دوسـت     

  .ى جناحهاست این، خطاب به همه. بدهید انجام
ایـن،  . طبعـاً برخـورد میکنـد    نظام اسالمى با اخاللگـران در امنیـت مـردم   

دستخوش فریـب و   نظام اسالمى اجازه نمیدهد که کسانى. ى نظام است وظیفه
 ى دشمن بشوند، زندگى مردم را خراب کنند، آسـایش مـردم را بـه هـم     طئهتو

. فرزندان این کشور عزیزند؛ همـه عزیزنـد  . بزنند، جوانهاى مردم را تهدید کنند
  :اجازه را نخواهد داد؛ اما این را هم باید همه توجه داشته باشند نظام این

ر یک خطـا بـه   دوست را به خاط. با دوست اشتباه بکنیم مبادا دشمن را
اى هم دشمن خونى و معانـد را   عده جاى دشمن بگیریم و از آن طرف یک

  .بدهند دوست فرض کنند، به حرف او گوش کنند، توجه
 هائى که دشمن بر پا کرده بود، امید بسته بود که شاید بتواند از این فتنه

اى در  ههـر فتنـ  . ها تمام شـد  بحمداللَّه این فتنه. آلود ماهى بگیرد این آب گل
حق، در مقابل ملت هوشیار از بین خواهـد رفـت؛ گـرد و غبـار فـرو       مقابل

  .جور است همیشه همین. خواهد نشست
ى یک عده دشمن، یک عـده غافـل، از    ى به وسیله حواشىِ ایجاد شده

 متن قضیه این است که در یک انتخابات. میروند، متن قضیه باقى میماند بین

ایـن، مـتن   . انـد  ن نفر از ملت ایران شرکت کـرده چهل میلیو پرشکوه، تقریباً
چهل میلیون، بعد از گذشت سى سال . است قضیه است؛ این، حقیقت قضیه
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خـود را بـه آینـده بـا ایـن       از انقالب، اعتماد خـود را بـه نظـام، امیـدوارى    
 مـتن قضـیه ایـن اسـت کـه رئـیس      . ایـن، میمانـد  . حضورشان نشان دادند

ر میلیون رأى مـردم انتخـاب شـده اسـت؛     جمهورى با بیش از بیست و چها
هـا، کارهـا و حرفهـاى     حواشى، گرد و غبارها، پیرایـه  .اینها متن قضیه است

فأمّـا الزّبـد فیـذهب    «. حقیقت میماند شادکن تمام خواهد شد؛ اما این دشمن
  1»2.»األرض جفاء و امّا ما ینفع النّاس فیمکث فى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   1388/04/15علیه السالم(بیانات در سالروز والدت حضرت امیرالمومنین  ـ 1
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  دومفصل 
  

  آمریکا در مواجهه با جهان اسالمتغییر راهبرد 
سـاله سـبب آن    8پیروزی انقالب اسالمی و ایستادگی ملت ایران در جنـگ  

شد که آرمان انقالب اسالمی با اقبال گسترده ای در جهان معاصر و به ویژه 
در میان مسلمانان و آزادی خواهـان جهـان مواجـه شـود بـه گونـه ای کـه        

نوشـت حکـام سرسـپرده خـود در     قدرتهای استکباری به شدت نگـران سر 
سطح منطقه خاورمیانه شده و بـرای جلـوگیری از گسـترش تفکـر انقـالب      
اسالمی با طرح موضوع ایران هراسی و سپس اسـالم هراسـی کوشـیدند بـا     
ایجاد فاصله میان مردم ایران و کشورهای منطقه از گرایش ملت ها به سمت 

  .تفکر انقالب جلوگیری کنند
سناریو ها واوج گیری نفرت ملل مسلمان وآزادیخواه  اما ناکامی در این

های غربی به ویژه آمریکا و انگلـیس و   جهان از قدرتهای استکباری، قدرت
مرتجعین منطقه را به سمت ایجاد جریان موازی در جهان اسالم کشـاند کـه   
سرمایه گذاری برای ایجاد گروههای افراطـی نظیـر القاعـده در کشـورهای     

در پاکستان و افغانستان که با حمایت حکـام دسـت نشـانده    عربی و طالبان 
آمریکا در سطح منطقه نیز همراه بـوده و شاخصـه اصـلی آنهـا ضـدیت بـا       

امـا صـالبت   . انقالب اسالمی و تفکر اسالم ناب بود نمونه هایی از آن بـود 
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انقالب اسالمی و به ویژه حمایت نظام اسالمی از نهضـت فلسـطین باعـث    
دشمنان در ایجاد تقابـل در درون کشـورهای اسـالمی بـه      شد که این ترفند

نتیجه نرسد و حتی همان گروههای افراطی نیز بـه معضـلی بـرای دولتهـای     
  .   استکباری و حکام منطقه ای آنها تبدیل شوند

پس از حادثه یازده سپتامبر که نشانه شکست آمریکا در بهـره گیـری از   
توجـه سیاسـتمداران و مـرا کـز     جریان افراطی علیه انقـالب اسـالمی بـود    

پژوهشی آمریکا بر تقویت افراد وجریانهایی متمرکز شد کـه از سـوی آنهـا    
طرفداران اسالم میانه رو کـه   از منظر آنان. نامیده می شدند » رو اسالم میانه«

ها بـرای تغییـر در    پایبندند، بهترین گزینه) سکوالر(به ارزشهای جهان مدرن 
  . ایران هستند جوامع اسالمی  به ویژه

ی بـاز در مراسـمی کـه بـه      ی جامعه جورج سورس رییس هیئت مدیره
سپتامبر که در نیویـورک برگـزار شـد     11مناسبت هشتمین سالگرد حوادث 

را باید بنیادگرایی،  2001سپتامبر  11های واقعی تاریخی  ریشه: اظهار داشت
  .تصلب و عدم رواداری بخشی از مسلمانان جستجو کرد

در مقابـل ایـن جریـان    : ی جامعه ی باز یاد آور شد یئت مدیرهرییس ه
ستیزه جو، بخشی از اندیشمندان مسـلمان نظیـر حامـد ابوزیـد، عبـدالکریم      
سروش و محمد خاتمی با بهره گیری از آموزه های کارل پـوپر تـالش مـی    
کنند تا اسالم را با دنیای مدرن آشتی داده و رواداری را در جوامـع اسـالمی   

  .کنند ترویج
موسسـه جامعـه بـاز در راسـتای     : جورج سورس در ادامه اظهار داشت

های خود همواره تالش کرده است تا آن دسـته از جریـان هـای     هدفگذاری
فکری را در جهان اسالم مورد توجه قرار دهـد کـه بـه ارزش هـای جهـان      

  .پایبندی بیشتری دارند) سکوالر(مدرن 
ایران بدون تغییر راهبرد آمریکا سرمایه گذاری روی جریان سکوالر در 

راهبـرد تغییـر سـاختار جمهوریخواهـان کـه بـا       .علیه ایران امکان پذیر نبود
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اقدامات تهدید آمیز وسخت همراه بود برای این جریان نیز مشکل ساز بـود  
لذا توصیه مراکز پژوهشی و راهبردی آمریکا  در این زمینه تمرکز بر جنـگ  

  .نظامی بود نرم به جای تهدید وبراندازی
  

  توصیه های کمیته خطر جاری
عنوان کمیتـه  )  The committee on the present danger(کمیته خطر جاری 

ــه   ــه در ده و در اوج جنــگ ســرد، توســط گروهــی از   1970ای اســت ک
سناتورهای آمریکایی، مسوالن ارشد وزارت خارجه، اساتید برجسـته علـوم   

و گروهی از مـدیران باسـابقه   » رپرایزامریکن اینت«سیاسی، موسسه مطالعاتی 
  .سیا و پنتاگون تاسیس شد

هدف از تاسیس این کمیته، خروج از بن بستی بود که در دوران جنـگ  
سرد میان دو ابرقدرت آن زمان یعنی ایاالت متحده آمریکا و اتحاد جمـاهیر  

به گونـه ای کـه کارشناسـان    . شوروی در توازن هسته ای به وجود آمده بود
نظامی به صراحت اعالم کرده بودند، در صورت وقوع جنگ هسته ای ارشد 

میان دو ابرقدرت، هر دو طرف جنگ بازنده نهایی خواهنـد بـود، چـرا کـه     
تسلیحات اتمی در اختیار دو قطب بلوک شرق و غرب برای نـابودی کامـل   

  .بار کفایت می کند 250موجودات زنده کره زمین برای 
مـیالدی، اسـامی افـرادی چـون      70در دهـه  در میان اعضای این کمیته 

وزیـر  » جـورج شـولتز  « رییس سابق مجلـس نماینـدگان   » نییوت گینگریچ«
سـناتور  » جـان کیـل  «سناتور دمـوکرات  » جان لیبرمن«خارجه دولت ریگان 

جیمـز  «از سـناتورهای برجسـته آمریکـایی    » جـوزف شـولتز  «جمهوریخواه 
از مـدیران  » جـرج تنـت  «رییس اسبق سازمان جاسوسـی آمریکـا   » وولوسی

مایکـل  «و » جوزف بایـدن «برجسته سازمان سیا و مسؤول بخش خاورمیانه 
وزیـر خارجـه   » مـادلین آلبرایـت  «از عناصر افراطی یهودیـان آمریکـا   » لدین

مدیر تحقیقات مرکز سیاست خاورمیانـه ای سـابان در   » کنت پوالک«آمریکا 
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اور نزدیک وابسته بـه  و همچنین مدیر موسسه مطالعه خ» بروکینگز«موسسه 
از استراتژیست های آمریکایی کـه در  » مارک پالمر«یهودیان هوادار اسراییل 

کاخ سفید از وی به عنوان یکی از نوآوران سیاست خارجی آمریکا نام می برند 
وزیر خارجه کنونی آمریکا که در آن زمان قائم مقام پنتاگون » کاندولیزا رایس«و 

  .اتحاد جماهیر شوروی بود، دیده می شوددر حوزه آسیای قفقاز و 
بین دو ابرقدرت، تنها » جنگ سخت«اعضای این کمیته با منتفی دانستن 

طراحـی  » فروپاشی از درون«و » جنگ نرم«راه به زانو درآوردن رقیب را در 
بـا اتخـاذ راه   » جنـگ نـرم  «براساس ایـن طـرح   . و به مرحله اجرا درآوردند

همراه » ساماندهی نافرمانی مدنی«و » رد رسانه اینب«، »دکترین مهار«کارهای 
  .گردید که این استراتژی زودتر از آنچه که تصور می شد، به ثمر نشست

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، فعالیت این 
سـپتامبر بـار    11کمیته برای یک دهه به حالت تعلیق درآمد و پس از وقایع 

رک پالمر، کنت پوالکف، مـارتین اینـدیک، ریچـارد    دیگر عناصری چون ما
پرل، داگالس فیث، کاندولیزا رایس و مارگ گرچت در این کمیته گرد هـم  
آمدند تا به تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدهای فراروی دولـت ایـاالت   

  .متحده آمریکا بپردازند
مارک پالمر از استراتژیست های معروف آمریکایی است که در دستگاه 
دیپلماسی آمریکا از وی به عنوان یکی از نوآوران سیاست خـارجی ایـاالت   

مدیریت موسسـه تحقیقـاتی مرکـز سیاسـت خاورمیانـه      . متحده نام می برند
سابان در موسسه بروکینگز و نگارش دهها مقاله و همچنین کتـاب پیرامـون   
وضعیت خاورمیانه از جمله نگارش کتاب طوفان تهدیـدزا کـه تـاثیر انکـار     
ناپذیری در جلب حمایت عده قابل توجهی از سیاسـت گـذاران دمـوکرات    
آمریکا در تهاجم نظامی به عراق، ایفا نمود، از دیگر بخشـهای عملکـرد وی   

w  .در دستگاه سیاست خارجی آمریکاست
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ــد از دوم خــرداد  ــر   1376بع ــان ب ــدریجی اصــالح طلب و حاکمیــت ت
ژه نـرم افـزاری همـان    های عظیم دستگاه های اجرایی و تقنینـی، پـرو   بخش

گونه که توصیه شده بود، مورد توجه عناصر ضد انقـالب و اصـالح طلبـان    
افراطی قرار گرفت و در حد امکان تالش شده بود که با توجه به شـرایط و  
موقعیت های خاص ملی، سیاسی و ایدئولوژیکی ملت ما، همـان گونـه کـه    

ل سیاسـی عمـل   اصـو (در جای جای کتابش » شارپ«مورد تأکید و توصیه 
  .درآید بود، این روش ها گزینش شده و به مرحله اجرا) غیر خشونت آمیز

شارپ در یکی از مصاحبه های خود ضمن تاکید بـر ایـن کـه، دولـت     
ایاالت متحده آمریکا بایستی بودجه ای را برای حمایت از چنـین اقـداماتی   

ر فرآیند در ایران اختصاص دهد، در خصوص میزان تأثیرگذاری این کتاب د
  :تحوالت سال های اخیر می گوید

البته متاسفانه هنوز حرکتی . کار ما اثر بسیار مهمی در ایران داشته است«
ولـی مـردم بـه    . این کار خطرناکی است. . . کامالً موفقیت آمیز نداشته است

دولـت مـردان و   ». اندازه کافی شجاع بودند کـه ایـن امـور را انجـام دهنـد     
ا نیز در راستای این سیاست، حمایت مالی از عاملین این سیاستمداران آمریک

  .نوع اقدامات را اجتناب ناپذیر می دانستند
، سناتور و رییس وقت کمیته روابـط خـارجی مجلـس    »جوزف بایدن«

سنای آمریکا و معاون رییس جمهور جدید امریکـا ، در یکـی از سـخنرانی    
  :های خود می گوید

ان های غیـر دولتـی آمریکـایی اجـازه     دولت بوش باید به تمامی سازم«
بدهد که به گروه های ایرانی مرتبط با جامعه مدنی، حقوق بشر، فرهنگـی و  

  »خواهان دموکراسی کمک مالی کنند
ژانویـه   15( 1381متعاقب این اظهـارات، در بیسـت و پـنجم دی مـاه     

میلیـون دالر را بـه ایـن امـر      10کمیسیون بودجه سنای آمریکا مبلغ ) 2003
  .تصاص می دهداخ
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سناتور جمهوری خـواه آمریکـا نیـز، دکتـرین     » میچ مک کانال«در سخنان 
، یکی از دالیل اختصاص این بودجـه ذکـر   »جنگ نرم و مبارزه بدون خشونت«

  :وی در یکی از سخنان خود خطاب به رییس مجلس سنا می گوید. می شود
ر ایران وجود آقای رییس، هم اکنون زمینه های تغییر سیاسی و اقتصادی د«
به نظر . وظیفه ما این است که بفهمیم چگونه از این موقعیت استفاده کنیم. دارد

حمایت مالی از برنامه های  ».من حمایت مالی از فعالیت های مفید زیر بجاست
رادیو تلویزیونی ایرانی، حمایت مالی از چاپ نشریات سیاسی ایرانی، حمایـت  

ی، حمایـت مـالی از اشـاعه اطالعـاتی دربـاره      مالی از ایجاد سایت های اینترنت
  .»دمکراسی، روش های مبارزه بدون خشونت و سکوالریزم

که اعضـای آن را برجسـته تـرین عناصـر سیاسـی و      » کمیته خطر جاری«
و پس از انتخاب تاریخی دکتر  1384نظامی آمریکا تشکیل می دهند، در مهرماه 

ریاست جمهـوری بـا توجـه بـه     محمود احمدی نژاد در انتخابات نهمین دوره 
استحکام نظام جمهوری اسالمی و شکست دهها استراتژی در مقابل ملت ایران 
در طول سال های گذشته، جنگ سخت را بی فایده دانسته و خواسـتار توجـه   

  .شدند» براندازی از درون«بیشتر دولت ایاالت متحده به پروژه نرم افزاری 
ـ »مارک پالمر« ن کمیتـه و چهـره بـانفوذ دسـتگاه     ، از اعضای برجسته ای

، خبرنگـار  »دبوراه سـولومود «سیاست خارجی آمریکا، اخیراً در گفتگویی با 
روزنامه آمریکایی نیویورک تـایمز، صـراحتاً بـا ایـده تهـاجم نظـامی علیـه        

  :جمهوری اسالمی ایران مخالفت کرده و اعالم نموده است
فیـت نیـروی   ایران به لحـاظ وسـعت سـرزمینی، کمیّـت جمعیـت، کی     «

انسانی، امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار و موقعیت جغرافیایی ممتاز در 
منطقه خاورمیانه و هارتلند نظام بین الملل به قدرتی کم بدیل تبدیل گردیده 

  »که دیگر نمی توان با یورش نظامی آن را سرنگون کرد
 »رمارک پالم«توسط  2005در گزارش کمیته خطر جاری که در دسامبر 

جمع بندی و تدوین شد، براندازی نظام جمهوری اسالمی با تمرکز فعالیـت  
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ها بر سه محور دکترین مهار، نبرد رسانه ای و سـاماندهی نافرمـانی مـدنی،    
کارشناسان مسـائل سیاسـی بـا توجـه بـه      . مورد تاکید و توصیه قرار گرفت

سیاست  تجارب تدوین کنندگان این گزارش و تاثیر تصمیمات این کمیته بر
های دولت آمریکا معتقدند سیاست خارجی آمریکـا در قبـال ایـران از ایـن     

  .گزارش الهام گرفته است
» ایران و آمریکا، رهیافت جدید«گزارش کمیته خطر جاری که با عنوان 

  :تنظیم شده است، دارای پانزده محور کلی به ترتیب زیر است
ـ  ـ1 ت گـروه هـایی چـون    ایران عالوه بر برنامه هسته ای اش، با حمای

هایی در عراق، مانع تحقق منـافع   حزب اهللا، حماس و جهاد اسالمی و گروه
از سویی دیگر ثـروت رو بـه رشـد نفـت ایـران،      . آمریکا در منطقه می شود

فرصـتی  . توانایی و ظرفیت آن را در داخل کشور و منطقه افزایش می دهـد 
اقتصـادی و دامـن    که در این میان وجود دارد، امکان تضعیف سیاست های

  .زدن به اختالفات درونی ایران است
ایران باید در صدر برنامه سیاست خـارجی آمریکـا در چهـار سـال     ـ 2

بایـد همـه   . واشنگتن اکنون به رویکرد جدیـدی نیـاز دارد  . آینده قرار بگیرد
باید درس های گذشته مورد بازبینی . نیروها برای این استراتژی بسیج شوند

رس هایی که از فروپاشی بلوک شرق به یادگار مانـده اسـت و   قرار گیرد، د
ها در کشـورهایی مثـل شـیلی یـا      همچنین درس هایی که در تغییر حکومت

  .اندونزی گرفته شد
دامن زدن به نافرمانی مدنی در تشکل هـای دانشـجویی و نهادهـای     ـ3

  .غیر دولتی و صنفی از ابزارهای مهم فشار بر ایران است
بازگشایی سفارت ایاالت متحـده در تهـران ابـراز تمایـل      باید برای ـ4
همزمان باید یکی از بلند پایه ترین مقامـات خـود را بـه عنـوان فـرد      . کنیم

. شماره یک، در این سیاست جدید در مقابل ایران انتخـاب و معرفـی کنـیم   
این فرد می تواند یکی از کنسول های وزارت خارجه باشد و باید بـه طـور   
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خود را از حقوق بشر و دموکراسی در ایران مورد تاکید قرار  مرتب حمایت
  .از این طریق می توانیم ارتباط خود را با مردم ایران تقویت کنیم. داد

باید شبکه های متعدد رادیو تلویزیونی را برای ایرانیان تـدارک دیـد   ـ 5
و پیام های خود را با پیشرفته ترین تکنولوژی هـای روز، بـه دسـت مـردم     

  .ان برسانیمایر
اگر قرار است گفتگو و تعامل با ایران صورت گیرد، باید با مقامـات   ـ6

با نفوذ ایرانی و آنها که قدرت واقعی و کافی برای تصمیم گیری ها دارنـد،  
بایـد دانسـت   . انجام شود، همچون مقامات مورد وثوق و تایید رهبری ایران

  .ددر این باره دیگران در ایران چنین قدرتی ندارن
درباره فعالیت هسته ای ایران، باید با احتیاط و دور اندیشی و چنـد   ـ7

اگـر چـه اولویـت اول، اعمـال فشـار دیپلماسـی از طریـق        .جانبه عمل کرد
متحدان به گونه ای است که ایران داوطلبانه از فعالیت ها و برنامه هسته ای 

  .خود چشم پوشی کند
عوامل مـوثر بـر تغییـر رژیـم     حمایت از اپوزیسیون هم می تواند از  ـ8

سفر فعاالن جوان خارجی از کشورهای متحد ایاالت متحده بـه  . ایران باشد
ایـن افـراد مـی تواننـد بـه عنـوان       . ایران، راه دیگری در این رویکرد اسـت 

جهانگرد وارد ایران شوند و در صورت نیاز به جنبش های مدنی و نافرمانی 
  .ها بپیوندند

ی آمریکـایی را در ایـران تسـهیل کنـیم و بـه      هـا NGOباید فعالیت  ـ9
دعوت فعـاالن جـوان ایرانـی بـه خـارج، بـرای       . صدور ویزا همت گماریم

این کار در صربستان، . شرکت در سمینارهای کوچک هم، اقدام مهمی است
این افراد باید . فیلیپین، اندونزی و شیلی و کشورهای دیگر جواب داده است

  .تخاب شوند، نه نهادهای ایرانیاز سوی مقامات آمریکایی ان
سفارتخانه های کشورهای دیگر هم می توانند در تهران بـرای مـا    ـ10

حضور در جلسات محاکمه، درخواسـت مشـترک بـرای آزادی    . موثر باشند

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 

 

53

زندانیان، کمک مالی به خانواده های زندانیان و گروه های مخالف حکومت 
مله این راه هـای تاثیرگـذار   و حتی نظارت یا مشارکت در اعتراض ها، از ج

را بررسی کنـد تـا از   » آزادی ایران«کنگره باید تصویب قانونی به نام . است
  .طریق آن حمایت کافی از آن را به عمل آورد

تضعیف ستون های حمایتی حکومت ایران که همانا سرویس های  ـ11
  .امنیتی و نظامی این کشور می باشند، باید در دستور کار قرار گیرند

ســرویس هــای امنیتــی و قضــایی آمریکــا و متحــدانش بایــد در  ـــ12
همکاری با سازمان های حقوق بشر به جمع آوری مـدارک و شـواهدی در   

  .متهم کردن مسئولین ایرانی به نقض حقوق بشر اقدام کنند
مـا بایـد تعامـل    . گفتگو با دولت ایران هم باید در دستور کار باشد ـ13

امات ایرانی و بحـث و گفتگـو دربـاره موضـوعات     خود را برای دیدار با مق
  .مورد عالقه و نگرانی دو طرف نشان دهیم

باید رهبران روحانی ایران را وادار کـرد یـا از قـدرت سیاسـی بـه       ـ14
صورت مسالمت آمیز کناره بگیرند یا دیگر از تندروهایی مانند احمدی نژاد 

رسانه ای ،زمینـه روی   باید با اعمال تحریم اقتصادی و فشار. حمایت نکنند
هوادار غـرب را در ایـران فـراهم    ) اصالح طلب(کارآمدن جریان رفرمیست

ساخت تا دیگر امکان روی کارآمدن تندروهایی ماننـد احمـدی نـژاد بـرای     
  .همیشه از بین برود

باید قدرت بسـیج و سـپاه را از میـان بـرد و در وزارت اطالعـات       ـ15
  .را حذف کردتغییرات اساسی و یا بطور کلی آن 

اگرچه نئومحافظه کاران حاکم در کـاخ سـفید در دوران دوم حاکمیـت    
بوش کوشیدند تا برهمان راهبرد برخورد سخت علیه ایران ادا مه دهنـد امـا   
ایستادگی وصالبت واقتدار نظام جمهوری اسالمی  باعـث شـد کـه توطئـه     

  .های دشمن در این عرصه خنثی شود
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  آستانه انتخابات دهممولفه های اقتدار ایران در 
تداوم وتثبیت شرایط ایران در انتخابات دهم برای غرب قابل پـذیرش نبـود   
لذا شرایط سیاسی کشور در آستانه انتخابات دهم هر گونه هزینه ای را برای 

مولفه های این شرایط کـه در  . غرب در تغییر شرایط ایران منطقی می نمود 
غرب ومنطقه خاورمیانه بارها بـر   مطبوعات ورسانه های دیداری وشنیداری

  : آن تĤکید شده ، از این قرار بود
ارتقاء جایگاه ایران در نظام بین الملـل وتبـدیل ایـران بـه یـک ابـر        ـ1

  .قدرت منطقه ای
ارتقــاء موقعیــت ژئواســتراتژیک ایــران و تــوان دفــاع  در  مقابــل    ـــ2

  .تهدیدات
ایـران همزمـان بـا     لـی المل احیای اقتدار ملی و افـزایش اعتبـار بـین    ـ3

  .المللی آوردن دستاوردهای متعدد در عرصه بین دست به
در سـطح ملـل    هـای انقـالب   ارزش) ره(ـ ترویج گفتمان امام خمینی 4
  .خواه جهان آزادی
  .  فراگیر شدن فرهنگ مقاومت در جهان اسالم ومستضعفین جهان ـ5
  .فرهنگ مقاومتتثبیت جایگاه ایران به نقطه کانونی  و الهام بخشی  ـ6
بر هم خوردن نظم سنتی حاکم برجهان با توجه به تضعیف جایگـاه   ـ7

  .قدرتهای کهن وظهور قدرتهای جدید
ارزش استراتژیک و توان باالی بازیگری و مشروعیت نقش ایران در ـ 8

های دوسـت، بـه    های سیاسی و دولت سطح منطقه و در نزد احزاب و گروه
  . خاطر ایفای یک نقش مستقل

در مقابـل   ى عزت ملى و تـرک انفعـال   تقویت روحیه اعادهحفظ و  ـ9
  .طلبى سیاستهاى دیگران در دولتمردان سلطه و تجاوز و زیاده

های منطقه ای ولزوم تـدوین  نظـم جدیـد سیاسـی ـ       تداوم بحران ـ10
در ایـن میـان،   . ای که ای و فرامنطقه امنیتی و بازتعریف نقش بازیگران منطقه
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ه عنوان مهمترین کشور منطقه و قدرت اصلی و تأثیرگـذار غیـر   نقش ایران ب
  .قابل اغماض است

ایـران بـه    سال گذشـته و دسـتیابی   4جهش علمی کشور در طول  ـ11
 ... پزشکی، هوافضا، صنعتی و(های مختلف  های روز در عرصه فناوری
ایـران بـه فنـاوری     ای و دسـتیابی  موفقیت ایران در پرونـده هسـته   ـ12
 .ای تولید سوخت هسته پیشرفته
نیروگاهها و مراکز علمـی و   اندازی و آغاز بکار شکستن تعلیق، راه ـ13

 .ای پس از تعطیلی در دولت قبل صنعتی هسته
تأثیر بر تحوالت داخلی آمریکا و تالش دولت جدید آمریکا بـرای   ـ14

  .تدوین استراتژی جدید این کشور در مواجهه با ایران
مریکا برای نزدیکی به روسیه وچین  بـرای جلـب   رویکرد آـ تغییر  15

عدول از طرح (حمایت بیشتر آنان برای افزایش فشارها وتحریم بیشتر ایران 
  ...)امتیاز اقتصادی به چین و –سپر موشکی 

را  اینگونه ارزیابی کـرده   دالیل برتری ایران نیوز  روزنامه اماراتی گلف
  :می نویسد و

ــ  ــل یننخســت ـ ــار جایگــاه دلی ــدرت . یخی اســت ت ــان وارث ق ایرانی
لرزانی هستند که   با تمدنی ثروتمند و در عین حال امپراتوری بزرگ ،  یک

  .قرن ها بر بخش عظیمی از جهان حکم می رانده است
سیاست تاریخی ایران که قرن ها است آن را دنبال می کند تضـعیف   ـ 

از و حکومـت  تفرقه بینـد « همان سیاست قدیمی  دیگر قدرت های منطقه با
  .راب بسیار موثر بوده استاین سیاست ایران در قبال اع.است » کن

ایران هم اکنون در حال یک بازی شطرنج بسـیار پیچیـده بـا آمریکـا      ـ 
از این رو تالش دارد با گسترش نفوذ خـود در  ) نه یک بازی بوکس (است 

کشورهای عربـی منطقـه ، کـارت هـای بـازی خـود را افـزایش دهـد و از         
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ایران تا کنون توانسته است از موضوعاتی چون برنامـه  .اشنگتن امتیاز بگیردو
اتمی ،افغانستان ،عراق، امنیت خلیج فارس،نفـت ،حـزب اهللا و حمـاس بـه     

 1».ندخوبی به نفع منافع خود استفاده ک
نـژاد   یاحمد«با عنوان  یلیتحل یدر مقاله ا هم الشرق االوسط، وزنامهر

 شینقش دولـت نهـم در افـزا    یضمن بررس »انریقدرت ا دیو طلوع خورش
در کشـورمان   یجمهـور  اسـت یر نـده یبه انتخابات آ رانیا یقدرت منطقه ا

  .ه وضمن مقایسه نامزدها می نویسدپرداخت
ـ نزد یدر گذشته بـرا  رانیجمهور ا یرؤسا شـدن بـه ثروتمنـدان و     کی

ـ حال خود را نزد نیکردند اما در ع یدادن به غرب تالش م نانیاطم بـه   کی
نژاد معتقد اسـت کـه در مـورد     یدر مقابل احمد. دادند یمحرومان نشان م

ـ حما زکـه ا  یترساندن ثروتمندان و برخورد با غرب تا زمـان  محرومـان   تی
نژاد آنچه را کـه   یعلت احمد نیوجود ندارد به هم یبرخوردار باشد مشکل

گفتنـد بـه    یمـ  یو به افـراد خاصـ   یگذشته به طور پنهان یجمهور یرؤسا
  .کنند یم انیب یصورت علن

ـ جمهور ا سیرئ نیافتخار را دارد که نخست نینژاد ااحمدی  اسـت   رانی
  .کند یاستفاده نم یاسیس هیکه از تق
 یگونه سخن گفت که زمان نیدر مورد هولوکاست ا یموسو نیرحسیم
آن  یبرا هیتق وهیسخنان با ش نیانکار شود ا دیدهد چرا با یرخ م یتیکه جنا

  . نژاد متفاوت است یغرب نشان دهد که با احمداست که به 
 هیـ توج یداند کـه بـرا   یم ینژاد در مقابل هولوکاست را دروغ یاحمد

  .شود یاستفاده م نشانیها از سرزم ینیاخراج فلسط
بر لـزوم   یو. دارد یهم موضع مبهم یدر مورد پرونده هسته ا یموسو

کند  یم دیتاک ینظام یاه از جنبه یبرنامه هسته ا یعلم یجدا بودن جنبه ها

                                                 
 1388/ 7/2عصر ایران   ـ1
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خـود را بـه    یبرنامـه هسـته ا   رانیکه ا دیگو یم تینژاد با قاطع یاما احمد
 چیادامه خواهـد داد و بـه هـ    زیکه مناسب بداند  در جهت صلح آم یصورت
  .دهد یاجازه دخالت نم یکس

به مدت چهـار سـال بـدون     یالملل نیب ینژاد در برابر فشارها یاحمد
 یتا چند. نداد ازیامت یموضوع چیکرد و در ه یستادگیا ینیعقب نش یذره ا

کـردن   یدر آستانه راضـ  رانیبا ا 5+1 یشد که گفت وگوها یتصور م شیپ
نژاد گفت  یاحمد یستادگیاست اما با ا ومیاوران یساز یبه توقف غن رانته

  .در آستانه انجام است کایآمر یاز سو قیشرط تعل شیوگوها با لغو پ
ـ ا یکنون یبودند که از مشکالت اقتصاد دواریام گرانیو د یموسو  رانی

ـ کنند اما احتماالً در ا ینژاد بهره بردار یاحمد هیعل راه موفـق نخواهنـد    نی
نـژاد برخـوردار شـده انـد و      یاحمد یاز سخاوتمند رانیعموم مردم ا. بود

 یشـتر یب یتوانـد سـخاوتمند   یمـ  یگـر ید کسقبول ندارد که  رانیجامعه ا
 1.داشته باشد

وه بر قدرتهای بیگانه فعاالن سیاسی مرتبط بـا جریـان دوم خـرداد نیـز     عال
تـأثیر تحـوالت داخلـی ایـران بـر       نسبت به تثبیت تفکر اصولگرایی در ایران و

  .کشورهای منطقه نگران بوده تغییر در ایران را مقدمه تغییر در منطقه می دانستند
ـ حجار دیراشدان همکار سابق روزنامه سـع  مانی در  )امـروز صـبح  ( انی

ـ  یاحمد: سدینو یزمانه م ویراد یضد انقالب تیسا جمهـور   سینژاد تنها رئ
مقاومـت غـرب    انیاز چاوز و بشار اسد، محبوب  جر شیاو ب. ستین رانیا

  .و جهان اسالم است انهیخصوصاً در خاورم زیست
ـ  ای دیاینژاد خوشمان ب یاحمد  مقاومـت در برابـر    یالمللـ  نینه، نماد ب

ـ او تنها دولتمرد بلندپا. است یجهان یراسدموک برالیل منکـر هولوکاسـت    هی
 یدر جهان است که کلمه به کلمه سخنان افـراد  یستیونیصه میمخالف رژو

                                                 
  88/ 5/2ـ  الشرق االوسط 1
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 بونیرا علناً  در تر یرهبران جهاد گریحسن نصراهللا و خالد مشعل و د رینظ
در  یکند، هر چند کـه سـخنان و   یتکرار م ی رالمللا نیب یسازمان ها یها
  . است یاسالم یرهبران جمهور گریتکرار کالم د تقیحق

نـژاد در انتخابـات،    یاحمـد  یو خفت بار آقا رانهیو محو حق یواژگون
ـ  یفراتـر از دموکراسـ   یارزش راهبـرد  ،یگفتمان گلوبال دموکراسـ  یبرا  ای
  . دارد رانیدر ا یکتاتورید

او  گاهیاست و جا یگفتمان مقاومت جهاد ریتحقنژاد،  یشکست احمد
 یدامنـه ضـربه بـه آبـرو    . دهـد  یمقاومت تنزل م یاسالم -یاز رهبر عرب را

                                     1».است رانیحاضر فراتر از ا یالملل نیب طینژاد در شرا یاحمد
 11/1387/ 1آستانه انتخابـات دهـم درتـاریخ    درنیزهفته نامه نیوزویک 

بـه   »سبب می شود احمدی نژاد لبخنـد بزنـد؟   چه چیز«تحلیلی با عنوان در
حمله اسرائیل به غزه سبب تقویـت  : می نویسدقلم سردبیر خود فرید زکریا 

موضع اسالمگرایان منطقه و همچنین دولت ضداسرائیلی ایران شده اسـت و  
به کشورهای عربی که در حال بهبود روابط با اسـرائیل انـد، ضـربه مهلکـی     

  وارد کرده است
ایران ناشی می شود و » قدرت نرم«عی ایران در جهان عرب از نفوذ واق

جمهوری اسالمی شهرت و اعتبار خود را از ناحیه دفاع از مسـاله فلسـطین   
  .کسب کرده است

نقطه ضعفی که ظاهرا غربیها و متحدان عـرب  : نیوزویک ادامه می دهد
نیـز از  است و ایران » افکار عمومی جهان عرب«آنها از آن به شدت غافلند، 

راهبرد تهران برای تضعیف این اتحاد، . این نقطه ضعف به خوبی اطالع دارد
ارسال این پیام برای افکار عمومی در جهان عـرب اسـت کـه ایـران اصـلی      

                                                 
       26/2/88ـ سایت رادیو زمانه  2
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ترین حامی آرمان فلسطین است و بنابراین نمی تواند دشـمن مـردم عـرب    
  .باشد بلکه دشمن واقعی رژیم های عرب هستند

نیوزویک، در داخل ایران نیز معادله در حال تغییر است؛  به اعتقاد سردبیر
روزنامه های اصـالح  . یا همان اصالح طلبان اکنون ساکت هستند» میانه روها«

طلب به اجبار و از روی ناچاری تصاویری از اجسـاد فلسـطینی هـای کشـته     
شده را در صفحات اصلی خود چاپ می کنند ولی همـه مـی داننـد کـه ایـن      

    1.اهری است و آنها اصال از وضعیت فعلی خوشحال نیستندموضعگیری ظ
  

  توصیه هایی برای رعایت جایگاه ایران
های افغانستان، عراق، لبنان و به تازگی غـزه،   منطقه خاورمیانه پس از بحران

ـ امنیتـی و بـازتعریف نقـش بـازیگران      در حال انتقال به نظم جدید سیاسی
به عنـوان مهمتـرین کشـور    این میان، ایران در . ای است ای و فرامنطقه منطقه

اسـت     » هـای جدیـد   تثبیت نقش«در دوران  ،قدرت اصلی و تأثیرگذارمنطقه 
ارزش استراتژیک و توان باالی بازیگری و مشروعیت نقش ایران در سـطح  

های دوست، بـه خـاطر    های سیاسی و دولت منطقه و در نزد احزاب و گروه
 .ستا آمریکا ایستادگی در برابرگو نکردن و ایفای یک نقش مستقل و گفت

ای  گیری از سیاست فعال و حضور مؤثر در مسـائل منطقـه   ایران با بهره
های افغانستان، عراق، لبنان و غزه بـرای نخسـتین    در چهار مرحله در بحران

از » تعـادل اسـتراتژیک  «بار در تاریخ سیاسی معاصر توانسته است به نـوعی  
طلب خارجی همچون  در مقابل یک قدرت هژمون» رنقش براب«لحاظ ایفای 

   .آمریکا در منطقه برسد
های موجـود در سـه زیرسیسـتم     در وضعیت جدید، سرنوشت درگیری

ای، عراق و خلیج فارس، افغانستان و آسیای جنوبی و لبنان و فلسطین  منطقه

                                                 
  11/1387/ 1آستانه انتخابات دهم درتاریخ هفته نامه نیوزویک درـ  1
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و خاور نزدیک ـ که آمریکا دارای منافع حیاتی در آنهاست ـ بستگی به حل   
دارد؛ » هـای جدیـد   تعریف نقش«عضالت استراتژیک بین ایران و آمریکا و م
استوار » ها تثبیت نقش«های آینده خاورمیانه بر محور  ریشه اصلی درگیری و

  .خواهد بود
یـک  با اعالم اینکـه ایـران محـور     »تودی.ای.اس.یو«روزنامه آمریکایی 

 :است می نویسد بلوک جدید قدرت نوظهور در خاورمیانه
مریکا نتوانست این واقعیت را نادیده بگیرد که ایران کشوری با عقایـد  آ

گوناگون است که شهروندان آن از نظر تکنولوژیکی، زرنگ و دانـا، از نظـر   
سیاسی پرجنب و جوش و از نگاه فرهنگی بسیار آزادتر و لیبـرال تـر از آن   

ـ .چیزی هستند که قبالً تصور می کردیم ه ایـران  شایسته است که بگوییم ما ب
یقیناً این یک خیابان دوطرفه است اما ایران امروز تحت ریاسـت  . نیاز داریم

جمهوری احمدی نژاد یک بلوک جدیـد قـدرت نوظهـور در خاورمیانـه را     
رهبری می کند که شامل کشـورها و سـازمان هـای ایـران، عـراق، سـوریه،       

منـافع  این کشـورها در  . است –و ترکیه در حاشیه آن  –حزب اهللا، حماس 
ایدئولوژیک، قومیتی یا استراتژیک ، دارای نقاط یکسان نیستند امـا در چنـد   

  :مساله مشترک هستند
به استثنای سوریه، همه این کشورها یـا گـروه هـا دارای انتخابـات      ـ1

دموکراتیک هستند، یک حاکم خودرای و منفـرد در ایـن کشـورها تصـمیم     
ن کشورها شرکت می کنند و گیری نمی کند، احزاب مخالف در انتخابات ای

  .دارای رسانه های غیردولتی هستند
ارزش و اهمیت بلوک یادشده به طور بالقوه بسیار باالست چـرا کـه    ـ2

می تواند به بهترین نحوی به آمریکا در جنگ علیه شبه نظامیان اسالم گرای 
در حالی که سازمان های تندرو مثـل  . افغانستان، عراق و پاکستان کمک کند

بـه همـان انـدازه یـا حتـی بیشـتر از        قاعده و طالبان از آمریکا نفرت دارندال
در میان کشورها و سازمان هـای عضـو ایـن بلـوک، ایـران،      . شیعیان بیزارند
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ی بـا اکثریـت شـیعه هسـتند و حـزب      عراق و حزب اهللا دارای جمعیت های
  .حاکم سوریه نیز منشاً تشیع دارد

بسـتان کـه کشـورهایی ضـعیف،     متحدان سنتی آمریکا نظیر مصـر و عر 
فاسد و فاقد توان مقابله با مسائلی چون موضوع فلسطین شمرده می شـوند  

  .می نگرند...) ایران، عراق و (با دید منفی به بلوک جدید قدرت 
در زمانی که آمریکا مشغول مبارزه در افغانستان، عراق و پاکستان علیـه  

نگتن احمق خواهد بود اگـر از  شبه نظامیان بنیادگرای سنی است طبیعتاً واش
  .مذاکره مستقیم با این بلوک جدید قدرت خودداری کند

آمریکا در حال حاضر روابط دوستانه ای بـا دولـت عـراق دارد و یـک     
گروه از مقامات ارشد سابق آمریکا عضو هر دو حزب نیـز خواهـان اتخـاذ    

رهبـر ایـن   در مورد ایران، . رویکردی واقع گرایانه نسبت به حماس شده اند
بلوک جدید و ایدئولوژیک ترین دشمن منطقه ای آمریکا، نیز سئوال واقعـی  

  این است که آیا ما می توانیم با آنها رابطه داشته باشیم؟
این بلوک جدید به نحوی عمـل مـی کنـد کـه آن را از نظـر سیاسـی،       

آمریکـا نیازمنـد   . هبردی، مصـمم جلـوه مـی دهـد    اانعطاف پذیر و از نظر ر
» واقعـی  تغییـر «بـرای   درتمندی در منطقه است و فرصتی مناسـب شرکای ق

  1.بدبینی خود را کنار بگذارد سال 30دارد ، به شرط آنکه  اختیار در
  

  مهدوی نگرانی ها از گسترش اسالم انقالبی و
در  انهیتحوالت خاورم رامونیپ یدر گزارش »لیاسرائ یمل تیامن«آموزشکده 

 یفروپاشـ : کرد دیتاک میرژ نیا هیموجود عل یتیامن یدهایتهد نیمهمتر ردوم
ـ تهد نیمقاومـت مهمتـر   یمحور اسالم تیرو  اعراب و تقو انهیم انیجر  دی
  .است لیاسرائ تیامن یبرا

                                                 
   88/ 4/ 17ران به نقل از نشریه آمریکایی یو اس اس تو دی ـ سایت عصر ای1
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ـ کننـده ا  هیـ دو ته »تیـ عاموس گران« و »فنیا لیشموئ«  93گـزارش   نی
اساس و سـاختار  : کردند دیخود تاک یتیامن -یدر گزارش اطالعات یصفحه ا
با چـالش   ییارویرو ییمتزلزل است و توانا اریبس لیاسرائ یاطالعاتدستگاه 

موجود  یاطالعات یدستگاه ها انیم یهمکار نیهمچن. موجود را ندارد یها
  .شود یم یابیارز فیضع

ـ ا یاتمـ  یو فنـاور  یشـده، از قـدرت نظـام    ادیسند  در انتفاضـه   ران،ی
 یو نافرمـان و لبنـان   نیمقاومـت فلسـط   یو سالح ها و موشک ها نیفلسط
  .شده است ادی لیاسرائ هیعل گرید یدهایبه عنوان تهد یدرون یمدن

مواجه خواهند شـد کـه بـه     یمهم راتییبا تغ ندهیدر آ یعرب یکشورها
گزارش  نیدر ا. دیافزا یکشورها م نیا یاسیساختار س رییبه تغ ادیاحتمال ز

ـ   انیمحور مقاومت و جر تیو تقو شیبه افزا  یورهاکشـ  نیاسـالمگرا در ب
  1.شده است هاشار ندهیدر آ کایکاهش قدرت آمر زیو ن یعرب

در مصاحبه بـا مجلـه   نیز نتانیاهونخست وزیر رژیم صهیونیستی  بنیامین
نگرانـی اصـلی خـود را      آتالنتیک با ادعای تهدیدات بالقوه هسته ای ایـران 

  : معطوف به فرهنگ انتظار کرده  و می گوید
رقه متعهد به مهـدی موعـود و سیاسـت    خواهد که یک ف اسرائیل نمی  

ای داشته باشـد  دنیـا بایـد نگـران ایـن موضـوع و        سالح هسته ،آخرالزمانی
   2.دهد اتفاقاتی باشد که در ایران رخ می

  :نیز می گوید ابراهیم کاراگول کارشناس مسائل راهبردی ترکیه
مانند ای که امروز ه روند پیچیده .ه است ایران آمریکا را به زانو درآورد
ای نزدیـک باعـث    گر آن هستیم در آینـده  یک بازی شطرنج ژئوپلتیک نظاره

تـر و   تـر، خشـن   به مراتـب بـزرگ     بازی. ای سهمگین خواهد شد بروز زلزله
این بازی امکـان  . رود به روی صحنه می »بازی بزرگ قرن نوزده«تر از  مهیج

                                                 
   29/1/88ـ  قدسنا 2
  88 1/  21رادیو فردا ـ 3
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که دنیـای نـو را   گیری جدید نه خاورمیانه نو، نه آسیای نو، بل تماشای شکل
ای بـه شـدت    های چند دهـه یه ها و اتحاد ها، دوستی دشمنی. کند عرضه می
  . شود متزلزل می

ای  قدرتهای بزرگ جهانی مجبور به زانو زدن در برابر بـازیگران منطقـه  
ای جدیـد   این حرکت جهانی البتـه کـه باعـث طراحـی خاورمیانـه     .شوند می

رحهـای یکجانبـه آمریکـا در قبـال     خواهد شد، اما از سوی دیگر به پایان ط
هـای متعلـق بـه     خاورمیانه جدید بر اساس دینامیک. رسیم خاورمیانه نیز می

  .خود منطقه تاسیس خواهد شد
ها دوباره محاسـبه   ها دوباره ترسیم خواهند شد، همه حساب همه نقشه 

های جنگ  ها دوباره پیاده خواهند شد، همه استراتژی خواهند شد، همه بازی
  . تهران پیروزی بسیار بزرگی کسب کرد .لح دوباره طراحی خواهند شدو ص

  
  مصر محوریت عربستان و با تالش برای تقویت اسالم میانه رو 

پس از ناکامی  آمریکا و عربستان در مهار حرکت انقالب اسالمی در منطقـه  
با ایجاد جریان موازی با محوریت طالبان ،سیاست جدیـد آنهـا بـر تقویـت     

و »  میانـه رو «ی  جدید از اسالم شکل گرفت که از منظر آنان اسـالم  گونه ا
و یا امر » جها د«نام گذاری شد  در این گونه جدید آیات » اسالم معتدل«یا 

  .به معروف باید از فرهنگ اسالم حذف شود
ای در امارات متحـده عربـی، مسـئوالن سـفارت      به گزارش منابع رسانه
ر با شماری از شاهزادگان دربـار سـعودی و بـا    آمریکا در عربستان، در دیدا

تقدیر از نقش عربستان و ایجاد شکاف بین اسالم انقالبی و آنچه آنان تفسیر 
شمارند و همچنین کاهش رویکرد به فرهنگ  جدید و معتدلی از اسالم برمی

ـ که نمونه آن حضور پررنگ اسالم انقالبی در ایـران   انقالبی در دین اسالم
های مدنظر واشنگتن توسط سـران عـرب و    شرفت اشاعه برنامهاست ـ از پی 

  .های عربستان و مصر، تقدیر و تشکر کردند به ویژه دولت
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از » امر بـه معـروف و نهـی از منکـر    «و » جهاد«هایی چون محو آیات  طرح اجرای
های کشورهای عربی و اسالمی ، محدود کردن مـدارس   کتب درسی مدارس و دانشگاه

 .نمونه ای از این برنامه هاستسلطه درآوردن روحانیون این کشورها ، دینی، به زیر 
های گوناگون عربی، به ویژه در بـه   ها و رسانه اشاعه فرهنگ غرب از تلویزیون 

اختالف میان مـذاهب گونـاگون   ایجادصحنه کشاندن دختران و بانوان در این عرصه، 
روحـانیون   بـا محوریـت  شـود   اسالمی نظیر آنچه در عراق، پاکستان و یمن دیده می

 .وهابی به عنوان پرچمداران مبارزه با اسالم انقالبی 
بـه اشـاعه ابتـذال در میـان      کـه  ای بیش از سیصد کانـال مـاهواره   بهره گیری از

بـا  فساد و فحشا در بین جوانان عـرب  و گسترش جوانان کشورهای عربی مشغولند 
و امـارات در برخـی از کشـورهای     هایی که با پول عربسـتان  ها و فیلم سریال نمایش

های زننده، گـوی سـبقت را از    در ابتذال و پوشش ها این برنامه شود، عربی ساخته می
 .اند های غربی ربوده ها و سریال برخی از فیلم

های وهابیت، القاعده و طالبان که سرنخ آنها به جریانات اسالم آمریکـایی   فرقهرشد 
  1.ها را خشنود ساخته است باحثی است که غربیگردد، از دیگر م و انگلیسی برمی

خواسـتار تـالش   در جریان سفر به مصرنیز  کایآمر یجمهور سیرئ
دعـوت   رانیو مسلمانان شده و از ا انییکایآمر نیرفع سوء تفاهم ب یبرا

  .متحده تالش کند االتیبهبود روابط با ا یکرده است برا
 انـه یدر م:یه ایران می گویـد او ابتدا با اعتراف به عملکرد غلط آمریکا عل

ـ در ا کیدموکرات یا وهیکه به ش یجنگ سرد، دولت انتخـاب شـده بـود     رانی
ـ و ا )دولت دکتر محمد مصدق(سرنگون شد ـ متحـده در سـقوط ا   االتی  نی
  .کرد فایا یدولت نقش

ــا ،یپــس از وقــوع انقــالب اســالم و اقــدامات  یریدر گروگــانگ رانی
دست داشته است  کایآمر یرنظامین غو شهروندا انینظام هیعل زیخشونت آم

                                                 
 28/5/88سایت   تابناک ـ  1
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مـا   نکهیا یدارند اما به جا یتحوالت آگاه نیا هچخیهمگان از تار« و افزود
کـه   میروشن ساخته ا رانیرهبران و مردم ا یبرا م،یبمان یها باق گذشته ریاس

   ».حرکت کند شیکشور من آماده است به پ
 تیضـد  یزیچ با چه رانیکه ا ستین نیکه اکنون مطرح است ا یسئوال

  . بنا سازد یا ندهیاست چه آ لیکشور ما نیاست که ا نیدارد بلکه سئوال ا
 یاما م ستیدو کشور آسان ن نیب یاعتماد یدهه ب نیفائق آمدن بر چند

ـ توان با شهامت، صداقت و عزم راسخ در ا راه گـام برداشـت و اگرچـه     نی
ـ دو کشور وجـود دارد، امـا ا   نیگفتگو ب یبرا یمتعدد لیمسا متحـده   االتی

ـ متقابـل، در ا  احترامشرط و بر اساس  شیآماده است بدون پ گـام   ریمسـ  نی
 یمربـوط مـ   یاتم حاتیهمگان آشکار است که تا آنجا که به تسل یبرا.نهد

  .میا دهیکننده رس نییتع یشود، ما به نقطه ا
توانـد   یکـه مـ   انهیدر خاورم یاتم حاتیاز بروز مسابقه تسل یریجلوگ

هـر  .ستین کایبه نفع آمر تنها اندازد،یخطرناک ب یریرا به مسمنطقه و جهان 
 زیـ صـلح آم  یا هسـته  ییبه توانـا  یاز حق دسترس دیبا ران،یاز جمله ا ،یملت

 مـان یخود در چارچوب پ یها تیشرط که به مسئول نیبرخوردار باشد به ا
  .عمل کند یا هسته حاتیمنع گسترش تسل

منطقـه   یکشورها یرد که تمامک یدواریابراز ام کایآمر یجمهور سیرئ
  1.دارند عمل کنند مانیکه در چارچوب اپن پ یبه تعهدات

  
  کمک به آشوب طلبان و هدایت آنها

تحوالت سیاسی کشور  در آسـتانه انتخابـات و آشـوبهای خیابـانی پـس از      
یهـا را بـه اثـر گـذاری راهبـرد      ئانتخابات ، قدرتهای بیگانه وبه ویـژه آمریکا 

امیـد   "جنـگ نـرم  "نظام جمهوری اسالمی ایران در قالب سالهای اخیر علیه
وار ساخت وبه همین دلیل آنها تمام ظرفیت وتـوان رسـانه ای ،اقتصـادی و    

                                                 
  14/3/88ـ بی بی سی 1
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سیاسی خودرا بکار گرفته و با تحریک آشوبهای خیابانی وحمایـت سیاسـی   
تبلیغی از سران اغتشاشات کوشیدند تا ناکامیهای گذشته در شکسـت نظـام   

هـیالری کلینتـون وزیـر امـور خارجـۀ      .مسیر جبران کنند  اسالمی را از این
  :در این زمینه می گوید ان ان وگو با شبکه خبری سی گفتدرآمریکا 
کارهای زیادی انجام می دهیم تا معترضین را واقعاً قدرتمند سازیم و « 

   »به حمایت از اپوزیسیون ادامه خواهیم داد
پـرده تـالش زیـادی بـرای     که دولت آمریکا در پـس  این به اذعان با وی

  :مدعی شد .در ایران به کار بسته است »معارضان«حمایت از 
طلبان در حوادث بعد از انتخابات در ایران قانونی بوده  اعتراضات آشوب«

خواستیم خود را در میان مقامات ایرانی و معترضان قـرار دهـیم    است، ما نمی
، چون اگر مـی خواسـتیم   دادند که به صورت قانونی اعتراض خود را نشان می

زودهنگام و به صورت قوی و جدی در این موضوع دخالـت کنـیم، مقامـات    
  1»کردند ایران از ما به عنوان عاملی برای وحدت در مقابل مخالفان استفاده می

هیالری کلینتون طی سخنانی در وزارت خارجه آمریکا به نقـش شـبکه   
یـن شـبکه در کنتـرل و    و بهره گیری دولـت متبـوعش از ا   Twitterمجازی 

  .هــدایت آشــوبهای خیابــانی پــس از انتخابــات ایــران اعتــراف کــرد      
به گزارش سرویس بین الملـل جهـان، وی کـه در کنفرانسـی در سـاختمان      
: رونالد ریگان در وزارت خارجه آمریکا سـخن مـی گفـت، اظهـار داشـت     

ای بعـد  برخی شاید ایام آشوبه. امروز ما از ابزارهای جدید استفاده می کنیم
افراد می فهمیدند  Twitterاز انتخابات ایران را بیاد داشته باشند که از طریق 

  .که باید کجا بروند و چه اتفاقی قرار است رخ بدهد
برخی از همکاران ما در وزارت خارجه وقتی بنا بـه  : وی در ادامه گفت

 در تهـران ) آشـوبگران (را داشـتند، آنهـا    Twitterدالیل فنی قصـد تعطیلـی   

                                                 
   88/ 5/ 19 ـ خبرگزاری فارس   به نقل از   سی ان ان 1
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شما نمی توانید این شـبکه اینترنتـی را   : بودند و می گفتند Twitterخواستار 
  .تعطیل کنید چرا که تظاهرات کنندگان در تهران به آن وابسته هستند

نماینـده ویـژه وزارت    »الیزابـت بـاگلی  «هیالری کلینتون با نام بردن از 
ی بتوانـد  خارجه آمریکا در طرح مشارکت جهانی، ابراز امیدواری کرد که و

مشابه را برای مردم سایر کشـورها   دسترسی ضمن توسعه این روش، امکان
  .فراهم سازد) NGO(از طریق توسعه سازمانهای غیر دولتی 

الزم به ذکر است چندی پیش رضا پهلوی فرزند شـاه معـدوم، ضـمن    
سخنرانی در کنگره آمریکا، خواستار سرمایه گذاری بیشتر آمریکا در توسـعه  

  1.ارتباطی به منظور تعامل بیشتر با جریان ضد انقالب شده بود تکنولوژی

                                                 
 1388آبان  16شنبه :ـ سایت جهان 2
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  سومفصل 
  نقش رسانه ها

رسانه به عنوان مهمترین ابزار ارتباطی، نقش بی بـدیلی در تحـوالت جهـان    
توسعه فناوری های ارتباطی در قرن اخیر سبب شده است کـه  . معاصر دارد

ی  تهـا بـرهم ریختـه و گونـه    بسیاری از مفروضات و اصول سنتی تعامل دول
جدیدی از مناسبات قـدرت در جهـان معاصـر مبتنـی بـر تکنولـوژی هـای        

در این مناسبات جدید به جـای هـدفگیری    .شکل گرفته است... ارتباطی و 
مستقیم ساختارها وسرزمینها ، ملتها و افکار آنها آماج قرار مـی گیرنـد و بـا    

تغییـر در سـاختارها و بنیـان هـا     در افکار عمومی است که » تغییر«به  ءاتکا
  .دنبال می شود

تحــوالت سیاســی ایــران پــس از انتخابــات دهــم ریاســت جمهــوری  
مناسبترین فرصت برای دستگاه رسانه ای و دیپلماسی غرب بود تا شکسـت  
های گذشته در تقابل با اندیشه ناب انقالب اسالمی را با بهره گیری از موج 

ای شکست خـورده در انتخابـات جبـران    اجتماعی ایجاد شده توسط نامزده
از همـین رو و  . وآن را به زمینه ای برای فروپاشی نظام اسالمی تبـدیل کنـد  

در جریان آشوب ها ی پس ازانتخابات، نه هنجـار هـا و ارزشـهای غربـی،     
بلکه سمبل ها و ارزشهای انقالبی و اسالمی به عنوان نمادهای مقابله با نظام 

w  .ه دستگاه رسانه ای غرب قرار می گیرداستفاد ءاسالمی مورد سو
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فراخوان برای سرداران شعار اهللا اکبر و یـا تبلیـغ بکـارگیری نمادهـای     
کمترین قرابتی ...) استفاده از بیوت و ءنماد سیادت و سو(ارزشی و اسالمی 

با مبانی تفکر سکوالر غرب ندارد اما در فراخوان هـا و تبلیغـات رسـانه ای    
برای تقابل با نظـام جمهـوری   » ابزاری«نها به عنوان غرب و عوامل داخلی آ

  .اسالمی کارایی پیدا می کند
اکنون که امواج فتنه فرو خفته است، بازکاوی جنـگ رسـانه ای غـرب    

در اشـکال و شـقوق مختلـف    » رسانه«علیه نظام اسالمی، نشان می دهد که 
های الهی ارزش ءخود، به رغم قابلیتهای ایجابیش برای فرهنگ سازی و ارتقا

تواند نقشی اساسی در بـی ثبـات سـازی و تزلـزل یـک نظـام        و انسانی، می
شـود کـه آن را رکـن     کارکرد اینگونه رسانه سـبب مـی  . سیاسی داشته باشد

اصلی جنگ نرم قلمداد و مطرح می شود که جنگ نرم را نـوع جدیـدی از   
  .نبرد می دانند که در حوزه رسانه اتفاق می افتد

استفاده از رسانه بـرای تضـعیف کشـور    ) Media War(جنگ رسانه ای 
هدف با بهره گیری از توان و ظرفیت رسانه ها اعم از مطبوعات، خبرگزاری 
ها، رادیو، تلویزیون، سینما، کتاب، اینترنت، بازی های رایانـه ای، پیامـک و   

در این نبرد هدف اساسی کاهش آستانه تحمل ملـی و  کاسـتن از   . 1است... 
ور هدف است که در این میـدان، ایمـان و اعتقـاد در باورهـای     پایداری کش

جامعه آماج تهاجم قرار می گیرد و در کنار تحریک جامعه هـدف، تفرقـه و   
  .انفعال خواص دنبال می شود

   
  کارکردهای رسانه در جنگ نرم

های دیداری، شـنیداری و نوشـتاری    گیری نظام سلطه از رسانه بر بهره عالوه
هـا ،   گیری از مـاهواره  در بهره ی کهیز با توجه به تحول عظیمپیشین، اکنون ن
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هـا ، فیبـر نـوری و     هنـد های پرتابل ، مینیاتوری ، ریزپرداز اینترنت ، فرستنده
وامکانات ها  تجهیزات و ابزاراتفاق افتاده و البته  ای  ها فناوری برتر رسانه ده

در جهـت   ابـزار   آنها از ایـن  در دست سردمداران نظام سلطه است، آن نیز
ها بیشترین استفاده  قدرت. دکنن استفاده می سوءها تحمیل اراده خود بر ملت

  . برند مینرم  ها را در جنگ از رسانه
های جنگ نرم و  ترین مولفه ای از برجسته آنچه مسلم است جنگ رسانه

امـا بیشـترین کـاربرد    .. شـود  های مدرن در جهان کنونی محسوب مـی  جنگ
ایـن بـه    یابد، البته  شدت یافته و می های نظامی در هنگامه نبرد ها جنگ رسانه

کاهـد،   ها مـی  ها در دیگر زمان این کاربرد از اهمیت رسانه آن معنا نیست که 
توان گفت آن جنگی است که در شرایط صلح و نه صـلح و جنـگ    بلکه می

مـورد اسـتفاده قـرار     هـا بـه صـورت غیررسـمی      ها و دولـت  نیز بین قدرت
را ندارند و یـا   ها توان به میدان آوردن نیروی نظامی  آنجا که قدرت. گیرد می

ای روی  جامعه آنان قادر به تحمل تلفات انسانی نیسـت ، بـه جنـگ رسـانه    
 .کنند برداری می آورند و از این ابزار بهره می

ریـزی و جنـگ آرام    هـای بـدون خـون    ای از جمله جنگ جنگ رسانه 
به اینکه در جنگ رسانه ای خشونتی اعمال نمی  با توجه. شود  محسوب می

شود وقوع آن برای مردم نامحسوس است از طرفی بسیج عمومی هم در آن 
کاربرد ندارد و به اصطالح جنگ رسانه جنگ بین نخبگان است فلذا میـزان  

هدف، متوجه حجـم    تخریب زیاد است تا حدی که شهروندان عادی کشور
. شـوند  شان نمـی  و روانی خود و اطرفیان سنگین این جنگ بر فضای روحی

قدرت نفوذ سـردمداران ایـن جنـگ و قـدرت تاثیرگـذاری و نفـوذ آن بـه        
در . یابد ای است که در سطوح جامعه اعم از شهر و روستا گسترش می گونه

ها و مردم با خواست و اراده خود و قبول هزینه در معرض  این جنگ ، ملت
نگ طرف متخاصم کنترل افکار عمومی را در در این ج. گیرند حمله قرار می
  .اختیار می گیرد
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ای از روشها و تاکتیکهای مختلفی متناسب با شـرایط و   در جنگ رسانه
بعضاً با بمباران . استفاده می شود) جغرافیای جنگ روانی(جغرافیای عمومی 

گروه هدف را  …اطالعات و یا ارائه اطالعات نادرست و یا مشابه سازی و
همـه  . می کنند تـا منـافع مهـاجم را بـر منـافع ملـی تـرجیح دهنـد         مجبور 

تـا  . تاکتیکهای جنگ رسانه ای بر پایه ایجاد ترس در مخاطب استوار اسـت 
  . مخاطب نترسد نمی توان در رفتارش تغییری ایجاد کرد

 ممـرد و در شیوه اول دولت . این جنگ به دو شیوه کلی اعمال می شود
حت فشار قرار می گیرند تا در آنان ترس ایجاد شده با استفاده از رسانه ها ت

و مجبور شوند در برابر متخاصم عقب نشینی کنند و درنهایت به آنـان بـاج   
دهند و در شیوه دوم ملتها را برعلیه دولتشان می شـورانند و دولـت در اثـر    
فشار افکار عمومی تغییر رفتار داده و غیر مستقیم خواسته های بیگانگـان را  

  .ده می کنندبرآور
 

  زبان  فارسی های رسانه ایجاد برای غرب گذاری سرمایه
کارآمدی و تاثیر رسانه ها در عرصه جنگ نرم، سبب شـده اسـت کـه طـی     
سالهای اخیر سرمایه گذاری اصلی غرب برای تغییـر در ایـران روی ایجـاد    

  .رسانه های جدید متمرکز شود
ه قبل از انتخابات ایران تاسیس شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی پنج ما

میلیارد تومان و بکارگیری بـیش   22با سرمایه گذاری اولیه اعالم شده بیش از 
کارمند که عمدتا از عناصر فعال در نشریات مربوط به جریان موسـوم   150از 
هستند یکی از اقدامات راهبردی برای اثر گذاری بـر رونـد   » اصالح طلب«به 

ساعت برنامه داشـت در   5که در روزهای اول  این شبکه. تحوالت ایران است
ایام آشوبهای پس از انتخابات به طور شبانه روزی برنامـه پخـش مـی کـرد و     
مهمتر از همه اینکه ستاد و تبلیغات موسوی در قیطریه تهـران بـه اسـتودیوی    

  .ضبط و پخش مستقیم برنامه های بی بی سی تبدیل شده بود
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فردا و اختصاص بودجـه گسـترده بـرای     آمریکا نیز با راه اندازی رادیو
فعالیت های رسانه ای علیه ایران به پشـتیبان و حـامی اصـلی شـبکه هـای      
متعدد ماهواره ای تلویزونی و رادیویی تبدیل شده است که البتـه نگرانـی از   

  .ناکارآمدی این سرمایه گذاری دغدغه اصلی دولتمردان آمریکایی است
در نظام اسالمی بـه حـدی اسـت کـه     اهمیت نقش رسانه در مواجهه با 

تحـت    »مارک پالمر«توسط  2005گزارش کمیته خطر جاری که در دسامبر 
جمع بندی و تدوین شـد، برانـدازی   » ایران و آمریکا، رهیافت جدید«عنوان 

نظام جمهوری اسالمی با تمرکز فعالیت ها بر سه محور دکترین مهـار، نبـرد   
 .ی، مورد تاکید و توصیه قرار گرفترسانه ای و ساماندهی نافرمانی مدن

ای کشورهای انگلیس و آمریکا بیشترین تالش را برای گسترش ه رسانه
بـه  . آشوب ها داشته و در این میان نقش انگلیس بیشتر و تاثیرگذار تـر بـود  

فارسـی از فعـال تـرین عوامـل تحریـک       BBCجرأت می توان گفت شبکه 
روانـی ایـن شـبکه در بـاالترین      کننده در جریان اغتشاشات بوده و عملیات

با بررسی عملکـرد  . سطح نسبت به سایر شبکه های ماهواره ای قرار داشت
این رسانه در روزهای پیش و پس از آشوب هـا، دو چهـره کـامالً متفـاوت     

در روزهای پیش از اغتشاشات و ایام . فارسی قابل مشاهده می باشد BBCاز
مخاطب سعی در نمایش شـور و   رقابتهای انتخاباتی این شبکه جهت جذب

حال انتخاباتی در ایران و همچنین ارائه دیدگاههای متفاوت سیاسی موجود 
ه بعـدی  این اقدام باعث گردید زمینه بـرای اجـرای مرحلـ   . در کشور داشت

  .طرح این شبکه آماده گردد
در مرحله بعدی و با شروع آشوب ها این شبکه به رسانه اغتشاشـگران  

ضمن برزگ نمایی ارائه اخبار، فیلم ها، گزاشات، مصـاحبه   گردیده وتبدیل 
در خصوص اغتشاشات، اقـدام بـه جنـگ روانـی علیـه جمهـوری       ... ها و 

فارسی در این بخـش از برنامـه عملیـات روانـی      BBC. اسالمی ایران نمود
کوشید تا ضمن القاء مسئله تقلب در انتخابات بـا ارائـه فضـایی حماسـی و     
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  . ا برای حضـور در جمـع اغتشاشـگران ترغیـب نمایـد     احساسی بینندگان ر
این شبکه کماکان می کوشد با پخش تصاویر آرشیوی مربوط به اغتشاشـات  

  . و یا هر تصویر جدید فضای کشور را ملتهب نشان دهد 
ایـن بـود کـه     در جریان حوادث بعد از انتخابات شیوه بارز بی بی سی

ش قورباغه پخته، کارکرد مـی  در یک دایره طراحی شده به رو کلیت مباحث
کارشناسان استودیو دالیلـی را درقالـب تحلیـل     یافت ؛بدین صورت که مثال

آدم هـای معمـولی تحـت     مطرح می کردند و سپس ارتباط مسـتقیم برخـی  
 عنوان مخاطبان بی بی سی و بعد از ایـن ارتبـاط بـا ریـیس سـتاد مردمـی      

رشناسـان داخـل   مجـددا کا ... موسوی و سخنگوی سـتاد مهـدی کروبـی و    
صحبت های یکدیگر را کپی کرده و با کمـی شـاخ و    جملگی... استودیو و 

 .می دادند برگ اضافه به خورد بینندگان این شبکه
بی بی سی برای پیشبرد سـناریوی خـود ، بخـوبی از شـیوه نـرم خبـر       

می کرد به طوری که در ساعت یـک بامـداد بـا اولـین اعـالم هـای        استفاده
را در قاب می گرفت کـه   »قلم نیوز «و »باالترین« سایت های  غیررسمی آرا،

را به حساب احمـدی نـژاد گذاشـته     بوی تقلب می آید و یا رای های سفید
نحوه بیان مطالب  اند و هرچه اعالم آرای احمدی نژاد بیشتر می شد لحن و

 قیقه د 20بی بی سی و آدم هایش تندتر می شد تا آنجا که در ساعت دو و 

بـی    سناریوی آنها به نقطه اوج خود رسید و درتمام این نوع انتشـار ،  بامداد
که هم اکنون موسـوی    )البته تحریک آمیز  (استفاده از سخت خبر  بی سی با

درقالب گفت وگـو  ( رفته اند و سوئیچ آن به نرم خبر  به وزارت کشور... و 
ردمی موسـوی  در ارتباط با رییس نهاد م و سپس شبه خبر) و ارتباط مستقیم

  .1شد کامال بحران سازی و تحریک مخاطب رقم زده می ،

                                                 
 24/3/1388جمهوری اسالمی خبرگزاری  ـ 1
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انگلیسیها اگرچه اهداف اعالمی ایجاد شـبکه تلویزیـونی بـی بـی سـی      
فارسی را در آغازشناسایی متقابل ایـران و جهـان اعـالم کـرده بودنـد، امـا       

  :اهداف راهبردی زیر را می توان در ایجاد این شبکه رصد کرد 
 کوالریسم گسترش اندیشه س .1
 تالش برای تغییر سبک زندگی مردم ایران .2
 تغییر ذائقه مخاطبان در جهت فرهنگ لیبرال دموکراسی غربی .3
 تقویت جریان روشنفکری وابسته .4
 ترویج مذاهب و عرفانهای کاذب .5
 ترویج الابالی گری و فساد اخالقی  .6
 بزرگنمایی اختالفات قومی و مذهبی در ایران .7

بیشـترین  ) صـدای آمریکـا   (  VOAنیـز   در میان شبکه های آمریکـایی 
این شبکه البته در سطحی پـایین  . نقش را در دامن زدن به اغتشاشات داشت

پیش از شروع رقابتهـای انتخابـاتی بـا اتخـاذ      BBCتر و غیرحرفه ای تر از 
  : روندی تخریبی دو هدف را در دستور کار قرار داده بود

مهوری اسـالمی ایـران از   تخریب اعتبار و مشروعیت انتخابات در ج ـ1
  رهگذر غیردمکراتیک توصیف کردن آن

  رئیس جمهور  تخریب وجهه و اعتبار ـ2
پس از انتخابات و با شروع اغتشاشات نیز این شبکه کوشید با ارائه اخبار 

ــراری و    ــدانقالب ف ــا عناصــر ض ــام مصــاحبه ب ــت دار، انج ــت ... جه حرک
  .زی نظام اسالمی معرفی نمایداغتشاشگران را حرکتی مردمی در راستای براندا

عالوه بر شبکه های فوق دهها شبکه وابسته به گروهکهای ضد انقالب 
که با حمایت های مالی و فنی کشورهای غربی به فعالیت مشغول می باشند 

  . را بر عهده داشته اند VOAو  BBCنقش مکمل شبکه های 
یـونی در  کشورهای غربی عالوه بر فعالیت در حوزه شـبکه هـای تلویز  

عرصه اینترنت نیز سرویسهایی را به اغتشاشگران ارائه دادند کـه بخشـی از   
  : آنها به شرح ذیل می باشد
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قرار دادن نرم افزار ترجمـه انگلیسـی بـه فارسـی و بـالعکس بـرای       . 1
  استفاده عمومی 

ارائــه نــرم افزارهــای پیشــرفته بــرای دیــدن فــیلم هــای مربــوط بــه . 2
  عت پایین اغتشاشات با اینترنت سر

  ارائه برنامه های فیلتر شکن متناسب با ساختار شبکه ایران . 3
ایـن  (برای مخاطبـان ایرانـی    Twitterسرویس دهی از سوی شرکت . 4

شرکت امریکایی به روز رسانی سرویس خود را که مستلزم قطع چنـد روزه  
ــه   20/6/2009در مورخــه  ــا هــدف حمایــت و ســرویس دهــی ب ــود را ب ب

  ) تاخیر انداختآشوبگران به 
فعال کردن شرکت امریکایی فیس بوک در راستای تسـهیل ارتباطـات   . 5

این شرکت در مقطـع اغتشاشـات نسـخه    . میان کاربران ایرانی و سایر کشورها
  .آزمایشی فارسی خود را ارائه کرد تا آشوبگران بهتر بتوانند از آن استفاده کنند

جـایزه صـلح   » تـوییتر « به: مارک پفیفل مشاور سابق امنیت ملی بوش
 !نوبل بدهید، در ناآرامی های ایران خوب کار کرد

 220در اوج نا آرامی ها در ایران به طور متوسط در هر ساعت بـیش از  
هزار مطلب از سوی کاربران ایرانی در داخل یا خارج این کشور روی ایـن  

  .شبکه قرار می گرفت
. ر همزمان ایفا می کـرد توییتر در زمان اوج بحران چند نقش را به طو «

این شبکه هم سردبیری می کرد، هم گزارشگری و هم اینکه در نقـش تهیـه   
را   کننده بود و از این روست که این شبکه و موسسان آن، ایـن شایسـتگی  

  ».باشند 2009دارند تا نامزد دریافت جایزه صلح نوبل سال 
ت کـه در سـال   توییتر یک شبکه ارتباط اجتماعی بین کـاربران اینترنـت اسـ   

هـای ایـن شـبکه    بـاکس پیام . در سانفرانسیسکوی آمریکا راه انـدازی شـد   2006
  1.درا دار "کاراکتر " 140اینترنتی محدود بوده و سقف انتقال پیام هایی با حداکثر

                                                 
  1388تیر  17کریستین ساینس مانیتوربه نقل از  عصر ایران. ـ1
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 الگوهای رفتاری رسانه های غربی در جنگ نرم
بـات  در بررسی الگوهای رفتاری رسانه های غربی در تحوالت پس از انتخا

  :ایران، الگوهای رفتاری زیر را می توان رصد نمود
تحریف و دستکاری در اخبار و تحوالت، در این الگو با تحریـف   .1

 .اخبار و تحوالت، اهداف مورد نظر با خبر سازی القا می شود
برچسب زدن بدون استدالل و بکارگیری تعابیری چون تروریست  .2

 .ری اسالمیو متحجر برای مسئوالن و حامیان نظام جمهو
توسل به تهدید و ارعاب و تصـویر سـازی فضـای تیـره و تـار از       .3

 .شرایط کشور
سیاست اهریمن نمایی نظام جمهوری اسالمی با القاء مطالبی نظیر  .4

 ...کشتار و شکنجه،
 .ایجاد تنفر، دشمنی و کینه در افکار عمومی نسبت به دولتمردان .5
 .شایعه سازی و خبرسازی .6
ت خبر در مواردی که انعکاس اخبار به سانسور و سکوت و بایکو .7

 .نفع آنها نیست
تحریف و دروغ پراکنـی و تکـرار اخبـار دروغ از طریـق بازتـاب       .8

 .های موهوم ها و سایت گسترده و خبر سازی شبکه
تفرقه افکنی، تحریک احساسات به ویژه در میان گروهها و فعاالن  .9

 .سیاسی و یا در ارتباط با افراد و شخصیتها
ی هدفمند برخی از اخبار و تحوالت یـا کوچـک نمـایی    بزرگنمای .10

 .برخی دیگر از اخبار
ارتقاء سطح انتظار شهروندان از دستگاههای اجرایی و القا نـاتوانی   .11

 .مسئوالن در پاسخگویی به نیاز ها و انتظارات
چهره پردازی و شخصیت سازی کاذب بـرای افـراد و گروههـای     .12

 .مورد نظر
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روههــا و جریانهــای مقابــل نظــام بزرگنمــایی تــوان و ظرفیــت گ .13
 .اسالمی
شناسایی آسیب ها و چالشهای جامعه ایران و تمرکـز روی ایجـاد    .14

 .گسست و شکاف در جامعه ایران
تطهیر چهره دشمنان نظام اسالمی و سـعی در توجیـه اقـدامات و     .15

 .تحرکات مداخله جویانه آنها
 .تطهیر چهره و عملکرد نظام ستم شاهی  .16
 .و حقوق اقلیتها اتهام نقض حقوق بشر .17
 .اتهام نبود آزادی بیان و سرکوب مطبوعات آزاد اندیش .18
 .وجود جنگ قدرت در مسئولین نظام .19
تمرکز روی برخی از نهادهای انقالبی نظیر بسیج و سپاه و شورای  .20

 .نگهبان و تالش برای تخریب چهره آنها
 

 نمونه هایی از جریان سازی های رسانه های بیگانه

سـیاری از فعـاالن سیاسـی، کارشناسـان اقتصـادی،      برای ب :بی بی سی •
نویسندگان، روشنفکران دینی و سکوالر انتخاب مجدد آقـای احمـدی   

تحمیل  ایرانهای جبران ناپذیری را بر  نژاد به ریاست جمهوری هزینه
  .خواهد کرد

. بنابراین باید از این فرصت استفاده کرد و مانع انتخاب مجدد وی شـد 
تیک، انتخابات به معنای گزینش میان صالح و اصلح یـا  در نظام های دموکرا

   1.خوب و بد نیست بلکه میان بد و بدتر است
مسـلماً حضـور     :فردا و نگرانی از تکثر درجریـان دوم خـرداد  رادیو •

طلبان تمام خواهد شد و  چند نامزد در جبهه اصالحات به ضرر اصالح

                                                 
  88/ 18/3ـ بی بی سی 1
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ای کروبـی و حـزب   طلبان، بلکه خود آق کنم نه تنها اصالح من فکر می
اعتماد ملی نیز همین دغدغه را داشته باشـند و در نهایـت بـه اجمـاع     

اگر در این دو سه ماه اخیر اظهار نظرهای آقـای کروبـی و یـا    . برسند
های شناخته شده حزب اعتماد ملـی را پیگیـری کنـیم،     برخی از چهره

افراد های آنها این طور برداشت کنیم که دغدغه این  توانیم از حرف می
در ».هم رسیدن به اجماع و معرفی یک نامزد از جبهه اصالحات اسـت 

ها به ویژه از سوی محمد خاتمی در مورد بـه   این میان برخی از تالش
گیـری یکـی از نامزدهـا، یعنـی      طلبـان و کنـاره   اجماع رسیدن اصـالح 

   .1میرحسین موسوی یا مهدی کروبی به نفع دیگری آغاز شده است
 نیدر دهمـ  طلبـان  اصالح یو سردرگم یگران آشفتگنبی بی سی هم  •

بـا اشـاره    یسیشبکه انگل نیا.  است یجمهور استیدوره انتخابات ر
 یمذکور مـ  انیجر انیدر م ریاخ یماه ها یآمده ط شیپ یبه بحث ها

ـ یرسد اصالح طلبان ا یبه نظر  م: سدینو  یبـرا  یهنـوز برنامـه ا   یران
  .شود ندارند یبرگزار م گریروز د 60که  یانتخابات

ـ از عناصـر منـافق نزد  ( انیاز قول احمد سالمت یس یب یب بـه دفتـر    کی
دوره اول مجلس که اکنون در فرانسـه   ندهیصدر مخلوع و نما یبن یهماهنگ

اصالح طلبـان   ،یمحمد خاتم یریپس از کناره گ: کند یم دیتاک) اقامت دارد
هم  نو تاکنو نندیب یکم م رانیا یاسیس یشان را بر فضا یرگذاریاحتمال تاث

را کـه در دوره گذشـته    یتـ یکـه بتوانـد اکثر   ابنـد یب ینتوانستند نامزد جـذاب 
  .اوردیصندوق ب یانتخابات شرکت نکردند، به پا

بر سر  انیاز انسجام اصولگرا یبا ناخرسند نیهمچن یسیشبکه انگل نیا
رقابـت   نکهیا یبرا یگران، زمان کاف لیبه اعتقاد تحل: نامزد واحد اعالم کرد

                                                 
 88/ 24/1  فردا رادیوـ 1
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فضا نامزد تازه  نیو از درون ا ردیشکل بگ انیدر اردوگاه اصولگرا  یدیجد
  . نمانده است یشود، باق افتی یا

بـه خـود گرفتـه     یچهره ا رانیا یاسیس یفضا ان،یاحمد سالمت ریبه تعب
 یعــیو طب یهیبــد یدایــکاند یجمهــور کنــون سیدهــد رئــ یکــه نشــان مــ

 1.جمهور شکل خواهد داد سیرئ فضا را به نفع نیاست و ا انیاصولگرا
در حقیقـت، آقـای خـاتمی بـا     : اشتباه تاکتیکی خاتمیرادیو فردا و  •

آمدن به صحنه از احترام شخصی مایه گذاشت و خـود را در معـرض   
با خروج زودهنگـام از صـحنه، آقـای    . قضاوت منتقدان خود قرار داد

داران تر قرار گرفت که صف طرف خاتمی نه تنها هدف انتقاداتی سخت
 .تر ساخت اصالحات را نیز ضعیف

تواند با برخـورداری   طلبان تنها می فراموش نکنیم که رونق جناح اصالح
اکثریتـی کـه تـا حـدودی از او     . از حمایت اکثریت خـاموش حاصـل شـود   

 .دادند ناراضی بودند، ولی در هر حال او را به رقبای دیگر ترجیح می
در دولت او . طلبان شود ه اصالحتوانست نامزد ائتالف گسترد خاتمی می

توانســت پــس از اصــالح قــانون اساســی دوبــاره  میرحســین موســوی مــی
توانسـت، بـا عنـوان     بدون اصالح قانون نیز موسـوی مـی  . وزیر شود نخست

وزیر را بپـذیرد و بـه    معاون اجرایی رییس جمهور، مسئولیتی در حد نخست
 .پردازدهای اقتصادی مورد نظر خود ب ای از برنامه پاره

توانسـت ریاسـت دوره بعـدی مجلـس      در چنین ائتالفی، کروبی نیـز مـی  
در چنین شرایطی بازگشت موج اصالحات، و حصول . دار شود اسالمی را عهده

اتفاقی که پیش از این با حضور همین . رسید های تغییر، مقدور به نظر می هدف
  2.ز دست رفتها ا آیا تمامی فرصت. تجربه شده بود) منهای موسوی(گروه 

                                                 
   20/1/88یس یب یبـ 1
  88 4/ 10رادیو فردا ـ 2
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 برنامه گوگل، فیس بوک و توئیتر برای کمک به مخالفان ایرانی

 -خـرداد  29برابر با  -ژوئن 19سایت خبری دنجر روم از تاریخ  گزارشبه 
. برنامه راه اندازی بخش فارسی گوگل، فیس بوک و توییتر را اجـرا کـردیم  

سـتند از  هدف از این کار هم حمایت از گروه مخالفـانی بـود کـه نمـی توان    
  .طریق وسایل ارتباط جمعی برنامه های خود را هماهنگ کنند

فعاالن ایران برای پیشبرد اهداف خود تکیه بـر  : این سایت خبری افزود
وبالگ، توییتر، فیس بوک و یوتیوب دارند تا بدین وسیله بتوانند رابطه خود 

د نیـز دامنـه   از آن تاریخ به بعـ . را با دیگر اعضاء و دنیای خارج برقرار کنند
فعالیت های سایت های نامبرده گسترش چشمگیری داشته است تا این حد 
که تمام متون فارسی که توسط موتور جستجوی گوگل روی شبکه اینترنت 

  .قرار بگیرند، به زبان انگلیسی ترجمه خواهند شد
هدف از این کار از سوی سایت دنجـر روم، اطـالع رسـانی بـه عالقـه      

  .سی ایران در خارج از کشور اعالم شده استمندان تحوالت سیا
فرانتس یوزف اوخ، مدیر بخش علمی و ترجمه گوگل در مصـاحبه بـا   

افزودن بخش ترجمه متون فارسی به انگلیسی و انگلیسـی  : دنجر روم گفت
به فارسی، بهترین راه برای برقراری ارتباط مردم ایران با دنیای خارج اسـت  

خبار ایران را فراهم آید و راه گسترش مخالفان تا زمینه دسترسی همگان به ا
  .ایرانی در سراسر دنیا هموارتر از گذشته شود

البته برای تجهیز و تکمیل ترجمه متون با فارسی و بالعکس، : وی افزود
  .نیازمند نیروهای بیشتری هستیم

بنا به گزارش دنجر روم، عمده اسـتفاده کننـدگان از سـرویس ترجمـه     
  .ی و بالعکس گوگل، هواداران میر حسین موسوی هستندفارسی به انگلیس

پـس از  : اریک کوان مهندس سایت فیس بوک نیز در این زمینـه گفـت  
انتخابات ایران، میزان تبادل اطالعـات از طریـق فـیس بـوک در حـد قابـل       
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توجهی افزایش یافت و به همین دلیـل تصـمیم گـرفتیم بـا توسـعه بخـش       
 1 .مون انتخابات ایران را فراهم آوریمفارسی، زمینه توسعه اخبار پیرا

هیالری کلینتون طی سخنانی در وزارت خارجه آمریکا به نقـش شـبکه   
و بهره گیری دولـت متبـوعش از ایـن شـبکه در کنتـرل و       Twitterمجازی 

 .هدایت آشوبهای خیابانی پس از انتخابات ایران اعتراف کرد
انسی در ساختمان به گزارش سرویس بین الملل جهان، وی که در کنفر

: رونالد ریگان در وزارت خارجه آمریکا سـخن مـی گفـت، اظهـار داشـت     
برخی شاید ایام آشوبهای بعـد  . امروز ما از ابزارهای جدید استفاده می کنیم

افراد می فهمیدند  Twitterاز انتخابات ایران را بیاد داشته باشند که از طریق 
 .ت رخ بدهدکه باید کجا بروند و چه اتفاقی قرار اس

برخی از همکاران ما در وزارت خارجه وقتی بنا بـه  : وی در ادامه گفت
در تهـران  ) آشـوبگران (را داشـتند، آنهـا    Twitterدالیل فنی قصـد تعطیلـی   

شما نمی توانید این شـبکه اینترنتـی را   : بودند و می گفتند Twitterخواستار 
 .ن وابسته هستندتعطیل کنید چرا که تظاهرات کنندگان در تهران به آ

نماینـده ویـژه وزارت    »الیزابـت بـاگلی  «هیالری کلینتون با نام بردن از 
خارجه آمریکا در طرح مشارکت جهانی، ابراز امیدواری کرد که وی بتوانـد  

مشابه را برای مردم سایر کشـورها   دسترسی ضمن توسعه این روش، امکان
 .سازدفراهم ) NGO(از طریق توسعه سازمانهای غیر دولتی 

الزم به ذکر است چندی پیش رضا پهلوی فرزنـد شـاه معـدوم، ضـمن     
سخنرانی در کنگره آمریکا، خواستار سرمایه گذاری بیشتر آمریکا در توسـعه  

  2.تکنولوژی ارتباطی به منظور تعامل بیشتر با جریان ضد انقالب شده بود

                                                 
  88/ 7/ 14عصر ایران ـ 1
  1388آبان  16شنبه :سایت جهان ـ 2
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  سیاستهای تبلیغی علیه ایران در مواجهه با سایر کشورهای منطقه
یکی دیگر از کارکردهای اصلی دستگاه رسانه ای غرب علیه ایـران اسـالمی   

تخریب روابط میان ایـران   سیاه نمایی نظام سیاسی ایران در نزد سایر ملل و
پیگیـری   .همسـایگان ایـران اسـت    با دیگر کشورها به ویژه ملل مسـلمان و 

ر اصلی اسالم هراسی در سالهای اخیر محو مستمر دو پروژه ایران هراسی و
  .ای غرب علیه ایران است سیاستهای رسانه

  :در این زمینه به محورهای زیر می توان اشاره کرد  
ارائه چهره مخوف از ایران و نظام جمهـوری اسـالمی نسـبت بـه      .1

 ).ایران هراسی(کشورهای مسلمان منطقه
 .ترسیم چهره ایران به عنوان محور شرارت .2
بـرای کشـورهای منطقـه و     تهدید نمایی فعالیتهای هسته ای ایران .3

 .متهم کردن ایران به تولید سالحهای کشتار جمعی
 .متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم .4
 .تخریب چهره سران نظام اسالمی درنزد مسلمانان منطقه .5
 متهم کردن ایران به عنوان عامل بر هم زننده ثبات منطقه .6

 
  مأموریت پنتاگون در جنگ رسانه ای علیه ایران 

بعاد پیچیده جنگ نرم آمریکا علیه ایران محول کردن ایـن مأموریـت بـه    از ا
نیروهای مسـلح    کمیتهبه موجب مصوبه . پنتاگون وزارت جنگ آمریکاست 

ایـن کشـور    2010در الیحه بودجه سال ) HASK(مجلس نمایندگان آمریکا 
ملیـون  55که توسط اوباما جهت اجرا ابالغ گردیددر سال آینده میالدی مبلغ 

  .دالر برای جنگ نرم آمریکا اختصاص یافته است
بخش تصویب شده که به منظور گسترش  3این قانون در  1262در بند 

میلیون دالر  15های فارسی زبان خارج از کشور مبلغ  ارتباط ایرانیان با شبکه w
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برای پخش اطالعات از طریق رادیو، تلویزیون، اینترنـت، موبایـل، خـدمات    
  . ر وسایل ارتباط جمعی اختصاص یافته استپیام کوتاه، و سای

میلیون دالر برای ایجاد ظرفیت بیشتر برای ارسال رادیو فردا و  15مبلغ 
به منظور مقابله با پارازیتها، و از طریق ارسال امواج )VOA(شبکه خبر فارسی

کوتاه و متوسط اضافی، ماهواره و مکانیسمهای اینترنتی، ایجاد ظرفیت بیشتر 
و نرم افزار ضد سانسور به منظور مقابله با ) فیلترشکن(پروکسی  برای سرور

مســدود ســاختن وب ســایت رادیــو فــردا و شــبکه خبــر فارســی و ایجــاد 
کوتاه های الزم به منظور مقابله با تالش برای قطع سیستم ارسال پیام  ظرفیت

ی استخدام کارکنان دائم یا قراردادی برا. از طریق موبایل اختصاص یافته است
هـای تلویزیـونی فارسـی     و ایجاد برنامه) VOA(رادیو فردا و شبکه خبر فارسی

محور از ـ   محور از جمله یک کانال خبری فارسی زبان اینترنت- زبان اینترنت
   .های در نظر گرفته شده در این بند است دیگر برنامه
بخش تأسیس، اجـرا و هـدف، نحـوه     3این قانون نیز در  1263در بند 

میلیون دالری برای رسانه، تعامل، و آموزش الکترونیک 20از بودجه استفاده 
ایرانیان با هدف حمایـت از گسـترش فناوریهـایی چـون وب سـایت هـای       
اینترنتی، تمرین آزادی بیان، آزادی کالم و آزادی مجمع از طریق اینترنـت و  

ـ   هـای آموزشـی اینترنـت    سایر رسانه های الکترونیک و شـرکت در برنامـه  
  . و سایر تعامالت میان مردم آمریکا و ایران بیان شده است محور

در طـول تـاریخ آمریکـا کمیتـه      بـار  همچنین در این بنـد بـرای اولـین   
نیروهای مسـلح مجلـس نماینـدگان آمریکـا بـرای وزارت خارجـه بودجـه        

  . مشخص برای براندازی نرم در ایران پس از انتخابات تعیین کرده است
نوان گـزارش سـاالنه منتشـر شـده، رئـیس جمهـور       که با ع 1264در بند 

روز پس از تصویب این قانون و پس  90آمریکا موظف است که ظرف مدت 
سال، گزارشی از تالشهای آمریکا برای پخـش برنامـه    5از آن ساالنه به مدت 

هـای دولـت ایـران بـرای مسـدود       های بین المللی در نظر گرفته شده، تالش
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رد حمایت آمریکا و سایر نهادهـای غیـر ایرانـی،    ساختن پخش برنامه های مو
های دولت ایران برای کنترل یا مسدود ساختن دسترسی بـه اینترنـت، و    تالش

جمع آوری اطالعات در مورد افراد و برنامه های شورای مدیران، برنامه هـای  
الزم برای استفاده از بودجه مربوط بـه رسـانه، تعامـل و آمـوزش الکترونیـک      

همچنین تفکیکی جامع میان مبـالغ اختصـاص یافتـه و هزینـه شـده       ایرانیان و
  . برای رسانه های الکترونیک، و ارزیابی تاثیر این مبالغ ارائه دهد

روز پـس از   180این الیحه نیز تعیین شده که ظـرف مـدت    1265در بند 
تصویب این قانون، رئـیس جمهـور آمریکـا موظـف اسـت گزارشـی از افـراد        

هایی که از آمریکا کمک هزینه دریافت می کنند، ارائه  له شرکتغیرایرانی از جم
کند که پس از تاریخ تصویب این قانون، به دولت ایـران آگاهانـه یـا ناآگاهانـه     

  . های نرم افزاری و سخت افزاری و سایر انواع کمک را ارائه کردند کمک
ب ارائه شده و تصوی 1266این قانون نیز در بند  »مستندات حقوق بشر«

میلیون دالر در اختیـار وزیـر خارجـه قـرار گیـرد تـا        5شده است که مبلغ 
اطالعات مربوط به مـوارد نقـض حقـوق بشـر در ایـران پـس از انتخابـات        

   1.را جمع آوری، مستند و منتشر کند 2009ژوئن  12ریاست جمهوری 
  

  موافقت گیتس با ایجاد فرماندهی جدید سایبر
ایجاد یک فرماندهی نظامی جدید اینترنتی را وزیر دفاع آمریکا رسما دستور 

هـا و انجـام نبـرد اینترنتـی را      های پنتـاگون بـرای دفـاع از شـبکه     که تالش
  .هماهنگ خواهد کرد، صادر کرد

یی که به امضای رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا  در یک نامه سه صفحه
ک زیر های تاسیس ی رسید، آمده است که فرماندهی استراتژیک آمریکا طرح

مجموعه فرماندهی را آغاز و آماده اجرای یک طرح تا اول سـپتامبر باشـد و   
  .شروع عملیات اولیه به بعد از ماه اکتبر موکول نشود
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اند که فرماندهی جدید در مریلند واقع خواهد شد و کامال  مقامات گفته
  .ی عملیات تا پایان سال آتی است آماده

شـت کـه وی در حـال توصـیه ایـن      رابرت گیتس در این نامه اظهار دا
مطلب است که ژنرال کیت الکساندر مدیر آژانس امنیـت ملـی همزمـان بـا     

ایـن  . اش، هدایت این فرمانـدهی را بـه دسـت بگیـرد     های کنونی مسوولیت
  .سمت در آینده برای یک ژنرال چهار ستاره در نظر گرفته خواهد شد

یتدپرس رسـید،  اش که به دست خبرگزاری آسوش رابرت گیتس در نامه
هـا   وابستگی روز افزون ما به فضای سایبر به همراه یک سری تهدید: نوشت

های روز افزون اینترنت یک عنصـر خطرنـاک جدیـد دیگـر      پذیری و آسیب
  .برای امنیت ملی ما است

وی افزود که فرماندهی جدید باید قـادر بـه هماهنـگ کـردن تـاثیرات      
حمایت از مقامات غیـر نظـامی    جنگ در سطح محیط امنیت جهانی و تامین

  .المللی باشد و شرکای بین
اگر چه این تجدید سازمان صرفا یک شروع اسـت، یـک مقـام دفـاعی     

  .رود زیاد بزرگ باشد ارشد گفت، این فرماندهی انتظار نمی
این مقام که خواست نامش فاش نشود گفت، این فرمانـدهی بـه جـای    

  .اهد داشتاحتماال صدها تن پرسنل خو  هزاران نفر،
آغاز فعالیت محتاطانه این یگان نظامی جدید بیانگر نگرانی پنتـاگون از  

های کامپیوتری کشور را بـه   این نگرش است که ارتش بخواهد کنترل شبکه
  .دست بگیرد

به گفته ویلیام لین، معاون وزیر دفاع در دیدار اخیـرش بـا کارشناسـان    
  .کردن فضای اینترنت نیست اینترنتی، ایجاد این فرماندهی بیانگر نظامی

هـزار شـبکه ارتـش و     15تمرکز این فرماندهی روی : لین اظهار داشت
هـا بـه آن    هفت میلیون کامپیوتر آن و توجه به این که فرمانـدهان در جنـگ  

  .ها احتیاج دارند، است کامپیوتر
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  .، ارتش باید بتواند به هر گونه نفود و حمله واکنش بدهد به گفته وی
ی جمهـوری خـواه مجلـس نماینـدگان      مک کئون نماینده هاوارد بوک
هـای   ی نیروهای مسلح گفت که از اقـدام افـزایش توانـایی    آمریکا در کمیته

ارتش در فضای سایبر خرسند است و از پنتاگون خواسـت بـا قانونگـذاران    
  .ها همکاری کند همزمان با پیشرفت طرح

قانون بـا هـدف    اعضای مجلس نمایندگان و سنا در حال کار روی این
  .تقویت هماهنگی اینترنتی کشور هستند

های اخیر تاکید کردند کـه فرمانـدهی اینترنتـی     مقامات پنتاگون در هفته
های دیجیتال  برای سیستم  وزارت امنیت داخلی را که یک نهاد هدایت کننده

   1.نادیده نخواهند گرفت  فدرال است،
 

  رنتیک علیه ایراننقش فیس بوک و توییتر در جنگ روانی سایب
هـای بعـدی، ایـران شـاهد هجمـه       های منتهی به انتخابات و جریان در هفته

هـای ارتباطـات اجتمـاعی ماننـد      تبلیغی و جنگ روانی بود که توسط سایت
 . فیس بوک و تویتر صورت گرفت

در ظـاهر بـه   ) فیس بوک و تویترنظیر ( سایت های ارتباطات اجتماعی
ضور الکترونیکی افراد در جامعه چنـد صـدایی   منظور ایجاد فضایی برای ح

ها، پیدا کردن دوسـت، ارتبـاط بـا دوسـتان و فرسـتادن       غربی و بیان دیدگاه
هـا در خـدمت    های گروهی عمل می کنند اما در باطن اغلب این وبگـاه  پیام

بنگاه های خبری و اطالعاتی قرار داشته و با جمع آوری اطالعات شخصـی  
هـای   نـده سـازی و بعضـاً عضـوگیری بـرای سـازمان      از افراد اقدام بـه پرو 

 .نمایند جاسوسی و تروریستی غربی می
از آنجـا کـه    .ها، خبر رسانی از نوع شایعه است کارکرد دیگر این وبگاه

خبر رسانی از نوع شایعه و غوغا ساالرانه اگـر ابتـدا از یـک بنگـاه خبـری      
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شـدید   بزرگ صورت بگیرد، پس از معلوم شدن عدم صحت سبب تخریب
های حقیقی ساختگی بـر   وجهه آن خبرگزاری می شود، استفاده از شخصیت

های  ها تا حدود زیادی از هزینه شایعه پراکنی برای بنگاه روی اینگونه سایت
 .پروپاگاندا می کاهد

در هفتــه هــای اخیــر، بــه خصــوص هفتــه بعــد از انتخابــات ریاســت 
ت مخـرب بـه   جمهوری، سایت فیس بوک نقش اساسی در آمـوزش حمـال  

ــی داس   ــالت اینترنت ــوص حم ــه )  DOS - Denial Of Service( خص ب
  .های مخالف آمریکا را داشت های ایرانی به خصوص سایت سایت

هـای   عملکرد تویتر به صورت یک وبالگ خالصـه و شـبیه بـه پیامـک    
هـای اخیـر بـه صـورت جـدی در اختیـار        اس بوده و در طـول هفتـه   ام اس

تهیـیج و همـاهنگی بـا اعضـا و هوادارانشـان در       های خارجی برای سازمان
 .داخل کشور برای تجمع و اغتشاش قرار گرفت

سیم و شبکه ارتباطی نیروهای اپوزیسیون را  بدین ترتیب تویتر نقش بی
هـا شـاهد فشـار دسـتگاه      این سـایت   کند بطوریکه در کنار حرکت بازی می

یانـه خـود را انجـام    حکومتی آمریکا بر تویتر بودیم که حتـی تعمیـرات ماه  
  .ای قطع نشود ندهد تا اینکه ارتباط آشوبگران لحظه

توییتر یک شبکه ارتباط اجتماعی بین کاربران اینترنت است که در سال 
بـاکس پیـام هـای ایـن     . در سانفرانسیسکوی آمریکا راه اندازی شـد   2006

 « 140شبکه اینترنتی محدود بـوده و سـقف انتقـال پیـام هـایی بـا حـداکثر       
  .را دارد »کاراکتر

 :است هکرد این سرویس با سه هدف اصلی شروع به کار
ایجاد روش ارزان تر و آسان تری برای فرستادن پیامـک بـه تعـداد    ـ   1

زیادی از افراد به منظور استفاده در تبلیغات، ارتباطات اجتمـاعی و در کنـار   
زایی بـرای  آن تشویق به استفاده بیشتر از سرویس پیامک و در نتیجه درآمـد 

  . های ارتباطات شرکت
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 Celebrity(استفاده از فرهنگ دنبال کردن دیوانه وار افراد معـروف   ـ2

Obession (   شـود بـه    که در کشورهای غربی به صورت هدفمنـد تبلیـغ مـی
  .های هالیودی منظور جلب توجه تبلیغات چی

در راستای فرهنگ عریانگری غربی کـه در چنـد سـال اخیـر مـوج       ـ3
های بلند و بدون پرده و مـدهای   ن در ساختمان سازی های با پنجرهجدید آ

شود، به منظور عادت دادن مردم به  لباس جدید غربی روز به روز افزون می
اینکه کارهای خود را لحظه به لحظه گـزارش داده و چیزهـایی کـه توسـط     

های ارتباطات اجتماعی غیر قابل اکتشاف بـود بـدین وسـیله از     سایر سایت
  1.های اطالعاتی غربی قرار دهند دم استخراج نموده و در اختیار سازمانمر

در زمینه نقـش سـایت  تـویتر در آشـوبهای      VOA) (صدای آمریکا
  :خیابانی ایران میگوید

 یبـرا  تریرسان مشـهور تـو   امیپ سیاز سرو رانیدر ا ونیسیفعاالن اپوز
تهـران   یاهـ  ابـان یدر خ یجـار  یگزارش ها از تنش هـا  نیدتریانتشار جد
 یخـارج  یبه سرکوب رسـانه هـا   رانیکه دولت ا یحال در.کنند یاستفاده م

ـ هـا بـه و   نکیارسال ل یرا برا تریتو سیسرو ،پرداخته است، فعاالن  وها،یدی
  .برند یمربوط به خشونت بکار م یعکس ها و گزارش ها

مختلـف در   یهـا  تیهمـراه و سـا   یتلفن ها قیتواند از طر یم تریتو 
تواننـد کوشـش    یکننـدگان مـ   تفادهاس نیبنابرا. باشد یبل دسترسقا نترنتیا

  .کنند ینثخ نترنتیبه ا یدسترس یبستن راه ها یدولت را برا یها
. بوده اند یموسو نیحس ریطرفداران م تریاز تو یاستفاده کنندگان اصل 

خـود را   یهـا  کـون یخود از او، آ تینشان دادن حما یاز مردم برا یاریبس
  .کرد یاز آن استفاده م زین یموسو نیکه کمپ ی، رنگسبز کرده اند

اعالم کـرد    26/3/88 روز دوشنبه تر،یتو انگذارانیاز بن یکیاستون،  زیب
ـ در ا سیاز اختالل در سرو زیپره یبرا گرفتـه اسـت    میشـرکت تصـم   ران،ی
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ـ     یهـا  کیطرح به روز در آوردن و بهبود تکن ه بکـار بـرده شـده در آن را ب
  1.اندازدیب ریخأت

با  رانیبر اغتشاشات ا یرگذاریتأث یغرب برا یا رسانه یها غول تالش 
 یگوگل برا یموتور جستجو. تازه شد یا ورود گوگل به ماجرا وارد مرحله

کرد که قادر است اخبـار را از   جادیا یدیامکان جد رانیبازتاب دادن اخبار ا
بـه   وزیـ ن گـل چند روز گذشـته گو  یط. ترجمه کند یسیبه انگل یزبان فارس
را در صدر اخبار خـود قـرار داده و    رانیاخبار و تحوالت ا یا سابقه نحو کم

کـه خـط اغتشاشـات را     یس یب یدار ب ها و اخبار جهت اوقات گزارش شتریب
  .دهد یدر صدر اخبار خود قرار م کند، یدنبال م

بـرای  : افـزوده اسـت   ای که جمعه شب منتشر کرد گوگل در اطالعیه
ئوالن گوگل بسیار مهم است که اطالعات دقیق و اخبـار  مردم ایران و مس

به هنگام حوادث سیاسی و اطالعات اقتصادی و اجتمـاعی را دریافـت و   
 .منتشر کنند

انـد کـه دامنـه ارایـه      مسئوالن موتور جستجوگر گوگل، تصـمیم گرفتـه  
 .خدمات به کاربران فارسی زبان را بیشتر کنند

قدام گوگل در واقع ورود به رقابـت  ا: این زمینه می گویدسی ان ان در 
است که در روزهای اخیر منابع  »تویتر«و  »فیس بوک«سخت و نفس گیر با 

  .اطالع رسانی و اخبار داخلی ایران بوده اند
بـرای مـردم ایـران و    : در همین زمینه می نویسـد گوگل در اطالعیه ای 

گـام  مسئولین گوگل بسیار مهم اسـت کـه اطالعـات دقیـق و اخبـار بـه هن      
  2.حوادث سیاسی و اطالعات اقتصادی و اجتماعی را دریافت و منتشر کنند

                                                 
  27/3/88ـ صدای آمریکا 1
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  برخورد دوگانه با سایتها
یها تحمل خبر رسانی چند سایت ایرانـی را نداشـتند   ئدر شرایطی که آمریکا

در کنگره آمریکا طرحی را به تصویب رساندند که ضمن تقویت شبکه های 
ایران برای فیلتر کردن سایتهای معـارض  فارسی زبان ضد نظام ایران با اقدام 

  .ومستهجن نیز مقابله کنند
، دو سناتور جمهوری خواه جـان مـک کـین و    »بی بی سی«به گزارش 

تحت عنـوان   لینزی گراهام به همراه جوزف لیبرمن سناتور مستقل طرحی را
مصـوب  » مبارزه با سانسور خبری و افزایش دسترسی ایرانیان به اطالعـات «

با اقدام ایـران در فیلتـر   بودجه رسانه های فارسی زبان با افزایش  که کردند 
  .کردن سایتها مقابله کنند

مـا مـی خـواهیم مـردم ایـران در      «: سناتور گراهام مـدعی شـده اسـت   
دسترسی داشتن به اطالعات و اعمال حق بیان و آزادی گردهمایی در شبکه 

  » .اینترنت یک قدم از رژیم ایران جلوتر باشند
مورد نظر این سه سناتور همچنـین برنامـه ویـژه ای بـرای جمـع      طرح 

بـه راه  » نقض حقوق بشر«آوری و انتشار اطالعات در مورد ادعایی مبنی بر 
  1.خواهد انداخت

درپی مقامـات آمریکـایی علیـه     که اظهارنظرها و مواضع پیشرایطی در 
برای مـردم   جمهوری اسالمی در زمینه دفاع از آزادی بیان، مرثیه سرایی آنان

، بـود  های دنیـا را پـر کـرده    ، همه رسانهآشوبهای  بعد از انتخاباتایران در 
موجـب تهدیـد    سرویس دهنده چند سایت خبری ایرانی  شرکت آمریکایی

  .آزادی بیان در ایران شده است
هایی شبیه تحـریم   اهی و استداللهای و با بهانه Planet Theشرکت آمریکایی 

  1.می کندها سایت خبری فارسی  ایران، اقدام به قطع سرورهای بیش از ده
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  زبان های فارسی شبکهایجاد 
به غربیهـا توصـیه    ای علیه ایران جنگ رسانهبرای ایجاد  سایت عربی ایالف
    .نظام ایران سایتهای فارسی زبان  ایجاد کنند اندازی می کند که برای بر

ــارس    ــر ف ــالوه ب ــران، ع ــی ای ــی داخل ــت جمعیت ــکل از   باف ــا، متش ه
هـا   ت و فـارس مانند بلوچ، ترکمن، کـرد و عـرب اسـ    گوناگون های قومیت
هـای دیگـر    دهند، در صورتی که قومیـت  درصد آن را تشکیل می 45حدود 

درصد دیگر از جمعیت ایران را  55مانند بلوچ، کرد، عرب و ترکمن حدود 
   .دهند تشکیل می

ها و نیز طایفه  های دینی مانند ارامنه، یهودیان و زرتشتی همچنین اقلیت
 .کنند برند، در ایران زندگی می ها رنج می سنی که از ظلم و ستم زیاد فارس

ای فارسی زبـان اسـت    همه آنچه ما به آن نیاز داریم، یک شبکه ماهواره
ــن   ــد و مأموریــت افشــاگری ای ــد هوشــمندانه فعالیــت کن ــه بتوان ــام  ک نظ

کنـد، بـر    در حال فروپاشی را که تحت لوای اسـالم اقـدام مـی   ) نژادپرست(
ها قهری و نـه اختیـاری    گیری با فارسکه نبرد و در عهده گیرد و تا هنگامی

  .است، حمله آنها را باید با حمله متقابل پاسخ دهیم
طرف بود، حتـی اگـر مـدعی بـی طرفـی       توان بی در اطالع رسانی نمی

ای به ویژه در زمینه سیاست، جنگی است که با ذکاوت،  رسانهفعالیت .باشی
به دور از رویارویی مستقیم و با استفاده کامال سـاده از زبـان تبلیغـات اداره    

هـا، همـین    ای برخـی از شـبکه   بهترین گفته درباره فعالیـت رسـانه  . شود می
  "تاس» ریختن سم در عسل«المثل  ضرب

 یروزیـ سال پـس از پ  30: سدینو یم نیز زمیپر واشنگتنسایت موسسه 
و  یقـات یکشـور در نهـاد تحق   نیاز متخصصان امور ا یجمع یانقالب اسالم
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در واشنگتن گرد هم آمدنـد تـا بـه     »زینترپرایا کنیموسسه امر«محافظه کار 
  .حکومت مقتدر تهران بپردازند یابیارز

 خواستار استفاده از قدرت یآزاد ویراد ریجدمن مد یجفردر این نشست 
 لهیوس  بر نقش قدرت  نرم، آن را دیشد و با تاک رانیا ینرم در قبال افکارعموم

  .کشور دانست نیو توازن قوا در داخل ا رانیبر جامعه ا ریتاث یبرا یجد
ـ  کـا، یآمر یچون صدا ییبر استفاده از رسانه ها دیبا تاک جدمن ـ  یب  یب

کـرد بـا    هیتوص ن،رایا یبر افکارعموم ریتاث یبرا کایآمر ویو راد یفارس یس
 ،یموسسات فرهنگـ  ست،یز طیفعال در مح یگروه ها ،یتجار یها هیاتحاد

  .ها ارتباط گرفته شود تیاقل  یحام یزنان، و گروه ها
ـ  کلیدر تهران و ما کایسابق آمر یکارمند النه جاسوس برتیجان ل  نیروب

 دیمنجر بـه تشـد   ینظام دیکردند تهد حینومحافظه کار تصر یاز عناصر افراط
شـود و باعـث    یمـ  گانگـان یدر برابـر ب  رانیملت ا انیدر م  تیاحساس حقان

  1.زندینظام برخ ازبه دفاع  - ستندین یآنها که راض یحت - خواهد شد مردم
نیـز در ایجـاد شـبکه هـای      رابرت مرداک صهیونیست استرالیایینقش 

. ماهواره ای برای پخش فیلمهای مستهجن وضد فرهنگی قابل توجـه اسـت  
زبـان   بـا   ی مـذکور هـا  تهاجم نرم دشمن، فیلم برنامه لی که در ابتدایحادر

هایی برای  اما پس از مدت کوتاهی افراد و شرکت ،رسید اصلی به فروش می
هـای ترجمـه    ها کرده و فایـل  جذب مشتریان خود، اقدام به ترجمه این فیلم

نیـز   تـرین کلمـات   ها را در بازار منتشر، و حتـی از ترجمـه شـنیع    شده فیلم
  .ندردک  خودداری نمی

پس از کلید خوردن و موفقیت اولیه این پروژه در کشور، این بار رابـرت  
سـاله مشـهور اسـت بـرای      76مرداک، صهیونیست استرالیایی که به امپراطور 

ادامه اجرای ایـن طـرح در کشـور جمهـوری اسـالمی دسـت بـه کـار شـده          
شبکه تلوزیونی که مقـر آن   اندازی یک وی برای تکمیل این پروژه با راه.است
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های سینمای صهیونیسـتی   در هنگ کنگ است اقدام به پخش جدیدترین فیلم
هـا بـا هـدف تـروج روابـط       کند که اغلب این فیلم هالیوود به زبان فارسی می

اند که نتیجه و تـاثیر   ساخته شده... نامشروع جنسی، شیطان پرستی، خشونت و
  .ن آمریکایی قابل مشاهده استها به خوبی بر روی جوانا این فیلم

همچنین وی صاحب شبکه فاکس نیوز و استودیوهای سینمای موسـوم  
در حـال  .باشـد  مـی  myspaceبه فاکس قرن بیستم و همچنین پایگاه اینترنتی 

 9حاضر عمده ترین دارایی مرداک شرکت عظیم نیوز کورپریشن اسـت کـه   
این شرکت صاحب بیش .کنند زمینه مختلف اطالع رسانی می 6رسانه آن در 

 3روزنامه در سطح جهان است که محتوای خیلی از آنها با تمرکز بر  130از 
موضوع روابط نامشروع جنسی، حوادث و ورزش به سـمت ادبیـات عامـه    

نامند، سـوق داده   ای آن را ادبیات مبتذل می پسندی که معموال منتقدان رسانه
اشاره کرد که با تیراژی بیش  sunتوان به روزنامه  برای نمونه می. شده است

  1.ون نسخه، مصداق واقعی یک نشریه زرد پرطرفدار استیلیم 5از 
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  چهارمفصل 
  

  سیاستمداران غرب در حوادث پس از انتخابات  نقش
 و اسـالمی  انقـالب  حرکـت  مهـار  در استکباری قدرتهای های ناکامی ادامه

 بـه  کـه  معاصـر،  جهـان  در دینی نظام تفکر تثبیت از آنها افزون روز نگرانی
 مـالی  زیانهـای  و سو یک از غربی دموکراسی لیبرال تفکر  زوال طبیعی طور
 سالهای طی که شد سبب داشت، دنبال به آنها برای را ای گسترده اعتباری و

 نظریـه  و اطالعـاتی  مراکـز  مسئله مهمترین عنوان به ایران، موضوع اخیر
 دلیـل  همـین  بـه . شـود  تبدیل غربی کشورهای دیگر و آمریکایی پردازان

 علیه وتحریمها فشارها تشدید برای دولتها مشوق اغلب وافراد مراکز این
  .اند بوده ایران

 از نگرانـی  اعـالم  بـا  نیز انتخابات از پس و قبل تحوالت و حوادث در
 جهـان  و منطقـه  سـطح  در ایـران  موضـع  تقویـت  و ایران در روندها تثبیت
 نظـام  تفکـر  تقویـت  از جلوگیری و روندها تغییر رب آنها تالش تمام معاصر
 ایـران  در شخصیتی یا و حرکت هر از دلیل همین به .بود شده متمرکز دینی
w  .   کنند می حمایت بایستد روند این مقابل در آنها زعم به که
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 تـوان  مـی  گسـترده  طیـف  یـک  در را مراکـز  و افـراد  ایـن  های توصیه
  :کرد رهگیری

  آشوبگران از حمایت  .1
  ایران علیه فشارها تشدید  .2
   اسالمی جمهوری نظام کارآمدی نا القای و نمایی سیاه  .3
  اسالمی جمهوری دولت از بشری حقوق ضد و خشن تصویری ارئه  .4
  داخلی رقابتهای و اختالفات به زدن دامن  .5
  ایران با مواجهه در غربی قدرتهای سران گیری تصمیم فرآیند بر اثرگذاری  .6
  ایران  در چین و روسیه و غربی کشورهای نفوذ حوزه به نسبت تحساسی  .7

  :گیرد می قرار بررسی مورد واکنشها این از هایی نمونه بخش این در
  

  آشوبگران از ـ حمایت1
 بـه  مـردم  کشـاندن  در آشـوبگران  ناکـامی  به اشاره با آمریکا صدای •

 ضـد  هـای  جریان از انتخاباتی، های بحث بهانه به خیابانی تظاهرات
ــه خواســت انقــالب  و نفــت نظیــر کلیــدی صــنایع در اعتصــاب ب

 یک قول از آمریکا صدای. بیاورند روی بازار و اصناف و پتروشیمی
 گردهمـایی  جـای  بـه  کـرد  تصـریح ) سـجادپور ( انقالب ضد عنصر

  !زد ضربه ایران اقتصاد حیاتی های شاهرگ به باید خیابانی
 ویـژه  هـای  سـرویس  دندا بـرای  سـنا  الیحه از همچنین آمریکا صدای
 و دریافـت  بـرای  ایـران  مـردم  بـه  کمک« پوشش در آشوبگران به اطالعاتی

 آمریکـا  صدای پخش ساعات الیحه این براساس. داد خبر »اطالعات ارسال
 داخل اطالعاتی مبادله برای افزاری نرم امکانات همچنین و یابد می افزایش

  .شود می فراهم کشور خارج و
: گفـت  سـنا  خـارجی  روابط کمیته رئیس کری جان قول از آمریکا صدای

 خشم به سالمی ا جمهوری اقدامات به نسبت را آمریکا ایران، در اخیر حوادث«
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 مـا  اگـر  امـا  کـرد  اتخـاذ  ای سنجیده بسیار موضع اوباما پرزیدنت. است آورده
 ایـران  در را رو میانـه  هـای  گـروه  فـراوان،  لفاظی جای به که امیدواریم حقیقتاً
 دقـت  با فرستیم، می دنیا سوی آن در مردم به که را هایی پیام باید کنیم، تقویت

  1.»است داشته ایران با دشواری تاریخی پیشینه آمریکا. کنیم انتخاب احتیاط و
 انتخابات نتایج به معترضان از حمایت با آلمان اعظم صدر مرکل آنگال •

 سایتونگ گماینهآل فرانکفورتر آلمانی روزنامه با وگو گفت در ایران در
 را پیشین شرقی آلمان در زندگی تجربه که کسی عنوان به: گوید می

 آمیز اعتراض های جنبش از سیاسی حمایت که داند، می خوبی به دارد،
  .دارد اهمیت حد چه تا دیکتاتوری کشورهای در
 بـه  و ایـران  در جـاری  وضعیت به نسبت از دیگر بار یک همچنین وی

 هـای  دادگـاه  برگـزاری  و تظاهرکننـدگان  بـا  آمیز نتخشو برخوردهای ویِژه
  .است کرده نگرانی ابراز ایران در نمایشی

 نتـایج  بـه  معتـرض  تظاهرکنندگان سرکوب بارها نیز پیشتر مرکل آنگال
 همـه  آزادی خواستار و کرده محکوم را ایران در جمهوری ریاست انتخابات
  .بود شده اسالمی جمهوری های مقام توسط سیاسی زندانیان

 وزیـر  مـایر،  اشـتاین  والتر فرانک از کرد اعالم همچنین آلمان اعظم صدر
 تحـوالت  رونـد  تهـران  در آلمـان  سفارت است، خواسته آلمان خارجه امور
  . کند دنبال نزدیک از را ایران در انتخابات از پس

 مـردم  آمیـز   اعتـراض  جنـبش  از آلمان حمایت بر پیشتر که مرکل آنگال 
 فرانکفـورتر  بـا  خـود  وگـوی  گفت از دیگری بخش در بود ردهک تاکید ایران

 مـرا  ایـران  در تظاهرکننـدگان  بـا  بدرفتاری«: است افزوده سایتونگ آلگماینه
  ».کند می غمگین شدت به

 فصـل  و حـل  برای جهانی مذاکرات روند باره در همچنین مرکل آنگال
 گوها و گفت قیتموف از نشانی هیچ تاکنون که این بیان با ایران اتمی برنامه
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 خـود  شرکای دیگر اتفاق به سپتامبر ماه در«: است گفته خورد، نمی چشم به
 وضـع  ایران علیه ای تازه های تحریم باید آیا که گیریم می تصمیم باره این در

             1».خیر یا کنیم
 تا شتافته مبارک دیدار به صهیونیستی رژیم جنگ وزیر باراک، ایهود •

 رخدادهای و اوباما های پیشنهاد خاورمیانه، صلح روند قاهره در
  .بنشیند مشورت به مصر جمهور رئیس با را ایران

 بـه  نشسـت  ایـن  از پـس  بـاراک  امـارات،  چـاپ  ،»الخلیج« گزارش به
 سیاسـی  شـعور  از ای مرحلـه  بـه  ایـران  مـردم  من، نظر به: گفت خبرنگاران

 بـه  ایـران،  در کومـت ح تغییـر  بـا  و کننـد  تعیین را خود آینده که اند رسیده
  .بپوشانند عمل جامه فرزندانشان و خود آرزوهای
 کـرد  توصیف وضعیت بهترین در را ایران اوضاع او گزارش، این بر بنا

 ای هسـته  پرونـده  بـا  خود تکلیف توانند می منطقه کشورهای اکنون: افزود و
  .کنند رها ای هسته ایران از را خود و کرده روشن را ایران

 دقـت  بـا  را ایـران  رویـدادهای  همچنان ما: کرد تأکید حال عین در وی
 ببینیم که منتظریم و سپاریم می زمان به را سرنوشت تعیین و کنیم می پیگیری
  .شد خواهد چه ایران در ها خواهی آزادی این سرانجام

 کـه  آشـوبگرانی  از حمایت با صهیونیستی رژیم خارجه وزارت سایت 
 کردنـد،  مـردم  و عمـومی  اموال تخریب و جنایت به اقدام انتخابات بهانه به

 بـه  اعتـراض  نـه  بودنـد  اسالمی جمهوری سرنگونی دنبال آنها: کرد تصریح
  .آن ابطال یا انتخابات
 ابطـال  حـد  در را آنهـا  خواسته که است آمیز توهین و دردناک قدر چه
 یک هر آغاز در که است قطاری مثل حرکت، این. دهند می تقلیل انتخابات

 مسـیرش  در کـه  آنجـا  و شـود  مـی  سـوارش  بینـد،  می آن در که فعتیمن به
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 از عبـور  قطـار،  ایـن  مسـیر  پایـان . شـود  می پیاده گیرد، می زیر را منافعش
 کـه  آخـر  ایسـتگاه  تا بتواند موسوی آقای کاش ای. است اسالمی جمهوری

  .شود همراه است اسالمی جمهوری سرنگونی همانا
 انتخابات، همین زیرا. است رژیم تایید انتخابات ابطال بر پافشاری حتی

 مشـروعیتی  هـیچ  کـه  اسـت  اسـالمی  جمهوری حساب به شده ریخته رأی
 ابطـال  شـعار . انـد  کـرده  عبـور  نگهبان شورای صافی از هم ها نامزد. ندارد

 جمهـوری  سـرنگونی  حـول  نیـرو،  تمـامی  با باید. است ناکارآمد انتخابات،
  .شد متمرکز اسالمی

 غربـی  کشـورهای  از صهیونیسـتی  رژیـم  وزیرخارجـه  لیبرمن آویگدور
 بـه  سـفر  جریـان  در نیز نتانیاهو. کنند حمایت آشوبگران از آشکارا خواست

 هـای  صـندوق  پـای  ایـران  ملت درصدی 85 حضور انکار و کتمان با ایتالیا
 مـردم  درصد 75: گفت نامزد ترین انقالبی به رأی میلیون 5/24 دادن و رأی
 ایـران  علیـه  سـنگین  فشـار  امـروز  غرب اگر و رژیمند تغییر خواستار ایران
  1.شود درگیر ایران با خواهد می کی پس نیاورد
 اصالح از کشور این دولت داد اطمینان آمریکا خارجه وزیر معاون •

 طیف این فعاالن از حمایت و کند می حمایت ایران در طلبان
  .است نیافته کاهش

 معـاون  فلتمن جفری نشست هب خبر، این انتشار با آمریکا صدای سایت
 و کـرد  اشاره کنگره نمایندگان از شماری با خاورمیانه امور در خارجه وزیر

 گروه از حمایت به آمریکا در مستقر های سازمان داد اطمینان فلتمن: نوشت
  . داد خواهند ادامه ایران در آزادیخواه های

 مجلــس در خاورمیانـه  مسـائل  کمیتـه  دمــوکرات رئـیس  اکـرمن  گـری 
 بـا  وگـو  گفت برقراری برای تالش با همزمان است کرده پیشنهاد نمایندگان

                                                 
 6/4/88 صهیونیستی رژیم خارجه وزارت سایت از نقل به تابناکـ 1
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 تأکیـد  کشـور  ایـن  در دموکراسی و اصالحات طرفداران از حمایت بر ایران
 از و کنـیم  مـی  حمایـت  آنهـا  از کـه  کنـیم  اعـالم  باید ما گفت او. کنیم می

  .گیریم می الهام آنان پافشاری و شجاعت
 ای هسـته  برنامـه  مهار برای تحریم موازات به دیپلماسی کاربرد استراتژی

 شود گرفته پیش در فراگیرتری روش باید و است سست استراتژی یک ایران،
 زمـان  در مـا  ایسـتادن  کنـار . شـود  پشتیبانی ایران در سبز جنبش از جمله از و

  .نیست توجیه قابل سکوت اکنون اما بود زیرکانه پیش ماه چند های ناآرامی
 شبکه با وگو درگفت آمریکا خارجۀ امور وزیر ونکلینت هیالری •

 واقعاً را معترضین تا دهیم می انجام زیادی کارهای«: ان ان سی خبری
   »داد خواهیم ادامه اپوزیسیون از حمایت به و سازیم قدرتمند

 بـرای  زیـادی  تـالش  پـرده  پـس  در آمریکا دولت اینکه به اذعان با وی
 اعتراضـات  :شـد  مـدعی  .اسـت  بسته کار به ایران در »معارضان« از حمایت
 مـا  اسـت،  بـوده  قـانونی  ایـران  در انتخابات از بعد حوادث در طلبان آشوب
 بـه  کـه  دهـیم  قرار معترضان و ایرانی مقامات میان در را خود خواستیم نمی

 خواسـتیم  مـی  اگـر  چـون  دادنـد،  می نشان را خود اعتراض قانونی صورت
 مقامـات  کنیم، دخالت موضوع این در جدی و قوی صورت به و زودهنگام

  .کردند می استفاده مخالفان مقابل در وحدت برای عاملی عنوان به ما از ایران
: گفـت   نیـز  اسـالمی  جمهـوری  بـا  احتمالی مذاکرات باره در  کلینتون

 نگـاه  بـاز  همیشـه  بـرای  را درهـا  ما. شود شنیده زودی به باید تهران  پاسخ
 دیگـری  گونـه  بـه  سـپتامبر  ماه در زمینه این در ما اقدامات. داشت نخواهیم
 برای سیاستش در امسال) شهریور(سپتامبر ماه در آمریکا شد خواهد ارزیابی
  .کرد خواهد بازبینی ایران با مذاکره

 مـدعی  نیز اخیر حوادث متهمان دادگاه تشکیل باره در کلینتون هیالری
w از ایران کمانحا که است این دهنده نشان. است ضعف نشانه یک این:  شد
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 آیـد،  مـى  بیـرون  جامعـه  در کـه  واقعیتهـایى  و حقایق از و ترسند مى مردم
  .دارند واهمه

 منطقـه  در ای هسـته  چتـر  ایجـاد  بـر  تأکید با آمریکا خارجه امور وزیر
 و شود می منطقه در تسلیحاتی مسابقه موجب ایران ای هسته برنامه«: افزود
 احاطه راستای در دفاعی چتر گسترش برای آمریکا به را بیشتری فشار قطعاً

  .»کرد خواهد وارد آنها کردن محدود و
 بـا  معاملـه  جـز  بـه  آمریکـا  که مسئله این به پاسخ در حال عین در وی
 ایـن  آمریکـا : کـه  کرد دارد،اذعان اندکی بسیار های گزینه نژاد،  احمدی دولت

                                     1.پذیرد نمی را مذاکره پیشنهاد ایران که داند می را واقعیت
  

  ایران علیه فشارها ـ تشدید2
 و المللی، بین های قطعنامه به ایران پایبندی عدم ادعای با انگلیس •

 ایران ای هسته برنامه علیه المللی بین های تحریم چارچوب در
 و میلیارد یک از بیش معادل استرلینگ، پوند میلیارد یک به نزدیک
  .کرد توقیف را ایران های دارایی از دالر میلیون ششصد

 ای بیانیـه  در بریتانیا داری خزانه وزارت اقتصادی مدیرکل پیرسون ایان
 چـارچوب  در بریتانیـا،  در ایـران  شـده  ضـبط  هـای  دارایی جمع کرد اعالم
 976 حـدود  متحـد،  ملل سازمان امنیت شورای و اروپا اتحادیه های تحریم
 600 و میلیـارد  یـک  از بیش عبارتی به و رلینگاست پوند هزار 110و میلیون
 این در بیشتری جزئیات بریتانیا، داری خزانه وزارت بیانیه. است دالر میلیون
  .است نکرده ارائه زمینه،
• ایران، داخلی امور در آشکار ای مداخله در آمریکایی سناتور سه 

 افزایش و خبری سانسور با مبارزه« را آن که طرحی تدوین درصدد
  .هستند اند، خوانده »اطالعات به ایرانیان دسترسی

                                                 
  88/ 19/5 سی ان انـ 1
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 و کـین  مـک  جان خواه جمهوری سناتور دو ،»سی بی بی«  گزارش به
 در هستند این دنبال به مستقل سناتور لیبرمن جوزف همراه به گراهام لینزی
 فارسـی  هـای  رسـانه  بودجـه  آمریکا، تاریخی جویانه مداخله اقدامات ادامه
  .دهند افزایش ار آمریکا دولت زبان

 بـا  مبارزه برای ای بودجه طرح این در دارند قصد آنان گزارش بنابراین
 داخـل  از ای مـاهواره  امواج بر انداختن پارازیت و ها سایت وب فیلترکردن

 مردم خواهیم می ما«: است شده مدعی گراهام سناتور دهند، تخصیص ایران
 گردهمـایی  آزادی و بیان حق اعمال و اطالعات به داشتن دسترسی در ایران
  » .باشند جلوتر ایران رژیم از قدم یک اینترنت شبکه در

 جمـع  بـرای  ای ویـژه  برنامـه  همچنـین  سناتور سه این نظر مورد طرح
 راه بـه  »بشر حقوق نقض« بر مبنی ادعایی مورد در اطالعات انتشار و آوری
  . انداخت خواهد
 موظف را کشور این تدول دارند نظر در همچنین آمریکایی سناتور سه

 شـبکه  سانسـورکردن  و فیلتـر  بـرای  ایـران  بـه  کـه  را هایی شرکت نام کنند
    1.دهد گزارش کنگره به کنند می کمک اینترنت

 دو اموال مصادره پی در آمریکا فدرال های دادستان اقدام آخرین در •
  است اسالمی جمهوری به وابسته موسسه
 دادگاه به ای شکوائیه در 88 8 21 تاریخ روز آمریکا فدرال های دادستان

 غیرقـانونی  انتقال به متهم را »آسا شرکت« و »علوی بنیاد« ایرانی موسسه دو
 500 از بـیش  ارزش بـه  آنهـا  امـوال  مصـادره  خواستار و کرده ایران به پول

  .شدند دالر میلیون
ــه ــوال آسوشــیتدپرس، خبرگــزاری گــزارش ب ــاد ام ــوی بنی  شــامل عل
 و کالیفرنیـا  لنـد،  مری نیویورک، در مدرسه و مسجد چند بانکی، های حساب

                                                 
  1388 تیر 10 تابناکـ 1
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 36 خـراش  آسـمان  یـک  و ویرجینیـا  در زمین هکتار 100 از بیش هیوستن،
  .است نیویورک شهر در طبقه

 علـوی  بنیـاد  بـه  متعلـق  اسالمی مراکز مسئوالن آسوشیتدپرس، گفته به
 نسـازما  در اسالمی جمهوری هیئت و نکرده مورد این در نظری اظهار هیچ
  . است نکرده نظر اظهار مورد این در نیز ملل

 توسـط  گذشـته  دهه دو در بنیاد این که گوید می بهارارا پریت دادستان 
 اداره ملل سازمان در ایران سفرای جمله از اسالمی جمهوری رسمی مقامات

  . است متحده ایاالت قوانین از برخی نقض این و شده
 را نیویـورک  در طبقـه  36 نساختما یک سهام از درصد 40 آسا شرکت

 نیز خراش آسمان این سهام بقیه درصد 60 که شود می گفته و دارد اختیار در
  .است علوی بنیاد به متعلق

 همـراه  بـه  سـاختمان  ایـن  مصـادره  دنبال به آمریکا فدرال های دادستان
 مختلـف  هـای  ایالت در آسا شرکت و علوی بنیاد اموال سایر و مسجد چهار
  .هستند آمریکا

 پهلـوی  بنیاد عنوان تحت و شاه دولت توسط 1970 دهه در علوی بنیاد
 و یافـت  تغییر علوی بنیاد به آن نام 1357 سال انقالب از پس اما شد، ایجاد

  1.شد تبدیل مستضعفان بنیاد های زیرمجموعه از یکی به
  

  های ممکن ی راه ـ بررسی همه3
 صهیونیستی رژیم هوزیرخارج لیبرمن آویگدور :پست جروزالم روزنامه •

 ها ایرانی بلکه نیستند  فلسطینیان اسرائیل مشکل بزرگترین که گفت
   2.است فلسطینیان از بزرگتر مراتب به تهدیدی ایران و هستند

                                                 
  1388/08/22  فردا رادیوـ 1
   20/1/88 پست جروزالم روزنامهـ 2
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 شورای کارشناس و آمریکایی تندرو کار نومحافظه لدین مایکل •
 »استاندارد ویکلی« در ای الهـمق در ورـکش نـای ارجیـخ طـرواب
 خوب حد چه تا عراق یا افغانستان در ما که کند نمی فرقی: سدنوی می

 تا کنیم، منهدم را باال سطح هدف چند که کند نمی فرقی کنیم، عمل
 مکان یک در بار هر بود خواهیم مجبور نکنیم غلبه ایران بر که زمانی
  .بگیریم پیش در را جدید ضدشورش استراتژی یک جدید

 در اوضـاع  بهبـود  بـه  توانـد  نمی تهران رژیم سقوط اندازه به چیز هیچ
 ارتـش  قلـب  در ایران و هستیم بزرگی جنگ درگیر ما کند؛ کمک افغانستان
  .دارد قرار دشمن

 نشـان  بلکـه  نیسـت  داخلی مصارف برای آمریکا بر مرگ معروف شعار
 حال در ایران روحانیون. است ایران خارجی سیاست مرکزی ساختار دهنده
 شـامل  کـه  دارنـد  را آمریکا با ضدیت جهانی تحادا از بخشی رهبری حاضر
 سـازمان  و بولیـوی  نیکاراگوئـه،  ونزوئال، کوبا، چین، اریتره، روسیه، سوریه،
  .شود می اسالمی جهاد و حماس اهللا، حزب قبیل از هایی

 انقـالب  پیـروزی  زمـان  از آمریکا جمهور رؤسای از یک هیچ متاسفانه
 بیشـتر  .شـوند  روبرو آمریکا علیه ایران جنگ عواقب با اند نبوده مایل ایران
 بـرای  باشد الزم کاری هر ایران که واقعیت این پذیرش از ما رهبران اوقات
  .اند زده سرباز دهد می انجام مان نابودی یا ما بر سلطه

 کـه  انـد  داده قـول  کروبی مهدی و موسوی میرحسین مخالفین، رهبران
 اجـازه  المللـی  بین  بازرسین به و کرده متوقف را تروریسم از ایران حمایت
 همکاری در ما رهبران اما بدهند را ایران ای هسته تاسیسات همه از بازرسی

  .کنند می کاری کم آنها به کمک و
 هـای  شـبکه  بـه  بیشتر های کمک با توانست می آمریکا جمهور رئیس
w تپارازی بر غلبه برای اروپا و آمریکا در ایرانی مستقل تلویزیونی و رادیویی
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 خطوط فیلتر شکستن برای افزارهایی نرم از تر قوی حمایت و ایران اندازی
                                                        1.شود نوبل صلح جایزه برنده ایران، در اینترنت
  

  اسالمی جمهوری دولت از بشری حقوق ضد و خشن تصویری ـ ارئه4
 گوردون با دیدار از پس نسه،فرا جمهور رییس سارکوزى، نیکال •

 رهبرانى شایسته ایران مردم حقیقتا«: وزیرانگلیس نخست براون،
 خواستار همچنین او» .دارند امروز که هستند کسانى از تر شایسته
 جاسوسی اتهام به پیش هفته که شد فرانسوی زن یک فوری آزادی

  .است شده بازداشت ایران در
 بـر  مناقشـه  در پـاریس  کامل حمایت ىرو تواند مى بریتانیا: سارکوزى

  .کند باز حساب تهران در کشور این سفارت ایرانى کارمندان بازداشت سر
 ایـران  بـه  سـخنانى  در نیـز  بـراون  گـوردون  پاریس، خبرى نشست در
 رژیـم : گفـت  وی. اسـت  تهران علیه اقدام آماده اروپا اتحادیه که داد هشدار
 کارى به مجبور ما و یابد ادامه آن داماتاق اگر که بداند روشنى به باید ایران

   2.زنیم مى اقدام به دست خود اروپایى شرکاى با همراه شویم،
 ای دوره ریاست کشورش که سوئد خارجه وزیر: سی بی بی •

 در ایران دولت که گفت شنبه سه روز دارد عهده به را اروپا اتحادیه
 در تمشروعی مشکل با کشور این جمهوری ریاست انتخابات پی
  .روبروست دهندگان رای میان

 آنهـا، «: گفـت  شـنبه  سـه  روز بیلت کارل فرانسه خبرگزاری گزارش به
 ایـن  دهندگان رای چشم در خود رژیم مشروعیت نگران باید ایران، رهبران
  ».باشند کشور

                                                 
   88/ 6/8 استاندارد ویکلیـ 1
   فردا رادیو ـ2
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 بروکسـل  در اروپـا  پارلمان خارجی امور کمیته اعضای با دیدار در وی
  ».دید و کرد صبر باید انجامد، می کجا به] وضع این[ اینکه«: افزود

 آیا که سوال این به دادن پاسخ از خبرنگاران با دیدار در بعدا بلیت آقای
 رفرانـدوم  برگـزاری  بـرای  ایـران  در طلبـان  اصالح برخی درخواست از او

 بایـد « ایرانی های مقام که گفت تنها و کرد خودداری نه، یا کند می حمایت
                           1».کنند رسیدگی مسائل این به

  
  های غیرمستقیم جهت شکاف داخلی  ـ تاکتیک5

 :نویسد می »مردم« چینی نامه نگاران، روز خبر باشگاه گزارش به •
 با روابط ایجاد برای را پیامی مارس ماه بیستم تاریخ در »اوباما«

 ارسال »یوتیوپ«طریق  از کشور دو بین اختالف حل و ایرانیان
 های مقام  جاری سال در ژوئن ماه انتخابات جریان در  سپس .نمود

 ایرانیان نمودن تحریک به شروع کشور این های نه رسا و  آمریکایی
  .نمودند »تویتر« همچون هایی سایت طریق از

 اقـدام  ظـاهری   شـکل  در ها تفاوت رغم ،علی مه روزنا این دیدگاه از
  علیـه  بر متحده  ایاالت ایه سیاست خدمت در همگی ها این آمریکا، های
  .است بوده ایران
  آمریکـا  خارجـه  ،وزیـر  کلینتـون  ،هیالری اخیرا که است حالی در این 
 تاکیـد   یـورک  نیـو  در واقـع  آمریکـا   های دانشگاه از یکی در مراسمی طی

 ایجـاد  در  خـود  ای رسـانه  هـای  ابـزار  تمامی از باید  متحده ایاالت نمود؛
  نامید" نرم قدرت" را امر این وی. نماید استفاده ها رکشو از برخی با ارتباط

  .نمایند استفاده وسیع دیپلماسی  این از تا نمود خواست در کشور سران واز
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 در »اوباما« فنی مشاوران از راس، آلک :است آمده گزارش این ادامه در 
 بر  آمریکا خارجه وزارت های نوآوری بخش ارشد های مقام و  سفید کاخ
 نـاآرامی  ایجـاد  حتـی  و  سیاسـی  هـای  فعالیت جهت روش این از دهاستفا

  .بود گذاشته نام »یکم و بیست قرن قابلیت« را آن و نموده سفارش
 نفـوذ  ضـریب  و  ها رسانه از جدید  استفاده ایران انتخابات جریان در 

 آکادمیـک  چرخـه  و ها ،رسانه  آمریکا دولت  توجه مورد  منبع عنوان به آن
  1.گرفت قرار کشور این
 در تردید ابراز ضمن آمریکا کنگره خواه جمهوری ،سناتور کین مک •

 براندازی به ایران، علیه ها تحریم رسیدن نتیجه به خصوص
  .تاکیدکرد داخلی عناصر تشویق طریق از ایران در حکومت

 آن و گرفتیـد  نادیـده  را چیـزی  شـما  کـه  کنم می فکر من گوید می او
 نظـامی  قـدرت  طریق از نه البته است؛ ایران در تحکوم تغییر از ما حمایت

 جملـه  از گونـاگون  هـای  روش بـه  رساندن یاری و حمایت کمک، با بلکه
. حکومـت  برانـدازی  برای ایران داخل عناصر تشویق و اینترنت به دسترسی

 کـه  کنـیم  فرض باید. افتد می اتفاقی چنین که کنیم فرض باید خوب بسیار
 امـا . دهنـد  می انجام توانند می را آنچه تمام کاآمری اطالعاتی های سرویس

 را هـا  تحـریم  شـما  اگـر  که است این منظورم. کنید می رقابت زمان با شما
 آن تمـام  این که چرا بگیرید، را ایران به بنزین جریان جلوی تا نکنید اعمال
 در درآورد، پـای  از را ایـران  کند، متوقف را ایران تواند می که است چیزی

  .شد خواهد کار به دست اسرائیل صورت آن
 دسـت  خواهند می ها آن. نکند کاری و بنشیند کنار ندارد قصد اسرائیل

 نیروهـایی  ایـران،  سـپاه  نیروهـای  دانیـد  مـی  کـه  همـانطور  و شوند کار به
 سخت نسبتا دارد را نیروهایی چنین که حکومتی براندازی. هستند سرسخت
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 داشـته  دیگـری  طرح باید اوباما که کنیم فرض باید بنابراین.رسد می نظر به
 اقـدام  هرمـز  تنگـه  بستن به نسبت ایران اگر. نیست کارساز ها تحریم. باشد
 مـا  بنابراین. شود می متوقف نیز جهان نفتی ذخایر تامین صورت آن در کند
                         1.بزنیم اقدامی هر به دست بعد و کنیم بررسی خوبی به را مسئله این باید

  
 مواجهـه  در غربـی  قدرتهای سران گیری تصمیم فرآیند بر ـ اثرگذاری6
  ایران با

 راس دنیس های طرح به گزارشی طی آمریکا چاپ نیشن نشریه •
 رانـای و ارسـف لیجـخ ورهایـکش امور در آمریکا ویژه فرستاده
  .است پرداخته

 در اوبامـا  بـاراک  دولـت  سیاسـت  تا دارد تالش آمریکایی دیپلمات این
 واشـنگتن  در چیزهـا  همه و بگیرد دست در را ایران به مربوط مسایل زمینه
  .شود ختم او به ایران باره در

 دولـت  دیپلماتیـک  رویکـرد  بودن گو جواب به چندانی امیدواری راس
 ایـن  بـا  نیز چندانی مخالفت حال عین در و ندارد تهران رژیم قبال در بامااو

 گفتگو و دیپلماسی به کوتاه فرصتی باید که است معتقد بلکه. ندارد رویکرد
 سـراغ  بـه  بایـد  نشـد  گرفتـه  آمریکـا  سـوی  از الزم پاسـخ  اگر و شود داده

  .رفت نظامی برخورد حتی و تر جدی رویکردهای
 کـه  اسـت  گفتـه  آمریکایی ارشد های دیپلمات از ییک به بار یک راس

 بـا  خود دیپلماتیک رویکرد از جوابی آمریکا که است معتقد شخصا او خود
  . باشد رژیم این با جنگ آماده باید و گرفت نخواهد تهران رژیم

 ضمن ایران، مسایل متخصصان از یکی و راس همکار کالسون پاتریک
 جهانی جامعه توجیه برای اوباما دولت تیکدیپلما رویکرد که نکته این تایید
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 مـاه  در تهـران،  رژیم با جدی توافق برای نه و است آمریکا عمومی افکار و
 آزمـودن  بـرای  متحده ایاالت تالش داشت اظهار میالدی گذشته سال نوامبر

 غنـی  توقـف  بـرای  تهران رژیم ساختن متقاعد زمینه در دیپلماتیک رویکرد
 و جهانی جامعه به آمریکا دیپلماتیک تالش نمایش ایبر تنها اورانیوم سازی

  .است آمریکا عمومی افکار به
 هـای  راه آزمـودن  بـه  حاضـر  اینکـه  اعـالم  از مـا  نهایی هدف واقع در

 متقاعـد  بـرای  بلکـه  نیست، رژیم این صرفا هستیم تهران رژیم با دیپلماتیک
 کـه  اسـت  نکتـه  ایـن  بر آمریکا مردم عمومی افکار و جهانی جامعه ساختن

  .است آزموده را ها راه همه تهران رژیم با نظامی برخورد از قبل واشنگتن
 فرصـت  آزمـودن  ضـمن  تـا  دارند تالش او همکاران و راس دنیس
 صـفحه  سـرعت  بـه  تهـران  رژیـم  بـا  دیپلماسی و گفتگو برای کوتاهی
 برخـورد  و هـا  تحـریم  تشدید چون هایی گزینه اعمال برای را شطرنج
  1.ازندس آماده نظامی
 غرب حکومتی اگر: آمریکا در صهیونیستی رژیم سفیر »اورن مایکل« •

 این ای هسته برنامه با مشکلی هیچ ما باشد حاکم ایران در گرا
  .داشت نخواهیم کشور

 در آمریکا اسبق سفیر بولتون جان  پیش چندی اظهارات به واکنش در وی
 مـیالدی  جاری سال آخر تا احتماال اسرائیل که بود شده مدعی که ملل سازمان

 باشـد  درسـت  ادعایی چنین کنم نمی فکر من: گفت کرد خواهد حمله ایران به
  .کند نمی هم فکر مسئله این به حتی اسرائیل کنونی شرایط در زیرا

 بـاراک  رویکرد از ما: افزود باره این در ان. ان. سی با وگو گفت در وی
 این از ابتدا در ما.کنیم می یتحما ایران قبال در آمریکا جمهور رئیس اوباما،
 پس اما بودیم ناراضی و ناراحت بسیار) ایران با آمریکا وگوی گفت( مسئله
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 رئیس زیرا شدیم؛ متقاعد خصوص این در واشنگتن به وزیر نخست سفر از
 سیاسـت  از جدی ارزیابی سال، پایان از پیش تا گفت وی به آمریکا جمهور
 یافتـه  کـاهش  سپتامبر تا مهلت این اکنون و شد خواهد انجام ایران با گفتگو
  .است کرده تر راحت را ما خیال خود این که است

 نشـان  را خود مندی عالقه ایران، در اخیر حوادث از پس آمریکا دولت
 کـار  دستور در را ایران علیه شدید های تحریم از ای مجموعه تا است داده
  1.دهد قرار خود
 »ژورنال استریت وال« کار فظهمحا آمریکایی روزنامه گزارش به •

 کار محافظه موسسه در سخنانی در لیبرمن جوزف  دموکرات سناتور
 با اوباما دولت جدی برخورد خواستار »پرایز اینتر« آمریکایی
  .شد ایران ای هسته فعالیتهای

 بـا   آمریکـا  گـوی  و گفت و دیپلماتیک رویکرد آزمودن با مخالفتی من
 و مـوثر  های راه از یکی تواند می گو و گفت هک چرا. ندارم ایران حکومت
 داشـت  توجـه  باید اما. باشد ایران ای هسته برنامه به دادن پایان برای مطمئن

  .استراتژی یک نه است تاکتیک یک ایران با گوئ و گفت که
 داریم نیاز آن به ایران مساله با برخورد در خود استراتژی در ما که آنچه

 قـدرت  هـای  مولفه و عناصر تمام حاوی که است جانبه چند استراتژی یک
 نحـوه  ارزیابی برای روشن معیارهایی دارای باید استراتژی این. باشد ما ملی
 زمـانی  بازه یک دارای و بوده ما دیپلماتیک رویکردهای به ایران های پاسخ

  . باشد شده تعیین پیش از و مشخص های نتیجه کسب برای مشخص
 از مـوثر  گیـری  کـار  بـه  ایران قبال در ما اتژیاستر تعیین در دیگر نکته

 که است ای گونه به) ها هویج و ها چماق( موثر تشویقی و تنبیهی های ابزار
 .باشـند  داشـته  ابزارهـا  ایـن  از مشترکی درک) آمریکا و ایران( طرف دو هر
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 سراسـر  در ایـران  علیـه  واحـد  جبهـه  یک تشکیل پی در باید متحده ایاالت
 فعالیتهای درباره جدی خیلی نگرانی خاورمیانه منطقه در امروز. باشد جهان
  .است گرفته شکل اسراییل و منطقه عرب کشورهای میان ایران ای هسته
 علیـه  اسـراییلی   – عربی اتحاد« این با که مسایلی از یکی شرایط این با
 ایـن  از تـوانیم  مـی  چگونـه  کـه  است این گیرد می شکل ما ذهن در »ایران

 خاورمیانـه  در ای منطقـه  جدیـد  نظـم  یک افکندن پی برای تاریخی فرصت
 رغـم  علـی  اسـراییل  و اعـراب  امـروز  که چرا. ببریم را برداری بهره نهایت

  .اند شده جهت هم ایران علیه شان تاریخی های دشمنی و اختالفات
 در و کـرده  ایجـاد  شکاف آمریکا با اروپا بین کند می سعی ایران دولت

 ایـن  در ایـران . سـازد  جدا غرب از را ها چینی و ها روس  موضع حال عین
 و کـرده  افکنی اختالف منطقه عربی های دولت و ها ملت میان همچنین راه

 سـوی  از یهودیـان  و مسلمانان بین و سویی از مسلمانان بین کند می تالش
  1!کند افکنی اختالف دیگر

  
  ایران  در چین و روسیه و غربی کشورهای نفوذ حوزه به نسبت حساسیت - 7

 در ای مقاله در ملل سازمان در آمریکا سابق سفیر بولتون جان •
 درباره صهیونیستی رژیم به هشدار در ژورنال استریت وال روزنامه
 ایران اسالمی جمهوری با مبارزه و  حمله برای کوشش هرگونه
 را ایران ای هسته برنامه به زدن ضربه قصد اسرائیل چنانچه«: نوشت
 حمایت خود از کشور این برابر در  نیست قادر که ندبدا باید دارد،

  ».کند حفاظت و
 فعالیـت  زمـان  در اسـرائیل  طرفـدار  مواضع داشتن به که بولتون جان   
 ضــمن همچنــین اســت، معــروف ملــل ســازمان امنیــت شــورای در خــود
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 ایــن از گــرفتن درس و عبــرت بــرای صهیونیســت مقامــات از درخواســت
 نهـی  آمریکـا  جمهـور  رئیس اوباما باراک  بر ردنک تکیه از را آنها وضعیت،

 نبایـد  قطعـاً  نیسـت،  آماده خود از دفاع برای آویو تل چنانچه«: گفت و کرد
  ».دهد انجام کاری وی تا بماند باقی اوباما منتظر

 و یـافتن  پایـان  بـه  اشـاره  ضـمن  خـود  سـخنان  ادامه در بولتون جان  
 از بیش اکنون هم چین و روسیه«: کرد تصریح ایران بر فشار دوران سرآمدن

 در تهـران  و کننـد  مـی  حمایـت  ایران اسالمی جمهوری از دیگری زمان هر
   1».دارد زیرنظر را اوباما رفتار بسیار دقت با حاضر حال
 بگذارید:  سى. بى. ان تلویزیون شبکه با گفتگو در کین مک سناتور •

 مورد در زیادى سؤاالت. بگویم اینجا در ایران مورد در چیزى یک
 چین و روسیه آیا اینکه و دارند، وجود رژیم علیه تحریمات کارایى

 همکارى به نسبت من نه؟ یا کرد خواهند موافقت تحریمات این با
 این آنها، از و کنیم امتحان را آنها باید ما اما دارم، شک آنها، دوى هر
 درستى کار اکنون هم، اوباما دولت که کنم می فکر و بخواهیم، را

 ما که است خالى جایش اینجا در عنصرى یک اما. دهدی م انجام
 هم آن و کنیم، تأکید آن روى و باشیم داشته به خاطر را آن باید

 خون به تهران در خیابانى در ندا که روزى. است ایران مردم حقوق
 به که بود روزى شد، پخش صحنه این جهان تمام در و غلطید،
 سمت آمریکا در را ما که آنچه زیرا. انجامد می رژیم این خاتمه

 هم اصول این و هست، هم اصول نیست، سیاست فقط دهد، می
 مردم شایستگیهاى و حقوق بشر از دفاع و ایستادن جز چیزى
 نشوند، کشته نشوند، واقع سرکوب مورد مردم اینکه از دفاع نیست،
 و ربض مورد خیابانها در و نیفتند، زندان به نگیرند، قرار ستم مورد

                                                 
   19/1/88 ژورنال استریت وال روزنامهـ 2
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 کلیدى و اصلى بخش: افزود کین مک سناتور. نگیرند قرار شتم
 باید رژیم این که باشد این باید ایران رژیم قبال در ما سیاست
 نظامى، اقدام با نه کرد، خواهیم ترغیب را آنها هم ما و شود عوض
 نفوذ قبیل از اقدامات، از طیفى طریق از کردن کمک و ترغیب بلکه

 دهیم، انجام بتوانیم که دیگرى کار هر و آزاد، ایران یوراد تا اینترنتى،
: پرسید سى. بى. ان تلویزیون. بگذاریم تأکید ایران مردم حقوق بر تا

 آمریکا به دست رژیم، تغییر طرفدار شما کنیم، تصریح بگذارید
 وارد فشار ایستیم، می حاشیه در ما که گویید می شما. نیستید

 کنم می فکر: گفت کین مک سناتور ...کنیم می تشویق و آوریم، می
 و مثالها. هستند مهم خیلى که دارند وجود زیادى تاریخى درسهاى
 حمایت و تشویق ترغیب، آمریکا که دارند وجود زیادى نمونههاى

 و اند کرده می مبارزه دمکراسى و آزادى براى که است کرده مردمى از
 در ما سیاست کلیدى و اصلى بخش باید این که کنم می فکر من
 1.... باشد ایران رژیم قبال

                                                 
 88 /7 /15سى. بى. ان تلویزیون شبکهـ 1
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  پنجمفصل 
  دیپلماسی عمومی

سابقه چندانی در روابط بین الملل نداشـته و از  » دیپلماسی عمومی« واژه ی
سالهای میانی قرن بیستم به دلیل گسـترش وسـایل ارتبـاط جمعـی در ایـن      

ـ . حوزه بکار گرفته شده است ین الملـل  فرهنگ واژگان اصطالحات روابط ب
توسط وزارت خارجـه آمریکـا منتشـر شـده، در تعریـف       1985که در سال 

  :دیپلماسی می نویسد
دیپلماسی عمومی به برنامه تحت حمایت دولت اشاره دارد که هـدف  «

آن اطالع رسانی و یا تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی در کشورهای دیگر 
متحـرک، مبـادالت فرهنگـی و    است؛ ابزار اصلی آن نیز انتشار متن، تصاویر 

  1».است ]و اینترنت[رادیو و تلویزیون
بر افکـار عمـومی   » تاثیرگذاری«ایده و جوهره اصلی دیپلماس عمومی 

ایـت شـکل دهـی    جهان از طریق کنترل ایده ها، باورها و هنجارهـا و در نه 
، در  راستای اهداف مورد نظر از طریق مختلف و به طور ایستارها و رفتارها

  .با کمک ابزار فرهنگی و اطالعاتی استکلی 

                                                 
  اداره سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه 88بهار  31صلنامه مطالعات سیاسی شماره فـ 1
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می و سـنتی میـان   بر این اساس دیپلماسی عمـومی بـا دیپلماسـی رسـ    
  :های دیپلماسی عمومی عبارتند از مولفه. هوی داردکشورها تفاوتی ما

  غیر رسمی بودن) الف
  آشکار و علنی بودن) ب
   تعامالت در سطح افراد و مردم به جای تعامل میان  سیاستمداران) ج
  فراگیرتر بودن مخاطبان شامل عموم جامعه) د
  تنوع ابزار و امکانات دیپلماسی عمومی ) ه
  انتقال عقاید و ارزشها) و

با توجه به نکات فوق دیپلماس عمومی به عنوان یکی از منـابع قـدرت   
لذا قدرت .نرم نقش اساسی در مدیریت ادراک و افکار عمومی ملت ها دارد

اقناع و اجبار برنمی خیزد بلکه به شکل فزاینده ای  در چنین وضعیتی تنها از
حاصل ارائه اطالعات و ایجاد جذابیت است از این رو دیپلماسـی عمـومی   

  .علم و هنر استفاده از قدرت نرم است
مـومی  جوزف نای در زمینه بکارگیری صحیح از قدرت نرم، دیپلماسی ع

ی ابتـدا بـه شـکل    می دهد و در همـین راسـتا و  را مرکز ثقل بحث خود قرار 
 گیری دیپلماسی و ابعاد آن شـامل ارتباطـات روزانـه، ارتباطـات اسـتراتژیک،     
روابط پایدار با افراد تاثیر گذاراز طریق سـمینارها، کنفـرانس هـای مبـادالت،     
دسترسی به رسانه پرداخته و نتیجه می گیرد کـه ایـن اقـدامات در دیپلماسـی     

ری جذاب از یک کشـور بـازی   عمومی نقش اساسی در کمک به ایجاد تصوی
  1.کرده و در بهبود چشم انداز کسب نتایج مطلوب تاثیرگذار می باشد

                                                 
قدرت نرم ،جوزف نای سید محسن روحانی مهدی ذوالفقاری انتشارات دانشگاه امام صادق ـ 1
   1387) ع(
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  آمریکا و دیگر کشورهای غربی علیه ایران» دیپلماسی عمومی«
شکست سیاست های سختگیرانه تیم نئو محافظه کـار حـاکم در آمریکـا در    

ا بـه سـمت   دوران بوش علیه ایران، سیاست مداران حاکم در ایـن کشـور ر  
های  این امر که پس از شکست.تغییر راهبرد آمریکا نسبت به ایران سوق داد

ای  زنجیره ای آمریکا در منطقه خاورمیانه از یک سو و تحکیم جایگاه منطقه
تغییـر   نمود سبب شد که دستگاه دیپلماسی آمریکا رسماً تر می ایران ضروری

را اعالم کند و به همین دلیل » تغییر رفتار«به سمت » تغییر ساختار«سیاست 
در سالهای اخیر با تغییر لحن از تهدید نظامی به سمت ضرورت گفتگـو بـا   
ایران، سرمایه گذاری آمریکا روی ایجاد سیستم هـای رسـانه ای و اینترنتـی    

  .ایران جهت گرفت» نخبگان«و » مردم«جهت گفتگو با 
ظــام بــر انــدازی ن 2005در ســال » کمیتــه خطــر جــاری«در گــزارش 

جمهوری اسالمی با تمرکز بر فعالیت ها بر سر محـور دکتـرین مهـار ،نبـرد     
  .رسانه ای و سازماندهی نافرمانی مدنی مورد تاکید و توصیه قرار گرفت

آمریکـا علیـه   » دیپلماسـی عمـومی  «هدف اساسی را در  3به طور کلی 
ن ایران را که در دور جدید که با حاکمیت دموکراتها در کـاخ سـفید همزمـا   

  :شده می توان ترسیم کرد
  تغییر نگاه مردم و نخبگان ایران نسبت به آمریکا ) الف
  تغییر رفتار وتغییر سیاست های خارجی جمهوری اسالمی ایران) ب
  )جنگ نرم(ایجاد تغییر اساسی در ایران) ج

  :آمریکا دیپلماسی عمومی خود را علیه ایرا ن از طریق زیر دنبال می کرد
و ) دیداری و شنیداری و دیجیتـالی (رسانه های متعدد  راه اندازی) الف

  قرار دادن ایران در مرکز دیپلماسی عمومی آمریکا
برقراری ارتباط با نخبگان، روزنامه نگاران، نمایندگان مجلس، افراد ) ب

  متنفر و مخالف با نظام
  پیگیری برای ایجاد سفارتخانه یا دفتر حفظ منافع) ج
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  های مردم نهادایجاد و تقویت سازمان) د
  برگزاری همایش های علمی) ه
  تدوین و اجرای برنامه های آموزشی ) و
بهره گیری از فرصت انتخابات ریاست  جمهـوری و دامـن زدن بـه    ) ز

  تحرکات و آشوبها
  
  بین المللی گیری از ظرفیت نهادهای حقوقی و بهره

 یشگردهابین المللی یکی دیگر از  بهره گیری ابزاری از نهادهای حقوقی و
قدرتهای سلطه برای تخریب جایگاه کشورهای هـدف نـزد افکـار عمـومی      

الملل، گزارشگران  ، سازمان عفو بینحوادث پس از انتخابات دنبال به .است
المللـی قلـم، مـردم جهـان را بـرای پشـتیبانی از        بدون مـرز و انجمـن بـین   

 به را مرداد 3 شنبهروز   و هبشر و آزادی مطبوعات در ایران فراخواند حقوق
  .اعالم کردند ،رانیا مردم جنبش با یجهان یهمبستگ روز عنوان

 تحت عنوان«در همین زمینه رادیو فردا با مطرح کردن کمیته ای موهوم 
سعی می کند نهادهای بـین  » خودسرانه در ایران های کمیته پیگیری بازداشت

  .المللی را در مورد حوادث پس از انتخابات فعال کند
ای  بـا ارسـال نامـه   » هـای خودسـرانه در ایـران    پیگیری بازداشت میتهک«

کمیسـاریای عـالی   «، »شورای حقوق بشر سازمان ملـل متحـد  «سرگشاده به 
هـای خودسـرانه    کـار گـروه بازداشـت   «و » حقوق بشر سازمان ملـل متحـد  

های گسترده پس از انتخابات ایـران   با اشاره به بازداشت» سازمان ملل متحد
 .دگی این نهادها به وضع حقوق بشر در ایران شدخواستار رسی
الملـل، سـازمان گزارشـگران بـدون مـرز،       هایی نظیر عفـو بـین   سازمان

کنندگان و دسـتگیری شـهروندان عـادی،     بکارگیری خشونت علیه تظاهرات
w .اند نگران را محکوم کرده فعاالن سیاسی و روزنامه
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ن، برخورد خشن بـا  همچنین کشورهای غربی نیز با احضار سفیران ایرا
راتب نگرانی خـود را  مآمیز در ایران را محکوم کرده یا های مسالمت اعتراض

     1.اند های جمهوری اسالمی رسانده به اطالع مقام
های دولت آمریکا نیز به وقایع پس از انتخابات ایران واکنش نشان  مقام

گیری خود  موضعترین  در تازه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا،. اند داده
درباره رویدادهای پس از انتخابات ایران، در یک کنفرانس مشـترک خبـری   
با آنگال مرکل صدر اعظم آلمان در واشینگتن تاکید کرد که آمریکا و آلمـان  

هـای   دارند و خشونت علیـه اعتـراض  » صدایی واحد«در قبال حوادث اخیر 
  .کنند مردمی در ایران را محکوم می

ای در برلین، اعالم کردند،  بشر با انتشار بیانیه یبان حقوقهای پشت سازمان
روز همبستگی جهـانی بـا جنـبش مـردم     ) مرداد 3ژوئیه،  25(که روز شنبه 

بشـر از جملـه    های مدافع حقـوق  سازمان. ایران و مطالبات برحق آنان است
خواهان توقف فوری خشونت دولتـی علیـه مـردم و آزادی تمـام زنـدانیان      

  .سیاسی شدند
هـایی   کوشند، برنامه بشر با این فراخوان می های مدافع حقوق سازمان

شـهروندی در ایـران برپـا     در سراسر جهان در اعتراض به نقـض حقـوق  
دارنـده جـایزه صـلح نوبـل نیـز از ایـن فراخـوان          شیرین عبادی،. دارند

  2.حمایت کرده است
از مقامات سازمان عفو بین الملل مستقردرلندن به گزارش رادیو آمریکا 

ایران خواسته است تا دهها خبرنگار زندانی را که پـس از گردهمـایی هـای    
  . اعتراضی انتخابـات ریاسـت جمهـوری دسـتگیر کـرده اسـت، آزاد نمایـد       

این نهاد مدافع حقوق بشر اعالم کرده است خطر شـکنجه در زنـدان، جـان    
  . این خبرنگاران را تهدید می کند

                                                 
    1388/04/06  رادیو فرداـ 1
  27/5/1388دویچه وله ـ 2
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ل می گویـد تصـور مـا ایـن اسـت کـه       سخنگوی سازمان عفو بین المل
حکومت ایران در تالش است تا ندای هر گونه منتقد را به سـکوت وا دارد  

  .و شواهد شکنجه و آزار و اذیت این روزنامه نگاران را مخفی کند
سازمان عفو بین الملل ضـمن محکومیـت بازداشـت روزنامـه نگـاران،      

ی اینترنـت در داخـل   تالش های مقامات دولت ایران برای قطع شبکه جهان
کشور و منـع پوشـش خبـری نـاآرامی هـا توسـط نشـریات داخلـی و نیـز          
پیشگیری از فعالیت خبرنگاران خارجی برای انجام مسئولیت حرفه ای شان 

         1.در تهیه گزارش را محکوم کرده است
  

  نقش آنها در تحوالت پس از انتخابات نهادهای مردم نهاد و
گـذاری بیگانگـان در جنـگ نـرم معطـوف بـه        بخش عمـده ای از سـرمایه  

در .اعـم از نهادهـای آمریکـایی وایرانـی اسـت     ) NGO(نهادهای مردم نهاد 
هـای  NGOبایـد فعالیـت   گزارش کمیته خطر جاری تاکید شـده اسـت کـه    

دعـوت  . آمریکایی را در ایران تسهیل کنیم و به صدور ویزا همـت گمـاریم  
ت در سمینارهای کوچک هم، اقدام فعاالن جوان ایرانی به خارج، برای شرک

این کار در صربستان، فیلیپین، اندونزی و شـیلی و کشـورهای   . مهمی است
این افراد باید از سوی مقامـات آمریکـایی انتخـاب    . دیگر جواب داده است
  .شوند، نه نهادهای ایرانی

مؤسسـه  ( N.E.Dمـالی  کمک  از نشریه فارین پالیسیدر تحوالت اخیر 
نامزدهـای شکسـت خـورده در     بـه حامیـان  ) اسـی آمریکـا  ملی بـرای دمکر 

  نظام جمهوری اسالمی اشاره میکند برای براندازی انتخابات 
در گفت و گو  معاون اسبق وزارت خزانه داری آمریکا »پاول روبرتس«

  :با نشریه فارین پالیسی اعالم کرد
N.E.D ها دالر را صـرف گسـترش انقـالب     در طول دهه گذشته میلیون

بخشـی از  .هایی همچون اوکراین و صربستان کـرده اسـت   در کشور »یرنگ«
                                                 

  5/7/88رادیو آمریکا ـ  1
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دولتـی در خـارج از    های غیر این پول به دست حامیان موسوی که با سازمان
 .کند ارتباط دارند رسیده است بودجه آنها را تامین می N.E.Dایران که 

های ایجاد شده  اتهام تقلب در انتخابات ایران دروغ است و همه آشوب
اعتبـار و   جمهوری، توطئه آمریکا برای بـی  یران پس از انتخابات ریاستدر ا

ایـن اتهـام کـه رای    .منزوی کردن ایران بود تا این کشور را به زانـو در آورد 
  . جمهوری ایران دزدیده شد، دروغ بود مردم در انتخابات ریاست

ایران به این دلیل مورد حمله قرار گرفته که یکی از دو کشـور مسـتقل   
شود و اگر ایران نیز تحت هژمونی آمریکـا قـرار بگیـرد     طقه محسوب میمن

 . رسد اهللا نیز فرا می پایان استقالل سوریه، حماس و حزب
تاکیـد   »فارین پالیسـی «مصاحبه با  مورد مستندات این ادعای خود دروی در

دهد دولت آمریکا در این اعتراضات  دارک مستدلی وجود دارد که نشان میم :کرد
کـار اسـت    کـه یـک نومحافظـه    »کنت تیمرمن«به عنوان مثال . داشته است دست

مسئولین این بنیاد آن را اینگونـه تعریـف   . ریاست بنیاددموکراسی را بر عهده دارد
هـای   توسط کمـک  1995انتفاعی که در سال  یک سازمان خصوصی غیر«کنند  می

شـده اسـت تـا     تاسیس N.E.Dسازمان نشنال اندومنت فور دموکراسی موسوم به 
با توجه  ».گذاری کند هـران پایـهای جهانی حقوق بشر را در ای دموکراسی و معیار

در گرجستان و اوکراین ایجاد کرده اسـت   NED های رنگی مختلفی که به انقالب
  1.دانیم این حرف به چه معنایی است ما می

  
 انگلیس تحلیل عملکرد

مد تها پیش بعداز شکست  حاکی از این موضوع است که از انگلیسسوابق 
های سختی که در مقابل ایران اسالمی در عرصه سیاست های خارجی وبین 
المللی خورده است تالش می کند خط فکری خود را از طریـق راه انـدازی   

                                                 
  ـ 1
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برنامه ریزی دولت انگلیس . یق کند زررسانه ای فارسی زبان به مردم ایران ت
د عملیات روانـی در خصـوص   برای ایجا BBCاز طریق شبکه فارسی زبان 

انتخابات ایران مدتها پیش از سوی نهاد رسانه ای وزارت خارجـه انگلـیس   
  . شکل گرفته است

مقامات وزارت خارجه بریتانیا از نزدیک و با جدیت مسئله دخالـت در  
نکتـه جالـب توجـه    . امور ایران و انتخابات این کشور را پیگیری می کننـد  

از کـارشناسانی استفـاده می کنـد کـه چهـره هـای  اینکه این شبکـه معموالً 
علیـه ایـران    Soft warجنـگ نـرم    شناخته شده در عرصه جنگ رسانه ای و

وارد آن شـده اسـت یـک جنـگ      BBCجنگی را که شـبکه  . اسالمی هستند
جلوگیری از انتشار واقعیتهای داخل ایران و کشـورهای   رسانه ای به منظور
  . فارسی زبان است

گیری از توان و ظرفیت رسانه ای خود با یـک شـیب    ه با بهرهاین شبک
مالیم و پخش آیتم های متعدد اقدام به پیشبرد اهـداف انتخابـاتی خـود در    

تالش این شبکه در چند ماه گذشته این بوده تا با جریان سـازی   .ایران دارد
و موج سازی منفی و دلسردکننده از شرایط فعلـی نظـام مقـدس جمهـوری     

بنیادهای اعتمادسازی ایرانیان را به نظام و مسئولین سیاسی تخـریب اسالمی 
  . نمایـد و آنـان را دلسرد و درنهایت مردد و بی اعتماد سازد

دریک طبقه بندی تحلیلی، محورهای برجسته و جریان ساز این شـبکه  
   :در چند ماه اخیر را می توان این گونه برشمرد

BBC عد حکومتی شـناخته شـده در علـم    شیوه حکومتی ایران را با قوا
این شبکه در برنامه های تولیدی وخبـری خـود   . سیاست همخوان نمی داند

در راستای بی اعتماد سازی مردم به نظام، سیستم حکومتی ایران را مـبهم و  
غیر قابل فهم تصویر می کند و در ادامه هجمه های تبلیغاتی و جنگ روانـی  

گرفته و آن را مانعی در راه شـکل گیـری    خود نهاد شورای نگهبان را نشانه
  . جامعه ایده آل برای ایرانیان معرفی کرده است
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می رسد که از انتخابـات ایـران بـه     یدایره وسیع انتقادات این شبکه بجای
همـین شـبکه   . ت فرمایشی و نمایشی تعبیر می کنـد انتخابا عنوان انتصابات و

خواست حضور نـاظـران بین خود را دلسوز ملت بزرگ ایران می شمارد و در
پیشـنهاد نهضـت آزادی و کمیتـه ی صـیانت از آراء      المللـی بـرای انتخابات،

 BBC .تعدادی کـانـدیدای مشخص برای جایگزینی شورای نگهبان مـی کنـد  
فارسی به شکلی زیرین و عمیق تـالش می کند تـا سـاختار و قداسـت نظـام     

ی مو ج سازی منفی علیه دسـتگاه  این شبکه تالش برا. اسالمی را نشانه بگیرد
های نظارتی کشور، جا انداختن این محور القائی دارد کـه بـا وجـود شـورای     
نگهبان و تائید این کاندیـدا مـردم هرگـز تخواهنـد توانسـت رئـیس جمهـور        

بـه ظـاهر بـا تحلیـل      BBCشـبکه فارسـی زبـان    . مطلوبشان را انتخاب کننـد 
  . سعی نموده به تخریب آنها بپردازد شعارهای تبلیغات انتخاباتی کاندیدا ها
فارسـی بـه کاندیـداهای اصـلی      BBCنمودارها نمایانگر رویکرد شبکه 

ر ـبـه نظـ   .انتخابات ایران طی دو ماه و نیم قبل از برگزاری انتخابات اسـت  
می رسد شعارهای بی طرفی مسئولین این شبکه، ادعایی بیش بـرای فریـب   

ارش ها و برنامه های تخریبی این شـبکه  البته خبرها،گز.افکار عمومی نیست
مـا ایرانیـان درسـت فکـر     : جمله آخر. پس از انتخابات بیشتر هم شده است

  . بازوی تبلیغاتی حکومت بریتانیا است BBCکرده ایم که 
 2008بنابراین در مدل یکی از نامزدها، آثاری از تقلیـد مـدل انتخابـاتی    

تخاباتی ایشان تعریـف گردیـده   اوباما مشهود است، مدلی که برای حرکت ان
است ضمن داشتن حمایت رسانه های خارجی دارای کمیته تولید محتوا بـا  

در این کمیته محتـوایی کارگروههـا ، عمـده تـرین و     . کارگروه می باشد 22
  . برجسته ترین گروههای اجتماعی را مورد بررسی قرار داده اند

ت های مـذهبی، جوانـان،   معلمان، دانش آموزان، دانشجویان، اقوام، اقلی
زنان، بیکاران، بازنشستگان، حاشـیه نشـینان، کـاربران اینترنـت، بسـیجیان و       w
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ایثارگران، کمکهای خارجی، آسیب های اجتماعی، فرهنگ، مسائل اقتصادی 
  . کالن و ورزش

  
  : هدف کارگروهها

اصلی مـورد مسـاله در   ) debates(هدف هر یک از کارگروهها تهیه بحثهای 
  : که از این رو پنج زمینه برای بررسی مورد مطالعه قرار گرفت گروه بود

) 3دوران اصـالحات  ) 2دوران نخست وزیری میرحسـین موسـوی   ) 1
مطالبـات هـر یـک از ایـن     ) 4هـا   دوران دولت نهم با تأکید بـر ناکارآمـدی  

  . شعارها و برنامه های کاندیدا در مورد گروههای هدف) 5گروهها 
زمینـه و   5ای بود که هر آنچـه بعنـوان محتـوا در     برنامه ریزی به گونه

و ... گروههای مورد اشاره تهیه و تولید می شد، در سایت های کلمـه، قلـم   
یاس نو و رسانه های نام بـرده شـده انتشـار     ـروزنامه هایی مانند اندیشه نو

حـرف   »بیست و دو کلمه«همچنین تهیه یک میلیون بروشور با عنوان . یابند
یتراژ میلیونی،استفاده ازارتباطات کالمی وغیر کالمـی ماننـد،نماد   حساب با ت

بااستفاده ازانگشتان دست ونماد کالمـی، تهیـه محتـوا بـرای     vرنگ سبز،نماد
 DVDو  CDاستفاده در جزوه آموزشی با تیتراژ صدها هزارتایی، اسـتفاده از  

عار برای انتشار مطالب محتوایی تولید شده، ساخت فیلم آموزشی، تهیـه شـ  
بعنوان پیامهای کوتاه تبلیغاتی، ارائه پیشنهادات به  SMSبرای پیام های کوتاه 

وشورهای چاپ شده با جـای  برآقای میرحسین موسوی از طریق پیام کوتاه 
ی از یخالی و ابزارهای فن آوری اطالعات و تهیه جزوات ارائـه تحلیـل هـا   

د که مورد توجـه  تیم احمدی نژاد و عملکرد دولت از جمله ویژگی هایی بو
اما آنچه در این مدل انتخاباتی دیده شده بـود،  .و امعان نظر قرار گرفته است

در مرحله دوم از هر شهر یکنفـر بـه نماینـدگی بـه      .مراحل مختلف کار بود
در ایـن مرحلـه   . تهران دعـوت و زیر نظرمدرس خاص تربیـت مـی شـدند   

روه تخصصـی  داوطلبان دوره تحصیالت تکمیلی بـرای آمـوزش در سـه گـ    
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تحت آموزش اساتید دانشگاهی تعیـین شـده   ) سیاسی، اقتصادی، اجتماعی(
در پایان مرحله دوم افرادبعدازدیدن آموزش عنوان مـدرس  . قرار می گرفتند

رااحراز می کردند و بـا اسـتفاده از آموختــه هــای اسـاتیــد و جــزوات       
  . محتـوایی به آموزش تربیت سفیران می پرداختند

م از این مدل ،افراد آموزش دیده بعنوان سفیران نقش خود را مرحله سو
سفیران بعد از طی کردن چندین جلسه آموزشی بـا اسـتفاده از   . ایفامی کنند

های تهیه شـده مطالـب و داده هـای الزم، بـه امـر       CDجزوات آموزشی و 
  . آموزش فنون مذاکره، خطابه و جدل و فعالیتهای ناشی از آموزش بپردازند

مورد نظر، وارد شدن، بـه   یریت سفیران، بعنوان نمایندگان کاندیدامأمو
مترو، پاساژها ، اتوبوس، پارک هـا  : جامعه وحضوردر مکانهای عمومی مانند

از . و میادین و انجام فعالیت انتخاباتی و مباحثه با اقشـارمختلف مـردم بـود   
قشر  22آنجا که جزوات ارائه شده در جلسات آموزشی حاوی اطالعاتی از 

مختلف جامعه بود، توان رویارویی سفیران آموزش دیده در مدل انتخابـاتی  
را باال می برد و هدف تعیین شده در این آموزش رسیدن به سی هـزار نفـر   

  . سفیر در کشور بود
از جمله حضور سفیران در تهران، می توان به تجمع سفیران در خیابـان  

و انجام مباحثه با مـردم وحضـور   ولیعصرتهران با در دست داشتن نماد سبز 
برخـی  . درشغل راننده تاکسی ویـا مسـافرکش هـای شخصـی اشـاره کـرد      

ازسفیران بعنوان راننده تاکسی یا مسـافـرکش های شخصی در موقـع جابـه   
  . جایی مردم بوسیله اتومبیل های خود به مباحثه می پرداختند

بـود کـه    "نسـیم   "از جمله موارد دیگر این مدل کمیته نوجوانان با نام 
این کمیته در هر شهر از هفت نفر تشکیل شـده بـود کـه وظیفـه شناسـایی      

استفاده از تلفـن،  .منظور تربیت سفیر به عهده داشت نیروهای داوطلب را به
موبایل در شبکه های اجتماعی نوع دیگری از برنامه ریزی بود، بطوری کـه   w
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س مـی گرفـت و یـا    شماره تمـا  10هر فرد بصورت تصادفی در هر روز با 
SMS می زد و از این طریق برای کاندیدا مورد نظر تبلیغ می کرد .  

مـورد نظـر و    یاستفاده از پوستر و بروشور بـرای حمایـت از کاندیـدا   
نشان دادن ضعف تیم رقیب و بهره برداری از پتانسیل خـاص فـرد بـه نفـع     

امـام  شبیه سازی از مهر حضـرت   خط و ،دست خود، بهره جویی از بیانات
انقالب اسالمی، استفاده از مراجع تقلید و تهیه جزواتـی در   دبنیان گذار فقی

  این خصوص ، همراه کردن برخی از خانواده های شهدا و هنرمندان حامی
استفاده از ابزار زبان که با توجه بـه بافـت قـومیتی جامعـه مـا همـواره       

  )دیدا مـی شـود  وری رأی قابل توجهی به نفی کانآمنجر به جمع (گویش زبانی
   :در چهارچوب نظام "بدعت  "و دست زدن به 

  عدم مراعات قواعد مردم ساالری * 
  عدم ارجاع مشکالت به مراجع قانونی و بی اعتبار ساختن آنها * 
  ایجاد مدل و الگوی غلط انتخاباتی برای آیندگان * 
  ... عدم همبستگی مطالبه و استداللها* 
  سیاسی نظام  ایجاد شبهه نسبت به سالمت* 
  تبدیل مهمترین انتخابات ملت به خاطره ای تلخ * 
  ایجاد زمینه برای جوالن ضدانقالب * 
  سیاسی کردن مسائل حقوقی * 
  ایرانی  -بی حرمتی به ارزشها و هنجارهای اسالمی * 
  ... ایجاد خانه های تیمی برای طراحی اعمال غیرقانونی* 

  . اقای میرحسین موسوی بود 88از جمله اقدامات مدل انتخاباتی سال 
به هر روی مدل به کار رفته توسط این کاندیدا که در چهـارچوب نظـام و   

اوباما و مدل  2008ی از مدل قدر مسیر قانونی در عرصه انتخابات وارد شد، تلفی
انقالب های رنگی است و تمام فاکتورها و متغیرهای به کار رفته، نشانگر اغفال 

  . ساله نظام جمهوری اسالمی می باشد 30و دشمن  توسط ایادی استکبار
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یک اقتباس غلط، گرته برداری عجوالنه و پیوندنمودن سبزینه  این مدل،
  . غربی بر ریشه ایران اسالمی است که هیچ گاه رشد ونمو نمی کند

طراحان این مدل باید می دانستند، کشور ایران اسالمی به پـاس انفـاس   
ایت داهیانه مقام معظم رهبری و خون هزاران ، هد)ره (قدسی حضرت امام 

شهید و نثار بهترین سرمایه های نظام، نه با آمریکا کـه مـدل غیراخالقـی و    
ــراین، گرجســتان    ــا کشــورهای اک ــه ب ــاس نمــوده و ن ــه آن را اقتب دنیاطلبان
. وقرقیزستان قابل قیاس نیست که هویت آنها با تغییر رنگـی بـه هـم بریـزد    

است، با تمدنی کهن ومردمانی با هوش سیاسی و آینـده  اینجا ایران اسالمی 
   1.بین و رهبری آگاه و برخاسته از متن مردم و برای مردم و خدا

  

  توانمندی ایران در ناکارآمد سازی راهبردهای دشمن
یکی از نگرانی های جدی غربیها در حوادث اخیر توانمندی ایران در شکسـت  

اگرچه . ر مدیریت بیرونی اغتشاشات بودجنگ رسانه ای آنها و ایجاد اختالل د
  .می کوشند این توانمندی را تنها به سخت افزار ها معطوف کنند

ـ    یداگنس ن روزنامه  اریبسـ  کیـ کمـک تکن  اهتر چاپ سـوئد نوشـت ب
بـر تلفـن، تلفـن     یقـ یکنترل کامل و دقجمهوری اسالمی  ،دهیچیو پ شرفتهیپ

ـ کـه   نسیمیز/  اینوکشرکت  سیرئ. ایجاد کرده است نترنتیهمراه، و ا  کی
که قصـد نداشـته در مـورد     خوردیم وگنداست س یآلمان – یشرکت فنالند

ـ  جمهوری اسالمی  مردم به  انیدرم یسانسور و جاسوس امـا  . رسـاند  یاری
ـ  نیا  نیتـر  شـرفته یو پ نیتـر  دهیـ چیاز پ یکـ ی شیشرکت حدود شش ماه پ
  .فروخته است رانیرا به دولت ا ایدر دن نترنتیکنترل تلفن و ا یها ستمیس

ـ ژوئـن دولـت ا   12انتخابات  انیروزنامه در جر نینوشته ا به ـ ا رانی  نی
...  یتلفنـ  یتماس ها یرا با تمام قدرت بکار انداخته و توانسته تمام ستمیس

  .خود را گوش کرده و کنترل کند نیمخالف ینترنتیو ا لیمیا... اس ام اس
                                                 

   12/4/88اری فارس ـ خبرگز1
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ـ ه رژزدند کـ  یفقط حدس م ایدن گرید یتاکنون کشورها حـاکم بـر    می
 گـر یمردم را کنترل کند، امـا اکنـون د   یها لیمیقادر است تلفن ها و ا رانیا

بـا اسـتفاده از    یاسـالم  یجمهور میهمگان بوضوح روشن شده که رژ یبرا
 یمکالمات تلفنـ  یبه همه  اندتو یم ایشده از شرکت نوک یداریخر کیتکن

  .مردم را کنترل کند یها لیمیگوش کرده و ا
بـه دولـت    ایـ شده از شرکت نوک یداریخر دیجد ستمسی: ی س. یب. یب

ماننـد   یکیو الکترون یارتباطات تلفن یامکان را داده است که تمام نیا رانیا
موجـود   یهـا  ستمیس یو تمام.. لیمیا... چت کردن ... اس ام اس.... لیموبا

  .را تحت نظارت و کنترل خود درآورد ینترنتیا
ـ خر سـتم یه از سبا استفادجمهوری  اسالمی  ـ شـده جد  یداری قـادر   د،ی

ماننـد اس ام اس، و   ،یکـ یو الکترون ینترنتـ یا یها غامیاست مطالب درون پ
را از کسـب اطالعـات درسـت     نیمخـالف  نصورتیداده و به ا رییرا تغ لیمیا

 رییـ را تغ رسـد یتوانند متن اس ام اس که به دست شما م یمثال م. مانع شود
  .دهند تا شما را گمراه کنند

به ایران فروخته شده و از آن زمـان   2008این سیستم در نیمه دوم سال 
تا قبل از انتخابات  جمهوری اسالمی  آزمایشات و تمرینات زیادی بر روی 

   1.سیستم انجام داده و قبل از آغاز انتخابات سیستم جدید را براه انداخته اند

  
جهان  انه ویک خاورمیمطالعات استراتژ یکیل موسسه بلژیتحل

 رانیاسالم درباره انتخابات ا

ـ ا) خـرداد (انتخابات ماه ژوئن ن ین تـر یاز مهـم تـر   یکـ یتـوان   یران را مـ ی
س جمهــور پــر یکــه رئــ ید؛ انتخابــاتیــانــه نامیخاورم یاســیس یدادهایــرو

                                                 
  http://www.dn.se 3/4 /88 هتر چاپ سوئد یداگنس نسایت اینترنتی روزنامه ـ 1
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 یرات شـگرف یانه را مشخص خواهد کرد و تـأث ین کشور خاورمیسروصداتر
  .رقم خواهد زد

 یان مردمـان یـ نـژاد در م  یت دکتر احمدیسفرهای استانی، باعث محبوب
آنها را فرامـوش   "تختیپا"کردند  ین احساس میش از ایشده است که تا پ

ـ   ید ین سفرها، در اوج ناباوریدر ا یکرده است ول س جمهـور  یدنـد کـه رئ
راه شـان   یآنهـا آمـد و بـه دسـتور او پـس از مـدت       یبه روستا یکشور، حت

ا کارخانه یشد و  یان دوباره قسط بندعقب افتاده ش یا وام هایآسفالت شد 
  .دیشان ، بنا گرد یر و محصوالت کشاورزید شیخر یبرا یا

س جمهـور سـابق   ییر - یمحمد خاتم یداتوریاصالح طلبان که با کاند
نـک بـا انصـراف او از    یدند، اید یم "پاستور" یک قدمیخود را در  -ران یا

  .دارند یجد یها یادامه رقابت ها، نگران
دان آمـده  یبه م ییدایشود اصالح طلبان با کاند یران گفته میل ادر داخ
 "ناشـناخته "ینسـل کنـون   یو برا "فراموش شده"نسل گذشته،  یاند که برا

  .)کنند یت میحما یمهم اصالح طلبان از موسو یاغلب حزب ها.(است
نه ین کشور در زمیا یشرفت هایل پیان ، به دلیرانیاز ا یاریهم اکنون بس

نژاد و شـجاعت   یبالند و در همان حال، احمد ی، به خود میته اهس یانرژ
  .دانند یشرفت ها مین پیاو در برابر غرب را عامل ا

رفتـار  )  ییاروپـا  یکـا یو مشخصاً تروئ( اصالح طلبان، در مقابل غرب 
ـ ا یسات اتمین امر باعث شد تاسیداشتند و ا یمنفعالنه ا ران بـه مـدت دو   ی

نژاد، پلمپ  یاحمد ین شوند ولیخانه نش یته اسال پلمپ و دانشمندان هس
وژها یفیبرداشت و سانتر -شود  یان ظالمانه شمرده میرانیکه از نظر ا-ها را 

به مردم داد به گونـه   یرا به کار انداخت و هر سال چند خبر خوش هسته ا
 یملـ  یتکنولـوژ "به نـام   یران، روزیا یم رسمیکه در دوران او، به تقو یا

w  .زوده شداف "یهسته ا
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اب در جهـان  یـ ز کمیمردم ، دو چ یو اراده کار کردن برا یمال یزگیاکپ
ـ ار از مردم ایدر حال توسعه است که بس یسوم  و کشورها ـ ران، ای ن دو را ی

 ین ها، بخشیا .دهند یدهند به او رأ یح مینند و ترجیب ینژاد م یدر احمد
ـ است که در ماه ژوئن، در  یاصالح طلبان یها یاز نگران ک مـاراتن نفـس   ی

 ییرود شانس بـاال  یخواهند رفت که گمان م ینژاد یر به مصاف احمدیگ
د یـ اش تأک یاسـتان  یکـه در همـه سـفرها    یداشته باشد، همان یروزیپ یبرا

  ."ستیخسته ن"کرده است که 
ـ ژوئن امسال، در ا رخ خواهـد داد و از هـم اکنـون     یران اتفـاق مهمـ  ی

ژوئـن را رزرو   12ران در یت سفر به ایلا، بیاز سراسر دن یاریخبرنگاران بس
  1.کرده اند

                                                 
 22/1/88 نشریه موسسه بلژیکی مطالعات استراتژیک خاورمیانهعصر ایران  به نقل ازـ 1
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  ششمفصل 
  

  ی خارجیها سفارتخانهنقش 
سفارتخانه ها ومراکز دیپلماتیک خارجی در ایام قبل وپس از انتخابات نقش 

  .اساسی در ساماندهی آشوبگران وحمایت از آشوبها داشتند
مزدهـا در  نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات و حضور جـدی نا  با

بـا   انگلـیس  تبلیغـاتی کشـور، بخـش سیاسـی سـفارت     _عرصه سیاسـی  
حضوری جدی و آرایشی منظم کـه از کارمنـدان محلـی و توانمنـد ایـن      

بـا سـازماندهی و تقسـیم     88بخش تشکیل گردیـده، از اواخـر فـروردین   
: اخبار از موضـوعاتی چـون   وآوری اطالعات  وظایف، جهت انجام جمع

سیما، سپاه و بسـیج و   ظام، نمازهای جمعه، صدا ودیدگاههای مسئولین ن
ــریات و     ــی، نش ــل سیاس ــاجد، محاف ــه، مس ــدهان عالیرتب ــرات فرمان نظ

های اقتصادی، بازار و تجارت و  های اینترنتی، شاخص ها وسایت روزنامه
بخش سیاسـی   اسبر همین اس. حضور در جوامع روستائی، اقدام نمودند

عات و اخبـارجمع آوری شـده بـا    بندی اطال ای دو روز جهت جمع هفته
 حضور رئیس بخش و آقای توماس برن، اقدام به تشکیل جلسه نمـوده و 

w  .گردید بندی گزارش نهائی تهیه می جمع
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


132

 

 

در راستای پیگیری و تحریک اغتشاشات اخیر نگلیس برخی از اقدامات ا
 : عبارتند از

 سفارت انگلیس چند ماه قبـل از انتخابـات بـا تشـکیل کـارگروهی      -1
جهت بررسـی تحـوالت روزانـه کشـور مبـادرت بـه رصـد نمـودن اخبـار          

روحـانیون،    خبرگزاریها، وب سایتها، وبالگها، نظرات مردمـی، دانشـجویان،  
ـ     اتمقامات صداوسیما، سپاه و بسیج نموده و با نزدیک شدن به ایـام انتخاب

تا ها وکارمندان محلی آغاز گردید که در ایـن راسـ   ؛سفرهای استانی دیپلمات
بررسی نظرات برخی اقوام مختلف ایرانی نسبت به هر کاندیدا مورد توجـه  

  . آنها بوده است
آوری اطالعـات از   فعالیت گسترده اطالعاتی انگلیسی هـا در جمـع   -2

که تقریباً بطـور دائـم   بود ای  ناآرامی ها و اغتشاشات پس از انتخابات بگونه
نمودند و به دنبال  میسیل کارمندان محلی خود را به صحنه های درگیری گ

ضمن اینکه به کارمندان محلی دستور داده شده . آوری اطالعات بودند  جمع
بود تا با احزاب سیاسی تماس گرفته و تحلیل هـا و نقطـه نظـرات آنـان را     

  . گردآوری و گزارش نمایند
بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات؛ سفارت انگلیس مبـادرت بـه    -3

بارکذب مبنی بر تقلب در انتخابات نموده و ضمن اعالم خط دهی انتشار اخ
ساختگی و جعلی بودن آراء، اغتشاشات و تجمعات غیر قانونی را به عنـوان  

 . اعتراض و حق مردم مطرح می نمود
ای از سوی وزارت امور خارجه انگلیس بـا حضـور    جلسه ـ برگزاری4

شـکل گیـری   در لنـدن پـس از   )از جملـه منـافقین  (گروهکهای اپوزیسیون 
اغتشاشات که در این جلسه مقرر گردیـد ؛اسـتراتژی ذیـل در دسـتور کـار      

 : معترضین و اپوزیسیون قرار گیرد
به ویژه پس از اقامـه  (استمرار اغتشاشات و تجمعات غیر قانونی )  الف

  .  29/3/88نمازجمعه تاریخی مورخ 
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 عدم مشارکت آشکار و تابلودار گروهکهای اپوزیسیون؛ ) ب
  ). در قالب نافرمانی مدنی(کیک اعتراضات از خط خشونتتف) ج
هـای سـفارت انگلـیس در راهپیمـایی هـا و       شرکت کلیه دیپلمـات  -5

  . تجمعات غیر قانونی پس از انتخابات
یکی از متهمین حوادث اخیـر؛ در بـازجویی هـای انجـام شـده بـه        -6

ه همراه حضور غیر قانونی در جمع طرفداران آقای کروبی در سعادت آباد ب
همسر خود ، حضور در تجمعات غیرقانونی طرفداران میرحسـین موسـوی   
در سعادت آباد و گیشا اعتراف کرده و به حضـور الکـس پینفیلـد دبیـر اوّل     

دبیر دوم سیاسی که پس از حـوادث اخیـر از کشـور    ( برن توماسسیاسی و 
در خیابـان سـنایی حـین درگیـری و      24/3/88در مورخـه   ؛)اخراج گردیـد 

حضـور کـاردار انگلـیس در یکـی از تجمعـات غیرقـانونی بعـد از         ،شوبآ
انتخابات ، شرکت ساموئل مورگان دیپلمات بخش روابط عمومی در مورخه 

مطهری و شـریعتی حـین آشـوب و دسـتگیری      اندر حوالی خیاب 25/3/88
در خیابان انقالب  28/3/88برخی معترضین ، حضور توماس برن در مورخه 

اخراجـی  ( غیرقانونی ، شرکت پاول بالمی معاون بخش ویـزا   در راه پیمایی
در میدان فردوسی وعکس بـرداری از تجمـع    28/3/88در تاریخ ) از کشور 

در خیابان کریمخان در  27/3/88در مورخه انآنروز، و حضور ساموئل مورگ
 6/4/88حسـین رسـام؛بازجویی   ( .راهپیمایی غیرقانونی اعتراف نموده اسـت 

  ) 13و 12صفحات 
تعدادی از متهمین صراحتاً معترف هسـتند کـه در جریـان     همچنین -7

تجمع غیر قانونی طرفداران آقای موسوی در بهارستان الکـس پینفیلـد دبیـر    
اوّل سیاسی سفارت از آنها درخواست داشته که به میدان بهارسـتان رفتـه و   

  ) آرش مؤمنیان،حسین رسام( .مشاهدات خود را گزارش کنند
انگلیس از کارمندان محلی درخواسـت داشـته کـه اوضـاع در      سفیر -8

  . سایر شهرها را بررسی و گزارش نمایند
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از انتخابات الکس پینفیلـد و یکـی از کارمنـدان محلـی بخـش       قبل -9
سیاسی با چند نفر از اعضـاء سـتاد مرکـزی یکـی از کاندیـداهای معتـرض       

ــزاب و    ــه اح ــته ب ــرات وابس ــی نف ــا برخ ــته ، و ب ــات داش ــئولین   مالق مس
بعـد از انتخابـات نیـز در مورخـه     . ها نیز مالقات نمـوده اسـت  NGOبرخی

کنسولی سفارت؛آقای پینفیلد با یکی از افـراد   شبخVIPدر قسمت  4/4/88
مالقات نمـوده و پیرامـون   ) به هنگام اخذ ویزا( مطرح سیاسی اصالح طلب 

جمعـه   نامزدهای انتخابات و حوادث پس از آن و خطبه های تاریخی نمـاز 
 9/4/88حسین رسام؛ بازجویی مورخه . (مذاکره نموده است 29/3/88مورخ 

  ) 18و 17صفحات 
هـای  NGOهزار پونـدی بـرای پرداخـت بـه      300بودجه  تخصیص - 10
ای منسـجم و هماهنـگ از    توانسـت شـبکه   هـا مـی  NGOکمک به این . داخلی
  . ندهی نمایدگیری در شرایط بحران سازما های غیردولتی را برای بهره سازمان
دار از طریـق برگـزاری آزمـون زبـان      عناصـر دسترسـی   شناسـایی ـ 11

در این روش سفارت انگلیس تالش داشت تا با شناسایی . ILETSانگلیسی 
  . برداری از آنها را در شرایط بحرانی فراهم سازد های بهره افراد مؤثر، زمینه

فارت های دارای عدم مجوز پخش در داخل س جهت پخش فیلم تالش
ها جهت استفاده در مواقع  کنندگان فیلم با هدف جلب نظر کارگردانان و تهیه

  . ضروری
منـدی   در بخش ویزا در راستای بهره) تشریفات( VIPبخش  ایجاد -12

های مختلف کشور و نزدیکی بـه آنهـا بـه     از افراد دارای دسترسی در حوزه
  . بهانه مصاحبه ویزا

هـت ارتبـاط بـا نخبگـان قـومی و      های سـفارت ج  دیپلمات تالش -13
  . فرهنگی در راستای شناسایی و جلب آنها در راستای اهداف موردنظر

هـای سـفارت در منـاطق مختلـف کشـور تحـت        دیپلمات حضور -14
  . گیری با مردم منطقه پوشش دانشجویان زبان فارسی و ارتباط
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فرهنگـی در   ـ  هـای سیاسـی   هـای جـذب شخصـیت    زمینـه  ایجاد -15
  ) عطاءاهللا مهاجرانی. (ر راستای منافع مورد نظرانگلیس د

 -تحقیقاتی انگلیس با مراکز مطالعـاتی  -مؤسسات مطالعاتی ـ ارتباط16
  ) IISSچتهم هاوس، . (تحقیقاتی داخل کشور در راستای القاء و تاثیرگذاری

هـا در   کردن خالء اطالعاتی آمریکا و اسراییل توسـط انگلیسـی   پر -17
گیری با نخبگـان، احـزاب    ارتباط.حضور آمریکا در ایران راستای جبران عدم

سازی جهـت   آوری اطالعات و آماده های سیاسی به منظور جمع و شخصیت
  . همکاری با سرویس آن کشور

اب رسانه و مطبوعات به منظـور تاثیرگـذاری بـر    ـبا اصح اسـتم -18
  بدنه جامعه 

  
 در حوادث پس ازانتخابات BBCشبکه خبری دولتی  نقش

  ریاست جمهوری 
نمایـد و   که زیرنظـر سـرویس جهـانی فعالیـت مـی      BBCخبری دولتی  شبکه

نماید، از دو سال قبل با گزینش  بودجه آن را وزارت خارجه انگلیس تامین می
اقـدام بـه اعـزام     »تراست«و اعزام خبرنگاران و افراد عادی تحت پوشش بنیاد 

تخصصـی   های نمود تا آموزشاین افراد در گروههای مختلف به ترکیه و دبی 
را  »نگـار شـهروندی    روزنامه«ها بتوانند باصطالح  به آنان داده و با این آموزش

گسترش داده و با گزینش افراد مستعد از بین این افراد، نیروهای مورد نیـاز را  
گزینش نموده و در نهایت شبکه وسـیعی از افـراد    BBCهای  برای سایر بخش

  . قرار دهند ستفادهدایت و مورد امرتبط داخل کشور را ه
برخــی  و بنیــاد تراســت کــه توســط وزارت خارجــه انگلــیس بودجــه

  . باشد میلیون دالر می 30گردد، بالغ بر  کشورهای اروپایی تامین می
BBC ها و در راستای ایجاد تغییرات گسترده، اقـدام   پس از آغاز فعالیت

مـاه سـال    خـود را در دی نمود که فعالیت  BBCبه تاسیس تلویزیون فارسی 
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هـای   شـده در ایـن رسـانه دوره    اکثر افراد گزینش. آغاز کرد) 1387(گذشته 
  . باشند یهای منتقد نظام م آموزشی تراست را گذرانده و از خبرنگاران رسانه

کـرد،   فارسی در ابتدا با اقدامات هدفمندی کـه دنبـال مـی    BBC رسانه
مستندسازان داخلی نمـود و آثـار    شروع به برقراری ارتباط گسترده با برخی

و قابلیـت پخـش نداشـت را گـردآوری     بـوده  آنان که در داخل فاقد مجوز 
که رهبر اصلی آن یکی از دستگیرشـدگان   »نوبت شما«سپس با برنامه . نمود

اندرکاران اصلی تراست که مدتی را در زنـدان   تیر و از دست 18 اتاغتشاش
نمـایی   مشکل در داخل کشور و بـزرگ شروع به ایجاد چالش و ، به سر برده

  . نماید مشکالت داخلی و معضالت سیاسی می
ای را  قبل از برگزاری انتخابات، تـدارکات ویـژه   BBCفارسی  تلویزیون

آورد تـا بتواننـد از ایـن     تیر به عمل مـی  18برای خط دهی پوشش سالگرد 
در  .طریق ضمن تحریک مردم و دانشـجویان، اغتشاشـاتی را ایجـاد نماینـد    

فارسی با دعوت از  BBCآستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شبکه 
از عناصر معاند و مسئله دار و پرداخت هزینه یکماهه اقامت آنـان در   خیبر

لندن و نیز پرداخت پول برای برگزاری میزگردهای سیاسی، تخم فتنه و نیـز  
  . بحث تقلب در انتخابات را می کارد

از سـوی بیگانگـان در خصـوص اسـتمرار      اعالم شـده  راهکارهای
   :اعتراضات به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری

تاکید بر استمرار روند اعتراضات و عدم پذیرش نتایج انتخابات تـا   -1
  حصول نتایج موردنظر؛ 

معرفی سپاه و بسیج به عنوان عناصـر کودتـای نظـامی و ضـرورت      -2
خاطر نشان مـی گـردد اعالمیـه    (. صحنهحذف و خروج نیروهای مذکور از 

های کشورهای مختلف در قالب نقض حقوق بشر،ضرورت حضور ناظرین 
در این راستا ارزیابی گردیده و حذف نیروی مردمی بسـیج از  ... المللی و بین w

w
w

.o
ur

pr
es

id
en

t.i
r

www.ourpresident.ir


 

 

137

راهبردی نهادهای اطالعاتی و امنیتی آمریکا؛مورد تاکید  زارشاتصحنه در گ
 ). قرار گرفته است

  ها و عرصه های مذهبی و غیرمذهبی؛  مایز میان حوزهایجاد ت -3
بزرگنمایی اختالف در سطوح مختلف جامعه ،تاکید بر عدم حمایت  -4

  . برخی از نخبگان از نتایج انتخابات
هــای سرشــناس از  تاکیــد بــر حمایــت برخــی از نخبگــان و چهــره -5

  مخالفین و معترضین؛ 
  1ور؛تشدید فشارها با هدف استعفای رئیس جمه -6

  هشدار اتحادیه اروپا به ایران درباره محاکمه کارمندان سفارتخانه ها 
عامالن حوادث اخیر که بـه افشـای   دومین جلسه دادگاه در پی تشکیل 

  نقش عوامل بیگانه به ویژه
 وآنرا  عوامل انگلیس و فرانسه انجامید اتحادیه اروپا رسماایران را تهدید

  .کندیه اروپا محسوب می به مثابه اقدام علیه همه اتحاد
سوئد به عنـوان ریـیس دوره ای اتحادیـه اروپـا،     به گزارش رادیو فردا، 

در محاکمـه کـردن یـک      به ایران هشدار داد که اقدام این کشور  روز شنبه
شهروند فرانسوی بـه همـراه کارمنـدان محلـی سـفارتخانه هـای بریتانیـا و        

حادیه است و بـه ایـن اقـدام    فرانسه، اقدام علیه همه کشورهای عضو این ات
  .پاسخ متناسب خواهد داد

در همین رابطه رییس دوره ای اتحادیـه اروپـا در بیانیـه ای نسـبت بـه      
برگزاری این دادگاه و همچنین محاکمه یک شهروند فرانسوی به همـراه دو  

ایـن  .کارمند محلی سفارتخانه های بریتانیا و فرانسه ابراز نگرانی کرده اسـت 
ای  ریاسـت دوره : محکوم کردن این دادگاه تصریح کـرده اسـت  بیانیه ضمن 

                                                 
به اتهامات متهمان پرونده کودتای  یدگیجلسه رس یندوم یفرخواستک:فارس  یخبرگزارـ 1

   88 /18/5مخملی
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تکرار می کند، اقدام علیه یک کشور عضو اتحادیه اروپـا، یـک شـهروند یـا     
کارمندان سفارتخانه های آنهـا، بـه مثابـه اقـدام علیـه همـه اتحادیـه اروپـا         

  .محسوب می شود
جمعـی مربـوط بـه     در کیفرخواستی که در دومین جلسه دادگـاه دسـته  

ویدادهای پس از انتخابات ایران خوانده شد، سه بـار نـام حسـین رسـام ،     ر
در متن کیفرخواست افـزون بـر زدن   .کارمند ایرانی سفارت بریتانیا، برده شد

های مختلف به دولت بریتانیا، مبنـی بـر دخالـت ایـن کشـور در امـور        اتهام
بـه   بـا اسـتناد  » کودتـای مخملـی  «انـدازی   داخلی ایـران و تـالش بـرای راه   

بریتانیـا  » های سـفارت  کلیه دیپلمات«حسین رسام آمده است که » اعترافات«
الوه بـر حسـین   عـ .انـد  در تجمعات اعتراضی پس از انتخابات شرکت کـرده 

رسام، نازک افشار، کارمند محلی بخش فرهنگی سفارت فرانسـه در تهـران،   
  .نیز در بین متهمان حاضر بود

فرانسوی را کـه در  23ایس شهروند دادستانی تهران همچنین کلوتیلد ر 
آوری  جمـع «دانشگاه اصفهان به تدریس زبان فرانسه اشتغال داشت، متهم به 

  .متهم کرده است» القاء ضرورت اعتصاب«و نیز » ای اطالعات به طور شبکه
از  ییاروپـا  یمنابع خبر یبرخدر واکنش به اقدام دستگاه قضایی ایران 

ـ عضـو اتحاد  یکشورها میتصم ـ بـر تمد  یپـا مبنـ  ارو هی ـ نکـردن رواد  دی  دی
ـ به بهانه رو هیاتحاد نیدر ا یرانیا یپلماتهاید . خبـر دادنـد   یداخلـ  یدادهای

آمـده   ،منتشر شـده  هیاتحاد نیا یسوئد استیکه از طرف ر یدرمتن گزارش
ـ دربـاره تمد  یاقـدام  یاطالع ثانو ات: است  ـ رواد دی ـ ا دی افـراد صـورت    نی

  .نخواهد گرفت
اروپا درباره حـوادث پـس    انهیاقدامات مداخله جو در ادامه میتصم نیا

 کیـ پلماتید منـابع .اتخاذ شـده اسـت   رانیدر ا یجمهور استیاز انتخابات ر
قصد دارنـد در اقـدام مداخلـه     هیاتحاد نیا یاروپا اعالم کردند که کشورها

به اجـرا   زیسفر را ن تیمربوط به ممنوع نیهفته قوان نیا یط یگرید انهیجو
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با مسـائل   یخواهد شد که به نحو یها شامل کسان تیممنوع نیا. در آورند
ـ در ا یخـارج  یپلماتهاید یبرا تهایانتخابات، خشونتها و اعمال محدود  رانی

   1.مرتبط بوده اند
 

  انگلیسواکنش 
با محکوم کردن اقـدام ایـران در   نیزدیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، 

ایـن اقـدام   : ین کشور در تهران، گفتمحاکمه کردن کارمند محلی سفارت ا
مقامات بلندپایه ایـران در ایـن بـاره دریافـت     از ناقض تضمین هایی بود که 

  .کرده بودیم
من عمیقا از اتهـام هـای غیـر موجـه ای کـه علیـه       : دیوید میلیبند گفت

اقدام دولت ایران علیه حسین رسـام ،  .حسین رسام مطرح شد، نگران هستم
ند سفارت فرانسه در تهران فقـط باعـث بـی اعتبـاری     کلوتیلد رایس و کارم

   2.بیشتر رژیم ایران خواهد شد
  

  واکنش فرانسه
وزارت امور خارجه فرانسه نیز در بیانیه ای محاکمه یک شهروند فرانسـوی  
به همراه یک کارمند محلی سفارتخانه این کشور در ایران را محکـوم کـرده   

اتهامـات علیـه کلوتیلـد رایـس و     فرانسه با بی پایه و اساس خوانـدن  .است
  .نازک افشار خواستار آزادی فوری آنها شده است

ـ را در ا یجوان فرانسـو  یدانشگاه نیبازداشت ا نیز کوشنر برنارد  رانی
بـه دسـت    یتـالش خـود را بـرا    ۀهم": کرد و گفت فیقبول توص رقابلیغ

ـ ا ۀداد و در صورت ادام میاو به خرج خواه یآوردن آزاد  ریوضـع تـداب   نی
  ."کرد میاتخاذ خواه "یخشن داًیشد" انهیجو یتالف

                                                 
  20/4/88خبرگزاری مهر ـ 1
  1388/05/17رادیو فردا ـ  2
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محــل بازداشــت جــوان  ن،یــفرانســه از زنــدان او ۀامــور خارجــ ریــوز
ـ  "وحشتناک" یبه عنوان مکان ،یفرانسو  لـد یامـا، کلوت ": کـرد و گفـت    ادی

 یآزاد عتریاست هـر چـه سـر    لیهمچنان مقاوم و سرزنده است و ما سیرا
ر گرفتن چند عکس با تلفن همراه و فرسـتادن  و را به خاطا".ابدیخود را باز

ـ مـتهم کـرده انـد و ا    یاش در تهران به جاسوس یآنها به دوست فرانسو  نی
  .واقعاً مضحک است

نـژاد را بـه    یمحمـود احمـد   یفرانسه در صـورت کوشنر تأکید می کند 
 نیخواهد شـناخت کـه او بـه همـ     تیبه رسم دیجد یجمهور سیعنوان رئ

 ریـ انتخابـات اخ  ینامزدهـا  گـر ید یاز سو ژهیبه و و "همه یاز سو"عنوان 
 یاز جنـبش دموکراسـ   فرانسـه  .شناخته شـود  تیبه رسم یجمهور استیر

و دوم خـرداد   سـت یب یجمهـور  اسـت یکه پس از انتخابات ر رانیا یخواه
  .کند یم یبانیآغاز شده پشت

وگــو بــا روزنامــه  وزیــر خارجــه فرانســه در گفــت "برنــار کوشــنر "  
به سفارت فرانسه در تهـران دسـتور داده شـده    «:  "ن فرانس آجوردویی آ"

کننـدگان تحـت    است که درصورت درخواست پناهندگی از سوی تظاهرات
تعقیب در ایـران، ایـن سـفارتخانه درخواسـت آنهـا را پذیرفتـه و بـه آنهـا         

ایـن دسـتور و امـر تمـام     «: وی در ادامـه مـدعی شـد   » .پناهندگی اعطا کند
  ».ت دموکراتیک ما استاروپائیان است و سن

  
 8گروه 
از ایران خواستار قطع خشونت و توجـه   8گروه "پست زیر عنوان  واشنگتن

موسوم بـه   ینویسد وزیران امور خارجه کشورها یم "به خواست مردم شد
گروه هشت ضمن ابراز تاسـف از خشـونت پـس از انتخابـات در ایـران از      

اس خواسـت مـردم درایـن    مقامات تهران خواستار اطمینـان در مـورد انعکـ   
  .مورد اختالف شدند انتخابات
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نظیر ایتالیا و فرانسه بود کـه   یاین بیانیه حاصل مذاکرات میان کشورهائ
و  یشـدید از ایـران خواسـتار قطـع سـرکوب      یمیخواستند با فرسـتادن پیـام  

 یآرا شوند، و روسیه که حمایت خـود را از نتـایج شـمارش آرا    یبازشمار
  .کرده بود زنژاد در قدرت ابرا یود احمدمنجر به ماندن محم

ابراز میکنیم  یخود را با آنهائ یوزیران دراین بیانیه میگویند ما هم بستگ
ایـران میخـواهیم    از مسالمت آمیز سرکوب شدند، و یکه در جریان تظاهرات

  .ابراز عقیده احترام بگذارد یبه حقوق بشر از جمله آزاد
حضـور در ایـن جلسـه بـه عنـوان       ایتالیا در آغاز ایـران را هـم بـه   

ایـران در دادن   یویژه دعوت کرده بود اما در واکنش بـه کوتـاه   یمیهمان
تهـران،   یمرتبط با خشونت در خیابانها یها یپاسخ، و با توجه به نگران

  1.دعوت را پس گرفت

                                                 
   6/4/88پست  واشنگتنـ 1
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  هفتمفصل 
  مواضع اوباما

دهـای متفـاوت   رییس جمهور آمریکا در حالی با شعار تغییـر و طـرح راهبر  
نسبت به جمهوری خواهان برای حـل مشـکالت داخلـی آمریکـا و منـاطق      
حساس جهان به ویژه خاورمیانه و ایران به پیروزی رسید کـه انتخـاب ایـن    
شعارها نه ابتکار شخص اوباما بلکه ضرورتهایی بود که در پی ناکـامی نئـو   

مـوکرات  ساله حکومت خود، سران حزب د 8محافظه کاران در طول دوران 
و گردانندگان اصلی جامعه آمریکا  تحقق آنها را  برای برون رفـت از  سـی   
سال مخاصمه پرفراز و نشیب  وبی حاصل روابط خود بـا  ایـران ضـروری    

  .می دانستند
بـه  رفتـار  تغییر تاکتیک آمریکا نسبت به ایران و انتخاب راهبـرد تغییـر   

یـاپی بـوش در مهـار    جای تغییر ساختار علیه ایران محصول شکست های پ
ایران در پرونده ی هسته ای و قدرت سازی ایران در سطح منطقه و مسـائل  

بسیاری از سیاسـت مـداران پیـروزی اوبامـا بـر بـوش را       . داخلی ایران بود
مرهون شعارهای وی برای گفتگو با ایران می دانند، شـعاری کـه  بـه زعـم     

  .در خاورمیانه باشدجامعه آمریکا می توانست مشکل گشای مسائل آمریکا 
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طــرح ضــرورت  تغییرراهبــرد علیــه ایــران محصــول مطالعــات مراکــز 
به این نتیجه رسـیده   2005در سال  "کمیته خطرجاری".راهبردی آمریکا بود

بود آمریکا باید سیاست های خود علیه ایران را تغییر دهـد چـرا کـه ادامـه     
دولـت  سیاست های گذشـته بـه تقویـت هـر چـه بیشـتر موضـع ایـران و         

  .اصولگرای حاکم می گردد
  

  چالشهای پیش رو  سیاست اعالمی اوباما نسبت به ایران و
مهمترین محور سیاست اعالم شده اوباما  نسبت بـه ایـران  تغییـر سیاسـت     

اما این سیاست اعالمی از همـان روزهـای    .بود "تعامل"به "انزوا"آمریکا از 
  ته با تهدید آغاز شداوباما همچون دوران گذش آمدن آغازین روی کار

در بیانیه کاخ سفید که در آغازین روزهای  ورود اوباما به این کاخ 
  :منتشر می شود آمده است

باراک اوباما از دیپلماسی سخت، مستقیم و بدون پـیش شـرط در قبـال    
گزینـه ای در اختیـار   ) معاون اوبامـا (اوباما و بایدن  ".ایران حمایت می کند
اگر ایران برنامه اتمی اش و حمایت از تروریسـم را  . رژیم ایران می گذارند

رها کند، ما مشوق هایی مانند عضویت در سازمان تجارت جهانی ، سـرمایه  
گذاری اقتصادی و حرکت در جهت عادی سازی روابط دیپلماتیـک ، ارائـه   

اگر ایران به رفتار دردسرآفرین خود ادامه دهد، ما فشار اقتصـادی  . می کنیم
    1.یاسی را تشدید خواهیم کردو انزوای س

روزنامـه آمریکـایی کریسـتین    اما در آستانه ورود اوباما به کاخ سفید 
  : ساینس مانیتور می نویسد

سـال گذشـته بـه فکـر تغییـر نظـام، اقـدام نظـامی و          30آمریکا طـی  "
بازدارندگی به عنوان سیاستهای خود در قبال ایران بوده است، اما هیچ کدام 
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حال باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکـا مـی   . ده استموثر واقع نش
رویکـرد  "خواهد تعامل را امتحان کند؛ وی در مصاحبه اخیر خود قول یک 

  .را داد "جدید
اوباما می تواند لغو تحریمهای کنونی و داراییهای مسدود شده ایـران را  

مچنـین  پیشنهادهایی هم می تواند برای همکاری اقتصادی و ه. پیشنهاد کند
مـی توانـد مبـادالت    . به رسمیت شناختن دیپلماتیـک وجـود داشـته باشـد    

واشـنگتن مـی توانـد یـک ارکسـت      . فرهنگی و ورزشی وجود داشته باشـد 
در مقابل، هنرمندان . سمفونی مهم آمریکا را برای دیدار از تهران تشویق کند

  .ایرانی نیز مورد استقبال آمریکا قرار خواهند گرفت
دعای این کـه ایـران خواسـتار ایجـاد امپراتـوری خـود در       نویسنده با ا

خاورمیانه است و اثر انگشت آن را می توان در هـر بخـش پـرتنش منطقـه     
کسانی که گفتگوی آمریکا با دشمنان خـود را یـک بـدعت    «: می نویسد.دید

می دانند، باید به خاطر داشته باشند که جرج بـوش رئـیس جمهـور کنـونی     
   1».گفتگوی سطح پایین را با ایران آغاز کرده استآمریکا قبال نیز یک 

تحلیل جان بولتن از عناصر شاخص تیم نئو محافظه کار حامی بـوش و  
سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد نسبت به سیاسـتهای اوبامـا در   

  : قبال ایران نیز شنیدنی است  او می گوید
ای شدن  ه سمت هستهآمریکا مسابقه را به ایران باخته است و ایران ب"

به نظر من ایران در پیشبرد منافعش بهتر از آمریکـا  . در حال حرکت است
من به اوباما توصیه کرده ام سه ماه را با ایران مذاکره کند .عمل کرده است

دانـم اوبامـا بـه     و اگر به نتیجه نرسید به سراغ تغییر رژیم برود اما من مـی 
مـذاکره ای را کـه انتخـاب کـرده     توصیه من توجهی نخواهد کرد و مسیر 

  . »ادامه خواهد داد

                                                 
  1/11/87کریستین ساینس مانیتورـ 1
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گشـودن سـفارتخانه   . بیـنم   انداز تغییر رژیم را در ایـران نمـی   من چشم
دهد در حـالی کـه دولـت ایـن      آمریکا در ایران به این کشور مشروعیت می

من گزینه نظامی را نیزبه نفـع آمریکـا و   . کشور مشروع و قابل اعتماد نیست
تواند زمان مناسـب را در اختیـار مـا     انم این عمل فقط مید دنیای غرب نمی

امریکا از حمله نظامی سودی نخواهد برد و این ایران اسـت کـه بـه    .بگذارد
   1.ای شدن در حال حرکت است سمت هسته

مهمترین چالشهای پیش رو در تحقق شعار های اعالمی اوباما  نسبت به 
  :ایران را در ابعاد زیر میتوان بررسی کرد

ملزوماتی داشت که در سی سال مخاصمه پرفراز و  »سیاست انزوا«: اول
ای ساختاری بر ارتباطـات دو کشـور از    نشیب روابط ایران و آمریکا به گونه

. ای سنگین درافکنـده اسـت   الملل از سوی دیگر، سایه یک سو و روابط بین
  :اساس این سیاست مبتنی بود بر

هـای فراوانـی از سـوی     تالش. للیالم حذف حضور ایران از جامعه بین
ای و دیپلماتیـک   های مردمی، رسانه آمریکا و برخی دیگر بازیگران در حوزه

به عمل آمد، تا از ایران و مردم آن موجوداتی فضـایی و غیرقابـل بـاور، بـا     
ای نابسامان و ناپذیرفتنی در افکار عمومی مردم آمریکا و جهان بوجود  چهره
که جامعه جهانی را به سمت منـزوی کـردن ملتـی     پردازشی سی ساله،. آید

ساز و کشوری استوار در عرصه فرهنگ و هنر سوق داد و کوشـید تـا    تمدن
  . آن را از عرصه دیپلماتیک نیز حذف نماید

اِعمــال سیاســت انــزوا از . ضــربه بــه منــافع ایــران در داخــل و خــارج
ایـران را هـدف   های حذف هم فراتر رفته بود؛ آمریکا ضربه به منافع  عرصه

خود ساخته، برای آن به قانون پردازی و اجرای یکجانبه پرداخته و برخـورد  
را مـد نظـر قـرار    ... ها و با دیگر کشورها و عوامل غیر دولتی آنان و شرکت

                                                 
   12/11/87بی بی سی ـ 1
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آمریکا حتی کوشید تا از طریق  تصویب قطعنامه های متعدد در شورای . داد
حتی زمینه برخورد نظـام جهـانی   امنیت فشار ها علیه ایران را تشدید کرده و

اما قابلیتها وتوانمندیهای ایران به ویـژه در سـالهای   . علیه ایران را ایجاد کند
اخیر باعث شکست این سیاست آمریکا وحتی گسترش نفوذ ایران وتبـدلیل  

  .آن به قدر ت برتر منطقه شده بود
آن  نیز دارای الزامـاتی  اسـت کـه مهمتـرین      »تعامل«اما سیاست :  دوم

حرکـت  . پذیرش و بازسازی حضور ایران در عرصه جهـانی  ،جبران گذشته
های شورای امنیت سـازمان ملـل متحـد نسـبت بـه ایـران و        معکوس چرخ

ودر ایـن میـان دیـدگاهها    . بازپرداخت بدهی هـا وصـدمات گذشـته اسـت    
  ومطالبات ایران مشکل اصلی اوباماست

در این عرصه غیر قابل  نقش دیگر بازیکنان منطقه ای وجهانی نیز: سوم
ها با ایران رابطـه داشـت    تواند اروپا را که قرن آمریکا چگونه می.انکار است 

جویی پرداخت و منافع خود در ایـران و منطقـه را    و به خاطر آمریکا به کینه
نادیده گرفت تا به قوانین داخلی آن کشور احترام بگذارد، مجددا برای منافع 

مهر آورده و آنها را قانع کند که منافع ایـران و آمریکـا   آمریکا با ایران بر سر 
منافع مشترک آمریکا و اروپا است؛ درحالیکه روشن است  که منـافع اروپـا   

خواهد اعراب منطقه  در عدم ارتباط ایران و آمریکا است؟ آمریکا چگونه می
و خلیج فارس را که به خاطر همـان قـوانین، روابـط خـود بـا ایـران را بـه        

اند، اکنون قانع نماید که سخن گفتن ایران و آمریکا بـه نفـع    ی کشاندهتاریک
آنان نیز هست؟ و اگر آنها در این امر پیش قدم شده و به مشکالت خود بـا  

وگوی ایران و آمریکا، آیـا   ایران خاتمه دادند، در صورت عدم موفقیت گفت
د ایران خواه دوباره حاضرند به عصر خصومت بازگردند؟ آمریکا چگونه می

ای نمایـد و   ای و فرامنطقه را دعوت به همکاری و هم منفعتی در امور منطقه
در انتها دوباره محور شرارت را برپیشانی این تعاون ننشاند؟ و باالخره اینکه 

تواند مشکالت بنیادین خود بـا ایـران را    آمریکا به لحاظ تئوریک چگونه می
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ر چه مهمترین مشـکل آمریکـا در   اگ. را حل کند ... سر مسایل فلسطین وبر 
این عرصه مطالبات و منافع صهیونیستهاست که فـرا تـر از ظرفیـت وتـوان     

فشار و مطالبات البی صهیونیستی بر اوباما سبب شد که او حتـی   .اوباماست
شعارهای تبلیغاتی خود را در مذاکره با ایران را تعدیل و سعی کند اطمینـان  

  .آنها را به خود جلب کند
  

  م باراک اوباما به مناسبت نوروزپیا
باب  کوشید با گشودن  88اوباما با انتشار پیام خود به مردم ایران در نوروز  

  :او در پیام خود می گوید. دیپلماسی عمومی مسیر خود را  آسان کند
آرزوهای خود را به همۀ کسانی که نوروز را  خواهم بهترین امروز می «

خواهم مسـتقیماٌ   ویژه می من به .د تقدیم کنمگیرن در سرتاسر جهان جشن می
ما از تمدن بزرگ شما .کنم با مردم و رهبران جمهوری اسالمی ایران صحبت

 .شما احترام ایاالت متحده و جهان را برانگیخته است دستاوردهای. آگاهیم
. ما اختالفاتی جدی داریم که با گذشت زمان بر آنها افزوده شده اسـت 

دیپلماسی متعهد است که طیف کاملی از مسـائلی را کـه   من اکنون به  دولت
دهد و درصدد ایجاد پیونـد سـازنده    بررسی قرار می پیش روی ماست مورد

این فرایند بـا تهدیـد پـیش    . جهانی است میان ایاالت متحده، ایران و جامعه
صادقانه و مبتنی بر احترام  به جای آن ما خواستار برقراری ارتباطی. رود نمی
 .ل هستیممتقاب

ایـاالت متحـده مایـل اسـت کـه      . شما نیز در برابر خود انتخابی داریـد 
الملـل قـرار    اسالمی ایران بر جایگاه راستین خود در جامعـۀ بـین   جمهوری

هـای واقعـی    حقی هستید،اما این حق بـا مسـئولیت   شما دارای چنین. بگیرد
زار، بلکـه از  افـ  ترور یا به مـدد جنـگ   همراه است و به این جایگاه نه از راه

حقیقـی ملـت و تمـدن     آمیز که نشان دهندۀ بزرگـی  طریق اقدامات مسالمت
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توانایی برای  و معیار سنجش این بزرگی داشتن. توان دست یافت ایران است می
 .است  ویران کردن نیست، نشان دادن توانایی شما برای ساختن و آفریدن

جسـتجوی چگونـه    و رهبـران ایـران بدانیـد کـه مـا در      مایلم شما، مردم
همراه با مبادالت جدیـد میـان مـردم مـا، و      ای است این آینده. ای هستیم آینده

ای است کـه در آن   این آینده .های بزرگتری برای مشارکت و بازرگانی فرصت
همسـایگانتان و   ای کـه در آن شـما و   اند، آینـده  اختالفات دیرین برطرف شده

  1».کنیم صلح و امنیت بهتری زندگی توانیم همه در تر می جهان در بعد وسیع
اما بدیهی است که اوباما با ارسال این پیام وطرح موضوع گفتگـو میـان   
آمریکا وایران در پی حل مشکالت  این کشور در خاور میانه و دیگر نقـاط  
بحرانی جهان است تا احقاق حقوق مردم ایران و این نکتـه ای نیسـت کـه    

  دازمنظر ناظران جهانی پنهان بمان
ـ  بـا اشـاره بـه     یروزنامه وال استریت ژورنال چاپ آمریکا در مطلب

حکومـت هـای  شـرور در جهـان از     : ی نوشتر کره شمالیاقدامات اخ
 جمهور آمریکـا مـى   جمله  جمهوری اسالمی  با دقت به واکنش رئیس

اوباما به این دلیل در رسیدن به کاخ سفید موفـق شـد کـه قـول     . نگرند
حبت آمیز و مالیم او، جهان را بهتر از دیگران علیـه  داد دیپلماسى ممى 

اینک زمان آن است که این امر . های شرور گردهم خواهد آورد حکومت
  . را ثابت کند

 "وال استریت ژورنال"به گزارش روزنامه آمریکایی محافظه کار * 
جوزف لیبرمن در سخنانی در موسسـه محافظـه کـار      سناتور دموکرات

خواستار برخورد جدی دولت اوباما با فعالیـت   "ر پرایزاینت "آمریکایی 
 .های هسته ای ایران شد

                                                 
   12/87/ 30رادیو فردا ـ 1
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بـا    من مخالفتی با آزمودن رویکرد دیپلماتیک و گفت و گـوی آمریکـا  
چرا که گفت و گو می تواند یکی از راه های مـوثر و  . حکومت ایران ندارم

باید توجه داشت اما . مطمئن برای پایان دادن به برنامه هسته ای ایران باشد 
    .که گفت و گوئ با ایران یک تاکتیک است نه یک استراتژی

آنچه که ما در استراتژی خود در برخورد با مساله ایران به آن نیاز داریم 
یک استراتژی چند جانبه است که حاوی تمام عناصر و مولفه هـای قـدرت   

ارزیابی نحـوه   این استراتژی باید دارای معیارهایی روشن برای.ملی ما باشد 
پاسخ های ایران به رویکردهای دیپلماتیک ما بوده و دارای یک بازه زمـانی  

  . مشخص برای کسب نتیجه های مشخص و از پیش تعیین شده باشد
نکته دیگر در تعیین استراتژی ما در قبال ایران بـه کـار گیـری مـوثر از     

گونه ای است که به ) ها چماق ها و هویج(ابزار های تنبیهی و تشویقی موثر 
  ".درک مشترکی از این ابزارها داشته باشند) ایران و آمریکا(هر دو طرف 

ایاالت متحده باید در پی تشکیل یک جبهه واحد علیه ایـران در سراسـر   
امروز در منطقه خاورمیانه نگرانی خیلـی جـدی دربـاره فعالیـت     . جهان باشد 

 .سراییل شکل گرفته استهای هسته ای ایران میان کشورهای عرب منطقه و ا
اسـراییلی علیـه     ـاتحاد عربـی   «با این شرایط یکی از مسایلی که با این

در ذهن ما شکل می گیرد این است کـه چگونـه مـی تـوانیم از ایـن      » ایران
فرصت تاریخی برای پی افکندن یک نظـم جدیـد منطقـه ای در خاورمیانـه     

اب و اسـراییل علـی رغـم    چرا که امروز اعـر . نهایت بهره برداری را ببریم 
  .اختالفات و دشمنی های تاریخی شان علیه ایران هم جهت شده اند

دولت ایران سعی می کند بین اروپا با آمریکا شکاف ایجـاد کـرده و در   
ایران در ایـن  . روس ها و چینی ها را از غرب جدا سازد   عین حال موضع

الف افکنـی کـرده   راه همچنین میان ملت ها و دولت های عربی منطقه اخـت 
وتالش می کند بین مسلمانان از سویی و بین مسلمانان و یهودیان از سـوی  

 !دیگر اختالف افکنی کند
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آنها همچنین ملت ایران را از ملت آمریکا جدا می خواهند در حالی که 
و حتـی  ! از نظر من این دو ملت متحدان طبیعی یکـدیگر در منطقـه هسـتند   

تحـاد درونـی مـا در آمریکـا را بـه هـم زده و       ایرانی ها تـالش دارنـد تـا ا   
ها و لیبرال ها را به جان محافظه کـاران   جمهوریخواهان را به جان دموکرات

  »..ندبینداز
ه در این زمینـه  یران معاصر در روسیس مرکز مطالعات ایصفراف رئ 

  :می گوید
ـ ازمنـد ا یانـه اسـت و اوبامـا ن   ین کشـور خاورم یران پرقدرت تریا  ران ی
ـ ا یکـا کـه از دولـت قبلـ    یآمر یس جمهوریاک اوبامارئبار.است ن کشـور  ی

انـه را بـه ارث   یمشکالت فراوان از جمله مسائل عراق، افغانسـتان و خاورم 
ـ ا یاسـالم  یجمهـور  ین مسائل به کمک هایحل ا یبرده، برا ازمنـد  یران نی

انجـام مـذاکره    یبرا یران و آمادگیکا در برابر ایآمر ینیعلت عقب نش.است
از اسـت کـه واشـنگتن را    یـ ن احسـاس ن یز همـ یش شرط نیگونه پبدون هر

  .جهان معاصر کرده است یت هایرفتن واقعیمجبور به پذ
م تهران چـاره  یعظ یبا توجه به توانمند یغرب یر کشورهایکا و سایآمر

  .ران ندارندیبا ا ینه و روابط اقتصادین زمیدر ا یجز همکار یا
ـ بـدون مشـارکت ا   یت که مسائل مهم جهـان ین واقعیامروز ا ران حـل  ی

ـ ین یشدن ـ یست ب شـود و هـر روز شـاهد اعتـراف      یش آشـکار مـ  یش از پ
کـا  یآمر: صـفراف گفـت  . مین امر هستیاستمداران در سطوح مختلف به ایس
ک هـا و  یله ها، تاکتیر به انواع حیران در سه دهه اخیبه زانو درآوردن ا یبرا
ران یراده مردم و دولت اک نتوانست بر ایچ ید و فشار متوسل شد که هیتهد
  .بگذارد یریتاث

 یاسـت هـا  یاز س یزان نفـرت جهـان  یـ کا کـه از م یآمر یس جمهوریرئ
ـ ا یقبل یس جمهوریاست بوش رئیکشورش آگاه است، س ن کشـور را بـا   ی w
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اسـت  یب دهد سیکه قصد دارد جهان را فر یو. برد یش مید پیک جدیتاکت
  . کند ید اجرا میجد یبوش را در پوشش

ـ  یت ابرقدرتیوقعکا میآمر ن یخود را از دست داد، وجهه آن در عرصه ب
جهـان بـر اقتصـاد و سـاختار      یبه شدت خدشه دار شد و بحران مال یالملل
نده یآ یرسد در سال ها ید بنظر میوارد کرده که بع یآن ضربات مهلک یمال
      1.ابدیام یق التین زخم عمیا

  
  باماثیر آن بر سیاستهای اوأت انتخابات ایران و

شــروع بکــار اوبامــا زمــانی بــود کــه ایــران آمــاده برگــزاری یکــی از  
بر اساس برآورد اولیه موسسـات  . ترین انتخابات تاریخ خود می شد حساس

نظریـه پـردازان زبـده آمریکـا یـی پیـروز        ینطرسنجی آمریکا وتحلیـل هـا  
دهم نیز احمدی نژاد بود و از همـین رو اوبامـا حتـی بـرای آغـاز       انتخابات

کره قبل از انتخابات پیشـنهاداتی را ارائـه داده و حتـی مکاتبـاتی را هـم      مذا
  .انجام داده بود

اما توصیه ها و پالسهای مدعیان اصالح طلبی از داخل و تالش آنها بـرای  
مشـاوره هـای برخـی از مراکـز      ارائه فضایی متفاوت از ایـران  از یـک سـو و   

 و هـا  د کـه اوبامـا برنامـه   سـبب شـ  ... راهبردی آمریکا نظیر بنیـاد سـوروس و   
 .پیشنهادهای خود برای مذاکره با ایران را به بعد از انتخابات ایران موکـول کنـد  

ضمن اینکه تمامی دستگاههای رسانه ای آمریکا را برای شکست احمدی نـژاد  
چرا که برداشت آنها این بود که در صورت پیـروزی نـامزد مطـرح    . بسیج کرد

مشکالت آمریکا در برخورد ایران کمتر است و  جریان موسوم به اصالح طلب،
موسوی در صورت پیـروزی سیاسـت هـای ایـران  را در حمایـت از نهضـت       

  .فلسطین و دیگر جریانهای آزادی بخش در منطقه تغییر خواهد داد

                                                 
   30/1/88کیهان ـ 1
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تـوان بطـور کامـل     نمـی : در تحلیلی مـی نویسـد   »تایم«مجله آمریکایی 
هـای   داشـتن در نـاآرامی   دسـت  های واردشده به آمریکا را درخصوص اتهام

  . ایران به عنوان یک تئوری توطئه رد کرد
در مـاه مـه   : کنـد  این نشریه آمریکایی در اثبات این مطلـب اشـاره مـی   

، یکـی از مقامـات   »)Hillary Mann Leverett(هیالری مـن لـورت   « گذشته
ا دولت اوبامـ "ای اعالم کرده بود که  سابق شورای امنیت ملی آمریکا در نامه

جمهـوری   ای کـه در دور دوم ریاسـت   های محرمانـه  برای لغو و یا رد برنامه
جمهور سابق آمریکا مبنی بر صـرف صـدها میلیـون     ، رئیس"جورج بوش "

دالر برای برهم زدن ثبات در جمهوری اسالمی ایران طراحی شده بود، هیچ 
  ". اقدامی را انجام نداده است

شبکه خبری  2007ایم، در سال این درحالی است که براساس گزارش ت
طور مخفیانه توصیه  به "جنداهللا "آمریکا نیز اعالم کرده بود که  "سی  بی ای"

هـا   هایی را از مقامات جاسوسی آمریکا در خصوص ادامـه تـالش   و تشویق
 .سازی ایران دریافت کرده بود ثبات برای بی

صدای "ی درست در همان سال شبکه رادیوی: تایم در ادامه آورده است
هـای آن را متقبـل شـده اسـت، در      نیز کـه دولـت آمریکـا هزینـه     "آمریکا 
رهبـر  "، سرکرده گـروه جنـداهللا، وی را   "عبدالمالک ریگی "وگویی با  گفت

 . "نظامی  یک افراط گرای شبه"خواند تا  "جنبش محبوب مقاومت ایران 
پـس   ارتش آمریکا: کند گزارش این نشریه آمریکایی همچنین اشاره می

را  "مجاهـدین خلـق   "نظـامی   از آغاز جنگ عراق مدعی شد که گروه شـبه 
هـا قـرار داده امـا     کامال خلع سالح کرده و این گروه را در لیست تروریست

دهد  پس از گذشت مدت زمان بسیار کوتاهی به اعضای این گروه اجازه می
ی نظـامی  تا در پایگاه خود در عراق باقی بمانند و تعـداد زیـادی از نیروهـا   

پس از گذشـت مـدت   . شوند آمریکایی نیز مامور محافظت از این پایگاه می w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


154

 

 

کننـد کـه در خصـوص     زمان کوتاهی تعدادی از اعضای این گروه اعالم می
 .اند آوری اطالعات از داخل ایران با آمریکا همکاری داشته جمع

رئیس  ") Newt Gingrich(نیوت گینگریچ ": کند تایم همچنین اعالم می
ســابق مجلــس نماینــدگان آمریکــا نیــز از دولــت آمریکــا خواســت تــا بــا  

درصنعت نفت و گاز ایـران و ایجـاد بحـران بنـزین در ایـن       "خرابکاری "
       1.کشور نسبت به جایگزینی رژیم ایران اقدام کند

در همین زمینه فهمی هویـدی روزنامـه نگـار سرشـناس مصـری در        
مایت آمریکا از مدعیان اصالح طلبی در مصاحبه با واشنگتن پست درباره ح

  :انتخابات اخیر ایران و حوادث پس از آن می گوید
چـون وی بـه   .دفاع اوباما از گروه مخالف در ایران قابـل درک اسـت  " 

. خاطر حفظ منافع خود در عراق و افغانستان بـه ایـن گـروه نیازمنـد اسـت     
اسـرائیل میـل   گروه مخالف در ایران نسبت بـه غـرب، آمریکـا و آشـتی بـا      

  2".آنها مواضع نزدیک تری به مقامات کاخ سفید دارند. بیشتری دارد
توصیه های مراکز راهبردی آمریکا و دفـاتر ارتبـاطی آمریکـا در سـطح     

سیاسـی داخلـی    نمنطقه که پل ارتباطی میان نظریه پردازان جنگ نرم فعـاال 
ت و حمایـت  ایران بود، موجب ورود سریع آمریکا به مسائل پس از انتخابـا 

این در حالی بود که اوباما و خانم کلینتون . دشاز آشوب طلبان داخلی ایران 
وزیر خارجه آمریکا در روزهای پس از انتخابات با مشاهده حامیان خیابانی 

  .موسوی به اثر بخشی سناریوی جنگ نرم  علیه ایران امیدوار شده بودند
بـه صـحنه و حمایـت از    اوباما چند روز بعد از آغـاز آشـوبها بـا ورود    

 :توصیف و میگوید "بیداد گرانه "آشوبگران اقدامات نظام علیه آنهارا 
تـک تـک    یما بـرا . ا در حال تماشاستید بداند که دنیران بایدولت ا"
مـا از دولـت   . میکنـ  یم یکه جان خود را از دست داده اند سوگوار یکسان

                                                 
  30/4/88تایم ـ 1
     15/6/88واشنگتن پست ـ 2
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ه مـردم خـود دسـت    یعل یعدالت یم تا از خشونت و بیران درخواست داریا
ـ با یسخن و قانون گذار یآزاد ین الملل برایبه حقوق ب. بردارد د احتـرام  ی

ـ است که به دنبال ا یاالت متحده در کنار کسانیگذاشته شود و ا ن حقـوق  ی
ـ یهمانطور که در قاهره گفتم، تحت فشار گذاشتن عقا.هستند ن ید باعث از ب

ـ ت مردم ایدر نها. شود یرفتن آنها نم اقـدامات دولـت خـود را    ران خـود  ی
ـ  . قضاوت خواهند کرد ن یاگر دولت ایران خواهان احترام از طرف جامعـه ب

مـت  .ت بر آنها حکوید به مردم خود احترام بگذارد و با رضایالملل است، با
  1"د و اجباریکند نه با تهد
 هـای  گردهمـائی  دارند حق ایران مردم  اینکه ادعای با سپس اوباما

ن یرحسـ یم از حمایـت  بـا  ،.بگوینـد  سـخن  آزادانه و دهند تشکیل آرام
ـ ن کاندیدگاه اید: می گوید  یموسو  یآزاد، بـرا  یدا دربـاره جامعـه ا  ی

   2.ران الهام بخش بوده است یدر ا یاریبس
س جمهـور  یرئ: ان ان نیز به نقل از اوباما می گوید یس یشبکه خبر

مـان  با حضور صدر اعظـم آل  یک کنفرانس خبریآمریکا روز جمعه در 
ـ ت تاسف بار ایدر واشنگتن گفت، من و آنگال مرکل در مورد وضع ران ی

ـ م، حـق مـردم ا  یکن یک صدا صحبت میما امروز با . میگفتگو کرد ران ی
نهـا  یده شـود، ا یآنهـا شـن   ینکه صدایان و ایب یاجتماع، حق آزاد یبرا

  .هستند یاهداف جهان
ـ ران در برابر حکومت این کشور ، گـواه پا یشجاعت مردم ا آنـان   یداری

ه آنها اعمـال شـده،   یرا که عل یما خشونتهای. آنها است یعدالت خواه یبرا
نگهدارد، مشاهده  یان مخفید جهانینکه دولت تالش کرده آن را از دیبرغم ا

  . میکن یکرده و محکوم م

                                                 
  31/3/88 رادیو فرداـ  1
  9/4/88یس یب یبـ  2
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ران هستند کـه اعمـال دولـت    ین مردم ایهمانطور که گفته ام سرانجام ا
ـ  یخود را قضاوت م جمهـوری اسـالمی  خواسـتار احتـرام     اگـر   یکنند، ول

د حقوق و خواسته مردم خود را مورد احتـرام قـرار   یاست، با یجامعه جهان
مسـتقیم بـا  جمهـوری     یاخیر ایران بر گفتگو یدادهایبدون تردید رو. دهد

   1.اسالمی  تاثیر خواهد گذاشت
کماه پس از انتخابات، اوباما در مصاحبه شبکه تلویزیونی سـی ان  ی
  :با اشاره به  وقایع پس از انتخابات می گوید ان

این وقایع شانس گفتگوی دوجانبه واشنگتن با تهـران را کـاهش داده    "
آنچه که طی هفته های اخیر در ایران روی داده،  سواالت جدی بـرای  .است

  .ما بوجود آورده است
وی به سوال مجری برنامه سی ان ان در مورد اینکـه آیـا واشـنگتن در    

عمل به گفته خود در مورد مذاکره با ایران هست یا نه اینگونـه پاسـخ   صدد 
وقایع اخیر پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران تغییراتی را  "داد که 

 ".در مسیر مذاکره با تهران ایجاد کرده است
فکر می کنم اقدام بعدی ما به تحـوالت ایـران و تصـمیمات    : اوباما افزود

به گفته وی واشنگتن . چند ماه آینده بستگی داشته باشد مقامات این کشور در
در حال حاضر مشغول چانه زنی با مقامـات اروپـایی و کشـورهای قدرتمنـد     

   2".مرتبط با ایران نظیر روسیه و چین برای یافتن راهی در این زمینه است
وگو با شبکه  اعتراف  هیالری کلینتون وزیر امور خارجۀ آمریکا درگفت

نشـان  "معارضـان "ان به حمایـت از آشـوبگران و بـه تعبیـر او     ان خبری سی
  :دیگری از تالش ناکام دولت اوباما در جنگ نرم علیه ایران بود

کارهای زیادی انجام می دهیم تا معترضین را واقعاً قدرتمند سـازیم و  «
  » به حمایت از اپوزیسیون ادامه خواهیم داد

                                                 
   6/4/88ان ان  یسـ 1
  23/4/88تابناک ـ 2
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ـ  س پـرده تـالش زیـادی بـرای     وی با اذعان به اینکه دولت آمریکا در پ
اعتراضـات  :مـدعی شـد   .در ایران به کار بسته است "معارضان "حمایت از 

طلبان در حوادث بعد از انتخابات در ایـران قـانونی بـوده اسـت، مـا       آشوب
خواستیم خود را در میان مقامات ایرانی و معترضان قرار دهـیم کـه بـه     نمی

ـ  صورت قانونی اعتراض خود را نشان می د، چـون اگـر مـی خواسـتیم     دادن
زودهنگام و به صورت قوی و جدی در این موضوع دخالت کنیم، مقامـات  

 .کردند ایران از ما به عنوان عاملی برای وحدت در مقابل مخالفان استفاده می
: نیـز  گفـت   یاسـالم  یبـا جمهـور   ینتون  در باره مذاکرات احتمالیکل

شـه بـاز نگـاه    یهم یهـا را بـرا  ما در. ده شودیشن ید به زودیپاسخ  تهران با
 یگـر ینه در ماه سـپتامبر بـه گونـه د   ین زمیاقدامات ما در ا. م داشتینخواه
 یاستش برایامسال در س) وریشهر(کا در ماه سپتامبریخواهد شد آمر یابیارز

  .خواهد کرد ینیران بازبیمذاکره با ا
عی نتون در باره تشکیل دادگاه متهمان حوادث اخیر نیز مـد یکل یالریه
نشان دهنده این است که حاکمان ایران از . این یک نشانه ضعف است: شد 

ق و واقعیتهـایى کـه در جامعـه بیـرون مـى آیـد،       یمردم مى ترسند و از حقا
 .واهمه دارند

وزیر امور خارجه آمریکا با تأکید بـر ایجـاد چتـر هسـته ای در منطقـه      
در منطقه می شود و  برنامه هسته ای ایران موجب مسابقه تسلیحاتی«: افزود

قطعاً فشار بیشتری را به آمریکا برای گسترش چتر دفاعی در راستای احاطه 
  .»و محدود کردن آنها وارد خواهد کرد

وی در عین حال در پاسخ به این مسئله که آمریکا به جز معاملـه بـا    
آمریکـا ایـن   : های بسیار اندکی دارد،اذعان کرد کـه  نژاد، گزینه  دولت احمدی

 رصد  1.پذیرد داند که ایران پیشنهاد مذاکره را نمی عیت را میواق

                                                 
  88/ 19/5 خبرگزاری فارس ـ 1
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اما حمایت  اوبامـا از آشـوبگران همـان زمـان  بـا انتقـاد رسـانه هـا و         
ـ مواجه  می شود نشریه آمریکـایی   ییواروپا  ییکارشناسان آمریکا  و اس ی

  :ای تو دی با اشاره به کمک های اوباما به آشوبگران می گوید
ه برای مخالفان نظـام ایـران و برنامـه   کمـک مـالی      اختصاص بودج «

دولت باراک اوباما برای حمایت از گروههای مخالف ایران همان حرکت در 
بخشی از این بودجه صرف دسترسی ایرانیان . مسیر اشتباه دوران بوش است

  ».به اطالعات و ارتباطات از طریق اینترنت خواهد شد
کـه بـه وزارت   ) USAID(لمللـی  آژانس آمریکایی بـرای توسـعه بـین ا   

تـرویج و   میلیون دالر بـرای آنچـه   20خارجه گزارش می دهد سال گذشته 
تبلیغ دموکراسـی، حقـوق بشـر و حکومـت قـانون در ایـران خوانـده مـی         

ژوئـن بـه ایـن آژانـس      30درخواست کرده است و این مبلغ باید تـا   شود،
  .پرداخت شود

کمـک مـالی    2010بودجه سال گرچه دولت اوباما بر آن نیست تا در  «
میلیـون دالر بـرای تـرویج     15ادامه دهد اما دولـت وی   به مخالفین ایران را

دموکراسی در خاور نزدیک اختصاص داده که بخشی از آن خود به خود بـه  
   1».ایران روانه خواهد شد

  :از اوضاع ایران می نویسد  ینشریه اکونومیست در تحلیل*
ـ   هـر چنـد کـه احتمـال دارد     .ران مـذاکره کنـد  اوباما مجبور است بـا ای

اعتراضات خیابانی رو به کاهش گذارده باشد اما واقعیت این است که جنگ 
داخلی قدرت از سوی جنـاح هـای سیاسـی ایـران حتـی خطـری بـیش از        

  . اعتراضات خیابانی دارد 
اگرچه به نظر می رسد که در روزهای اخیر از دامنـه نمـایش مخالفتهـا    

ما هنوز هیچ از یک دو طرف دعوا نمی تواننـد ادعـا کننـد کـه     کاسته شده ا

                                                 
   7/4/88باشگاه خبرنگاران   ـ 1

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 

 

159

حتی توازن قـوای موجـود در    پیروز شده اند و شرایط به گونه ای است که
  . حال سیر به ضد وضعیت موجود است

اکونومیست در ادامه مـی نویسـدکه بـا وجـود اینکـه اصـالح در نظـام        
امات چنـدانی در  سیاسی ایران مطلوب است اما خارجیان نمـی تواننـد اقـد   

  . تقویت اصالح طلبان صورت دهند
به نوشته اکونومیست، اگرچه با وخیم شدن بحـران، بـاراک اوبامـا هـم     

نسبت به شرایط ایران ابراز تاثر و خشم کـرد، امـا در     مانند رهبران اروپایی
این مورد هم حق داشت چرا که با ابراز حمایت آشکار از ریاست جمهوری 

قا گرفتار دام کسانی در ایران می شد که در صدد بوده اند آقای موسوی، دقی
  . آقای موسوی و حامیان او را ابزار توطئه غربیان قلمداد کنند

دیر یا زود بـا دولـت ایـران ارتبـاط برقـرار کنـد ؛         اوباما مجبور است
( است   منکر هولوکاست  چه در راس حکومت ایران فردی باشد که  حال

که او هم مانند )موسوی(یک اسالمگرای اصالح طلب  چه  و) احمدی نژاد 
      1.رقیب خود خواهان دست یابی ایران به توانایی اتمی است

  :صدای آلمان  نیز در این زمینه می گوید
ـ ا یاسـ ینظران اوباما در قبـال بحـران س   به نظر صاحب  یران خـط مشـ  ی

اهرات از حـق اعتـراض و تظـ    ییاو از سـو : ش گرفته استیدر پ یا دوگانه
، دفاع کرده، امـا  ین موسویرحسیم یعنینژاد،  یاحمد یب اصلیطرفداران رق

نژاد  یاحمد یاست جمهوریبه ر یگر نخواسته است  دولت کنونید یاز سو
  .را رم دهد

شـنهاد  یدراز کـرده و پ  یاسـالم  یجمهور یبه سو یاوباما دست دوست
 یوگـو  وارد گفـت از مسائل مورد اختالف  یا داده که دو کشور درباره رشته

در رابطه . رانیز ایبرانگ مناقشه یا رامون برنامه هستهیم شوند، از جمله پیمستق

                                                 
  4/88/ 8/اکونومیست  ـ 1
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جـاد  ین تصور را اید ایاوباما گفته است که نبا ی، آقایکنون یاسیبا بحران س
به نظـر او  . ران استیا یاالت متحده خواهان دخالت در امور داخلیکرد که ا

  .ستیاست سازنده نین سیاس هستند و احس ین امریان نسبت به چنیرانیا
االت متحده را در یران به هر حال ایاست محتاطانه اوباما، ایاما با وجود س

 یـی ،اوباما را متهم به دورویاسالم یرهبر جمهور. داند یمقصر م یبحران کنون
سـد  ینو یران نامه میبه سران ا ییکا از سویس جمهور آمریاو گفت که رئ. کرد

  .کند یت میه نظام حاکم حمایعل یاز جنبش اعتراض گرید یو از سو
صـرفا   یرا رونـد  یجـار  یاسـ یاالت متحده بحـران س یس جمهور ایرئ
 یهـا  از رسـانه  یبرخـ . شـود  یران مربوط میدانسته که تنها به مردم ا یداخل
ـ در ا یاسـ یاند که فرجام بحـران س  ادآور شدهی یغرب ران، بـه هـر حـال بـر     ی

ر یاالت متحـده تـأث  یش از همه با ایان خارج و بران با جهیسرنوشت روابط ا
   "1گذار یم یباق یقیعم

اما با فروکش کردن حباب کاذب آشوب های داخلی و انجام نظرسنجی 
متعدد از سوی مراکز آمریکا از فضای داخلی ایران، اوباما متقاعد شد که دل 

با بستن به سرپل های داخلی جنگ نرم ، سرابی بیش نیست لذا در مصاحبه 
یو اس ای تودی با اعتراف به اشتباه سیاست های گذشته و انکار حمایت از 

با ایـران و سـفر ریـیس جمهـور      1+5آشوبها، کوشیدند در آستانه مذاکرات 
  . ایران به نیویورک فضای متفاوتی را در رابطه با ایران ایجاد کند

تراف بـه  اع ای تودی با.اس .باراک اوباما در گفتگو بانشریه آمریکایی یو
سال گذشته برآوردهای غلطی از دولت و مـردم    8اینکه جمهوریخواهان در

  :داشته اند تاکید کرد ایران
قبـول   دولت جدید آمریکا نه تنها قدرت و کارآیی ایران در منطقـه را  «

سـال    8دارد و به آن معتـرف اسـت بلکـه اعتقـاد دارد جمهوریخواهـان در     

                                                 
  4 2صدای آلمان ـ 1
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مردم ایران داشته انـد و مـا بـرای هـر     برآوردهای غلطی از دولت و  گذشته
مـا  . روابط و جبران خطاهای گذشته مان مهیا هسـتیم  کاری در جهت بهبود

ایران حاکم بر سرنوشت خویش و منطقـه   گفته ایم و همچنان می گوییم که
 ».نداریم است و ما هیچ قدرتی برای تغییر معادالت در ایران

گفتگـو    هـا و  فع سوءتفاهمبه صراحت این را گفته ام و خواستار ر من
 مـاه اخیـر    7این را در چند نوبت طـی . با دولت ایران در این راستا شده ام

گفته ام و معتقدم سیاست های قبلی آمریکا در قبال این کشور خطا بـوده و  
  .شد های دیگری اتخاذ می باید تصمیم

د هایم و تغییرات مورد نظر را شرح بدهم تا آنهـا بداننـ   من باید سیاست
. آیـد  که دولت آمریکا تغییر یافته و این تنها کـاری اسـت کـه از مـن برمـی     

خواهیم روابط را تـرمیم کنـیم و    استراتژی ما در این باره روشن است و می
دیگر نیرو و لشکری در خلیج فارس نداشته باشیم، اما از یکسو نباید خروج 

ی مقابل باشـد  ها سریع ما فتح بابی برای بازگشایی حرکات تروریستی گروه
و از جانب دیگر نباید در شرایط استراتژیک منطقه تغییری به وجود آید کـه  

 !به ضرر ما باشد
اما به رغم آن اوباما جلب نظر آشوبگران داخلـی و حامیـان آمریکـایی     

اودر بخشی از سخنانش به مناسبت دریافت . آنها را نیز از نظر دور نمی کند
: نظیر نـدا آقـا سـلطانی دانسـته ومـی گویـد       جایزه نوبل  آن را حق افرادی

موضوع این جایزه صرفا تالش های دولت من نیست، بلکـه تمـامی تـالش    
به همین خاطر است کـه بایـد ایـن    . های شجاعانه مردم در سراسر دنیاست
عـدالت و کرامـت انسـانی اسـت،     ...جایزه را با هرکس که مشتاقانه در پـی  

، حتـی بـا   "شنیده شدن"دان حقش برای با زن جوانی که در فق. تقسیم کرد
با آن . به راه پیمایی خیابانی سکوت می رود ،وجود تهدید سرکوب و گلوله

رهبری که در منزل خود حبس شده چرا که حاضر به ترک التزامش به مردم 
با سربازی که در ماموریتی پس از ماموریت دیگر و از برای . ساالری نیست
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این جایزه متعلق به همه مـردان و  . اری می کنددیگری در آنسوی دنیا، فداک
زنانی است که در سر تا سر دنیا امنیت ، آزادی و گاه جان خویش را بـرای  

  .استقرار صلح فدا می کنند
میلیون دالری پنتـاگون بـرای جنـگ نـرم در ایـران       55تصویب بودجه 

در الیحـه  ) HASK(نیروهای مسلح مجلس نماینـدگان آمریکـا    توسط کمیته
و ابالغ آن توسط اوباما نیز از دیگر اقدامات اوبا در زمینه  2010ودجه سال ب

  .سازی جنگ  علیه ایران است
بخش تصویب شده که به منظور گسترش  3این قانون در  1262در بند 

میلیون دالر  15های فارسی زبان خارج از کشور مبلغ  ارتباط ایرانیان با شبکه
یو، تلویزیون، اینترنـت، موبایـل، خـدمات    برای پخش اطالعات از طریق راد

 . پیام کوتاه، و سایر وسایل ارتباط جمعی اختصاص یافته است
میلیون دالر برای ایجاد ظرفیت بیشتر برای ارسال رادیو فردا و  15مبلغ 

به منظور مقابله بـا پارازیتهـا، و از طریـق ارسـال      )VOA(شبکه خبر فارسی
واره و مکانیسمهای اینترنتی، ایجاد ظرفیت امواج کوتاه و متوسط اضافی، ماه

و نرم افزار ضد سانسور بـه منظـور   ) فیلترشکن(بیشتر برای سرور پروکسی 
مقابله با مسدود ساختن وب سایت رادیو فردا و شبکه خبر فارسی و ایجـاد  

های الزم به منظور مقابله با تالش بـرای قطـع سیسـتم ارسـال پیـام       ظرفیت
 . اختصاص یافته است کوتاه از طریق موبایل

استخدام کارکنان دائم یـا قـراردادی بـرای رادیـو فـردا و شـبکه خبـر        
محـور از  -های تلویزیونی فارسی زبان اینترنت و ایجاد برنامه) VOA(فارسی

هـای در   محور از دیگـر برنامـه  -جمله یک کانال خبری فارسی زبان اینترنت
 .نظر گرفته شده در این بند است

بخش تأسیس، اجـرا و هـدف، نحـوه     3ن قانون نیز در ای 1263در بند 
ــه  ــتفاده از بودج ــوزش    20اس ــل، و آم ــانه، تعام ــرای رس ــون دالری ب میلی

الکترونیک ایرانیان با هدف حمایت از گسترش فناوریهایی چون وب سایت 
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های اینترنتـی، تمـرین آزادی بیـان، آزادی کـالم و آزادی مجمـع از طریـق       
ی الکترونیک و شـرکت در برنامـه هـای آموزشـی     اینترنت و سایر رسانه ها

 .محور و سایر تعامالت میان مردم آمریکا و ایران بیان شده استـ  اینترنت
آبان وشعارهای معدود هواداران موسوی که  13اوباما پس از راهپیمایی 

ودیگر شعارهای آنروز آن را حمـل   »اوباما اوباما یا با اونا یا با ما« :می گفتند
  .باتی در ایران میکندبر بی ث
 در نویسـد ی م تایمز آنجلس لس اوباما مواضع از تحلیل آخرین در
 خصـوص  در ایران با گفتگو و تماس کندی می سع اوباما دولت حالیکه
ـ  جنـبش  کـه  انـد  نگـران ی برخ دهد ادامه رای ا هسته بحران  وی مردم
  .شود فدا میان این در ایرانی اعتراض
 آمریکـا  دولـت ی نهادهـا  ازی بعض و نگتنواش در صاحبنظران ازی برخ
 دیگـر  یـا  و رسـیده  خـود  عمر پایان به یا ایرانی اعترض جنبش که معتقدند
 بـاراک  دولـت  سیاسـتگذاران  بـا  گفتگوهـا  تمام در اما. نداردی اهمیت چندان
 آن بـه  یـا  و مخالف جنبش این با آنها از هیچیک که دریافت شودی م اوباما

  .نیستند توجهی ب
 هنوز آمریکا سیاستگذاران اکثریتی برا که افزایدی م تایمز سآنجل لس

. اسـت  نرسـیده  فـرا  جنـبش  اینی روی گذار سرمایه یا وی بند شرط زمان
ی هـا  مرغ تخم تمام خواهندی نم آنها اصطالح به گویدی م پور سجاد کریم
 اسـت  ایـن  آمریکا دولتی اصلی نگران. بگذارند جنبش این سبد در را خود
 ایـن  حرکت از تندتری ا هسته سالح تولیدی سو به ایران رکتح شتاب که

  .استی دمکراسی سو به کشور
 دولـت  اینکـه  آن و کنـد ی مـ  اشـاره ی دیگر نکته به تایمز آنجلس لس
 ایـران ی اعتراضـ  جنـبش  از تری علن و بیشتر حمایت که است نگران آمریکا
 و فعـال  حمایـت .شـود  حرکـت  ایـن  بیشتر سرکوب ساز زمینه است ممکن
 ضـرر  به باشد مفید آنکه از بیش تواندی م جنبش بااین آمریکا بیشتری همدل
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 در گونـاگون  محافـل  و هـا  چهـره  برخورد نحوه حال عین در.شود تمام آن
 ایـن  کـه  شده باعث آمریکا دولت نقش خصوص در ایرانی اعتراض جنبش
  . کند عملی  بیشتر احتیاط با کشور

 جنـبش  ایـن  ازی بیشتر حمایت باید آمریکا که معتقدند ایران دری برخ
 در اصـالحات ی بـرا  حرکـت  گویند یم که هستندی دیگران حالیکه در بکند
  .بـود  خواهدی مخرب عامل آمریکا حمایت و استی داخل موضوع یک ایران
 بـه  نویسدی م و کرده اشاره بشر حقوق موضوع به سپس تایمز آنجلس لس
ی مـ  اوباما دولت است شده حاکم ایران بر کهی شدید سرکوبی فضا دنبال
 بـه  زمینـه  ایـن  دری المللـ  بین موازین نقض و ایران حکومت رفتار از تواند
  .کند انتقادی تر صریح شکل

 کـردن  برجسـته  کـه  نیسـت ی تردیـد  :کند تایمز اضافه می آنجلس لس
 مجبـور  آنـرا  و کـرده  وارد ایران حکومت بهی زیاد فشار بشر حقوق مسئله
 و گفتگـو  سیاسـت  آمریکـا  اگـر . کنـد  احتیاط خود رفتار در که کرد خواهد
 آمریکا که رسید خواهند نتیجه این به ایران مردم دهد ادامه را باایران مذاکره

 بـا  مـردم ی بـرا ی سـنگین ی بها به است حاضر که استی روی دو قدرت ابر
  .کند معامله ایران حکومت

 نفسـه الی ف تماس اینی ول استی مهم موضوع ایران با تماسی برقرار
 متعـادل  وی ا هسـته ی هـا  برنامـه  مهـار ی برا استی راه بلکه نیست هدف
  .منطقه در ایرانی خارج سیاست کردن
ی ا خامنـه  اهللا آیـت  و دولـت  راس در نـژاد ی احمد محمود زمانیکه تا
 مثـل ی مهم مسائل مورد در ایران است بعید است،ی نهای گیر تصمیم و رهبر
  .برسد توافق به آمریکا با یانهخاورم بحران یا وی ا هسته برنامه

 تندی شعارها و رژیم تغییر سیاست با مخالفت ضمن تایمز آنجلس لس
 جملـه  از حـاکم ی جناحهـا  کـه  دارد اطمینـان  گویدی م بوش جورج دوران
 اسـتقبال  ایـران  بـه  آمریکای نظام حمله از نژادی احمد محمود و ایران رهبر

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 

 

165

 و مخالفـان ی صـدا  کـردن  ساکت یبرا آنها امید تنها این چون کرد خواهند
  .است ایران حاکمه هیات در موجودی ها شکاف کردن برطرف

 بایـد  آمریکـا  دولـت  کـه  نیست معنا این بهی نظام حمله گذاشتن کنار
 کـه ی سیاسـتهای  اتخـاذ  از بایـد  آمریکـا . کند برقرار ایران بای ا حسنه روابط
ی معنـا  به این و کند پرهیز شوندی م ایرانی اعتراض جنبش تضعیف موجب
 برنامـه ی ورا گفتگـو ی محورهـا  گسـترش  ، تماس سیاست هوشیارانه ادامه
  1.استی نظامی رویاروی از پرهیز وی ا هسته

  
  

                                                 
   1388/08/21  فردا رادیوـ 1
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  هشتمفصل 
  

به  یرنقش کشورهای بیگانه در حوادث اخ یبررس
   استناد کیفرخواست متهمان

بـا دامـن    رد کهیجاد کا یگانگاندر ب را تصور ینپس از انتخابات اآشوبهای 
از آشوبگران قـادر خواهنـد بـود تـا پـروژه       یعلن یتزدن به آشوبها  وحما

 یلدل ینبه هم.دنبال کنند  یقطر ینرا از ا یفروپاشی و براندازی نظام اسالم
 یـت تحرکات پـس از انتخابـات ، شـتابزده تمـام ظرف     ینپس از مشاهده اول

 بکــار گرفتنــدران در حمایــت از آشــوبگ خــود را  یپلماتیــکود یرســانه ا
ضـمن   بـا هـدایت آنهـا ابتکارعمـل را بـه دسـت گرفتـه و        تـا  وکوشیدند 

برای محکومیت نظام اسالمی در مراجـع  سرد شدن آتش فتنه  جلوگیری از 
قدرتهای بیگانه ورسانه های وابسته با سیاه نمایی . جهانی مستند سازی کنند

پاشـی جلـوه داده   شرایط در ایران کوشـیدند نظـام اسـالمی را در حـال فرو    
  .دوستان انقالب اسالمی را در اقصا نقاط جهان نا امید کنندو

 یـار سبب شد تـا مسـتندات الزم در اخت  اقدامات بیگانگان در این مدت 
اگرچـه اعترافـات    یردقرار گبرای محکومیت عوامل داخلی   ییمسؤالن قضا
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افکـار   از آشوبگران یتدر حما ییاز سران اروپا یوبرخ یکاسران آمر یحصر
  کرده بود یازن یغرب در آشوبها ب ملیترا در شناخت عا یعموم

آن  یپس ازجلسه اول دادگاه متهمان حوادث بعـد از انتخابـات کـه طـ    
ادعانامه دادستانی تهران  به دالیل طراحـی قبلـی ایـن آشـوبها و مسـتندات      

 یندر دومـ .  یافـت اثبات جرم سازمان یافته و برنامه ریزی شده اختصـاص  
خواست در دو بخش ؛برنامه ریزی و طراحی کشورهای بیگانـه   یفرک جلسه
جمهوری اسالمی ایران به منظـور فروپاشـی و برانـدازی نـرم در      الفو مخ

کشــور و دخالــت آنــان در حــوادث بعــد از انتخابــات ریاســت جمهــوری  
واقدامات گروهکهای ضدانقالب و تروریستی و نقش آنها در حوادث پـس  

  .قرار گرفت یبهای اخیر  مورد بررساز انتخابات و آشو
  
  برنامه ریزی و طراحی کشورهای بیگانه ) الف
سیاستهای جدیـد غـرب و بـه ویـژه      یر،اخ یتوجه به تحوالت سالها با

  : آمریکا و انگلیس جهت مقابله با جمهوری اسالمی ایران بر سه اصل
  ). دموکراسی متناسب با اهداف و منافع غرب(سازی  دموکراسی -1
هـای داخلـی و تشـدید     سازی نظام در داخل با ایجاد ناامنی مشغول -2

  ها  اختالف
  ای جمهوری اسالمی ایران  مهار اقتدار منطقه -3

گردیده که جهت تحقق این اهداف استفاده از رسانه، دیپلماسـی   استوار
نهاد و شبکه ارتباطی و سازماندهی مخالفان  های مردم عمومی، ایجاد سازمان

انـدازی پـروژه مبـارزه عـاری از خشـونت از       فرمانی مـدنی و راه با هدف نا
 نـوین مهمترین نقش و کارکرد برخوردار بوده و بودجه های کـالن و ابـزار   

سـازمان هـای    از سـوی دیگـر؛  . ارتباطی نیـز بـدان تخصـیص یافتـه اسـت     
جاسوسی غرب نسبت به بهره برداری از تمامی فرصت ها و امکانات داخلـی  
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یون که به عنوان بازوهای اجرایی و عملیاتی آنهـا محسـوب   معارض و اپوزیس
غفلت ننموده وگروههای مذکور از قبیل گـروه غیرقـانونی نهضـت     گردند؛ می

جریانات تجزیه طلب و قوم گرا با هدایت و حمایـت   یگرود ینآزادی،  منافق
بیگانگان جهت جریان سازی،ایجاد نـاامنی و بـه چـالش کشـاندن نظـام و در      

   .ده نظام و ستون پنجم دشمنان به ایفای نقش می پردازندقالب پیا
  

  فروپاشی جمهوری اسالمی ایران  راهکارهای
هـای   نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران  جهـت پیشـبرد سیاسـت    دشمنان

مذکور؛ محورهایی را به عنوان راهکارهای فروپاشی جمهوری اسالمی ایران 
اههای اطالعـاتی و مؤسسـات   طراحی، ترسیم و جهت اجرا در اختیار دستگ

  : اند که برخی از آنها عبارتند از وابسته قرار داده
  تبلیغ و ترویج ضرورت تغییر سیاسی نظام؛ ) 1
هــای کــارگری ، اصــناف،  المللــی از اتحادیــه هــای بــین حمایــت) 2

هـای مـدنی مخـالف     گروههای باصطالح مـدافع حقـوق بشـر و تشـکل    
   .جمهوری اسالمی ایران

  . های اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران حریماعمال ت) 3
  تقویت مالی نیروهای مخالف داخل نظام؛ بصورت پنهان ) 4
شناسایی، جذب و توانمندسـازی مراکـز و افـراد و اقشـار مـؤثر در      ) 5

  . در جهت نیل به اهداف معین ... ها و NGOجامعه مانند زنان، جوانان، 
ور جهـت برگـزاری انتخابـات    توجه به جدول ترسیمی در تقویم کش با

؛ برنامه اجرایی اهداف فوق توسط بیگانگان 1388ریاست جمهوری در سال 
های موجود ؛در راسـتای برانـدازی نـرم جمهـوری      طلبی از آزادی با فرصت

و ) Public diplomacy(اسالمی ایران و در قالب پـروژه دیپلماسـی عمـومی    
  . جرا درآمده استبه مرحله ا) Covert Action(پنهان  تاقداما
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  نرم و اقدامات پنهان  براندازی
نرم که با ظاهری آراسته و برای عادی سازی در نزد افکار عمومی  براندازی

از آن با عنوان دیپلماسی عمومی یاد نمودند دارای مفـاهیم و ویژگـی هـای    
  : ذیل می باشد

  : منظریکی از دستگاههای اطالعاتی غرب  از
بال این هدف است که منافع و امنیت ملـی مـا   دیپلماسی عمومی به دن

را از طریق درک، آگاهی و تاثیر بر مردم کشورهای دیگـر حفـظ کـرده و از    
. گفتگو بین شهروندان ما و موسسات و همتایان آنها در خارج نیز بهره ببـرد 

   
هـای   ها و چهارچوب نرم از دیدگاه غرب همانا تحمیل ارزش براندازی

غربی به دیگر جوامع اسـت تـا از ایـن طریـق و بـه       فکری حاکم بر جوامع
های نظـام   متاثر و همراه با سیاست ،صورت خودکار سیستم آن کشور هدف

  . سلطه گردد
و مسـیر و غایـت نهـایی آن     "هـا    ملت"هدف دیپلماسی عمومی غرب 

های معطـوف بـه اقـدامات پنهـان و      تاثیرگذاری با هدف تسهیل در سیاست
براین اقـدامات پنهـان در چـارچوب دیپلماسـی عمـومی؛      براندازانه است بنا

  های عملیات روانی تهاجمی می باشد  ترین شیوه مستلزم بکار بستن پیچیده
  : اهداف این پروژه از دیدگاه نظریه پردازان عبارتند از ترین مهم

هـای مـورد نظـر آنـان از طریـق       گیری وادار نمودن دولت به جهت -1
  . فشارهای مردمی

د فضای عدم اعتماد نسبت به مسئوالن نظام و اختالل در فرایند ایجا -2
  . گیری تصمیم
انحراف افکـار عمـومی جامعـه از منـافع و اصـول نظـام و تـرویج         -3
w  . های نظام های موردنظر در جامعه از طریق تشکیک در ارزش شیوه

w
w

.o
ur

pr
es

id
en

t.i
r

www.ourpresident.ir


 

 

171

های مختلف جامعه و تفرقه و جدایی میان  ایجاد اختالف در گرایش -4
حاکمیت از طریق متهم کردن سران نظـام و نسـبت کـذب دادن بـه     مردم و 
  . مسئوالن

با هدف اخـتالل در  ...انشقاق در گروههای فکری، قومی، مذهبی و  -5
  . وحدت ملی
اهمیت این بخش از اقـدامات پنهـان ؛یکـی از وزرای خارجـه      درتبیین

نـه  هـای مـا در زمی   در زمان حاضر، تـالش ": دارد کشورهای غربی اظهار می
تر است بـه نحـوی    دیپلماسی عمومی در مقایسه با دیگر اقدامات بسیار مهم

های مخـالف   ها جزءالینفک سیاست خارجی ما در برابر دولت که این تالش
   ". باشد می

امنیت ملی غرب پس از فروپاشی شـوروی سـابق کـه بـرای      استراتژی
وظـایفی را   المللی طراحی و بازسـازی گردیـد،   انطباق با شرایط متحول بین

برای دستگاههای مختلف امنیتی آن کشورها در راسـتای اجـرای مـؤثر ایـن     
اســـتراتژی تعیـــین و مشـــخص کـــرده و در همـــین راســـتا گزارشـــات 

  . نموده است  وینامنیتی را تد_راهبردی
هـــای گزارشـــات مـــذکور؛  قابـــل توجـــه در دســـتورالعمل نکتـــه

هان بوده و بـا منتفـی   های اقدامات آنها در راستای اقدامات پن گیری جهت
را در برابـر   "فروپاشـی از درون "و  "جنـگ نـرم  "دانستن جنگ نظامی، 

  . کنند  جمهوری اسالمی پیشنهاد می
تدوین شده در تقابل با ایران گویای استراتژی غـرب علیـه    راهکارهای

ــوده و اهمیــت   جمهــوری اســالمی و در چــارچوب دیپلماســی عمــومی ب
تـوان   ای است کـه ایـن گزارشـات را مـی     ازهراهکارهای کاربردی آن به اند

  . غرب علیه جمهوری اسالمی قلمداد کرد "مانیفست اقدامات پنهان "
ــارگیری    یکــی ــت بک ــان اهمی ــرب در بی ــی غ ــات ارشــد امنیت از مقام
: دارد های معطوف به دیپلماسی عمومی در برابر ایـران، اظهـار مـی    استراتژی
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یت، کیفیـت نیـروی انسـانی،    ایران به لحاظ وسعت سرزمینی، کمیت جمع"
امکانــات نظــامی، منــابع طبیعــی سرشــار و موقعیــت جغرافیــایی ممتــاز در 

بـدیل تبـدیل شـده کـه دیگـر       منطقه، بـه قـدرتی بـی     ارتلندخاورمیانه و ه
   ". توان با یورش نظامی آن را سرنگون کرد نمی

هـای   مهم گزارشـاتی کـه بـر ضـرورت بکـارگیری تاکتیـک       محورهای
هایی است که دولتمردان غـرب   ومی تاکید دارند، گویای برنامهدیپلماسی عم

  : تحت عنوان دیپلماسی عمومی علیه جمهوری اسالمی در سر دارند
  . برداری از اختالفات درونی ایران بهره ـ1
  . بکارگیری براندازی نرم بجای اقدام نظامی  ـ2
هـای دانشـجویی و    هـای مـدنی در تشـکل    دامـن زدن بـه نافرمـانی    ـ3

  . نهادهای غیردولتی و صنفی به عنوان ابزارهای مهم فشار بر ایران
  . المللی بر انتخابات ضرورت تاکید بر وجود نظارت بین ـ4
  . بشر و دموکراسی در ایران  حمایت ریاکارانه از حقوق ـ5
های متعدد رادیو و تلویزیـونی بـه منظـور     اندازی و تقویت شبکه راه ـ6

   سیاه نمایی و فریب مردم
  . داخلی  حمایت از اپوزیسیون ـ7
  . های همسو با غربNGOتسهیل در فعالیت  ـ8
  . تسهیل در صدور ویزا برای افرادمستعد و همسو با اهداف غرب  ـ9

دعوت از فعاالن جوان ایرانی بمنظور شرکت در سمینارهای خارج  ـ10
 از کشور برای جذب و آموزش هدفمند مانند آنچه که در کشـورهایی مثـل  

  . افتاد اتفاق... صربستان، فیلیپین، اندونزی، شیلی،اوکراین و
  : سوی دیگر؛ در بخشی از دکترین های امنیتی خود آورده اند از
تر از هیچ کشـوری جـز ایـران مواجـه      ما ممکن است با چالشی جدی"
ای  های دیگری در مورد ایران داریم که به اندازه مسائل هسته نگرانی. نشویم

های ما در نهایت هنگامی حل خواهند شد که حکومـت   نگرانی .مهم هستند
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هـای خـود را تغییـر داده و نظـام      ایران با اتخاذ تصمیمی راهبردی، سیاست
این مساله هدف غایی . سیاسی خود را باز نماید و به مردم خود آزادی بدهد

ما در راسـتای نـابودی   . راهبرد ما گسترش تعامل با مردم ایران است. ماست
تبداد و ارتقای دموکراسی کارآمد، از تمامی ابزارهای سیاسی، اقتصـادی و  اس

خواهیم کرد که از  دهدیپلماتیک و ابزارهای دیگری که در اختیار داریم استفا
  : آن جمله عبارتند از

  . بشر افشای موارد نقض حقوق .1
هـایی در وزارت   طلبان از طریق برگـزاری نشسـت   حمایت از اصالح.2

  . های خود خانه فارتخارجه و س
بودجه در جهت حمایت مـالی از فعالیـت هـای مـورد نظـر       تخصیص

  غرب در داخل ایران 
  . هایی با هدف ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت اعمال تحریم .3
اساس استنادات موجود؛ پروژه براندازی نرم یا به قول خودشـان   بر

المللـی   ی و بـین ا دیپلماسی عمومی با توجه به شـرایط داخلـی، منطقـه   
جمهوری اسالمی به طرق مختلف در دستور کار دولتمردان غربی قـرار  

  : ترین آنها عبارتند از گرفته است که مهم
ارائه کمک وآموزش به سازمان هـای غیردولتـی و انتشـار جـزوات     ) 1

  . های مدنی هم جهت با آن  فارسی درباره ارزش های دمکراتیک و فعالیت
بــرای ایجــاد شــبکه منــابع خبــری بــا هــدف  آمــوزش خبرنگــاران) 2
  آوری اطالعات و تحلیل؛  جمع

آموزش و سازماندهی فعاالن حقـوق بشـر در ایـران جهـت ترسـیم      ) 3
  چهره نامطلوب از نظام؛ 

ها و آموزش درباره نحوه برگزاری انتخابات و ارائه  سایت ایجاد وب) 4
w  ؛ 1388اطالعات کامل از کاندیداهای انتخاباتی سال 

w
w

.o
ur

pr
es

id
en

t.i
r

www.ourpresident.ir


174

 

 

ای و آموزش آنها جهت  اعزام دانشجویان، هنرمندان و مشاغل حرفه )5
  های کلیدی و مناصب حساس در آینده؛  کادرسازی برای پست

) مستقر در کنسـولگری آمریکـا  (پی تاسیس دفتر امور ایران در دوبی در
از سوی وزارت امور خارجه آمریکا که از پایگـاه ریگـا در لتـونی درزمـان     

ایـن  . وپاشی شوروی سابق نسخه برداری شده اسـت جنگ سرد با هدف فر
ها  دفتر فعالیتهایی در خصوص جذب نخبگان ایرانی و تاثیرگذاری بر اندیشه

آنان به منظور ترغیب آنها به اقدام علیه منـافع ملـی جمهـوری     برداشتهایو 
در همین راستا سخنگوی . در دستور کارخود قرار داده است .اسالمی ایران 
  : مور خارجه آمریکا اظهار می داردوقت وزارت ا

دولت آمریکا از طریق سـفارتخانه هـای خـود در کشـورهای حاشـیه      "
ی ایران ، با سازمانهای غیر دولتـی و   خلیج فارس و سایر کشورهای همسایه

آژانسهای مسافرتی بـین  . رسانه های ایران همکاری و تعامل خواهد داشت 
 یـد و مبلغ پنج میلیـون دالر بـرای بازد   ایران و آمریکا را افزایش خواهیم داد

   "استادان و معلمان و حرفه های دیگر از آمریکا پرداخت خواهیم کرد 
سـال اخیـر در قالـب     2همین اساس دفتر امور ایران در دوبـی طـی    بر

های آموزشی و اعزام گروههای متعدد از اقشـار مختلـف بـه     برگزاری دوره
الزم جهت برقراری ارتباط با الیه هـای   آمریکا؛ مبادرت به ایجاد زمینه های

مختلف اجتماعی و نخبگان جامعه نمـوده و دعـوت شـوندگان بـدون طـی      
مراحل معمول اخـذ ویـزا و مسـاعدت مسـؤل امـور ایـران در کنسـولگری        

بـه  ) ریچاردسـون  آمریکا در دوبی آقایان جیلیان برنز، رامین عسگرد، تیموتی
تحـت تـاثیر قـرار گرفتـه و پـس از      "اند کـه عمـدتا    آمریکا مسافرت نموده

بازگشت نیز به عنوان مسـئول تشـکیل گروههـای جدیـد و اعـزام آنهـا بـه        
  . اند شده لآمریکا فعا

طرحهای آمریکا علیه ایـران کـه بـا دسـتگیری برخـی عوامـل        شکست
داخلی آنها صورت گرفـت، آمریکاییـان را بـر آن داشـت تـا طـرح و ایـده        
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را ) تبـادل افـراد و گروههـا   ( " EXCHANGEپروژه "جدیدی تحت عنوان 
اجرایی نمایند که در چارچوب آن اعزام افراد و گروهها به آمریکا با صـرف  

دبی، اسـتانبول،  (از طریق پایگاههای ایجاد شده علیه ایران  افهای گز هزینه
  . با محوریت دبی کلید خورد) باکو، لندن و فرانکفورت

اسی عمومی آمریکا در ایـران  اقدامات آمریکا در چارچوب دیپلم مراحل
  : عبارتند از

  ای بنیاد سوروس؛  اجرای طرح ابتکار منطقه. 1
  . EXCHANGEپروژه . 2
  . مبادالت دوجانبه. 3
هـای مختلـف جامعـه در     این پروژه مسافرت افراد و نخبگان از الیه در

های مختلف آمریکا طراحی گردید؛ کلیـه   نفره به ایاالت 15قالب گروههای 
، )هواپیما، هتل، بازدیدها و خریـد (ها  اخذ ویزا، پرداخت کلیه هزینه مراحل
وزارت   ریـزی  با هدایت، مدیریت و برنامه... های حضور در آمریکا و  برنامه

خارجه این کشور و تحت پوشش مؤسساتی چون مریدین، صـلح، آسـپن و   
یـادآوری مـی گـردد ایـن پـروژه بـا ضـربه ای کـه وزارت         .(اجرایی شد... 
  ). بر عوامل آن وارد نمود ناکام ماند 87العات در سال اط

تـوان بـه؛    های مورد نظر جهت انتخاب این افـراد مـی   جمله شاخص از
تحصـیالت  "، "بازگشت حتمی بـه ایـران   "، "مؤثر بودن "، "جوان بودن "

افـراد دارای عـدم سوءسـابقه    "، "ارتباط با نهادها و مراکز دولتـی  "، "عالی 
  . اشاره کرد... و  "سیاسی 
  : آمریکا عبارتند از EXCHANGEسیاسی و اطالعاتی پروژه  اهداف
برقراری رابطه با گروههای مختلف جامعه و ایجاد ارتباط مـؤثر بـا    -1

  . متخصصین
w  . کنندگان نسبت به آمریکا تغییر نگرش و دیدگاه شرکت -2
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تغییر نگرش در جامعه ایران با هدف لـزوم برقـراری رابطـه دولـت      -3
  . های زیرین جامعه ایران با آمریکا از طریق فشار توسط الیه

ــه تحلیــل و نقطــه  -4 ــروژه  نظــرات شــرکت دســتیابی ب ــدگان در پ کنن
EXCHANGE .  

ریـزی جهـت احیـای منـافع از      های اجتماعی و برنامـه  نفوذ در الیه -5
  . دست رفته آمریکا در ایران

  . فشار به دولت برای تغییر رفتار -6
  . های دولت، تضعیف و در نهایت فروپاشی نظام پایه سست شدن -7
  . معرفی آمریکا به عنوان تنها منجی ایران -8
  . تشدید شکاف میان ملت و حاکمیت -9

  . گیری کشور اخالل در نظام تصمیم -10
ــان -11 هــا و تجمعــات  ســازی و تاثیرگــذاری در قالــب میتینــگ  جری
  . آمیز اعتراض
  . نخبگان جامعهاستفاده امنیتی از  سوء -12
  . تحریک جریانات قومی -13
  . تغییرات حقوقی مورد نظر در راستای نظام حقوقی غرب -14
ایجاد تغییرات در نظـام انتخابـاتی کشـور بـه بهانـه لـزوم وجـود         -15
  . المللی در عرصه انتخاباتی های بین نظارت

غربی با مقایسه شرایط حاکم بر کشـور ایـران و کشـورهایی     های دولت
ون اکراین و گرجستان انتخابات را بستر مناسـبی جهـت پیشـبرد اهـداف     چ

پلید خود و ابجاد تغییرات مورد نظر ارزشیابی نموده و بـا بهـره بـرداری از    
پتانسیل مردمی بدون دخالت مستقیم خارجی و فشار از بیـرون و بـا شـیوه    

عاری از خشونت و تبدیل مطالبات اجتمـاعی بـه سیاسـی و فضـای      بارزهم
سانه و سایت اینترنتی به عنوان مهمترین ابزار و مؤلفه های به ظاهر قانونی ر

  . اقدام به اجرای برنامه های خود نمودند
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  اقدامات بیگانگان: ب
نتایج حاصل از تحقیقات بعمل آمده و اعترافـات متهمـین ، عمـده     براساس

وری اقدامات بیگانگان؛ به ویژه آمریکا و انگلیس؛ جهت فعالیت علیـه جمهـ  
  : باشد های ذیل می اسالمی ایران در این عرصه مبتنی بر روش

  . های آموزشی در خارج از کشور برگزاری دوره -1
ای با هدف اطـالع رسـانی و    های اینترنتی و رسانه فعال شدن سایت -2

در همـین راسـتا   . (های مـوردنظر  ساماندهی افکار بر اساس اهداف و برنامه
با تاسیس دفتری به نام گـروه فرارسـی دیجیتـال    وزارت امورخارجه آمریکا 

 اروارد چت رومها و وبالگ ها شده و بصورت مستقیم با مردم ارتباط برقـر 
نموده و به نوعی تنظیم رابطه میان مردم ایـران و دولـت آمریکـا را برعهـده     

بنابراین محافل سیاسی آمریکا از طریق دیپلماسـی اینترنتـی بـه دنبـال     . دارد
هـای   رد ایجاد شکاف میان دولت و مردم ایران و ایجـاد تاکتیـک  پیشبرد راهب

  .) همسو با عالیق جوانان ایرانی برآمدند
  ). به ویژه فارسی زبان(های ماهواره ای  فعال شدن شبکه -3
های حقـوقی،   گروه(های مختلف اجتماعی  انتخاب گروههایی از الیه-4

جهـت عزیمـت بـه    ...)وپزشکی، هنرمندان، دانشجویان، اساتید، روحـانیون  
  . های بازدیدی و آموزشی آمریکا و شرکت در برنامه

ریزی جهت تغییـر افکـار و تغییـر رفتـار بـا هـدف تغییـر در         برنامه -5
   .ساختار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران

هـای   بسترسازی جهت افزایش ناامیـدی نسـبت بـه آینـده وبرنامـه      -6
  . نسبت به آمریکا اجرایی درکشور و تقویت گرایش و نگرش

فعال شدن مؤسسات مطالعاتی و تحقیقاتی اروپایی جهت برقـراری   -7
ارتباط با افراد موردنظر و ایجاد ارتبـاط بـا مراکـز داخلـی در قالـب پـروژه       

w  . نهادسازی
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های تحصیلی به افراد موردنظر و بازگشت آنها پـس از   ارائه بورسیه -8
  . تاثیرپذیری فکری

انـدازی   یس در قالب شناسایی و جذب نخبگان، راهفعال نمودن انگل -9
  . سازمان های غیردولتی و اعزام افراد موردنظر به داخل کشور

  . های آموزشی خبرنگاری در هلند و انگلیس برگزاری دوره -10
ــره -11 ــات     به ــراری ارتباط ــت برق ــی جه ــدان محل ــرداری از کارمن ب

  . غیررسمی
سازمان های جاسوسی جهـت   تبادل و همکاری اطالعاتی با سایر -12

  . برداری از اطالعات و امکانات آنها بهره
  تحریک و هدایت مردم جهت گسترش دامنه اعتراضات  -13

و اقـدامات اطالعـاتی بیگانگـان در انتخابـات دهمـین دوره       رویکردها
  : جمهوری ریاست 

سنجی فضای موجود در کشور بمنظور ایجـاد خلـل    بررسی و امکان) 1
  یان مردم و نخبگان با مقام معظم رهبری و والیت فقیه ؛ در روابط م

تالش جهت کاهش حمایت های مردمی از نظام مقـدس جمهـوری   ) 2
و شکسـت وجهـه جمهـوری    ) در داخل و خـارج از کشـور  (اسالمی ایران 

اسالمی ایران با هدف ممانعت از تبدیل شدن ایران به عنوان الگـوی موفـق   
  در نزد سایرکشورهای جهان؛ 

: برداری از پتانسیل مردمی بمنظور نیل به اهداف مورد نظر مانند بهره) 3
اعتمادی و دامن زدن به اعتراضات مردمی، تقویت جریانات قومیتی  ایجاد بی

سازی در ایران با هـدف تغییـر    و اپوزوسیون داخلی، اجرای پروژه دمکراسی
  در افکار، رفتار و نهایتاً تغییر ساختار نظام ؛ 

بـرداری از   جهت تشدید شکاف میان مردم و حاکمیـت، بهـره  تالش ) 4
هـای   اختالفات داخلی و ظرفیت های موجود در این زمینه به ویژه در حوزه

  . مربوط به احزاب، جریانات سیاسی و مسئولین، اختالفات قومی و مذهبی
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تشویق بخشی از ایرانیان مقیم خـارج از کشـور جهـت فعالیـت علیـه      ) 5
  . برداری تبلیغاتی از اجتماعات و اعتراضات آنها یران و بهرهجمهوری اسالمی ا

ای از  هـای مـادی، سیاسـی و رسـانه     سازماندهی، هدایت و پشتیبانی) 6
ــارج و     ــل و خ ــیون داخ ــین اپوزیس ــی ب ــتی و همگرای ــای تروریس گروهه

  . اپوزیسیون داخل با گروههای ناراضی اجتماعی
های  ازی نرم وتشکیل دورهبسترسازی در راستای اجرای پروژه براند) 7

ــف   ــورهای مختل ــی در کش ــد (آموزش ــارات و هلن ــه ام ــب ) ازجمل در قال
  . موضوعاتی چون حقوق بشر و مبارزه عاری از خشونت

سـازی در   ها جهت جریان NGOایجاد و حمایت مادی و معنوی از ) 8
گیـری از پتانسـیل و امکانـات آنهـا در      الیه های مختلف اجتمـاعی و بهـره  

  . تضیشرایط مق
هـای   به ویژه در حـوزه (های داخلی  فعال نمودن پروژه ایجاد بحران) 9

  و پیگیری طرح فشار از بیرون، تغییر از درون؛ ) اجتماعی
سـازى و تبلیـغ    پراکنـى، جریـان   روانـى، شـایعه   تمرکز بر عملیـات ) 10

ای  هـای مـاهواره   های اینترنتی، شبکه ناکارآمدی نظام اسالمی از طریق سایت
هـای   سـی فارسـی و سـایر شـبکه     بی زبان به ویژه صدای آمریکا و بی فارسی

   ؛طلبان و منافقین و سایر وسایل ارتباطی خبری ضدانقالب فراری، سلطنت
های غیردولتـی و جریانـات مخـالف نظـام جهـت       هدایت سازمان) 11

  . نظارت به نیابت از آمریکا بر روند انتخابات
ینان به سالمت برگـزاری انتخابـات   تاکید بر بروز تقلب و عدم اطم) 12

و تــالش جهــت القــاء ) گیــری روز قبــل از روز رای 10حــدوداً (در ایــران 
: مواردی چـون (های مربوط به وزارت امور خارجه  موضوع از طریق سایت

قطع ارسال پیامـک، کـاهش سـرعت اینترنـت، بـروز اشـکال در خصـوص        
از نکـات منـدرج در   .. .گیری و  های رای در حوزه ندیداهاحضور ناظرین کا
؛ الزم به توضیح است که مسئول کمیتـه صـیانت از   )باشند این خصوص می
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جمعــه (آراء ســتاد آقــای موســوی، نیــز یــک هفتــه قبــل از روز انتخابــات 
ضمن برشمردن موارد مـذکور؛ وقـوع آنهـا را دلیلـی بـر تقلـب       ) 15/3/88

  . دانتخاباتی بر شمرده بو
آمیـز داخلـی و    هـاى خشـونت   حرکتسازی برای  تحریک و زمینه) 13

های خیابانی و ایجاد نـاامنی   سازی برای وقوع آشوب نافرمانی مدنی و زمینه
  و تخریب و اغتشاش؛ 

سازی و جنگ روانـی علیـه جمهـوری اسـالمی      تالش جهت اتهام) 14
ایران به ویژه درعرصه نقض حقوق بشر با هدف افزایش انزوای جمهـوری  

  . الملل ناسالمی ایران در عرصه بی
های جاسوسی مربوطـه   از اقدامات کشورهای غربی و سازمان برخی

هـا و   که متناسب با اهداف و رویکردهای فـوق و از طریـق سـفارتخانه   
  های وابسته؛ قبل از انتخابات به اجراء درآمده، عبارتند از؛  رسانه
تالش سفارت انگلیس برای نزدیـک شـدن بـه احـزاب سیاسـی در      ) 1

های سرشناس برقـرار و   با یکی از چهره 1387ین تماس در آذر ایران که اول
به ایشان اعالم گردید ؛ سفارت قصد دارد با برخـی احـزاب سیاسـی ایـران     
ارتباط برقرار کند و در همانجا اعالم شد بعد از شما بـه سـراغ آن احـزاب    

این تالش با تدابیر اطالعاتی در همـان مرحلـه بـا شکسـت     ( رفت  یمخواه
  ). دمواجه ش

 18از سوی دولت انگلستان دسـتورالعملی شـامل    87در اواخر سال) 2
بند در خصوص انتخابات در ایران صـادر شـد کـه ضـمن تقسـیم کـار در       
خصوص انتخابات دهمـین دوره ریاسـت جمهـوری و نقـش حـوزه هـای       

و دسـتور العمـل جمـع آوری    . مختلف نظام مورد توجه قرار گرفته اسـت  
  . داخبارو اطالعات صادرش

های انگلیسی بـه شـهرهای مختلـف ایـران      مسافرت متعدد دیپلمات) 3
تماس با برخی ستادهای انتخاباتی کاندیداها در شهرستان ها ،  خصوصاً قم ،
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های مختلـف   حضور فعال دیپلمات های انگلیس در روز انتخابات در حوزه
هـای عملـی مجموعـه سـفارت در راسـتای انتخابـات        که مبین تـالش ... و 
بکارگیری گسترده کارمندان محلی از سوی سفارت انگلیس در ) 4. دباش می

. آوری اطالعات از سطح شهر و فعالین سیاسی و شرایط اجتماعی  امر جمع
ــا تحصــیالت     ــی ب ــدان محل ــارگیری کارمن ــتخدام و بک ــتا اس ــن راس در ای

و بینش سیاسی باال و گسیل آنها جهت ارتباطگیری بـا عناصـر   )دکتری(عالی
اطالعاتی و دریافت تحلیل های اختصاصی ایشان همراه بـا   سیدستردارای 

اطالعات با ارزش آنان در زمان انتخابات؛ بخشـی از تـالش هـای سـفارت     
  . بوده است

آوری اطالعـات از   فعالیت گسترده اطالعاتی انگلیسـی هـا در جمـع   ) 5
ها اغتشاشـات پـس از انتخابـات بگونـه ای کـه تقریبـاً بطـور دائـم          ناآرامی

نمودند و به دنبـال   کارمندان محلی خود را به صحنه های درگیری گسیل می
آوری بودندضمن اینکه به کارمندان محلی دستور داده شده بـود تـا بـا     جمع

احزاب سیاسی تماس گرفته و تحلیل ها و نقطه نظرات آنان را گـردآوری و  
  . گزارش نمایند

ند انتخابـات در ایـران   فعالیت نسبتاً متمرکز بی بی سی فارسی بر رو) 6
شــاداب نبــودن انتخابــات، : در دوره قبــل از انتخابــات بــا خطــوط القــائی 

تخریـب   فرمایشی بودن انتخابات، تمرکز تخریبی بر سیاست خارجی دولت 
  ... وجهه دولت و 

ــوی    ) 7 ــونین از س ــره و خ ــر منتظ ــوادث غی ــوع ح ــار وق ــالم انتظ اع
  های انگلیسی؛  دیپلمات

با بدنـه جامعـه بـه منظـور     ) BC(آموزشی  -رهنگیارتباط شورای ف) 8
... های زبان، و  بسترسازی ارتباطات از طریق اعطای بورس، برگزاری آزمون

از این طریق انگلیس تالش داشت تا با دور زدن دولت ایـران، عـالوه بـر    .  w
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مـؤثر   دشناسایی و نشان افراد موردنظر، کمترین هزینه را در دسترسی به افرا
  . حرانی به دست آورددر شرایط ب

در . ILETSشناسایی عناصر مطلع از طریق برگزاری آزمون انگلیسی ) 9
این روش سفارت انگلـیس تـالش مـی کـرد تـا بـا شناسـایی افـراد مـؤثر،          

  . برداری از آنها را در شرایط بحرانی فراهم سازد های بهره زمینه
منـدی   هدر بخش ویزا در راستای بهر) تشریفات( VIPایجاد بخش ) 10

های مختلف کشور و نزدیکی بـه آنهـا بـه     از افراد دارای دسترسی در حوزه
  . بهانه مصاحبه ویزا

هـای سـفارت جهـت ارتبـاط بـا نخبگـان قـومی و         اقدام دیپلمات) 11
  . فرهنگی به منظور شناسایی و جلب آنها در جهت اهداف موردنظر

 هـای سـفارت در منـاطق مختلـف کشـور تحـت       حضور دیپلمات) 12
  . گیری با مردم منطقه پوشش دانشجویان زبان فارسی و ارتباط

فرهنگـی در انگلـیس در    -هـای جـذب افرادسیاسـی    ایجاد زمینـه ) 13
  ) عطاءاهللا مهاجرانی. (راستای منافع مورد نظر

 -تحقیقاتی انگلیس با مراکز مطالعـاتی  -ارتباط مؤسسات مطالعاتی) 14
  ) IISSچتهم هاوس، . (تاثیرگذاری تحقیقاتی داخل کشور در راستای القاء و

فعال شدن انگلیس به عنوان بازوی اطالعاتی آمریکا و اسـراییل در  ) 15
  . راستای جبران عدم حضور آمریکا و اسراییل در ایران

های سیاسـی بـه    گیری با برخی نخبگان، احزاب و شخصیت ارتباط) 16
با سرویس آن  سازی آنها جهت همکاری آوری اطالعات و آماده منظور جمع

  . کشور
انه و مطبوعات به منظـور تاثیرگـذاری بـر    ـاب رسـاس با اصحـتم) 17

  . بدنه جامعه
تـن از   5در اواخر فروردین یک دوره آموزشی در آلمان با حضور ) 18

کانون وکالء با موضوع حقوق شهروندی و جرائم سایبری برگزار گردیـد و  

w
w

w
.o

ur
pr

es
id

en
t.i

r

www.ourpresident.ir


 

 

183

هـائی درصـدد    شـکیل کـار گـروه   افراد مذکور بعد از بازگشت به کشور با ت
  . نظارت بر تخلفات انتخاباتی برآمدند

ریزی جهت اعزام گروهی از خبرنگـاران بـه آمریکـا جهـت      برنامه) 19
هـای الزم در راسـتای نظـارت بـر رونـد انتخابـات ریاسـت         ارائه آمـوزش 

  . جمهوری به نیابت از آمریکا
ر ایـران مبنـی   های خارجی د اظهارات برخی از مسئولین نمایندگی) 20

  . بر انتظار حوادثی غیر منتظره در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری
اانتشار اخبارکذب در خصوص سیستم شنود تلفن همراه در ایـران  ) 21

های آن ، در این مورد شرکت نوکیا زیمنس که تجهیزات شـنود   و توانمندی
های  ربوط به قابلیترا به ایران فروخته است اقدام به ارائه اطالعات کذب م

  . سیستم شنود ایران نمود 
و اقدامات بیگانگان علیـه جمهـوری اسـالمی ایـران پـس از       رویکردها

  : خرداد عبارتند از 22انتخابات شکوهمند 
  تضعیف جایگاه والیت فقیه  -1

موضوع جزءرویکردها و اهداف اولویتی بیگانگان علیـه جمهـوری    این
م توجـه برخـی از جریانـات سیاسـی بـه      اسالمی ایران محسوب شده و عد

بـه ویـژه پـس از خطبـه هـای      (فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری
مستمسک و بستر مناسبی جهت دامن ) 29/3/88تاریخی نماز جمعه مورخه 

در همین راستا . از سوی بیگانگان را فراهم نموده است ورزدن به مساله مذک
میان نظـرات مقـام معظـم رهبـری بـا       تالش مذبوحانه مبتنی بر القاء شکاف

بـه صـورت گسـترده از سـوی دسـتگاه تبلیغـی       ) ره(نظرات حضرت امـام  
  . دشمنان صورت می گیرد 

ایجاد انشقاق در صفوف یکپارچه ملت و تضعیف حمایـت مردمـی    -2
w  از اصول و آرمانهای انقالب اسالمی؛ 
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ــ -3 ـــگستـ ـــای اختــــرش فضـ یان جریانـــات، احـــزاب و ـالف مـ
  ای سیاسی؛ ه شخصیت

به چالش کشاندن مشروعیت نظام جمهوری اسـالمی ایـران وطـرح     -4
  ادعاهای درزمینه عدم برخورداری نظام و مسئولین از حمایت مردمی؛ 

تالش جهت اثبات ناکارآمدی نظام در ایجاد دموکراسـی، برگـزاری    -5
  های اخیر و رعایت حقوق بشر؛  انتخابات سالم، مقابله با بحران

بر ضرورت حضور بیگانگان و ناظرین انتخاباتی در جمهوری  تاکید -6
ایـن موضـوع طـی    (اسالمی ایران جهت تضمین سالمت برگزاری انتخابات 

سالهای اخیر در دستور کار جـدی کشـورهایی چـون آمریکـا و انگلـیس و      
  .) گروهکهای وابسته؛ مانند نهضت آزادی قرار گرفته است

  
  گان اظهارات مداخله جویانه بیگان: ج

از اظهارات مداخله جویانه مقامات سیاسی و اطالعاتی آمریکا پس از  برخی
  : انتخابات عبارتند از

معرفی اراذل اوبـاش و دارای مشـکالت اقتصـادی و اجتمـاعی بـه       -1
هـای داخلـی از سـوی     های مطلوب در راستای ایجاد بحـران  عنوان پتانسیل

  رئیس سابق سازمان سیا 
ضـرورت توجـه بـه    "طال انتخابـات بـه بهانـه    تاکید بر ضرورت اب -2

  ؛ "های معترضین و رعایت اصول و ضوابط دموکراسی در انتخابات  خواسته
خط دهی برای الگـوبرداری از نقـش جوانـان در جریـان پیـروزی       -3

برداری از پتانسیل  و بازسازی شرایط جهت بهره 57انقالب اسالمی در سال 
   مذکور در راستای مقابله با نظام؛

اعزام و فعال نمودن عوامل خود تحت عناوین خبرنگاران افتخـاری   -4
w  و آزاد پس از بازگشت خبرنگاران خارجی؛ 
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ماننـد  (هـای اینترنتـی   آموزش نافرمانی های مدنی از طریـق سـایت   -5
  ؛ )سایت گذار؛ وابسته به مؤسسه خانه آزادی و سازمان سیا

  اغتشاشات خیابانی  حمایت برخی مقامات آمریکایی و اروپایی از -6
صدور قطعنامه از سوی کنگره آمریکـا در حمایـت از آشـوبگران و     -7

  محکومیت نظام 
ای و اینترنتی و ایجاد محـیط سـایبر و    های رسانه فعال نمودن شبکه -8

مجازی جهت القاء اخبار موردنظر، تحریک مردم بـه حضـور در تجمعـات    
عول و غیرواقعـی در مـورد آمـار    انتشار اخبار مج غیر قانونی و اغتشاشات ، 

  . کشته شدگان
اصرار بر معرفی آشوبگران به عنوان مردم معترض و قرار دادن آنهـا   -9

  . در مقابل نظام
بـا  ) متهم؛ آقای رضا رفیعـی  ( 88ارتباط یکی از عناصر فعال ستاد -10

 دفتر ویژه امور ایرانیان در دبی و خانم جیلیان برنز به عنوان افسر اطالعـاتی 
هـای   آمریکا؛ارسال اخبار و گزارشات مربوط به اغتشاشات از طریق سـایت 

. منطقـه اینترنتی و همکاری با سرویس اطالعاتی یکی از کشـورهای عربـی   
ای آمریکایی؛مبـادرت بـه    نامبرده ضمن برقراری ارتباط با مؤسسـات رسـانه  

از اخذ تحلیل های متناسب با رویکرد بیگانگان و مغایر بـا اصـول انقـالب    
برخی مسئولین سابق کشور نموده و اطالعاتی در خصوص تاثیرات تحـریم  

بیگلـری از   نازیها از مسائل مربوط به جریانات انتخاباتی را در اختیارخانم 
  . قرار داده است ) VOA(صدای آمریکا 

هـای مـاهواره ای؛ جریـان     بـه شـبکه    پس از محدودیت دسترسی -11
ده شد و بـه منظـور تسـهیل اسـتفاده از     اطالعات به سمت اینترنت سوق دا

مطالب اینترنتی، نرم افزار پیشرفته ترجمه انگلیسی به فارسـی و بـالعکس را   
برای استفاده عمومی در اختیار کاربران ایرانی قرار دادند به گونه ای کـه بـا   

هـای انگلـیس را بـه     توانند مطالب سایت افزار کاربران می استفاده از این نرم
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این اقـدام بـه منظـور دسترسـی کـاربران      . دانده و مطالعه کنند فارسی برگر
مرتبط )  BBCخصوصاً سایت ( ایرانی به حداکثر اطالعات به زبان انگلیسی 
  . باشد  های جدی می با بحران تمهید شده هر چند که دارای کاستی

ای که امکـان دیـدن    افزاری به گونه ترین امکانات نرم ارائه پیشرفته -12
ز طریق یک رایانه با خطوط تلفنی و مودم و اینترنت با سرعت پـایین  فیلم ا

های مورد نظر در  را فراهم کردند تا مرتبطین خود با حداقل امکانات از فیلم
  . خصوص اغتشاشات استفاده کنند 

هـای متعلـق بـه هـر دو جریـان موجـود در کشـور و         هک سایت -13
هـای متعلـق بـه برخـی      سایت های مربوط به مسؤلین نظام ،  همچنین سایت

در ایـن  . توسط بیگانگان جهت تشدید جـو بـدبینی داخلـی   ... کاندیداها و 
اقـدام  ... ) شرکت شـاتل و  ( مورد در برخی موارد از طریق مجاری داخلی 

ای از عوامل خارجی به چشم نخورد و کامالً به نـزاع   به هک نموده تا نشانه
  . داخلی تبدیل شود

کت آمریکـایی فـیس بـوک در راسـتای تسـهیل      فعال نمـودن شـر   -14
ایـن  . ارتباطات میان کاربران ایرانـی و سـایر کشـورها در خصـوص ایـران     

شرکت با استناد به این که بسیاری از مردم جهان از فیس بوک بـرای مبادلـه   
کنند، نسـخه آزمایشـی    اطالعات درباره سرنوشت انتخابات ایران استفاده می

زبانان از آن بـه زبـان مـادری خـود      کرده تا فارسی خود را ارائه ارسیزبان ف
  . استفاده کنند

های وابسته بیگانه شماره تلفنها،  در دوره اغتشاشات؛ برخی سایت -15
نامهای کاربری و واژه های رمز را به صورت مجانی در اختیار کاربران قرار 

فراد، از دادند تا در صورت قطع کامل خدمات اینترنتی در ایران، مرتبطین و ا
   .کنند تفادهآپ اس طریق این تلفن ها بتوانند از اینترنت دایل

در راستای افزایش آمـوزش دادن اطالعـات مربـوط بـه مبـارزات       -16
خشونت آمیز و مبارزات مسالمت آمیز، حجم عظیمی از این آموزش هـا در  
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تا در این راس. ایام اغتشاشات ،بر روی اینترنت به زبان فارسی منتشر نمودند
  : دو دسته مطالب قابل دستیابی است

: مطالب مربوط به آموزش روش های اعتراض خشونت بار مانند ) الف
ساخت بمب دارای کنترل از راه دور و بمب های ساعتی، روش مبـارزه بـا   
نیروهای ضد شورش، روشهای مضروب ساختن پلیس، ساخت اسپری های 

  خصات کامل افراد بسیجی گاز اشک آور در خانه، جمع آوری و انتشار مش
: مطالب مربوط به آموزش روش های اعتراض مسالمت آمیز مانند ) ب

پاشـیدن رنـگ    تالش برای تهیه سی دی و یا بلوتوث صحنه های مورد نظر
سبز بر روی عکس ها و تبلیغات حکومتی، روشن نمودن چراغ اتومبیل هـا  

وم شـعار دهـی بـر    در ساعات اولیه غروب به نشانه اعتراض، توصیه به تـدا 
  . ها پشت بام
حضور یک وکیل آلمانی مرتبط با کانون وکالء در داخل کشـور و   -17

  . استقرار در یکی از هتلهای واقع در کانون اغتشاشات
ها در تجمعات غیر قانونی خیابـانی   حضور مستقیم برخی دیپلمات -18

ی آور و جمــع) از قبیــل برخــی ســفرای کشــورهای اروپــایی و انگلیســی (
اطالعات توسط برخی از مرتبطین سفرا با حضور در تجمعات غیر قانونی و 

گیـری بـا ظـاهری مبـدل کـه       نیز حضور معاون سفیر فرانسه در مراکـز رای 
  در پرونده موجود است؛  نمستندات آ

مساعدت و حمایت مالی آشوبگران و گروهکهای ضد انقـالب از   -19
لیسی و اعطاء ویزا و پناهندگی سوی برخی کشور های اروپائی از جمله انگ

  به عناصر اغتشاشگر؛ 
برداری از کارمنـدان محلـی توسـط برخـی سـفارتخانه هـای        بهره -20

  آوری اطالعات و القاء اخبار موردنظر؛  اروپایی جهت جمع
فعال بودن دونفر از کارمندان محلی آلمان در جهت تـالش بـرای    -21
  ل سازمان ملل متحد به کشور آوری امضاء به منظور مسافرت دبیر ک جمع
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  . اندازی اعتصاب در کشور تالش جهت راه -22
ارمندان محلـی  ـار به کـ ـآوری اخب عـوزش تخصصی جمـه آمـارائ -23
  . در آلمان
ای توسـط متهمـه خـانم کلیوتیـد      آوری اطالعات بطور شبکه جمع -24
د از اغتشاشـات و نیـز القـاء ضـرورت اعتصـاب در نـز      ) تبعه فرانسه(ریس 

  .  10/4/88مخاطبین برحسب اعترافات نامبرده در مورخ 
آمیز در خارج از کشور توسط برخـی   حمایت از تجمعات اعتراض -25

  کشورهای اروپائی 
تهدید به فراخوانی سفراء اروپائی جهت اعمال فشار بـر کشـور و    -26

  افکار عمومی 
  . تهدید به افزایش تحریم علیه جمهوری اسالمی -27
دور ویــزاء بــرای دولتمــردان جمهــوری ـاد محــدودیت صـــایجــ -28

  . اسالمی ایران
های اطالعاتی رژیم صهیونیستی منابع  در زمان اغتشاشات سرویس -29

اند قصد دارند با آنها درخصوص انتخابـات   خود را فراخوانده و اعالم نموده
تگان عالوه بر این موارد در هنگام اغتشاشات دو نفر از وابس. گفتگو نمایند 

و در  هبه سرویس اطالعاتی اسرائیل در صحنه های درگیـری دخالـت داشـت   
دو نفر متنفذ نیز در تمـامی شـب   . ها مشارکت نموده اند  آتش زدن اتوبوس

های اغتشاش تا آخرین ساعات شب در صحنه اغتشاشات حضـور یافتـه و   
  . اند  آوری اطالعات پرداخته به جمع
ویـژه انگلـیس ،آمریکـا و برخـی از      اقدامات سیاسی بیگانگان بـه  -30

سـازی و ایجـاد امیـد     کشورهای اروپایی کامالً در راستای تشدید، برجسـته 
در . ها و سرعت بخشی بـه آن بـوده اسـت    برای ادامه اغتشاشات و اعتراض

این راستا به لحاظ دیپلماتیـک اقـدامات نامتعـارف قابـل تـوجهی صـورت       
  : رار زیر است ترین محورهای آن به ق پذیرفته که اصلی
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جویانه از سوی آمریکا، انگلـیس   اعالم مواضع و صدور بیانیه مداخله -
. و رژیم صهیونیستی در خصوص شرایط و وضعیت پس از انتخابات ایـران 

قـانونی در   ابراز نگرانـی از وقـوع بـی   : در این اظهارات به موضوعاتی مانند 
 رردی بـا حاضـران د  گران، اظهار همد انتخابات و فشار حکومت به اغتشاش
گران، ضـرورت   ها و سرکوب اغتشاش اغتشاشات، محکومیت موج بازداشت

رسـانی بـه تظاهرکننـدگان در     بازشماری آراء و اعالم آمـادگی بـرای یـاری   
  . های خود اشاره شده است نمایندگی

های تظاهرکننده علیـه جمهـوری    پیمائی و کمک به گروه ارائه مجوز راه  - 
  . های ایران در کشورهای مختلف جهان مقابل نمایندگیاسالمی ایران در 

های  گران با اعالم باز بودن درب سفارتخانه حمایت علنی از اغتشاش -
  گر  برخی کشورهای اروپائی بر روی عوامل اغتشاش

صدور بیانیه و سازماندهی تظاهرات از سوی برخی احـزاب سیاسـی    -
ت سیاسی در میان کشـورهای  اروپائی و تالش برای یکپارچه کردن اعتراضا

   1اروپائی علیه جمهوری اسالمی ایران
  

ات ـدفاعی رخواست وـن کیفـرب در متـغ اتهامات: ه
  دادگاه  چهارمین درمتهمان 

دنبال پخش برنامه های تلویزیون غیر قانونی که از محل ستاد قیطریه منتشـر   به
مشغول تبلیغات می شد و برخالف قانون انتخابات حتی در ساعات رای گیری 

انتخاباتی بود و بدتر از آن، اینکه ارتباط مستقیمی بین ایـن شـبکه و تلویزیـون    
و عمـالً ایـن سـتاد را بـه مجموعـه ای       بـود  استعماری بی بی سی برقرار شده

  .تبلیغاتی در اختیار دستگاه تبلیغاتی رژیم انگلیس درآورده بود

                                                 
پرونـده کودتـای    به اتهامات متهمان یدگیجلسه رس یندوم یفرخواستک:فارس  یخبرگزارـ 1
  88/ 18/5ملیمخ
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یریه بـا پروفسـور جـان    حسین بش": حجاریان در این زمینه می گوید آقای
کین مرتبط بوده و مالقاتهایی داشته است وی کتـب زیـادی دربـاره گـذار بـه      

  . "ا اهداف بنیادسوروس همنوایی دارددمکراسی نوشته که به لحاظ محتوایی ب
محترم دادگاه مستحضرند که آقـای بشـیریه یـک فـرد الئیـک،       ریاست

کنفرانس مسـتهجن بـرلین    آمریکا نشین و آقای علوی تبار از متهمان نمایش
است و جان کین رابط سرویس اطالعاتی جاسوسـی انگلـیس و از هـدایت    
کنندگان برنامه های کودتای مخملی است حال چگونه این افراد تئوریسـین  

پیروی از بنیانگـذار جمهـوری اسـالمی مـی شـوند خـود        عییک حزب مد
  .موضوعی در خور تامل است

  :صفائی فراهانی آقای
اوده با اساتید خارج از کشور و دریافـت گزارشـهای اینترنتـی    و مر تماس

دانشگاههای معتبر که بعضی از آنها برای بعضی از کشورها مثل ایـران صـفحه   
مخصوص ایجاد می کنند و آخرین تحلیل های خود را روی شبکه اینترنت می 
گذارند و برای کسانی که به زبـان انگلیسـی تسـلط دارنـد، مـی توانـد خیلـی        

یرگذار باشد چون مأخذ یک دانشگاه معتبر است و نویسنده و تحلیل گر یک تاث
فرد شناخته شده در سطح بین الملل ،مضاف برآنکه این تحلیل ها مثـل کتـاب   
طوالنی نیست و یک تجزیه و تحلیل دو یا سه صفحه ای اسـت کـه بـه ظـاهر     

  .دهدتغییر  ملتحلیل دانشگاه است ولی می تواند سیر فکری افراد را کا

  اصالح طلبان حاضر به ظالمانه ترین تقاضاهای غرب بودند : ابطحی
  : محترم دادگاه ریاست
دل دادن به حمایت بیگانگان و امتیـاز دادن بـه دشـمنان ملـت      موضوع

ایران برای تسویه حساب های داخلی به جفای حزب مشارکت در موضـوع  
  . انرژی هسته ای محدود نمی شود
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شـارکت آقـای محسـن میردامـادی در دوره     دبیر کل حـزب م  عملکرد
تصدی ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلـس ششـم نمونـه دیگـری از ایـن      

دراین مورد محمد علی ابطحی رئیس دفتـر و معـاون   . عملکرد خائنانه است
  : پارلمانی وقت رئیس جمهور در بازجویی های خود چنین می نویسد

تـرین وجـه و   بی هویتی اصالح طلبان در سیاست خـارجی شـاخص   "
از هیچ دریوزگی برای جا انـداختن خـود در   . بارزترین خصوصیت آنها بود

غربیها اگر ظالمانـه تـرین تقاضـاها را هـم     . برابر غرب فروگذار نمی کردند
داشتند حاضر به انجام آن بودند و بدتر اینکـه در مـواردی پـیش بینـی مـی      

د را هماهنـگ  غرب چه خواسته ای می طلبد پیشـاپیش آنهـا خـو    هکردند ک
  . اوج این قضایا در مجلس ششم بود. نشان می دادند
سیاست خارجی گویا جزئی از وزرات خارجه غرب بود کـه   کمیسیون
بند و بار آن روز را هم مورد مالمت قرار می داد و  خارجه بی یکسره وزارت

بقول آقای کروبی که یکبار می گفت که اعضای کمیسیون خـارجی مجلـس   
که صحبت می کنند در مورد خوبی روابط با آمریکا حرف مـی  با هر هیئتی 

  ". اگر آن کشور خودش ضد آمریکایی باشد تیزنند، ح

  و زمینه سازی برای سخنرانی نماینده بنیاد سوروس در ایران  تاجزاده
ســوروس از نهادهــای پوششــی ســازمان ســیا بــرای مداخلــه در  بنیــاد

ت خـورده را تابحـال راه   کشورها، که چند کودتای مخملی موفـق و شکسـ  
مشـاور ارشـد یـا    . اندازی کرده است برای جنابعالی و مردم ناشناخته نیست

به عبارتی نماینده این بنیاد در ایران فردی است به نام یحیی کیان تاجبخش، 
ایشان فرزنـد کارمنـد دفتـر فـرح دیبـا      . متهمان حاضر در دادگاه است زکه ا

در انگلستان و سپس در آمریکـا بـزرگ   همسر شاه معدوم بوده و از کودکی 
شده پس از ورود به ایران توسط آقای مصطفی تاج زاده به دفتـر ایشـان در   

  : وزارت کشور دعوت می شود وی می گوید
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وقتی برای سخنرانی به دفتر آقای تاج زاده دعوت شـدم چـون هنـوز    "
نیدن تازه به ایران آمده بودم و فارسی خوب نمی دانستم فکر کردم برای شـ 

سخنرانی دعوت شده ام نه برای انجام سخنرانی، بدون آمادگی به آن جلسه 
باال  انفر از مدیران وزارت کشور هم آمدند، آقای تاج زاده مر 12 -10رفتم، 

من با تعجب مجبور شـدم سـخنرانی   . نشاند و از من خواست سخنرانی کنم
سایر مـدیران بـا    با کمال تعجب دیدم آقای تاج زاده و. کوتاهی داشته باشم

سرعت و دقت همه سخنرانی مـرا یادداشـت مـی کننـد، از آقـای تـاج زاده       
فـردا   تپرسیدم چرا اینقدر یادداشت از صحبت من بر می دارید، ایشان گفـ 

   ". همین سخنان شما را خیلی بهتر در جایی سخنرانی دارم مطرح می کنم

  اد سوروس آشنا شدم به واسطه ناصر هادیان با نماینده بنی: سعید حجاریان
حجاریان دیگر متهم این جریـان در خصـوص نحـوه ارتبـاط بـا       سعید

به واسطه آقای ناصر هادیان اسـتاد دانشـکده   ": موسسه سوروس می گوید 
آشـنا و دو  ) کیان تاج بخـش (حقوق دانشگاه تهران با نماینده بنیاد سوروس 

دیدارهای به عمل  حجاریان می افزاید در."مرحله نیز با وی مالقات نمودم 
قرار بود سازمانهای غیر دولتی را در ایـران فعـال کنـیم ونیـز یکـی از       دهآم

اهدافمان قدرتمند نمودن جامعه مـدنی بـود و قـرار بـود از تجـارب بنیـاد       
: وی همچنین مـی افزایـد   .سوروس در جهت انقالب رنگی استفاده نمائیم 

 ورقمن داد و من پس از تدر جلسه اول آقای تاج بخش کتاب پانتام را به "
احساس کردم که جای آن در کتب درسی دانشـگاهی خـالی اسـت و از او    
خواستم که آن را ترجمه نماید تا از آن در دروس دانشگاهی استفاده نمـائیم  
در جلسه بعد هم قصد مطالعه در خصوص سـرمایه اجتمـاعی در ایـران را    

  . "داشت که مقدمات آن را فراهم کردیم 
مد گسترده بعضی اعضای مرکزی حزب بـه آمریکـا و اقامـت    و آ رفت

مستمر در آنجا، شرکت فراوان این اعضـاء در کنفـرانس هـای بـین المللـی      
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تدارک دیده شده توسـط موسسـات پوششـی سـازمان سـیا در کشـورهای       
حضور نظریه پردازان کودتای مخملی و تحریک کنندگان تعارضات .مختلف

کین انگلیسی مشهور به وابستگی بـه دسـتگاه   جان  یرملت ها با دولت ها نظ
جاسوسی انگلیس و هابرمارس در ایران و مالقات با بعضی اعضای مرکزی 
حزب مشارکت و القائات فکری به آنان در کنـار ضـعف هـای اساسـی در     
. علوم انسانی دانشگاهها که غالباً متکی به اسناد ترجمه شده وارداتـی اسـت  

دین انقالب را به بطور کامل از آبشـخورهای  احزابی مانند مشارکت و مجاه
زالل اعتقادی و منابع اصیل اسالمی بریده و از این احـزاب مجموعـه هـای    
بسیار آسیب پذیر ساخته است که می تـوان بـا کـوچکترین تغییـر آنـرا بـه       

  . جهات خطرناک سوق داد

  و مذاکره با جان کین برای انقالب مخملی در ایران  حجاریان
حجاریان عضو مرکزیت حزب مشارکت در پاسـخ بـه ایـن    سعید  آقای

سئوال که تردد جان کین به ایران و مالقات بـا برخـی احـزاب در راسـتای     
قطعاً پروژه دموکراتیزه کردن ": جامعه مدنی چه توجیهی دارد پاسخ می دهد

اینطور فکر می کننـد کـه تکنیـک هـای انقـالب      . ایران به سبک غربی است
   ". اها کارگر افتاده در ایران نیز قابل پیاده شدن استرنگی که در بعضی ج

پاسخ به سئوال دیگر مبنی بر اینکه آیـا از تئوریهـای جـان کـین در      در
  : راستای انقالب رنگین اطالع دارید آقای حجاریان پاسخ داد

جان کین فقط درباره فاز اول این پروژه با من صحبت کرد کـه همـان   "
های آن است اینکه کسی که سی سـال در ایـران   جامعه مدنی و تقویت نهاد

نبوده است و بیشتر از ایرانی بودن یـک آمریکـایی بـوده اسـت، یکبـاره بـه       
عنوان مشاور ارشد یک بنیاد استعماری از راه می رسد و در عالیترین سـطح  

w  . حزب رسوخ فکری می کند مسئله کوچکی نیست یک
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ر ایرانی در انتخاب فکـر  افراد مرکزیت حزب مشارکت نیز مانند ه البته
و اندیشه و دنباله روی از هر مکتب آزاد هستند، ولی اینکه حزب و جریانی 

ای را با همـین ادعـا    باشد و عده) ره(مدعی پیروی کامل از اندیشه های امام
جذب کند ولی در یک تناقض آشکار اندیشـه خـود را از جریانـاتی کـامال     

نیاد سوروس یا بشـیریه بگیـرد نـوعی    مانند ب)ره(معارض فکر و اندیشه امام
  . فریبکاری و اغواگری قابل پیگرد است

می شود مرتباً با انتقاد از مسئوالن عالی نظام، آه و افسـوس کشـیدن    آیا
ناله سرداد، آنگاه زمام فکر خود را بـه  ) ره(بخاطر دور شدن آنان از مرام امام

ندیشـه امـام   آقای کیـان تـاجبخش کـه کـوچکترین تناسـب و تقـارنی بـا ا       
  ندارد سپرد؟ ) ره(خمینی

  محترم دادگاه؛  ریاست
تاجبخش چند روز پیش به کارشناس پرونده خود اظهار مـی دارد   آقای

من تا به حال کلمه اهللا را بر زبانم جاری نکرده بودم و از گفـتن ایـن کلمـه    
احساس عجیبی برای من دست می دهد، آنگاه بـا ابـراز عالقـه از بـازجوی     

ت و نماز می آموزد و بحمد اهللا اینـک از روی کاغـذ نمـازش را    خود طهار
می خواند، چگونه اعضای مرکزیـت حزبـی کـه ادعـای فرهیختگـی دارنـد       
القائات فکری و ایدئولوژیک فرد ناآشنا با همه مبانی و ارزشهای اسـالمی و  
یا فرد دیگری راکه قبال نام برده شد می پذیرند، ولی در مقابل پذیرش افکار 

جسته ترین دانشمندان اسالمی که در ابعاد بین الملـل شـناخته شـده انـد،     بر
شدیداً مقاومت می کنند و به جای اینکه خط مشی خود را از رهبـران ملـی   

همـین نـوع انحرافـات و    . شـوند  خود فراگیرند به چنین افرادی متمسک می
ء واگرایی نسبت به اندیشه خودی و وابستگی به فکر غربی وارداتـی، منشـا  

اعتناء نخبگان  لخطاهای جبران ناپذیر میدانی و قرار گرفتن ظرفیت های قاب
در مقابل همه اصالت های نظام و زمینـه سـاز شـکل گیـری آشـوب هـا و       

  . تمردهاست
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نشست و برخاستهای مفصل و بیش از انـدازه سـران حزبـی بـا      سطح
مسـتقل   سفرا و نمایندگان کشورهای بیگانه که پیش از این در تاریخ احزاب

ایران به هیچ وجه مرسوم نبوده است، و تماس های گسترده عناصـر مرمـوز   
و وابسته به سرویس های اطالعاتی بیگانه، باعناصر مهـم وتشـکیالتی ایـن    

  1.احزاب با استنادات کافی مشهود است
  
  
  
  
  
  

                                                 
  3/6/88دادگاه     خبرگزاری فارس  درچهارمینکیفرخواست ودفاعیات متهمان ـ 1
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  نتیجه گیری
  
  

اسـالمی  روند تحوالت پس از انتخابات واقدامات هدفمند دشمنان انقـالب  
در مواجهه با نظام اسالمی نشان داد که آمریکا و انگلـیس و دیگـر متحـدان    
آنها پیچیده ترین نسخه جنگ نرم را برای شکسـت نظـام اسـالمی بـه کـار      
گرفتند و در این مسیر تمامی ظرفیت سخت افزاری و نرم افـزاری و اعتبـار   

رخی از فعـاالن  سیاسی خود را به میدان آوردند تا در پروسه ای مشترک با ب
سیاسی داخلی و با اتکا به هیجان اجتماعی توده های مـردم کـه در جریـان    
رقابتهای انتخاباتی به اوج رسیده و با فراخوان نامزدهای شکست خورده در 

انقالب اسـالمی را در   "طومار"انتخابات به صحنه آمده بودند، به زعم خود 
  .هم بپیچند

روند می توانسـت نقطـه ثقلـی باشـد     بدون تردید پیروزی آنان در این 
برای کشورهای غربی که با اتکا به آن سایر مسـائل و معضـالت منطقـه ای    

اما روشـنگری مقـام معظـم رهبـری و حضـور بـه موقـع        . خود را حل کنند
نیروهای انقالب در صحنه که بـه ریـزش عممیـق و گسـترده ای در حـوزه      

شمنان انقـالب اسـالمی را   فعاالن و حامیان داخلی جریان آشوب انجامید، د
در وادی تحیر و سرگشتگی فرو برد و آنان را ناچار کرد تا یکبـار دیگـر بـا    
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دولت جمهوری اسالمی همچون یک قدرت برتـر منطقـه ای بـه مـذاکره و     
سـرمایه گـذاری   . معامله بنشینند اما به طور طبیعی این پایـان مـاجرا نیسـت   

میلیـون دالر بـرای پنتـاگون     55آمریکا در این حوزه که حتی به اختصـاص  
برای مدیریت جنگ رسانه ای علیه ایران انجامیـد، نشـان مـی دهـد کـه در      
آینده، تالشهای اصلی دشمنان انقالب اسـالمی در ایـن حـوزه گسـترده تـر      

اگر چه در حوزه مقابله نظـامی نیـز موضـوع ایـران از اهمیـت      . خواهد بود
  .وحساسیت خاص خود برخوردار است

طبیعی تجربیات نیروهای انقالب و آمادگی آنها برای مقابله ولی به طور 
با دشمنان در عرصه های مختلف سیاسـی، نظـامی و فرهنگـی سـبب شـده      
است که در این عرصه نیز به عنوان نقطه قوتی برای نظام اسالمی و الگویی 
موفق در مواجهه با گسترده ترین و پیچیده ترین شکل جنـگ نـرم دشـمنان    

  .سیاسی تعبیر شود علیه یک نظام
هوشمندی وآمادگی نیروهای مدافع انقالب در این عرصه سبب خواهد 
شد تا با تمرکز بر حوزه های داخلی و طراحی اقـدامات آفنـدی مبتنـی بـر     

نـوین بـرای تعمیـق و     "فرصـتی "نیـز بـه    "عرصـه "الزامات جنگ نرم این 
  .گسترش هر چه بیشتر دامنه نفوذ انقالب اسالمی تبدیل شود 

  
  اهللاءانشا
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