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   معمار كبير انقالب اسالمي
  ):ه الزكيهقدس اهللا نفس(حضرت امام روح اهللا 

نبايد ما فراموش كنيم كه در جنگ با آمريكا «
هاي آمريكا ما در جنگ با آمريكا و تفاله. هستيم

هايي كه قالب زدند خودشان را ، اين تفاله)هستيم(
بايد هر يك از . و ما غفلت كرديم، االن هم هستند

اينها را شناسايي كنيد و به دادگاهها معرفي كنيد، 
ا ـاينه. ش بزنندـك جايي را آتيننشينيد كه باز 

خواهند خرابي كنند كار ندارند به اين كه كي مي
خواستند كه اين منافقين  اينها مي... .كشته بشود وكي از بين برود، دشمني خصوصي هم با هيچ كدام ندارند

نه بسياري از جوانهاي ما را منحرف كنند آزادا هم آزاد بيايند توي مردم و بعد از يك سال ديگر بسياري از
جهت نيست  بي! خواهند مخفيانه انجام بدهند، آزادانه انجام بدهند، براي اينكه، آزادي استكارهايي كه مي

امام مظلوم ما به شهادت . زنندميزنند و كف ميكه در آن نطقهاي با اجتماع زياد روز عاشورا سوت 
زنند فر آدمي كه با آنها دوست است كف ميرسيده، روز شهادت امام مظلوم ما، پاي نطق و سخنراني يك ن

خط اين بود كه اصال آمريكا منسي بشود، يك دسته شوروي . برندكشند و آمريكا را از ياد ميو سوت مي
زدند و كف گذاشتند، سوت ميه اهللا اكبر را كنار ميـك دستـردند تا آمريكا منسي بشود، يكميرا طرح 

  1... اين بود كه اين قضيه مرگ بر آمريكا منسي بشودخط . زدند آن هم روز عاشورامي
ن ـها بدون اينكه از طرف وزارت كشور اجازه داده شده باشد، ايراه افتادن در كوچه و محله

واي انتظامي و نظامي و پاسداران و بسيج و تمام ـت و قـاس) رامـح(رم ـت و محـراف اسـانح
  2.دها بكنني كه جلوگيري از اين مفسدهاند به تكليف الهاند، شرعا مكلفملت موظف

بر قواي مسلح اسالمي از ارتش، سپاه و بسيج و ساير قواي نظامي و انتظامي تا نيروهاي مردمي 
 هاخس و خاشاكايران عزيز را از اين ... در جبهه و پشت جبهه است كه چون سيلي خروشان 

  3.پاك نمايند و بدانند كه نيروي ايمان پيروز است
اينها از اسالم هيچ اطالع ندارند، و به حسب ؛ يي كه االن در ايران مشغول فتنه هستنداينها

و ملت ما ! امريكا هستند ولو اينكه اسمشان برخالف است ، اينها مرتبط بافهممآنطوري كه من مي
خودشان در همين سيل جمعيت ايران منحل بايد اينها را رد بكنند و اعتنايي به آنها نكنند، و 

   4»اهند شدخو

                                                 
  29ص-15ج )ره(صحيفه امام -  1
  417ص  -14ج همان  -  2
 241ص  -15همان، ج  -3
 471ص-6ج همان -  4
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  مقام معظم رهبري
  ):مدظله العالي( ايهحضرت آيت اهللا العظمي امام خامن

ي اصلي اين است كه مردم در يك  مسئله
حركت عظيمي، در يك انتخابات پرشورِ 

نظيري حضور پيدا كردند و اين  خوبِ كم
اين . رأي باال را توي صندوقها ريختند

ال انتخابات، نظام را كه در اين يكي دو س
درپي پيشرفتهاي اقتصادي  اخير همين طور پي

المللي براي  و علمي و سياسي و امنيتي و بين
ي  خودش كسب كرده بود، در يك مرحله

دهد، بعد ناگهان  عالي از امتياز و آبرو قرار مي
گيرد  كنيم يك حركتي صورت مي مشاهده مي

! ي افتخارآميز براي نابود كردن اين حادثه
 .است اصلي اين  مسئله

انتخاباتي بود، عمومي هم بود، درست هم بود، اشكالي هم نتوانستند بر انتخابات بگيرند و 
ثابت كنند؛ حاال هي ادعا كردند، فرصت هم داده شد؛ گفتيم بيائيد، نشان بدهيد، ثابت كنيد؛ 

س رئي كهكند كه انسان ولو اين ي به قانون اقتضاء مييبندپا. نتوانستند، نيامدند؛ تمام شد
جمهوري را كه انتخاب شده است قبول هم نداشته باشد، وقتي براي قانون احترام قائل بود، 

  ... بايستي در مقابل قانون، خضوع كند
يعني انسان با . ريزي شده بود  قطعاً اين بلواهاي بعد از انتخابات، به نظر آدمهاي خبره و آگاه، برنامه

. گذارد، ميفهمد ور و با مسائل جهاني آشنا هستند، در ميان ميهر كسي از انسانهاي فهيم كه با مسائل كش
ريزي شده بوده و اين يك كار دفعي نبود كه بخواهيم بگوئيم يك   همه اين را ميفهمند كه اين كار برنامه

ريزي شده بود؛ از يك مركزي   مثالً دفعتاً كسي بلند شد حرفي زد؛ نه، اين كار برنامه. چيزي پيش آمده
  . شد يهدايت م

شعار طرفداري از قانون . دنكن د؛ يعني فضا را فضاي غبارآلود مينكن خب، اينها ايجاد فتنه مي
دهند، بعد كاري  شعار طرفداري از امام مي. دهند دهند، عمل صريحاً بر خالف قانون انجام مي مي
م اهانت بشود، به ي طرفداران آنها، يك چنين گناه بزرگي انجام بگيرد؛ به اما كنند كه در عرصه مي

  .عكس امام اهانت بشود
مجردي كه ببيند حرف او، هكند، ب آن كسي كه براي انقالب، براي امام، براي اسالم كار مي

اي عليه اين اصول به وجود بيايد، فوراً متنبه  گيريحركت او موجب شده است كه يك جهت
استقالل، « -شعار جمهوري اسالمي  ترين د كه از اصلينيدنشوند؟ وقتي ش چرا متنبه نمي. شود مي
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شود، بايد به خود بيايند؛ بايد بفهمند كه دارند راه  اسالمش حذف مي -» آزادي، جمهوري اسالمي
بينند در روز قدس كه براي دفاع از  وقتي مي. ري كنندكنند؛ بايد تب روند، اشتباه مي را غلط مي

ژيم غاصب صهيونيست و عليه فلسطين فلسطين و عليه رژيم غاصب صهيونيست است، به نفع ر
شود، بايد متنبه بشوند، بايد خودشان را بكشند كنار، بگويند نه نه، ما با اين جريان  شعار داده مي

كنند، رؤساي آمريكا و فرانسه و  بينند سران ظلم و استكبار عالم از اينها حمايت مي وقتي مي. نيستيم
ي تاريخي صد سال و  ر زمان كنوني، هم در دورههم د -انگليس و اينهايي كه مظهر ظلمند 

كنند، بايد بفهمند يك جاي كارشان عيب دارد؛  دارند از اينها حمايت مي -ي تا حاال  دويست ساله
اي  كند، توده طلب، از اينها حمايت مي ي آدمهاي فاسد، سلطنت بينند همه وقتي مي. بايد متنبه بشوند

كند، بايد متنبه بشوند،  طرب فراري از كشور از اينها حمايت ميكند، رقاص و م از اينها حمايت مي
  ...بايد چشمشان باز بشود، بايد بفهمند؛ بفهمند كه كارشان يك عيبي دارد
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  اولجلد  مقدمه
  

  »كند هاي آخرالزمان كراهت نداشته باشيد كه منافقان را نابود مي از فتنه«): ص(پيامبر اعظم
  ) 189، ص11كنزالعمال، ج(

 
تـرين  انتخابات دهمين دوره رياست جمهـوري اسـالمي ايـران، يكـي از بـه يادمانـدني      

با نيم نگاهي دوبـاره بـه ايـن    . انتخابات پس از پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي است
هاي متمايزكننده آن را از ديگر رويدادهاي سياسـي سـه دهـه    توان شاخصهانتخابات مي

  .پس از انقالب را مشخص نمود
شـور و شـوق   ) درصـد واجـدان شـرايط    85(سـابقه  حداكثري با نصابي بيحضور 

نظير در سطح جامعه، ورود همه بازيگران داخلي و خارجي اعم از احزاب انتخاباتي بي 
هـاي وابسـته   و ضدانقالب و قدرتهاي بيگانه و رسانه دورن نظام و حتي جريانات معاند

  .به رويدادهاي قبل و بعد اين انتخابات وجه تمايز اساسي آن است
كثريـت آنـان   حضور حماسي و حداكثري ملت مسلمان در اين انتخابات و رأي ا

هـا  از اين انتخابات در ذهـن » حماسه ملي«به گفتمان امام و انقالب، تصويري به نام 
  .كندتداعي مي

در مقابل براي تحركات وسيع برخي جريانات كه قبـل از انتخابـات در قالـب يـك     
آغاز شد و پس از انتخابات و روشن شـدن  » پروپاگاندي غيراخالقي«و » جنگ احزاب«
» فتنـه «ادامـه يافـت، نـامي جـز     » وبـآش«و » اتهام«اد شوم در قالب ـحكست اين اتـش
  .گذارد نتوامين

به شهادت تاريخ هميشه در پشت صحنه حوادث پرمخاطره كساني قـرار دارنـد كـه    
به زعم آنها شرايط موجـود  . بينندشرايط موجود را در خالف اميال و آرزوهاي خود مي

ه خواسته هاي شان كه يا مغـاير بـا نظـر جمعيـت     به آنها اجازه جوالن و نزديك شدن ب
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معاصرشان است و يا اينكه صالحيت و شايستگي رسيدن به آن خواسته را ندارند و يـا  
دهد، از اين رو زيركانه بـا آن بـه   اينكه از راه خالف در پي كامياب شدن هستند را نمي

به آشوب روي آورند  چنانچه اين دسته از افراد براي رسيدن به هدف. خيزندستيز برمي
هاي مشترك از آنها اسـتفاده ابـزاري   طلبي با تظاهر به پايبندي به ارزشو در اين آشوب

  .شودكنند فتنه متولد مي
دهد كـه ايـران   بررسي رخدادهاي پس از انتخابات رياست جمهوري دهم نشان مي

هـايي كـه   در گذشته ملـت . انگيز شدبه محض ورود به بحث انتخابات وارد فضاي فتنه
شان به باد فنا رفت و يا اينكه يا در چنگال فتنه گرفتار شدند و هستي اندهدرگير فتنه شد

شدند از توانستند فتنه را به بند بكشند و به راه خود ادامه دهند، آنهايي كه بر فتنه غالب 
از  اصول و برنامه هاي مشخصي تبعيت كردند و راه را براي عبور همراه با سالمت ديگـران 

تواند كمك شاياني به عبور از فتنه موجود شناخت اين مسئله مي. صحنه فتنه باز نگه داشتند
پرچمدار عبور موفق از ميدان فتنه بصيرت است كه در كنار بررسـي رفتـار خـواص و    . كند

  .مجهز شدن به آن مي تواند دشمن فتنه گر را بر زمين زند
است ) ع( المومنينفتنه حضرت اميرشايسته ترين شخص براي سخن گفتن و تبيين 

آن . چيني بـود گري و توطئهاش درگير با فتنه ماهه 9و  كه در دوران حكومت چهارساله
احسـب النـاس ان يتركـوا ان    «هنگامي كه آيه دوم سوره عنكبـوت  «فرمايد حضرت مي

ـ  ـيقولوا آمنا و هم اليفتنون؛ مردم گمان كردند همين كه گفتن يت اـم كفـ ـد ايمـان آوردي
يا رسول «: كردم سؤالنازل شد، از پيامبر » .ند و آزاد مي شوند و امتحان نمي شوندكمي
گيرنـد و اسـم آن را   فتنه چيست و به چه معناست؟ فرمود مثالً مردم رشوه مي) ص(اهللا

فتنـه وقتـي اسـت كـه     : گفتم از نظر اجتماعي به چه معناست؟ فرمود... گذارندهديه مي
مثالً تو با دشمناني كه من بـا آنهـا بـر سـر تنزيـل قـرآن       . ه باشدحقيقت دچار ابهام شد

اند و قرآن را قبول دارنـد  چون آنها مسلمان شده. جنگيجنگيدم، بر سر تأويل قرآن مي
  ».كننداما آن را به نفع خودشان تأويل مي

در انتخابات رياست جمهوري دهم حقيقت اين بود كه انتخابات قـانوني و صـحيح   
به روي چهـره حقيقـت خـاك    » تقلب«، اما فتنه گرها با ترويج دروغي به نام برگزار شد

موسـوي  ميرحسـين  . پاشيدند تا حقيقت به وضوح ديده نشود و آن را دچار ابهام كردند
خودش را پيروز انتخابـات   ءبا مصاحبه پيش هنگام و قبل از شروع و اتمام شمارش آرا
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اين روشـي بـود بـراي مخـدوش كـردن      . رودمعرفي كرد تا حقيقت بيشتر در ابهام فرو 
  .حقيقت كه پيشتر استكبار جهاني آن را در چند كشور ديگر آزموده بود

شـد، طالـب   اگر باطل از آميختگي با حق، خـالص مـي  «) ع(به فرموده حضرت امير 
فهنالك يستولي «. شوداما اختالط حق و باطل فتنه ساز مي» .گشتحقيقت سرگشته نمي

وينجواالذين «و  ».كندوليائه؛ آنجاست كه شيطان بر دوستانش غلبه پيدا ميالشيطان علي ا
  ».يابنداند نجات ميسبقت لهم من اهللا الحسني؛ كساني كه مشمول لطف خداوند شده

: فرمايددرخصوص پيچيدگي و نامحسوس و مخرب بودن فتنه مي) ع( موال علي
در . سـازد كند، بـا خبـر مـي   آورد و هنگامي كه پشت ميفتنه در شكل حق روي مي«

مانند گردبادهـا بـه بعضـي    . شودحال آمدن ناشناخته است و به گاه رفتن شناخته مي
مشـخص  ) ع(از فرمايش حضرت اميـر  » .گذردكند و از بعضي ميشهرها اصابت مي

اسـت كـه بـه سـبب ناپيـدا بـودن در زمـان        پديده بسيار خطرناكي» فتنه«شود كه مي
با آن بسيار سخت است و قادر است هدف گذاري شده هجمه پديدار شدن برخورد 

اي كه انتخابات ايران را در بر گرفت نيز فتنه. بياورد و فقط نقاط هدف را ويران كند
گونه بود هنگامي كه در آستانه انتخابات در شـرف تكـوين بـود كسـي گمـان      همين
ها هـدفي  از بين ده. تاي است كه در راه اسهاي مشهود عالئم فتنهبرد كه نشانهنمي

  .توانست مورد هجمه قرار دهد اهداف انتخاب شده را مورد هجوم قرار دادكه مي
انمابدء وقـوع  «: فرمايدهاي فتنه را اين چنين بيان ميريشه) ع(المومنينحضرت امير

الفتن، اهواء تتبع و احكام تبتدع يخالف فيها كتاب اهللا و يتولي عليها رجال رجـاالً علـي   
گذاري در احكـام آسـماني   اي هواپرستي و بدعتدين؛ به درستي كه شروع هر فتنه غير

نوآوري هايي كه قرآن با آن مخالف اسـت و گروهـي بـر گـروه ديگـر سـلطه و       . است
هوا و هوس عامل فتنـه آفرينـي اسـت كـه در     . واليت يابند كه بر خالف دين خداست

ش دارد اگر چه جريان فتنه از برخي زمان حاضر بيش از بدعت گذاري در ايجاد فتنه نق
 ننـد، كميهاي ديني را براي آنها خرج نماها نيز برخوردار است كه برخي شاخصروحاني

طلبي و خروج از انزوا كه ريشه در هوا و هوس دارد محـرك اصـلي   اما همچنان قدرت
  .فتنه موجود است
ا از كـوران فتنـه بـه    تواند هـر فـرد و يـا ملتـي ر    هاي ديني آنچه كه ميمطابق آموزه

هـر  . خورنـد فريب نمي» بصيرت«اهل . است» بصيرت«سالمت عبور دهد مركب رهوار 
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چند تصوير تظاهر مزوران بسـيار بلنـد و صدايشـان پـرطنين و بيانشـان پرطمطـراق و       
  .مسحوركننده و اعجاب انگيز باشد

ر مـن سـمع   انمـا البصـي  «: فرمايـد در نهج البالغه مي) ع(همچنين موالي متقيان علي
فتفكر و نظر فابصر و انتفع بالصبر ثم سـلك جـدرا واضـحا يتجنـب فيـه الصـرعه فـي        
المهاوي؛ اهل بينش كسي است كه بشنود و بينديشد و با بينش در آن درنـگ كنـد و از   

آنچـه كـه در ايـن    » .ها نگـاه دارد مند شود و خود را از پرتگاهرخدادها پند گيرد و بهره
نتيجه بكارگيري بصيرت است كـه مـانع از سـقوط از پرتگـاه     رجسته است ـرمايش بـف

رهبـري و خواصـي كـه اهميـت     » بصـيرت «در جريانـات پـس از انتخابـات    . باشـد مي
، رهبـري و انقـالب از آنهـا    )ره(دانستند و تبعيت مردم وفـادار بـه امـام   را مي» بصيرت«

ان محكم و اسـتوار  گرايانه دشمن، نظام همچنهاي فتنهموجب شد با وجود فشار و دسيسه
 :فرمايـد در جـاي ديگـر مـي    آن حضرت .گران را ناكام گذارداهدافش را دنبال كند و فتنه

فال تستعملوا الرأي فيما اليدرك قعره البصر؛ در جايي كه بينش به عمـق آن نرسـيده و   «
  ».متوجه آن نشده اظهارنظر نكنيد

چگونـه تكـوين و   عميق  اين فتنه ي كه بايد بدان پاسخ داد آن است كهسؤالحال 
  ادامه يافت؟

   :را در سه فاز تحليلي كرد 88بايستي فتنه  سؤالدر پاسخ به اين 
  ظهور و تكوين: فاز اول
  اوج: فاز دوم
  افول و زوال: فاز سوم
  :فاز اول

تالش هماهنگ و گسترده براي ايجاد فضاي منازعات قـومي و صـنفي و    در اين فاز
نظـام سـلطه تمـام    . انجام گرفـت  شرايط دوران انتخاباتمناقشات گروهي با استفاده از 

همت خود را بـه كـار گرفـت تـا در پوشـش فضـاي آزاد و دموكراتيـك انتخابـات بـا          
بكارگيري عناصر موجه، از يك طرف تنازعات قوميتي و مناقشات حزبـي و اختالفـات   

ر گرايشـات  جناحي را دامن بزند و از طرف ديگر با حمله به اعتقادات و باورها و تغييـ 
  . افراد مستعد اختالفات را زياد كند

القا شد،  نمايي نقاط ضعف و كتمان نقاط قوتهاي كور با بزرگوجود گرههمچنين 
سازي نقاط قوت دولت سعي كردند وانمود كنند ها و وارونهسازي ضعفآنها با برجسته
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توسعه و پيشرفت مسير  هاي كور بسياري دركه در اثر مديريت ضعيف اصولگرايان گره
  . ايران بوجود آمده است

هـاي  هـاي سياسـي از طريـق يـارگيري    تـاي دوقطبي در رقابـفض هـن مرحلـدر اي
؛ ش كـل گرفـت  افكنانه براي ايجاد يك جبهه واحد از معاندان، مخالفان و منتقـدان تفرقه

ه خود جويانهاي مداخلهكننده سياستاستكبار جهاني با استخدام عناصر واسط و تسهيل
تصميم گرفت پروژه ملت در مقابل ملت را اجرايي نمايد و با عمليات رواني گسـترده،  
جنگ مواضع بر سر هر موضوع كوچك و بزرگ، طـرح تقلـب گسـترده، غيـر مشـروع      

هـا و القـاء بحـران و ايجـاد يـك      قلمداد نمودن دولت، ايجاد تزلزل و شكاف بين گروه
  .فضاي دوقطبي مخرب دامن بزندگيري يك ، توانست به شكلرأي سازمان

  :فاز دوم
ساماندهي نافرماني مدني در جهت قرار دادن ملت در مقابل نظام پس در اين مرحله 

در ايـن مرحلـه سـعي كـرد      جريان فتنه. اجرايي شد از انتخابات و پيروزي اصولگرايان
هاي گسـترده  چالش نافرماني مدني سازمان يافته را ساماندهي كنند تا نظام اسالمي را با

هـا در چـارچوب   براي اين امر، تالش زيادي براي محصور نشدن فعاليت .مواجه نمايند
تفسيرهاي رسمي از قانون، عادي سازي عبور از قانون از طريق تفسير جديد از قانون و 

گريزي آشـكار و نافرمـاني مـدني سـاماندهي نماينـد تـا بـا اسـتفاده از         در نهايت قانون
  . پذير نمايندسازي محيط جامعه، امنيت ملي ما را آسيبزي و ناامنسامكانيسم بحران

ابهـام  «همراه نمودن مردم بـا خـود    و باهدفتحريف واقعيات و حقايق با  چنينهم
در اين مرحله نظام سلطه تمام تالش خـود را بـراي غبـار    . انجام شد ايهگسترد »سازي

بـراي تحقـق   . خود همراه نمايد را باآلود كردن فضا و تحريف حقايق بكار برد تا مردم 
اين امر از خلق مناسبت و تالش گسترده براي بهره برداري از آن گرفته تـا راه انـدازي   

سازي بستر تغييـر از  هاي مختلف از قانون و كوبيدن بر طبل ابطال و فراهمجنگ قرائت
اگير جهـت  هاي فررهگذر در انداختن جنگ كدام و القا روند منفي در كشور و مخالفت
  . ممانعت از تثبيت دولت سعي نمود شرايط بغرنجي را بوجود آورد

تحركات دشمن در اين مرحلـه   .بود به چالش كشيدن ساختار و اركان نظام اقدام بعدي
نظـام   استفاده از اقدامات ساختارشكنانه با هدف وارد نمودن ضربات قابل توجه بـر پيكـره  

خـورده و  اي، آوردن افـراد فريـب  ده از جنگ رسـانه در اين مرحله با استفا. اسالمي بود
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ها و تحريك و تشويق  آنها سعي نمودند تا اركان و ساختار نظام وابسته در كف خيابان
  . جمهوري اسالمي ايران را به چالش بكشند

كـه   يافتـه شكني و مقابله با نهادها و نمادهاي ملي و قانوني به صورت سازمانهنجار
به اجرا  گرانزواسازي آنها براي برخورد با آشوب گران و اغتشاشتضعيف و ان با هدف
مرحلـه بعـدي اقـدامات دشـمنان      .هاي اين فاز جريان استآمد، از ديگر ويژگيدر مي

هنجارشكني و مقابله با نهادها و نمادهاي ملي و قانوني بود كـه سـعي كردنـد از تمـام     
هـاي هنجارشـكن را مشـروع و در    يـت ظرفيت خود در اين رابطه استفاده نمايند تا فعال

  . مستبد و نامشروع جلوه دهند ،مقابل، نهادهاي قانوني را ديكتاتور
راديكـاليزه نمـودن   بـه  هويـت  از طريق جذب پياده نظام جديد بيجريان فتنه  چنينهم

هـاي گسـترده و   در اين مرحله كـه بـا ناكـامي    .پرداختهاي آشوبگران تحركات و فعاليت
تمام همت خـود را بكـار بسـتند تـا بـا اسـتفاده از       . رو شده بودندعي روبههاي وسيريزش
. بستي كه مواجه شده بودند خارج شوندهويت از بنين عناصر نفاق، اراذل و اوباش بيبدتر

يعني آنها وقتي كه با آگاهي ملت ايران مواجه شدند و بخش وسيعي از نيروهاي خود را از 
حركات راديكالي نوعي فضاي آنارشي را بوجود آورند و  دست دادند سعي كردند از طريق
تا نظام را به برخورد خشن با ملت و حتـي كشـتن آنهـا     آستانه تحمل نظام را كاهش دهند

  . سازي از طريق ترورهاي كور اشاره كردتوان به پروژه كشتهمي در اين ارتباط. متهم سازند
  : 3فاز

با رهبردي داهيانه رهبـر معظـم انقـالب     به تدريج به روشن شدن فضاي غبارآلود و
ي خياباني جريان فتنه فروكش و جنگ رواني هايموج اردو كش) مدظله العالي(اسالمي 

  .احساسي عقيم ماند
در اين مرحله جريان فتنه براي رويارويي با نظام بـا مشـكل ديگـري مواجـه بـود و آن      

هـاي  ر انگلـي در  مناسـبت  از ايـن رو بـه حربـه حضـو    . هاي خياباني بودريزش اردوكشي
توان در حضور هاي بارز اين اقدامات را مينمونه. ملي معمول جامعه روي آوردند - اسالمي

  .آذر و روز عاشورا دانست 16آبان،  13هاي روز قدس، گران در راهپيماييفتنه
هـا، اصـول و   سازي براي مقابلـه بـا آرمـان   استفاده از مكانيسم بحران در اين مرحله

دشمنان شكست خورده كه منفعل شـده بودنـد و واگرايـي نسـبتاً      .بود مشهود هاارزش
در بين پياده نظام خود احسـاس مـي كردنـد، سـعي نمودنـد بـا اسـتفاد ه از         ايهگسترد
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هـاي ملـت شـجاع    ها و آرمـان مكانيسم بحران سازي در جهت مقابله با اصول و ارزش
تصـريح در شـعارهاي ضـد ارزشـي، تغييـر      اي انجام دهند كـه  ايران اقدامات گستاخانه

و مقـام  ) ره(شعارها، هتاكي و توهين به واليت و آتش زدن تمثال مبارك حضـرت امـام  
  . هاستشرمياي از آن بيگوشه) مد ظله العالي(معظم رهبري

 بستستيزي و تهاجم گسترده و آشكار به مقدسات براي خروج از بنپيرايي يا ديندين
دشمنان قسم خـورده ملـت ايـران كـه     . ربه اساسي جريان فتنه بودآخرين ح استراتژيك

اي دسـت بـه اقـدامات    ديدند، اين بار به صورت وحشـيانه خود را در نابودي كامل مي
خطرناكي زدند كه نمود آن در روز عاشـوراي حسـيني بـود كـه روي امويـان را سـفيد       

ا ملـت عـزادار ايـران بـه     شكني به آن روز عزيز، در واقع بنمودند و با هتاكي و حرمت
  .مقابله پرداختند

هاي فتنه گران را بـر آب  همه نقشه 1388دي  9اما خروش تاريخي ملت عاشورايي در 
  .هاي فتنه را ذوب كرددي آخرين يخ 9اين چنين بود كه حضور حماسي ملت در . كرد

صـورت  » فتنـه «پس از آن تالشهاي بسياري براي زنده كـردن جريـان روبـه مـوت     
آخرين ميخ بر تابوت  1388بهمن  22ت كه با حضور تاريخي و با بصيرت ملت در گرف

  .فتنه كوبيده شد
و در سـه جلـد   » بازخواني پرونده يك سال نبرد نـرم «با هدف » عبور از فتنه«كتاب 

  :بپردازيم 88فتنه  سه مجلد مجزا به تحليلدر اين . مجزا تأليف گرديده است
  بروز فتنه -جلد اول
  از اوج تا زوال -جلد دوم
  بازيگران فتنه -جلد سوم

جلد اول اين مجموعه كه پيش روي شماست به تحليل زمينه ها و عالئم بروز فتنـه  
  . كه در حوادث پيش از انتخابات ظاهر گرديد مي پردازد

كتاب عبور ازفتنه، تالشي است نـاچيز بـراي واكـاوي رويـدادهاي پـيش و پـس از       
. اسالمي ايـران بـا نگـاهي تحليلـي و آسـيب شناسـانه      انتخابات دهم رياست جمهوري 
لف و نيز بديع بودن نـوع كـار، تـا آن چـه مطلـوب      ؤهرچند با توجه به بضاعت قليل م

  .خوانندگان را فراهم آورد، فاصله بسيار است
  وآخر دعونا ان الحمد هللا رب العالمين
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  فصل اول
  

  !بازگشت از غيبت بيست ساله
ها و احزاب  و مباحثه بين گروهها در هر نظام سياسي فرصتي را براي رقابت نتخاباتا

بسته به مباني معرفت شناختي احزاب و چگونگي شرايط و . كند سياسي فراهم مي
هاي مطرح، متمايز و متنوع  اجتماعي، محتوا و ماهيت گفتمان - هاي هر مقطع سياسي ويژگي

 هاي مختلف قابل بررسي و ارزيابي انتخابات و رفتار سياسي مردم از جنبه. خواهد بود
بر اساس نظريه كنش عقالني، رفتار انتخاباتي مردم و احزاب بر پايه قاعده سود و . است

. يردگميصورت  شود، زيان و مالحظات مادي و اقتصادي كه حدس مي زنند نصيبشان مي
كنندگان و انتخاب شوندگان در  از اين منظر بر اساس نظريه گزينش عقالني رفتار انتخاب

هاي  كند و چون جذابيت شعارها و مطالبات اقتصادي سوق پيدا مي سمتفضاي انتخابات به
موضوعات اقتصادي در زندگي مردم عيني و ملموس است، مورد توجه اكثريت نيز قرار 

. پرداخت nilتوان بر اساس نظريه گفتمان به بررسي انتخابات  از سوي ديگر مي. گيرد مي
كند و عرصه فكر و  و اقتصادي عبور ميهاي مادي  نظريه گفتمان از سطح شعارها و اليه

ها را بستري مناسب براي تبيين و شناسايي  انديشه و نيز مختصات و اجزاي دروني گفتمان
  .كند ها تلقي مي رويارويي و مصاف گفتمان

   
  انتخابات دهم اجتماعيسياسي گفتمان هاي مطرح در فضاي 

 هاي سياسي محيط داخل و واقعيتاز ابتداي پيروزي انقالب اسالمي متناسب با شرايط و 
آميز و گاهي اوقات همساز  هايي متنوع در ايران در فضايي منازعهالملل گفتمان نظام بين
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آنها نشده  اساسگاه باعث زايل شدن ها هيچدر عين حال رقابت گفتمان. برند سر ميبه
طور كلي سه به. دهند است و همواره با فراز و نشيب كاركرد اجتماعي خود را نشان مي

اند در ادوار مختلف به گفتمان مسلط تبديل  گفتمان غالب و مطرح در كشور كه توانسته
 گفتمان پراگماتيسم. شده و به حاكميت نيز برسند، قابل شناسايي و بررسي است

  . ، گفتمان ليبراليسم و گفتمان اصولگرايانهتكنوكراتيك

  )فن ساالرانه(كنوكراتيك تگفتمان  - 1
ان در سالهاي پس از جنگ و متاثر از شعارهاي مربوط به توسعه اقتصادي و اين گفتم

تكنوكراتها كه از طرفداران اصلي اين طرز تفكر . سازندگي در كشور نشو و نما يافت
باشند قائل به ايدئولوژي خاص و ثابت نيستند و از هر فرصتي براي كسب و يا  مي

تمان مسئله اساسي رشد اقتصادي است و به در اين گف .كنند ماندن در قدرت استفاده مي
تعارض برخي از مظاهر اين سياست اقتصادي و نيز تبعات ناخوشايند برخي از 

 شد بلكه اساساًهاي آن با موضوع فرهنگ و عدالت اجتماعي نه تنها توجهي نمي برنامه
معتقد به يك پارادوكس بنيادين و البته حل ناشده بين عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي 

در عرصه اقتصادي هماهنگي، همراهي و  ي تكنوكراتها پراگماتيست. بوده و هستند
در اين فضاي . كنند تلقي مي ثرؤهاي نهادهاي جهاني اقتصاد را مهم و م عمل به توصيه
توضيح آن كه به نوعي . شود اي روبنايي نگريسته مي نيز به عنوان مسئله يفكري فرهنگ

دارند و تبعات فرهنگي برخي اقدامات و فرهنگي اعتقاد تساهل و تسامح در امور 
توان در نماد چنين تفكراتي را مي. كنند ناپذير قلمداد مي راهبردهاي اقتصادي را اجتناب

  .توان مشاهده كردمي» كارگزاران سازندگي«احزابي همچون 

  گفتمان ليبراليسم  - 2
گفتمان ليبراليسم  اساس. باشد ميي، سكوالريسم و آزادي ـردگرايـان فـزاء اين گفتمـاج
در سالهاي حاكميت جريان دوم خرداد اين . عنوان شده است »گرايي فردگرايياباحه«

. گفتمان توانست تا حد زيادي در بدنه نظام اداري كشور نفوذ و طرفدار پيدا كند
از  هاي خود را در زرورقي معتقدين به ليبراليسم هر چند سعي دارند كه افكار و انديشه

دين و ظواهر شرعي معرفي كنند اما جانمايه عقايد آنها خاستگاهي جز مباني فلسفي 
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ريزي و تالش براي ايجاد كودتاي مخملين با حضور در  برنامه. كند غرب پيدا نمي
روزنامه دولتي ايران به . اي و هنري دولت به وضوح قابل مشاهده بود هاي رسانه بخش

به موارد . دهد راليستي دولت دوم خرداد را نشان ميگيري و رويكرد ليب خوبي موضع
  : زير توجه كنيد

هر عرفي يك برداشتي از دين دارد و مجاز است به همان . دين را بايد عرفي كرد«
پسندند مثل غرب كه واتيكان  ها را نمي شيوه عمل كند، روحانيون هم اگر اين شيوه

  1».و در آن جا خود حكومت كننداند، قم را تبديل به واتيكان كنند  تشكيل داده
مردم حق دارند همه مسئولين را به سؤال كشيده و از  ،در نگرش صحيح به دين«

آنها انتقاد كنند، حتي اگر آن مسئول پيامبر و امام معصوم باشد، بلكه به خود خدا هم 
  2».گر ناميد توان اعتراض كرد و او را فتنه مي

موجب  تضادهاي اجتماعي است و نهايتاً أكيد بر ايدئولوژي رسمي كشور منشأت«
  3»ايران. گردد هاي وفاق و تفاهم ملي مي مرگ زمينه

  4».اكنون پس از گذشت بيست سال همه آرمانهاي انقالب فرو ريخته است«
ن است لذا با خشونت هم كه شده ـودن ديـري بـده به فطـت عقيـخشون أـمنش«
   5».دانندخواهند انسانها را به فطرت خويش بازگر مي

احزابي همچون جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقالب در ميان احزاب رسمي 
  .كشور، داراي چنين تمايالتي هستند

  گفتمان اصولگرايانه  - 3
 انديشه و گفتمان اصولگرايي، يك حزب و گروه سياسي خاص البته بايد گفت منظور از
مند فكري و عقيدتي ي نظام بلكه مراد و منظور يك مجموعه. تحت اين عنوان نيست

بندي به انقالب اسالمي، شعارهاي اصيل انقالب و  پاي  ،انديشه اصولگرايي. است
گرايي، گفتمان اصول بنيانرسد  به نظر مي. داند مرزبندي با بيگانگان را عامل موفقيت مي

                                                 
 77ايران، شهريور  -  1
 77ايران، تير  -  2
 6/10/77همان،   -  3
 77ايران، اسفند -  4
 77ايران، مهر  -  5
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 پيروي از اصل مترقي واليت فقيه و قانون اساسي، جامعيت حضور. مداري باشد اسالم
دين در صحنه سياست و اجتماع، مالزمت دين و سياست و استكبارستيزي از اجزاي 

اسالمي و سيره  همچنين بازگشت به تفكر انقالب. باشد اصلي گفتمان اصولگرايانه مي
  . هاي اين طيف فكري است از خواسته) ره(سياسي امام خميني

  
  ها و برآمدن گفتمان اصولگرايي  چيستي رقابت بين گفتمان

كه قائل به رجحان رشد  حاكم بودتفكري در هسته مركزي دولت جا  سازندگيدر دوره 
در عين حال توجه به امور فرهنگي و مطالبات فرهنگي . اقتصادي  بر عدالت اجتماعي بود

تفاوتي و تساهل و تسامح در امور فرهنگي و در نظر نگرفتن تبعات  بي. جنبه ثانويه پيدا كرد
ي اقتصادي كار را به جايي رساند كه مقام معظم رهبري براي نخستين ها ناخوشايند سياست

كيدات پياپي رهبر أت. به عنوان خطر جديد گوشزد كردند بار موضوع تهاجم فرهنگي را
انقالب و در مقابل سير و تفرج مسئولين وقت در فضاي اقتصادي و مادي و گاهي اوقات 

ن عمق و گستردگي حادثه خطاب به گرايي باعث شد كه ايشان براي نشان داد تجمل
  . كارگزاران و مردم از اصطالح شبيخون فرهنگي نيز استفاده كنند

اي گرفته بود در دوره دوم خرداد  گفتمان ليبراليسم كه در دوره سازندگي جان تازه
رواج ابتذال و تخريب در . با حضور جدي در دولت و نظام اداري خود را نشان داد

عات آن چنان عميق و فراگير شد كه نارضايتي دلسوزان و مراجع عرصه فرهنگ و مطبو
اعالم كرد كه برخي از  جمهور وقت رسماً شخص رئيس. ديني را نيز در پي داشت

  .كنند طلبان  در مسير خواست بيگانگان حركت مي اصالح
 ها و مطالبات اقتصادي توجهي به نيازمندي ترويج ليبراليسم به سبك غربي در كنار بي 

. كم زمينه كنار گذاشتن و رويگرداني مردم از گفتمان ليبراليسم را فراهم كرد  مردم كم
با اقبال مردمي به دكتر  84اوج رقابت بين گفتمان اصولگرايي و ليبراليسم در سال 

گفتمان اصولگرايي در مقطع جديد، در عرصه سياست . نژاد پايان پذيرفت احمدي
جانبه از منافع، در بخش اقتصاد عدالت اجتماعي و  خارجي استكبارستيزي و دفاع همه

هاي  لفهؤك به ارزشهاي ديني و مذهبي را ماي و در عرصه فرهنگ تمس توازن منطقه
ي  گرايانه گفتمان اصولگرايانه به نحوي كاركرد اسالم. اصلي حركت خود اعالم كرد

زدگي  اوري و غربب دولت نهم روند غرب«: خود را نشان داد كه رهبر انقالب فرمودند
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. ... كرد متوقف كرد هاي دولتي نفوذ مي داشت در بدنه مجموعه متأسفانهرا كه 
كرد  هاي دولتي نفوذ مي داشت در بدنه مجموعه متأسفانههاي سكوالريستي كه  گرايش

اين دولت از طرح گفتمان انقالب در مقابل ديگران شرمنده . ... جلويش گرفته شد
  » .كشد نيست و خجالت نمي

  
  !در آرزوي بازگشت به قدرت
توان نقطه عطفي در معادالت سياسي پس از انتخابات رياست جمهوري نهم را مي

حضور كانديداهاي متفاوت و با شعارهاي گوناگون و  فعاليت وسيع . انقالب دانست
هركدام از احزاب . احزاب و جريانات گوناگون در اين انتخابات به اوج خود رسيد

دانستند، با نخبگان نظام ميء طلب و شخصيتهايي كه خود را جزاصالحاصولگرا و 
حضور در اين عرصه رقابت و با حمايت از يكي از كانديداها ناخواسته تن به وزن 

در اين ميان نتيجه اين انتخابات براي بيشتر آن ها . كشي سياسي سرنوشت سازي دادند
  .غيرقابل باور بود

سال در دولت حضور داشت و  24؟ح طلب نيز كه شكست جريان به اصطالح اصال
در انتخابات دوره نهم باعث شد اين  ،سال كامال بر اريكه قدرت تكيه زده بود8البته 

 .را براي پيروزي در دوره دهم رياست جمهوري آغاز كند خودريزي جريان برنامه
به عنوان كسي  بار خاتمي و اين بود امروز بار ديگر نام ميرحسين موسوي به ميان آمده

گرديد و اكنون با تجربه دو دوره رياست جمهوري و  76كه جايگزين وي در دوم خرداد 
  .ها شود كه وارد ميدان رقابت ستخوا طلبان مصرانه از او مي نامزد اصلي اصالح

رداد ـدر دوم خ. ت سخت استـر رقابـه امـك ودـبن ـدر اين ميان واقعيت ايالبته 
. ديدا نبود و با كانديداي جريان متعلق به خودش نيز همراه نبودجمهور سابق كان رئيس

آنها كه حزب حاكم بودند و قدرت داشتند و به قول خودشان مايل به تعويض ريل 
لذا وزنه پاندولي خود را . بودند، قصد ايجاد موازنه قدرت در بين دو جريان را داشتند

  .در جناح رقيب قرار دادند
حتي اگر همه  ستدان و خاتمي مي بودجمهور سخت  ا رئيسرقابت ب 1388سال اما 
طلبان هم يكصدا پشت سر او قرار گيرند نتيجه انتخابات مشخص نيست و آنچه  اصالح
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شود، صحنه دور دوم انتخابات نهم است و شكست در نظر دوم  در ذهن آنها تصور مي
  .دش اد ميي »آخرين ميخ تابوت اصالحات«ها در اين مرحله به عنوان  خردادي

به نظر  مهم است؟ طلبان كه از منظر اصالح شتهايي دا ظرفيتچه وي اما ـوسـم
گرايان را بشكند و اين دقيقاً عكس كاركرد  تواند اجماع در جبهه اصول او ميرسيد مي

يعني هر چه خاتمي بر اجماع و اتحاد اصولگرايان كمك . بودخاتمي براي  اين جبهه 
  .ختسا ندازه ائتالف آنها را متزلزل ميد موسوي به همان ارك مي

هاي  فعاليتبه د وجريان دوم خرداد يا جبهه مدعي اصالحات از همان ابتداء ور
  :دادراهبرد زير را به عنوان راهبردهاي انتخابات مورد توجه قرار  چهار ،انتخاباتي

  . دجريان دوم خرداد بايد با تمام توان و با هدف پيروزي در انتخابات عمل نماي -1
جريان دوم خرداد براي پيروزي بايد به ائتالف حداكثري رسيده و روي يك نفر  -2

  . اجماع داشته باشد
  . جريان دوم خرداد بايد از هر امكاني براي ايجاد تفرقه در بين اصولگرايان بهره ببرد - 3
ها، دولت نهم را  نمايي جريان دوم خرداد بايد با برجسته كردن مشكالت و سياه -4

 . كشور را در مسير خطرناك توصيف كند ناكارآمد و
هاي دوم خرداد روي يك راهبرد به دليل  از ميان چهار راهبرد فوق، تمامي طيف

، لكن روي سه راهبرد ديگر به صورت مشترك و ندبحث مصداقي اختالف نظر داشت
ورد در م. داد القول فعال بوده و هر طيفي متناسب با توان خود اقداماتي را انجام مي متفق

هاي گوناگون دوم خرداد همگي بر روي اصل  هاي مختلف و طيفراهبرد دوم، بخش
هاي مختلف ديدگاههاي  لكن در ميان طيف ،اشتراك نظر ،راهبرد اجماع براي پيروزي

پس از ماه ها بحث، رايزني و ارزيابي آنچه . متفاوتي در مورد مصاديق وجود داشت
شد، ورود چند كانديدا به صورت رسمي و  مي ها مشاهده اكنون در ميان دوم خردادي
   :بودهاي انتخاباتي  غيررسمي به عرصه فعاليت

كروبي به عنوان كانديداي حزب اعتماد ملي اولين فردي بود كه مهدي  -1
هاي انتخاباتي همراه با  كانديداتوري خود را اعالم و پس از آن رسماً فعاليت

  . را آغاز كرد سفرهاي استاني و تشكيل ستادهاي انتخاباتي
خاتمي پس از يك دوره طوالني ترديد در آمدن و يا نيامدن و سيد محمد  -2

تصريح بر اينكه با وجود اعالم كانديداتوري كروبي، از بين من و موسوي يك 
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صورت رسمي نامزدي خود براي انتخابات نفر كانديدا خواهيم شد، در نهايت به
  . دهم را اعالم كرد

رچه مانند كروبي و خاتمي زود اعالم كانديداتوري ميرحسين موسوي نيز گ -3
هاي انتخاباتي و طرح ديدگاههاي خود از  با تشكيل ستاد و كميته اما اونكرد، 

و » 88نسيم «، »كلمه«اندازي چندين سايت مانند سايت  طريق مصاحبه و راه
هاي  عمالً فعاليت »كلمه سبز«و نيز درخواست مجوز براي روزنامه  ،»مرد راه«

اسفند  22در  ايهانتخاباتي خود را آغاز كرده بود و در نهايت با صدور بياني
 .مبني بر حضور قطعي در رقابت هاي انتخاباتي به اندك ترديدها پايان داد

در نهايت جريان دوم خرداد بر اساس راهبرد اجماع  بود كه اين سؤالدر اين مقطع 
به وحدت رسيده و با يك ) ي و كروبيموسو  خاتمي،(بر روي يك نفر از ميان سه نفر 

شود يا اينكه اين جريان با  هاي انتخاباتي با اصولگرايان مي كانديدا وارد عرصه رقابت
بر  90با فرض اجماع اين جريان حتي در دقيقه . سه كانديدا وارد عرصه خواهد شد

  روي يك نفر، آن نامزد اصلي و نهايي چه كسي خواهد بود؟ 
يش انتخاباتي جريان دوم خرداد بر روي آرايش انتخاباتي جريان كه آرا بودبديهي 

ها بر روي يك نفر،  در واقع اجماع دوم خردادي. اصولگرا تأثيرگذار خواهد بود
هاي مختلف اصولگرا را براي رسيدن به اجماع بر روي كانديداي واحد ترغيب  طيف

يي در اصولگرايان را به چندكانديدا ستتوان كرده و تكثر كانديداهاي دوم خرداد، مي
كه بود بنابراين براي مجموعه اصولگرايان پاسخ به اين سؤال مهم . دنبال داشته باشد

آنان در انتخابات دهم رياست جمهوري كه بايد با جريان دوم خرداد رقابت كنند، اين 
  شود يا با چندكانديدا؟  جريان با يك كانديدا وارد عرصه مي

  
  يرحسين  به انتخابات دهمچرايي و چگونگي ورود م

اي به صورت رسمي براي  با صدور بيانيه 1387اسفندماه سال  22ميرحسين موسوي در 
سخنراني وي در مسجد . شركت در انتخابات رياست جمهوري اعالم كانديداتوري كرد

اسفندماه نيز سرآغاز فعاليتهاي حضور انتخاباتي وي بود و از  24آباد تهران در  نازي
خاتمي به عنوان  سيدمحمد كروبي و مهدي پيش از وي حضور. اددميخبر  جديت وي

  .نامزد انتخاباتي قطعي شده بود
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ترين  بيني غيرقابل پيش"در اين بين ورود ميرحسين به انتخابات را شايد بتوان 
مساله حضور يا عدم حضور ميرحسين در انتخابات . دانست دهم در انتخابات "حضور

ل شده بود كه جواب آن از پيش يشين، به داستاني تكراري مبدهاي پ در طول دوره
اما اين سناريو تكراري اين بار صورتي ديگر يافت  "!آيد ميرحسين نمي": مشخص بود

برداري كرده و از پرستيژ و اعتبار سياسي  ها از نام موسوي بهره و حتي كساني كه سال
در واقع ! دند، نيز مبهوت شدندوي به نفع جريان خود سوء استفاده سياسي نموده بو

حضوري كه ! توان گفت حضور نابهنگام ميرحسين بازي آنها را نيز به هم ريخت مي
  .گيري كند موجب گرديد گزينه اصلي اين جريان از صحنه انتخابات كناره

  خاتمي ترسيد
كنار رفت؟ و ميرحسين در  ي كارزارچه شد خاتمي از صحنه اين است كه سؤالاما 

خاتمي شايد  .پاسخ به اين سئوال امروز چندان مشكل نيست اقي ماند؟ البتهصحنه ب
از طرفي، . در انتظار شخص اصلي بازي است سوي انتخابات چه اتفاقاتي دانست آنمي
  .احمدي نژاد محال است دانست پيروزي در برابر رقيب قدرتمندي مانندمي وي

چندبار به دوستان  خود، خاتمي در يكي دو روز باقيمانده تا زمان انصراف
 نژاد در دور اولرأي كافي براي پيروزي بر احمدي كند كه قطعاًنزديكش تأكيد مي

در . معناي شكست حتمي است انتخابات را ندارد و رفتن به دور دوم هم براي او به
 خود بازي نكرد و علي رغم تمامي فشارهايي كه از طرف نتيجه با آبروي سياسي

او وارد شد، در فرصتي  د حزب مشاركت و سازمان مجاهدين بههايي ماننگروه
 گير وي كارزار، از اين ميدان نفسموسوي در صحنه مناسب و با استفاده از حضور

اظهارنظر  موسوي درخصوص رقابت بين خود و خاتمي اينگونه .خطرناك كنار كشيد
، من تا آخر نخواهم آخر در صحنه بمانند بنده اعالم كردم اگر آقاي خاتمي تا«: كرد

اس خطر احس ه از اوضاع فعلي كشورـدانستم كاني ميـع جريـرا به نف ماند و اين
رگوني در كشور هستيم و با هم راه ـير و دگـغيـت مي طالبـبنده و آقاي خات. كنندمي

  ».را شروع كرديم مبارزه
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  پيشينه حضور موسوي
سوي را به عنوان كانديداي جناح چپ ابتدا قصد داشت ميرحسين مو 1376در سال 

خود به صحنه آورد، لكن موسوي نپذيرفت و در نهايت خاتمي كانديداي جناح چپ 
اعضاي شوراي مركزي  سؤالموسوي در پاسخ به . در آن انتخابات شد و پيروز گشت

درخواست گروه هاي چپ را براي حضور  76سازمان مجاهدين كه چرا شما در سال 
رديد و اكنون در حالي كه خاتمي اعالم حضور كرده، شما هم در صحنه انتخابات رد ك

  :ويدگميكانديداي انتخابات شديد، 
آن بود كه در آن سال شخصي همانند خاتمي در  76علت عدم حضور در سال «

دانستم كه رأي آوري بيشتري دارد و او شخصيتي ناشناخته بود و مي. صحنه حاضر بود
ضمن آنكه مدت كوتاهي هم از فاصله گرفتن من از  .مطمئن بودم كه رأي خواهد آورد

  »...قدرت گذشته بود و فرصت براي خاتمي مهياتر بود
نظر به موسوي داشت، لكن موسوي  76توان گفت، جريان چپ در سال بنابراين مي

نگران رأي نياوردن خود بود و خاتمي را از جهت رأي آوري به دليل ناشناخته بودن بر 
با پيروزي خاتمي در ظاهر جناح چپ پيروز صحنه انتخابات شد، لكن  .خود ترجيح داد

از همان ابتدا جبهه دوم خرداد با شعارهايي چون جامعه مدني و سپس توسعه سياسي 
از حوادث و رخدادهاي سياسي به وقوع پيوست كه نشان  ايهشكل گرفت و مجموع

چپ سابق و در زمان  داد ماهيت جبهه دوم خرداد، بسيار متفاوت از ماهيت جناح
  .مي باشد) ره(حيات حضرت امام 

 -يكي از اين حوادث برداشته شدن و يا كم رنگ شدن خطوط و مرزهاي اعتقادي 
سياسي مجموعه هاي اصلي جناح چپ مانند سازمان مجاهدين، دفتر تحكيم وحدت و 

مين اساس در بر ه. كارگزاران با جريان هايي چون ملي گراها، ليبرالها و التقاطيون بود
جبهه دوم خرداد با گذشت زمان عناصر اين جريان هاي مخالف نظام ديني و واليي و 

وارد شده و بسياري از رويكردها و عملكردهاي جبهه يا جريان نوظهور ) ره(خط امام 
دوم خرداد با محوريت خاتمي در حوزه هاي مختلف و در پوشش شعارهايي چون 

اد دمي ايهر نهايت اصالحات، خبر از ورود به عصر تازجامعه مدني، توسعه سياسي و د
با عنوان پايان انقالب ياد كرده و افرادي چون اكبر گنجي در حاشيه  ايهكه از آن عد

كنفرانس برلين در مصاحبه با مجله اشپيگل آلمان با صراحت اصالحات در حال انجام 
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ر حال انجام است، يعني از اين اصالحاتي كه در ايران د«: ايران را اينگونه تشريح كرد
سخن گنجي نيازي به توضيح » .كرد جستجوتاريخ موزه خميني را در ] امام[ پس بايد

صدها مطلب در روزنامه هاي دوره اصالحات و در همايش ها، سخنراني ها و . ندارد
هد جبهه دوم خرداد از اصول اساسي انقالب و دميمصاحبه ها بيان گرديد كه نشان 

يني عبور كرده و در تالش است تا اصول و مباني يك نظام غير ديني و سكوالر نظام د
  .مبتني بر انديشه هاي ليبراليسم را در كشور تئوريزه كند

چنين رويكردي از سوي جبهه دوم خرداد با محوريت خاتمي و احزاب و گروه 
هايي چون سازمان مجاهدين، حزب مشاركت، كارگزاران، تحكيم وحدت، مجمع 

هم جريان مخالف نظام ديني در داخل كشور را براي پيوستن به ... وحانيون مبارز و ر
ها را اين جبهه وسوسه كرد و هم دشمنان انقالب اسالمي و در رأس آنان آمريكايي
  .خوشحال ساخت و آنان را براي متوقف گشتن روند انقالب اسالمي اميدوار ساخت

مجموعه هاي معتقد به انقالب اسالمي و نظام  در چنين فضايي بود كه تمامي نيروها و
اي را با عنوان جبهه منتقدين دوم خرداد و با هدف حفظ انقالب ديني و واليي، جبهه

اين جبهه به . اسالمي و نظام مقدس جمهوري اسالمي در برابر جبهه دوم خرداد شكل دادند
يگر معادل جناح راست دليل حضور تمامي نيروهاي ارزشي و معتقد به انقالب اسالمي، د

به هر حال دوران هشت ساله جريان دوم خرداد يا جريان اصالحات سپري شد و . نبود
  .اصولگرايان با رأي مردم به قدرت رسيدند و جريان اصالحات به حاشيه رفت

  تناقضات اصالح طلبي و اصولگرايي
ت انتخابات اين جريان تصميم گرفت از فرصرسيد در مقطع انتخابات دهم به نظر مي

هاي جبهه دوم خرداد براي رسيدن همه طيف. دهم براي بازگشت به قدرت استفاده كند
كه با چه كسي اين پيروزي  بودبه چنين پيروزي بسيج شدند و اختالفات آن در اين 

مجموعه هاي افراطي و گردانندگان اصلي جريان دوم خرداد طي . حاصل مي شود
ن مجاهدين و مشاركت بر اين اعتقاد بودند كه اين هشت ساله اصالحات، يعني سازما
اما شخص خاتمي نسبت به پيروزي در انتخابات . پيروزي با خاتمي حاصل مي شود

خاتمي اعالم » آيم يا موسوييا من مي«: ترديد جدي داشت فلذا با صراحت گفت
ه حضور كرد و پس از چند سفر استاني دريافت كه رأي نخواهد داشت و بالفاصله ب
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با اين هدف كه برخالف سال  ،نفع موسوي انصراف داد و موسوي اعالم حضور كرد
امكان رأي آوري او در جريان دوم خرداد، بيش از هر  1388سال ، در شرايط 1376

اگرچه موسوي بخشي از آراي من «: فتگميخاتمي در مورد موسوي . بود كس ديگر
راحت ـا صـوي خود بـوسـم »!را داردرا ـرا ندارد، لكن آراي بخشي از جريان اصولگ

به  فتگميموسوي با صراحت » !كنمطلبي هستم كه اصول را گم نمياصالح«: فتگمي
 ايهكند و در دوره اصالحات هيچ دغدغاينكه مشاور ارشد خاتمي بوده، افتخار مي

  .ندكمينداشته است و دوران آقاي خاتمي را يك دوران درخشان ارزيابي 
د، لكن در مالقات با اعضاي ركخود را يك اصولگرا معرفي ميك سو از يموسوي 

انتظارم آن است كه شما همگي و به طور صريح و « :فتگمركزي سازمان مجاهدين مي
ه ـايت صددرصدي و نـاز شما حم. كامالً شفاف حمايت خود را از من اعالم كنيد

ه طور جدي براي حمايت از و روي كاغذ مي خواهم و از اين رو شما بايد ب ايهبياني
هاي من با شما كامالً نزديك است و هدف من وارد گود شويد چرا كه افكار و انديشه

موسوي با توجه به برخي از ترديدها نسبت به  1».نيز بايد پيروزي در نظر گرفته شود
دين ـران مجاهـاب به سـون اصالح طلبي قرار دارد يا نه، خطـانـخودش از اينكه در ك

كنند با شكست ميرحسين به دليل وجود خاتمي، اينكه برخي اعالم مي«: فتگمي
اصالحات همچنان زنده خواهد ماند و براي انتخابات بعدي كار خواهيم كرد به شدت 

  2».اشتباه است و با شكست من كل اصالحات شكست خواهد خورد
به دور بود، سال از عرصه  20بنا بر آنچه گفته شد، موسوي هر چند به ظاهر طي 

لكن يك چهره همراه و پشت صحنه و در كنار خاتمي در دوران اصالحات بود و 
اصرار . ستاندمياكنون پيروزي يا شكست خود را پيروزي يا شكست كامل اصالحات 

ويد، موسوي بخشي از گمياست كه خاتمي  ايههمان جمل يادآوراو بر اصولگرايي 
نمي خواهد به اين برداشت برخي از نيروهاي با آراي اصولگرايان را دارد و موسوي 

بر همين اساس . سابقه انقالبي از وي كه او را خط امامي مي پندارند آسيبي وارد شود
هاي افراطي و ساختارشكن در جبهه د حمايت عناصر و مجموعهادميموسوي ترجيح 

ت با عناصر وي در همين راستا در مالقا. علني نشوددر بادي امر دوم خرداد از وي 
                                                 

 جهان نيوز، جلسه موسوي با شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقالب -  1
 همان -  2
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نم ولي در بعضي كميمن به همراهي و رفاقت با شما افتخار «: گفتسازمان مجاهدين 
جاها بايد با تاكتيك مناسب وارد شويم، چرا كه حمايت و نزديكي بين ما، مشكالت را 

ند، اگرچه من ابايي از همراهي با شما ندارم ولي به خاطر برخي از كميزيادتر 
گير ها نبايد فعالً علني شود، البته تصميمنم كه اين حمايتكميمشكالت موجود، فكر 

  1».نهايي خود شما خواهيد بود
، مشكل از دست دادن آراي بودكه آقاي موسوي نگران آن  يد مشكليبه نظر مي رس

روي آن حساب  اوبرخي از نيروهاي ارزشي، اصولگرا و خط امامي در جامعه است كه 
  . بودباز كرده 

  هايي در خصوص حضور ميرحسين زني گمانه
. هاي متعددي را مورد بررسي قرار داد توان گمانه زني درباره چرايي ورود ميرحسين مي

ها از منظري خاص به تحليل ورود ميرحسين به عرصه انتخابات هر يك از اين گمانه
  :مي پردازددهم 

  پديده شدن انتخابات دهم - 1
 انتخاباتي »پديده«انتخابات اميدوار بود به يك موسوي در اين دوره از رسيد به نظر مي

و به همين خاطر پاك و بدون سابقه (اي خالي  ميرحسين با داشتن پرونده. شود تبديل
وزيري وي در  نخست در طول بيست سال گذشته و القاء دوران طالئي!) براي ارزيابي

با داشتن تجربيات وي . بوددوران دفاع مقدس در اذهان جامعه، به پديده شدن اميدوار 
تواند تبديل به يك پديده گردد و بر رقباي مشهور و  كه مي بودانتخابات پيشين معتقد 

احمدي نژاد در دوره گذشته موفقيت آن را  محموداي كه  به نام خود غلبه يابد، تجربه
  .بودتجربه كرده 

  فراهم شدن شرايط  - 2
نگاهي به انتخابات نهم رياست سيد ميرحسين موسوي با رمياز منظري ديگر به نظر 

كه دوره به اصطالح جامعه مدني به سر رسيده است و اقبال مردم به ري دريافته جمهو

                                                 
 همان -  1

www.ourpresident.ir


w
w

w
.ourpresident.ir

 

 

31

به بيان ديگر او فهميده بود كه با شعار . گفتمان امام و انقالب چشمگير شده است
 ميرحسين. رأي آورد توانميگفتن ) ره(عدالتخواهانه دادن و از همراهي و ياري امام 

بر گفتمان عدالت ارائه نكرد و تنها در  تأكيدكه در اولين بيانيه انتخاباتي خود چيزي جز 
، پيش از اين زمينه و بستر را براي تحقق شتشيوه اجرا نقدهايي بر دولت نهم دا

ديد و شايد به نحوي  جسارت الزم را براي شكستن گفتمان  گفتمان عدالت فراهم نمي
يافت و به همين دليل  ي و اصالحات را در خود نميهاي سازندگ حاكم بر دولت

شرايط  در حالي كه نسبتاً 1384و  1376هيچگاه حاضر نشد در مقاطع مهمي چون 
با دوره دهم اما  .براي ورودش به عرصه انتخابات مساعدتر بود، وارد اين عرصه شود

دكتر گرايان و شخص  حاكميت گفتمان عدالت به بركت تالش شجاعانه جبهه اصول
  . داند احمدي نژاد، تحقق اين گفتمان را  شدني و هموار مي

در   ايههاي شاخص جريان دوم خرداد، بعدها در مصاحبمحمد عطريانفر از چهره
احساس من اين بودكه « :كه چرا آقاي ميرحسين موسوي آمد؟، گفت سؤالپاسخ به اين 

دي نژاد آمده است و به آقاي موسوي برخورده بود كه يك كسي به نام آقاي احم
هاي امام شد كه اين منطبق بر آرمانكميتصوير رياست دولتي را به رخ ايران و جهان 

انست و دميواقع برانگيخته امام راحل  مهندس موسوي كه خود را در. راحل است
فت من گمي. ردكميدر دهه اول انقالب تلقي ) ره(خود را تصوير عملياتي دوره امام 

كنم كه رئيس نظري دولت، رئيسي كه نظريه امام راحل را بخواهد در دولت بايد اثبات 
  1».بياورد احمدي نژاد و تفكر احمدي نژاد نيست

  
  ؟ردك ميرحسين در كدام مسير حركت مي

، همچون اصل يانتخابات در مسير فعاليتمهندس موسوي  و حركت چگونگي ورود
ر حالي كه سوابق ميرحسين وي را به د. ورود وي به اين عرصه با ابهاماتي همراه بود

نمود، وي با مواضعي نزديك به اردوگاه  اي از جريان دوم خرداد معرفي مي عنوان گزينه
گرايان وارد عرصه انتخابات شد وليكن تا بدانجا پيش رفت كه گزينه اصلي  اصول

ر ذيل بررسي اين فرآيند تغيير را د. به شمار رفتجريان دوم خرداد در انتخابات دهم 
  :توان مورد بررسي قرار داد مي »گفتماني –سير كالمي «و  »سير حمايتي«دو عنوان 
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  :سير حمايتي -الف
، مسير پر پيچ و چندماه منتهي به انتخاباتسير حمايت از ميرحسين در طول مدت 

هاي مستقل و  در ابتداي آغاز به كار وي اكثر نزديكان ايشان را چهره .خمي را طي نمود
دادند كه اغلب آنها از جريانات دوم خرداد و برخي ديگر از جريان  تشكيل مي متعادل
هايي وارد ستاد  اما با گذر زمان و نزديك شدن به زمان انتخابات چهره. گرا بودند اصول

  . اندانتخاباتي وي گرديدند كه در پرونده سياسي خود گرايشات افراطي را ثبت كرده
جريانهاي افراطي دوم خرداد از ميرحسين، بعد  حمايت برخي از شخصيتهاي شاخص

از كناره گيري خاتمي، شرايط را براي قرار گرفتن موسوي در قلب اردوگاه دوم خرداد 
گاه تكميل گرديد كه سه جريان شاخص دوم خرداد، يعني  فراهم آورد و اين فرآيند آن

نيه، به طور رسمي حزب مشاركت، سازمان مجاهدين و مجمع روحانيون مبارز با صدور بيا
توان  بر اين فهرست مي. از ميرحسين موسوي به عنوان نامزد انتخاباتي خود حمايت نمودند

ها و كارگزاران  حمايت حزب اسالمي كار، خانه كارگر، انجمن اسالمي مدرسين دانشگاه
  .باشند نيز افزود سازندگي را كه جمله از احزاب دوم خردادي مي

وان نامزد اول جبهه دوم خرداد و درست در جايگاه بدين شكل ميرحسين به عن
خاتمي قرار گرفت و بدين صورت به تدريج پايگاه اجتماعي خود را در بين نيروهاي 

ر اين حوزه مواجه شد ارزشي و اصولگراي جامعه از دست داد و با ريزش شديد رأي د
  . يافت آراء خود را از ميان پايگاه اجتماعي جريان دوم خرداد و در نهايت 

  :گفتماني -سير كالمي  -ب
تغييرات  انتخابات هاي قبل و بعد از ماه ن و حتي گفتمان ميرحسين نيز دركالم و بيا 

ميرحسين با ادبيات انقالبي منحصر بفرد خود وارد عرصه انتخابات . قابل توجهي داشت
هر «: خوانيم اش مي يدر مقدمه اولين بيانيه انتخابات. شد وليكن تا انتها بدان وفادار نماند

ها در چارچوب  جان شيفته عدالت و آزادي و استقالل و توسعه كه به تحقق اين آرمان
ف و تعهدات خود از نو بينديشد و با هدف يكند به وظا جمهوري اسالمي فكر مي

و متكي بر ) ص(هاي اسالم ناب محمدي استقرار يك جامعه ارزشي مبتني بر آموزه
  1».مسئوليت خويش را بازشناسي كند) ره(م خمينيهاي حضرت اما انديشه

                                                 
  .23/12/87بيانيه رسمي ورود به انتخابات، سايت كلمه،  1

www.ourpresident.ir


w
w

w
.ourpresident.ir

 

 

33

 "اصولگراي اصالح طلب"در اولين گام خود را  ،وزير ارزشي روزهاي جنگنخست
اي و ارسال  هاي دولت در حوزه مسايل هسته خوانده و ضمن حمايت از موفقيت

  :داشت ماهواره اميد، ابراز 
هاي  حفظ حريم. اصولطلبي يعني برگشت به  بنده شخصا اعتقاد دارم اصالح«

اسالمي و انساني و پرداختن به عدالت و آزادي و استقالل و توسعه در كنار نگاهي نو 
دريغ از  دفاع و حمايت بي. و امروزي به جهان و مسايل كشور جزو اين اصول است

بنده اعتقاد دارم مردم عادي به معناي . قشرهاي مستضعف يكي ديگر از اين اصول است
آيد كه  به طور مثال مردم خوششان نمي. طلب ولگرا هستند و هم اصالحواقعي هم اص
يي كوتاه بيايد و كافي است در اين زمينه در  مداري در تكنولوژي هسته هيچ سياست

طور مسلم اين حس  سطح ملي نظرسنجي شود تا صحت ادعاي فوق ثابت شود و به
ي استقالل  حقيقت در سايهمردم و خشنودي آنها از فرستادن ماهواره به فضا كه در 

در عين حال مردم خوششان . گرايي دانست توان اصول پذير شده است را مي نظام امكان
هاي قانوني را محدود كند  آيد حكومت در امور شخصي آنها دخالت كند يا آزادي نمي

ممكن است ما چنين حس و . ها را با مختصر لغزشي ببندند يا پشت سر هم روزنامه
هاي  توان حدس زد كه بر عكس گروه خيلي راحت مي. طلبي بناميم اصالح گرايشي را

در ميان مردم عادي  توانند هر دو گرايش را با هم داشته باشند و اصوالً سياسي مردم مي
طلبي  گرايي و اصالح بنده هم در اصول. طلبي از هم جدايي ندارند اصولگرايي و اصالح

  1».كنم مثل مردم فكر مي
ضور جدي وي در صحنه انتخابات موجب كناره گيري خاتمي گرديد، آنگاه كه ح

  :وي در عباراتي دوپهلو و ابهام آميز به نحوي از انصراف خاتمي استقبال نمود و نوشت
دانيد كه اينجانب چون شما راه درست را اصالحات همراه بازگشت به  خود مي«
و اگر مختصات زمانه ايجاب  كنم و نيز پيرايش و نوزايي در اين مسير تلقي مي ،اصول
  2».دانستم گزار آن نمي تر از پايه كرد براي تداوم اين طريق كسي را مناسب نمي

توان آن را در  به سويي پيش رفت كه بيشتر مي گفتماني اواما با گذر زمان سير كالمي و 
  . تحليل نمود "دوم خرداد"غالب گفتمان 
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رسيد  توان ادعا نمود كه بنظر مي ميبا مروري بر برخي از مواضع در پيش آمده 
ميرحسين پيش از برگزاري انتخابات در برخي موارد از سخني كه با ملت گفته است 
عبور كرده باشد، چرا كه برخي نقدها و اعالم نظرهاي وي در مورد عملكرد دولت نهم 

: بود وي در اولين بيانيه رسمي ورود به انتخابات گفته. از جاده انصاف خارج شده است
گيري، به ويژه نسبت به  شايد نتوان يك انتخابات جدي را در فضايي خالي از خرده«

با اين همه الزم است كه احترام دولت قانوني . دولتي كه حاكم است در نظر آورد
جمهوري اسالمي به دقت رعايت شود و انتقادات به صورت روشنگرانه، مستدل، 

  1».دددلسوزانه و نه با قصد فريب ارائه گر
البته او تنها به تخريب دولت نهم نپرداخت، بلكه حاضر شد دست همراهي به 

و سازمان نامشروع مجاهدين انقالب و جبهه  هايهايي چون ملي مذهبگروهك
  .مشاركت دهد

هاي مختلف سياسي، فرهنگي،  را در حوزه اودر ادامه بخشي از مواضع شاخص 
به جوهر تفكر  اوهاي انديشه  همؤلفا بررسي كنيم تا بهتر بتوان ب اقتصادي مرور مي

  :ردپي ب موسوي ميرحسين
در مورد آقاي خاتمي و آقاي هاشمي به مشاورت «: مشاور هاشمي و خاتمي -1

جمهور باشد با طيب خاطر نظراتم  كنم و هر كسي هم كه رئيس اين دو افتخار مي
خاتمي پيشنهاد  كنم به آقاي من در آينده جرأت نمي. كنم را به ايشان اعالم مي

شغلي بدهم، هر چند از كمك ايشان استفاده خواهم كرد و انتظار دارم پيش از 
. هاي ايشان استفاده خواهم كرد انتخابات نيز ما را مساعدت كنند و از مشورت
 2».ها با هر گرايشي استفاده كنمهمانگونه كه عالقمندم از نظرات همه شخصيت

 68در مجلس بازبيني قانون اساسي سال  من« :هاي خصوصي آزادي تلويزيون -2
 مواردي كه از پيشنهادات ءجز. و سخنگوي اجرايي آن مجلس بودم) حضور داشتم(

هاي تلويزيوني با مديريت نظام بود و بنده بود و من از آن دفاع كردم آزادي كانال
 خواهيددر آن جلسه يكي از دوستان گفت شما مي. هنوز هم اعتقادم عوض نشده
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چيز را دولتي كنيد و اين كه بايد دولتي باشد مي خواهيد خصوصي كنيد و همه 
من هنوز بر ايده گذشته اصرار دارم  با توجه به  گسترش  ... اين موضوع رد شد

اي جهان امروز حتي در عراق كه كشور همسايه ماست اين موضوع  فضاي رسانه
ر اينكه آزادي عمل اي نداريم مگ ديده شده و ما امكان حركت در فضاي رسانه

داشته باشيم ولي هر تغييري در اين زمينه با توجه به قانون اساسي صورت 
-زاويه 44خواهد گرفت و بايد به قانون اساسي رجوع كنيم اين قانون در اصل 

زمان ها از  هايي باشيم و من در اين شايد بايد منتظر بازنگري. كندهايي را باز مي
 1».مكناين ايده دفاع مي

كننده مينأپروژه امنيت اجتماعي اثرات سوء دارد و ت« :طرح امنيت اجتماعي -3
  هاي ما در باشد و همه مسايل اجتماعي با تكيه بر مزيت اهداف نظام ما نمي

اعتماد به جوانان و زنان بايد تهيه شود و به صورت آمرانه و خشن هر نوع 
 بخشي از برخوردها اساساً... برخوردي كه داشته باشيم آثار مثبتي نخواهد داشت

اين به حساب نظام گذاشته  شود و موضوعيت ندارد و با سوء نيت انجام مي
 2».ها را جمع خواهم كرد شود و من اين گشت مي

اما من مساله اعتقاد به تحزب را « :ها تغييرات در نيروي انساني وزارتخانه -4
ره گزينش مديران دانم اگر از سليقه من دربا مساوي سهم دادن به احزاب نمي

گويم هر كسي كه بتواند به كشور خدمت كند بايد از او استفاده  شود مي سؤال
ها و تغييرات كاميوني كرد من مخالف تغييرات اساسي در نيروهاي وزارتخانه

نيروها هستم و بايد از مديراني با تجربه قديمي استفاده كرد و مديران جديد را 
در دولت من در زمان جنگ . كار را مي كردم من در زمان جنگ اين. جذب كرد

نفر بودند كه كامال با مشي كلي دولت مخالف بودند و ما هم اطالع داشتيم اما  9
در آينده هم  3رفتيمگميبا هم براي اعتالي كشور كار مي كرديم و نتايج خوبي 

 4».اينگونه خواهد بود
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 هاجي افراط و تفريطهاي ما در سياست خاريكي از آسيب« :ماجراي هولوكاست -5
ها به ست؛ در جايي ما تند رفتيم و در جايي مجبوريم كند برويم و اين جريانا

درباره هولوكاست اسالم كشتن يك فرد را بر . منافع ما لطمه جدي زده است
بحث هولوكاست بحث اينكه چه تعداد . نمي تابد و اين چهره اسالم است

آيا از هولوكاست كه جنايتي اتفاق يهودي بودند نيست،  بحث اين است كه 
ها را پس  ها چه گناهي دارند  و چرا بايد تقاص جنايت نازيافتاده فلسطيني

بدهند اگر از اين منظر نگاه كنيم خواهيم ديد كه ما مطابق همه هنجارهايي كه 
 1».بشريت به آنها معتقد است صحبت مي كنيم

ي ادر مورد تكنولوژي هستهپيشرفتي كه « :اي حمايت از مساله انرژي هسته -6
نشيني ما نيز  تواند مقدمه پرتاب ما به فضاي نو و جديدي باشد و عقب داريم، مي

نشيني مقطعي و در يك مورد نخواهد بود بلكه به طور كامل در بسياري از  عقب
ي صلح آميز بدون اين ا داشتن انرژي هسته. ب نشيني كنيمها مجبوريم عقپروژه

-هاي راهبردي ماست و گمان نمي خواسته ءتهديد كند جز كه فضاي جهاني را
ت داشته باشد در اين زمينه قدمي به عقب بگذارد چون با أكنم هيچ دولتي جر

كند كه در  توجه به مصالح دراز مدت الزام مي. مردم مواجه خواهد شد سؤال
 2».مورد اين مسايل و مسايل مشابه به هيچ وجه كوتاه نياييم

هاي خدمت مردم رسيدن از برنامه« :ه كنوني سفرهاي استانيانتقاد به شيو -7
خوب است، اما ممكن است در اين زمينه شيوه ما  متفاوت باشد، بنده اعتقادي 

مشكالت استان ...  هاي بسيار ندارم هاي طوالني و باال آوردن هزينهبه مسافرت
لت و رئيس ريزي شود كه هيأت دوبرنامه ايهها بايد شناخته شده و به گون

جمهور در يك سفر كوتاه به حل شدن مشكالت سرعت بيشتري بخشيده و 
 صحبت كردن با مردم از طريق صدا... برگردند تا به مشكالت ملي برسند سريعاً

حل مشكالت ... و سيما هم مي تواند با سرعت بيشتر و هزينه كمتري انجام شود
 3».كمترين زمان را از دولت بگيردها بايد از قبل برنامه ريزي شده باشد تا استان

                                                 
  .17/1/88، سايت كلمه، گفتگوي مطبوعاتي 1
  .14/1/88ن استاني ستادهاي انتخاباتي، سايت كلمه، مسئوالسخنراني در جمع  2
  .20/1/88نشست خبري در پايان سفر به شهر قم، سايت كلمه،  3
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ها يك  مسئله هدفمند كردن يارانه«: انتقاد از طرح فعلي هدفمند كردن يارانه -8
مسئله مهم اقتصادي و علمي است، اما اكنون بحث در روش اجراي آن است نه 

ها مشكلي نداريم اما ممكن است اصل آن، ما با ماهيت هدفمندسازي يارانه
گيرد  هدف بوده و اينكه همه  قشرها را در برمي علي بيبگوييم كه اين طرح ف

خواهيم كه اين اقدام  ما مي. درست نيست و در آن تبعيض وجود دارد
گذاري دقيق حركت گيري درستي داشته باشد و در چارچوب يك سياست جهت

كند و با الگوي مصرفي كه مقام معظم رهبري از آن يادكردند در پيام و هدف 
 متأسفانهها را كم كند به كل نظام ضربه نزند، اما ه باشد هزينهسازگاري داشت

هاي زيادي مطرح هايي كه در اين زمينه اكنون مطرح شده نقدحل درباره راه
هايي كه تا كنون به صورت رسمي در اين زمينه مطرح معتقدم راه حل... است

آشفتگي  شده است، قدرت چنين كاري را ندارند و جز ضرر و به وجود آوردن
و آشوب اقتصادي و ضرر رساندن به توليدگران و روستاييان و اقشار مستضعف 

 1».فايده ديگري براي كشور ندارد
مردم احساس « :حمايت حزب مشاركت و كارگزاران و سازمان مجاهدين - 9

. هاي قانوني و رسمي خط قرمز بكشيمتوانيم روي حزبنند و ما نميكميتشويش 
هم بين جمعي كه يك هدف مشترك دارند مشاهده  ايهدممكن است اختالف عقي

نفر در كابينه  9شود كه براي مثال مي توانم به دولت زمان جنگ اشاره كنم كه حدود 
وقت حضور داشتند و افكار و گرايشهاي سياسي شان مخالف ما بود اما كارها با 

بنده نمي  وي ادامه داد. فت و مشكلي هم در دولت پيش نمي آمدرميتعامل پيش 
توانم بگويم كه چه كسي و يا چه حزبي از من دفاع كند و يا نكند اما در عين حال 

هاي مختلف سياسي از حمايت همه احزابي كه قانوني و رسمي هستند اما گرايش
انم بلكه پشتيباني از دمينم و البته اين حمايت را حمايت از خود نكميدارند استقبال 

 2».شودان ميانم كه بيدميخط فكري 
ها شناخته شده است و قانوني  ها و احزابي كه رسميت آن چرا در مورد گروه«

آيا در . كنيد كنيد كه در مورد اسرائيل صحبت مي اي صحبت مي هستند به گونه
                                                 

  .20/1/88نشست خبري در پايان سفر به شهر قم، سايت كلمه،  1
  24/1/1388ايت آفتاب، ، سميرحسين موسوي در جمع دانشجويان دانشگاه ايالم -  2
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كنيد كه برچسب مشاركتي يا  هاي افراد نگاه مي رويد و روي سينه مسجد ايالم مي
كنيد  ها را متهم مي چه كه شما آن آن. بسته است سازمان مجاهدين انقالب بر آن نقش

 1».به اين وسعت نيست و من ذهن بسته شما را ندارم و ذهنم بسيار باز است
هايي  حضرت امام قرار گرفت و كمك تأييددانشگاه آزاد مورد « :دانشگاه آزاد -10

هاي مختلف به وي از جمله بنياد مستضعفان  نيز در زمان تاسيس از سوي بخش
هايي كه اكنون براي در دست  ير نظر من بود به آن صورت گرفت اما تالشكه ز

سياسي . گيرد اقدام درستي نيست گرفتن اين دانشگاه از سوي دولت صورت مي
شدن مباحث مرتبط با اين دانشگاه مشكلي است كه بوجود آمده و بايد براي 

 2».حل آن اقدام كرد
آن  رأسكنيم كه منافع ملي در توانيم از اصول تبعيت  مي« :سياست خارجي -11

مشكل امروز ما بر سر اين اصل نيست، ما سياست خارجي را . اصول قرار گيرد
در . ايم هايي ماجراجويانه كه مصرف داخلي دارد دچار مشكل كرده با حركت

اين . هاي ذاتي خود تهي است مسائل متعدد، دستگاه وزارت خارجه از مسئوليت
دفاع از منافع ايرانيان خارج از كشور نيز نيست كه  دستگاه در مواردي قادر به

 3».بايد اقدامات جدي و اصولي براي ساماندهي اين حوزه شكل گيرد
. گفتند اينترنت فقط براي فساد به وجود آمده است اي مي عده« :تهاجم فرهنگي -12

شد، گفتم كشوري مانند آمريكا اين مقدار  همان موقع كه اين بحث مطرح مي
اين . كند كه فقط بخواهد يكسري تصاوير مستهجن براي ما بفرستد هزينه نمي

يك نوع نگاه است كه فكر كنيم تمام اين تغييرات در دنيا براي اين است كه ما 
هيچگاه به شكل يك فرصت  متأسفانهرا نابود كنند و فرهنگ ما را از بين ببرند و 

 4».كنيم به آن نگاه نمي
ما وقتي كه انقالب پيروز شد « :ده هستندها دوستان قديمي بن ملي مذهبي -13

هايي را ايجاد كرديم و نيروهايي   بندي براساس همين بنيادهايي كه ايجاد شد تقسيم
                                                 

  25/1/1388پايگاه اطالع رساني نوروز،به نقل از خبرگزاري ايلنا،  -  1
  88/01/30، خبرگزاري فارس، موسوي در جمع كميته دانشجويي ستاد انتخاباتي -  2
 30/1/1388خبرگزاري فارس،  -  3
، پيك فرماندهان دوران جنگ تحميلي هاي شهدا، آزادگان و ديدار با جمعي از ايثارگران، جانبازان، خانواده -  4

  24/1/1388نت، 
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شوند و با آنهايي كه  شوند و با هم جمع مي كه در جامعه هستند به هم نزديك مي
ز ها ني شويم اما ملي مذهبي كنند و مسلمان باشند همراه مي رعايت قانون مي

هايي داريم ولي بنده به نظر خيانت به  دوستان قديمي بنده هستند اما اختالف سليقه
ايم و اين روند هم  كنم و از نظر فعاليت سياسي ما فعاليتي نداشته آنها نگاه نمي

ها هيچ چيز پنهاني ندارم  ادامه خواهد داشت و بنده در زمينه مالقات با ملي مذهبي
 1».اند خوب آقاي بازرگان نيز از دوستان قديمي بنده بودهو مالقاتي نيز نبوده اما 

مردم ما نه اينكه نخواهند روحانيت از نظام و دولت حمايت كند، اما اين « :روحانيت - 14
ثير قرار نگيرد، أدانند كه روحانيت مستقل بوده و تحت ت حمايت را در گرو آن مي
بنده از برخي روحانيون در دولت  ،اي دارم و آن اينكه من از اول انقالب خاطره

كرديم كه هر از گاهي  ها دعوت مي تهران و ائمه جماعات تهران و برخي شهرستان
در سالني جمع شوند تا مشكالت را براي آنها شرح دهيم و هميشه احساس 

اي در آن  شدن بركات زيادي وجود دارد، بدون اينكه شائبه كرديم در اين جمع مي
كني نگران بودند كه اين جمع باعث دولتي  اهللا مهدوي باشد، اما يادم هست كه آيت

لذا پيغامي براي من فرستادند، ولي من شرح دادم كه ما نه به . شدن روحانيت شود
گذاريم بلكه تنها از آنها  دهيم و نه امتيازاتي در اختيار آنها مي روحانيت پول مي

ريم روحانيت پاك و اعتقاد دا. كنيم كه در اين جمع مشكالت را بشنوند دعوت مي
داند كه  تواند مديران اجرايي كشور را نقد كند و اين روحانيت خود مي انقالبي مي

در عين حالي كه اين جامعه كه اعتماد به روحانيت دارد . كجا از دولت حمايت كند
هاي انقالب دارد؛  داشتن انگيزه و اين اعتماد بركات و خير كثيري در زنده نگه

 2».ت ندارد كه روحانيت دولتي شودخواهد و دوس نمي
گردانند بايد توجه كنند كه ما  كساني كه امور را مي :مردم غزه و حزب اهللا لبنان -15

اهللا صحبت كرده، ولي عزت مردم  توانيم راجع به عزت مردم غزه و حزب نمي
  3خود را فراموش كنيم

                                                 
  30/1/1388خبرگزاري فارس،  ،كميته دانشجويي ستادهاي انتخاباتيموسوي با  نشست -  1
  13/12/1387سخنراني موسوي در دانشگاه تهران، سايت آفتاب،  -  2
  همان -  3
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  براي همه ايهسفر
سال  20كه حال كه او بعد از  دده بودنموسوي و مشاوران تبليغاتي اش به اين نتيجه رسي

غيبت، وارد صحنه سياسي شده است بايستي به هر بهايي شده است به ساختمان پاستور راه 
  .بنا نهادند ايهرا بر جذب همه آرا و با هر وسيليابد، بنابراين استراتژي خود 
. جرا شدبراي شناسانده شدن موسوي به نسل جوان ا ايهبنابراين تبليغات پر هزين

هاي هاي صدها ميليارد توماني براي برگزاري ميتينگدركوران انتخابات و صرف هزينه
كاله و نوارهاي رنگي و  هاي سبز وپوسترها و پارچه انتخاباتي؛ تهيه بروشورها و

 راد، هداياي نقدي و غيرنقدي حسن عسكري هاي شبانه مناسب با انواع ساليق وپذيرايي
وزيري با انتشار  جايي و مشاور ميرحسين موسوي در دوران نخستدفتر شهيد ر  رئيس

  . اي خطاب به موسوي نكاتي را يادآور شد نامه سرگشاده
كه بدانيد چه اتفاقي دارد  براي اين! جناب موسوي«: درسرفصل اين نامه آمده است

بينديشيد ايد و كمي  افتد لطفاً كمي به اطراف خود بنگريد كه با چه عواملي در محاصره مي
به پيش  العقيده دار برخي ياران متضاد هاي معني كه از پشت پرده چگونه و چرا با حمايت

رويد؟ البته به خودتان خيلي زحمت ندهيد كه همه آنها را بشناسيد اما بد نيست  مي
را  –از كجا آمده  –سري به معابر عمومي بزنيد تا شايد هزينه اين تبليغات سنگين 

برخي جوانان و دختران بزك كرده با ارائه  ،كه توسط پادوهاي نامتجانسبتوانيد بدهيد 
عالوه بر شگفتي آفريني در ساختار جديد الگوي  ،پارچه سبز، سمبل سيادت شما

گيري انگشت اتهام  آيا قبول نداريد با نشانه! راستي.حرمتي قرار گرفت مورد بي! مصرف
ي خود نه تنها مسئوالن منصف كه عليه خدمات صادقانه دوره چهار ساله رقيب اصل
مهري شما انگشت حيرت و شگفتي  عامه مردم را رنجيده خاطر ساختيد و اغلب از بي

  »! بر دندان فشردند؟
هزينه تبليغات رقباي دكتر احمدي نژاد با حسابهاي سرانگشتي نيز ارقامي باالي 

يس ستاد انتخاباتي اد اما قربان بهزاديان نژاد رئدميصدها ميليارد تومان را نشان 
هاي مالي جريانهاي خاص از موسوي را در تبليغات ميرحسين موسوي حمايت

ند؛ كه البته همگان اشراف داشتند اين مبلغ كميميلياردتومان برآورد 10انتخاباتي كمتر از
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تهران هم  شهر هزينه يكروز از تبليغات گسترده و سراسري مير حسين موسوي در
  ! اسر كشور و بمدت بيش از چند هفته؟شد چه رسد به سرنمي

، ضمن اعتراف )10انتخاب (وي در گفتگو با سايت طرفداران مردمي ميرحسين؛ 
 خروج از عقل و استفاده از احساسات وءسو( سازي و موج سواريبه موج تلويحي 

حمايت مستقيم خانواده و نزديكان آقاي هاشمي از  تأييدبا ) منطق براي انتخاب آگاهانه
  . ارددمييت جريانهاي ديگر پرده بر حما

وضعيت انتخابات بسيار اميدوار كننده «: ارددمياين گفتگو اظهار  بهزاديان نژاد در
موج فزاينده . شودروز بهتر ميبهاست به حمداهللا وضعيت مهندس موسوي روز

اجتماعي كه در انتظارش بوديم شروع شده و اگر وضع در همين حالت امروز باقي 
از سوي ديگر رقيب اصلي نيز در انفعال . در صد ما پيروز انتخابات هستيم 100ند بما

  1 ».سازي آنها بسياركم شده استكامل به سر مي برد و احتمال موج
هاي لجستيكي فرزندان آقاي هاشمي وي در بخش ديگري از اين مصاحبه به كمك
يان نژاد به كمك نقدي دو بهزاد. كندو نيز كمك چند ميلياردي آقاي جاسبي اشاره مي

كه خود حكايتگر (عدد لب تاب بعنوان هديه5000ميليارد توماني آقاي جاسبي و 
هاي ميرحسين به بسياري از اعضاي ستاد ...هداياي غير نقدي ديگري همچون اتومبيل و

آقاي «: پاسخ به اين پرسش كه در ند وكمياشاره ) موسوي در نقاط مختلف كشور است
انم از كجا تأمين شده دمين: گويداست ميمين كردهأپول را از كدام محل تجاسبي اين 

  2»!اما ايشان حامي ميرحسين هستند و ما به منابع مالي حاميان كاري نداريم

  ! ليبرالها و بهائيان هم هستند
رئيس ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي در پاسخ به اين پرسش كه گفته مي شود 

باالخره آنها هم گروهي : ارددميند اظهار كميميرحسين حمايت  يت هم ازئجامعه بها
ي از ئحمايتهاي مادي فرقه ضاله بها تأييدوي با . هستند و حق اظهار نظر هم دارند

ارد و ضمن دميگراها و دشمنان و معاندين نظام اسالمي پرده بر ملي حمايت ليبرالها و

                                                 
 10/3/1388، 10سايت انتخاب  -  1
 همان -  2
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به نظر : او در پاسخ به اين پرسش كه. ندكميدريافت اين مساعدتها از آنها دفاع  تأييد
برخي دشمنان  گرا و بعضاًاز جريانات مختلف اعم از ليبرال و ملي ايهمي رسد جبه

ببينيد من اسم جبهه «: ارددمينظام در حمايت از ميرحسين شكل گرفته است؛ اظهار 
گروههاي باالخره . هاي مختلفي هستند ولي جبهه نيستند ذارم، گروهگميروي آن ن

  ».كنيمنند و ما اين حمايتها را رد نميكميمختلف حمايت 
هاي جدي روزهاي پاياني ميليارد توماني دانشگاه آزاد نيز از بحث 77كمك 

ميليارد  1027اين رقم ازمغايرت تراز  اعالم نمود جهان نيوزسايت . انتخابات بود
توماني ثبتي اين دانشگاه بدست  ميليارد 950توماني درآمد ساالنه دانشگاه آزاد و تراز 

هزار مانتوي سبز به مبلغ چهارميليارد تومان؛ بحث هزاران 200بحث خريد . آمده است
  .ديگر بحثهاي قابل تأمل است ...سكه اهدايي و
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  فصل دوم
  

  مخملي چگونه كليد خورد؟ يكودتا
هـاي  ها و انگارهآموزه زماني كه آفتاب درخشنده و فروزنده انقالب اسالمي كه مبتني بر

قدسي تعاليم آسماني اسالم بود، در آسمان ايران درخشيد دكترين جديدي تولـد يافـت   
و بين المللي گشود و طنـين پيـام نجـات بخـش      ايهدر تحوالت منطق ايهكه فصل تاز

نفي سلطه پذيري و وابستگي و سكوالريسم اخالقـي و اباحـه    ،اسالم در استكبارستيزي
ها و دفاع از محرومـان  گري و اثبات هويت اسالمي و ملي و احياي ارزشگري و سودا

اين حادثه عظيم به عنوان يـك نقطـه عطـف در    . و مظلومان را به گوش جهانيان رساند
تاريخ ايران و جهان و در چارچوب يك فرآيند چند وجهي ايده آل ساز و يـك پديـده   

ديـن مـدار در برابـر دنيـاي     معنادار و نقطه عزيمت صورت بندي يك هويـت سياسـي   
سكوالر پديدار گرديد و يك تقابـل ايـدئولوژيك در مقيـاس وسـيع بـين ايـن الگـوي        

به همين دليل انقالب اسالمي ايران به عنـوان  . اسالمي و نظام سرمايه داري بوجود آورد
آزاد  ،الگـويي كارآمـد، مقتـدر، مسـتقل     ،فعال و اثرگـذار  ايهتفكر و انديش ،يك ايده نو

ني بر دين و حق و عدالت، يكي از تلخ ترين حوادث تاريخ معاصر براي نظام سلطه مبت
هاي و استكبار جهاني بود؛ زيرا از يك طرف الگوهاي حاكم بر جوامع استكباري و نظام

هـاي تهـاجمي و مداخلـه    سياسـت  ،هاي ليبرال دموكراسـي سرمايه داري مبتني بر آموزه
دهاي آنها را به چالش طلبيد و ضمن شكست هيمنـه  ها و راهبرگرايانه و همچنين طرح

ها در برابـر اسـتكبار را افـزايش داد و در    جرأت و شجاعت ملت ،استكبار بويژه آمريكا
نهايت آنها را با يك بن بست استراتژيك مواجه نمود و از طرف ديگر موجب نفـوذ رو  
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سـالمي را در سـطح   به تزايد ايران در منطقه و جهان گرديد و موج بيـداري و آگـاهي ا  
افكار عمومي دنيا بويژه افكار عمومي منطقه بوجـود آورد و وزن ايـران را در معـادالت    

و بين المللي ارتقا داد و ايران را به يك قدرت بـزرگ، نقـش    ايهسياسي و امنيتي منطق
آفرين و الهام بخش در معادالت قدرت و اثرگذار در معادالت امنيتي در عرصـه روابـط   

  . لل تبديل نمودبين الم
هـاي بدسـت   آمريكاييها كه در آغاز هزاره سوم با اسـتفاده از فرصـت   بر اين اساس

آمده بويژه فروپاشي بلوك شرق سعي كردند تا بـا بـرهم زدن نظـم موجـود جهـاني و      
استقرار نظم مطلوب خود، ساختار قدرت خودشان را بـا كـاركرد هژمونيـك بازسـازي     

ناگهـان   ،سمت نظام تك قطبي به رهبري خود هدايت نمايندنمايند و نظام جهاني را به 
از اين رو، در . با يك قدرت نوظهور و اثرگذار به نام انقالب اسالمي ايران مواجه شدند

سند راهبرد امنيت ملي آمريكا از ايران به عنوان بزرگترين كشور دردسرساز و بزرگترين 
اسالمي ايران را به عنوان تهديـدات   چالشگر فراملي نام برده و اسالم اصيل و جمهوري

هاي مورد چالش منافع آن كشور شناسـايي  اساسي و محوري خود در بسياري از بخش
ـ ـاي سخـ ـارهـ ـاز و كـو براي مقابله با آن، به استفاده از تمامي ابزارها  و سـ  رم ـت و ن

 Grand(در همين رابطه آنها يك استراتژي بزرگ يا كالن اسـتراتژي  . د مي كنندـأكيـت

Strategy  (هاي متعـدد نظـامي و فرهنگـي و اجتمـاعي و اقتصـادي و      كه شامل بخش
دفاعي است، در تقابل با انقالب اسالمي تعريف كردند كه توضيح آن از حوصله بحـث  

  . خارج است
 هـاي فقط ذكر اين نكته ضروري است كه آنها در چارچوب همين مسأله، از اسـتراتژي 

هـاي  مكانيسـم  ،راهبردهـاي آشـوب سـاز    ،ايههاي منطقـ محيطدرهم تنيده استفاده در 
در مقيـاس وسـيع نظيـر كودتـا و جنـگ  و تـرور و خشـونت و تحـريم و          سـاز بحران

هـاي  سازي استفاده نمودنـد تـا بـه اهـداف و مطلوبيـت     سازي و الزامانزواسازي و ابهام
اشـت زيـرا بـاال    جز شكست بـراي آنهـا ند   ايهاستراتژيك خود نايل شوندكه البته نتيج

سـازي بـه   ايران و ثبات استراتژيك آن چنان نقش فعـال و شـگفتي   ايهآمدن تراز منطق
ها و راهبردهاي نظام سلطه بـويژه آمريكـا را بـا ناكـامي     كشورمان داده كه تمام دكترين

 مؤسسـات كه برخي مقامـات كـاخ سـفيد و همچنـين      ايهبه گون.  مواجه ساخته است
آمريكا به قدرت و اقتدار ايـران و شكسـت ناپـذيري آن اعتـراف      مطالعاتي و تحقيقاتي

www.ourpresident.ir


w
w

w
.ourpresident.ir

 

 

45

سناتور مشـهور و خاورميانـه شـناس آمريكـايي بـا       »مارك پالمر«به عنوان مثال . كردند
ويد كه ايران بـه قـدرتي كـم نظيـر در     گميهاي قدرت ايران همؤلفها و توجه به ويژگي

شده اسـت كـه نمـي تـوان بـا حملـه       منطقه خاورميانه و هارتلند نظام بين الملل تبديل 
وزيـر خارجـه سـابق     »رايـس كانـدوليزا  «همچنين خانم . نظامي آن را سرنگون ساخت 
ما از سي سال پيش تمام تالش خود را براي از بين بردن  ":آمريكا به تلخي اعتراف كرد

امـا  ها و بهترين افراد استفاده كـرديم  قدرت ايران بكار گرفتيم و از پيچيده ترين طراحي
   ".ايران به جاي ضعف، روز به روز قدرتمندتر شد

هـا در حـال   هم معتقد است كه تيم آمريكا تقريباً در همـه جبهـه   "توماس فريدمن"
  .هاي خشن به دام افتاده استسال سياست 16باختن به ايران است و آمريكا پس از 

فوذ جمهوري مي نويسد كه با توجه به رشد فزآينده قدرت و ن "لس آنجلس تايمز" 
كه يكـي از   "جان بولتن"اسالمي ايران به شكل خاري در چشم آمريكا در آمده است و 

معتقـد اسـت آمريكـا از يـك شكسـت       ،طرفداران نظريه برخورد سخت بـا ايـران بـود   
تحقيرآميز در تنش با ايران رنج مي برد و تمام تالش آمريكا در مقابل ايران به شكسـت  

به نظر من ما جنگ را باختيم . دستاوردهاي بزرگي رسيده استمنجر شده زيرا ايران به 
و ايران به عنوان برنده نهايي در اين نبرد ظاهر شده است و من معتقدم كه تغييـر رژيـم   

  . در ايران مي تواند اين موضوع را حل كند
با توجـه بـه تبعـات افـزايش قـدرت       »آمريكن اينتر پرايز«تحقيقاتي  - مطالعاتي مؤسسه

ايـران را   »رابـرت بـائر  «هد و دميون ايران، به سران كاخ سفيد در قالب بيانه هشدار روزافز
بـا ايـن وجـود    . قدرتي كه در حال تبديل شدن به يك امپراتوري بـزرگ اسـت مـي نامـد    

آمريكاييها كه در تقابل گرايي اسـتراتژيك بـا ايـران بـويژه در دهـه اول انقـالب شكسـت        
كـالن  «كـه يكـي از ابعـاد پيمـان      "Soft War"جنگ نرم خوردند، در دهه دوم روي محور 

با روي كار آمدن جريان اصالحات با توفيق نسـبي   متأسفانهكه  كردند تأكيدبود  »استراتژي
اما به ياري خداوند بزرگ و با تدابير حكيمانه رهبر فرزانه انقالب اسالمي و . روبه رو شدند

ويكرد اصولگرايي مردم در انتخابـات دوم  همت ملت بزرگ ايران اين موضوع با توجه به ر
  . شوراها و مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم با شكست بزرگي مواجه شد

روي آورد كه در نـوع خـود كـم     ايهبه همين دليل استكبار جهاني به طراحي پيچيد
نظير بود و آن استفاده از تمام توان و ظرفيت و استعدادهاي نيرويي و ابـزار و امكانـات   
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آنها بااستفاده از فضاي آزاد و رقابتي دوران انتخابـات  .در چارچوب جنگ نرم بود خود
رياست جمهوري دوره دهم فرصت را مغتنم شمردند تا راهبرد بسيار پيچيده  خود را با 

  . هاي نوين جنگ نرم در چارچوب يك فتنه بزرگ عملياتي نمايداستفاده از روش
  

  براندازي مخملين
اي پـرده   يافتـه  هـاي پـس از انتخابـات، از تـالش سـازمان      ت و آشـوب نگاهي به اغتشاشا

ترديـد،   بي. دارد كه در ذيل سناريوي ناكام انقالب مخملي درايران، قابل تعريف است برمي
هاي چند وجهي اين پروژه كه در مقاطعي نيز بـه صـورت مكمـل هـم عمـل       بررسي اليه

  .ض به نتايج انتخابات بوده استكردند بيانگر تالشي است كه نقطه عزيمت آن اعترا
، وقوع اين بازداشت شده طبق مستندات به دست آمده و اعترافات مستدل متهمين

حوادث كامالً از پيش طراحي شده و طبق جدول زمانبندي و مراحل كودتاي مخملي 
جين "مورد دستورالعملهاي  198مورد از  100كه بيش از  ايهپيش رفته است، به گون

  .ي كودتاي مخملي اجرا گرديده استبرا "شارپ 
اما كودتاي مخملي نوعي از انواع بر اندازي است كه با كودتاي نظامي در هدف 

  . مشترك اما در شيوه و ابزار كامال متفاوت است
مخملي يا انقالب رنگي نوعي دگرگوني سياسي بدون خونريزي است كه  كودتاي

براساس اين . سابق رخ داده است تاكنون در چندين كشور از بلوك شرق و شوروي
هاي باقي مانده از دوران كمونيسم و وابسته به روسيه، جاي خود را ها، حكومتانقالب

استفاده مخالفين از يك رنگ خاص در . اندهاي كامالً طرفدار غرب دادهبه حكومت
يا هاي مخملي ها به انقالبتجمعات و اعتراضات خياباني سبب گرديد تا اين انقالب

  .رنگي معروف گردد
 »جين شارپ«افسر بازنشسته سازمان سيا و شاگرد دكتر  »رابرت هلُوي«در همين رابطه 

مبارزه «: مي نويسد» مبارزه عاري از خشونت، تأملي در بنيادها«در كتاب خود با عنوان 
تفاوت خاصي با درگيري نظامي ندارد ) يعني همان كودتاي مخملي(عاري از خشونت 

  ».اين مورد كه اسلحه به كار رفته در آن متفاوت ومنحصر به اين روش استجز در 
يكي ديگر از تفاوتهاي كودتاي مخملي با كودتاي نظامي در فرايند شكل گيري از آغاز 

  .سال يا بيشتر به طول انجامد 10تا پايان و مدت طوالني آن است كه گاهي ممكن است 
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مخملي بايد به آن توجه داشت اين است كه كه در مورد كودتاي  ايهمهمترين نكت
اطالعاتي غرب طبق سفارش  هاي جاسوسي و نظريه پردازان اجير شده توسط سرويس

كار فرمايان خود اين شيوه را براي خروج جهان استكبار از بن بست عملي براي 
كه سرنگوني نظامهاي مستقل يا ناهماهنگ با هژموني و استيالطلبي غرب ابداع نمودند 

اين شيوه . هاي مختلف كودتاخيز بوده است نتيجه سالها مطالعه وتحقيق ميداني در كشور
طراحي شده است كه با تمسك به روشهاي به اصطالح مدني وطي  ايهبر اندازي بگون

هاي هدف حساسيتي  مدت زمان طوالني بدون آنكه در بين مردم ونظامهاي سياسي كشور
ديگري مراحل كودتاي مخملي را بصورت خزنده و آرام جدي ايجاد كند يكي پس از 

آيند كه كودتاي مخملي به  پشت سر گذاشته ومعموالً نظامهاي سياسي زماني به خود مي
  .مرحله پاياني خود رسيده و احتمال موفقيت آن بسيار افزايش يافته است

ديگر  از سالها پيش بنيادها و مؤسسات متعددي توسط سرويسهاي جاسوسي و
هادهاي حكومتي كشورهاي غربي به ويژه آمريكا به وجود آمده كه طبق يك تقسيم ن

هاي مختلفي را با هدف مشترك در اجراي پروژه كودتاي مأموريتكار سازماني و متمركز 
 ،)OSI(بنياد سوروس :مهمترين اين مؤسسات و بنيادها عبارتند از. اندمخملي به عهده گرفته

 فورد، بنياد جرمن مارشال فايند، خانه آزادي، شوراي روابط، بنياد بنياد راكي فلر
  1.مركز مطالعات دموكراسي انگليس آمريكا، انجمن سياست خارجي آلمان و خارجي

در تبيين بيشتر اين موضوع الزم است به اظهارات يك جاسوس كه با هدف ايفاي نقش 
  :در بازداشت اشاره شود درانتخابات دهمين دوره رياست جمهوري به ايران بازگشته بود،

به نام ممري آشنا شدم  ايمؤسسهدر سفري كه به اسرائيل داشتم با «: ويدگميوي 
كه متعلق به كشور آمريكاست ولي در اسرائيل مستقر مي باشد و كارش در زمينه 

هاي ضداسرائيلي مبارزه با فعاليت مؤسسهتالش اين . خاورميانه است ايهمطالعات رسان
ند كه كميرا دنبال  ايهپروژ مؤسسهاين . يردگمير ديگر كشورها صورت است كه د

مسئول اين پروژه . هدف آن حمايت از اصالح طلبان دنياي اسالم از جمله ايران است
او در . يكي از افسران قديمي اطالعات ارتش اسرائيل است كه من با او ديداري داشتم

تفكراتي مانند تفكرات عبدالكريم سروش اين ديدار به من گفت هدف ما اين است كه 
  2».را در ايران پرورش و ترويج دهيم

                                                 
 .انجام گرفته است 12نند در فصل كميكه نقش قرارگاههاي ناتوي فرهنگي را ايفا  اتمؤسسبررسي تفصيلي اين  -  1
 كيفرخواست دادگاه اول متهمان كودتاي مخملي -  2
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 مؤسسهفعال در حوزه ايران  مؤسساتيكي ديگر از «: هددمياين جاسوس ادامه 
اين . داشتم مؤسسههايي هم با مسئولين اين هلندي هيفُوس است كه من مالقات

ميليون  10دارد و حتي مبلغ  هاي داخل ايرانNGOو  مؤسساتارتباط خوبي با  مؤسسه
يورو در پايان رياست جمهوري خاتمي در ايران هزينه كرده كه بيشتر آن به جنبش 

هاي نفتي هيفوس بودجه خود را از طريق رشوه از شركت مؤسسه. زنان داده شده است
  1».آوردبه دست مي. خواهند از پرداخت ماليات فرار كنندهلندي كه مي

پايگاه راديويي اروپاي آزاد «: ويدگمييگاه راديويي اروپاي آزاد در مورد نقش پا وي
براندازي نرم از زمان جنگ سرد كار خود را آغاز كرده و به  مؤسساتكه مانند خيلي از 

ها براي اينكه به شوروي فشار سازمان سيا متصل است، زمان جنگ سرد آمريكايي
 هاي زيبايي چون دموكراسي، و از نام ايهسياسي و رسان - هاي فرهنگيبياورند از پوشش

-ميي كه در حال حاضر فعاليت مؤسساتآزادي و حقوق بشر استفاده كردند و خيلي از 
نند، در زمينه براندازي نرم، بازمانده از آن زمان هستند كه راديو اروپاي آزاد هم از اين ك

اين راديو بيشتر . ندكميبخش فارسي اين راديو به نام راديو فردا فعاليت . دسته است
  ».ندكميهد و به شدت بزرگنمايي دميهد را پوشش دمياعتراضاتي كه در ايران رخ 

اشاره  »بِرِكمن«براندازي نرم به نام  مؤسساتاين جاسوس در ادامه به يكي ديگر از 
يا همان صداهاي جهاني زير ) Global Voices(پروژه گلُوبال ويسز «: گويد ند و ميكمي
اين پروژه از . گيردبه نام مركز بركمن در دانشگاه هاروارد انجام مي ايهمجموع نظر

هدف اين . امآغاز شده و من در اولين جلسه آن در هاروارد شركت كرده 2004سال 
پروژه تمركز بر تمام بالگرهاي دنيا به خصوص كشورهاي مخالف آمريكا از جمله 

. يجاد جنگ رواني در اين كشورها است برسندايران است تا بتوانند به هدف خود كه ا
 مؤسساتند كه به اكثر كميتأمين ) OSI(منابع مالي اين پروژه را بنياد سوروس 

. است "اتان زوكرمن"مدير اين پروژه فردي به نام . هددميغيردولتي در دنيا كمك مالي 
بر روي استفاده از او يك آمريكايي است كه قبال در بنياد سوروس فعاليت داشته، او 

اينترنت براي براندازي نرم در كشورهاي مختلف خيلي كار كرده و با نهادهاي اطالعاتي 
  ».امنيتي آمريكا نيز رابطه دارد

                                                 
 همان -  1
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اداره  »جان پالْفري«مركز بركمن توسط شخصي به نام «: هددميوي چنين ادامه 
 مرداد را مديريت 28شود كه خودش مدعي بود دايي او كرميت روزولت كودتاي مي

  ».كرده است
آمريكا براي طرح «: نامبرده در اشاره به نقش آمريكا در طرح براندازي نرم مي افزايد

سال از عمر خود  50كه  »جين شارپ«هاي مختلف از جمله براندازي نرم از تئوريسين
ها براي براندازي اش صرف كرده تا طرح استفاده از نقاط ضعف حكومت مؤسسهرا در 

متون و روش مبارزه  مؤسسهدر وب سايت اين . كند رم را شناسايي كند، استفاده مين
البته اين زبانها . زبان زنده دنيا آموزش داده شده است 30الي  20مسالمت آميز شايد به 

، چيني، عربي، فارسي و ايهآلماني، فرانسوي و يا اسپانيايي نيست بلكه به زبانهاي برم
وست دارد در كشورهايي كه به اين زبانها گويش دارند انقالب نرم است كه آمريكا د... 

نيز در مورد  »كُنُوس« مؤسسهرئيس  »مارك پالمر«افراد ديگري مانند . صورت بگيرد
هايي را تشكيل دادند و سال پيش كالس 3 -2آنها حتي . اندهايران خيلي تحقيق كرد

هاي براندازي دعوت كرده و دوره خردادي مانند عماد باقي را دوميكسري از فعاالن 
  ».نرم را به آنها آموزش دادند

تاكنون پروژه كودتاي مخملي در چند كشور به مورد اجرا گذارده شده كه اكثراً با 
ازجمله كشورهايي كه كودتاي . موفقيت انجام شده اما در مواردي هم ناكام مانده است

از گرجستان، لهستان، چك، كرواسي، مخملي در آنها با موفقيت اجرا شده عبارت است 
صربستان، اوكراين و قرقيزستان، در اكثر اين كشورها كودتاي مخملي در بستر يك 

كودتاي مخملي   هاي فراواني با پروژه شكست خورده انتخابات شكل گرفته و مشابهت
ايران كه به بهانه انتخابات دوره دهم رياست جمهوري مرحله پاياني آن كليد خورد 

البته اين توطئه با هوشياري مردم بيدار و هميشه در صحنه و برخورد قاطع و  اندهشتدا
  .با شكست مواجه شدهاي انتظامي و امنيتي مقتدر كشورمان به موقع دستگاه

  
  كودتاي مخملي در كشورهاي ديگر

در ادامه به تحليل انقالب مخملين رخ داده در سه كشور گرجستان، اوكراين و 
  .مي پردازيمقرقيزستان 
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  انقالب گل رز گرجستان - 1
سپر دفاعي (با فروپاشي شوروي سابق و نفوذ آمريكا و ناتو به حلقه اول اروپاي شرقي 

سپر مذكور در دستور كار آمريكا ) آسيا مركزي و قفقاز(، توسعه در حلقه دوم )هارتلند
يك روسيه در قرار گرفت و در اين ميان نفوذ در گرجستان به عنوان منطقه خارج نزد

بر اين اساس اياالت متحده آمريكا و متحدان اروپايي آن از طريق . اولويت قرار گرفت
به ظاهر غير دولتي با ساماندهي انقالب رنگي، گسترش ناتو  مؤسساتبنياد سوروس و 

  .به حيات خلوت روسيه در قفقاز را زمينه سازي نمودند
ان ائتالف براي گرجستان نو به در گرجست 2003در انتخابات پارلماني نوامبر 

رهبري ادوار شوارد نادزه از يك سو و ائتالف تروئيكاي گرجستان شامل ميخائيل 
رئيس (و نينو يورجا نادزه ) رئيس قبلي پارلمان گرجستان(زوراب ژواينا  ،ساكاشويلي

  .از سوي ديگر، با هم به رقابت پرداختند) پارلمان
سوروس كه مسئوليت پشتيباني از انقالب مخملين در كوران رقابت انتخاباتي بنياد 

در گرجستان را عهده دار بود، از طريق انستيو جامعه باز و با استفاده افكار سنجي، 
اما نتايج شمارش آرا، بر پيروزي . پيروزي ائتالف تروئيكا را پيشاپيش اعالم نمود

نتخابات ائتالف تروئيكاي با اعالم نتايج اوليه ا. كرد لت ميالائتالف براي گرجستان نو د
  .گرجستان به نتيجه انتخابات اعتراض نمود و دولت را متهم به تقلب در انتخابات كرد

هاي آمريكايي و اروپايي حمايت  ائتالف تروئيكاي گرجستان كه از طريق رسانه
جنبش كامارا . شدند هواداران خود را به مبارزه منفي و نافرماني مدني فرا خواندند مي
آنان چند روز در مقابل . ست پانزده هزار نفر را در پايتخت سازماندهي نمايدتوان

هاي دولتي از جمله رياست جمهوري تجمع نمودند و به پليس و ارتش  ساختمان
  .كردند هاي گل رز اهداء مي گرجستان شاخه

واردنادزه مشغول سخنراني بود، شدر روز افتتاح پارلمان اين كشور و در حالي كه 
فان به رهبري ساكاشويلي، بدون مقاومت پليس وارد پارلمان شده و مانع از تثبيت مخال

سرانجام با موافقت مقامات روسي، شوارد  .ائتالف براي گرجستان نو در قدرت شدند
  . نادزه مجبور به استعفا شد و انقالب به اصطالح گل رز به پيروزي رسيد

  :گردد ز در گرجستان موارد زير را شامل ميطور كلي فرآيند عملياتي شدن انقالب گل ربه
 هاي مالي امريكا و غرب به مخالفان حكومت گرجستان  تزريق كمك )1
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حمايت تبليغاتي وسيع امريكا و غرب از ائتالف تروئيكاي گرجستان و جابجايي  )2
 افكار عمومي 

 متهم نمودن نظام حاكم در گرجستان به فساد مالي، سياسي و نا كار آمدي  )3
 نتظارات و مطالبات عمومي در جريان مبارزات انتخاباتي افزايش ا )4
 متهم نمودن دولت گرجستان به تقلب در انتخابات  )5
 هاي متمايل به امريكا و غرب  از پيش برنده اعالم نمودن جريان )6
 درخواست باز شماي آراء و به رسميت شناختن پيروزي مخالفان از طرف دولت  )7
 نافرماني مدني  فراخوان مخالفان به مبارزه منفي و )8
  .تصرف پارلمان و امكان دولتي و به تعطيلي كشانيدن ادارات )9

  انقالب نارنجي اوكراين - 2
اوكراين بعد از روسيه بزرگترين كشور اروپايي است و از لحاظ جغرافياي سياسي 

نفوذ آمريكا در اين كشور، از يك سو حلقه محاصره روسيه . وضعي منحصر به فرد دارد
يابي آمريكا به بازار منابع نفت و گاز اين  نمود و از سوي ديگر دست تر مي را تنگ

  . كرد منطقه را آسان مي
طوري  به. كاخ سفيد براي ساماندهي انقالب رنگي در اوكراين تالش مضاعفي كرد

كه پس از وقوع انقالب نارنجي در اين كشور، نيويورك تايمز فاش ساخت كه بوش 
  . ي اين انقالب هزينه كرده استميليارد دالر برا 65دست كم 
يك از  وري اوكراين، هيچـاست جمهـريان انتخابات ريـو در ج 2004ال ـدر س

يانوكويچ . نامزدهاي انتخاباتي نتوانستند حد نصاب الزم را در مرحله اول كسب نمايند
درصد و ويكتور يوشچنكو نامزد  88/39وزير وقت و هوادار روسيه در دور اول  نخست
در نتيجه انتخابات . درصد آراء را به دست آوردند 22/39حمايت آمريكا و غرب مورد 

  .به دور دوم كشيده شد
در مرحله دوم بنا بر اعالم غيررسمي، يانوكويچ با اختالف كمي بر يوشچنكو پيروز 

اما اين نتيجه از سوي يوشچنكو و طرفدارانش مورد قبول قرار نگرفت و آنان . شد
با اعالم نتيجه انتخابات جنبش . به تقلب در انتخابات متهم نمودنددولت يانكويچ را 

ها قبل با حمايت مالي و تبليغاتي آمريكا سازماندهي شده بود با حضور  پارا كه از مدت
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شرت،  متحصنين ـ كه تي. ، اقدام به تحصن و تظاهرات نمودند»كيف«هاي  در خيابان
اي نارنجي حمل ـه ود پرچمـداشتند و با خن ـارنجي بر تـبازوبند، كمربند و هدبند ن

  .كردند ـ خواستار اعالم پيروزي يوشچنكو از سوي كميسيون انتخابات شدند مي
اما كميسيون انتخابات پيروزي يانوكويچ را رسماً اعالم نمود و با اصرار اين 

  .كميسيون پارلمان اوكراين نيز نتيجه انتخابات را به تصويب رسانيد
كنندگان مانع ورود  ظاهراتـارلمان اوكراين، تـوي پـجه انتخابات از سا اعالم نتيـب

يانوكويچ به دفتر نخست وزيري شدند و كشور در شرايط جنگ داخلي و تجزيه به دو 
. قرار گرفت) به هواداري يوشچنكو(و بخش غربي ) طرفداران يانوكويچ(بخش شرقي 

در رأي خود تجديد نظر كرد و اعالم  پارلمان اوكراين  العاده شدن اوضاع كشور، با فوق
نمود كه در انتخابات تقلب صورت پذيرفته است و از رئيس جمهور درخواست كرد 

  .تا كميسيون انتخابات را منحل كند
گرايان و افراد مورد  رايط به سود غربـوشچنكو، شـاع از يـر دفـداري وزيـا جانبـب

دسامبر نتيجه  7ي اوكراين سرانجام در حمايت آمريكا تغيير كرد در نتيجه دادگاه عال
. دسامبر را براي برگزاري انتخابات مجدد اعالم نمود 26انتخابات را باطل و تاريخ 

المللي برگزار گرديد  ناظر بين 12000امبر و با حضور ـدس 26انتخابات مجدد در تاريخ 
د آرا را كسب درص 52،62هاي آمريكايي و اروپايي  و يوشچنكو با كمك تبليغاتي رسانه
  .نمود و رئيس جمهور اين كشور شد

  :خالصه كرد توانميدر محور زير  فرآيند انقالب نارنجي در اوكراينبه طور كلي 
 هاي مالي امريكا و غرب به مخالفان دولت اوكراين  كمك قتزري )1
ترور  ،انجام عمليات مشروعيت قهقرايي با متهم نمودن دولت اوكراين به خشونت )2

 ساد مالي، اداري و سياسيف ،مخالفان
 . القاء نا كار آمدي دولت )3
سازي مطلوب از يوشچنكو و مخدوش نمودن چهره يانوكويچ توسط تصوير )4

 هاي امريكايي و غربي  رسانه
جابجايي افكاري عمومي از طريق پخش شايعه مسموم كردن يوشنچكو توسط  )5

 دولت يانوكويچ 
 .القاء تقلب در انتخابات توسط دولت )6
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 ا اعالم نتيجه انتخابات و فراخوان مخالفان به نافرماني مدني و مبارزه منفي ب تمخالف )7
سي و يورو نيوز و .بي.ان، بي.ان.انعكاس گسترده تحوالت اوكراين توسط سي )8

 . هدايت افكار عمومي در اين كشور
  .بر هم زدن نظم و امنيت عمومي و اشغال اماكن دولتي )9

   اي قرقيزستان انقالب الله - 3
مرز بودن با  باشد، اما به دليل هم تان اگر چه داراي منابع طبيعي نفت و گاز نميقرقيزس

حادثه يازده سپتامبر، . چين و افغانستان، داراي جايگاه و اهميت استراتژيك است
از اين رو كاخ سفيد . قرقيزستان را بيش از پيش در كانون توجهات آمريكا قرار داد

در . و تثبيت موقعيت خود در قرقيزستان برآمد درصدد جابجايي قدرت در اين كشور
هاي انقالب  هاي مخالف دولت در پارلمان، جرقه با رد صالحيت نامزد 2005سال 

  . مخملي در اين كشور زده شد
پس از برگزاري دو مرحله انتخابات پارلماني و اعالم نتيجه آن، دو مخالف عسگر 

اف  ان از اهالي شمالي به همراه باقيآقايف، يعني كولوف وزير پيشين امنيت قرقيزست
با پيوستن خانم . نماينده بر كنار شده پارلمان از اهالي جنوب با يكديگر متحد گرديدند

اتونبايا نامزد رد صالحيت شده انتخابات پارلماني به صفوف مخالفان آقايف، شرايط 
  . براي انقالب مخملي در اين كشور فراهم گرديد

دار آغاز انقالب رنگي يا  مقاومت جوانان كلكل عهدهدر چنين شرايطي جنبش 
در مناطق جنوبي قرقيزستان، معترضان سازماندهي . انقالب گلي در اين كشور شدند

شده تحت حمايت آمريكا، با تجمع در ميدان اصلي شهر اوش، فرودگاه و اماكن دولتي 
  . را به محاصره خود درآوردند

سرعت به تمامي مناطق قرقيزستان سرايت  هدامنه اعتراضات توسط جنبش مذكور ب
نمود و در نتيجه مخالفان عسگر آقايف اماكن دولتي و دفتر رياست جمهوري را در 

با متواري شدن . گيري وي شدند بيشكك به تصرف خود درآوردند و خواستار كناره
  . آقايف جابجايي قدرت در اين كشور با حمايت و ساماندهي آمريكا صورت پذيرفت

گر آقايف پس از فرار از كشور، استفن يانگ ـ سفير آمريكا در قرقيزستان ـ را عس
يك هفته قبل از وقوع اين «: وي اظهار داشت. عامل اصلي اين انقالب معرفي كرد
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اين نقشه را استفن . حوادث در شبكه جهاني اينترنت، نقشه اين انقالب منتشر شده بود
  1».قيقاً همانند نقشه صورت گرفتيانگ تدوين كرده است و اين انقالب د

هاي مالي  اي در قرقيزستان نقش بنياد سوروس و اعطاي كمك در وقوع انقالب الله
  .كننده بود كاخ سفيد به مخالفان دولت بسيار تعيين

  
  هاي مخمليويژگي انقالب
ها و تحوالت سياسي كه از آن با عنوان انقالب مخملي يا رنگي ياد تمامي دگرگوني

  .باشندهاي مشترك و يا نزديك به هم ميد، داراي ويژگيشومي
 2003با مطالعه چندين انقالب مخملي مانند انقالب گل رز گرجستان در سال 

ميالدي و انقالب گل الله قرقيزستان در  2004ميالدي، انقالب نارنجي اكراين در سال 
  .ر دست يافتهاي مشترك آنها به شرح زيتوان به ويژگيميالدي، مي 2005سال 

دموكراسي خواهي و آزادي خواهي به سبك ليبراليسم از شعارهاي اصلي به  )1
 .آيدشمار مي

 .سازندمخالفين حكومت را به فساد مالي، فساد سياسي و ناكارآمدي متهم مي )2
 .هاي گوناگون از سوي مخالفيننمايي اوضاع كشور در حوزهسياه )3
غييرات گسترده دانسته و هواداران را انتخابات را بهترين فرصت براي ت ،مخالفين )4

 .براي پيروزي در انتخابات ساماندهي كرده و با يك رنگ خاص منسجم مي نمايند
 هاي مالي، سياسي و تبليغاتي غرببرخورداري مخالفين از حمايت )5
ي آن از متهم كردن حكومت به تقلب گسترده در انتخابات و اعتراض به نتيجه )6

 .روز انتخابات اعالم كردنسوي مخالفين و خود را پي
آميز با فراخوان مخالفان به مبارزه منفي و نافرماني مدني به صورت مسالمت )7

 .هدف ابطال انتخابات
به دست گيري قدرت سياسي با پشتوانه اعتراضات مردمي و انجام تغييرات  )8

 .هاگسترده در تمامي حوزه

                                                 
 9/3/1388، رضا سراج، خبرگزاري فارس، جنگ رواني انتخاباتي يا زمينه سازي براي انقالب رنگين -  1
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  شبيه سازي كودتاي مخملي در ايران
اي  يافته از تالش سازمان پس از اعالم نتايج انتخاباتهاي  آشوب نگاهي به اغتشاشات و

. دارد كه در ذيل سناريوي ناكام انقالب مخملي درايران، قابل تعريف است پرده برمي
وجهي اين پروژه كه در مقاطعي نيز به صورت مكمل  هاي چند ترديد، بررسي اليه بي

بوده » گفتمان اعتراضي«آن ايجاد هم عمل كردند بيانگر تالشي است كه نقطه عزيمت 
يافته شوروي سابق با اعتراض به نتايج  گرچه اين سناريو در كشورهاي استقالل. است

انتخابات و تقلب درآن كليد خورده است وليكن آنچه در همان ابتداي كار پيشبرد اين 
به  اوكراين و گرجستان دو كشور. انقالب را در ايران ناكام گذاشت، وضعيت آرا بود

. هاي رنگين، برپايه نزديكي آراي نامزدها به يكديگر بوده است دام افتاده در انقالب
و  »پرهياهو«ميليوني عمال باورپذيري تقلب و تالش  11اتفاقي كه در ايران با اختالف 

اما اينكه . رو ساخت هاي بسيار سختي روبه براي اين پروژه را با كندي »پرشتاب«
باشد، بي  يافته براي ايجاد انقالب مخملي در ايران چه مي ازمانهاي س هاي تالش قرينه

هاي اتفاق افتاده  شك بايد به تطابق رفتارها و تحركات جريانات اخير با نمونه
طوركلي برخي عوامل عمومي كه تاكنون در برخي  به. دركشورهاي مختلف پرداخت

داشته به صورت زير بعضاً صورت مشترك و كشورهاي هدف انقالب رنگي قرار گرفته 
  :باشند قابل احصا مي

هدف ازنمادسازي براي بعد و حجم دادن به نيروهاي هوادار و  :نمادسازي .1
همچنين . باشد متمايز ساختن آنان به عنوان مجموعه متفاوت و مخالف مي

انگيزه بخشي به حاميان با انتخاب رنگ درجهت ترغيب آنان براي شركت در 
اين اتفاق در دهمين دوره انتخابات . باشد اص مييك رويداد و يك رفتار خ

گيري از محصوالتي همچون تي  رياست جمهوري با انتخاب رنگ سبز و بهره
هاي  نماد اشرت، كاله و شال سبز و نيز به راه انداختن تظاهرات خودرويي ب

برنمادسازي حك   يكي از داليل اصلي براي تأكيد. ظهور و بروز يافت سبز
اذهان و استفاده از عنصر در دسترس بودن و قوه يادآوري ساختن آن بر 

دست گيري فضاي تبليغاتي شهر و تهييج بخشي  مضاف بر اينكه به. باشد مي
 .باشد ميداني نيز در اين بخش كامالً مشهود مي
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اد ـضـمت  اريـاد دوانگـجـاي :ماعيـد اجتـدي شديـبن بـطـي قـده كلـش .2
Binary opposition در   هاي مورد تأكيد ه مردم نيز يكي از روشدر ميان تود

براي ايجاد تخاصم  -بندي در حقيقت الف اين قطب. هاي رنگي است انقالب
دهي اقليت يا  درچارچوب شكل -ميان مردم و شكل فضاي نزاع بوده و ب

رودررو قراردادن مردم و ايجاد . اكثريت ناخشنود و عصبي قابل تصور است
يز براي شكستن بسياري از هنجارهاي مورد توجه بندي درميان آنها ن قطب

 .باشد جامعه و عبور از خطوط مورد احترام در زمينه تكريم نهادها مي
هاي شكل دهي  يكي از جان مايه: هاي ليبرالي و نئوليبرالي بروزدادن گرايش .3

هاي ليبرالي و نئو ليبرالي  مخابره پيام گرايش به گرايش ،هاي رنگي انقالب
در . باشد هاي غربي مي دف اصلي از اين عاليم براي كسب حمايته. باشد مي

آمريكا و عدول از  قيد و شرط با  وگوهاي بي بر گفت  تأكيد دهم انتخابات
هاي انقالب همچون نحوه مواجهه با رژيم صهيونيستي در  برخي ايدئولوژي

 .بودهمين چارچوب قابل ارزيابي 
 مأموريتعضاي ستاد و نيز اعطاي تعريف نقش براي ا :سازماندهي تشكيالتي .4

نيروهاي دوم خردادي . باشد به نيروها، نيازمند سازماندهي قوي و منسجم مي
ياباني ـاي خـا و اردوهـه ه راه انداختن كارناوالـا بـات بـانتخاب پيش از در
، »آرا انت ازـيته صيـكم«، »تبليغاتي بـرع«، »اتيـانتخاب جـتهيي«، »سازياـفض«
بخشي از  »تظاهرات خودرويي«، »هاي نمادين پوشش«، »رانيكمپين سخن«

همچنين در . انتخابات نمايان ساختند هاي خود را براي پيروزي در سازماندهي
بخش اغتشاشات خياباني نيز اين جريان ساماندهي كامالً دقيقي را مورد توجه 

عمليات  -اي  رسانه«، »محوربند«، »عملياتي«هاي  تشكيل كميته. خود قرار داد
نحوه . ترين اقدامات در اين زمينه بود نيز از جدي »مالي و پشتيباني«، »رواني

هاي خياباني و سازماندهي اراذل و اوباش و مسلح ساختن آنان به  درگيري
هاي صورت گرفته دراين بخش  هاي سرد و گرم بخشي از تالش انواع سالح
براي كانوني ) تاكتيكي ( گمان تدارك و سازماندهي دستاويزي  بي. بوده است

كردن فشار بر روي حكومت و واداشتن آن به گردن نهادن به خواست آنان 
انتخابات را باطل ساخته و شرايط  ،تا با اين فشار شتاين جريان تالش دا. بود
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يك مقام سياسي مبني   تأكيد. جديد را براي ادامه تحركات خود فراهم سازند
بيانگر  بودهاي ميرحسين موسوي  استبر اينكه ابطال انتخابات كف خو

 1.است فشار جهت رسيدن به منويات اصلي ماندهي برايزسا
هاي  عقد قرارداد با شبكه بنرها، مين هزينه پوسترها،أت :هاي سنگين مالي هزينه .5

دارد  كرد سنگيني پرده برمي  اي و تهيه البسه تبليغاتي بي ترديد از هزينه ماهواره
حضور . آنها از چشم هيچ ناظر سياسي پنهان نيستكه سامان يافته بودن 

اسپانسرهاي مالي و فعاالن اقتصادي درحوزه نفت،محصوالت روغني،فعاالن 
هاي مالي  عرصه ساخت و ساز و نيز انتشار برخي شايعات مبني بر حمايت

 .اي را ظهور و بروز دادند خارجي مواردي بودند كه ساماندهي كامال حرفه
نحوه فعاليت اين جريان و مقاصد  :حقوق شهروندي خواهي و دموكراسي .6

، »حقوق شهروندي«، »دفاع از دموكراسي و حقوق بشر«پنهان آنها نيز در لفافه 
. آنان با حكومت كتمان شودتقابل پوشانده شد تا دليل واقعي  »گرايي عدالت«

 »دنياي وانموده«با اتخاذ تاكتيك   هاي مردمي دست آوردن حمايت بي ترديد به
و قلب حقايق از جمله مواردي بود كه براي پنهان نگاه داشتن نيات واقعي 

 .اتفاق افتاد
هاي جريان مزبور براي انقالب رنگي  يكي از روش :نفوذ درسيستم سياسي .7

. سيستم سياسي براي رسيدن به چند هدف عمده بوده است خود نفوذ در
اد فشار روي آنها والن براي ايجئهدف اول دسترسي به اطالعات محرمانه مس

انتشار شماره  نيز و والن وزارت كشورئحمله به منازل برخي از مس. بوده است
هدف دوم اما . اين راستا قابل ارزيابي است هاي همراه آنها در اينترنت در تلفن
اين . دست آوردن اطالعات ميداني براي تحركات خياباني بوده است به

خياباني را پشتيباني اطالعاتي اطالعات بي گمان بخشي از اغتشاشات 
مصداق بارز اين مسئله، برخي اعضاي سابق نهادهاي امنيتي بودند كه در .نمود

  .حوادث پس از انتخابات بازداشت شد

                                                 
 .استآمده  6تفصيل اين موضوع در فصل  -  1
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گرفته شده  كار هاي به يكي ديگر از روش :القاي شبهه تقلب پيش ازانتخابات .8
. وده استادعاي تقلب در انتخابات با يك پيش فرض بفتنه توسط جريان 

انگاري در اين چارچوب شكل گرفت كه پيروز انتخابات پيش فرق مطلق
مهندس موسوي بوده و اگر هر انتخاب ديگر صورت گيرد به معناي تقلب در 

 اي براي آغاز اغتشاشات خياباني بود و گرچه اين القا زمينه. باشد انتخابات مي
به اين . نيز هدف گرفتزدايي از دولت حاكم را  ليكن در وراي خود مشروعيت

گيري دولت حاكم را غيرقانوني معنا كه با اعالم پيروزي خود قبل از پايان رأي
  .دست آمده توسط وي را خنثي سازند كرده و شدت و اقتدار رأي به ماعال

هاي خارجي مبني برانجام تقلب در  رسانه  تأكيد :هاي خارجي حمايت .9
خياباني با توجيه ناديده انگاشته شدن هاي  انتخابات ايران و حمايت از آشوب

هاي بيگانگان از انقالب رنگي جريان مزبور را عيان  رأي مردم، حمايت
كسب مساعدت  اسي جامعه،ـاي سيـاختن فضـه سـتـك آشفـبي ش. اختـس

ومت از سوي بيگانگان تحت عناويني همچون ـار به حكـالمللي، ايجاد فش بين
اقتصادي و كاهش به رسيمت شناختن  هاي ديپلماتيك، سياسي و جريمه
از ديگر . باشد هاي نيروهاي بيگانه مي جمهورمنتخب از جمله كارويژه رئيس

هاي رنگي به عنوان وجه مشترك مطرح است  انقالب سو آنچه كه درتمامي
 طور به. باشد حمايت كشورهاي خارجي و تكيه بر برخي از منابع آنها مي

هاي كشورهاي  ن تهراني سفارتخانهمشخص بر اساس مشاهدات شهروندا
تهران به  30/3/1388 هاي روز شنبه انگليس، فرانسه و استراليا در آشوب

. هايي كه از بيم دستگيري متواري بودند، پناه دادند طلبان و تروريست آشوب
توان دريافت جريان مزبور پايي نيز در كسب  كامالً مي مزبور باتوجه به اخبار

 . المللي آنان دارد هاي بين ن و فضاسازيهاي بيگانگا حمايت

  انقالب مخملي در ايران
جاسوس بازداشت شده در پاسخ اين سؤال كه آمريكا براي براندازي نرم در ايران از 

زمان آغاز آن حداقل  اين مدل مبتني بر انتخابات است و«: چه مدلي استفاده كرده گفت
آنها ابتداء شروع به برنامه ريزي  .ودسال قبل از برگزاري يك انتخابات شروع مي ش 2
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رئيس  -كنند بطور نمونه آقاي ساكاشويلي كرده ونامزد مورد نظر خودشان را انتخاب مي
كسي نيست كه يك شبه در دنياي سياست سبز شده باشد اين -جمهور فعلي گرجستان 

شور او سالها در اين ك. متعلق به وزارت خارجه آمريكاست »فول برايت«بورسيه  فرد
نظر به شدت پس از تعيين نامزد مورد  .ه وبراي اين روزها تربيت شده استتحصيل كرد

به اين صورت كه افراد طرفدار آن نامزد به . نندكميروي او سرمايه گذاري اجتماعي 
كه روش ثابت  پردازندمي –گلدكوئيستي  ،مدل تجاري -  ايهآموزش مردم به صورت شبك
رنگي براي  نماد گرافيكي و بعد از اين مرحله سمبل و. استبراي يارگيري در كمپين ه

شروع به آماده سازي افكار عمومي جهت رأي دادن به  نند وكمياين نامزد انتخاب 
تا اگر  نندكمياز طرف ديگر قبل از انتخابات خودشان را آماده . نندكمينامزدشان 

اعالم نمايند كه تقلب  كنند وانتخابات را واگذار كردند شروع به تشكيك در انتخابات 
شروع به اعتصاب  اصل مشروعيت حاكميت را زير سؤال مي برند و صورت گرفته است و

يا مجدد با نظارت ناظران خارجي انتخابات  در نهايت انتخابات را ابطال كرده و نند وكمي
  1».شودنند كه در نهايت نامزد مورد نظرشان پيروز ميكميرا برگزار 

اوكراين و كرواسي  ،صربستان ،اين فرايند در كشورهاي گرجستان«: هددمي ادامهاو 
نكته قابل توجه اينكه همان متون آموزشي كه در . انجام شده و به نتيجه هم رسيده است

با تغييرات كمي در ايران  صربستان مورد استفاده قرار گرفته به فارسي ترجمه شده و
مذهب  فرهنگ و ،رسوم موارد بستگي به آداب واين . مورد استفاده قرار گرفته است

مهمترين عوامل اجرايي اين انقالب جوانان هستند كه سرمايه گذاري . جامعه دارد
آنان  زيرا. بر روي انرژي جوانان حساب مي شود .يردگميا صورت خوبي بر روي آنه

  ».نندكميات وقف انتخاب ،ماه از زندگي خود را بدون پول 3 تا 2تنها افرادي هستند كه 
كودتاي مخملي ايران خيلي شبيه انقالب مخملي صربستان «: وي چنين مي افزايد

كه گروهي دانشجو بودند  )OUTPOR(» اُوت پور«در آن كشور گروهي بنام  ،است
در . ابتداء شروع به عضو گيري كردند كه شباهت زيادي به موج سبز در ايران داشت

به نام  ايهآلبرت انيشتاين قرار گرفته نكت ؤسسهمجزوه آموزشي كه بر روي سايت 
ها هاي استراتژيك است و حكومتوجود دارد كه از مهمترين روش "موقعيت دشوار "

                                                 
 كيفرخواست دادگاه اول متهمان كودتاي مخملي -  1
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در اين نكته آمده كه . هد كه نتوانند با معترضان برخورد كننددميرا در شرايطي قرار 
مانند پياده روي در اعتراضات بايد زير پوشش عادتهاي مذهبي قرار بگيرد و حركاتي 

در انتهاي اين . خيابان را انجام دهيد كه هيچ دولتي نمي تواند از آن جلوگيري نمايد
اي به چند حلقه فيلم آموزشي شده كه پيرامون انقالب صربستان  جزوه آموزشي اشاره
ها قرار گرفته ها به زبان فارسي دوبله شده و بر روي وب سايتاست و حتي فيلم

هاي ها و ساختمانديگري نيز وجود دارد كه در مورد نحوه تسخير مكانجزوه  .است
هاي معترض چگونه بتوانند مراكز هد كه گروهدميحساس شهر است و در آن آموزش 

  1».مهم را تصرف كنند
الزم به ذكر است كه فيلم آموزش كودتاي مخملي صربستان كه به فارسي ترجمه 

. صداي وي روايت شده است يقي ويراستاري و باگرديده توسط فردي به نام نادر صد
-تاجمصطفي حجاريان و  سعيداين فرد كسي است كه اولين بار كيان تاج بخش را به 

نقش آقاي «: ويدگميتاج بخش در مورد نقش نادر صديقي كيان . زاده معرفي مي نمايد
سي مسئول نادر صديقي و اينكه چه كسي مرا به او معرفي كرده و او به سفارش چه ك

  2» .وصل من به آقاي حجاريان و تاج زاده گرديده برايم گنگ است
اين جاسوس بازداشت شده معتقد است براندازي نرم يا همان كودتاي مخملي 

هر كدام از «: ندكمياي و اجرايي است و تصريح  داراي سه بازوي فكري، رسانه
آمريكايي ارتباط دارند و  و بنيادهاي مؤسساتبازوهاي كودتاي مخملي با تعدادي از 

  ».در واقع نوعي تقسيم كار صورت پذيرفته است
و  ايهبازوي فكري، بازوي رسان(در مثلث براندازي «: ويدگمياو در اين رابطه 

هند كه در دميآمريكايي فعاليت خاصي را انجام  مؤسساتهر كدام از ) بازوي اجرايي
است به نام  ايمؤسسهمهمترين آنها . ندايران نيز يكسري افراد با آنها همكاري دار

اين  .كه زير نظر دانشگاه استن فورد و در زمان جنگ سرد تشكيل شده است "هوفر "
را در دستور كار قرار داده كه زير نظر  "دموكراسي در ايران "به نام  ايهپروژ مؤسسه

                                                 
 همان -  1
الزم به ذكر است بنابر برخي اخبار، نادر صديقي از اعضاي سابق وزارت اطالعات و از همكاران سعيد  -  2

وي در دهه هفتاد واسطه ارتباط حجاريان با نشريات ضد انقالب هم چون . حجاريان در اين وزارتخانه بوده است
وي پس از حوادث پس از انتخابات و موج بازداشت متهمان، از . بود و در برخي از آن ها قلم مي زد... روز و نيم

 .كشور گريخت
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ور اداره ـك فـمايكل ـري دايمند و مـالني، لـاس ميـعب: هايسه عنصر امنيتي به نام
هاي چپ عباس ميالني در زمان محمدرضا پهلوي به دليل فعاليت در گروه .شودمي

شود به طوري كه او بعدها به يك سلطنت طلب دو آتيشه تبديل مي. شوددستگير مي
ند اما پس از چندي كشور را به كميدو سال در ايران زندگي  -پس از انقالب يكي

آورد و در اين هاي متعددي را به نگارش در ميجا كتابمقصد آمريكا ترك و در آن
او كم كم به يكي از رهبران . ندكميها از دستاوردهاي رژيم پهلوي تقدير كتاب

اپوزيسيون تبديل شد كه با ديگر رهبران اين جريان يك تفاوت عمده داشت و آن 
  ».رابطه با عناصر اصالح طلب داخلي بود

پيرامون فرهنگ  "كراسي در ايرانودم"پروژه «: افزايداين جاسوس بازداشت شده مي
بخش دانشجويي  .ندكميعامه مردم ايران مانند موسيقي، وبالگها و مسائل جنسي كار 

از حلقه (بسيار فعال است و افرادي مانند خانم حقيقت جو، آرش نراقي  مؤسسهاين 
در داخل ايران نيز . دننكميهاي آنها سخنراني در كنفرانس) كيان و نزديك به سروش

. همكاري دارند مؤسسهافرادي كه به حزب كارگزاران سازندگي نزديك هستند با اين 
ند از عباس ميالني تحت كميكه كار  ايهبه طور نمونه عطريانفر در هر مجله يا روزنام

از رضا  "سيا "اهميت عباس ميالني براي . ندكميپوشش يك تاريخ نگار مصاحبه 
هاي يشتر است زيرا او با اصالح طلبان رابطه خوبي دارد و حتي تمام هزينهپهلوي هم ب

    ».ندكميمالي اكبر گنجي در خارج از كشور را نيز او تأمين 

  بازوهاي كودتاي مخملي در ايران
مدلي كه در «: ويدگميجاسوس مذكور در مورد بازوهاي كودتاي مخملي در ايران 

است  ايهورها داراي سه بازوي فكري، اجرايي و رسانايران طراحي شده مانند ديگر كش
باشند كه به طور مثال بازوي هاي فعالي ميهر كدام از اين بازوها داراي زيرمجموعه

هاي روشنفكري مذهبي، روشنفكري سكوالر، سرمايه داري، فكري داراي زير مجمه
ي در خارج مؤسسات مي باشد كه در هر كدام از اين موارد... سياست خارجي، ادبيات و 

  .و داخل ايران هستند كه به صورت فعال نقش دارند
  .بازوي اجرايي اين پروژه يعني كودتاي مخملي داراي شش زيرمجموعه مي باشد 
مهمترين ليدرهاي . از چند طيف تشكيل شده است اين بخش :زيرمجموعه زنان -1

بيشتر با  هااين طيف. شادي صدر و شيرين عبادي هستند ،هااين طيف خانم

www.ourpresident.ir


w
w

w
.ourpresident.ir

 رونده يكسال نبرد نرمپبازخواني                   
 

 

62

NGOها را ها و كمپينهاي اين گروههاي هلندي در تماس هستند كه هزينه
دختر علي اردالن از  -طيف ديگري به مسئوليت پروين اردالن. نندكميپرداخت 

طيف نوشين همداني خراساني كه تمايالت . ندكميفعاليت  -رهبران جبهه ملي
  .چپ دارند از جمله اين طيفها هستند

بيشتر امور اين كار در طيف شيرين عبادي صورت  :نژادي - عه قوميزيرمجمو  - 2
نژادي در - هاي قوميكند اما رگهاو با اينكه در زمينه حقوق بشر فعاليت مي. يردگمي

 .مذهبي نيز در اين زمينه متمركز هستند - هاي مليگروه. آن وجود دارد
رويي با مخالفان مهمترين چماقي كه آمريكا براي رويا: زيرمجموعه حقوق بشر -3

در اين زيرمجموعه چند طيف وجود دارد . ند حقوق بشر استكميخود استفاده 
هادي قائمي كه از  .كه اين بار نيز طيف شيرين عبادي از فعاالن اين عرصه هستند

او . از حاميان خارجي اين طيف مي باشد ،عناصر فعال و امنيتي در آمريكاست
 "ديده بان حقوق بشر "سازمان صهيونيستي  مدتي است كه رئيس بخش ايران در

را راه اندازي كرده كه  ايمؤسسهميليون يورويي هلند  15بوده و با بودجه 
 .تمركزش فقط حقوق بشر در ايران است

هاي گذشته سنديكاي اتوبوسراني اعتصابي را ايجاد در سال :زيرمجموعه كارگري  - 4
اين جالب است . اُصانلّو برعهده داشتكرده بود كه رهبري آن را فردي به نام منصور 

كه افرادي به داليل مختلف از جمله عقب افتادگي دستمزد خود دست به اعتصاب 
، صندوق مالي NEDبرانداز در آمريكا مانند  مؤسساتكه  ندنيست متوجهمي زنند اما 

- ميديگر چندين ميليون دالر پول  مؤسساتبه صورت آشكار به ... و دموكراسي و 
ها در تمامي اسناد اين كمك. تا به سنديكاهاي كارگري در ايران كمك شودهند د

علت دسترسي آسان به اين اسناد را مي توان . موجود است NEDوب سايت سازمان 
- خيلي از افراد معتقدند كه اينها چون مخفي كاري انجام نمي. تظاهرسازي دانست

 .دهند پس به دنبال مطلب و مسأله خاصي نيستند
اين زيرمجموعه در دوره دولت اصالحات از  ):هاNGO( هاي مردم نهادانسازم -5

ها در NGOغرب به اين نتيجه رسيده بود كه بايد . اهميت خاصي برخوردار شد
ايران گسترش پيدا كنند و به دنبال اين بود كه ضعف آنان از نظر منابع انساني، 

تأسيس شد كه بيشتر آن  يمؤسساتبه همين دليل . مالي و مديريتي نيز تأمين شود
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هاي ايراني خدمات NGOاين بود كه به  مؤسساتوظيفه اين . در هلند بود
 NGOدو . را بدهند... آموزش پرسنل، آموزش جمع آوري پول از خارج كشور و 

ها در NGOمدير ( 1برجسته در كشور با نامهاي كُنشگران به مديريت سهراب رزاقي
هلندي  مؤسساتلغ دو ميليون يورو بودجه از كه مب) وزارت كشور دوره اصالحات

همياران بعد از زلزله  مؤسسه، 2همياران با مديريت باقر نمازي مؤسسهدريافت كرد و 
هاي آموزشي با عنوان جذب پول از خارج ميالدي يكسري كالس 2003بم در سال 

 كشور در تهران برگزار كرد كه مدرسان آن افرادي همچون هادي قائمي بودند كه
 .سابقه صهيونيستي و امنيتي دارند

تير  18اوج فعاليت زيرمجموعه دانشجويي در جريان  زيرمجموعه دانشجويي؛  -6
اما با گذشت زمان شاخه . بود كه البته مدتي بعد از آن نيز تضعيف شد 78

هاي مرتبط با آن دانشجويي با مركزيت دفتر تحكيم وحدت طيف عالمه و شاخه
 .يي براندازي ايفا كردنقش جدي در بازوي اجرا

هاي اين از جمله فعاليت... دادگاه آغاجري، نامه به كوفي عنان، تحريم انتخابات و 
رفتن افرادي همچون محسن سازگارا، عطري، علي افشاري و . زيرمجموعه بوده است

ي كه كار آنها براندازي نظام مؤسساترضا دلبري به آمريكا و شاغل شدن اين افراد در 
اسالمي است مي تواند بهترين مستند براي همكاري اين زيرمجموعه با جمهوري 

  ».پروژه كودتاي مخملي در ايران دانست

  بازوهاي فكري پروژه كودتاي مخملي
اهميت بااليي برخوردار است و  اين بازو از«: ويدگمياين جاسوس سيا در اين باره 

شد كميي شود و سالها طول كار فكري شروع م ،ايهشايد بتوان گفت قبل از هر مسأل
  .به كار بيفتد) ايهاجرايي و رسان(كه ديگر بازوها 

هاي خيلي دور يعني از اواسط جنگ آغاز شد در بازوي فكري در ايران از سال
همين راستا يك تفكر روشنفكري جديد از ميان نيروهاي مسلمان بيرون مي آيد كه 

                                                 
 ،دوم خردادمديركل دفتر مطالعات سياسي وزارت كشور و عضو كميسيون سياسي هيات دولت در دوران  -  1

 طباييطباعالمه دانشگاه استاد سابق دانشكده حقوق و علوم سياسي 
 .مؤسسه همياران غيردولتي ايران مشاور ارشد شوراي جهاني جمعيت و رييس هيأت مديره -  2
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در آن زمان (هان فرهنگي است رهبري آن به عهده عبدالكريم سروش و مجله كي
  .)مديريت مجموعه كيهان با سيد محمد خاتمي بود

آورد موضوعات خاصي را در پي مقاالتي كه سروش در اين مجله به نگارش در مي
ند كه كميداشت به طور نمونه سروش در اولين مقاالت خود اين موضوع را انتخاب 

زدگي صحبت كنيم و مورد غرب چيزي به عنوان غرب وجود ندارد كه بخواهيم در
الب بود زير سئوال ـم انقـهـهاي مزدگي را كه يكي از گفتماناينگونه مبارزه با غرب

از . بردندهاي فرهنگي انقالب را آرام آرام هدف گرفته و از ميان ميآنها زير پايه. بردمي
ود كه آن همان زمان يك تيپ نوچه پروري و استبداد فكري در بحث تفكرشان مطرح ب

اگر ما فرض كنيم كه غرب و استبداد وجود ندارد ديگر . اشتنددميرا پنهان نگه 
  .ندكميشعارهاي انقالب از قبيل استقالل و آزادي معنا پيدا ن

ي مثل وحدت يهازند پايههاي تفكر امام را مياين روند ادامه يافته و يك به يك پايه
زمينه براي غربي شدن و آمريكايي شدن را  ديانت و سياست، واليت فقيه، و بدينسان

  ».فراهم نمودند
 2، ناصر هاديان و هادي سمتي1افراد ديگري مانند سريع القلم«: ويدگميوي در ادامه 

. با تفكرات خاصي شروع به تئوري سازي در زمينه تأمين منافع آمريكا در ايران كردند
از لبنان و فلسطين را آرام آرام آنها موضوعاتي مانند انرژي اتمي و موشكي، حمايت 

 ها در مراكز تحقيقاتي مختلفي در دولت اصالحاتاين تئوري. ادنددميمورد هجوم قرار 
  ».پرداخته شد و در مطبوعات به صورت گسترده در جامعه پخش مي شد

  ، نهاد سازي وشبكه سازيفرهنگ سازي
  ؛خملي در سه مرحلهفرايند كودتاي م ،جزوات آموزشي بنا براعترافات متهمين و

 فرهنگ سازي يا به عبارت بهتر جابجائي افكار به نفع ارزشهاي غربي  )1

                                                 
، »فرهنگ سياسي«مشاور حسن روحاني در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام؛  -1
از  »سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران؛ بازبيني نظري و پارادايم ائتالف«و  »ايران و جهاني شدن«

 .كتابهاي او هستند
آقايان ناصر هاديان و هادي  «: گويدمياز اعضاي حزب مشاركت، تاجبخش همچنين در باره نقش اين دو  -  2

رفتند و جريانات ديگر يعني احزاب سياسي اصالح طلب  سمتي از اساتيد دانشگاه بودند كه به سوئد و سوئيس مي
 ».كردند مانند حزب مشاركت نيز از طريق اين افراد با نهادهاي آمريكايي ارتباط برقرار مي
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  " NGO"نهاد سازي در قالب تشكيل  )2
  .يردگميبه يكديگر صورت  ها " NGO "شبكه سازي از طريق وصل  )3

كيان تاج بخش يكي از متهمين بازداشت شده كه بعنوان مأمور بنياد سوروس براي 
در ايران حضور دارد در اين  1377ميداني كودتاي مخملي از سال مديريت باليني 

اده در بحران ـراي استفـيري بـبا هدف يارگ "NGO"ايجاد وسيع «: گويدرابطه مي
  1».پذيردصورت مي

يكي ) رئيس دفتر سيدمحمد خاتمي در دوره رياست جمهوري(محمد علي ابطحي 
دو در دوره اصالحات « :گويدميديگر از متهمين نيز در تائيد سخنان تاج بخش 

وزارتخانه يعني وزارت كشور و وزارت ارشاد وسازمان ملي جوانان موظف شده بودند 
  2».صادر نمايند " NGO "در سطح وسيعي مجوز تأسيس 

از سوي بنيادهاي پيش  تأسيس و NGOبنابر اين طي سالهاي گذشته دهها هزار 
اند تا جائيكه شركت شل معنوي قرار گرفته گفته غربي مورد حمايت همه جانبه مادي و

سازماندهي وحمايت مالي  ،آموزش ،نيز كه يك شركت نفتي است در زمينه راه اندازي
  .ها وارد عمل شد NGOاز 

كه توسط احزاب فوق الذكر  88ها در كنار گروه غير قانوني NGOمع الوصف 
 بود سازماندهي و راه اندازي شده) مشاركت، سازمان مجاهدين وحزب كاگزاران(

  .هدايت تجمعات غير قانوني قبل و بعد از انتخابات را به عهده داشتند
  

  هاي ماجراريشه
خرداد، نيروهاي انقالب هر لحظه نگران بروز توطئه و تنش  در دوران حاكميت دوم

جدي در جامعه بودند و دشمنان ديرينه مردم و انقالب، دلخوش به اين شدند كه 
رنگ شده و مسئولين اجرايي و تقنيني،  كم) ره(خميني و اسالمي اماممواضع انقالبي 

خصوص آمريكا را  هاي خارجي و به  آمادگي پذيرش هرگونه فشار از جانب قدرت
دارند كه از بطن جريانات سياسي موسوم به سازندگي، جريان ليبرال دموكرات و تسامح 
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هاي خود بيرون خزيدند و  سوراخو تساهل عناصر انحرافي و افراطي جرأت يافتند و از 
هر روز از اردوگاه درون . ارزشهاي مهم و اصيل انقالب و اسالم را به باد سخره گرفتند

شد و  به دشمنان خارجي نشان داده مي  نظام چراغ سبزي توسط عناصر خودفروخته
بصورت مداوم جريان داخلي با پيوند دادن خود به منافع اربابان خارجي براي رسيدن 

  .كرد ريزي مي به آمال برنامه
عدم «، »ايجاد اميد در اردوگاه دشمن«: هايي مانند در آن شرايط بحراني پروژه

تحصن «، »تنش سياسي«، »ساختارشكني«، »قاطعيت دولت در مواضع خارجي و داخلي
توجهي به معيشت مردم و  بي«، »استعفاي نمايندگان و مديران دولتي«، »در مجلس

حمله به «، »اي نشيني از حق مسلم مردم در جريان هسته عقب« ،»ريخوا ترويج رانت
، »وباري بند ترويج فساد و بي«، »مباني ديني با تكيه بر شعارهاي تساهل و تسامح

، »فقيه و نهادهاي منصوب به رهبري بردن جايگاه واليت  سؤالشكستن و زير «
ين كردن گفتمان ليبراليسم و جايگز«، »78تير 18هاي اجتماعي مانند  اندازي شورش راه«

، »اي هاي زنجيره اندازي روزنامه راه«، »سكوالريسم به جاي گفتمان انقالب اسالمي
افشاي اسناد «، »بردن ارزشهاي ديني و آرمانهاي انقالب و دفاع مقدس سؤالزير«

كه هر يك از آنها  »دامن زدن به اختالفات قومي و مذهبي«، »محرمانه و سري نظام
طراحان اين پروژه با همراهي . اي پروژه كودتاي تمام عيار و براندازي نرم بوده مؤلفه

هاي خارجي اصالحات را در نفي مباني و اصول ناب اسالم و   بيگانگان و رسانه
  . يافتند) ره( امام

مردم با هوشياري و پيوند عاشقانه و آگاهانه با رهبري نظام، گفتمان انقالب اسالمي را 
ها عبور دادند و تمام تئوريهاي براندازي و جنگ رواني را به  بحران و سنگالخاز ميان اين 

اي رسيد كه منحني  خرداد در جامعه به نقطه نفرت از جريان دوم. ضد خود بدل كردند
. آراي مردم به سوي جريان اصيل اصولگرايي و گفتمان امام و رهبري تغيير جهت داد

و مشروعيت مواجه شد و عليرغم تغيير شعارها و خرداد با بحران مقبوليت  جريان دوم
  . ها و افراد در ويترين خود نتوانست اعتماد عمومي را جلب كند بعضي تاكتيك

در اين شرايط اصولگرايان با درك شرايط و به نمايش گذاشتن روحيه خدمت، 
ي زيستي، عدالت، استكبارستيزي، مردم ساالري، ايثارگري و در يك كالم آرمانها ساده

اصيل انقالب اسالمي دور هم گرد آمده، شرايط موفقيت و حاكميت گفتمان ارزرشي 
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آغاز و در مجلس هفتم  1382خواه از شوراهاي سوم شهر و روستا در سال  عدالت
  . فراهم و اين شرايط در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري ادامه يافت

ين به ساختارشكني ادامه داد و در اين دوران كانون فتنه با مطرح كردن مصطفي مع
هاي  از فضاي انتخابات براي تبيين ابعاد براندازي نرم استفاده كرد اما به رغم تالش

معين نتوانست زمينه اعتماد مردم را  مصطفيراديوهاي بيگانه و ساختارشكني آنها، 
ان در مرحله دوم انتخابات كانون توطئه براي جلوگيري از استمرار گفتم. فراهم كند

اصيل انقالب اسالمي به رغم تضاد با آقاي هاشمي تمام تالش خود را مصروف حذف 
صحنه . نژاد ـ نامزد اصولگرايان ـ كرد و با تمام توان از ايشان حمايت كرد احمدي

خرداد  سياسي كشور به رقابت بين دو تفكر اصيل اصولگرايي و جريان افراطي دوم
  . تبديل شد

ابتدا خط تحريم انتخابات را به منظور كاهش مشاركت و  در اين دوره جريان فتنه
رهبري اين توطئه نقش بر  معظم ولي با حكم حكومتي مقام. شكست انتخابات دنبال كرد

آب باشد و آنها به خيال موفقيت در صورت ساختارشكني با تمام توان به ميدان آمدند 
  . ميليون رأي كسب كنند 3ولي نتوانستند بيش از 

هاي قبلي، تغيير ساختار از طريق تقابل بين اسالميت و  ون كماكان بدنبال فتنهاين كان
جمهوريت را دنبال كرد ولي هوشياري رهبري و مردم چنين فرصتي را براي آنها فراهم 

در اين شرايط خداوند مكر دشمنان اسالم و نظام را برمال كرده، به طور ناباورانه . نكرد
جمهور ايران  ميليون رأي، رييس 7گرايان با اختالف  اصولنژاد كانديداي  احمدي ردكت
اين پيروزي سرآغاز حاكميت احياي گفتمان انقالب اسالمي در كشور و خارج . شد

  . شد حاكمدر كشور » گفتمان امام و انقالب«كشور گشت و 
بندي  خرداد به اين جمع شناسي جريان دوم عناصر اصلي و كانون فتنه در آسيب

   :رسيدند كه
 دادند  نبايستي شعارهاي تند عليه رهبري مي )1
نبايستي مستقيم با مباني و شعارهاي اصلي انقالب برخورد شود بلكه بايستي از  )2

 داخل تهي شود 
 ضعف حمايت اجتماعي و پشتوانه مردمي را بايستي جبران كرد  )3
 جبهه مخالفين در خواص و نخبگان را گسترده كرد  )4
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 اي ايجاد كرد  شبكه سازمان رأي و سيستم ارتباطات )5
اي را طراحي و ايجاد  رساني و رسانه زيرساختهاي الزم براي شبكه گسترده اطالع )6

 . نمود
تضادهاي داخلي بين اپوزيسيون داخلي و خارجي و نيز مخالفين و منتقدين را به  )7

  .حداقل رساند
اي  هاين جريان را از خارج به گون... مشكل تأمين مالي و پشتيبانيهاي لجستيك و  )8

 . حل كنيم كه در داخل بدنام نشويم كه متهم به فساد مالي خواهيم شد
اي سازماندهي كرد كه با هويت مستقل امكان فعاليت  هاي مختلف را به گونه  اليه )9

  .داشته باشند و توسط يك مركزيتي اين اتصال برقرار شود
دتاي نرم يا كساني هم بوده و هستند كه كو ،كردن اين جريان بدليل پيچيده عمل

آنها . اي بدبين است دانند كه ساخته و پرداخته ذهن عده مخملي را يك توهم مي
حوادث پس از انتخابات دهم رياست جمهوري را يك حادثه اجتماعي و يا سياسي 

  : دانند نه يك حادثه همه جانبه با بعد امنيتي؛ بايد متذكر شد كه اين موضوع صرف مي
  فاقي نبوده بلكه يك برنامه از قبل طراحي شده است؛ اوالً يك رخداد ساده و ات

اي دارد، هم ابعاد امنيتي دارد، هم  ثانياً موضوعي است كه ابعاد مختلف و پيچيده
  .. ابعاد سياسي و هم ابعاد اجتماعي و 

سازي اجتماعي  شد، قرار بود اين جريان اي در انتخابات حاصل مي ثالثاً هر نتيجه
  راده دشمنان بر انجام كودتاي مخملي بود؛ عملياتي شود، يعني ا

پردازان و ابعاد  براي تبيين موضوع و رفع هرگونه شبهه، به نقش بيگانگان و تئوري
  : كنيم اي مي توطئه از زبان خودشان اشاره

  نقش جبهه استكبار در توطئه كودتاي مخملي 
پروژه  از ايهغربي، گوش مؤسساتبا دستگيري چند نفر از مرتبطان  1385در سال 

آمريكا پس از كودتاي مخملي در گرجستان و اوكراين، . براندازي نرم آمريكا افشا شد
، پروژه »بخش و جهانبگلو اسفندياري، تاج هاله«از طريق استخدام عناصري مانند 

اين افراد در اعترافات خود فرايند اين پروژه . كردمي كودتاي مخملي در ايران را دنبال 
  : كنند بيان ميچنين را اين
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عالوه بر برنامه كشورهاي خاورميانه، هدف از برنامه «: گويد مي هاله اسفندياري
مركز "آيد و در يك مركزي به اهميت  ايران اين بود كه وقتي يك سخنران از ايران مي

اين . كنند هاي آنها را گوش مي  آيند و حرف اي مي كند يك عده صحبت مي "ويلسون 
اند كه در نهادهاي دولتي،  سازان در واشنگتن كساني سياست. ان هستندساز افراد سياست

ها و مراكز  هاي گروهي، بنيادها، دانشگاه كنگره آمريكا، نهادهاي اطالعاتي، رسانه
  1».گيرند اينها طيف خيلي وسيعي را در بر مي. كنند تحقيقاتي فعاليت مي
ها را شناسايي  كه سخنران نقش من يكي اين بود«: خاطرنشان كرد هاله اسفندياري
ها از ايران دور بودم در اين مورد واقعاً با متخصصين ايراني كه در  كنم و چون سال

كردم و از متخصصين ايراني كه در سراسر آمريكا در  واشنگتن بودند مشورت مي
نحوه ديگر كار اين . خواستم كردند، اسم مي ها، مراكز تحقيقاتي و غيره كار مي دانشگاه

كردم اگر اسمي داشتم با اين شخص  ها كه به ايران سفر مي د كه من بعضي وقتبو
  2».كردم  گرفتم و يك آشنايي برقرار مي تماس مي

هاي  ديديم كه يك بعد پروژه، برنامه«: بيان داشت »بخش تاج يحيي كيان«همچنين 
وم در سازي ولي بعد س سازي و شبكه آشكار است و يك بعد ديگر نهادسازي، فرهنگ

واقع اهداف دراز مدت بنياد سوروس هست كه محتواي آن پياده كردن فلسفه جامعه 
  3».باز است
ليف كردم، اين  سرمايه اجتماعي كتابي بود كه من تأ«: بخش  اضافه كردتاج كيان

كتاب قبال توسط دفتر مطالعات سياسي وزارت كشور به فارسي ترجمه شده بود و 
چند سال بعد من كتاب . بود "پاتالن "در آمريكا و متعلق به  كتابي مهم در علوم سياسي

ديگري در مورد سرمايه اجتماعي نوشتم و اين سبب شد كه اين مقوله سرمايه اجتماعي 
قابل تدريس بشود، بنابراين من در يكي از كالسهاي دوره دكتراي دانشگاه تهران اين 

مختلف از جمله چندتن از بحث را طرح و تدريس كردم، اين باعت شد كه افراد 
شاگردانم همين موضوع سرمايه اجتماعي را به عنوان رساله دوره دكتراي خود انتخاب 
كنند و بعداً مقاالت علمي خود را راجع به اينگونه مسايل بنويسند، پس از مدتي بعضي 
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از اين افراد و شاگردان در دستگاههاي دولتي از جمله در وزارت كشور و سازمان 
هاي رسمي شدند عالوه بر اين، اينها مقوله و  يتمسئولريها صاحب سمت و شهردا

مفهوم سرمايه اجتماعي در داخل مجالت رسمي وزارت كشور كه براي تمام 
بعنوان حكمراني خوب و . شد مطرح  بار  شد براي اولين شهرداريهاي كشور ارسال مي

د تا آنجا كه متوجه شدم كه اين سرمايه اجتماعي محلي در واقع اين مقوله اشاعه پيدا كر
   1».بحت در داخل بعضي از شعارهاي انتخاباتي هم بتدريج جاي گرفت

اين «: كند است كه نقش خود را چنين بيان مي "جهانبگلو "يكي ديگر از جاسوسان 
آيد ـ  در جامعه ايران مي "پذير  اصالح خشونت"كردم در مورد  بحثي كه من مطرح مي

در ذهنيت يا دام اين نهادهاي آمريكايي افتاد ـ بطوريكه به آن شكلي نو به نوعي  تقريباً
كم مرا با افراد و نهادهاي مختلفي آشنا كردند در عين اينكه كه كار من  بخشيدند و كم

براي آن سازمان نوشته بودم، آنجا بود كه من به  اين را در يك گزارش نهاييتمام شد و 
تطبيقي بين جامعه مدني ايران و جامعه اروپاي  اين مسايل توجه كردم و اين وضع

آقاي پراتنر مرا با نهاد . شرقي و وضعيت فروپاشي با همديگر اشاراتي به آن شده بود
و خانم هاله اسفندياري آشنا كرد، به اين ترتيب در حقيقت هاله  "اودو ويلسون"

شد و  " NED"يك نهاد جديدي شد كه جايگزين  "اودو ويلسون"اسفندياري و نهاد 
  2 ».صورت گرفته بود را به نوعي پي گرفت " NED"شود گفت آن بحثي را كه در  مي

براي پياده كردن آن  "سوروس "هدف دراز مدت بنياد «: بخش پس از آن افزودتاج
اي به سمت جامعه باز ـ اين است  فلسفه جامعه باز و حركت كردن آن جامعه يا جامعه

هاي  ايجاد بشود و از طريق اين شكاف آن قسمتكه بين حاكميت و ملت شكاف 
جامعه مدني كه بر مبناي جامعه باز شكل گرفته و توانمند شده ـ روي آن حاكميت به 

اي داشته باشد  منظور تغيير رفتارش اعمال فشار كند، اين احتمال دارد شكل شتاب زده
ريجي به خود تواند شكل تد و در جايي ديگر مي) اگر درجايي مثل گرجستان باشد(

بگيرد و تغيير رفتارها شكلي تدريجي و نرم داشته باشد براي ايجاد چنين شكافي 
گويد يا دولت مركزي يا حاكميت مركزي بايد تضعيف بشود يا آن بخش جامعه  مي
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. مدني يا بخش عمومي را كه همراه با آن حاكميت نيست، بايد توانمند باشد
روپاشي نظام كمونيسم و شوروي اين بايد باشد گذاري بنياد سوروس بعد از ف سرمايه

را مجدداً و  "كه جهان اسالم را هدف قرار دهند و همين امر همان حالت طاتو پيك 
ها  دهد يعني در واقع تا بحال بيشتر برنامه استراتژي دراز مدت اين بنياد را نيز نشان مي

اي مركزي و جماهير هاي بنياد سوروس در داخل اروپاي شرقي، آسيگزاري و سرمايه
اي اگر عنوان كنيم آن بنياد  شوروي سابق قرار داشته است ولي االن بطور محاوره

كند كه كارشان در آنجا اگر تمام نشده باشد االن تمام شده و دارد به سمت  احساس مي
كشورهاي اسالمي از جمله تركيه، كشورهاي عرب، پاكستان، افغانستان و ساير اينها به 

   1».ودر پيش مي
نماينده بنياد سوروس با ما «: در بخش ديگري از سخنانش گفت "هاله اسفندياري "

اي  شنيده بود كه در مركز ويلسون يك برنامه خاورميانه "فورد"او از بنياد . تماس گرفت
مند است كه در كنار اين يك برنامه ايران را هم داشته باشد  را شروع كرده و اينكه عالقه

ماينده انستيتوي جامعه باز كه بخشي از بنياد سوروس است با ما تماس اين بود كه ن
الملل و من  به واشنگتن آمدند و آنجا با رييس برنامه بين "انتوني ريشته "گرفت و آقاي 

هايي كه در نظر  در اين جلسه بود كه در مورد هدف و برنامه. يك نشستي داشتيم
مند هستندكه اين بنياد به  ن هم گفتند كه عالقهداشتيم براي ايشان توضيحاتي داديم، ايشا
   2».برنامه سخنرانيهاي ايران كمك مالي بكند

  برقراري پيوند بين گروههاي برانداز داخلي با غرب 
هاي برانداز ها با جريانطي سالهاي گذشته پيوندي بين غرب و به ويژه آمريكايي

ساماندهي . لي برقرار گرديدهاي مخمداخلي به سبك براندازي نرم با مدل انقالب
انقالب مخملي در ايران توسط بنياد سوروس با واسطه افرادي چون هاله اسفندياري، 

. هددميبخشي از اين پيوند و ارتباطات را نشان  ،و رامين جهانبگلوبخش كيان تاج 
پناهنده شدن عناصر افراطي دفتر تحكيم وحدت به آمريكا كه در حادثه كوي دانشگاه 

هاي آموزشي برگزاري دوره. نقش داشتند نشان ديگري از اين ارتباطات است 78سال 
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هاي اروپايي با تعدادي از برقراري ارتباط برخي از سفارتخانه ،در كشورهاي اروپايي
  . باشدهاي ديگر اين پيوند ميفعاالن سياسي و فرهنگي از نشانه

  گروههاي سياسي برانداز داخلي با سابقه انقالبي
و تحصن نمايندگان مجلس  1387تير  18ان دوم خرداد و حوادثي چون حادثه دور

سازي انقالب هاي ابتدايي در راستاي پيادههايي از تالشنمونه 1382ششم در سال 
كه حجاريان مطرح ساخت و » نظريه فتح سنگر به سنگر قدرت«. مخملي در ايران است

طي » فشار از پائين، چانه زني در باال« معتقد بود بايد اين مسير را در چارچوب تئوري
هاي اجتماعي ارائه هاي مخملي و راه انداختن جنبشكرد، دقيقاً با الگوگيري از انقالب

گرچه جريان دوم خرداد موفق به پياده سازي اين مدل در آن دوران نگرديد، . شده است
س يك سناريوي لكن عناصر افراطي جريان اصالحات با انجام كارهاي فشرده و براسا

از قبل طراحي شده، درصدد برآمدند تا از فرصت انتخابات دهم رياست جمهوري براي 
  .رسيدن به اهداف خود استفاده نمايند

و نيز برخي همفكران اين هايي از اظهارنظرهاي عناصر برجسته و نظريه پرداز نمونه
ب مخملي در ايران دوم خرداد كه از باورهاي آنها نسبت به پياده سازي انقالجريان 

  .آيدند در پي ميكميحكايت 
در اين شرايط اصالحات امكان چنداني براي دستيابي به قدرت ندارد «:سعيد حجاريان

ويم، اصالحات جز با دادن گميصريحاً . و تنها خون مي تواند به داد اصالح طلبان برسد
   1».راي انتحار داشتيمخون به قدرت نمي رسد و اي كاش به اندازه طالبان خاطرخواه ب

تالش همه بايد در مشاركت گسترده جامعه در انتخابات باشد، چرا «: محسن آرمين
اعمال نفوذهاي احتمالي در نتيجه انتخابات كمتر  تأثيركه هر چه مشاركت بيشتر باشد 

درصد به باال رود شانس اصالح طلبان  50خواهد شد؛ بنابراين اگر مشاركت از حدود 
   2».زي در انتخابات بيشتر مي شودبراي پيرو

خود نام  رأيشما شاهد هستيد كه من در « :عفت مرعشي، همسر آقاي هاشمي
ميرحسين موسوي را نوشتم و اميدوارم كه تقلبي صورت نگيرد كه اگر اين اتفاق بيافتد 
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وي سپس با حمله به دكتر احمدي نژاد  1».من در پل صراط از آنها نخواهم گذشت
مرعشي » .وارم احمدي نژاد و دوستان خوارجش از مردم پاسخ دريافت كننداميد«: گفت

ادعا كرد اگر تقلب نشود، موسوي رئيس جمهور مي شود، ولي خدا نكند تقلب كنند كه 
  .نندكميآيند و اعتراض ها مياگر اينگونه شود، مردم به خيابان

هاي د كه حركتشوهايي ديده مياين روزها نشانه«) 18/3/88: (مهدي كروبي
ويم اين بار بعد از نماز صبح گمينم و كمي تأكيداين را . يردگميانجام  ايهخودسران

نخواهم خوابيد و از اول صبح با گزارش گيري از تمامي ستادها در سطح كشور اوضاع 
صبح خبرهايي از تقلب در آرا بدهند، آن  11نيم چنانچه تا ساعت كميرا رصد و دنبال 

هاي انتخاباتي انجام دهيم و اجازه انيم چه اقدامات مقتضي را در برابر تقلبدميوقت 
  2».نخواهيم داد اعالم اين موضوع به ساعات بعدازظهر كشيده شود

امروز وقتي قطعات پازل انتخابات را كنار « ):نماينده مجلس ششم(شيرزاداحمد 
ريزي شده بود كه رنامهكنيم كه همه چيز از ابتدا طوري بذاريم مشاهده ميگميهم 

نتيجه مدنظر يك طايفه خاص سياسي رقم بخورد و دولت احمدي نژاد به هر قيمت كه 
تنها چيزي كه در محاسبات آقايان درست پيش . شده چهار سال ديگر هم تداوم يابد

ها به مير حسين آن رأيبيني نشده بود آن بود كه ميزان مشاركت مردم در انتخابات و 
ان باال باشد كه ادعاي برتري احمدي نژاد با صد من سريش هم نچسبد موسوي آن چن

و در عمل مردم بر مبناي حس شهودي خويش و مشاهداتي كه هر كدام از پيش از 
گيري شاهد گيري در محله و شهر و ديار خويش داشتند و آن چه در جريان رأيرأي

د و اين فضاي اعتراضي بودند زير بار ادعاي ارائه شده از سوي وزارت كشور نرون
  3».گسترده در سراسر كشور رقم زده شود

  هاي رنگين و مخملي تمجيد حجاريان از انقالب
سعيد حجاريان، عضو ارشد حزب مشاركت و از حاميان ميرحسين موسوي با انتشار 

هاي مخملين و رنگي در كشورهاي اقمار در ارگان اين حزب از وقوع انقالب ايهمقال
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كراسي را براي وهاي مخملين موجي از دمانقالب: تمجيد كرد و نوشت شوروي سابق
  1. كشورهاي اقمار شوروي سابق به ارمغان آوردند

هاي كالسيك بهتر هاي مخملين و نرم را از انقالبحجاريان در اين مقاله انقالب
 هاي كالسيك آن است كههاي نرم يا مخملين با انقالبتفاوت انقالب: دانست و نوشت

يك دوره ترور و وحشت به وجود مي آيد  معموالًدر انقالب كالسيك، بعد از پيروزي 
يرد و اصطالحاً گميو فراكسيونها به جان هم مي افتند و كشتارهاي وسيعي صورت 

  . خوردانقالب فرزندان خود را مي
 ايهتوانند به گونها ميهاي نرم اين فراكسيوناما در انقالب: وي در ادامه افزود

ريزي ميان آنها دمكراتيك با يكديگر عامل داشته باشند و چرخه قدرت بدون خون
  . انجام گيرد

در انقالب نرم و مخملين، انقالبيون به اصول عام مانند اعالميه : كرد تأكيدحجاريان 
  .حقوق بشر و ميثاق شهروندي باور دارند
را براي  كراسيدموها موجي از اين انقالب: عضو ارشد حزب مشاركت افزود

هاي اين كشورها به ارمغان آوردند كه كشورهاي اقمار شوروي سابق و نيز جمهوري
  . شودياد مي دموكراسياز آن با عنوان موج سوم گذار به  اصطالحاً

افتد، جنگ ميان مردمي است كه هاي نرم اتفاق ميآنچه در انقالب: كرد تأكيدحجاريان 
  . ها و تمكنات قرار دارندگيريكه در متن تصميم ايهو طبق اندهبه حاشيه رانده شد

هاي خارجي به منظور عضو ارشد حزب مشاركت بر ضرورت حمايت قدرت
امروزه با گسترش پديده : كرد و اظهار داشت تأكيدهاي انقالب مخملين كاهش هزينه

راه دور  از انقالب رنگي از ايهجهاني شدن و فروريختن ديوار امواج تلويزيوني و رسان
  . شودصحبت مي

تواند از هاي حقوق بشر ميهاي بزرگ، نهادهاي بين المللي و كميسيونيعني قدرت
ها را در ميان مردم بپردازند و رهبران رژيم ايهطريق اينترنت و تلويزيون به بسيج تود

شود و زايمان به اين ترتيب شكاف بين دولت و ملت عميق تر مي. اعتبار سازندبي
  . افتدتر اتفاق ميالبي سريعتر و كم هزينهانق
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  : عناصر كانون فتنهپيشين مواضع 
 »الـي فعـبازدارندگ«ايي همچون ـه اي پروژهـبه ج »مدني  نافرماني«راتژي ـاب استـانتخ

از ) حكومتي بودن اصالحات( »آرامش فعال«و ) هاي قانوني استفاده از تمام ظرفيت(
خرداد پس از شكست آنان در انتخابات شوراها، مجلس   راهبردهاي افراطيون جبهه دوم

  . هفتم و رياست جمهوري نهم بود
سخنان سعيد حجاريان در جمع دانشجويان دانشگاه تهران با طرح موضوع 

به نوعي تدوين و ارائه استراتژي جديد جبهه از  »باد اصالحات اصالحات مرد، زنده«
انقالب «پارادوكسيكال، برگرداني از شعار  اين عبارت. خرداد بود هم فروپاشيده دوم

شاه «تروتسكي  و گفته معروف دربار پادشاهان فرانسه با عنوان  »مرد، زنده باد انقالب
خواست نتيجه بگيرد،  اي مي بود كه حجاريان به صورت استعاره »مرد، زنده باد شاه

اء و تداوم راهكارهاي سابق جبهه اصالحات با شكست مواجه شده و براي حفظ بق
  . اي جز اتخاذ استراتژي ديگري نخواهد بود حيات حزبي، چاره

سازي، آخرين راهبردي بود  هاي مدني جهت پشتوانه تغيير ميدان مبارزه و ورود اليه
پور و  تبار، جاليي كه توسط بازيگردانان اين جبهه همچون حجاريان، بشيريه، علوي

  . زاده مطرح گرديد تاج
ن شدن نتايج انتخابات مجلس هفتم، سعيدحجاريان در گفتگو سه روز پس از روش

در پروژه جديد، «: با خبرگزاري ايلنا، در تبيين خط مشي جديد اين جبهه گفت
   1».محوريت اصالحات از حوزه قدرت به جامعه مدني انتقال خواهد يافت

ور هاي گذشته اعضاي ارشد اين جبهه با حض اين سخنان بدان معنا بود كه در سال
هاي  از ارتباط با حاميان، سمپات "فتح سنگر به سنگر "در قدرت و در راستاي هدف 

هاي حساسي چون رد اليحه  حزبي، دانشجويان، معلمان و كارمندان و كارگران در برهه
ها عليه نظام به  اند در بسيج توده مطبوعات و تحصن نمايندگان مجلس ششم، نتوانسته

  .موفقيتي دست يابند
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زاده، از اعضاي افراطي اين جبهه، در نشستي حزب  تاج ن جهت مصطفيبه همي
هاي اجتماعي و سال  ريزي جنبش ، سال تشكيل و پايه83سال «: كند مشاركت اعالم مي

   1».هاي اجتماعي است انداختن تظاهرات و آشوب ، سال به راه84
حقق مطالباتمان بايد براي ت«: دارد تبار با جسارت هر چه تمام اظهار مي علوي  و عليرضا

تاكنون اشتباه . خون بدهيم، بايد براي مقابله با ديكتاتوري، سه ميليون نفر را سازماندهي كنيم
  2». ايم، اما هنوز هم دير نشده است كرديم كه چنين سازماندهي را انجام نداده

 براي تحقق مطالباتمان بايد خون بدهيم، بايد«: گفتهمچنين مي عليرضا علوي تبار
تاكنون اشتباه كرديم كه  3.با ديكتاتوري، سه ميليون نفر را سازماندهي كنيم براي مقابله

  4».ايم، اما هنوز هم دير نشده است سازماندهي را انجام نداده چنين
پرداز و ارگان نظري  در نقش تئوري در آن مقطع »آفتاب«به همين منظور ماهنامه 

مذهبي ظاهر شده، در همان دوران با درج جبهه مشاركت و طيفي از نيروهاي ملي ـ 
راهكارهايي را  »طلبانه ملت ايران اپوزيسيون مدني، جنبش اصالح«مطلبي تحت عنوان 
هاي پوپوليستي و استمداد از ظرفيت اپوزيسيون مدني در قالب  جهت برپايي حركت

ت گردهمايي، تحصن، تظاهرات، اعتصاب و ساير اشكال مقاومت و نافرماني مدني، جه
كند و از ضرورت  طلبانه حزبي خود ارائه مي هاي فزون نيل به اهداف و خواسته

ها  هاي حزبي در محالت و جذب مردم به ويژه جوانان در اين كميته گيري كميته شكل
مشي جديد، حجاريان در مصاحبه با  همچنين در تكميل اين خط. گويد سخن مي

لس و دولت برديم و كسي براي نيروهايمان را به مج«: گويد روزنامه شرق مي
ما در هوا مشغول كارزار بوديم در حالي كه رقيب در . سازماندهي مردم باقي نماند

پس از (اگر يك ميليون نفر جلوي بيمارستان سينا . جبهه زميني مشغول پيشروي بود
ميليون نفر روبروي مجلس در زمان تحصن نمايندگان مجلس  3.5و ) ترور حجاريان
   5».آمد شدند، ديگر كاري از دست نيروي رقيب بر نمي يششم جمع م
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من معتقدم «: ويدگمي 82سعيد حجاريان در گفتگو با نشريه الكترونيكي نامه، سال 
بايد . كتاب كاغذ است. كتاب قانون را بگذاريم كنار. در ايران نبايد بحث حقوقي كرد

نيروهاي اجتماعي . رت داردذرد و چه كسي قدگميببينيم واقعاً در صحنه اجتماعي چه 
  1».كدام هستند

اهداف، اهداف ...«: ويدگمي» برادر بزرگتر مرده است«محمد قوچاني در كتاب 
خواهيم فقط با يكسري رفوگري در سطوح و ساخت يعني ما نمي. راديكالي است

هاي جديد تغييرات ايجاد ها و آوردن چهرهقدرت، جايگزيني مصاديق، برداشتن آدم
 2».نيم كه اصالحاتي در ساخت قدرت انجام بدهيمكميما سعي  .كنيم

اطالعات سياسي و   منتشره در مجله» ي مدني جامعه« حسين بشيريه در مقاله
توانند در  هيچ حد و مرزي مي  بي شهروندان  مدني،  براساس جامعه«: ويدگمي اقتصادي

  3».كنند قانون  جعل امور بنيادين

  سربازگيري از دانشگاهها 
گذاري بر روي جوانان به ويژه  دهد سرمايه هاي مخملين نشان مي تجربه كودتا

هايي چون براندازي  برنده طرح هاي پيش هاي دانشجويي، يكي از مهمترين مؤلفه جنبش
اولين تجربه انقالب رنگي در دوران پس از جنگ سرد، در يك دوره زماني . نرم است

سلواكي به ثمر ا در كشور چك 1989سامبر د 29نوامبر تا  17اي يعني از  هفته 6
-post(حلقه دوم اين انقالب كه در واژگان علوم سياسي به كودتاي فرامدرن . نشست

modern coup (شود، در صربستان  شناخته مي)و به وسيله جنبش دانشجويي ) 1997
، حلقه سوم آن در 2003تكميل گرديد و سپس در سال ) به معناي مقاومت( اتپور 
در اكراين . تدارك ديده شد) به معناي بس است(ستان با حركت دانشجويي كمارا گرج

به معناي لحظه (نيز گروهي از جوانان و دانشجويان آموزش ديده، حركتي به نام پورا 
طراحي و به مرحله اجرا گذاشتند كه با عناويني  2004را در سال ) موعود فرا رسيده

اين سناريو در بالروس با نام . لوطي ملقب گرديدهمچون انقالب نارنجي، سرخ و شاه ب
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قرقيزستان كه دانشجويان در صفوف مقدم آن  2005اي  و در انقالب الله »جنبش زوبر«
  . ادامه يافت) مقاومت(قرار داشتند با نام اتپور 

عبور از ميدان مين و خطوط قرمز به عهده جنبش به اصطالح دانشجويي  مأموريت
خواهي،  كه خاستگاه و فلسفه وجودي آن با عدالت گذاشته شد تا جنبشي
محوري تعريف شده است، به ابزاري در جهت تحقق و  استكبارستيزي و استقالل

تير 18گذاري در شبه كودتاي  ثمره اين سرمايه. اجراي سناريوي دشمن تبديل گردد
افشاري، رضادلبري،  علي«اي چون  خورده نشان داد كه عناصر فريب 1378سال 

قراوالن  به عنوان پيش »... خوئيني، رضوي فقيه و مومني، موسوي برعطري، عبداهللاك
  . توانند ايفا كنند جنبش دانشجويي چه نقشي مي

تير، طراحان جنگ نرم به اين نتيجه رسيدند كه براي 18با شكست شبه كودتاي 
ي قشري گذاري رو توانند بر سرمايه پيشبرد اهدافشان در جمهوري اسالمي ايران نمي

هاي ديگري از جامعه همچون زنان،  خاص حساب ويژه باز كنند بنابراين اليه
نگاران، اساتيددانشگاه، نخبگان، كارگران و هنرمندان هم بايد به ميدان بيايند تا  روزنامه
  . هاي كودتاي مخملين به صورت فراگير و گسترده در كشور فراهم گردد زمينه

تاجبخش نشان داد كه  جهانبگلو و كيان امينهاله اسفندياري، ر  اعترافات
  . نگاران يكي از مهمترين گروههاي هدف در پروژه براندازي نرم هستند روزنامه

انقالب در تعبيري ژرف و  اي كه رهبرمعظم هاي زنجيره داستان پديدارشدن روزنامه
ن نگارا نام بردند و همچنين روزنامه »پايگاههاي دشمن«رسا از آنان به عنوان 
اي كه بخش زيادي از آنان هم اكنون در كشورهاي غربي و در  خودفروخته و اجير شده

برند، در تدوام جنگ نرم كليد خورده بود و هم اكنون  بسر مي B.B.Cهايي مثل  رسانه
  . شود نيز اين پروژه با عناوين مختلف دنبال مي

رنگاران نگاران و خب ، شاهد سفرهاي متعدد روزنامه1388و  1387در سال 
هاي مختلف كشور به كشورهايي چون هلند، انگليس، فرانسه، ايتاليا، هند، ژاپن  رسانه

در اين سفرها، عناصري چون خاويرسوالنا، اليزابت چني و فرح كريمي، . ايم بوده... و
هايي  هاي آموزشي با تدريس كتاب اند و طي آن كالس نگاران ايراني بوده ميزبان روزنامه

 1993كه ازسال  »جين شارپ«تأليف  »آرمان شيان آرمانخواه تا مبارزان بياز شور«چون 
يافته شوروي  هاي استقالل در تيراژي وسيع در كشورهاي اروپاي شرقي و جمهوري
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شناسايي و دعوت از  بخشي از كارِ. چاپ و توزيع شده، همراه بوده است
گذارده شد كه ه مجلس ششم نمايند »جو فاطمه حقيقت«نگاران ايراني، به عهده  روزنامه

نگاران به ايتاليا، ميزبان  وي در سفر گروهي از روزنامه. هم اكنون در آمريكا مستقر است
  . آنان بوده است

اي در  پلوراليزم رسانه«عنوان  ميليون يورويي دولت هلند تحت 15تصويب بودجه 
نگاران،  از روزنامهوظيفه پشتيباني مالي  »هيفوس«هلندي  مؤسسهكه برمبناي آن » ايران
گذاري  گيرد، بخشي ديگر از پروژه سرمايه هاي مكتوب و ديجيتالي را برعهده مي رسانه

   1.سازد غرب بر اصحاب رسانه را هويدا مي
هاي  در سال گذشته كمك مؤسسههيفوس، اين  مؤسسهبراساس گزارش رسمي 

متعلق به  »اهير«هاي اينترنتي همچون  ، نشريات و سايتمؤسساتمالي خود را به 
متعلق به  »هاي جامعه مدني كارورزي سازمان«نگاران فمنيست،  صدر از روزنامه شادي

متعلق به  »كنشگران داوطلب«زند،  زاده كه در نشريات فمنيستي قلم مي محبوبه عباسقلي
عضو ارشد حزب  به مدير عاملي حسين باستاني »ايران گويا«، »سهراب رزاقي«

روز «و روزنامه اينترنتي  »كانون زنان ايران«، »فرهنگي زنان مركز«مشاركت ايران، 
بنياد «هيفوس، مؤوسسات واسطي همچون  مؤسسهدر كنار . اعطا كرده است »آنالين
نگاران  نيز كار تدارك مالي، فني و امنيتي روزنامه »پرس تاو«و  خانه آزاديم« ،»دخترك

  . اند طلب را برعهده داشته تجديدنظر
دهد كه كنگره آمريكا، وزارت خارجه اين كشور،  اد منتشره نشان ميبرخي از اسن

آزادي و شوراي روابط  بنياد صهيونيستي سوروس، بنياد به اصطالح غيرانتفاعي خانه
گذاران و پشتيبانان مالي حمايت از روزنامه نگاران  متحده  از سرمايه خارجي اياالت
  . ايراني هستند

  زمستان داغ 
با صدور ) طيف عالمه(ها، دفتر تحكيم وحدت  دانشگاه 87ـ  88يلي با آغاز سال تحص

بست قرار گرفتن  با توجه به شكست دوره اصالحات و در بن«: اي اعالم كرد بيانيه
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روشنفكران و منتقدان سياسي، اين تشكل دانشجويي تصميم گرفته است راهبرد و 
  1 ».ير دهدتاكتيك فعاليت خود را از فاز سياسي به فاز اجتماعي تغي

  : شده بود تأكيددر بيانيه اين دفتر همچنين روي چند محور 
  . كنيم را اعالم مي "اصالحات انتخابات محور "ـ ما شكت سياست 

گيري با  مدني و ارتباط حل خروج از دوران انفعال كنوني، تقويت جامعه ـ راه
  . شددفتر تحكيم بايد پل دانشگاه با اجتماع با. هاي اجتماعي است بخش

از اين روي . بايد تبديل به دوره تجهيز و آمادگي نمائيم ،ـ دوران انسداد كنوني را
هاي اجتماعي و فرهنگي  دفتر تحكيم وحدت از فعاليت سياسي خارج و وارد عرصه

هايي چون جنبش زنان، كارگران،  با تشكل مؤثرگيري  اين دفتر طرح ارتباط. خواهد شد
  . و طوايف را در دستور كار خود قرار داده است معلمان، مجامع علمي و اقوام

حل غلبه بر اقتدارگرايي، دوري از  دارد راه تأكيدساله دفتر تحكيم  10ـ تجربه 
باني جامعه مدني و در نهايت ورود به جامعه مدني و  قدرت، نقادي قدرت، ديده

  . هاي عمومي است عرصه
ماني كه اعضاي جديدي شوراي يعني ز 87از سوي ديگر در اوايل شهريور ماه سال 

توانستند در انتخابات داخلي به پيروزي دست يابند، ) طيف مدرن(مركزي دفتر تحكيم 
اين تشكل با شعار . اي از سوي آنان بوديم شاهد اتخاذ چنين مواضع ساختارشكنانه

 تأكيدرا به مردم و مسئوالن كشور داده و  »زمستاني داغ«عبور از نظام اسالمي، وعده 
  . هاي اجتماعي براي رسيدن به اهداف خود سود خواهد برد رد از همه ظرفيتك

ناگفته پيداست طيف مدرن دفتر تحكيم كه توانسته بود بر طيف سنتي و 
سازمان مجاهدين، حزب «خواه پيروز شود، ارتباط بسيار نزديكي با  دموكراسي

تركيسم،  هاي پان كلطلبان، تش مشاركت، نيروهاي ملي ـ مذهبي، نهضت آزادي، سلطنت
ها،  هاي چپ همچون حزب كمونيست كارگري، حكمتسيت عربيسيم و حتي جريان پان

داد كه باز هم قرار است  داشت و وعده زمستان داغ آنها نشان مي »پژاك و فدائيان خلق
حسي اجتماعي استفاده   از دانشگاه و دانشجو به عنوان موتور محركي براي خروج از بي
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هاي رسيدن  روب و نردبان ژه جديد بايد بار ديگر دانشجويان به عنوان ميندر پرو. شود
  .استفاده قرار گيرند به قدرت و ثروت، مورد سوء
تيري ديگر هستند و  18سازي  آنان هنوز در سوداي شبيهاين نشانگر آن بود كه 

كردن اعتبار  هاي خود، نه تنها هيچ ابايي از هزينه كردن پروژه براي عملياتي
دانشجويان يك دانشكده و دانشگاه ندارند بلكه آن را امري بايسته و ضروري 

هاي طيف مدرن كه در پروژه جديد  سال گذشته پياده نظامدو ديدارهاي . دانند مي
محتواي  .قابل بررسي است هاي يك بار مصرف را بازي كنند دستمال  بايد نقش

زيدآبادي،  احمد«چون مذاكرات آنان با عناصر افراطي و تجديدنظرطلب هم
نوري،  يزدي، عبداهللا عليجاني، محمدتوسلي، ابراهيم صابر، تقي رحماني، رضا هدي

هاي دفتر  نشان داد كه ادعاي تغيير فاز فعاليت »زاده تاج سعيدحجاريان و مصطفي
بيانيه دفتر . ه استفريبندو  غيرواقعيتحكيم از سياسي به اجتماعي يك ادعاي 

شورش و ساختارشكني آشكار بود كه طومار مدعيان آن  تحكيم، دعوت به يك
  . كنند توسط نيروهاي نظام در هم پيچيده شد تر از آنچه كه تصور مي سريع

  خواهد، جانبازي كافي نيست  اصالحات خون مي
هاي  گران، موقعيت كنوني جمهوري اسالمي ايران در عرصه به اعتقاد بسياري از تحليل

اي است كه خواب بازگشت تجديدنظرطلبان و  المللي به گونه اي و بين داخلي، منطقه
تعبير نموده است و از اين منظر  ساختارشكنان را طي يك انتخابات سالم و شفاف بي

اي چون  هاي خائنانه و مزورانه آوردن به طراحي و اجراي پروژه اي جز روي چاره
  .نيست "خواهد اصالحات خون مي"

ي به صحنه انتخابات دهم رياست جمهوري، با شعار ورود پيشدستانه سيدمحمدخاتم
موسوي براي ورود به صحنه  نتوانست خللي در عزم ميرحسين "من يا موسوي"

راهبرد ديگر اين «: گويد حجاريان در گفتگو با عباس عبدي مي. انتخابات به وجود آورد
سر يك  گويد كه پشت يك راهبرد هم مي. است كه اصالً در انتخابات مشاركت نكنيم

   1».آدم قوي و پاي كار كه مثل خاتمي هم نباشد بايستيم
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را در حمايت از   خرداديها چاره پس از كنار كشيدن خاتمي از صحنه رقابت، دوم
دانستند و نه  آنان كروبي را نه كانديدايي داراي مقبوليت مي. ميرحسين موسوي ديدند

اما موسوي الاقل چند مزيت نسبت . جمهوري كه بتواند اهداف آنان را دنبال كند رييس
سال دور بودن از صحنه سياسي و اجرايي كشور به  20. به كروبي و خاتمي داشت

اندازه كافي موسوي را نسبت به جريانات سياسي و اجتماعي ذهني كرده و او را متأثر 
همچنين مصون ماندن مديريت اجرايي دوران جنگ يك . از اطرافيان خود كرده است

وزير امام بودن از او در اذهان ايجاد  ر موفق و اهم مقابله با بحران و نخستوزي نخست
دندگي او براي سناريوهاي بعد از انتخابات  جهت و روحيه يك عالوه بر آن بي. كرد مي

با ويژگيهاي فردي و ارتباطات با  »زهرا رهنورد« نهايتاً وجود همسري مثل. ضروري بود
استثنايي براي انتقال آرام از خاتمي به موسوي را  افرادي مثل شيرين عبادي فرصت

فراهم كرده بود و خاتمي كه بيش از يك ماه از اعالم قطعي كانديداتوري او نگذشته 
كروبي و چيدن افراد به  مهديدر عين حال حفظ . بود را پشت سر موسوي قرار داد

سناريوهاي بعد از  ترديد براي  نامي در كنار او عليرغم علم به رأي نداشتن وي، بي
  . انتخابات بود تا موسوي احساس تنهايي نكند

ورود ميرحسين به صحنه رقابت انتخاباتي و با گفتماني در چارچوب نظام اسالمي 
آلود با طيف ساختارشكن، آنان را به اين تكاپو واداشت كه  و بروز برخوردهايي قهر

الزم را براي پيروزي در انتخابات  ميرحسين نه پايگاه اجتماعي. اي ديگر بينديشند چاره
تواند اهداف ساختارشكنانه  در فرض پيروزي مياين احتمال وجود داشت كه دارد و نه 

ساله آن قدر سرد و گرم  66ميرحسين . و عبور از نظام اسالمي را براي آنان محقق سازد
تي فكرانه مش هاي نابخردانه و كوته روزگار را چشيده كه خود را در معرض طرح

  . طلب قرار ندهد جاه
اي ضدامنيتي و ملي  دشمن بنابراين براي رسيدن به اهداف شوم خود، بايد به پروژه
هاي رنگين را تدارك  پناه مي برد كه تا شايد در ميدان خونخواهي آن، خواب انقالب

  :هاي امنيتي دشمن عبارت بودند از برخي از تاكتيك.  ببينند
 ناامني   و ايجاد گذاري بمب ،خط ترور - 1

اي در ستاد كروبي در تبريز  بر اساس گزارش وزارت اطالعات، عده:  بعنوان مثال
موسوي را ترور كنند يا با انفجار ميتينگ آقاي  ميرحسينطرحي را آماده كرده بودند كه 
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 گذاري در مسجد همچنين با بمب. موسوي فضاي ناامني و مظلوميت ايجاد كنند
گذاريهاي گسترده در شرق كشور خط ناامني را دنبال  مبزاهدان و ب) ع( امير  حضرت
خاتمي باشد؛  سيدمحمدگذاري در هواپيمايي كه قرار بود از اهواز حامل  بمب. نمايند

 هاي گسترده گذاري در مسجد نارمك، حسينيه ارشاد و برخي محل تجمع همچنين بمب
 ر هواپيماي اهواز ـسازي عمليات تروريستي د كشف و خنثي. در دستور كار قرار گرفت

جانبازي  خواهد، اصالحات خون مي"سازي پروژه مزورانه  تهران، را بايد كشف و خنثي
اي كه با عنايات خداوند متعال و جانفشاني پاسداران  برشمرد، پروژه "كافي نيست

  .امنيت كشور، خطري بزرگ را از كيان نظام اسالمي دور ساخت
  ز فرماندهي در ايرانشناسايي افراد براي سازماندهي مرك -2

در آن . كند پايه آمريكايي تهيه مي سال قبل پنتاگون گزارشي را براي مسئولين بلند 3
كند آمريكا بايد با ايران رابطه برقرار كند و سفارت آمريكا در ايران را  گزارش استدالل مي

ايه نظام با مسئولين بلندپ. اندازي كند تا پروژه انقالب مخملي را طراحي و اجرا كند راه
الجرم آمريكا اقدام به . دهند شناخت كافي از توطئه آمريكا، اجازه چنين حركتي را نمي

بعنوان مسئول اين پروژه  »چني دختر ديك«كند و  اندازي دفتر ويژه ايران در آمريكا مي راه
گيري نموده و  او در قالب اين پروژه شروع به شناسايي افراد و ياري. شود منصوب مي

اي براي اجراي اين پروژه تهيه كرده و افرادي در اعترافات  صفحه 2000ورالعمل دست
  . كنند براي آموزش كودتاي مخملي به اين دفتر در دبي مراجعه كردند خود اعالم مي

  هاي خياباني خط اغتشاش و شورش - 3
موسوي پيروز بشود چه نشود خط اغتشاش را  ميرحسينجريان فتنه بنا داشت چه 

خرداد رخ داد كه هنوز نتايج  22شب  5/9اولين گام در اين رابطه در ساعت . ددنبال كن
شود  شوند كه معلوم مي اي دستگير مي در اين اغتشاش عده. به روشني مشخص نبود

 23:23بالفاصله ساعت . اند زاده بر عهده داشته و امين زاده فرماندهي اين افراد را تاج
زند و  دقيقه حرف مي 10اي سه ربع فقط كند و به ج آقاي موسوي مصاحبه مي

من پيروزم، در صورت اعالم عدم اين پيروزي از سوي مراجع رسمي، در ": گويد مي
زايي و نافرماني مدني  وي با تشكيك در نتايج، زمينه بحران. "انتخابات تقلب شده است 

  . كند را فراهم مي
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  شبكه سازي اجتماعي
ابات و به بهانه تبليغات انتخاباتي شكل گرفته بود، هاي اجتماعي كه پيش از انتخشبكه

  .يكي از مهم ترين ابزارهاي پيشبرد سناريوهاي كودتاي مخملين بود
ها با پيوندي از فضاي مجازي و حقيقي و در فضاي احساسي تبليغاتي اين شبكه

سازي ها نشانگر شباهت آنها به مدل شبكهبررسي ساختار اين شبكه. شكل گرفته بود
سيد اين نوع شبكه رميبه نظر . آمريكا بود 2008تاد انتخاباتي اوباما در انتخابات سال س

سازي تلفيقي از شبكه سازي صورت گرفته در انقالبات مخملين چند سال اخير و مدل 
  .اوباما بود

جمله سلسله رياست جمهوري به دستاويزهايي از هاياوباما براي پيروزي در رقابت
هاي سازيهاي متراكم ارتباطات، رأيهاي محلي به شكل شبكهتيم هاي سنتي،مراتب

  . و اجرا نمود يحامستقل دست زد و نوعي مدل انتخاباتي طر
در ساختار . بود ايههاي طراحي شدها و مسئوليتمدل انتخابات اوباما داراي نقش

. ه داشترا برعهد) Field organizer(اين مدل انتخاباتي فردي مسئوليت سازماندهي 
: هايي همانندهايي طراحي شده بود كه در آنها مسئوليتتحت اين ساختار، زيربخش

 هاوري دادهآهاي مردم، مسئول جمعرهبري تيم، مسئول بانك تلفن، مسئول در زدن خانه
ردند كه براي هر كدام تقسيم كميموزش ديده، فعاليت آو اطالعات، مسئول داوطلبان 

  . ه بودكار مشخص به عمل آمد
ن مسوليت رأي آ ، در»داوطلب« ،اين مدل داراي يك هدف گذاري خاص بود كه

مور تقويت شبكه رأي كانديدا و ايجاد فضاي مثبت أ، م»تيم محله« ،سازي براي كانديدا
آموزش يكسان و . بود »كارزار در ايالت«ها جزء اهداف كلي به نفع كانديدا در ايالت

  . هاي محله  مدل انتخاباتي اوباما بوديمهاي تسراسري نيز از برنامه
هاي اجتماعي، تقويت مشترك گروهي در اين مدل از گروههاي مجازي، شبكه

و انتشار نظرات شخصي از طريق وبالگ ايجاد شده بود و از مزاياي ) زمان و مكان(
هاي نقدي و برجسته و بكار گرفته شده مي توان به سازماندهي داوطلبان، دريافت كمك

 ،برگزاري جلسات: هاي انتخاباتي از قبيلفعاليت بسيج داوطلبان براي مشاركت در
  . ها نام بردتماس تلفني و در زدن خانه
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براي آماده شدن يك كارزار طوالني انتخاباتي در اين مدل، پيش بيني شده بود كه به 
توانسته  دانشجويان و كارگران بازنشسته. امتياز شود  »تفويضِ«سطوح پايين جامعه 

هاي آشنايي با سايت اوباما، مراكز خودشان را در سطح بودند حتي در اولين هفته
هايي تشكيل محالت شكل دهند و در منازل شخصي افراد جلسات برگزار شود و گروه

  . هاي انتخاباتي را از طريق سايت هدايت كنندشوند كه فعاليت
ريق تلفن و ايميل بطور مستقيم از استفاده از فناوري اطالعات، ارسال پيغام از ط

  . ها در مدل انتخاباتي اوباما بودموزش ديده جزء طراحيآسوي اوباما به داوطلبان 
اوباما شتافتند و بدون )  change(  »تغيير«در ايران هم چهره هايي به استقبال شعار 

روزي مردمي كشور، آن را محمل پي -هاي ديني تأمـل و تـدبـر در اصــول و ريشه
  .انگاشتند و بر طبل اين شعار دماگوژي گونه كوبيدند

يكي از سه رنگ تشكيل دهنده پرچم  ،سبز در علوم سياسي نماد عدالت اجتماعي
ايران، سبز در علوم اجتماعي به معناي آباداني، اين رنگ در علوم طبيعي به معناي 

  . وضع موجود معنا مي شود »تغيير«تحول و 
هاي مخملي هايي از رواج و گسترش انقالببرداري ناشيانه رگهتهاما در كنار اين گر

به غير از يكي از نامزدها كه پرچم سه رنگ را به عنوان . در اين انتخابات مشهود بود
نماد ملي و ميهن دوستانه مطرح كرد، مابقي نامزدها خواسته يا ناخواسته، و با درجات 

هاي انتخاباتي خود مطرح و سمبل رقابت ها را به عنوان نمادمختلفي، يكي از رنگ
ويژه در افكار عمومي طرح و  ايهنمودند كه در اين ميان يكي از اين رنگها به شيو

    . گسترش يافت
  :در انتخابات دهم كانديداها هركدام از نمادهاي انتخاباتي بهره گرفتند

جويي از پرچم ملي ايران، اصلي ترين عنصر وحدت ملي، بهره : احمدي نژاد-1 
  اسالمي-نهاد ملي

رنگ سفيد، نماد پاكي و صداقت و يكي از رنگهاي تشكيل دهنده : مهدي كروبي-2
  .پرچم ايران

   ايهرنگ فيروز: محسن رضايي-3 
  رنگ سبز، نماد اهل بيت عليه السالم: ميرحسين موسوي-4
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 .خيزي استسبز به علت رابطه اش با طبيعت، نماد اصالح، تجديد حيات و حاصل
اين اقدام براي اولين بار از سوي ستاد حاميان ميرحسين به كار گرفته شد و رنگ سبز 

  . تأثيرگذاري خاصي را نيز در برداشت ،به دليل معنا داشتن در فرهنگ و جامعه ايران
پس انتخاب رنگ سبز در قالب مچ بند، كاله، شال، روسري، مانتو، آنتن و برف 

هاي اجتماعي و شبكه Face bookجازي و سايبر مثل هاي مو در محيط هاپاكن ماشين
بنابراين نمي توان انتخاب، گسترش و اپيدمي اين رنگ . در جامعه گسترش يافت ... و 

  . را بر حسب تصادف و اتفاق فرض كرد
توان فضاسازي، شايعه پراكني، خملي ميـالب مـگر انقـاي ديـهانهـهمچنين از نش

القاي انجام  ،منظور شبه افكني هاليرتبه ماهها قبل از انتخابات بها با مقامات عنگارينامه
براي نخبگان، افزايش ... شيطنت تحت لواي آموزشهاي مستمر خبرنگاري و  ،تقلب

اقدامات مداخله جويانه غرب در امور ايران و از همه مهمتر يكپارچگي هر چه بيشتر 
نها از آالمي و آرايش تبليغاتي هاي استكباري عليه ارزشهاي نظام جمهوري اسرسانه
 تخريب ساير و نظر كانديداي مورد حمايت از با فارسي و صــداي آمريكا BBCجمله 
، فكري، سياسي بيگانه ايههاي رسانو دهها دليل و نشانه دال بر اينكه سامانه هاكانديدا

  . در صدد مهره چيني و يارگيري در داخل كشور برآمده است
اوباما  2008، آثاري از تقليد مدل انتخاباتي انتخاباتي موسويبنابراين در مدل 

ضمن داشتن  بود،تعريف گرديده  ومدلي كه براي حركت انتخاباتي ا ،مشهود است
در اين . كارگروه مي باشد 22هاي خارجي، داراي كميته توليد محتوا با حمايت رسانه

عمده ترين و برجسته ترين گروههاي اجتماعي را مورد  ،كميته محتوايي كارگروهها
  . بررسي قرار دادند

هاي مذهبي، جوانان، زنان، بيكاران، معلمان، دانش آموزان، دانشجويان، اقوام، اقليت
بازنشستگان، حاشيه نشينان، كاربران اينترنت، بسيجيان و ايثارگران، كمكهاي خارجي، 

  . اقتصادي كالن و ورزشهاي اجتماعي، فرهنگ، مسائل آسيب
  : كارگروهها برنامه

اصلي مورد مساله در گروه بود ) debates(هدف هر يك از كارگروهها تهيه بحثهاي 
  :كه از اين رو پنج زمينه براي بررسي مورد مطالعه قرار گرفت

 دوران نخست وزيري ميرحسين موسوي )1
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 دوران اصالحات  )2
 هادوران دولت نهم با تأكيد بر ناكارآمدي )3
 مطالبات هر يك از اين گروهها )4
 . هاي كانديدا در مورد گروههاي هدفشعارها و برنامه )5

زمينه و گروههاي مورد  5بود كه هر آنچه بعنوان محتوا در  ايهبرنامه ريزي به گون
 ،هايي مانند انديشه نوو روزنامه... هاي كلمه، قلم اشاره تهيه و توليد مي شد، در سايت

همچنين تهيه يك ميليون بروشور با . اي نام برده شده انتشار يابندهياس نو و رسانه
استفاده ازارتباطات كالمي  با تيتراژ ميليوني، »حرف حساب بيست و دو كلمه«عنوان 

نماد كالمي، تهيه  انگشتان دست و استفاده از با  vنماد رنگ سبز،نماد وغير كالمي مانند،
 DVDو  CDا تيتراژ صدها هزارتايي، استفاده از محتوا براي استفاده در جزوه آموزشي ب
هاي ساخت فيلم آموزشي، تهيه شعار براي پيام ،براي انتشار مطالب محتوايي توليد شده

بعنوان پيامهاي كوتاه تبليغاتي، ارائه پيشنهادات به آقاي ميرحسين موسوي  SMSكوتاه 
بزارهاي فن آوري شورهاي چاپ شده با جاي خالي و اروب از طريق پيام كوتاه و

هاي از تيم احمدي نژاد و عملكرد دولت از جمله اطالعات و تهيه جزوات ارائه تحليل
اما آنچه در اين مدل انتخاباتي . هايي بود كه مورد توجه و امعان نظر قرار گرفتويژگي

  . ديده شده بود، مراحل مختلف كار بود
ران دعـوت و زير نظرمدرس در مرحله دوم از هر شهر يكنفر به نمايندگي به ته

در اين مرحله داوطلبان دوره تحصيالت تكميلي براي آموزش . خاص تربيت مي شدند
تحت آموزش اساتيد دانشگاهي ) سياسي، اقتصادي، اجتماعي(در سه گروه تخصصي 

ديدن آموزش عنوان مدرس  از بعد در پايان مرحله دوم افراد. رفتندگميتعيين شده قرار 
هـاي اسـاتيـد و جـزوات محتـوايي به ردند و با استفاده از آموختـهكمياحراز  را

  . آموزش تربيت سفيران مي پرداختند
 .كنندمي نقش خود را ايفا ،مرحله سوم از اين مدل، افراد آموزش ديده بعنوان سفيران

هاي CDسفيران بعد از طي كردن چندين جلسه آموزشي با استفاده از جزوات آموزشي و 
 هاي الزم، به امر آموزش فنون مذاكره، خطابه و جدل و فعاليتهاييه شده مطالب و دادهته

  . ناشي از آموزش بپردازند
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 سفيران، بعنوان نمايندگان كانديدا مورد نظر، وارد شدن، به جامعه و مأموريت
ها و ميادين و انجام اتوبوس، پارك ،مترو، پاساژها: در مكانهاي عمومي مانند حضور

از آنجا كه جزوات ارائه شده در . اليت انتخاباتي و مباحثه با اقشارمختلف مردم بودفع
قشر مختلف جامعه بود، توان رويارويي  22جلسات آموزشي حاوي اطالعاتي از 

سفيران آموزش ديده در مدل انتخاباتي را باال مي برد و هدف تعيين شده در اين 
  . ور بودآموزش رسيدن به سي هزار نفر سفير در كش

از جمله حضور سفيران در تهران، مي توان به تجمع سفيران در خيابان 
وليعصرتهران با در دست داشتن نماد سبز و انجام مباحثه با مردم وحضور درشغل 

عنوان راننده سفيران ب برخي از. هاي شخصي اشاره كرديا مسافركش راننده تاكسي و
هاي خود ابه جايي مردم بوسيله اتومبيلهاي شخصي در موقع جتاكسي يا مسـافـركش
  . به مباحثه مي پرداختند

بود كه اين كميته در هر  »نسيم«از جمله موارد ديگر اين مدل كميته نوجوانان با نام 
شهر از هفت نفر تشكيل شده بود كه وظيفه شناسايي نيروهاي داوطلب را به منظور 

  . تربيت سفير به عهده داشت
 طوريهريزي بود، بهاي اجتماعي نوع ديگري از برنامهمراه در شبكهاستفاده از تلفن ه

زد مي SMSرفت و يا گميشماره تماس  10كه هر فرد بصورت تصادفي در هر روز با 
  . ردكميو از اين طريق براي كانديدا مورد نظر تبليغ 

 ن مورد نظر و نشان داد هااستفاده از پوستر و بروشور براي حمايت از كانديدا
  ضعف تيم رقيب و بهره برداري از پتانسيل خاص فرد به نفع خود،

 سازي از مهر حضرت امام بنيان گذار شبيه دست خط و ،بهره جويي از بيانات
  فقيه انقالب اسالمي

 استفاده از مراجع تقليد و حامي و تهيه جزواتي در اين خصوص  
 هاي شهدا و هنرمندان حامي همراه كردن برخي از خانواده  
  كه با توجه به بافت قوميتي جامعه ما همواره گويش زباني (استفاده از ابزار زبان

  ) كانديدا مي شود عوري رأي قابل توجهي به نفآمنجر به جمع 
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  1:در چهارچوب نظام "بدعت  "و دست زدن به   
  عدم مراعات قواعد مردم ساالري 
 ها عدم ارجاع مشكالت به مراجع قانوني و بي اعتبار ساختن آن 
  ايجاد مدل و الگوي غلط انتخاباتي براي آيندگان 
 عدم همبستگي مطالبه و استداللها ... 
  ايجاد شبهه نسبت به سالمت سياسي نظام 
 تلخ  ايهتبديل مهمترين انتخابات ملت به خاطر 
  ايجاد زمينه براي جوالن ضدانقالب 
  سياسي كردن مسائل حقوقي 
 ايراني  -مي بي حرمتي به ارزشها و هنجارهاي اسال 
 هاي تيمي براي طراحي اعمال غيرقانونيايجاد خانه ... 

  . ميرحسين موسوي بود 88از جمله اقدامات مدل انتخاباتي سال 
 ،، موج سومرأي سازمان همچوندرباره تشكيالت گلدكوئيستي  سعيد حجاريان بعداً

و مانند  ايهاين سازمان به صورت خوش«: در اعترافات خود گفت... و  88گروه 
طراح آن آقاي ميردامادي بود و با طرح آن در دفتر سياسي ما به  .گلدكوئيست مي باشد

  ».كرديم تأييدرا  داديم و آن رأي آن
به هر روي مدل به كار رفته توسط اين كانديدا كه در چهارچوب نظام و در مسير 

هاي دل انقالباوباما و م 2008ي از مدل ققانوني در عرصه انتخابات وارد شد، تلفي
توسط ايادي  ،رنگي است و تمام فاكتورها و متغيرهاي به كار رفته، نشانگر اغفال

  . ساله نظام جمهوري اسالمي مي باشد 30استكبار و دشمن 
نمودن سبزينه غربي بر  يك اقتباس غلط، گرته برداري عجوالنه و پيوند اين مدل،

  . كندنمينمو  ريشه ايران اسالمي است كه هيچ گاه رشد و
سردار سرلشكر . بررسي بخشي از نقشه جريان فتنه به پايان مي بريم ااين فصل را ب

در  1388پاسدار جعفري، فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در شهريور ماه 

                                                 
  .گانه ميرحسين18هاي نامه ترور حقيقت، بدعت ويژه .1
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كدها و اعترافات سران رده اول و دوم فتنه اين چنين  از برخي به سخناني با اشاره
  :افشاگري كرد

 »ما بايد بياييم و توان : گويد اينگونه مي 87ها در بهمن  وسوي خوئينيآقاي م
او بايد بفهمد كه اين . بگذاريم تا به هر قيمتي رهبري را از تخت پايين بكشيم

خاتمي و . مملكت آنطور نيست كه ايشان هر جور بخواهد به هر سمت بكشد
 . يارانش اكنون كلي تجربه دارند

 خاتمي و فاتح و مهدي هاشمي ": گويد ات خود ميمحمدعلي ابطحي در اعتراف
برنده شدن در اين انتخابات خيلي با انتخابات گذشته "گفتند كه  رفسنجاني مي

توانند سرشان را  در اين صورت جريان اصولگرا و رهبر ديگر نمي. كند فرق مي
يعني رسيدن به يك نظام با  ". بلند كنند و اين معناي يكسره كردن كار است

اعتراضات در . يت فقيه بسيار ضعيف شده يا بدون واليت فقيه جا بيفتدوال
  ". ريزي شده بود برنامه انتخابات كامالً

   نژاد سقوط  اگر در اين انتخابات احمدي": گويد مي 87آقاي خاتمي در بهمن
شود، اگر به هر قيمتي و به هر شكلي اصالحات  كند، عمالً رهبري حذف مي

. ايي بازگردد، ديگر رهبري اقتداري در جامعه نخواهد داشتدوباره به قوه اجر
شود و با شكست  سقوط اصولگرايي به معناي پايان اقتدار رهبري تلقي مي

  ". اصولگرايان بايد قدرت رهبري را مهار كرد
 نژاد را كانديداي رهبري معرفي  بايد سعي كنيم احمدي": گويد بهزاد نبوي مي

ما يك بار اين كار را . هبري شكست خورده باشدكنيم كه اگر شكست خورد، ر
انجام داديم كه ضربه سنگيني بود و به سختي از جا بلند شدند،  76در خرداد 

براي محدود و پاسخگو كردن قدرت . اكنون بايد ضربه نهايي را به رهبري بزنيم
 ". بايد از باالترين قدرت شروع كرد

  اگر "گفت  تاجزاده در انتخابات مي آقاي"كند كه  فر اعتراف مي آقاي عطريان
توانيم  ايم به راحتي مي ها كسب كرده بتوانيم ببريم، با تجربياتي كه در اين سال

شايد تنها كسي كه انقالب مخملي در ذهنش كامال  ". رهبري را مهار كنيم
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كرد،  ها را مطرح مي تئوريزه شده بود و بدون آنكه اسمش را بياورد همان ايده
  ". زاده بود قاي تاج آ
 هدف اصالحات حذف ": گويد آقاي ابطحي در رابطه با هدف اصالحات مي

عنوان واليت فقيه و رهبري ديني و تغيير حاكميت انقالبي و ديني به حاكميت 
هاي اصالحات را اينگونه  ابطحي همچنين استراتژي ". عرفي و سكوالر است

غيرارزشي معرفي كردن توجهي و  دين ستيزي؛ يعني بي -1": كنند بيان مي
تفاوت  بند و باري كه مهمترين شكل آن بي رواج بي -2. دينداري و دينداران

حذف نمادهاي  -3. كردن دختران و پسران نسبت به رابطه با يكديگر بوده است
شد در جلسات كم كم عكس امام و  گويد سعي مي ابطحي مي. "ديني و انقالبي 

: كند طلبان را نيز اينگونه ذكر مي صالحابطحي خصوصيات ا. رهبري حذف شود
ترين وجه  طلبان در سياست خارجي شاخص هويتي اصالح غرب باوري؛ بي -1"

آنها از هيچ دريوزگي براي جا انداختن خود در مقابل غرب فروگذار . آنها بود
ابطحي دومين  ".ترين تقاضاهاي غرب بودند نبودند و حاضر به اجراي ظالمانه

: افزايد كند و مي لبان را آلوده شدن به فسادهاي مالي عنوان ميط شاخصه اصالح
  1»".ريشه همه مشكالت همين موضوع بود"

                                                 
 13/6/1388خبرگزاري فارس،  -  1
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  ومسفصل 
  

  !ائتالف نه احمدي نژاد
مردم ايران از نظر بسياري از صاحب نظران و به ويژه كارشناسان غربي، مردمي غيرقابل 

هاي ذهني ايرانيان احتماالً به عدم ر و ايدهالبته اين عدم درك از افكا. پيش بيني هستند
در انتخابات نهم، محمود احمدي نژاد . رددگميهاي آنها باز شناخت از اصول و ارزش

شهردار وقت تهران، فردي گمنام در عرصه كالن سياسي و مديري غيرحزبي در يك 
سمت قرار داشت و هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، يكي از 

هاي انقالب، رئيس جمهور هشت ساله انقالب اسالمي و مورد باسابقه ترين چهره
البته . ها و احزاب سياسي در سوي ديگر ماجراحمايت اكثريت قريب به اتفاق گروه

اشخاصي . نبايد از حضور كانديدهاي مطرح و نامي ديگر در آن كارزار نيز غافل ماند
كانديداي رسمي شوراي  قاليبافدر آن ايام، . بافعلي الريجاني و محمدباقر قالي: مانند

ها و مورد حمايت تعدادي از گروه الريجانيهماهنگي نيروهاي انقالب اسالمي بود و 
اي و عمليات رواني انجام شده بر اما با تمامي فشارهاي رسانه. هاي اصولگراشخصيت

و اين به . مدي نژادمحمود اح: مردم، اراده مردم در صندوق هاي رأي، نام ديگري بود
هاي حزبي؛ و در عمل معناي خط بطالني بود بر تمام معيارهاي علمي و آكادميك نظام

بر نظر مردم  اندههاي به ظاهر تأثيرگذار سياسي نتوانستاثبات شد كه احزاب و شخصيت
  .تأثير بگذارند

 به چند عرصه ي اين كارزار البته منحصر. انتخابات دهم اما داستاني متفاوت دارد
سال اتهام زني به دولتي است كه به  4اين رقابت مربوط به . ماه قبل از انتخابات نبود
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» .محبوب ترين دولت پس از مشروطه در ايران بوده است«: فرموده مقام معظم رهبري
هاي سياسي و ها و بازياما به ظاهر اين محبوبيت تنها در بين آحاد مردم خسته از جدال

ت نه در بين سياسيون مخالف و افراد عصباني از قطع شدن رانتها و حزبي وجود داش
اين دسته، از فرداي انتخابات نهم، به توهين و تخريب رئيس جمهور . هايويژه خوار

منتخب دست زده و تمام توان خود را در جهت ناكارآمد جلوه دادن دولت مردمي و 
  .هاي انقالب به كار بستنداحياگر ارزش

ناعادالنه با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري دهم شدت يافته و در اين رقابت 
هاي شاخص به ظاهر اصولگرا نيز پا به ميدان گذاشته و اين ميان حتي تعدادي از چهره

ها قبل از انتخابات، آتش تهيه سنگيني را جهت ناكام ها و افراد، از ماههمسو با ساير گروه
  .يل انقالب به ميدان جنگ رواني روانه نمودندماندن حركت سريع گفتمان اص

اين توافق  (با ورود ميرحسين موسوي و انصراف خاتمي طي توافقي آشكار و واضح،
محسن . به هيچ وجه منحصر به جريان اصالح طلب و حاميان موسوي و كروبي نبود

ه هاي ديگر اصولگرا نيز، پا بر همين عرصرضايي، اطرافيانش و بسياري از شخصيت
  :كردندها و اشخاص حاضر در انتخابات تنها يك هدف را دنبال ميتمامي گروه ).گذاشتند

  »!انتخاب هركس به جز احمدي نژاد«
مسلم بود جرياني كه انتخابات نهم را باخته است كينه عجيبي از دولت نهم در دل 
گرفته است و تمام تالش خود را جهت سرنگوني و شكست احمدي نژاد به كار 

بر اين اساس جرياني با محوريت رقيب اصلي احمدي نژاد در انتخابات . اهد بستخو
اين جريان برآن بود كه هركسي غير . شكل گرفت 1388تا  1384نهم در طول سالهاي 

  .از احمدي نژاد بايد كرسي رياست جمهوري را در دست گيرد
. يابي استاز اين رو حضور شخص ميرحسين موسوي نيز در اين سناريو قابل ارز

جهت باقي ماندن  مناسب ايهگزين ميرحسين با توجه به خصوصيات فكري و شخصي،
گيري رسمي پس از كناره در همين مقطع و. هاي پشت پرده بودبازي گروه در صحنه ي

مانند  طلبهاي تندروي اصالحروحانيون مبارز و جريان خاتمي از انتخابات، مجمع
او . علني از ميرحسين حمايت كردند ، به صورتسازمان مجاهدين و حزب مشاركت

هاي مرزبندي با جريان يبرخي اعتراضات وارده در خصوص روشنگري درباره در پاسخ به
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ارتباط  هاي مختلف درمن با طيف عظيمي از گروه«: كرد درو اينگونه موضع گيريتن
  »!هبا فالني صحبت بكنم يا ن تواند من را محدود كند كهكسي نمي. هستم

خبرهايي از حمايت نهضت  .در همين دوران، ابهامات در مورد ايشان بيش تر شد
اين ابهامات  ميرحسين در پاسخ به .سيدرميموسوي به گوش  آزادي و جبهه ي ملي از

  ».انمدمي آنان را مسلمان و اهل نماز«: اظهار داشت
فت با رميظار محتشمي پور به موسوي، انتعلي اكبر البته بعدها با نزديك شدن 

نهضت آزادي را به آقاي  به اينكه حضرت امام نامه ي تاريخي خود در مورد توجه
 بودند، ايشان در اين خصوص، نكاتي را به آقاي موسوي محتشمي پور مرقوم فرموده

  .انتظاري كه هيچ گاه جامه ي عمل نپوشيد. تذكر دهد
زم مي نمود او بر شدت ال» نه به احمدي نژاد«به هر حال حضور او در سناريوي 

در بيانيه اعالم نامزديش ضمن اشاره به اينكه  وي. حمالت خود بر دولت بيفزايد
  : بود معتقد »شود هاي العالج در نظام مديريتي منجر مي هاي موجود به آشفتگي  رويه«

بايد بدانيم كه گشودگي در مقابل انتظار مستضعفان و بازگشت به ارزشها هرگز «
فضاي  ،هايي  كه به نيرومند شدن اقتصاد كشور بيانجامديافتن راه حلكوشش براي 

 را  كسب و كار را رونق دهد و از  نيروهاي مولد و توليد ملي حمايت همه جانبه كند
شايد كساني تصور كنند عجله براي عملي كردن چنين نيت . از اهميت نخواهد انداخت
هاي گسترده  شكني ، ولو اين كه شامل قانونكند اي را مباح مي خيري استفاده از هر شيوه

اينجانب . نقض عهد با ملت نيست بلكه انكار خرد جمعي است اين كار صرفاً. باشد
هاي العالج در نظام  اي به آشفتگي كنم كه تداوم چنين رويه اعالم خطر مي صراحتاً

آيا . دشود، تا جائي كه يك روز در كشور سنگي بر روي سنگ نمان مديريتي منجر مي
دهد پيش از اين  مستهلك شده است  هايي كه تبعيت از قانون در اختيار قرار ميفرصت

زنيم؟ قانون اساسي ما براي رسيدن به همين اهداف  كه دست به اين بازي خطرناك مي
به ويژه . توانند به فعليت برسند هاي عظيمي است كه همچنان مي داراي ظرفيت

اند نياز به  از اين ميثاق ملي را شكل داده 44و  43اي ه راهبردهاي ارزشمندي كه اصل
توجه بيش از پيش دارند و ما موظفيم منابع كمياب موجود را با تخصيص حداكثري در 
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جهت تحقق هرچه كاملتر آنها به كار بنديم و از هدر دادن اين منابع در خدمت منافع 
  1».كوتاه مدت و اغراض سياسي كم بها جلوگيري كنيم

پيامي ديگر به مجمع ادوار نمايندگان مجلس ضمن نابسامان خواندن وضعيت  وي در
  :اجرايي و مديريتي كشور آن را محصول تصميمات فردي و شخصي دانست و نوشت

از نظر كساني كه دستي در كار  شايد. كشور در شرايط خوبي به سر نمي برد«
از واقع بيني و يا بدبيني  تشخيص آن كه اين اظهار نگراني تا چه حد ناشي اندهنداشت

نتظارشان را كشيد كار هايي كه بايد اداشتن ديدي روشن نسبت به بحران است و كالً
اما براي كساني كه تجربه حداقل چهار سال حضور در مركز تمامي . مشكلي باشد

در . ها را دارند راحت تر مي توان از آنچه در مقابلمان قرار دارد سخن گفت تصميم
هاي بزرگ ايجاد شده است و تصميمات فردي ميراثي اي تصميم گيري خللساختاره
هاي بعد كشور را اداره كنند به جا ها براي هر گروهي كه بنا باشد در سالاز سختي

  2».خواهد گذاشت، به صورتي كه به راستي نمي توان از كسي انتظار معجزه داشت
در رويه حاكم  »تغيير«ود را براي وي اين اعتقاد را ديگر بار تكرار نمود و حضور خ

ميل به تغيير . ايم امسال دور هم براي تغيير اساسي جمع شده ،ما همه« :دانست و افزود
كنيم كشور به آن  بلكه به دليل نيازي است كه احساس مي. از روي هوا و هوس نيست

زي را در كنند و در اينجا حضور دارند چنين چي افرادي كه به اين مساله فكر مي. دارد
ذهن دارند كه روندها، روندهاي مناسبي براي پيشرفت كشور نيست و خطراتي متوجه 

  3».هاي به حق مردم نيست شود، شايسته خواسته هايي كه اجرا مي كشور است و برنامه
اي را براي  گانه دالئل پنج) 17/1/88(ميرحسين در اولين نشست مطبوعاتي خويش

اي به  وي با مقدمه. در واقع تفصيل عبارات پيشين استحضور در انتخابات برشمرد كه 
  :گانه رفت سراغ اين دالئل پنج

وقتي آقايان هاشمي و خاتمي تشريف آوردند اين نگراني در وجودم نبود كه آيا «
كسي از جناح راست يا چپ روي كار خواهد آمد، گرچه ممكن بود خودم گرايش 

ستم كه نظام حفظ شود و قواعد رعايت شود، اندميسياسي داشته باشم، اصل را بر اين 

                                                 
  .23/12/87بيانيه رسمي ورود به انتخابات، سايت كلمه،  -  1
  .16/12/87پيام به مجمع ادوار نمايندگان مجلس، سايت كلمه،  2
  .14/1/88، سايت كلمه، ن استاني ستادهاي انتخاباتيمسئوالسخنراني در جمع  3
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اگر كسي مي آمد و افراطي گري مي كرد دولت . كه كشور به جلو رفت ايهبه گون
در جريان انتخابات نهم هم همين شرايط حاكم ... ها را تعديل مي كردبعدي اين افراط

ماه  7تي از اما وق. حضور داشتند و اعتماد به مردم وجود داشت ايهبود و افراد شايست
كنم يا نه بر خالف دفعات قبل جواب نه ندادم،   شد كه شركت مي مي سؤالپيش از من 

چرا كه  آنچه به تدريج در دوره جديد مرا به تصميم گيري وادار كرد،  اين بود كه 
و اين انگيزه من براي حضور در  1احساس كردم اين قواعد در حال برهم خوردن است

اين  مساله در يك يا دو ماه گذشته در من شكل نگرفته است و از اين انتخابات بود و 
  ».ها پيش در اين فكر بودمماه

پس از علني شدن حمايت مجمع روحانيون مبارز، حزب مشاركت، سازمان 
هاي به عنوان گروه) ه هاشميبنزديك (مجاهدين انقالب اسالمي و حزب كارگزاران 

وسوي، نوبت به اشخاص و افراد تأثيرگذار اصلي در جريان اصالح طلب از مهندس م
هاي براي حمايت از او بود تا پازل ايجاد مقبوليت كانديداي مورد نظر براي برنامه

  .طراحي شده كامل شود
او با حضور در محافل و جلسات متعدد . محمد خاتمي پيشتاز بود در اين بين، سيد

تأكيد و سعي داشت، تمامي خصوصي و عمومي بر حمايت همه جانبه از مهندس موسوي 
خاتمي البته در اولين قدم . طرفداران و عالقه مندان به خود را در جبهه ي موسوي قرار دهد

  .تمام ظرفيتهاي انتخاباتي خود را در اختيار ستاد انتخاباتي موسوي قرار داد
خاتمي در همايش موج سوم كه در سالن همايش برج ميالد شهرداري تهران برگزار 

هاي ما، حضور ميرحسين يكي از فرصت«: يرحسين را اينگونه توصيف كردشد، م
زي و دغدغه و ايشان انساني هستند كه در دينداري، دلسو. موسوي در انتخابات است
البته بايد در پشت » .و هيچ كس نسبت به آنها ترديد ندارد تي خاطر ايشان شكي نيس
ها و خاتمي از موسوي توصيههاي بي پروا و همه جانبه ي صحنه ي اين حمايت

  . تذكرات افراد صاحب نفوذ ديگري نيز مؤثر بوده باشد
در اين مورد مشخصاً اخباري از ديدارهاي انتخاباتي خاتمي با افرادي همچون هاشمي 

خبرگزاري فارس به نقل از يك سايت خبري . سيدرميرفسنجاني و ناطق نوري به گوش 
                                                 

بيشتر بدان  3ند، چيست؟ موضوعي كه در فصل كميقواعدي كه در اين جا از برهم خوردن آن اظهار نگراني  -  1
 .خواهيم پرداخت
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وري و خاتمي صورت گرفته است كه در اين ديدار ناطق گزارش داد كه ديداري بين ناطق ن
  .نوري رهنمودهايي به خاتمي براي پيروزي ميرحسين موسوي داده است

شما به سراسر كشور سفر «: به نوشته اين خبرگزاري، ناطق نوري به خاتمي گفته
ن هر كاري مي توانيد بكنيد تا ميرحسي "!من كنت موال فهذا ميرحسين موال": كن و بگو
در دولت ميرحسين با اينكه با هم اختالف داشتيم، اما وي احترام مرا . رأي بياورد

  1».هميشه داشت، ولي احمدي نژاد هيچ احترامي براي من قائل نيست
پس از اين اتفاقات پشت صحنه است كه سيدمحمد خاتمي در مصاحبه ي 

غيير وضع كنوني است مسأله ي فوري، لزوم ت«: دويگمياختصاصي با روزنامه ي اعتماد 
  ».كه اگر تغيير نكند، همه زيان مي كنند

موج حمايت از موسوي به سيدمحمد خاتمي و ناطق نوري منحصر نگرديد، 
نيز ... هاي مذهبي همچون آقايان صانعي، واعظ طبسي، طاهري خرم آبادي و شخصيت

  .به صف كانديداي مدعي سبز پيوستند
خبر  87در دي ماه سال  ر دوره دوم و سومعضو شوراي شهر تهران دحسن بيادي 

اين . از اين داد كه احتمال دارد جريان اصولگرايي به فردي جز احمدي نژاد برسد
ها و احزابي كه سخنان در واقع بسترسازي الزم جهت عبور از احمدي نژاد را در گروه

ختلف اين ابعاد م. رضايتي نداشتند، فراهم كرد» توجه ويژه«از او به خاطر نداشتن 
باهنر نائب رئيس اصولگراي مجلس  ود كه محمدرضاشميداستان زماني مشخص 

شماري از «: ويدگميدر گفتگو با خبرگزاري ايلنا  88هشتم نيز در ارديبهشت ماه 
  ».اصولگرايان در نامزدي احمدي نژاد ترديد دارند

اما احتماالً . تندباهنر البته به طور شفاف اعالم نكرد اين اصولگرايان چه كساني هس
از همين رو غفوري فرد ديگر . علي الريجاني رئيس مجلس هشتم يكي از آنها بود

نقد الريجاني به احمدي نژاد خواست «: نماينده اصولگراي مجلس در همان ايام گفت
  ».اند از احمدي نژاد حمايت كنددميمجلس است و فراكسيون اكثريت مصلحت ن

لب با تمام توان سعي داشت به جامعه القاء نمايد، از سوي ديگر جريان اصالح ط
. تواند گزينه مناسب تري براي رياست جمهوري باشد مي هر كسي غير از احمدي نژاد

                                                 
 31/1/1388خبرگزاري فارس،  -  1
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بهزاد نبوي عنصر كليدي ستادهاي ميرحسين و يكي از اعضاي اصلي سازمان مجاهدين 
 :ح طلب برداشتاين استراتژي جريان اصال با روزنامه اعتماد پرده از ايهدر مصاحب

كس غير از احمدي نژاد حتي اگر كانديداي غير اصالح طلب اعتقاد ما اين است كه هر«
  1».سالم، عاقل، معتدل و راي آور باشد بسيار خوب است

وي ديگر مرتضي حاجي در مصاحبه اختصاصي با روزنامه وطن امروز در از س
ن مي انديشيم نه به رحسينه به برنامه ي دولت مي«: خرداد ماه فاش كرد 10تاريخ 

  2»!ي كشور تنها به تغيير احمدي نژاد فكر مي كنيمچگونگي اداره
شيخ يوسف . اجراي پروژه نه به احمدي نژاد البته دامن افراد ديگري را نيز گرفت

هاي اصالح طلب در گفت و گويي با خبرگزاري رسمي صانعي مرجع مورد نظر جريان
: سوم نقش خاصي در اجراي اين پروژه ايفا مي نمايدفرانسه با بيان جمالتي غير مر

- ميدگان دهنيأاز ر ،اقتصادي، شكست خورده دولت احمدي نژاد در بهبود وضعيت«
  ».واهم در انتخابات جاري او را بركناركنندخ

ذكر اين نكته ضروري است كه گروههايي همچون سازمان مجاهدين انقالب و جبهه 
ها در حقيقت رويكرد اصلي آن. ي احمدي نژاد مي انديشيدندمشاركت به چيزي فراتر از نف

اين گروهها . در همراهي با اين جريان بهره برداري فرصت طلبانه در جهت منافع خود بود
بر اساس اسناد به دست آمده و نيز اعترافات برخي اعضا به مسائلي همچون تقابل با رهبري 

  .ردندكميفكر ) شد كه در فصل قبل بدان اشاره(و براندازي نرم 
هاي ويژه آن هم از سوي عناصري كه هاي هماهنگ و حمايتتمامي اين گفتار

اريويي همواره رو در روي يكديگر قرار داشتند نشان از طراحي گسترده و وجود سن
  .ي در جبهه مخالفان احمدي نژاد بوددقيق توسط صحنه گردان اصل

  
  ژادنه به احمدي ن: هاشمي، صحنه گردان اصلي 

  ».چيزي كه براي هاشمي در انتخابات اصل است، تغيير در مديريت است«
اين سخن را كرباسچي دبير كل حزب كارگزاران و رئيس ستاد انتخاباتي مهدي 

تمام استراتژي هاشمي رفسنجاني در انتخابات  توانمي كه ايهكروبي بيان كرد، جمل
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و غيرسهامي احمدي نژاد به  بيهاشمي از مديريت غيرحز. دهم را در آن خالصه كرد
  !ستوه آمده و اميدوار بود هركس در انتخابات پيروز شود غير از او

هايي را مدنظر داشت و در گفت و گو با علي زادسر هرچند هاشمي در ابتدا گزينه
نماينده ي جيرفت در مجلس هفتم به آنها اشاره كرده بود، اما وقتي هيچ كدام از اضالع 

الريجاني، واليتي، ناطق نوري و روحاني حاضر به حضور : هاشمي يعني مربع مورد نظر
در انتخابات نشدند، با حمايت ويژه از موسوي به عنوان رقيب اصلي احمدي نژاد و در 
همين راستا با ترغيب محسن رضايي به حضور در صحنه جهت ريزش تعدادي از آراي 

  .داحمدي نژاد استراتژي دولت ائتالفي خود راپيش بر
اين پروژه از زبان ناطق نوري و . هاشمي در ابتدا خواستار دولت وحدت ملي بود

سال قانون گذاري در  30محسن رضايي بيان شد و الريجاني نيز با برگزاري مراسم 
هرچند موضع گيري سخت جريان . مجلس شوراي اسالمي فاز اجرايي آن را كليد زد
ملي كه در واقع طرح عبور از احمدي اصيل اصول گرايي نسبت به طرح دولت وحدت 

نژاد بود، اين نظريه هاشمي را ناكام گذاشت اما او بالفاصله دولت وحدت ملي را به 
هر كس غير «دولت ائتالفي تبديل نمود، هرچند طرح اصلي در ذهن هاشمي رفسنجاني 

  !بود »از احمدي نژاد
رح هاشمي را اينگونه گراي مجلس هشتم بخشي از اين طزاكاني از نمايندگان اصول

ي موجود، يك صف بندي به دنبال هايدر كشور و در ميان صف بند«: توصيف كرد
دهد و نفي احمدي نژاد است كه سمت و سوي آن را هاشمي رفسنجاني سامان مي

  1».اساس اين حركت نيز نه به احمدي نژاد است
ين خصوص گفت عسگر اوالدي دبير كل جبهه پيروان خط امام و رهبري نيز در هم

  ».يك جريان در داخل و خارج پروژه نه به احمدي نژاد را مديريت مي كند«: 
سد تنها شخصي كه در بين رميبا نزديك شدن ايام انتخابات، هاشمي به اين نتيجه 

از اين  .كانديداهاي موجود توان رقابت با احمدي نژاد را دارد ميرحسين موسوي است
را براي كمك به موسوي معطوف نمود اما از مديريت  ترين توان خودپس هاشمي بيش

هاشمي جهت اجراي پروژه نه به . و نظارت بر ستاد ديگر كانديداها نيز غافل نشد
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را نيز به ميدان  اوخانواده  مياناو در اين . ها استفاده كرداحمدي نژاد از تمام ظرفيت
  .ندپرداختانتخاباتي ده و به صورت علني به سازماندهي مآ

فائزه . فائزه و فاطمه هاشمي به صورت آشكار در ستاد موسوي به فعاليت پرداختند
در ستادهاي موسوي بود و درتنها يك نمونه از  ايههاشمي مجري پروژه دختران فيروز

هاي موسوي هزار مانتوي سبز را به دختران فعال در ستاد 200هاي انتخاباتي خود طرح
ازماندهي حركات خياباني چه قبل و چه بعد از نقش او همچنين در س. هديه كرد

محمد هاشمي در همين ايام در ستاد محسن رضايي . انتخابات غير قابل انكار است
هاشمي . ميلياردي او به ستاد رضايي خبر دادند 5فعال بود كه منابع رسمي نيز از كمك 

  .اددميمديريت ستاد كروبي را نيز از طريق كرباسچي انجام 
 10به اين موارد بود كه حميد رسايي از نمايندگان مجلس هشتم در فاصله با توجه 

كرده تا احمدي نژاد  هاشمي همه خانواده خود را بسيج«: روز مانده به انتخابات گفت 
  ».راي نياورد

نيز در مصاحبه با خبرگزاري ايرنا به ) روحاني ضد انقالب(حتي يوسفي اشكوري 
رفسنجاني با تمام وجود مخالف تداوم دولت احمدي  هاشمي«: اين مسئله اعتراف كرد

  ».نژاد است
حقيقت اين بود كه هاشمي پس از انتخابات نهم و شكست در برابر احمدي نژاد در 

هاي او سخن فعاليت تأييددر  ايهطول چهار سال رياست جمهوري احمدي نژاد كلم
و اقدامات انجام شده  نگفت، و برخالف مقام معظم رهبري بارها دولت را تخريب نمود

  .را مورد انتقاد شديد قرار داده بود
هاشمي «: سيد مرتضي نبوي مدير مسئول روزنامه رسالت در تائيد اين موضوع گفت

  ».هيچ وقت دلش از احمدي نژاد صاف نشده است
- مي حمايت ويژه  هاشمي در صحنه انتخابات دهم بايد از رقيب اصلي احمدي نژاد

بر موسوي يل صحنه گردان جبهه رقيب احمدي نژاد تمركز خود را نمود و به همين دل
هاي منتسب به كروبي نيز نسبت به اين حجم حمايت اعتراض د بطوري كه رسانهقرار دا

  1».هاي موسوي را تجهيز مي كندهاشمي رفسنجاني شبانه ستاد«: كرده و تيتر زدند 
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  مناظره و افشاي نقش هاشمي
اد بر شدت و حدت حمله به دولت نهم مي افزود تا آنكه در ائتالف وسيع نه احمدي نژ

كه ميان احمدي نژاد و موسوي برگزار شد، محمود  1388خرداد  13مناظره تاريخي 
  :احمدي نژاد پشت پرده آن را افشا كرد

در طول تاريخ بعد از انقالب نداشتيم چه در طول يك دولت، چه در ايام «: او گفت
ه سنگين عليه دولت و معتقدم علتش اين است كه دوستاني كه انتخابات، اين قدر هجم

هاي مثبت و تصميم گرفتند وارد عرصه شوند احساس كردند كه در هيچ يك از عرصه
سازنده، قدرت رقابت با دولت را ندارند به خصوص در عرصه خدمات گسترده دولت 

قبل، گرچه آنها هم  هايدر هر بخشي وارد بشويم در مقايسه با دولت. كه بي نظير بود
اند اما كار اين دولت به اندازه چند دولت است به خصوص در عرصه خدماتي داشته

خدمات دولت را به طور . ي بزرگ ملت را هم انكار كردندهايپيروز متأسفانهالملل بين
اي كاش به جاي اين همه تخريب و تبليغات سنگين بي سابقه يك . مطلق منكر شدند

در تبليغات انتخاباتي به ملت بزرگ ايران توهين شد كه من  متأسفانه. دشميبرنامه ارائه 
چرا بايد خودمان را اينقدر شيفته . چرا بايد مردم را از خود نااميد كنيم. بسيار متاثر شدم

  1».قدرت نشان دهيم
ام ها نبودهمن شخصاً عالقمند به ورود به اين بحث«: او از پيشينه اين جريان گفت

ها و افتراهايي كه به خود من شد گذشت ام و از همه توهينسال تحمل كردهچهار 
ام اما از توهين به مردم ام كه همه را بخشيدهگذرم و بارها اعالم كردهكردم االن هم مي

توانم بگذرم و توهين به انتخاب مردم از توهين به فهم و شعور مردم و منافع مردم نمي
هند كه وقتي كه حيثيت آنها مورد هجوم قرار دمياجازه را نو اجازه ندارم، مردم اين 

ديدارهايي كه با مردم دارم در شهرهاي مختلف  در. گيرد نسبت به آن گذشت كنممي
من . خواهند كه از حق آنها دفاع كنم، از موضع آنها دفاع كنمبطور گسترده از من مي
قبالً هم وعده كرده بودم كه . بگويم را به مردم هايها و جفاكاربايد ريشه اين فريبكاري

  ».بگويم
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باور من اين است كه فقط آقاي «: و سرانجام از ارتباطات كانون فتنه چنين گفت
موسوي در برابر من نيست، تنها آقاي موسوي نيست، بلكه سه دولت پي در پي در 

كه . ميقاي خاتآ اي موسوي است، هم آقاي هاشمي، هم، هم آقاندهبرابر من قرار گرفت
از آقاي خاتمي   در دور گذشته هم آقاي موسوي. اين سه در گذشته همه با هم بودند

حمايت كرد و هم از آقاي هاشمي حمايت كرد و هم آقاي خاتمي از آقاي هاشمي 
يل شد از روز اولي كه اين دولت تشك. در واقع اينها همه با هم بودند. حمايت كرد

ها هم بدانند كه اما بايد جوان. اننددميها را ته مردم اينالب. ها بود براي ضربه زدنهجوم
هستم كه با محوريت آقاي  ايهبنده در برابر يك كانديدا نيستم در برابر يك مجموع

  ».اندههاشمي و همكاري آقاي موسوي و خاتمي عليه بنده حركت كرد
ر اين چهار علت اين فشار سنگين كه د«: وي در تشريح علل ايجاد اين ائتالف گفت

ردد و آن گميبه يك مسئله بر   سنگين تر در ايام انتخابات به نظر من  سال و فشارهاي
اينكه در اين سه دوره يك ساختار اداري و حلقه مديريتي شكل گرفت كه از مسير 

نه اينكه در اين سه دوره خدماتي انجام نشد چرا . هاي آن فاصله گرفتانقالب و ارزش
حاكم  ،يك جرياني شكل گرفت كه خود را مالك ملت، مالك انقالب شد اما آرام آرام

آنها در . ذاشتگميبر مردم و دست خودش را در بيت المال و مسائل كشور باز 
در اين چهار سال تالش . انتخابات قبل صف آرايي كردند اما ملت بر آنها غلبه كرد
اما خداي متعال عنايت .نندكردند كه دولت را ناموفق كنند، ناموفق جلوه بدهند و بشك

  ».كرد و با حمايت مردم تا اينجا آمديم
و كمك   از داخل و خارج به رقيب من پشتيباني ،در انتخابات قبل«: وي افزود

آقاي هاشمي پيغامي براي يكي از پادشاهان حاشيه خليج  ،در همان اوايل دولت.شد
ود اما بعداً شميساقط  فارس فرستاد كه شما نگران نباشيد ظرف شش ماه اين دولت

معناي اين حرف به روشني . افرادي رفتند و توضيح دادند و مسئله تا حدودي حل شد
  »ساندرميي گسترده عليه دولت را هايطراح

اين جمله را هم بگويم در همين عرصه رقابت هم رقابتي بين «: او همچنين گفت
اشاره به (مناظره ديشب  ها حتيهمه عرصه. چهار نفر نيست سه نفر عليه يك نفر
  ».مناظره نبود، عليه يك نفر بود) مناظره محسن رضايي و مهدي كروبي
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شما سخنراني دختر «: او همچنين به نقش فرزندان آقاي هاشمي اشاره كرد و گفت
كه همسر شما و جناب آقاي خاتمي هم حضور دارند،  ايهآقاي هاشمي در جلس

دوره اصالحات ادامه راه سازندگي : گويدمي ،دننكميايشان قشنگ تشريح ) ببينيد(
واهيم براي اينكه استمرار خميدر اين دولت آسيب ديده ما آقاي موسوي را  ،است

يعني اشرافيتي كه جناب آقاي هاشمي در اين كشور پايه گذاري كرد، . همان راه است
جنابعالي  د،انندميمردم هم  قرار است ادامه پيدا كند، االن نگرانيد آقاي موسوي؟

  »معناي آن چيست؟ ،نيم به حمايت آقاي هاشميكميفرموديد افتخار 
باور «: صحنه گردان اصلي اين ائتالف را هاشمي دانست و گفت نهايتاًاحمدي نژاد 

ما اين است كه صحنه گردان اصلي اصالً آقاي هاشمي است باالخره ما مي بينيم چه 
 ،گذارندروند جلسه مياينها از كجا ميكسي رئيس ستاد انتخاباتي چه كسي است؟ 

 ،كنند؟ شما نفرماييد كه ارتباطي نيست، اتفاقا ارتباطي استارتباطاتشان را برقرار مي 
ها چه اين حلقه ،تواند چشمش را ببنددمگر ملت مي ،توانيم چشممان را ببنديممگر مي

  »شده است؟
  

  ) مدظله(نامه هاشمي به مقام معظم رهبري
اگري احمدي نژاد، و در تداوم گفتمان نه به احمدي نژاد دوروز مانده به در پي افش

 ايهانتخابات؛ آقاي هاشمي رفسنجاني در محكوم نمودن دكتراحمدي نژاد نامه سرگشاد
  . منتشر نمود) مدظله(را خطاب به مقام معظم رهبري

) لهمدظ(وي دراين نامه كه بر خالف عرف روابط بين ايشان و مقام معظم رهبري
بود؛ بدون سالم وعليك با معظم له سر اصل مطلب مي رود و دكتراحمدي نژاد رابه 
دروغگويي متهم كرده واظهارات وي را برخالف شرع و قانون و اخالق و انصاف 

  ! را نشانه گرفته است  قلمداد مي نمايد كه افتخارات نظام اسالمي
مقايسه كرده وغير مستقيم آقاي هاشمي تلويحا دكتر احمدي نژاد را با بني صدر 

ارزيابي مي نمايد هرچند در  1359شرايط موجود را همانند چهاردهم اسفند سال 
البته اينجانب قصد ندارم كه دولت موجود را مثل «: ارددميسطور بعدي اين نامه اظهار 

صدر معرفي كنم و يا سرنوشتي شبيه آن دولت را براي اين دولت بخواهم،  دولت بني
  1»!صود اين است كه بايد مانع گرفتار شدن كشور به سرنوشت آن روزگار شدبلكه مق
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 سؤالآقاي هاشمي در بخش ديگري از اين نامه دكتر احمدي نژاد را متهم به زير 
بردن تصميمات بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران و تالشهاي امام راحل و مردم مسلمان 

به ارتكاب چند هزار تخلّف در اجراي  و متعهد و روحانيت مي نمايد و دولت نهم را
  . متهم مي سازد...ها و بودجه

وي در اين نامه اظهارات دكتر احمدي نژاد در مناظره با مير حسين موسوي كه به 
تخلفات مالي فرزندان ايشان اشاره كرده بود را به انقالب و نظام ومقام معظم 

انقالب اسالمي مرتبط  گذارتأثيرهاي وشخص خود و ديگر شخصيت) مدظله(رهبري
دانيد كه اينجانب و بسياري از بزرگان  معتقدم جنابعالي بخوبي مي«: نويسدمي ند وكمي

هاي اول انقالب و در تأثيرگذار انقالب و حتي خود جنابعالي از دوران مبارزه و سال
 ايم و هميشه صبورانه ضدانقالب بوده تعدادي از مقاطع مورد تهاجم افراد الابالي و

   ».ايم ها را پشت سر گذاشته ها و اهانت تهمت
از نامه به صراحت مخالفت خود را با ادامه فعاليت  بخشي ديگر آقاي هاشمي در

بجاست كه به اين حقيقت هم توجه «: نويسدمي ارد ودمي احمدي نژاد ابراز دولت دكتر
ع موجود را به شود كه احتماالً عوامل دولت از نظر اينجانب مطلعند كه من ادامه وض

دانم و خود جنابعالي هم از اين نظر من مطلعيد و داليل آن را  صالح نظام و كشور نمي
  »!!ام اي نكرده  ولي اين نظر را رسانه. دانيد هم مي

با اينهمه بر فرض «: آقاي هاشمي در پايان نامه از اين هم فراتر مي رود و مي نويسد
شك بخشي از مردم و احزاب و  ادامه دهم، بياينكه اينجانب صبورانه به مشي گذشته 

هاي  فشانهايي كه از درون سينه تابند و آتش جريانها اين وضع را بيش از اين بر نمي
هاي آن را در اجتماعات  شوند، در جامعه شكل خواهد گرفت كه نمونه سوزان تغذيه مي

  »!كنيم ها مشاهده مي انتخاباتي در ميدانها، خيابانها و دانشگاه
) مدظله(قاي هاشمي دركالم پاياني مجددا انتظار خود را از رهبر انقالب آ

عالي با  از جناب«: نويسدند و ميكميمطرح !! درخصوص حل مشكل احمدي نژاد
توجه به مقام و مسئوليت و شخصيتتان انتظار است براي حل اين مشكل و براي رفع 

ودش در فضا قابل مشاهده هاي خطرناك و خاموش كردن آتشي كه هم اكنون د فتنه
ورتر شدن اين آتش  دانيد اقدام مؤثري بنماييد و مانع شعله است، هرگونه كه صالح مي

  »!!در جريان انتخابات و پس از آن شويد
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هاي  فشانهايي كه از درون سينه آتش«دقت در محتواي نامه مخصوصا اشاره به 
و » ها ميدانها، خيابانها و دانشگاه اجتماعات انتخاباتي در«و نيز » شوند سوزان تغذيه مي

كه در فراز آخر نامه آمده است، مي  تتهديد به شعله ور شدن آتش پس از انتخابا
  .تواند سرنخ جالبي از كانون حوادث پس از انتخابات دهد

چند روز بعد و پس  اهللا حسينيان نماينده مجلس نيز االسالم و المسلمين روح حجت
در خصوص نامه هاشمي رفسنجاني به رهبر معظم  ايهصاحبم از آغاز اغتششاشات در
نامه هاشمي رفسنجاني نشانگر اين توطئه پشت پرده بود و  قطعاً«: انقالب اسالمي گفت

نمايي كند و  داد كه اين اغتشاشات از قبل طراحي شده و وي براي اينكه قدرت نشان مي
مه هاشمي رفسنجاني قطعا نا. بگويد داراي نفوذ است اين نامه را به رهبري نوشت

  1»نمايي كند خواست با مستمسك قراردادن نامه قدرت طلبي بود كه مي فرصت
  

  ) مدظله(تدبير حكيمانه مقام معظم رهبري
در پاسخ به نامه آيت اهللا ) مدظله العالي(رفت؛ مقام معظم رهبريهمانگونه كه انتظار مي

انديش خود سكوت اختيار ژرفنگاه حكيمانه و  هاشمي رفسنجاني با بصيرت تام و
چرا كه هرگونه پاسخي در آن مقطع خاص به نامه آقاي هاشمي به نوعي . كردند

آن مقطع  ايشان در اگر. انجاميدگرديد كه به زيان نظام ميدخالت در انتخابات تلقي مي
هاي نماز جمعه هفته بعد كردند و همانگونه كه در خطبهادعاهاي آقاي هاشمي را رد مي

خرداد به صراحت به اختالف ديدگاه آقاي هاشمي با رييس جمهور 22انتخابات  زا
حمايت از با  نيز اشاره كردند و فرمودند نظر رئيس جمهور به نظر بنده نزديكتر است و

 هاي جعلي عليه دولت وپخش كارنامه و ها؛ سياه نماييخدمات ارزشمند دولت نهم
خرافاتي  دروغگو و ر قانوني مملكت وتوهين آشكار به رييس جمهو اتهامات و

؛ همين افرادي كه فرداي انتخابات سوي كانديداها را محكوم كردند از خواندن وي
جنجال به پا كردند و با به اغتشاش كشيدن كشور سعي در القاي تقلب در انتخابات 

ح را بعنوان دخالت مستقيم در انتخابات مطر) مدظله(انقالب گيري رهبرنمودند؛ موضع
چنانچه مقام معظم رهبري  برعكس آن نيز كردند وگيري سوء مياز آن بهره كرده و
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گفتند؛ سوابق انقالبي و گذشته آقاي هاشمي سخني مي تأييد در آن مقطع در) مدظله(
هاي نماز جمعه هفته بعد از برگزاري انتخابات بدان همانگونه كه در بخشي از خطبه

پسوندهاي بيانات  تي كانديداها با حذف پيشوندها وهاي تبليغابوق –اشاره كردند 
به اسم واليت فقيه حكم خروج  كردند ومعظم له چوب تكفير احمدي نژاد را بلند مي

اما بينش عميق رهبري . كردندهاي انتخاباتي را صادر مياحمدي نژاد از گردونه رقابت
گيري سوء از سخنان و هرهب و با سكوت در برابر نامه آقاي هاشمي اجازه هرگونه مانور

تالش كانديداهايي كه شكست خود . طلبان سلب كردمواضع ايشان را از سوي فرصت
نيز  90دقيقه  بيني كرده بودند براي دخالت دادن رهبري در انتخابات تارا از قبل پيش

به  ايهميرحسين موسوي با ارسال نام ادامه داشت و حتي يكروز مانده به انتخابات نيز
از رهبر انقالب درخواست نمود تا ايشان با رهنمودها و ) مدظله(ام معظم رهبريمق

طرفي همه مقامات، مجريان و ناظران انتخابات را فراهم  دخالت مستقيم، موجبات بي
  !! نمايند تا از آراي مردم محافظت شود
تن گرف عدم پاسخ به اين نامه و سكوت نمودن و اما حكمت و بينش رهبري در

؛ تمامي ترفندهاي سياسي را عقيم كرد تا ملت بزرگ اردوگاه متحد مخالفان از بهانه
و كانديداي اصلح  تصميم گرفته ايران با آگاهي و درك و شعور باالي خود مستقالً

  .گزينش نمايند را
 انتشار آنان با. روي آوردند طراحان ائتالف به پخش شايعات ،در آخرين حركت

ه رهبر معظم انقالب در خصوص گيري منتسب بعبرخي شايعات مربوط به موض
هاي سرگشاده هاشمي و برخورد با دكتر احمدي نژاد تالش كردند گويي به نامهپاسخ

تا از سويي معظم له را در عمل انجام شده قرار دهند و از سوي ديگر آخرين ضربه 
طح وسيعي از دو روز قبل از انتخابات در س اين شايعات . خود را به رقيب وارد نمايند

البته اين شايعه بالفاصله توسط دفتر معظم . طريق پيامك بين مخاطبان پخش شده بود
نامه آيت اهللا (تاكنون هيچ پاسخي به اين نامه «: تكذيب شد ايهله با صدور اطالعي

مين اغراض سودجويانه و أداده نشده و طرح شايعاتي از اين دست در پي ت) هاشمي
   1».فالن استفرصت طلبانه برخي غا

                                                 
  14، ص 21دفتر مقام معظم رهبري، كلمه سبز، ش  -  1
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 ايهگيري نيز اين تاكتيك توسط مقام معظم رهبري به شكل روشنگراندر روز رأي
هاي به شايعات هم خيلي گوش نكنند من ديدم ديروز و ديشب اين پيامك«: افشاء شد

كنند كه دروغ محض فراواني كه دست مردم هست يك شايعاتي از قول من نقل مي
   1».واقعيت نداشت. بود

  

                                                 
  22/3/1388پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري،  -  1
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  مچهارفصل 
  

  هاي فتنهپيش لرزه
هاي منتهي به انتخابات نهم موج تبليغاتي وسيعي كه از همه ابزارهاي در آخرين هفته

نمودند طوري كه مخاطبان احساس مي. گرفت، كشور را فراگرفتجنگ رواني بهره مي
  .دهداين تحركات خبر از حوادثي در آينده نزديك مي

ت و حدت تبليغات دهاي آخر بر شديداهاي رقيب در هفتهالبته در هر انتخاباتي كان
اما در انتخابات دهم موجي . خود جهت كسب آرا مي افزايند و اين امر عجيبي نيست

هاي به روزيافته كشور را فراگرفت كه از عمليات رواني هوشمند و منطبق بر روش
  .ير قرار دادكرد و فضاي انتخاباتي كشور را تحت تأثاهداف خاصي را دنبال مي

ابزارهاي نوين تبليغاتي مورد استفاده در اين انتخابات اشاره  هابتدا باين فصل در 
هاي فتنه از آن به عنوان پيش لرزه توانمينماييم و سپس محورهاي موج رواني كه مي

  :نماييمياد كرد را تبيين مي
  

  ابزارهاي تبليغاتي 
رياست جمهوري، اينترنت رسانه در اين دوره از انتخابات  :فضاي مجازي - 1

اگر . هاي انتخاباتي نقش فوق العاده و تأثيرگذاري را ايفا كردمهمي بود كه در رقابت
هم نقش قابل توجهي داشت، ولي استفاده از  1384چه اين رسانه در دوره نهم درسال 

فرد خود،  اينترنت به كاربران منحصر به. تر بود تر و گسترده آن در اين دوره بسيار وسيع
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هاي ديجيتالي از قبيل فيلم و عكس و انيميشن،  قابليت انتشار اخبار و اطالعات و داده
هد كه به دمينمودارها وساير اطالعات مورد استقبال و كاربرد كانديداها و هواداران را 

  .برخي از كاربردهاي آن اشاره مي شود
  . راه اندازي سايت اينترنتي و وبالگ توسط كانديداها -
هاي ، برخي از احزاب و تشكلراه اندازي سايت اينترنتي و وبالگ توسط هواداران -

  سياسي بصورت رسمي و غيررسمي 
دوست اجتماعي و هاي ها براي تبليغات و استفاده از شبكهاستفاده از چت روم  -

  .يابي براي ارتباط با جوانان 
  .پرمخاطب هاي هاي تبليغاتي اينترنتي در سايتانتشار آگهي -
  .هاي نظرسنجي اينترنتي راه اندازي سيستم -
  .هاي فراوان توسط ستادهاارسال ايميل  -

هاي حزبي، همانند به نوعي مي توان گفت فضاي اينترنت در غياب برخي رسانه
  . رسانه آلترناتيو عمل كرده است

، يكي )sms(هاي تلفن همراه  بعد از اينترنت، پيامك: هاي تلفن همراه پيامك - 2
هاي مدرني بود كه به كمك ستادها و هواداران نامزدها آمد، اتفاقاً اين ديگر از فناوري

بر . شد فناوري جديد بيشتر در جنگ رواني و تخريب نامزدهاي رقيب به كار گرفته 
اساس اخبار و اطالعات منتشر شده با شروع موج تبليغات رياست جمهوري و 

 150م كوتاه، مردم كشورمان با ارسال روزانه حدود اي پيا محسوس شدن نقش رسانه
ساعت قبل از انتخابات و  24ميليون پيامك، اين حركت را  سرعت بخشيدند، و در 

تقريباً در زماني كه تبليغات رياست جمهوري به پايان رسيده بود، مشتركان تلفن همراه 
ميليون  30در اين روز . ارزان يك ركورد ديگر را ثبت كردند  با استفاده از اين رسانه

ميليون  85ميليون مشترك ايرانسل حدود  14ميليون و  110مشترك همراه اول حدود 
ميليون پيامك از سوي مشتركان ساير اپراتورها ارسال  5پيامك ارسال كردند، همچنين 

ها اكثراً توسط خود مشتركان ارسال شده و طبق اعالم منابع آگاه اين پيامك. شده است
هاي سازمان يافته نقش چنداني در اطالع رساني ايفا  ين دوره از انتخابات، پيامكدر ا

اپراتور  12ميليون مشترك تلفن همراه وجود دارد كه توسط  50هم اكنون . نكرده است
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دهند و اپراتورها بصورت روزانه دو ميليارد  اپراتور استاني خدمات مي 13سراسري و 
اين روند در روز قبل از انتخابات با ارسال شايعات . اند تومان درآمد بدست آورده

تا  متأسفانهساعت ممنوعه تبليغاتي را پوشش بدهد و  24گسترده سعي داشت به نوعي 
حدودي موفق شد، ولي در ساعات پاياني و روز انتخابات با ايجاد مشكل فني اين 

  .سامانه به نحوي مديريت شد
، گزارشات تصويري ايهلويزيوني ماهوارهاي تشبكه: شامل ابزارهاي ديداري - 3

هاي تبليغي و مستند، دي مختلف تصويري، ساخت فيلم، تهيه و توليد سيهايخبرگزار
هاي تلويزيوني مفسر بي بي سي درباره تاثير شبكه... توليد و پخش نما آهنگ و

ايراني همين چند روز پيش دانشجويي «: ويدگميدر مخاطب ايراني با اغراق  ايهماهوار
اكنون چه كسي چهره «كه  سؤالدر برنامه بي بي سي شركت كرد و در پاسخ به اين 

در درجه » بي بي سي فارسي «اكنون : پاسخ داد» ذارد؟ گميشما در جهان را به نمايش 
در درجه » تويتر «رتبه دوم را داراست، » صداي آمريكا «برنامه تلوزيوني. اول قرار دارد

  ». در رده چهارم اهميت قرار دارد» فيس بوك «سوم و 
در ... هاي غربي، عربي وكشور ايههاي مختلف ماهوارالبته قابل ذكراست كه شبكه

جهت دهي افكار، ايجاد شك و شبهه وترديد در مخاطبان ايراني با پخش هزاران 
هاي ديداري در جهت اهداف ساعت برنامه زنده خبري، گزارشي و توليدي از رسانه

از ديگر توليدات ديداري . عمليات رواني عليه انقالب اسالمي اقدام نمودندخود به 
عليه رئيس جمهور نهم بودكه در » نود سياسي«تهيه، تدوين ميليونها نسخه از سي دي 

  .گستره وسيعي توزيع شد
صدا و سيما در چندين انتخابات گذشته براي تحقق مشاركت  :ها مناظره - 3

هاي كانديداها زمان مناسبي را در رسانه ملي براي  ا و برنامهحداكثري و معرفي راهبرده
به سزايي در عملياتي كردن راهبرد كالن نظام، يعني جلب  تأثيراين امر فراهم ساخته و 

در اين دوره يك وجه تمايز در . مشاركت حداكثري مردم در انتخابات داشته است
هاي  و طرفه و نقد و بررسي برنامهرسانه ملي شاهد بوديم كه براي اولين بار مناظره د

ترين و بهترين و تأثيرگذارترين برنامه  توان پر بيننده طرفين آماده شد؛ كه بدون اغراق مي
اگر چه پخش مناظره زنده و پربيننده در بسياري از كشورها كه . صدا و سيما دانست
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ور ما در كنار تر است، هنوز محقق نشده است، اما كش سابقه دموكراسي در آنها طوالني
كاربردي كردن . معدودي از كشورها براي اولين بار اين برنامه را طراحي و پياده كرد

ي و تبليغي، نقطه عطفي در تبليغات كانديداها در سيما بود كه در ا نهاين ابزار رسا
بسيار  تأثيرريزش آراء برخي از كانديداها و همچنين جلب و رويش آراي آنان 

  .بااليي داشت
انست و از دميها را در روشنگري در جريان انتخابات ن كه اثرگذاري مناظرهدشم

اثرات در ريزش آراي كانديداي مورد حمايتش آگاه بود، تالشهايي در جهت جلوگيري 
هاي تلويزيون به ارسال پارازيت و اختالل در برنامه. ها نموداز پخش اين مناظره

ره رضايي و كروبي آغاز و در مناظره هاي مناظره نامزدها از مناظخصوص آيتم
ي كارشناسان رسانه ملي هايپس از بررس. ميرحسين و احمدي نژاد به اوج خودرسيد

هاي اشغالي ارسال هاي ايذايي از كويت، امارات و سرزمينمشخص شداين سيگنال
د هاي مخابراتي به ابزارهايي مجهزند كه مي توانود اما با توجه به آنكه ماهوارهشمي

محدوده جغرافيايي فرستنده را تشخيص دهد ولي اين اطالعات فقط در اختيار مديران 
اينتل ست است از همين رو به دليل عدم همكاري مديران اين  ايهشبكه ماهوار

  .ماهواره، مكان دقيق و جزئيات بيشتري از اين اقدام تخريبي به دست نيامد
... گ، سرود وـراني، آهنـسيقي، سخنوـو، مـرادي: ل ـامـش ابزارهاي شنيداري - 4

مي باشد كه مخالفان و دشمنان انقالب اسالمي با بهره گيري فراوان از توليدات و 
با استفاده از صدها شبكه  ايظهابزارهاي شنيداري همچون خبرپراكني، گزارشات لح

به كمك يكي از  آهنگ، شو، ترانه و نمĤهنگ، ها موزيك،راديويي و ساخت ده
هاي گفته. آمده و بعد از انتخابات نيز در شيپور تقلب و اغتشاش دميدند هااكانديد

گراهام، مك . در اين خصوص قابل تامل است... هاي آمريكايي وبرخي شخصيت
كه قصد دارند راديوي خبري مورد حمايت آمريكا در ايران : كين وجو ليبرمن گفتند

ر تالش هستند تا بودجه راديو فردا كه مك كين گفت كه قانونگذاران د.  را ارتقا دهند
بخشي از راديو آزادي است را افزايش دهند همچنين مخالفان براي رسيدن به هدف 

ها وتاثير گزاري بر مخاطبين با برنامه ريزي براي انجام هزاران سخنراني توسط كانديد
عيف نظام هاي عمليات رواني در جهت تضبا بهره گيري از تاكتيك... و حاميان آنان و

    .اسالمي گام برداشتند
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اي در انتخابات رياست جمهوري كه  هاي رسانه از جمله فعاليت  :مطبوعات - 5
هر . بودخيلي زودتر از ساير ابزارهاي تبليغي كاربردي و عملياتي شد، حوزه مطبوعات 

 ها، يك از كانديداها و حاميان اصلي آنها مطبوعات خاص خودشان را داشتند كه برنامه
هاي دلخواه و مطلوب خود را با تيترهاي متفاوت تنظيم و چاپ  ها، نظرسنجي سخنراني

هاي  بعضي از كانديداها روزنامه اختصاصي داشتند و برخي ديگر از حمايت. كردند مي
  . هاي عمومي برخوردار بودند مطبوعاتي جريان

نامه به شب مچون تراكت، جزوه وههايي ابزار، هم خرداد 22همچنين در انتخابات 
، شمارگان نسخ و توانميكه  .ها مورد استفاده قرارگرفتطور وسيعي توسط كانديدا
كه هر تجمعي كه  ايهبه گون. ها ميليون برگ تخمين زداوراق چاپ شده را به صد

-نامهشب. دشميها از انواع اوراق تبليغي و انتخاباتي فرش د كف خيابانشميبرگزار 
در شهرهاي مختلفي  اها عليه يك كانديدستادهاي برخي كانديدا هاي تهيه شده توسط

 برخي از. هاي كردستان و سيستان و بلوچستانپخش شد، به ويژه در شهر قم واستان
طبل  حين و به ويژه بعد از انتخابات به وفور بر هاي داخلي و خارجي قبل وروزنامه

هزاران مقاله و . كوبيدند... و قلب، تحريك افكار، التهاب آفرينيشايعه، تشكيك، ت
  .گزارش در انتخابات عليه نظام اسالمي به ويژه دولت نهم به رشته تحرير در آمد

ستادهاي انتخاباتي نامزدها در هر انتخاباتي، هدفي خاص : ستادهاي انتخاباتي -6 
و كاركردي موقت دارند كه پس از پايان انتخابات، فلسفه وجودي خود را از دست 

اين نوع ستادهاي موقت از جمله ويژگي انتخابات در كشوري است كه . دهندمي
از اين رو . هاي حزبي، سازمان مدني قدرتمند و نهادينه و با نفوذ وجود نداردفعاليت

هاي تركيب نيروي انساني اين ستادها، ناهمگون و متشكل از كساني است كه با انگيزه
كنند تا يك نفر را به قدرت  وي كمك ميمتفاوت دور يكديگر جمع مي شوند و به نح

  .برسانند
از طرفي نصب هرگونه تابلوهاي تبليغاتي طبق قانون انتخابات در سطح شهر ممنوع 

. ها در جلوي ستادها مستثني شده است در همين قانون و نصب پارچه نوشت. مي باشد
دهاي متعدد لذا كانديداها براي انسجام بهتر و تبليغات مستقيم دست به تشكيل ستا

زنند كه در اين دوره همچون گذشته شاهد تشكيل ستادهاي متعدد و متنوع از سوي  مي
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همه كانديداها بوديم كه برخي از آنها توسط مردم به صورت خودجوش و با مديريت 
اگرچه اين ابزار تبليغي بسيار قديمي است، اما هنوز فلسفه . گرفت خود آنها صورت مي

در اين بين . نداده و تا حد زيادي تعيين كننده مي باشد وجودي خود را از دست
را  »هر ايراني يك ستاد«هنگام شروع فعاليت رسمي انتخاباتي، شعار  ميرحسين موسوي

 .در دستور كار خويش قرار داد
يك فرق اساسي ديگر تبليغات انتخاباتي در اين دوره با ساير  :نمادسازي - 7
استفاده از نمادها ابتدا توسط ستاد  .ها بودنمادها و رنگها، استفاده كانديداها از  دوره

يكي از كانديداها در سراسر كشور و با ايجاد موج سبز مورد بهره برداري قرار گرفت، 
خير، در روزهاي پاياني و اوج تبليغات ديگر كانديداها نيز از نمادها بهره أاما با كمي ت

و پرچم سه رنگ  ايهفيروز ،سفيد سه كانديداي ديگر هر كدام نماد رنگ. جستند
هايي چون مچ  جمهوري اسالمي را برگزيدند و تمامي رقيبان نمادهايشان را در قالب

  .بند، بازوبند، پيشاني بند و پرچم در سطح وسيعي توليد، تكثير و پخش كردند
ترين ابزارها جهت القاي مؤثردر انتخابات دهم يكي از : تبليغات خياباني - 8

. راه افتادن كارناوالهاي تبليغاتي و تجمعات غيرقانوني پيش از انتخابات بود پيروزي به
ها سيد جريان فتنه درصدد است با تشويق مردم به حضور در خيابانها زمينهرميبه نظر 

رهبر معظم انقالب نيز از اين  .را براي اعتراضات خياباني پس از انتخابات آماده سازد
نسبت به سوءاستفاده ) ره(راني خود در سالگرد ارتحال امام توطئه آگاه بوده و در سخن

ها  مندي مواظب باشيد، مراقب باشيد كه اين عالقه«: هشدار دادند تبليغات خيابانياز اين 
ي خودتان، براي ايمان  شما داريد براي عقيده. به اصطكاك نينجامد؛ به اغتشاش نينجامد

ايمان، دشمنِ اين آرمان از شما سوء  كنيد؛ نگذاريد دشمنِ اين خودتان تالش مي
من شنيدم و اطالع پيدا كردم كه در خيابانها بعضي از جوانان طرفداران . استفاده كند

اما مؤكداً  -زنم  ي اين رفتن تو خيابانها حرفي نمي حاال من درباره- نامزدها ميروند
يري بينجامد؛ مواظب ها به مقابله، به مجادله، به درگ گردي مبادا اين خيابان: گويم مي
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اگر كسي ديديد كه اصرار بر اغتشاش و درگيري دارد، بدانيد او يا خائن است، . باشيد
  1».يا بسيار غافل است

  :نقش نخبگان - 9
به عنوان ابزاري  ين افرادا .نقش  اثرگذار نخبگان  را نبايد در اين انتخابات ناديده گرفت

به  توانميكه  نده برداري قرار گرفتبراي مقاصد باندي و گروهكي نيز مورد بهر
هاي هنري، ورزشي و استفاده از چهره اقدامات چهره به چهره، جاسوسي، اعالم مواضع،

هاست، نخبگان گيري ابزاري از انسانيكي از ترفندهاي نظام سلطه بهره. اشاره كرد... و
لبته اين موضوع ا. ابزاري در اختيار نظام سلطه براي پياده كردن اهداف پليدشان است

است كه ود اما آنقدر زياد و قابل توجه شميجامعيت نداشته و همه نخبگان را شامل ن
  .تبديل شده است مؤثربه ابزاري 

جنگ سرد فرهنگي سيا در عرصه فرهنگ و هنر، نوشته «با نگاهي به متن كتاب 
 820كه از سوي بنياد فرهنگي پژوهشي غرب شناسي در » فرانسيس استانرساندرس

ترجمه و چاپ شده، نشان از آن دارد كه نظام سلطه براي غلبه  1382صفحه در سال 
بر ديگر كشورها به ويژه اتحاد جماهير شوروي و اروپاي شرقي از اين ابزار نهايت 

وي در فصل دوم كتاب از شعرا و نويسندگان، سردبيران، . استفاده را نموده
كيا رمونته، آرتور شلينجر، ويليام فيليپس، چون رابرت لول، نيكوال... گزارشگران و 

مورگان و در . پي.فليپ راو، آرنولد بيچمن، ديويد دوبينكي، كارليس المونت، جي
فصل پنجم به برگزاري كنفرانس مهمي كه نماينده وزرات دفاع امريكا از اين 
 كنفرانس به عنوان عمليات ظريف و محرمانه كه در باالترين سطح روشنفكري برگزار

شد به عنوان جنگي غيرمتعارف در بهترين شكل خود ستايش شده ياد نموده كه در 
نفر از اروپا و امريكا شركت نموده كه از جمله آنان آرتور  200اين كنفرانس بيش از 

، كاستر، آلبركامو، )فمينيست(كاستلر و همسرش، ژان پل سارتر، سيمون دوبوار
ت كومري، ديويد ليلينتال، سول لويتاس، خيمزتن فارل، تنسي ويليامز، رابرت مون

شركت داشتد وي در فصل .... كارسون مك كولرزسار، جورج شويلر، ماركي يرگان و 

                                                 
  .14/3/88 ،)ره(در صحن مطهر حضرت امام -  1
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نگاران ششم كتاب به حضور شخصيتهاي معروف علمي، هنري، نويسندگان و روزنامه
ر د. نام مي برد) رياضيدان(و دانشمندان اشاره نموده و از افرادي چون برتراندراسل 

فصل نهم كتاب، نويسنده از تمجيد هنري كيسنجر از پيوستن نخبگان آمريكايي به 
طرحهاي سازمان سيا اشاره نموده و به جذب نقدينگي، دريافت كمك و حمايت 

... خيريه و سرمايه گذاري و  مؤسساتاز جريان نقدينگي سيا كه شامل  مؤسسه170
  .اشاره مي نمايد

سياسي، علمي، فرهنگي،  گانه به حضور نخبگان26اي هر فصلاكث البته نويسنده در
توانمنديشان را در اختيار سازمان  دار، مطبوعاتي، كه خودشان را وهنري، خيريه، سرمايه
  . پردازدسيا قرار داده بودند مي

حال با توجه به شرح باال، اتفاقات و حضور در صحنه، برخي از همين جنس افراد 
د در قبل و بعد از انتخابات بي دليل نيست هر چند نام بردن كه به نوعي نخبه نيز هستن

مين أكن اقدام آنان عين اهداف دشمن را تيازبرخي دليل بر وابسته دانستن آنان نيست ل
  .نموده است

  
  محورهاي جنگ رواني فتنه

ها در هد كه آندميهاي تبليغاتي جريان فتنه نشان ها و  رسانهبررسي عملكرد شخصيت
ش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري با استفاده از امكانات تبليغاتي خود مقطع پي

  .تالش مي نمودند تا موج رواني هدفمندي را شكل دهند
كاهش آراي احمدي نژاد و : د، نخستشميهدف دنبال  2اين موج رواني با 

زمينه سازي براي فتنه پس از انتخابات در صورت پيروزي احمدي : شكست او و دوم
  .نژاد

  :هاي عمليات رواني جريان فتنه در اين مقطع عبارت اند ازمحور
  تخريب و توهين به رئيس جمهور .1
  اتهام قانون گريزي .2
  سياه نمايي سياست خارجي دولت  .3
  سياه نمايي و بحراني جلوه دادن كشور .4
  ايهمظلوم نمايي رسان .5
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  اتهام دروغگويي .6
  تشكيك در سالمت انتخابات .7
  القاي پيروزي .8

  :نيمكميها اشاره به مصاديقي از اين شاخصه در ادامه
  تخريب و توهين به رئيس جمهور

در . يكي از راهبردهاي جريان فتنه پروژه ترور شخصيت رئيس جمهور و دولت بود
-نهدر زما .راهبردهاي جديد، ترور فيزيكي جاي خود را به ترور شخصيت داده است

بايد افراد مورد ترور فيزيكي قرار گيرند، كه نتوان فردي را ترور فيزيكي كرد و يا ن اي
كنند از طريق عوامل تبليغاتي، جنگ رواني و با استفاده از وسايل ارتباط سعي مي

بين كشيده و با در جناح مقابل را به زير ذره مؤثرهاي مطرح و جمعي شخصيت
نان را آ... گويي، ابهام افزايي ونمايي برخي موارد از جمله تهمت، دروغ، كليبزرگ

  .ترور شخصيت كنند
هاي سياسي و مهم از طريق به تصوير كشيدن نقاط ، ترور شخصيتاين پروژههدف 

مبهم عملكرد يا رفتار و حركات نادرست احتمالي و اعمال طراحي شده مخالفان و 
نند كميمتوليان عمليات رواني با اين تاكتيك و شيوه سعي . دشمنان براي آنهاست

  .ذي نفوذ نزد مخاطبان، دچار بي منزلتي و تخريب چهره شوند مسئوالن و رهبران
صيت رئيس جمهور از انتخابات رياست جمهوري سال خپروژه تخريب و ترور ش

كليد خورد اما رفته رفته با نزديك شدن به انتخابات  و آغاز به كار دولت نهم 1384
سياسي، 90م در اين دوره با ساختن فيل. دهمين دوره رياست جمهوري شدت گرفت

ي صادق محصولي و هاي، داراي)وزير اسبق كشور(بزرگنمايي مسئله مدرك علي كردان 
سعي نمودند شخصيت دكتر محمود احمدي نژاد را در ... نور، سيب زميني و  يهاله

اذهان و افكار عمومي مخاطبان تخريب نموده تا بلكه بتوانند به اهداف از پيش طراحي 
  .شده برسند

  :رخي مصاديق موضوع را روشن تر خواهد كردتوجه به ب
به ما دستور ندادند كه از طريق خواب نما شدن جهان را اداره كنيم و ما «: موسوي

امام در اوايل انقالب هرگز خواب نديدند و . بايد با عقل و دانش با جهان روبرو شويم
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ه وضعي است ردند اكنون اين چكميي واهي اداره نهايكشور را با خواب و پيش گوي
  1».كه در كشور حاكم است
دولت ايران در چهار سال اخير، ضدتجربه ترين و ضدتعقل «: عطاءاهللا مهاجراني

اداره امور هيچگاه در ايران به اين اندازه بي سامان . ترين دولت در تاريخ ايران است
  2»...نبوده

كه دولت با امام نند كمياظهار  ايهوقتي خرافه رواج مي يابد و عد«: حسن روحاني
در ارتباط است به اين معني است كه نيازي به مردم وجود ندارد و اين ) عج(زمان

  3».مردمند كه بايد مريد دولت باشند
من اگر «: مسيح مهاجري، مشاور هاشمي و مديرمسئول روزنامه جمهوري اسالمي

قتي اش در شوراي نگهبان بودم بدون هيچ ترديدي و با توجه به عملكرد و بي صدا
ردم، احمدي نژاد به هيچ وجه شايستگي كانديداتوري براي رياست كمياعالم 

هاي گذشته به اندازه هيچ يك از دولت. او رجل سياسي نيست. جمهوري آينده را ندارد
بار ديگر شاهد «: مجمع روحانيون مبارز 4».اين دولت نسبت به رهبري بي اعتقاد نيست

هاي سنگين او رئيس جمهور هستيم كه آشكارا با مسئوليت رفتارها و گفتارهايي از آقاي
. در قانون اساسي مقاير و موجب خدشه دار شدن چهره درخشان نظام گرديده است

  5».دشميگرچه اين وضع اسفبار از آغاز دوره رياست جمهوري نهم مشاهده 
  ».واهيمخميما دولت رمال و كف بين ن«: موسوي

   6.خواهيم نكبت موجود از بين برود مي: فائزه هاشمي رفسنجاني
  7. احمدي نژاد از بني صدر بدتر است:حسين مرعشي

                                                 
  3، ص 12/3/88، 2087موسوي، مردم ساالري، ش  1
  24، ص 5/3/88، 292مهاجراني، اعتماد ملي، ش ... عطاا 2
  شهاب نيوز -  3
   13/2/88مسيح مهاجري، سايت خبري آفتاب نيوز  -  4
  2، ص17بيانيه مجمع روحانيون مبارز، كلمه سبز، ش  -  5
   2/3/88سخنراني درورزشگاه آزادي   -  6
  30/1/88روزنامه كيهان   -  7
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نژاد يك قدم هم جلوتر از ديكتاتورها بر  احمدي«: محمد هاشمي رفسنجاني
انم كه كارگردان آن انگليس دميرا يك كودتاي مخملي  84انتخابات سال « 1».دارد مي

  3».ين شاه را هم سفيد كرداحمدي نژاد روي ناصرالد« 2».بوده است
نژاد رأي دهند،  ها و محرومين به احمدي ما هم از اينكه توده«: محمدرضا خاتمي

آنها از  ،از نظر رواني بايد اينگونه نشان دهيم كه در اوج حاكميت اقتدارگرايان. نگرانيم
و با تمسك به همه  اندههمه چيز حتي دين و مقدسات به عنوان ابزار استفاده كرد
شرايط مديريتي « 4».اندهامكانات بيت المال، بودجه و رسانه ملي را در اختيار گرفت

   5».احمدي نژاد مانند دوره حمله مغول است
نگاه احمدي نژاد مبتني بر عوام فريبي و گداپروري «: الويري شهردار اسبق تهران

  6» .است و تداوم رويه موجود براي كشور خطرناك است
هاي جـريان مقابل آقاي موسـوي  روش«: تگو با روزنامه كلمه سبزبهزاد نبوي در گف

توانستند ادعا  مي] اشاره به دولتمردان كنوني[آقايان  .هـاي اسـتـالـيـنـي اسـت روش
در كشور خود و . كرديم خـواسـتـيم، سكه بهار آزادي توزيع مـي مـي رأي كـنـنـد اگـر

كذابان و رماالن را رسوا كرده و وادار به  در كنار ملت خود خواهم ايستاد و شيادان،
  7».پيروي از راه بني صدر خواهيم كرد

احمدي نژاد با سياست  .دولت سيب زميني مجاني توزيع مي كند«: محسن امين زاده
هاي بيشتر ميان مردم، به ي پولسرد نگه داشتن فضاي انتخابات و توزيع گسترده

طبق  .ع آراي خود و پيروزي اميدوار استو تغيير اين وض رأي خريدن غير مستقيم
ميليارد دالر پول توزيع شود كه مجلس در قانون  20برنامه دولت قرار بود بيش از 

هاي  برخي از رسانه .ي سال جاري به صورت قانوني جلوي آن را گرفتبودجه

                                                 
   15/3/88سايت جمهوريت  -  1
   88/ 20/3سايت سالم  -  2
  همان -  3
  28/2/88مراسم افتتاح ستاد ائتالف اصالح طلبان در زاهدان  -  4
   2/88/ 28خبرگزاري ايلنا  -  5
  18/2/88جوان فردا  -  6
  10/3/88روزنامه كلمه سبز -  7
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پول  ميليارد تومان 2ي فاش شد هزينه بعداً... . اند حكومتي نيز انتخابات را رها كرده
 10ي شهرداري بود كه خرج حدود آش توزيع شده ميان مردم در تهران از بودجه

دوران شهرداري دكتر [ميليون كاسه آش به قيمت تمام شده براي شهرداري در آن زمان 
  1».مي شود] احمدي نژاد

گزارش «: در يزد 88عبداهللا رمضان زاده، در مراسم گراميداشت سالروز دوم خرداد 
عات اين است كه در استان قم از مجموع پولي كه براي مشاغل زودبازده وزارت اطال

  »رسد داده شده، تنها چهار درصد به نتيجه مي
  ». ي مجريه نظام رخت بربسته است نگري از قوه عقالنيت و كالن«
ميليون دالري  700خبرهايي مبني بر فشار بر وزارت نفت وجود دارد تا يك رقم «

  2».ها در اختيار دولت قرار دهدرجرا براي اين گونه خ
 23/12/87ميرحسين موسوي در بيانيه اعالم ورود به عرصه انتخابات كه در تاريخ 

شود و  به زودي شور مبارزات انتخاباتي فراگير مي«: منتشر گرديد اعالم داشت
چشاند و  هايي از آنچه كه هست را به مردم مي درحرارت آن هر شخص و گروه جرعه

شايد . دهد ي از  دولتي كه برقرار خواهد كرد را در معرض ديدگان بينا قرار ميا نمونه
گيري، به ويژه نسبت به دولتي كه  نتوان يك انتخابات جدي را در فضايي خالي از خرده

با اين همه الزم است كه احترام دولت قانوني جمهوري . حاكم است در نظر آورد
به صورت روشنگرانه، مستدل، دلسوزانه و نه  اسالمي به دقت رعايت شود و انتقادات

اما خود به اين سخنان پايبند نماند و در مسيري قرار گرفت » .با قصد فريب ارائه گردد
  .كه ديگران براي او طراحي نموده بودند

هايي از سياه نمايي وضع او در اولين برنامه تلويزيوني خود نكاتي را گفت كه نشانه
  :دشميموجود، در آن ديده 

من معتقدم اجراي قانون هر . گريزي است يكي از مهمترين اين داليل مساله قانون«
چند در شكل صوري آن قدم اول براي هر برنامه و سياستگذاري درست و حفظ 

                                                 
  1388جلسه انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در ارديبهشت ماه  -  1
  88خرداد  3»اعتماد«گفت وگو با روزنامه  -  2
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وقتي قانون گريزي نه يك بار بلكه به دفعات به . كرامت انساني و حفظ منافع ملي است
  1».حساس خطر كنيمرويه تبديل شود بايد درباره نظام ا

برد و امكان هاي عقالني را از بين ميگيريبرهم زدن ساختارها امكان تصميم«
يرد ما را به قهقرا گميگيري درست در شرايط پيچيده داخلي و جهاني را از ما تصميم

  » .بردمي
جوانان ما و ايران ما با آمار و  ،كشور ما ،من به كرات مواجه شدم كه ملت ما«

در شرايط . كه امكان يافتن حقيقت را در اين ميان ندارند اندهت متفاوتي مواجاطالعا
مبهم كه امكان گردش اطالعات درست وجود ندارد بايد گفت كه در واقع  يكي از 

  ».اساسي ترين حقوق ملت سلب شده است
افراط و تفريط در كارها هزينه گزافي دارد به طوري كه تفريط ما را به جايي «
كنيم و از سوي ديگر در جاهايي ند كه بحث دوستداري ملت اسراييل را مطرح ميكشا مي

ها و  گيرد كه براي جبران آن به فرستادن پيامستيزي در شعارهاي ما اوج ميآنچنان غرب
  ».پردازيم و شبيه آن را در مسايل اقتصادي هم داريم حاصل مي هاي بي نامه

ايه اجتماعي است، اين سرمايه عزت و كرامت تر از آن نحوه برخورد ما با سرممهم«
اگر شبهه به . ملت ماست كه بر اساس آن انقالب پيروز شد و دوام يافت و ادامه دارد

وجود بيايد كه به اين عزت نفس با دادن پول، صدقه و گوني سيب زميني لطمه مي زنيم 
ملتمان را براي توانيم اميد داشته باشم كه عزت نفس  و مردم را تحقير مي كنيم نمي

هد در دميدر اين زمينه شبهاتي هست و نشان . روزهاي سخت ذخيره كنيم و نگاه داريم
اين زمينه خوب عمل نكرديم چرا كه اگر  الزم است به مردم كمك شود اين كمك حق 

اگر قرار است كاري انجام . اي از آنها داشته باشيم مردم است و نبايد انتظار محبت ويژه
  ».نهادينه شود و مشخص شود اين كار مطابق كدام قانون انجام شده است دهيم بايد

: در مقابل مقام معظم رهبري بارها در سخنانشان نسبت پروژه تخريب هشدار دادند
ي اذهان مردم است؛ واقعيت  اين همه نسبت خالف دادن به اين و آن، تخريب كننده«

اين آقايان اوضاع كشور را بيشتر  ي بنده كه از همه. هم ندارد؛ خالف واقع هم هست
ي  دانم كه بسياري از اين مطالبي كه بعنوان انتقاد درباره دانم و بهتر خبر دارم، مي مي
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. كنند گويند، خالف واقع است؛ اشتباه مي وضع كشور و وضع اقتصاد و اينها مي
  1»شاءاللَّه اشتباه است ان

- هر رفت حركت سازمان دهي شدهايي كه در جهت تخريب دولت به كايكي از پروژه
هاي جريان فتنه مدعي بودنددولت براي رسانه. بود» پروژه سيب زميني«تحت عنوان  اي

  .كسب رآي بيشتنر به توزيع سيب زميني رايگان در بين مردم پرداخته است
در راستاي همين پروژه تبليغاتي روزنامه مردم ساالري با درج تصوير بزرگي از 

يني نسبت به آنچه توزيع سيب زميني رايگان خواند واكنش نشان داد هاي سيب زمگوني
  2».دولت روغن ريخته را نذر امام زاده كرده است«: و نگراني خود را اينگونه منعكس كرد

روزنامه اعتماد ملي نيز از اين سوژه با درج كاريكاتوري از سيب زميني و صندوق 
ينه در اين خصوص را منعكس كرد كه رأي بهره برداري كرد و مصاحبه دو وزير كاب

هيم كه توزيع دميما داريم سيب زميني به كميته امداد و بهزيستي  87از اول سال «: اندهگفت
نند و كميكه به نفع مردم است را مي آيند و كار سياسي  ياهكنند حال دو آدم مريض قضي

ويند در سفرهاي گميكه ها توزيع شده است يا اينويند كه در مدارس و در دانشگاهگمي
  3»در كدام سفر توزيع شده است؟. استاني سيب زميني توزيع شده است

با اين وجود روزنامه حيات سخنان ميرحسين موسوي در استان ايالم را تيتر اول 
هشدار نسبت به تالش براي خريد «: خود كرده و روي تصوير بزرگي از وي نوشت

  4»رأي مردم
جريان فتنه قرار گرفت، ناتوان و ناكارآمد  ايهور كار رسانپروژه ديگري كه در دست

  .نشان دادن دولت نهم بود
 5».اين رئيس جمهور توان اداره كشور را ندارد« :به نقل از كروبي نوشت اعتماد ملي

هاي احمدي نژاد يك حقيقت ها، اشتباهات و كاستيتندروي«: تيتر كرد و صداي عدالت
  6».تلخ سياسي است

                                                 
  22/2/88در جمع مردم سنندج،  -  1
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 سؤالنمره قبولي آقاي احمدي نژاد با عالمت «: االري همان زمان نوشتمردم س
  1».بسيار جدي روبه رو است

حيات نو در » دالرهاي نفتي كجا رفت؟« :30/1/88تيتر اول صداي عدالت يك شنبه 
  ».ندكميواردات، صنعت و كشاورزي را زمين گير : ميرحسين موسوي« تيتر اول همان روز

احمدي نژاد با روي آوردن به كاريكاتوركشي از وي در صفحه در ادمه خط تخريب 
روزنامه اعتماد ملي در اقدامي . هاي جريان فته وارد مرحله جديدي شدنخست روزنامه

ها و كم سابقه با درج كاريكاتوري از رئيس جمهور كشورمان، طرح هدفمند كردن يارانه
بهره « :و با حروف درشتي نوشت پرداخت مستقيم آن به مردم را پيشنهاد كروبي دانست

اين روزنامه همچنين سخنان كرباسچي به عنوان » برداري احمدي نژاد از طرح كروبي
اگر مي خواستند پولي بدهند در اين « :رئيس ستاد كروبي را برجسته كرد كه گفته بود

  2».ادنددميچهارسال 
ها د پس از مناظرهسيد سونامي احمدي نژارميدر آخرين هفته تبليغات كه به نظر 

  .در حال اوج گرفتن است، سناريوي تخريب جريان فتنه نيز شدت گرفت
همين » .سه دروغ ديگر احمدي نژاد تكذيب شد«: 18/3/88تيتر اول كلمه سبز 

رئيس جمهور بر اظهارات دشمنان نظام «: روزنامه به نقل از بيانيه مجمع روحانيون مبارز
  ».زد تأييدمهر 

م تكليف ميلياردها پول ايهآمد«: ميرحسين موسوي:  16/3/88نو  تيتر اول حيات
اظهارات احمدي «: ايههمين روزنامه از قول سيدهادي خامن» .گمشده را روشن كنيم

  ».نژاد در مناظره نشانه عجز و ناتواني بود
فساد اقتصادي دولت نهم ركورددار تمام ادوار تاريخ «:  16/3/88مردم ساالري 

  ».كشور است
پرونده سازي و ارعاب مردم در دستور كار حاميان «: 17/3/88تيتر اول حيات نو 

  ».رئيس جمهور
  ».نيمكمياين دولت پرونده ساز را عوض : موسوي«:  18/3/88روزنامه اسرار 

  
                                                 

  29/1/1388مردم ساالري شنبه  1
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  اتهام قانون گريزي
است كه ميرحسين  ايهاين جمل» .نخستين دغدغه ام، قانون گريزي اين دولت است«

اتهامي كه در اتفاقات به وجود . نامه هاي تبليغاتي خود به زبان مي آوردموسوي در بر
آمده پس از انتخابات گريبان او را گرفت و در عمل و بصورت گسترده از سوي وي و 

اما آنچه واضح است اين كه براي مردم، مدعيان مبارزه . هوادارانش بارها به اجرا در آمد
  .شخص گرديدبا قانون گريزي و دروغگويي آنها م
مداري تأكيد  مي كرد و  هاي انتخاباتي بر امر قانون موسوي تقريبا در تمام سخنراني

اجراي قانون در حكومت ديني به غير از « :انستدميالتزام به قانون را وظيفه شرعي 
شود و وقتي دولتي با دوگانگي، از يك  وظيفه قانوني و ذاتي، شرعي هم محسوب مي

گريزي دارد، ما را  اي در قانون زند و از سوي ديگر، استعداد ويژه سو حرف از دين مي
   1».دارد مي به تأمل وا

مهندس  »گذارد گريزي چيزي براي مملكت باقي نمي ادامه قانون«: موسوي ميرحسين
سال ادامه پيدا كند چيزي براي مملكت  8گريزي  بر اين كه اگر اين قانون تأكيدموسوي با 
يكي از مهمترين اصولي كه براي اجراي حقوق بشر توصيه «: يح كردماند تصر باقي نمي

گريز حداقل قانون به شكل صوري هم كه شده  كنند اين است كه در يك جامعه قانون مي
    2».همين مسئله هم در اينجا به هم خورده است متأسفانهعمل شود اما 
ذشته گزارش در روزهاي گ« »شود  قانون گريزي به استبداد ختم مي«: موسوي

بودجه در مجلس مطرح شد كه بايد ببينيد چند تخلف از قانون در اين گزارش رسمي 
لذا من عدم رعايت قانون و دور زدن قانون كه اكنون به چشم . خورد به چشم مي

هاي بزرگتر در يك جامعه  خورد را رد كرده و آن را عاملي براي ناديده گرفتن قانون مي
رسيد كه چرا آنچه مجلس شوراي اسالمي تعييين كرده است پشت واقعا بايد پ. دانم مي

   3».كند گذارد و اين قوانين را رعايت نمي سر مي
گريز از قانون يك دولت خدمتگزار را به دولت «: موسوي در جمع مردم آبادان

هاي  بست تواند كشور را با بن بدانيد كه اين گريز از قانون مي« »كند  انتظامي تبديل مي
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كند و در  گريزي، ما را با مشكالت بزرگي مواجه مي هر نوع قانون. گي روبرو كندبزر
گريزي دولت داشتم، مرا  توانم بگويم احساس خطري كه در مورد قانون نهايت مي

معتقدم گريز از قانون در . مجاب كرد كه به عرصه انتخابات رياست جمهوري بيايم
  1».كند ت انتظامي تبديل ميطول زمان يك دولت خدمتگذار را به يك دول

-مياو حتي حضور خود را در انتخابات دهم با هدف جلوگيري از قانون گريزي 
. هنوز انقالب انجام نشده بود كه امام اصرار بر تدوين قانون اساسي داشتند«: انستد

كردند كه همه چيز را  ايشان با توجه به ضرورت وجود قانون هميشه به ما نصيحت مي
اي  ده در اين نظام پيش ببريم و به همين دليل، بر روي مسئله انتخابات تأكيد ويژهش نهادينه
گونه نيست كه مجلس قانوني را بگذراند و دولت، قانون را ناديده بگيرد و وقتي  اين. داشتند

. بيش از دو سه مورد اين روند ادامه داشته باشد، بايد از وضعيت موجود احساس خطر كرد
   2».براي حضور در اين انتخابات به همين دليل است احساس تكليف من

به دولت البته به شخص آقاي موسوي منحصر » يقانون گريز«پروژه نسبت دادن 
 ايهعي كردند نقشي در اين عمليات رسانافراد مختلف از طيفهاي گوناگون س. نشد

  .داشته باشند
سنا اين نقش را ايفا سيد رضا اكرمي، عضو جامعه روحانيت مبارز در مصاحبه با اي

يكي از مشكالتي كه هم اكنون در سطح قوه مجريه  متأسفانه«: ارددمينموده و اظهار 
بنده مير . وجود دارد اين است كه التزام عملي به قانون آن طور كه بايد وجود ندارد

  ».دهمها ترجيح ميحسين را به ساير كانديدا
از منافقين ) ره(از ديدگاه حضرت امام حتي ابراهيم يزدي نفر اول نهضت آزادي كه 
: او نيز در همين زمينه بيان مي كند. بدتر خوانده شدند در اين تاكتيك شركت نمود

است كه بسياري آن را همانند يك حكومت آنارشيستي ارزيابي  ايهدولت نهم به گون«
  ».مي كنند و مهمترين ويژگي آن قانون گريزي است

  پويش خاتمي  تجمعات غيرقانوني و كمپين
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ستاد انتخاباتي موسوي دست به برگزاري .حال آنكه در همان زمان پيش از انتخابات
  .تجمعات غيرقانوني و ايجاد تشكيالت بدون مجوز مي نمود

قبل از «: اميرحسين مهدوي عضو سازمان مجاهدين انقالب در اين خصوص گفت
انساني بدون مجوز از ميدان   گيري زنجيره  ماه بزرگترين ظهور تجمعات شكل خرداد 22

گيري تجمعي از ميدان آزادي تا انقالب بود  طور شكل آهن و همين تجريش تا ميدان راه
ها نيز تسري داده شده كه سابقه آنها در روزنامه  هايي به شهرستان كه همه اينها در قالب

  » .موجود است
  ساختار اين تجمعات«: سردبير نشريه متعلق به ستاد موسوي اين چنين اضافه نمود

را دو يا سه سازمان جوان بدون مجوز كه ذيل ساختار كمپين پويش خاتمي شكل 
ي كه در مراحلي با اخذ كد ملي از افراد مجموعه ساختارهاي "نيوز ياري"گرفته بود نظير 

هزار نفر  400از آن وجود داشت حدود  كه برآوردي و را شكل داده بود به وجود آمد 
) هرمي(اي  اي خوشه قرار بود اين ساختار در قالب شبكه. داد مي عضو را نشان

اي را به وجود آورد كه بر اساس آن پايه و بانك اطالعاتي از ناظرين  مجموعه
ها و كمك به ساختار صيانت از آراء باشد كه البته بخش وسيعي از اين  صندوق
  » .داد مشاركت شكل ميي از جوانان نظير شاخه جوانان جبهه يها ها را شاخه فعاليت

البته جريان فتنه و موسوي قانون گريز بودن خويش را پس از انتخابات كامال ثابت 
  !كردند
 

  سياه نمايي سياست خارجي دولت 
علي رغم آن كه سياست خارجي دولت نهم به دليل خروج از انفعال و نيز احقاق 

از نقاط قوت آن  ايههايي چون فناوري صلح آميز هستحقوق حقه ملت در عرصه
هاي وابسته تالش كردند تا اين نقطه قوت د، اما جريان فتنه و رسانهشميمحسوب 

  .ن سازندادولت را به صورت نقطه ضعف نماي
زاده معاون وزير امور خارجه در دوره دوم خرداد، طي سخناني با بيان  امين محسن

خود در روابط خارجي هاي  اينكه جمهوري اسالمي ايران در معرض بزرگترين بحران
ها نكرده و لذا به ميزان و تأثير آن  دولت كنوني توجهي به اين بحران«: است گفت
ارهاي بين المللي به ايران استفاده و علت مشهود نبودن آثار مخرب فش افزوده است
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سال گذشته  200هاي كشور طي  نظيرترين فرصت دولت از اندوخته بسيار ارزشمند بي
 ».برداري كرد ها از آنها براي خود بهره ه به قيمت تخريب اين فرصتاست و شاهديم ك
ميليارد دالر را تبديل به تورم و فساد  300دولت به همان آساني كه «: وي تصريح كرد

نظير براي ماجراجويي و  هاي بي المللي هم از اين فرصت كرده است در سطح بين
  » .جويد آفريني سود مي جنجال

ئييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم نيز محسن ميردامادي ر
خارجي تهاجمي يا تقابلي را برگزيد كه نتيجه آن چيزي  دولت كنوني، سياست«: گفت

ترين نمونه از اين سياست تهاجمي  ما مهم. جز تحريك و تهييج مخالفان عليه ما نبود
ياست خارجي س«: وي گفت ».دولت نهم را در طرح بحث هولوكاست شاهد بوديم

  1»شود تقابلي به ايجاد نگراني در كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي همسايه منجر مي
به ماجراجويي در «: هم چنين ميرحسين موسوي در شهريار در سخناني گفت 

   ».سياست خارجي نياز نداريم
ضروري است كه با جهان تعامل درستي داشته باشيم و هر روز يك «: او ادامه داد

به گزارش خبرنگار كلمه، » .و ماجراجويي در سياست خارجه درست نكنيم حادثه
گويم كه دشمن نداريم اما معتقد نيستم كه  نمي«: مهندس ميرحسين موسوي تصريح كرد

هاي  سياست« :وي افزود» .گويم بايد با جهان تعامل كنيم از اصول فراتر برويم اما مي
ي كشور است و از طرفي منافع ملت را به ماجراجويانه در تضاد با اصول و منافع مل

كنم گراني و تورم  مي تأكيدام و باز هم  بارها گفته«: وي در پايان گفت ».اندازد خطر مي
به بحران . ها باشد بنابراين بايد كنترل تورم روتين كار دولت. هاست نابود كننده نسل

رمان امراض بحران هاي اقتصادي جهان براي د مالي جهان توجه كنيم كه چگونه غول
مالي به سرعت دست به كار شدند دليل آن اين است كه براي اعتبار داخلي و 

  2 ».خارجيشان ارزش قائلند
دولت «: خارجي دولت نهم، گفت  موسوي با انتقاد از سياست هم چنين ميرحسين

به گزارش كلمه  ميرحسين موسوي در  "»نهم آبروي ايرانيان را در جهان برده است
هزار نفر از دانشجويان دانشگاه  6ه سفر خود به استان اصفهان در جمع پيش از ادام
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تواند سياست  اصفهان با طرح اين پرسش كه آيا دولت بدون نظر كارشناسان نمي
حيثيت ملت ما مربوط به يك نفر نيست و تمام ": خارجي قوي داشته باشد،گفت

كند كه آبروي ايرانيان در جهان  يايرانيان در اين حيثيت شريك هستند و دولت كاري م
ملت ما به شما چنين حقي نداده است كه آبروي آنها را «: كرد تأكيدموسوي . "رود  مي

آيا شما با رفتن به سوئيس آبروي ملت ما را حفظ كرديد؟ اگر اقتدار ملت را .ببريد
ار شما اقتد متأسفانهها براي شما خواهد بود ولي  حفظ كنيم تمام سوت و كف زدن

هاي نسنجيده خود قرار داديد و ما را به جايي رسانديد كه  ملت را تحت شعاع سياست
  1.».هاي ما در تراز كشوري مانند سومالي در آمده است ورتپپاس

روزنامه مردم ساالري پس از سفر احمدي نژاد به سوئيس، در تيتر اول روز اول 
در سياست خارجي  گاهي ماجراجويي«: از قول موسوي نوشت 1388ارديبهشت 

 ».مصرف داخلي دارد
همچنين موسوي در اولين برنامه تلويزيوني خويش با عدول از آرمانهاي جهان 

ما مجبوريم . توانيم مديريت جهاني داشته باشيم بدون حل اين مسايل نمي«: اسالم گفت
. با مديريت داخلي مشكالت خود را حل كنيم تا بتوانيم به سمت اهداف بلندتري برويم

. مان حمايت كنيم كه خودمان در داخل قوي باشيم توانيم از برادران لبناني ما موقعي مي
هاي فلسطين دفاع كنيم كه خودمان قوي باشيم و موقعي  توانيم از آرمان موقعي مي

هاي  توانيم دست دراز كنيم تا در آمريكاي التين فعال باشيم كه در رابطه با همسايه مي
ي محكمي داريم و مذهب و بازارهاي مشتركي با ما دارند، فعال عزيز خود كه جاي پا

  ».شده باشيم و عمق استراتژيكي را براي كشور تامين كرده باشيم
  

  سياه نمايي و بحراني جلوه دادن كشور
گرايي از  بودن شرايط كشور، بدنبال حذف گفتمان اصول القاء بحراني از كانون فتنه

اين كانون و بازيگران صحنه بر اين باور . نژاد بود طريق القاء عدم كارآمدي احمدي
بودند شرايط كشور از نظر داخلي و خارجي بحراني است كه علت اصلي آن نوع نگاه 
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خرداد و  هاي دوم در همين ارتباط با القاب برخي از چهره. نژاد است و مديريت احمدي
  .ردندكميكشاندن به صحنه آنها اهداف خود را دنبال 

م به ياس و ايهآمد« ،»مدماس خطر كردم كه آاحس«ايي با طرح جمالتي محسن رض
 ،».ور ايجاد نمي شوددولت تغيير نكند هيچ تحولي در كشاگر « ،».دي پايان دهيمناامي

 ،»نگران حركت كشور به سمت پرتگاه هستم« ،».كشور گرفتار مديريت ناتوان است«
تمام توان خود را در اين زمينه  ....و » .ظرفيت مديريت در كشور كوچك شده است«

صرف نمود و نقش مهمي را در اين خصوص ايفا نمود تا وانمود كند كشور در حالت 
  .بحراني به سر مي برد

اين در حالي بود كه مقام معظم رهبري بارها در اين زمينه بر خالف نظر او و ساير 
ادعاي بحراني بودن وضعيت كشور عادي است و كساني كه «: كانديداها فرموده بودند

  »!آن را مي كنند يا نادانند يا خائن
او اولين . البته نقش هاشمي رفسنجاني در آغاز و مديريت اين پروژه بي بديل بود

كسي بود كه دم از بحراني بودن وضعيت كشور زد، و به پيروي از وي افراد ديگر به 
چنانچه . را ادامه دادند خوبي او را در اين عمليات رواني ياري رسانده و اين پروژه

در اين چهار سال به قهقرا رفتيم و راه « : موسوي نيز در دانشگاه آزاد رودهن مدعي شد
  ».را گم كرديم
كنم كه تداوم  اينجانب صراحتاً اعالم خطر مي«: گويد موسوي همچنين مي ميرحسين
   ».شود اي به آشفتگي العالج در نظام مديريتي منجر مي چنين رويه
در دولتهاي آقايان «: فتگميس موسوي همچنين علت آمدنش را چنين مهند

  »!هاشمي و خاتمي خيالم راحت بود اما در اين دولت احساس خطر كردم
   1»دولت نهم دورنماي اقتصادي كشور را تيره كرده است «: ميرحسين موسوي

ميرحسين موسوي طي سخناني در جمع اقشار مختلف مردم اصفهان در مسجد سيد 
كرد كه سياستي كه طي آن كشور اقتصاد ضعيف داشته باشد، توليد در  تأكيداين شهر، 

مقابل بازارهاي خارجي تحقير شود و كشاورز نتواند محصوالتش را بفروشد، در جهت 
  .خواهند عظمت ايران نيست و مردم اين سياست را نمي
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-مينان آزادي واهيم، براي جواخميما براي دانشگاه، آزادي «: ميرحسين موسوي
واهيم از يك دولت انتظامي به سمت يك دولت خدمتگزار حركت خميواهيم و خ

   1»واهيم بگوييم بين ملت و دولت نزديكي و اعتماد بايد باشد نه بدبينيخمي. كنيم
ها به اين نتيجه برسند  اميدوارم همه بزرگان و شخصيت«: گفت سيدمحمدخاتمي مي

نه به نفع انقالب است نه به نفع اسالم و نه به نفع  كه راه و روشي كه امروز هست،
مردم؛ اگر بر سر اين موضوع به اتفاق نظر دست يابيم زمينه براي حضور و كار و 

   ».خدمت فراهم است
   2».االن نه معلم، نه كارگر، نه دانشجو و نه استاد امنيت ندارند«: مهدي كروبي گفت

من اسم « : زب مشاركت اظهار داشتتاج زاده عضو ارشد سازمان مجاهدين و ح
در زمان شاه هيچ محدوديتي . امشاهنشاهي اسالمي گذاشته] اشاره به دولت نهم[اينها را 

اسالمي  "گابن"نداشتيم قرار بود ايران، ژاپن اسالمي شود، امروز به  ايهدر هيچ زمين
ار ديگر راي بياورد ود كه اگر آقاي احمدي نژاد برميو اكنون ايران به سمتي . مايهرسيد

  3»!مي شودالبعيد نيست ايران زيمباوه اس
در «: زاده همچنين در جمع اهالي جهرم در تاالر ارشاد جهرم گفت مصطفي تاج

  4» شد اين آزادترين كشور دنيا است؟چهار سال گذشته دانشگاه ما پادگاني اداره مي
 ايهران به باشگاه هستدر مقابل اين سخنان طرفداران آقاي احمدي نژاد پيوستن اي

ماهواره اميد  هاي بنيادي و نانوتكنولوژي و ارسالهاي كشور در سلولجهان و پيشرفت
هاي مختلف پزشكي و موارد مختلفي از اين دست را نشان به فضا و كشف دارو

پيشرفت كشور اعالم مي نمودند كه البته كمتر مورد پذيرش منتقدان و مخالفان دولت 
   .رفتگميقرار 

رمضان زاده ديگر عضو حزب مشاركت نيز اتهامات ديگري را متوجه دولت مي كند 
  :ويدگميو 
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 دولت نهم هيچ اعتقادي به كار كارشناسي نداشته و بي برنامه ترين دولت بعد از«
و  81سال تالش كنيم شايد به وضع موجود در سالهاي  20اگر . مار ميرودانقالب بش

  »!برسيم 82
مشكالت فزاينده سياسي، «: عضو ارشد حزب همبستگي گفتيداهللا اسالمي 

اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آينده را در خطر قرار داده و ما با خطر بي توجهي به 
  1».هستيم مواجه عوام فريبي و سطحي نگري ،مباني برنامه ريزي

دولت «: فيض اهللا عرب سرخي، عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين نيز گفت
  2».هددميه وار منابع را هدر نهم ديوان

هاي عمليات رواني در ين محورنمايش بي برنامگي در دولت كه يكي از مهمتر
هاي تبليغاتي مخالفان احمدي نژاد بود اقدام مهمي بود كه طي آن سعي در ناكار فعاليت

  .آمد جلوه دادن احمدي نژاد داشتند
جمالتي كه . بري قرار داشتي رههاياينگونه سخنان در تقابل جدي با موضع گير

من حرفهايي را كه مخالفان شما و منتقدان با «: دقيقاً عكس مخالفان دولت نهم بيان شد
انصاف و بي انصاف شما در زمينه كارشناسي نشده بودن كارهاي دولت ذكر ميكنند، 
هيچ جدي نميگيرم و آنها مالك قضاوت من نيست؛ چون مي بينم كه يك جاهايي 

  ».يردگميشناسي بسيار خوبي هم انجام كارهاي كار
اگر احمدي نژادي رأي بياورد بايد چادر به سر از «: كالنتري، وزير سابق كشاورزي

   3».كشور فرار كنيم
جالب آن كه در يكي از نشريات وابسته به ستاد موسوي، فضاسازي خطرناك از 

به «كلمه هشدار البته ) هشدار ميرحسين(وضعيت و موقعيت كشور با تيترهاي ويژه 
» نامه ميرحسين موسوي خطاب به رهبر انقالب«و سوتيتر ذيل اين تيتر » رنگ قرمز

  4.بازتاب ويژه داده شد) متعلق به ستاد موسوي(توسط روزنامه انديشه نو  
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ما گروهي از نويسندگان كه براي كودكان و نوجوانان عزيز اسالمي مي نويسيم از «
و همه ... دكان و نوجوانان ميهن از همه مادران و پدرانسردل نگراني، براي فرداي كو

  1».بدهند... رأي خود را به... هنرمندان و 
موسوي الري با  »چرا صدقه را مبناي توسعه و رفاه مردم قرار داديم«: موسوي الري

توجه داشته باشيم با «: اشاره به توزيع مبالغ نقدي از طرق مختلف به مردم گفت
توان مشكل معيشتي  عنوان يارانه و يا اسامي ديگر در طول سال نمي پرداخت مبلغي به
هاي صنعتي كشور  اين بودجه كالن را بايد صرف توسعه زيرساخت. مردم را حل كرد

اي را به انجام  ها، كار ريشه قرار داد تا با ايجاد اشتغال و بستر مناسب براي كارآفرين
   2».فاه مردم قرار داديمبرسانيم؛ چرا كه صدقه را مبناي توسعه و ر

 در. وردخميها در فيلم تبليغاتي ميرحسين موسوي به چشم ترين نمونهبيكي از جال
هاي مادري از بابل كه در غم هايي از سفر موسوي به مازندران و اشكصحنه«اين فيلم 

   3.از مشكالت مناطق شمالي را بازتاب داد ايهنمون» ريستگمياعتياد و بيكاري فرزندان 
هرچند بعدا معلوم شد كه اين صحنه ساختگي بوده و آن زن توسط مجيد مجيدي 

البته بايد گفت حتي اگر اين . گرفته شده است به كار) كارگردان فيلم تبليغاتي موسوي(
دهي به افكار مخاطب فيلم ساختگي نباشد در آن نوعي تاكتيك القايي در راستاي جهت

  .مشهود بوددر جهت سياه نمايي وضع موجود 
. حسين موسوي بود رنمايي برنامه تلويزيوني ميهاي خط سياهترين جلوهيكي از مهم

توجه به برخي عبارات او . او در اين برنامه تالش كرد اوضاع را نابه سامان جلوه دهد
  :مويد اين معناست

ام نه تنها مشكالت آنها حل نشده است  بنده در هر استاني كه حضور پيدا كرده«
  4».اند هاي توخالي سرگرم كرده هاي سطحي و وعده لكه مردم را با پروژهب
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ها محروم بوده و تنها متحجرين در پشت  دولت نهم از پشتيباني دانشگاه«
اند و طي اين چهار سال شاهد بوديم كه هركس  آرايي كرده هاي غلط آن صف سياست

  » .گرفت قرار ميكرد به شدت مورد عتاب مديران  اقدام به طرح فكري نو مي
بنده هنگامي كه در مسجد ساوه قصد صحبت داشتم، ديدم كه بيشتر قشري كه در «

آن مسجد بزرگ با وجود فشردگي دور هم جمع شده بودند، قشر كارگري بودند كه از 
گذارها گاليه داشته و طبيعي  حقوق معوقه و اخراج ناراحت بودند و برخي از سرمايه

بنده خطاب به آنها گفتم كه خود . صباني باشنداست كه در اين شرايط ع
گذارها نيز به دليل روشن نبودن فضاي كسب و كار در كشور متضرر شده و  سرمايه

. اند يعني هم كارفرمايان و هم كارگران دچار مشكل شده. امكان كسب و كار ندارند
ا كه دود آيد؛ چر كوچكي به شمار نمي  اصلي ملت ماست و مساله  اين مسايل، مساله

داد باز هم  اگر تنها اين موضوع رخ مي. رود اين مساله فقط به چشم يك كارگر نمي
  ».يك مشكل بزرگ بود

اكنون شاهد آن هستيم كه بسياري از كارخانجات و بخش خصوصي ما با «
ورشكستگي روبرو است و در حاليكه خود ظرفيت توليد محصوالتي چون قند و شكر 

شود كه فلج شدن بخش  زيادي از اين اقالم وارد كشور ميرا داريم، ساالنه حجم 
  ».خصوصي و كشاورزي را به همراه دارد

ردد كه موسوي در اين جمالت با كلي گويي بدون ذكر مصاديق دقيق گميمشاهده 
ند، خط سياه نمايي را كميو يا با به كار بردن جمالت احساسي و غير علمي تالش 

  .پيش برد
هاي تبليغاتي اطالعاتي و امنيتي توسط كانديداها و دستگاه القاء فضاي نظامي،

جريان فتنه، در جهت ايجاد فضاي استرس زا و ترس آور، از ديگر اهداف عمليات 
رواني مخالفان بود، كه در قالب الفاظ، كلمات و تعابير مستقيم و غيرمستقيم به مخاطب 

است و همچنين برداشتن  هايآزادي بيان، قلم و انديشه حق نسل سوم« :دشميمنتقل 
  1»فضاي امنيتي حق اين نسل است

كه با هدف جلوگيري از مفاسد (هاي ارشاد ناجا همچنين موسوي از مسئله گشت
و . حداكثر بهره برداري تبليغاتي را نمود) اخالقي اجتماعي در جامعه شكل گرفته بود
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ر بود آراء بخشي از او اميدوا. مدعي شد در صورت پيروزي آنها را جمع خواهدكرد
  .اقشار نامقيد به ضوابط شرعي با اين ترفند در سبد او خواهد ريخت

ميرحسين موسوي در اولين كنفرانس مطبوعاتي پس از اعالم كانديداتوري در پاسخ 
شما نخست وزير دوراني بوديد كه «خبرنگار روزنامه اعتماد كه از او پرسيد  سؤالبه 

هاي ئيس جمهور شويد با طرح امنيت اجتماعي و طرحاگر شما ر. بگير و ببند بود
  1».نمكميگشت ارشاد را جمع «: پاسخ داد» نيد؟كميمشابه چگونه برخورد 

   2»با حجاب سركوبگرانه مخالفم«: نيز اعالم كرد -همسر موسوي –زهرا رهنورد 
رهنورد همچنين در همين مقطع در نوشتاري در روزنامه اعتماد ملي ضمن 

طرح امنيت اجتماعي را  ،از رئيس جمهور آينده براي رفع تبعيض و نابرابريدرخواست 
به عنوان نمونه بارز دخالت در زندگي « :برد و نوشت سؤالهم صدا با موسوي زير 

هايي كه وجدان عمومي زنان فردي و ايجاد فضاي ارعاب و خشونت و يكي از آسيب
شني از نظام اجرايي و حقوقي ايران كشور را متأثر و متألم نموده و چهره و تصوير خ

  ».هاي امنيتي و اخالقي استدر مجامع بين المللي ارائه نموده گشت
  القاي نا امني  و عمليات تروريستي 

جنگ تمام عيار مخالفان دولت از عرصه  ،همزمان با نزديك شدن به روز انتخابات
مليات تروريستي تبليغات به عرصه نظامي هم كشيده شد ودربرخي ازمناطق كشورع

درهفتم خرداد . وكشتار هموطنان وحمله مستقيم به ستادهاي رييس جمهورشكل گرفت
شهر  "علي بن ابيطالب "ماه تروريستهاي مخالف نظام اسالمي با انفجار بمب در مسجد 

نفراز هموطنان نمازگزار را شهيد و بالغ 20زاهدان باتخريب بخشهايي از مسجد بيش از 
را كه در بين آنان ازكودك چهارساله تا زنان و افراد سالخورده ديده بريكصدنفرديگر 

همزمان با اين عمليات سه نفر ناشناس با حضور در مقابل . مي شدند مجروح نمودند
نژاد در خيابان سعدي زاهدان و در جنب مسجد  يكي از ستادهاي دكتر احمدي

كرده و پس از پاره كردن اقدام به فحاشي و توهين به رييس جمهور ) ع(النبي عترت
افراد ناشناس پس از درگيري لفظي، اقدام . تصاوير وي با اعضاي اين ستاد درگير شدند
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به تيراندازي به سمت حاضران در محل كرده و سه نفر از جمله يك كودك دو ساله را 
  . از ناحيه دست و شكم مجروح كردند

امام جمعه اهل » بدالحميدمولوي ع«درهمين رابطه قابل ذكر است كه شايعه ترور
علي "تسنن زاهدان ؛ پس از اظهارات وي در محكوميت عمليات تروريستي در مسجد 

كه بالفاصله استاندار سيستان و بلوچستان . شهر زاهدان برسرزبانها افتاد  "بن ابيطالب 
 .اين خبر را تكذيب كرد

هيچيك از  بديهي است حركتها و اقدامات تروريستي صورت گرفته مورد رضايت
كانديداها نمي باشد؛ اما القاي نا امني وايجاد هرج ومرج در كشور آنهم در ايام 
حساسترين انتخابات ملت ايران در طول سي سال گذشته ؛ تاكتيكي است كه بيگانگان 
مخالف دولت نهم جهت شكست گفتمان امام و انقالب در انتخابات پيش رو در پيش 

آمريكا فرانك لوتنبرگ كه از طرفداران  "نيوجرسي "ت سناتور دمكرات ايال. گرفتند
نژاد در  اگر احمدي: سرسخت رژيم صهيونيستي در كنگره اين كشور است، اعالم كرد

خرداد شكست بخورد، ما بايد جشن  22انتخابات رياست جمهوري ايران در روز 
: دامه دادفرانك لوتنبرگ در مصاحبه با روزنامه صهيونيستي جروزآلم پست ا. بگيريم

  . حتي اگر يكي بدتر از احمدي نژاد سر كار بيايد، ما بايد جشن بگيريم
  

  ايهمظلوم نمايي رسان
هاي داخلي و خارجي و دسترسي به منابع جريان فتنه علي رغم برخورداي از حمايت

وسيع مالي كانونهاي مافيايي، در جهت كسب آراي بيشتر دست به مظلوم نمايي در 
  .حوزه رسانه زد

ميرحسين موسوي در اولين برنامه تلويزيوني خود مدعي ممنوع التصوير بودن خود 
امكان نداشته از  68هاست پس از اتمام وظايفم در دولت، از سال  گرچه مدت«: شد

ملي گرد هم باشيم و با هم صحبت كنيم كه البته اين موضوع به دليل   طريق رسانه
د داشته است، با اين وجود در اين مدت بنده محدوديتي است كه براي تصوير بنده وجو

ها، كوچه، خيابان، روستاها، شهرها،  به هيچ وجه از شما دور نبوده و با شما در مغازه
ها بوده و  هاي عظيم و در فراز و نشيب ها و راهپيمايي ها، كوهپيمايي مساجد، كارخانه

  ».حضور داشتم
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در طول بيست  ايهز عرصه رسانحال آن كه بعدا روشن شد كه دور بودن موسوي ا
در اين راستا حمالتي نيز به رسانه ملي صورت !سال به دليل بي ميلي خود او بوده است

  .گرفت
عملكرد صدا و سيما «: احمد پورنجاتي رئيس كميسيون فرهنگي مجلس ششم گفت

در اين مقطع زماني مساله اين است كه   "در جهت منافع يك جريان سياسي است 
ا جامعه را از فضاي مقدماتي انتخابات دورنگاه داشته، گويي در اين كشور صداوسيم

روز ديگر انتخاباتي برگزار شود كه مطابق گفته متوليان نظام  50قرار نيست نزديك به 
احمد پورنجاتي كه عملكرد صداوسيما در آستانه انتخابات . "بايد پر شور نيز باشد 

ت منافع يك جريان سياسي قلمداد كرد، از رياست جمهوري دهم را سياسي و در جه
شوراي نظارت برعملكرد صداوسيما و مجلس شوراي اسالمي خواست تا در راستاي 
دفاع از حقوق ملي در اين زمينه به رسالت خود عمل و بيش از پيش در جهت اصالح 

  1 ».روند امور در اين رسانه اقدام كنند
بداري را ادامه دهد شيوه جديدي صداوسيما جان«: رييس ستاد موسوي نيز گفت

هاي  رييس ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي با انتقاد شديد از حمايت» كنيم اتخاذ مي
يكسويه صداوسيما از اتخاذ مواضع جديد توسط ستاد موسوي در صورت ادامه روند 

رحسين ژاد رييس ستاد انتخاباتي مي ن دكتر قربان بهزاديان. جانبدارانه رسانه ملي خبر داد
از ابتدا ": موسوي عصر شنبه در يك نشست مطبوعاتي در جمع خبرنگاران اعالم كرد

ايم هر ايراني يك ستاد يعني هر شهروند توان ايجاد ستاد انتخاباتي براي ميرحسين  گفته
موسوي را دارد كه بدين ترتيب نوعي فعاليت گسترده و خودجوش را در جامعه 

  2».كنيم ساماندهي مي
ري هم در تيتر خود از اول شدن موسوي خبر داد و در قالب پروژه مردم ساال

بلندگو هم قطع بشه، موسوي اول «: مظلوم نمايي با حروف بسيار درشتي نوشت
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ميرحسين موسوي با انتقاد « :تيتر اول همين روزنامه در يك روز بعد چنين بود 1».ميشه
  2».ابات سكوت كرده استنسبت به عملكرد رسانه ملي، صدا و سيما در قبال انتخ

سايت كلمه متعلق به موسوي نيز در جهت پيشبرد تاكتيك مظلوم نمايي چنين 
هاي زير را از طرف او به هر كسي كه لطفا پيام. مهندس موسوي رسانه ندارد«:نوشت

   3».دسترسي داريد دراولين فرصت برسانيد
ش شديد آراي پس از برگزاري مناظره ميان احمدي نژاد و موسوي كه به ريز

موسوي انجاميد، طراحان تبليغاتي جريان فتنه به رويكرد انگيزش تعصبات اخالقي 
خانم زهرا رهنورد توسط  آموزشي بدين ترتيب كه نشان دادن پرونده. روي آوردند

پرسنلي سياه سفيدي در گوشه آن بود، در مناظره را خالف  4×3احمدي نژاد كه عكس 
ن كه موسوي از اولين روزهاي تبليغاتي اش دست در حال آ. اخالق قلمداد كردند

هاي شهر مملو از عكس و سخنراني مي نمود و  خيابان ندست همسرش اقدام به گرفت
  .پوسترهاي رنگي بزرگ حاوي عكس او و رهنورد بود

در  Xكميته «شد بر همين اساس بود كه آن روزها در برخي محافل خبري شنيده مي
اتي و تداوم جنگ رواني خود درصدد است با انتشار عكس جديدترين اقدام تبليغ

- حجاب همسر اين كانديدا و منتسب كردن آن به رقيب انتخاباتي وي، حداكثر بهره بي
اين اقدام در قالب پروژه مظلوم نمايي . برداري تبليغاتي را با رويكرد تخريب دنبال كنند

  4».ريزي شده استو نمايش عصبانيت رقيب از اقبال به اين كانديدا طرح
گفتني است همسر اين كانديدا، در زمان تحصيل خود در خارج از كشور، با ظاهر و 

البته وي بعدها با حجاب شد و در . شد پوششي غيراسالمي در مناظر عمومي ظاهر مي
حجابي به حجاب رسيديم و اين را خاطرات خود عنوان كرد كه در اوج جواني از بي

دانم كه چه چيز ارزشمند و دوست داشتني را  راي همين ميب. دانم لطف الهي مي
  .ام انتخاب كرده
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  اتهام دروغگويي
 بيني شكست؛ مخالفان وكانديداهاي متحد بر عليه دكترها و پيشنتايج نظرسنجي

تاكتيك جنگ رواني انكار را  ،احمدي نژاد را بر آن داشت تا براي رسيدن به قدرت
از تزهاي فلسفي سوفسطايي  ايهكتيك كه بر پايه مجموعبر اساس اين تا. بكار گيرند

انكار تمامي  است؛ فنون ارتباطات استوار همراه با راهبردهاي روانشناسي اجتماعي و
منفي با بر چسب دروغ قادر خواهد بود دست رقيب  هاي مثبت وها اعم از پديدهپديده

  . هاي دور و نزديك ببنددرا در هر امري در آينده
دروغگويي به رييس دولتي كه عملكرد او طي چهارسال بر آحاد ملت  برچسب

منفي در آراي او در انتخابات بگذارد؛  تأثيرتوانست آشكار و عيان بود؛ ضمن آنكه مي
 و قادر بود شكست حتمي آنان را با اين راهكار توجيه نموده و پوشش مثبت دهد

  . نتايج باز بگذارد دست آنان را براي اعتراض پس از انتخابات و اعالم
 مدرك و كنند؛ هرگونه دليل ورا متهم به دروغگويي مي ايهوقتي فرد يا مجموع

 با ترديد جدي افكار ايهزمين هر نفي دروغ منتسب در سندي براي اثبات صداقت و
  . عمومي مواجه خواهد شد

مردم از  هاي جريان فتنه اعتماد زداييترين راهبردهاي تبليغاتي رسانهمؤثريكي از 
-مي» دروغ گويي«در قالب اين پروژه احمدي نژاد متهم به . شخص رئييس جمهور بود

  .فترمي سؤالشد و بر همين مبنا تمامي ادعاها و دستاوردهاي دولت زير 
آراي ميرحسين موسوي بخاطر فريب  بسياري اعتقاد بر اين دارند بخشي از

تجربه توسط همين تاكتيك دروغ  برخي گروههاي كم ويژه جوانان وه افكارعمومي ب
طلبان سوي كانديداي اصالح واقع يك دروغ بزرگ يعني نسبت دادن دروغ از بود؛ در

اعتبار ساختن رقيب و جلب اعتماد عمومي باعث گرديد تا بخشي از آراي جهت بي
كانديداي محبوب ملت نزد برخي اقشار اجتماع ريزش پيدا كند؛ كه اگر اين انتساب 

بيش آراي دكتر احمدي نژاد از  شايد نبود) نيازمند تعقيب قضايي استالبته  كه(دروغ 
  .دشمياز اين نيز 

براساس اين راهبرد همه مرتبطين، مبلغين و هواداران اين كانديدا با پيروي از اين 
و مداوم خود را به موضوع دروغگو بودن احمدي نژاد و  مؤثرتاكتيك يكي از اقدامات 
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بر اين منوال بود كه وقتي در . كنندها و اقداماتش معطوف ميهدروغ بودن برنام
تجمعات تبليغاتي طرفداران اين كانديد حضور مي يافتي و يا آنان با طرفداران احمدي 

: بر زبانشان فقط يك عبارت به صورت پي درپي جاري بود. شدندنژاد مواجه مي
  ...دروغگو، دروغگو، دروغگو

هاي شد كه يكي از تئوريسينل خبري شنيده ميهمان روزها در برخي محاف
به موسوي سفارش كرده بود در رابطه با احمدي نژاد آن  -سعيد حجاريان –اصالحات 

قدر كلمه دروغگو را به كار ببر؛ كه وقتي احمدي نژاد؛ به مردم گفت ماست سفيد 
  !است، باور نكنند

كنند، فراوان استفاده مي ها به طورالبته تاكتيك قديمي دروغ كه هنوز هم رسانه
عمدتاً براي مرعوب كردن حريف و يا حتي براي مرعوب كردن افكار عمومي مورد 

- بدين معني كه پيامي را كه به هيچ وجه واقعيت ندارد، بيان مي. گيرداستفاده قرار مي
دروغ هرچه بزرگتر باشد، باور آن براي : گويدمي) وزير تبليغات هيتلر(گوبلز «. كنند
  1. »تر استدم راحتمر

ها، مقاالت و حال خارج از فضاي تبليغات ميداني و خياباني، اظهارنظرها، مصاحبه
البته آنچه در ادامه ! ها، نخبگان، و خود كانديداها خواندني استهاي شخصيتگفته
ناچيز از هزاران مطلب نوشته شده، گفته شده و نشر و پخش شده  ايهآيد فقط شممي

  .باشدي مكتوب، ديداري، شنيداري، اينترنتي داخلي و خارجي ميهادر رسانه
ايتي از پيامبر اعظم در رو. دروغ در جامعه اسالمي يكي از منفورترين گناهان است

گاه من هيچؤمن باشد اما مؤتواند ممي شخص بخيل، ترسو و زناكار«: تآمده اس) ص(
   ».دروغگو نيست

من و متعهد، نسبت دروغگو بودن داده ؤم اما بدترين حالت اين است كه به شخصي
تمام توان خود را به كار گيرند تا او را در اذهان جامعه به عنوان دروغگو  ايهشود و عد

  .مطرح نمايند
آنها در . رقيب احمدي نژاد در انتخابات بودند 3البته مجري اصلي اين تاكتيك 

له را به احمدي نژاد أتا اين مس هاي تلويزيوني تمام توان خود را به كار گرفتندمناظره
  .نسبت دهند

                                                 
  1382: سلطاني فر، محمد و شهناز هاشمي، پوشش خبري، انتشارات سيماي شرق، تهران -  1
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را از آقاي احمدي  هايها و بي نزاكتمن زماني كه اين دروغ«: محسن رضايي گفت
  1».نژاد ديدم، حرف خود را پس گرفتم و هيچ جايگاهي براي او در دولتم قايل نيستم
مستمر اين البته تاكتيك از مدتها قبل آغاز شده و توسط اشخاص مختلف به طور 

  .دشميمطرح 
در اجراي اين پروژه از طرفي عباس عبدي عضو فعال ستاد كروبي نقش داشت و 

  ».احمدي نژاد عوام فريبي ميكند«: در مصاحبه با روزنامه اعتماد ملي اينگونه گفت 
از سوي ديگر تركان معاون سابق وزير نفت و از نيروهاي تكنوكرات و باسابقه اين 

تخلفات اداري از مقامش بركنار شده بود، مصاحبه كرده و مدعي  وزارتخانه كه به جرم
نقل اين اظهارنظر زماني » .تمام آمارهاي ارائه شده نفتي دولت غير واقعي است«: شد

اد در دميجالب است كه مشخص بود آمارهايي كه تركان از دروغ بودن آنها خبر 
  .ده استشميشر دوران مسئوليت او و توسط مجموعه ي تحت مديريت وي منت

  :هر روز جريان فتنه بود ايهعالوه بر اين اتهام دروغگو بودن بخشي از خوراك رسان
خداوند به مهندس موسوي كمك كرد كه آمارهاي دروغ احمدي نژاد را در كمتر «

   2».دقيقه برمال كند 10از 
 اميدواريم با حضور گسترده مردم ايران و آذربايجان هرچه سريعتر عمر دولت«

  3. ».دروغ به پايان برسد
اين احساس به وجود آمده كه آقاي موسوي به اين نتيجه رسيده بود كه اگر «

بنابراين بايد آمارهايي كه . شودها را منعكس نكند حمل بر ضعف نفس ميواقعيت
رئيس جمهور به دروغ به خورد مردم داده بود را ملموس و حتي به زبان عاميانه براي 

 ها وگويد همه قيمتتي به نظر من ايشان بايد به رئيس جمهور كه ميگفت حمردم مي
گفت كه در دولت شما غير از آبروي نظام و كرامت انساني تورم پائين آمده است مي
  4».چه چيزي ارزان شده است

                                                 
  2، ص219محسن رضايي، انديشه نو، ش  -  1
  2، ص81حميدرضا جاليي پور، كلمه سبز، ش  -  2
   1388/ 13/3سخنراني در تبريز، سايت قلم نيوز  ،مصطفي تاجزاده -  3
  2، ص 81يان ارثي، كلمه سبز، ش ك -  4
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موسوي همچنين در سخنان خود حقيقت تلخ و تأسف آوري را براي ايرانيان عيان «
اخالقي براي حفظ قدرت و دان نهم به دروغ و بيمرساخت و آن تمسك دولت

  1».موقعيت خود بود
  2».سه دروغ ديگر احمدي نژاد تكذيب شد«
گوها شايد دروغ. گويند تا قوه مجريه را در اختيار گيرندمثل نقل و نبات دروغ مي«

روبه روي ملت  توانمي. وندرميچند صباحي صاحب قدرت شوند، اما به بهشت ن
ها را رديف كرد و و بي وقفه و مكث، و در نهايت اعتماد به نفس، دروغ ايران نشست

روي به راي ملت ايران را با نيرنگ و فريب از آن خويش نمود اما اين ره كه مي
چشم در چشم ملت ايران دوخت و بي هيچ شرم و حيا  توانميهيچستان است و 

   3».ها را از سخنان كذب آكنددروغ رديف كرد و قافيه
سيد محمد خاتمي نيز در سوي ديگر بازي دائماً سعي در دروغگو جلوه دادن 

خرداد اظهار  4او در مصاحبه با سايت ياري در تاريخ . دولت احمدي نژاد داشت 
  ».اطالعات نادرست به مردم داده مي شود«: داشت 

 ها شعار حاضرين بعد ازهاي جريان فتنه گزارش دادند در يكي از همايشروزنامه
   4».واهيمخميدولت دروغ ن« :ما اين بود -صحبت خاتمي

. ي مير حسين موسوي قرار داشتاما نقش اصلي در اجراي اين پروژه بر عهده
داشت و در  تأكيدها و مناظرات خود بر اين مساله بيانيه ،هايموسوي در تمامي سخنران

  .جستبهره مي ايهاثبات آن از هر شيو
ايران را از دست « : فتگميدارانش در شهر بجنورد موسوي گاه در جمع هوا

  ».همدميگويان نجات دروغ
هاي دروغ ندهد تا اپيدمي دروغ حل شود دولت وعده«: اشتدميو در بومهن اظهار 

  ».و آمارهاي درست را اعالم كند
  :دشميو البته گزاره اتهام دروغگويي به طور متناوب از سوي او تكرار 

                                                 
  3، ص 81محسن آرمين، كلمه سبز، ش  -  1
  81/3/88، 71تيتر روزنامه كلمه سبز، ش -  2
  13، ص81/3/88، 71مرتضي كاظميان، كلمه سبز، ش -  3
  8، ص81/3/88، 71كلمه سبز، ش -  4
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   1».واهيمخميدروغ و تحجر ايراني دور از «
هم تا ايشان سه برابر من اينجا صحبت كنند و هر دروغي كه دميمن تمام وقتم را «
اسم . يردگمياش را نويد هيچكس يقهگميوقتي ايشان اينجا دروغ . واهند بگويدخمي

   2».ايشان مملكت را به جايي كشانده است كه پر از دروغ و نفاق است... كسي را نبردم
   3».مردم با پديده شگفت آور دروغ روبه رو هستند«
   4».نندكميمردم فضاي دروغ و فريب را عوض : موسوي«
  5».بدترين فساد، دروغ گفتن به نام دين است: ميرحسين موسوي«

  : البته هاشمي رفسنجاني نيز در نامه خود به رهبري گزاره اتهام دروغگويي را مطرح كرد
يي بودندكه هايو خالفگوي هايداخل و خارج ناظر دروغ پردازها ميليون نفر در ده«

برخالف شرع و قانون و اخالق و انصاف، افتخارات نظام اسالمي مان را نشانه گرفته 
ها ها، دروغهاي زشت و گناه آلودي مثل تهمتاگر نظام نخواهد يا نتواند با پديده... بود

   6»...خورد كندي مطرح شده در آن مناظره برهايگويو خالف
با تمام توان توسط دستگاه تبليغاتي جريان فتنه پيگيري » دروغگويي«استراتژي اتهام 

شد به طوري كه يكي از كليدي ترين محصوالت جنگ رواني جبهه ي مخالفان 
 ايهدر همين زمينه توليد و در سطح بسيار گسترد» سياسي 90«احمدي نژاد با عنوان 

  .توزيع شد
  

  مت انتخاباتتشكيك در سال
هاي مشاركت سياسي است كه آحاد مردم از طريق راهكارها و انتخابات يكي از جلوه

. نندكميضوابط قانوني تعيين شده، فرصت دخالت در سرنوشت خود و جامعه را پيدا 
پيش بيني الزامات اجرايي در قانون اساسي و قانون انتخابات، مديريت هوشمندانه و 

ي ملت شريف ايران باعث گرديده است كه در طول سه دهه هوشياري و حضور حماس
                                                 

  3، ص 21/3/88، 7802موسوي، مردم ساالري، ش  -  1
  3، شبكه 81/3/88وبي، جلسه مناظره موسوي و كر  -  2
  11، ص81موسوي، كلمه سبز، ش  -  3
  17/3/88تيتر اول ياس نو  -  4
  17/3/88اسرار در تيتر اول  -  5
  نامه سرگشاده حجت االسالم والمسلمين هاشمي به رهبري -  6
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يكي از موضوعاتي . گذشته بطور ميانگين هرسال شاهد يك  انتخابات در كشور باشيم
هاي از سوي محافل و رسانه كه همواره در آستانه برگزاري هر انتخاباتي، ترجيحاً

سياسي داخلي  از سوي برخي اشخاص و گروههاي خارجي  و معاندان نظام و بعضاً
مطرح مي شود، تشكيك در سالمت انتخابات و دامن زدن به شائبه تخلف در آن بوده 

اين فضا سازي و رفتار انتخاباتي مسموم از سوي دشمنان نظام و انقالب قابل . است
پيش بيني است اما طرح  و يا تكرار اينگونه مسايل از سوي عناصري از درون نظام 

  .مل بسيار داردأجاي ت
در جريان انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسالمي با هدف تشكيك در 

» ضرورت نظارت بين المللي بر انتخابات ايران«سالمت انتخابات، سناريويي با عنوان 
همگام با فضاسازي محافل خارجي، گروهك غير قانوني نهضت آزادي با . رقم خورد

حق دادخواهي در محاكم قضايي صالح ملي «بر اينكه  تأكيد، با ايهماد 6اي صدور بيانيه
شهروندان   ي المللي نيز در زمره حقوق شناخته شده هاي ملي و بين و جواز همكاري

» .شود المللي بر انتخابات محسوب مي ها نظارت بين ي اين همكاري از جمله. قرار دارد
عضو  متعاقب آن مصطفي تاج زاده،. خواستار نظارت بين المللي بر انتخابات شد

مشترك سازمان مجاهدين انقالب و حزب مشاركت بعد از ثبت نام در محل وزارت 
اميدوار هستيم كه در اين انتخابات «: كشور به ترديد در سالمت انتخابات پرداخته، گفت

ها بتوانند حضور داشته باشند و انتخابات چنان سالم برگزار شود كه كسي  همه گرايش
المللي براي نظارت بر انتخابات نباشد و اين امر صد درصد  به فكر دعوت از مراجع بين

المللي آيا حاضرند انتخابات  به عملكرد اصولگرايان بستگي دارد كه فارغ از نظارت بين
اين اظهارات بي اساس و مضحك كه براي همقطاران وي . »سالم برگزار كنند يا خير؟

موسوي الري، محمدرضا عارف نيز غير قابل تحمل بود با واكنش تند برخي از جمله 
  .روبرو شد... و

هايي از انتخابات كه اصالح طلبان در آن پيروز ادعاي بروز تقلب در دورهالبته 
تر نيز به آن پرداخته همواره وجود داشته است ولي گهگاه به طور مشخص اندهنشد

شتم، و به مقاله عباس عبدي بعد از انتخابات مجلس ه توانميبراي مثال . شده است
د، اشاره نمو 84كروبي بعد از دور اول انتخابات رياست جمهوري سال  مهدينامه 
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ود، و نه به منزله شميبدين ترتيب، ادعاي تقلب به منزله يك ادعاي مكرر محسوب 
  .يك توهم ناگهاني كه افراد را به آفت عملكردهاي شتابزده گرفتار كند

  تشكيك در سالمت انتخابات دهم
 ا هدف بي اعتماد سازي مردم ومشروعيت زدائي از نظام سياسي مستقرطرح تقلب ب

هاي تاريخي نماز جمعه ، در همين رابطه رهبر بصير انقالب اسالمي در خطبهانجام شد
هي دارند دائماً به گوشها مي  ،من اول فروردين در مشهد گفتم« :خرداد فرمودند 29

مي خواستند زمينه را آماده  ،تقلب شودتكرار ميكنند كه بناست در انتخابات  ،خوانند
گفتم اين حرفي را  كنند، من آن وقت به دوستان خوبمان در داخل كشور تذكر دادم و

نظام جمهوري اسالمي مورد .كه دشمن مي خواهد به ذهن مردم رسوخ بدهد نگوئيد
سي سال است كه نظام جمهوري  ،اين اعتماد آسان به دست نيامده اعتماد مردم است؛

سالمي با مسئوالنش، با عملكردش با تالشهاي فراوانش توانسته اين اعتماد را در دل ا
  ».دشمن مي خواهد اين اعتماد را بگيرد، مردم را دچار تزلرل كند.مردم عميق كند

برخي از جريانهاي سياسي، احزاب و فعاالن سياسي بدون توجه به  متأسفانهاما 
ناداربا دشمنان مرتباً بر توهم احتمال بروز هشدارهاي معظم له ودر يك همنوائي مع

  .در انتخابات دامن زدند مدركي تقلب آنهم بدون ارائه هيچ دليل و
وي در اين زمينه در . به اعتقاد برخي آغازگر اصلي اين عرصه آقاي هاشمي بود

فارش او تدارك ديده شده بود با بيان اين سهمايش سي سال قانون گذاري كه به 
بعيد است مردم ضد انقالب شوند، اما «: ساز اصلي شايعه ي تقلب شد سخنان زمينه

وند كه رأي شمياگر احساس كنند رأي آنها در سرنوشتشان بي اثر است و متولياني پيدا 
  ».وندشميآنگاه دلسرد  وانند،خميواهند خميآنها را هر جور كه 

را نسبت به ابعاد پنهاني  هااين جمله كه مفاهيم بسياري را در خود نهفته دارد، ذهن
واقعه روشن مي كرد و سايرين را جهت تداوم اين استراتژي راهنمايي كرد به طوري 

مردم انتخاباتي «: يز در همايش برج ميالد اينگونه موضوع را طرح كردـوي نـه موسـك
  ».واهند كه در آن بيم تقلب و دستكاري نباشدخمي
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ها به گري نيز طي نمود به طوري كه روزنامههاشمي اين استراتژي را در گامهاي دي
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درخواست وزارت كشور از  «: نقل از او تيتر زدند

  »ها را بسيار نگران كننده دانستشوراي نگهبان براي افزايش تعداد صندوق
  نقش بهزاد نبوي

را به صورت اجرايي  از چهرهاي كانون فتنه طرح ايهعد هالبته به دنبال طرح اين مسئل
يكي از اين افراد بهزاد نبوي عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين . دنبال نمودند

  . انقالب اسالمي ايران است
: ويدگميمحمد علي ابطحي مسئول دفتر رئيس جمهور سابق در اعرافات خود 

رح شد مط) توسط بهزاد نبوي(اولّين بار  76بحث تقلب در انتخابات در ايران از سال «
كه اصالح طلبان از آن زمان به بعد از اين صحبت خيلي استفاده كردند ودر اين 

  .انتخابات اخير هم اين بحث را بهزاد نبوي مطرح كرد
كليدي نبوي در سازمان مجاهدين انقالب ردپاي اين بحث در  با توجه به نقش

ند سال اخير سازمان مجاهدين طي چ. رددگميهاي اين سازمان نيز مشاهده بيانيه
  . مورد ترديد قرار داده است را سالمت تمامي انتخابات كشور كه در آنها ناكام ماندند

طي قطعنامه كنگره  87اين سازمان ماهها قبل از انتخابات نيز يعني در تير ماه سال 
  .شوددوازدهم موضوع تقلب را به نوعي مطرح 

اهدين انقالب اسالمي ايران از در بيانيه موسوم به بيانيه اعالم حمايت سازمان مج
نامزدي مهندس ميرحسين موسوي در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كه در 

 منتشر گرديد سازمان مجاهدين همسو با ضد انقالب و دشمنان صريحاً 21/1/88مورخ 
سالمت انتخابات رياست جمهوري دهم را  ،و با قطعيت اما بدون ارائه سند و مدركي

در بخشي از . ند كه تا اين لحظه قادر به اثبات ادعاي خود نبوده استكميي پيشاپيش نف
سالمت انتخابات به شدت به مخاطره افتاده است به طوري كه «: اين بيانيه آمده است

اعتمادي به آمارهاي انتخابات از جمعيت واجد حق رأي گرفته تا آراء  ديگر تقريباً
  ».وجود نداردشركت كنندگان و تا آراء كانديداها 
هشدار مجاهدين انقالب نسبت به خريد رأي در «در بيانيه ديگري تحت عنوان 
منتشر و آن را سومين بيانيه  28/2/88كه در مورخ  »انتخابات رياست جمهوري دهم
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 اندهانتخاباتي خود عنوان نموده است نويسندگان بيانيه در تطبيقي ناصواب سعي نمود
شاهي القاء مايشي و مشابه انتخابات زمان ستمفر) ره(امامانتخابات را بعد از رحلت 

شاهي در نقش حاكميت ستم«: ارددميدر اين رابطه بيانيه مذكور چنين اشعار . نمايند
هايي از اسامي نامزدهاي موردنظر و ابالغ آن  برپايي انتخابات نمايشي و تهيه فهرست

ر مسخ و بالموضوع شدن انتخابات به مجريان انتخابات نيز به عنوان عامل مهم ديگري د
متقلبانه و  هايبا تمسك مجريان به رأي سازي واقعي و آزاد غيرقابل انكار است كه نهايتاً

ها و منجر به بيرون آمدن نام همان افراد از صندوق دخل و تصرفهاي غيرقانوني، نوعاً
   ».شدتشكيل مجالس فرمايشي مي

در سالهاي پس از رحلت امام، در كنار تالش «: رددگميبالفاصله در ادامه تصريح 
برخي جريانهاي سياسي براي محدود كردن قدرت انتخاب مردم وتبديل انتخابات به 

انند قبل از مردم، فهرست دميكه در آن گروهي خود را محق  ايهانتخاباتي دو درج
تأسف بايد داوطلبان را براساس معيارها و ساليق فردي و جناحي غربال كنند و با كمال 

اذعان نمود اين تالش در برخي از ادوار اخير منجر به ايجاد انحراف در مسير تحقق 
   ».انتخابات واقعي در كشور شده است

با  ايهدر فاصله يك ماه مانده به برگزاري انتخابات، آقاي بهزاد نبوي در مصاحب
تكرار « بهواكنش اصالح طلبان ) رساني حزب مشاركت عپايگاه اطال(سايت نوروز 
: ندكميبا ادبيات جالب خود مشخص  در اين دوره از انتخابات را» احتمالي تقلب

يعني [ اما در انتخابات شوراهاي سوم و مخصوصاً مجلس هشتم اين اتفاق  :سؤال«
مكانيسم اجرايي شما . رخ داد] تقلب و جلوگيري از نظارت كانديداهاي اصالح طلب

اگر آن اتفاق رخ دهد، ديگر بايد گفت  :ت؟ پاسخبراي جلوگيري از تكرار آن چيس
به موضوعاتي اشاره نكنيد كه اصالح طلبان نمي توانند يا بنا . »اناهللا و انا اليه راجعون«

  1 »)خنده. (ندارند روش ديگري را براي احقاق حقوق خود انتخاب كنند
انت از آرا با صي«: ويدگميبا روزنامه ي اعتماد  ايهبهزاد نبوي هم چنين در مصاحب

  ».كه به ما رسيده در اين مقطع اجتناب ناپذيرمي نمايد ايهتوجه به اخبار نگران كنند

                                                 
  http://norooznews.ir/news/11848.php :88ارديبهشت  22گفتگوي سايت نوروز با بهزاد نبوي،  1
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با حضور  ايهآقاي كروبي در جلس«: ويدگميابطحي هم چنين در اعترافات خويش 
ديگر دوستان اصالح طلب اعالم كرد ؛ ما نبايد بر روي بحث تقلب در انتخابات 

اين كار اطمينان مردم سلب خواهد شد وديگر در انتخابات پافشاري كنيم چون با 
درهمان جلسه آقاي موسوي الري اعالم كرد در انتخابات رياست . شركت نخواهند كرد

  1».جمهوري تقلب قطعي است
بعد از اعالم كانديداتوري مهندس موسوي در ستاد ايشان «: ويدگميوي در ادامه 
هم محتشمي پور  هم آقاي موسوي و ،كردپور طرح تقلب را مطرح  آقاي محتشمي

نكته مهم  ،زمينه بسيار تندي در اين باره داشتند وكميته صيانت از آراء را تشكيل دادند
ميليون تقلب  3يا  2طلبان است بر اينكه بيش از  در اين زمينه عقيده داشتن تمام اصالح

نبايد فيتيله  كرد؛ ماها اعالم در جلسه بعد آقاي موسوي خوئيني. نمي شود انجام داد
  ».بحث تقلب در انتخابات را پايين بكشيم چون موقع جرزدن الزم مي شود

هاي بيگانه نيز هاي تشكيك در سالمت انتخابات در داخل، رسانهبال زمزمهنبه د
  .موضوع را پروبال داده و بر پروپاگانداي تبليغاتي افزودند

: ارددمينيوزويك در اين رابطه اظهار مازيار بهاري فيلمساز و خبرنگار هفته نامه 
- ميهاي غربي خط تقلب در انتخابات را حتي قبل از برگزاري انتخابات پيگيري رسانه«
اي با آقاي خاتمي اين سؤال را از ايشان پرسيدم وپس  ردند و بنده هم در يك مصاحبهك

قالب رنگي در از مصاحبه با ايشان مشاهده كردم كه جرياني مطابق با الگوي كالسيك ان
  »كشور دنبال مي شود

مازيار بهاري، در ادامه سخنان خود به نقش رسانه هاي غربي در طرح تقلب چنين 
رسانه هاي غربي از چند ماه پيش از برگزاري انتخابات خط تقلب در «: ندكمياشاره 

اگر زمينه چيني كردند كه  ايهانتخابات را در كانون توجهات خود قرار دادند و به گون
كانديداي مورد نظر آنان در انتخابات پيروز نشد اين حركت را يك كودتا در آراء مردم 

چندي قبل با يكي از مشاوران كانديداي مورد قبول غرب گفتگويي داشتيم . تلقي كنند
  ».كه ايشان هم اين نكته را مطرح كردندكه در كشور كودتا شده است
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در همين راستا آقاي موسوي قبل از اينكه «: بهاري در تكميل مطالب فوق مي افزايد
من ": نتايج انتخابات مشخص بشود طبق يك الگوي كالسيك انقالب رنگي گفتند

  »".غير از اين اعالم شود تقلب شده است ايهپيروز انتخابات هستم و هر نتيج
البته بايد اشاره كرد كه تشكيك در سالمت انتخابات با هدف ايجاد فضاي بي 

س و نااميدي در مردم نسبت به نظام و مسئولين، مخدوش كردن نظام أالقاء ياعتمادي، 
بردن ويژگي مردمي بودن نظام و مخدوش كردن  سؤالو سالمت و كارآمدي آن، زير 

د كه البته اين سناريو با شميحضور يا دلسردكردن مردم از مشاركت گسترده، دنبال 
  .حضور حداكثري ملت تا حدودي ناكام ماند

م معظم رهبري نيز در سخنان خود نسبت به اين توطئه دشمن كه توسط افراد مقا
ي الهي  انتخابات به فضل الهي و به حول و قوه«: د هشدار دادندشميداخلي اجرا 

ها در انتخاباتي كه دو سه ماه ديگر انجام  بينم بعضي من مي. انتخابات سالمي است
اين چه منطقي است؟ اين چه . شه كردناند به خد خواهد گرفت، از حاال شروع كرده

فكري است؟ اين چه انصافي است؟ اين همه انتخابات در طول اين سي سال انجام 
د ـاً متعهـاي رسم ر دورهـت در هـمسئوالن وق -در حدود سي انتخابات -تـه اسـگرفت
اند، و انتخابات صحيح بوده است؛ چرا  اند و صحت انتخابات را تضمين كرده شده
كنند؟ كه البته در ذهن  كنند، ترديد ايجاد مي كنند، مردم را متزلزل مي د خدشه ميبيخو

  1».مردم عزيز ما با اين حرفها ترديد ايجاد نخواهد شد
  :ايشان همچنين با تأكيد بيشتري خطاب به برخي نخبگان فرمودند

 آفريني ي باارزشِ تأثير حضور مردم و نقش ها همين است كه اين پديده يكي از دشمني«
ي كشور و مديريت كشور را در تبليغات خودشان نفي كنند يا نديده  مردم در اداره

آميزشان،  بارها و بارها در اظهارات صريحشان، در اظهارات كنايه. بگيرند يا انكار كنند
نه؛ انتخابات كشور ما از انتخابات اكثر اين . در انتخابات كشورمان خدشه كردند

ي مردم در  ، هم آزادتر است، هم پرشورتر است، هم انگيزهاسيدموكركشورهاي مدعي 
دشمن خدشه . انتخابات پرشور، انتخابات خوب، سالم. اين انتخابات بيشتر است

توقعي از  از دشمن انتظاري هم جز دشمني نيست؛ چه انتظاري هست؟ بي. كند مي

                                                 
  .1/1/88، )ع(در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا  -  1
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بينند؛  را دارند ميتوقعي از كساني است كه جزو اين ملتند؛ واقعيات  بي. دوستان است
گيرد، در عين حال، همان حرفي  بينند كه اين انتخابات چگونه سالم و متقن انجام مي مي

كساني كه با ملت ايرانند، : من انتظارم اين است! زنند زند، اينها هم مي را كه دشمن مي
ت ايران جزو ملت ايرانند، توقع دارند ملت ايران به آنها توجه كنند، اينها ديگر عليه مل

مرتب تكرار نكنند كه آقا اين . حرف نزنند و انتخابات ملت ايران را زير سؤال نبرند
انصافي  گويند؟ چرا بي چرا دروغ مي. انتخابات سالم نيست؛ انتخابات، انتخابات نيست

گويند؟ چرا اين همه زحماتي را كه اين ملت و مسئولين  كنند؟ چرا خالف واقع مي مي
گيرند؟ چرا؟ چرا ناسپاسي  ي متمادي متحمل شدند، نديده ميدر طول اين سالها

آمد،  در مواردي كه شبهاتي پيش مي. هاي گذشته سالم بوده كنند؟ انتخابات در دوره مي
در يكي از مجالس گذشته شايعاتي پيدا شد، . ما فرستاديم تحقيق كردند، دنبال كردند

ت ناسالم است؛ توقع داشتند كه در ها دالئلي آوردند، حرفهايي زدند كه انتخابا بعضي
ما افراد وارد و مطلعي را . برخي از شهرهاي مهم از جمله تهران، انتخابات ابطال شود

در بين . فرستاديم تحقيق كردند، مطالعه كردند؛ ديدند نه، خدشه در انتخابات نيست
اين،  .هايي به وجود بيايد هزارها صندوق ممكن است در دو تا، پنج تا صندوق خدشه

  1»....اين هم مال بعضي از اوقات بوده است. كند انتخابات را خراب نمي
سناريوي تشكيك در سالمت انتخابات تا آخرين روزهاي پيش از انتخابات ادامه 

اين فضاسازي كه بيشتر در قالب يك جنگ رواني صورت گرفت در پرتو نامه . يافت
  :پيگيري شد نگاري آنچه كميته صيانت از آرا خوانده مي شد،

اگر مردم ببينند برخالف نظر آنان شخص ديگري رئيس جمهور شده است ديگر از «
   2».ودشميالمللي مخدوش انتخابات استقبال نخواهند كرد و چهره ايران در عرصه بين

بر عليه نظام كارساز باشد و  تواندنميهيچ اقدامي به اندازه تقلب در انتخابات «
   3».امي ضدانقالبي استتخلف در انتخابات اقد

تخلف در انتخابات خيانت آشكار به ملت است وجود رفتارهايي است كه مي «
   1».تواند كشور را نابود كند

                                                 
  .9/2/88در ديدار جمعي از معلمان، پرستاران و كارگران،  -  1
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اين درحالي بود كه سيد محمد خاتمي از اصلي ترين چهره هاي اصالح طلبان اول 
نمي كنم  فكر«: در گفت و گو با نشريه آمريكايي نيوزويك گفته بود 88خرداد ماه سال 

درانتخابات ايران تقلب به معني خاص كلمه وجود داشته باشد يا بتواند تأثير گذار 
 .من هم در دوران مسئوليت رياست جمهوري چندين انتخابات را برگزار كردم. باشد

اگر چنين چيزهايي هم وجود داشته باشد در مقابل نتايج آن انتخابي كه مردم در آن 
  ».چيز استمتفاوت و نا ،نقش دارند

با اشاره به نامه كميته صيانت از آرا به شوراي ) 18/3(با اين حال روزنامه حيات نو 
: نگهبان در تيتر اول خود از نگراني شديد احتمال تخلف در انتخابات خبر داد و نوشت

به دبير شوراي نگهبان از تخلفات  ايهرئيس كميته صيانت آراي موسوي و كروبي در نام«
  ».انتخابات ابراز نگراني كرده و انجام اقدامات مقتضي را خواستار شدندگسترده در 

ابراز نگراني از «: روزنامه صداي عدالت هم در همين روز در تيتر اول خود نوشت
  »تخلفات گسترده در انتخابات

فردا « روزنامه اعتماد ملي همين تشكيك را با درشت ترين حروف در قالب جمله
- هفردا شب همه بيداريم، اين شايد نقط«: بي ديگر القا كرد و نوشتقال» شب همه بيداريم

نگراني از . باشد كه نه تنها همه اصالح طلبان بلكه عموم مردم نيز به آن مي رسند اي
اين روزنامه اين جنگ رواني را » .هد، تازگي ندارددميآنچه در شب هاي انتخابات رخ 

افرادي از «، »توصيه هاي انتخاباتي«، »گرانيمهمه ن«در يادداشت هاي متعددي تحت عنوان 
  .دنبال نمود... و» گناه كبيره در انتخابات«، »اندهجريانات مشكوك مجوز گرفت

: و البته زهرا رهنورد سياست هاي پس از انتخابات را دو روز قبل از آن اعالم كرد
نتخابات جمالتي كه پس از ا» .اگر در ايران قيامت شود وزارت كشور مسئول است«

  .معناي واقعي خود را نشان داد
را خطاب به  ايهدر كنار اين ها ميرحسين موسوي نيز يك روز قبل از انتخابات نام

نظام را به جانبداري شوراي نگهبان،  ،گوييمقام معظم رهبري نوشت و در آن با كلي
بات وزارت كشور از كانديدي خاص و نقص قانون و دخالت نيروهاي نظامي در انتخا

بعضي از اعضاي شوراي نگهبان در مركز و تعدادي از ناظران در استان ها با «:متهم كرد
وزارت . نمايندطرفي را نميجانبداري علني از رئيس كنوني دولت، رعايت شئون بي
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شواهدي از مداخله . تعلل مي نمايند... كشور، فرمانداران در پذيرش نمايندگان اينجانب
و در . و مسئوالن سپاه و بسيج در انتخابات واصل گرديده است تعدادي از فرماندهان

بهره گيري رئيس دولت از امكانات دولتي : ادامه به اين تاكتيك تأكيد كرده و مي نويسد
  1.در تبليغات و مسافرت هاي تبليغاتي مقامات رسمي و وزراء

  فتند؟ گميها چه نظرسنجي
مدتها قبل با نظر سنجي هاي گوناگوني  رقباي انتخاباتي رييس جمهور محبوب ملت از

كه انجام داده بودند به اين حقيقت رسيده بودند كه دربرابر دكتراحمدي نژاد شانسي 
محبوبيت رييس دولت نهم طي چهارسال گذشته نزد افكار .براي پيروزي ندارند 

عمومي به حدي بود كه جاي هيچگونه ترديد و انكاري را براي پيروزي در انتخابات 
غالب نظرسنجي هايي كه توسط نهادهاي معتبر علمي داخلي و نيز . باقي نگذاشته بود

نظرسنجي خارجي انجام گرفته بود قريب به اتفاق دكتر محمود احمدي  مؤسسات
نژاد را با اختالف بااليي از ساير رقبا پيروز انتخابات رياست جمهوري دهم ارزيابي 

  .كرده بودند
» ترو فري تومارو«ويترز اعالم كردند سازمان غيردولتي هاي فرانسه و ر خبرگزاري

كه يك سازمان تخصصي در زمينه مطالعه افكار عمومي است، در آستانه انتخابات ايران 
بر پايه نظرسنجي  مؤسسهاين . استان ايران انجام داده است 30يك نظرسنجي جامع در

  . دست مي آورد انش رأي بهبرابر بيشتر از مخالف دونژاد،  خود اعالم كرده بوداحمدي
نژاد در آستانه انتخابات  اين مطلب كه احمدي تأييدنيز در همين زمينه با » رويترز«

شركت غيردولتي  دو"ها جلوتر از رقباي خودش بوده است، نوشت  در نظرسنجي
نژاد با  امريكا نيز طي يك نظرسنجي تلفني سرتاسري در ايران اعالم كردند احمدي

كارشناسان سياسي غربي در ادامه اين ". ك از موسوي پيش استبر ي دونسبت 
اظهارات افزودند مطمئن هستيم كه اطرافيان مهندس موسوي و خود وي و همسرشان 

هاي واقعي گروه هاي هوادار وي  انند كه پيروز انتخابات نيستند و قطعاً نظر سنجيدمي
بازي داده و به او پيروزي را  ولي مهندس موسوي را اندهنيز اين واقعيت را نشان داد

حال خارج  دواز : احتمال گفت دوكارشناس مورد مصاحبه با طرح  .اندهالقاء نمود
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كه البته  اندهاطالع از حقايق را نداد  و به وي اجازه اندهنيست يا اينكه او را محاصره كرد
خورده است اند كه شكست دميضعف است و يا اينكه او   بعيد نيست و اين خود نشانه

دهه سكوت وارد ميدان شده و طوري عمل كرده كه تمام آبروي  دوو حال كه پس از 
رغم آن،  اند در انتخابات شكست خورده و عليدميخود را به انتخابات گره زده است، 

  .مصالح ملت را فداي وجهه خود كرده است
  

  كميته صيانت از آرا
كساني «ن جريان فتنه با اظهاراتي چون در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم، سرا

يي در خصوص صيانت از آرا و انتخابات هايوند نگرانشميكه وارد عرصة انتخابات 
مسئوالن بايد سالمت انتخابات را به نحوي براي مردم مشخص كنند تا «، »رقابتي دارند

اما . ودشميمردم با خيال راحت راي بدهند و مطمئن باشند كه همان از صندوق خارج 
شوند كه  شان بي اثر است و متولياني پيدا مي اگر احساس كنند رأيشان در سرنوشت

وجود «،».شوند سرد مي گاه دل خوانند، آن خواهند، مي ها را هر جور كه مي رأي آن
اگر ناظرين «، »ريزد خانه برگزاركنندگان انتخابات را به هم مي نماينده كانديداها، خلوت

تشكيل كميته صيانت از آرا  . كنيم آنها را پشت سر هم بمباران خبري مي ما را راه ندهند،
بار ديگر به القاء ترديدهايي در موضوع » .قدر شتابزده شدند چيزي نيست كه اينها اين

تشكيل كميته «سالمت انتخابات پرداختند و از شكل گيري سناريوي جديدي با عنوان
  . خبر دادند» صيانت از آراء

سرخي يكي از اعضاي شوراي  عرب... ا كميته صيانت از آرا را فيض جرقه تشكيل
. يعني پنج ماه پيش از انتخابات زد 1387مركزي سازمان مجاهدين در دي ماه 

سرخي به خبرگزاري ايلنا گفت كه در حال حاضر تمام دستگاههاي اجرايي و  عرب
تيراژ در اختيار جريان هاي پرهاي عمومي و روزنامهنظارتي انتخابات و همچنين رسانه

او . خارج شود »رويه عادالنه«گراست و اين نگراني وجود دارد كه انتخابات از  اصول
اوايل . گفت به همين دليل بايد پيشنهاد تشكيل كميته صيانت از آرا پيگيري شود

  .طلبان قرار گرفت طور جدي در دستور كار اصالح تشكيل اين كميته به 1388فروردين 
تشار اخبار مربوط به تشكيل اين كميته، رهبر انقالب در سخنراني نوروزي پس از ان

تاكنون «: خود در مشهد با اشاره ضمني به پيشنهاد تشكيل كميته صيانت از آرا گفتند
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سالمت و صحت  حدود سي انتخابات در كشور برگزار شده و مسئوالن وقت رسماً
كنند م تحت تأثير حرفهايي كه تالش مياند و به همين علت مردانتخابات را تضمين كرده

  ».گيرنددار جلوه دهند، قرار نمياكنون متزلزل و خدشه جمهوري را از هم انتخابات رياست
  توافق بر سر تشكيل كميته صيانت 

با اين حال، نمايندگان ميرحسين موسوي و مهدي كروبي دو تن از نامزدهاي اين 
تركي كه با هم داشتند، درخصوص تشكيل ماه طي جلسه مش جريان در ششم فروردين

خردادي حاصل اين جلسه  هاي دوم رسانه. كميته صيانت از آرا به توافق رسيدند
با توافق نمايندگان آقايان كروبي و موسوي، كميته «: گونه بازتاب دادند مشترك را اين

مكاري و منظور ه هاي انتخاباتي اين دو كانديداي انتخاباتي بهاي جهت هماهنگيويژه
خصوص صيانت از آرا و اخالق  رساني و بههماهنگي در حوزه تبليغات، اطالع

نمايندگان دو طرف ابراز اميدواري كردند با تشكيل اين كميته، . گيردانتخاباتي شكل مي
ضمن پيشگيري از مشكالت احتمالي كه ممكن است در برخي شهرستانها بروز كند، 

همچنين مقرر شد در روزهاي . گيري شود شتري پيموضوع صيانت از آرا با قدرت بي
  ».آينده دو طرف نمايندگان خود را براي عضويت در اين كميته معرفي كنند

كميته هماهنگى «يكي از روزنامه هاي وابسته به جريان فتنه با اعالم آغاز به كار 
، »شوراهاى راهبرى انتخاباتى مهدى كروبى و ميرحسين موسوى براى صيانت از آراء

هاى اين كميته را خصوصا  مهدى كروبى و مير حسين موسوى، شخصا فعاليت«: نوشت
دارى راى مردم و  هاى الزم براى امانت در زمان برگزارى انتخابات دنبال و از تمام اهرم

اين در حالي است كه شوراي نگهبان تشكيل » .پاسداشت آن راى استفاده خواهند كرد
  .انسته استد» غيرقانوني«اين كميته را 

رهبر معظم انقالب در همان مقطع نسبت به ابراز ترديدها در زمينه سالمت انتخابات 
ى باارزشِ تأثير  ها همين است كه اين پديده يكى از دشمنى«: هشدار داده و فرمودند
ى كشور و مديريت كشور را در تبليغات  آفرينى مردم در اداره حضور مردم و نقش
بارها و بارها در اظهارات صريحشان، . ديده بگيرند يا انكار كنندخودشان نفى كنند يا ن

نه؛ انتخابات كشور ما . آميزشان، در انتخابات كشورمان خدشه كردند در اظهارات كنايه
از انتخابات اكثر اين كشورهاى مدعى دمكراسى، هم آزادتر است، هم پرشورتر است، 
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با اين حال پروژه تشكيك در سالمت . ى مردم در اين انتخابات بيشتر است هم انگيزه
  . انتخابات در قالب كميته صيانت از آرا ادمه يافت

- سيداميرحسين مهدوي عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي مي
مقامات سابق و اسبق وزارت كشور مانند مصطفي تاج زاده از نگراني درباره «: گويد

يري موضوع صيانت از آرا به بهزاد نبوي سپرده فتند و پيگگميسالمت انتخابات سخن 
آوري افرادي براي معرفي آنها به عنوان ناظران بر انتخابات بود كه شد و او دنبال جمع

  1».بر لزوم صيانت از آرا بود تأكيدسوي القاي نگراني و  اين مسئله نشانگر سمت و
  پور رييس كميته صيانت از آرا شد  محتشمي

پور وزير اسبق كشور و يكي از  اكبر محتشمي تشكيل و سيد علي سرانجام اين كميته
هرچند در ظاهر، دو . عنوان رييس اين كميته تعيين شد طلب به فعاالن سياسي اصالح

كميته صيانت از آرا در جبهه اصالحات شكل گرفت كه يكي مربوط به ستاد مهندس 
تاد انتخاباتي مهدي و يكي هم مربوط به س) پور به رياست محتشمي(شد  موسوي مي
پور  اي بود كه محتشمي ، اما محوريت با كميته)به رياست مرتضي الويري(كروبي بود 

البته افرادي  .رفت شمار مي رياست آن را برعهده داشت و ديگري تابعي از اين كميته به
  .كردندهمچون بهزاد نبوي و مهدي هاشمي رفسنجاني هم در پشت صحنه فعاليت مي

عباسعلي كدخدايي، . هاي گوناگوني را در پي داشت ميته جناحي، واكنشتولد اين ك
طلبان، طي  سخنگوي شوراي نگهبان، در واكنش به تشكيل كميته صيانت از آراي اصالح

اي را از اساس غيرقانوني خوانده  گيري شفاف و صريح، تشكيل چنين كميته يك موضع
هر نهادي كه بخواهد «فته كدخدايي بنا به گ. و آن را مغاير با قانون اساسي دانست

او تأكيد كرد تا  ».دار وظايفي درخصوص انتخابات شود، نيازمند قانون استعهده
گونه نهادها و مراجع مشابه  كه قانوني در اين رابطه تصويب نشود، تشكيل اين زماني

  .شود هيچ اعتبار حقوقي و قانوني نخواهد داشت و توهين به مردم و نظام تلقي مي
برخي دوستان «: جنتي، دبير شوراي نگهبان، نيز در نماز جمعه تهران گفت... ا آيت

انصاف و مدعي دوستي، با تكرار حرف دروغ دشمن سالمت انتخابات را زير سئوال  بي

                                                 
  2/3/88سيداميرحسين مهدوي عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي، ايسنا،  -  1
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اي را  هايي مشابه، تشكيل چنين كميته مقامات وزارت كشور نيز در واكنش ».برند مي
  . فاقد وجاهت قانوني دانستند

گرايي نيز نه تنها تشكيل كميته صيانت از آرا را نامربوط  الن سياسي جريان اصولفعا
نوعي آب ريختن در آسياب مخالفان و دشمنان ارزيابي  دانستند، بلكه اين اقدام را به

گراها در مقام پاسخ به نيروهاي دگرانديش، مسئله كميته صيانت را از اين  اصول. كردند
ها درصدد توجيه شكست خود  گونه حركت طلبان با اين الحزاويه تحليل كردند كه اص

در انتخابات آينده هستند و با طرح مسئله تشكيل كميته صيانت از آرا در نظر دارند از 
  .هاي بعد از انتخابات سود برند عنوان محملي براي جار و جنجال اين موضوع به

شاره كرد كه براساس در خصوص غير قانوني بودن كميته صيانت از آرا نيز بايد ا
قانون اساسي، نظارت بركليه انتخاباتها در جمهوري اسالمي ايران به عهده  99اصل 

قانون انتخابات رياست جمهوري، نظارت بر  8و براساس ماده . شوراي نگهبان است
اين نظارت عام و در تمام . انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان است

بنابراين وجود چنين تشكيالتي . ور مربوط به انتخابات جاري استمراحل و در كليه ام
در حقيقت موازي كاري و اخالل در فعاليت نهاد قانوني به شمار مي آيد و عالوه بر آن 

  .اي نداردهيچ محمل قانوني ايهتشكيل چنين كميت

  پشت صحنه كميته صيانت از آرا
صيانت از آرا متعلق به هاشمي   تهها حاكي از آن بود كه اصل ايده كمي برخي گزارش

كه قبل از بارها و به رغم اظهارات صريح رهبر انقالب نگراني خود را –رفسنجاني است 
و عمليات اجرايي آن را هم سازمان مجاهدين بر عهده  - از سالمت انتخابات ابراز كرده

وي الزم در طلب براي تدارك نير هاي اصالح ها در ميان گروه گرفته و پس از آن رايزني
  .كميته صيانت از آرا و آموزش و توجيه آنها با محوريت اين سازمان انجام گرفت

به نقل از يكي از اعضاي حزب اعتماد ملي در اين باره » وطن امروز«روزنامه 
ما نگراني جدي درباره سالمت انتخابات داريم اما در جبهه اصالحات، هيچ «: نوشت

اي هاشمي نيست و ايده تشكيل كميته صيانت از آرا تر از آق كس دراين باره نگران
  .»متعلق به ايشان است
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طلبان قصد  دهد اصالح آخرين اطالعات نشان مي«: همين روزنامه در ادمه نوشت
هاي كميته صيانت از آرا  ها را به عنوان نماينده دارند نمايندگان كانديداها برسر صندوق

  : تعيين شده است براي اين افراد وظايف زير. معرفي كنند
 آوري مدارك جعلي درباره دخالت نظاميان در انتخابات  جمع -1
 آوري مدارك جعلي درباره دخالت مديران دولتي در انتخابات  جمع -2
 مخدوش جلوه دادن فرآيند برگزاري انتخابات  -3
 ».نژاد در آنها بسيار باالست اي كه راي احمدي هاي انتخابيه ايجاد درگيري در حوزه - 4

  پور؟  شميچرا محت
عنوان رييس كميته صيانت از آرا، از سوي مهندس  اكبر محتشمي پور به انتخاب علي

پور  محتشمي .شده و معنادار است طلبان كامال يك انتخاب حساب و ساير اصالح موسوي
گيري مقابل  اي در جبهه طلب سابقه طوالني و ديرينه عنوان يك فعال سياسي اصالح به

دهه شصت و مسئوليت او در وزارت كشور هاي  اين سابقه به سال. شوراي نگهبان دارد
  . گردد بازمي در دولت موسوي

گذرد، همواره رويكرد خود در مخالفت با شوراي  او طي سي سالي كه از انقالب مي
پور در انتخابات رياست جمهوري نهم نيز كه رييس  محتشمي. نگهبان را حفظ كرده بود

بود پس از شكست كروبي در انتخابات نهم، اعتراضات تند  ستاد انتخابات مهدي كروبي
و تيزي را به نهادهاي برگزاركننده انتخابات وارد كرد و اين در حالي بود كه انتخابات نهم 

طلب او در دولت سيد محمد خاتمي برگزار كرده بودند و آقاي خاتمي  را دوستان اصالح
  ابات پس از انقالب اعالم كردترين انتخ نيز، اين انتخابات را يكي از سالم
پور در واكنش به مخالفان تشكيل اين  اكبر محتشمي هيجدهم ارديبهشت ماه علي

 تأكيدبوده است و ) ره( اي ابتكار امام خميني كميته اعالم كرد كه تشكيل چنين كميته
او . كرد كه اين كميته هفته آينده نخستين جلسه سراسري خود را برگزار خواهد كرد

زماني كه وزير كشور بودم، شوراي نگهبان تصميم گرفته بود آراي بيش از صد « :گفت
من از اين كار جلوگيري كردم و طبق فرمان امام . صندوق را در تهران باطل اعالم كند

كشور و دو  اي پنج نفره متشكل از يك نماينده شخص امام، دو نماينده وزير كميته
  .دنظارت كردنته صيانت از آرا، بر سالمت انتخابات عنوان كمي نماينده شوراي نگهبان به
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پور گفت تشكيل كميته صيانت در جهت سالمت انتخابات بوده و براي  محتشمي 
اين كميته وظيفه شناسايي «: او تصريح كرد. كمك به اجراي قانون تشكيل شده است

تواند  نتخاباتي ميعهده دارد كه به گفته وزير كشور، هر نامزد ا اي را به هزار نماينده 47
  ».هاي رأي معرفي كند براي حضور بر سر صندوق

پور هدف از تشكيل كميته صيانت را آشنا كردن نمايندگان نامزدها با  محتشمي
وگو و رايزني با وزارت كشور، شوراي نگهبان و  ها و گفت قانون، حمايت حقوقي از آن

  .هاي نظارت خواند هيئت
: شور و مخالفان اين اقدام حمله كرد و اظهار داشتاو به شوراي نگهبان، وزارت ك

كساني كه با تشكيل كميته صيانت از آراي مردم مخالفند، چنانچه صادق و امانتدارند و «
شان منطبق با قانون است، چرا از تشكيل كميته صيانت و نظارت نمايندگان مردم  فعاليت

كند كه مسايلي پشت  ا ايجاد ميها اين شايبه ر گونه فعاليت ترسند؟ مخالفت با اين مي
  ».خواهند روشن شود ها نمي پرده است كه آن

  ! گيري كميته صيانت از آرا مخالفت با شوراي نگهبان؛ اساس شكل
ها از  پور در مصاحبه با يكي از رسانه كمي پس از تولد كميته صيانت از آرا، محتشمي

او . پرده برداشت) واستهخواسته يا ناخ(گيري اين كميته  علت اصلي و اساسي شكل
اين «: دليل بنيادي تشكيل اين كميته را اختالف ديرينه با شوراي نگهبان دانست و گفت

كميته با پيشنهاد مهندس موسوي تشكيل شده و از من خواستند كه مسئوليت كميته را 
 كه آيا ولي اين. عنوان اين كميته نيز كميته صيانت از آراي مردم است. بر عهده بگيرم

اي در صيانت از آراي مردم بوده كه كميته تشكيل شده بايد عرض كنم كه از  دغدغه
دوران همكاري با مهندس موسوي كه به دولت خدمتگزار در زمان حيات حضرت امام 

كه اكثرا (معروف بود، چالشهايي را با شوراي نگهبان داشتيم كه در اثر اين چالشها 
، مجبور شديم )زه وظايف نظارتي خودش بودبرداشت غيرصحيح شوراي نگهبان از حو

كه بر اساس عمل به قانون در مقابل شوراي نگهبان مقاومت كنيم و اجازه ندهيم كه 
اقدامي خالف قانون رسمي كشور كه يا در قانون اساسي آمده و يا در مجلس تصويب 

  ».شده، در انتخابات شكل بگيرد
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  از اين كميته صيانت تا آن كميته صيانت 
به دستور امام »صيانت از آرا«نام  اي به كه در دوره سوم انتخابات مجلس، كميته ايندر 

چه كه دوم  تشكيل شد، ترديدي نيست، اما آن كميته صيانت از آرا با آن) ره(خميني
با اندكي دقت در . تشكيل دادند، تفاوت فاحش دارد 1388ها در انتخابات  خردادي

طلبان  ضاي آن، اصل كميته صيانت از آراي اصالحگيري اين كميته و اع چگونگي شكل
  :رود اي مستحكم زير سئوال مي در انتخابات دهم به شيوه

عنوان ولي فقيه و  به) ره(دستور تشكيل كميته صيانت از آرا را شخص امام خيمني -1
جمهوري دهم، حضرت  كه در انتخابات رياست رهبر جامعه صادر كردند؛ در حالي

اي  گيري چنين كميته عنوان ولي فقيه و رهبر جامعه دستور شكل بهاي  خامنه... ا آيت
ها بودند كه دستور آن را به خودشان  را صادر نكرده و اين خود دوم خردادي

 !صادر كردند
شكل گرفت هم نماينده ولي فقيه ) ره(دستور امام در كميته صيانت از آرايي كه به -2

كشور و هم دو نماينده از سوي  حضور داشت، هم دو نماينده به نيابت از وزير
ها،  كه در كميته صيانت از آراي دوم خردادي شوراي نگهبان حاضر بودند؛ در حالي

نه نمانيده ولي فقيه عضويت داشت، نه نماينده وزير كشور و نه نمايندگان شوراي 
 .بلكه تمامي اعضاي اين كميته، فعاالن سياسي دوم خردادي بودند! نگهبان

تشكيل شد، بعد از انتخابات شكل ) ره(از آرايي كه در زمان امامكميته صيانت  -3
كه كميته صيانت از آراي جبهه اصالحات چند ماه پيش از  در حالي. گرفت

 !انتخابات تشكيل شد
ه فعاليت كميته غيرقانوني صيانت از آرا انجام ـوجيـراي تـهايي بالشـدر ادامه ت

  .رفتگمي
اگر به روش خود «: انيت دولت اصالحات گفتمصطفي درايتي، مشاور امور روح

اگر برخي از اعضاي . اطمينان داريد چرا از تشكيل كميته صيانت از آرا در هراسيد
هاي اجرايي نظارتي انتخابات به خود اطمينان دارد چرا از تشكيل كميته صيانت  دستگاه

برنگار كلمه وگو با خعضو جبهه مشاركت ايران اسالمي در گفت ».از آرا در هراسند
غيرقانوني خواندن تشكيل كميته صيانت از آرا از سوي سخنگوي شوراي نگهبان و 

تشكيل «: ناك خواند و اظهار داشت برانگيز و شبهه رييس ستاد انتخابات كشور را سؤال
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هاي  ها و دغدغه كميته صيانت از آرا ضرورت زيادي دارد و نشان دهنده نگراني
  1 ».سالمت انتخابات است هاي سياسي نسبت به  جريان

سخنگوي وزارت كشور دولت خاتمي كميته صيانت از آرا را  »جهانبخش خانجاني«
عاملي بازدارنده در راستاي هرگونه تخلف در جريان انتخابات دهم رياست جمهوري 

   2».كميته صيانت از آرا ناظر انتخابات خواهد بود«: دانست و گفت
هدف كميته صيانت از آراء انتخابات سالم «: كلمهگو با  و در گفت »الهه كواليي«
كميته صيانت از آراء «: كواليي در مورد كميته صيانت از آراء اظهارداشت »است

براساس حق قانوني كانديداها براي اعمال نظارت به روند انتخابات است و وجود 
  3 ».چنين نهادهايي در كشور الزامي است

: گفت وگو با كلمهدر گفت )ن مجاهدين انقالباـازمـل سـك دبير(المتيـسد ـمحم
دبيركل سازمان مجاهدين انقالب اسالمي  ».دار كنند  خواهند انتخابات را خدشه مي«

جبهه اصالحات اين كميته را «: همچنين در مورد تشكيل كميته صيانت از آراء گفت
ن نشان داده طلبا براي برقراري انتخاباتي مطمئن تشكيل داده و در ضمن تجربه اصالح

 ».گذارند است كه كساني كه در برابر اصالحات هستند به آراي مردم احترام نمي
همين موضوع كه سعي دارند كميته صيانت آراء فعاليت نكند نشان «: سالمتي افزود

   4».دار كنند خواهند انتخابات را خدشه دهنده اين است كه مي
: صيانت از آرا موسوي گفت رييس كميتههم به عنوان علي اكبر محتشمي پور 

. مخالفت با صيانت از آراء مخالفت با انقالب و امام و مخالفت با رأي مردم است«
واهند هر باليي بر سر راي مردم بياورند تا آنها خميكساني كه مخالف امام هستند 

 كنيم ونتوانند از آراي خود صيانت كنند ولي اين را بدانند كه ما از حق مردم دفاع مي
  5».هيم با آراي مردم بازي كننددميم و اجازه نايهتا آخر ايستاد

                                                 
  88سايت كلمه ـ فروردين  1
  88سايت كلمه ـ خرداد   2
  88سايت كلمه ـ خرداد   3
  88سايت كلمه ـ خرداد   4
 3، ص21حتشمي پور، كلمه سبز، ش علي اكبر م -  5
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عضو » دانيل كالينگرت«مقاله  خانه آزادي، ارگان اينترنتي »گذار«همچنين سايت 
كه در حال حاضر به عنوان معاون مديريت  )CLA(رسمي سازمان جاسوسي آمريكا 

انتخابات مهندسي شده و راههاي «ند را با عنوان كميفعاليت » خانه آزادي«برنامه هاي 
منتشر كرد و در آن توصيه هاي سازمان متبوع خود را براي زيرسؤال بردن » مقابله با آن

  .سالمت انتخابات درايران مطرح نمود

  در انتخابات  "تقلب"نقش كميته صيانت از آرا در القاي 
ور با غنميت شمردن هر پ اكبر محتشمي كه هنوز انتخابات برگزار نشده بود، اما علي با آن

اي القا  گفت و به شيوه اي سخن مي گونه آورد، به دست مي فرصتي و هر تريبوني كه به
  !خواهد دادبزرگي رخ  "تقلب"كرد كه گويي  مي

كه چند روز به  در حالي) رييس كميته صيانت از آراي كروبي(همراه الويري  او به
احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان، از  اي به برگزاري انتخابات مانده بود، طي نامه

ها در اين نامه، وزارت كشور را به  آن! تخلفات گسترده در انتخابات ابراز نگراني كردند
هزار است  600ميليون و  59هاي مرحله اول  تعرفه«: كاري متهم كرده و پرسيدند پنهان

است؛ اين ميليون اعالم كرده  57هاي چاپ شده را  كه وزارت كشور تعداد تعرفه
پور و الويري  در ادامه نامه محتشمي »هزارتايي براي چيست؟ 600ميليون و  2اختالف 

تعداد مهرها دو «: نمود اي قيد شده بود كه بسيار سطحي و حتي شبيه به طنز مي نكته
شعب روستايي و «كه  عالوه ده درصد مازاد است كه با توجه به اين برابر تعداد شعب به
، مهر اضافي »شود و تا عصر بيكار هستند ده صبح كارشان تمام مي شهرهاي كوچك تا

   1».باشد »انگيز وسوسه« تواند هاي فراوان مي و تعرفه
پور در يك نشست  ها در حالي بود كه خود محتشمي افكني اين اظهارات و شبهه

رت نهاد رهبري، قوه قضاييه و سازمان بازرسي بر انتخابات نظا«كه  خبري با اعالم اين
جا گروهي  ايم كه در آن اطالعاتي از نهاد رهبري دريافت كرده«: ، گفته بود»كنند مي

سازمان بازرسي نيز بر . آوري و رسيدگي به تخلفات انتخاباتي هستند موظف به جمع
  ».حسب شرح وظايفش مراقب روند انتخابات است

                                                 
  2، ص 18/3/88، 18كلمه سبز، ش  -  1
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  القاي پيروزي
ي به موسوي و اطرافيان وي در كنار تشكيك در سالمت انتخابات، جريان فتنه طور

زيرا قادر است هم بخش . القاء كرده بود كه در اثر مشاركت حداكثري پيروز خواهد شد
افتاد كه در  يولي همان اتفاق. نخبگان، هم بخش روستايي و توده مردم را جذب نمايد

به علت اطالعات غلط حزب كارگزاران اين ) هاشمي ـ احمدي نژاد( 84رقابت سال 
  .راي هاشمي ايجاد كرده بودتوهم ب

فضاسازي و جهت دهي به مخاطبين درجهت ايجاد انتظار و مطالبه با هدفي خاص 
يكي از اهدافي كه احزاب، گروهها و . يردگمينيز از طريق تاكتيك القاء صورت 

تبليغ جو پيروزي و . شخصيتهاي طرفدار يك كانديدا در صدد محقق شدن آن بودند
يك كانديدا بود كه در قبل و روز انتخابات با استفاده ازاين تاكتيك القاء پيروزي حتمي 

   .صورت پذيرفت
اولين فاز اجرايي اين طرح، با بيان مطالبي آغاز شد كه نشان دهد احمدي نژاد ديگر 

رمضان زاده عضو . در ميان مردم جايگاهي ندارد و مردم به او اقبالي نخواهند داشت
ي نشان تحليل هاي آمار«: كنندگان اين پروژه بودشروعبرجسته حزب مشاركت يكي از 

رئيس جمهور ايران باشد و اصالح طلبان در اين  تواندنمير هد كه احمدي نژاد ديگدمي
: ويدگمياو همچنين در جاي ديگر » تندوضعيت بسيار مطلوبي برخوردار هس بين از

كه مطمئن هستيم اين درصد بوده است  35ته شحداكثر رأي احمدي نژاد در دوره گذ«
  »آمار ريزش پيدا كرده است

روزنامه اعتماد ملي متعلق به مهدي كروبي نيز همان روزها بيش از يك ماه قبل از 
با جعلي دانستن » احمدي نژاد چقدر رأي دارد؟«تحت عنوان  ايهانتخابات در مقال

 :نويسدهد، ميدمي هايي كه جايگاه آقاي احمدي نژاد را باالتر از ديگران نشاننظرسنجي
ناگواري در  آقاي احمدي نژاد به خالف تصور بسياري از اصالح طلبان، وضعيت بسيار«

تواند سبب انتخاب بين رأي دهندگان ايراني دارد و از اين جهت تنها يك معجزه مي
 كنيو فكر مي ايهالبد خواهيد گفت در تهران نشست. دوباره او به رياست جمهوري شود
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اها و شهرهاي دورافتاده ـحالي كه در روست انديشند درمانند خودت مي همه مردم
  1».دي نژاد از رأي بااليي برخوردار استـآقاي احم

زيدآبادي نويسنده اين نوشتار، حمايت روستاها و شهرها را تهمت به مردم دانسته و 
غل و هاي دولت نهم به اقشار محروم، جوانان فاقد شهاي خود به كمكدر استدالل

شود كه اغلب گفته مي«: نويسداشاره كرده و مي... هاي ازدواج و كشاورزان و وام
ها علت هاي بسياري به روستاييان داده و همين وامسال گذشته وام 4دولت در طول 

ظاهراً در چند سال گذشته با . اصلي حمايت اين بخش از جامعه ايران از او است
انيم گرفتن دميستاييان داده شد، اما همانطور كه همه هايي به روعناوين مختلف، وام

  ».وام بسيار شيرين و پس دادنش تلخ و جان فرسا است
ارديبهشت ماه  9هاي حامي ميرحسين موسوي هم در ساالري از روزنامهمردم

يك « :اختالف نظر اصولگرايان در حمايت قاطع از احمدي نژاد را تيتر كرد و نوشت
تقد دولت معتقد است بسياري از اصولگرايان از احمدي نژاد چهره اصولگراي من
  ».حمايت نخواهند كرد

بخشي از رسانه هاي اين جريان كه القاي پيروزي در انتخابات در مرحله اول را 
روزنامه  .بستنداميد مي ايهانستند با كمي عقب نشيني به انتخابات دو مرحلدميناممكن 

ما برنده « :ر اول خود به نقل از ميرحسين موسوي نوشتارديبهشت ماه در تيت 13اسرار 
  ».هستيم ايهانتخابات دو مرحل
  .فتند كه گويي پيشگو هستندگميهاي اين جريان چنان با قطعيت سخن برخي از چهره

طلبان پيروز ترديد ندارم كه اصالح« :مرتضي الويري عضو ستاد كروبي گفت
   2».انتخابات خواهندشد
. ودشميمن مطمئن هستم موسوي در مرحله اول انتخابات پيروز «: ترمضان زاده گف

  »به نظر من انتخابات تمام شده است
در روزهاي منتهي به انتخابات شدت تبليغات براي القاي شكست احمدي نژاد و 

  .پيروزي ميرحسين موسوي اوج گرفت

                                                 
  7/2/1388اعتماد ملي،  1
  5/3/1388، 929الويري، اعتمادملي، ش 2
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رد و از قول روزنامه اسرار نتيجه انتخابات را متناسب با اهداف خويش پيش بيني ك
  1».اند رأي نمي آورددمياحمدي نژاد «: محمد هاشمي در تيتر اول خود نوشت

: ادعا كرد خودروزنامه كلمه سبز متعلق به شخص موسوي نيز در تيتر نخست 
  2».زنجيره سبز ايران را در بر گرفت«

با ( 19/3(ياس نو ارگان حزب مشاركت هم كه تنها چند روزي فعال بود در شماره 
موج «: رج تصويري كه همه نيم تاي اول آن را پوشانده بود در تيتر اول خود نوشتد

  3».سبز مردمي ايران را فراگرفت
اين روزنامه گمانه . در اين ميان شگفت انگيز تر از همه تيتر اول مردم ساالري  بود

آراي اصولگرايان به سمت «زني يكي از نمايندگان مجلس را تيتر كرد كه گفته بود 
  4».ميرحسين موسوي در حركت است

روزنامه صداي عدالت با درج تصويري كه نيم تاي اول آن را به طور كامل فراگرفته 
خبر داد و در كنار آن نتيجه قطعي انتخابات را » سبز شدن پايتخت«در تيتر اول خود از 

  ».ميليون رأي پيروز انتخابات 21موسوي با «: با اين جمله اعالم كرد
محسن رضايي از احمدي نژاد جلو «: تري كردنامه روز بعد ادعاي عجيبهمين روز

ميرحسين موسوي «: اين روزنامه در عين حال به نقل از يك نظرسنجي مدعي شد 5».زد
با اين حال براساس همين » .درصد در دور اول انتخابات پيروز خواهد شد 54با 

درج » ما پيروزيم« نظرسنجي كه در صفحه نخست صداي عدالت ذيل تيتر درشت
درصد آرا در آخرين رتبه نشان داده شده  كه  14/10شانس محسن رضايي را با  گرديد

  .با تيتر يك اين جريده در تناقض بود
خرداد چنين القاء كردند در صورت  22روز قبل از  2دستگاه تبليغاتي جريان فتنه 

ه به سوي نافرماني عدم موفقيت موسوي، تقلب گسترده اتفاق افتاده و فضاي جامع
عبداهللا  20/3/88يابد بطوريكه روز چهارشنبه  مدني و اغتشاش اجتماعي سوق مي

                                                 
 16/3/1388اسرار،  -  1
 19/3/1388كلمه سبز،  -  2
 19/3/1388ياس نو،  -  3
  18/3/1388مردم ساالري،  4
  20/3/1388صداي عدالت،  -  5
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هنگام  22/3/88يا روز جمعه  ؛ و»يا موسوي يا نافرماني مدني«: ويدگميجاسبي 
اگر موسوي پيروز نشود تقلب شده است و مردم «: گويد گيري، عفت مرعشي مي رأي

: گويد روز اخذ رأي مي 22/3/88نيز سيد محمد خاتمي در تاريخ و  ».آيند به خيابانها مي
   ».شواهد امر حاكي است كه موسوي انتخابات را برده است اما من پيشگو نيستم«

و نتيجه از پيش اعالم شده انتخابات  هايظاهرا از قبل، فرايندي براي انتشار نظرسنج
خرداد 22روز  23دود ساعت طراحي شده بود و براساس اين برنامه بود كه موسوي ح

و پيش از اتمام رأي گيري در يك مصاحبه مطبوعاتي اعالم كرد درمرحله اول پيروز 
هد كه در انتخابات تقلب دميغير از اين نادرست است و نشان  ايهشود و هر نتيجمي

  !شده است
اميرحسين مهدوي عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي در  سيد
در باور عمومي براي القاء تقلب در انتخابات به  هايفضاساز«: ويدگميصوص اين خ

هد دمينشان  هايشد كه نظرسنجد و مدام تكرار ميشميصورت گسترده پيگيري 
رح ـع نظرسنجي مطـوان مرجـادهايي به عنـنه وعاًـت و نـموسوي پيروز انتخابات اس

   1».ارائه سند در اين زمينه نشود ارشدند كه مورد اعتماد هستند تا كسي خواستمي
هايي بود كه  نشانگر نادرستي تحليل 84تجربه انتخابات سال « :مهدوي افزوده است

داشت و خبرگزاري جمهوري اسالمي در آن دوره، سه  تأكيدبر عدم صحت انتخابات 
باالترين آراء را دارد و با  معين گيري اعالم كرد كه مصطفي  رأي روز مانده به

  ».رود ولي ديديم كه او نفر پنجم انتخابات شد رفسنجاني به مرحله دوم انتخابات مي شميها
ميليون  30 مهندس قطعاً«: خرداد گفت 22فرشاد مؤمني عضو ستاد موسوي روز 

  ».رأي دارد
 22جمعه  16:27سايت كلمه وابسته به ستاد ميرحسين موسوي در خبر ساعت 

 21تي حاكي از برتري قاطع مهندس موسوي در هاي درياف گزارش: خرداد ماه نوشت
براساس اخبار واصله تا اين لحظه انتخاب مردم تهران، . اكنون است استان كشور تا هم

اصفهان، فارس، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، خراسان جنوبي، رضوي و 

                                                 
  ؟هدوي عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي، ايسنا، سيداميرحسين م 1.
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نجان، گيالن، شمالي، كرمان، سيستان و بلوچستان، كردستان، بوشهر، خوزستان، قم، ز
ها تا اين لحظه  ايالم، يزد، هرمزگان و گلستان ميرحسين موسوي است و مردم اين استان

  .او را به عنوان رئيس جمهوري انتخاب كردند
روز جمعه  23/23سر انجام ميرحسين موسوي در ادامه ادعاهاي خويش در ساعت 

: گويد مي -نشده بود يعني زماني كه هنوز شمارش آرا در برخي شعب آغاز - 22/3/88
مردم شريف ايران، ضمن تشكر از حضور پرشور و استقبال گسترده شما در ... «

هاي متعدد و  رسانم به رغم تخلفات و كارشكني جمهوري، به اطالع مي انتخابات رياست
 رأي هاي واصله حاكي از اين است كه هاي گسترده، مستندات و گزارش نارسايي

خواهم در  از مسئوالن امر مي. جه اين خدمتگزارشان بوده استاكثريت قاطع مردم متو
صورت از  كنم، در غير اين شمارش آرا نهايت دقت و حفظ امانت را بنمايند و اعالم مي

  ».همه امكانات قانوني براي احقاق حقوق حقه ملت ايران اقدام خواهم كرد
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  منابع

  هايخبرگزار
خبرگزاري ، )ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران  ،)ايرنا(خبرگزاري جمهوري اسالمي 

 ،شبكه خبري برنا، خبر دانشجوشبكه  ،رسا، رنگاران جوانباشگاه خب ،)ايلنا(كار ايران 
   واحد مركزي خبر، مهر ،فارس

  هاي خبريسايت
،  10، انتخابامروزالف،  ، اصالحات،آفتاب، پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري

بي بي ، بصيرت، آينده، برخيز، ايران امروز ، انصار نيوز،انديشكده راهبردي امنيت نرم
، تريبون، تريبون مستضعفين، ثانيه نيوز، تابناك، پارلمان نيوز، پيك نت، سي فارسي

، جوان فردا، جوان آن الين، جهان نيوزسبز علوي،  ، جنبشجمهوريتجرس، جماران، 
خرداد نو، دكتر سروش،  ،، خبرنامه اميركبير، خبرنامه دانشجويان ايرانخبر انالين

، روزآن الين، روزنا، رويداد، سازمان مجاهدين رجا نيوزفردا، ، راديو ديپلماسي ايراني
شبكه ، سالم نيوز، سحر نيوز، سحام نيوز ،سايهسازمان مجاهدين خلق، انقالب اسالمي، 

، گويا، مشروطه كلمه، قلم ،فردا ،فراروعمليات رواني،  ،عصر ايران، صداي آمريكا، ايران
  هرانا، هم ميهن نيوز، ياري نيوز ،نوروزنيوز، موج سوم، نخستين، نوانديش، 

  روزنامه ها
بهار،  ،ايران، اعتماد ملي ،اعتماد ،اطالعات، ابرار، ابتكار ،آفتاب يزدآرمان روبط عمومي، 

، كلمه سبز ،دنياي اقتصاد، خراسان، خبر، جوان، جمهوري اسالمي ،جام جمحيات نو، 
  ، ياس نووطن امروز ،همشهري ،مردم ساالري ،كيهان
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  نامههفته
  ، صبح صادقشهروند امروز، تحليل هفته، تبيين رهنمودها،  پنجره

  :هاويژه نامه
  1388ويژه نامه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، روزنامه ايران، مهر 

  1388يران، اسفندرمز عبور، ويژه نامه نوروزي روزنامه ا
  1388ويژه نامه نوروزي روزنامه جوان، اسفند

  هاي شخصيو سايت هاوبالگ
، دكتر دست نوشتـه هاي يك دانشجـو، خبرنگار تهراني، بيم موجاكبر گنجي، 

  ، لهجه عشق، محسن سازگارا،  محسن كديور، محسن مخملبافرايگاهسروش، 
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