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   معمار كبير انقالب اسالمي
  ):اهللا نفسه الزكيه قدس(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، 
اينها مي . كه باز يك جايي را آتش بزنند ننشينيد

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

د آزادانه و بسياري از جوانهاي ما را منحرف كنن هم آزاد بيايند توي مردم و بعد از يك سال ديگر بسياري از
جهت نيست  بي! كارهايي كه مي خواهند مخفيانه انجام بدهند، آزادانه انجام بدهند، براي اينكه، آزادي است

امام مظلوم ما به شهادت . كه در آن نطقهاي با اجتماع زياد روز عاشورا سوت مي زنند و كف مي زنند
راني يك نفر آدمي كه با آنها دوست است كف مي روز شهادت امام مظلوم ما، پاي نطق و سخن ،رسيده

خط اين بود كه اصال آمريكا منسي بشود، يك دسته . زنند و سوت مي كشند و آمريكا را از ياد مي برند
شوروي را طرح مي كردند تا آمريكا منسي بشود، يك دسته اهللا اكبر را كنار مي گذاشتند، سوت مي زدند و 

  1... خط اين بود كه اين قضيه مرگ بر آمريكا منسي بشود. اكف مي زدند آن هم روز عاشور
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.دبكنن  ها هيف الهي كه جلوگيري از اين مفسدملت موظف اند، شرعا مكلف اند به تكل

بر قواي مسلح اسالمي از ارتش، سپاه و بسيج و ساير قواي نظامي و انتظامي تا نيروهاي مردمي 
 خس و خاشاك هاايران 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 ؛ اينهايي كه االن در ايران مشغول فتنه هستند

و ملت ما ! ، اينها مرتبط باامريكا هستند ولو اينكه اسمشان برخالف استفهممآنطوري كه من مي 
نحل خودشان در همين سيل جمعيت ايران مبايد اينها را رد بكنند و اعتنايي به آنها نكنند، و 

   4»خواهند شد
                                                 

  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

ي دو سال انتخابات، نظام را كه در اين يك
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
 .لي اين استاص  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؛ 

رئيس  كند 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 ل كشور و با مسائل جهاني آشنا هستند، در ميان ميهر كسي از انسانهاي فهيم كه با مسائ
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 يت ميهدا

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

  عكس امام اهانت بشود
كند، بمجردي كه ببيند حرف او،  آن كسي كه براي انقالب، براي امام، براي اسالم كار مي

اي عليه اين اصول به وجود بيايد، فوراً متنبه  حركت او موجب شده است كه يك جهتگيري
استقالل، « -عار جمهوري اسالمي ترين ش 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. كنند؛ بايد تبري كنند روند، اشتباه مي را غلط مي

غاصب صهيونيست و عليه فلسطين  فلسطين و عليه رژيم غاصب صهيونيست است، به نفع رژيم
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  مان كنوني، هم در دورههم در ز -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،  فراري از كشور از اينها حمايت مي كند، رقاص و مطرب از اينها حمايت مي
  ...بايد چشمشان باز بشود، بايد بفهمند؛ بفهمند كه كارشان يك عيبي دارد
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  ومسجلد  مقدمه
  

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

 
  

ت جمهوري اسالمي ايران، يكي از بـه يادمانـدني تـرين    انتخابات دهمين دوره رياس
با نيم نگاهي دوبـاره بـه ايـن    . انتخابات پس از پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي است

ي متمايز كننده آن را از ديگر رويدادهاي سياسي سه دهـه   ها هانتخابات مي توان شاخص
  .پس از انقالب را مشخص نمود

شـور و شـوق   ) درصـد واجـدان شـرايط    85(بقه حداكثري با نصابي بي ساحضور 
انتخاباتي بي نظير در سطح جامعه، ورود همه بازيگران داخلي و خارجي اعم از احزاب 

هاي وابسـته  و ضد انقالب و قدرتهاي بيگانه و رسانه دورن نظام و حتي جريانات معاند
  .به رويدادهاي قبل و بعد اين انتخابات وجه تمايز اساسي آن است

ن انتخابات و رأي اكثريـت آنـان   ـت مسلمان در ايـداكثري ملـحماسي و ح حضور
هـا  از ايـن انتخابـات در ذهـن   » حماسه ملـي «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  » القيپروپاگاندي غيراخ«و » جنگ احزاب«
» فتنـه «ادامه يافـت، نـامي جـز    » آشوب«و » اتهام«الب ـوم در قـاد شـن اتحـشكست اي

  .توان گذاردنمي
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و جريانـات    هـا  ه، حضـور و تـأثير چهـر   88ي منحصر به فرد فتنـه  ها ييكي از ويژگ
ر شكل گيـري و ادامـه   داخلي و خارجي از طيف هاي گوناگون و با تفكرات مختلف د

  .يافتن حوادث پس از انتخابات بود
ي موجـه نظـام از    هـا  هگويي ائتالفي نانوشته ميان برخي احزاب داخلي و حتي چهر
ي اسـتعماري و   هـا  تيك سو و در سـوي ديگـر احـزاب ضـدانقالب و معانـد،  قـدر      

ي دشمن برقـرار  ي مزدور سرويسهاي اطالعات ها هي وابسته بدانها و نيز انديشكد ها هرسان
  . شده بود

اين جمله بدان معنا نيست كه همه كساني كه بر آتش فتنه افروختند با يك انگيـزه و  
طبعـا بـه نظـر ميرسـد بخشـي از افـراد       . هدف مشترك به اين عرصه وارد شـده بودنـد  

خصوصا خواص چنان در گود دنيازدگي، حسادت و رقابتهاي مادي فرو افتاده بودند كه 
  .ن خود و اهميت حفظ نظام را از خاطره برده بودندسابقه درخشا

ي وابسته نيز بـا نظـام اسـالمي امـري      ها هعناد و دشمني قدرتهاي استعماري و رسان
و موسسـات    هـا  هو و احزاب همسو و رسان  ها تطبيعتا اين قدر. پوشيده نبوده و نيست

سـتفاده را نمـوده و   مزدور نيز با برنامه ريزي قبلي از غفلت برخي خواص حداكثرسوءا
  .تالش كردند تا از اين نمد كالهي براي خود ببافند

ي غـرب زده تجديـدنظرطلب كـه     هـا  هالبته در اين ميان نبايد از نقـش برخـي چهـر   
در  ايهاينان كه ديگر هيچ انگيز. آگاهانه پازل انقالب مخملي را تكميل كردند غافل شد

يي و نفاق خود را در صفوف انقـالب پنهـان   پيروي از ارزشها نداشته و ندارند، با دورو
  .زنندتيشه به ريشه نظام مي... و » خط امام«كرده و با عناوين فريبنده همچون 

و در سـه جلـد   » بازخواني پرونده يك سال نبرد نـرم «با هدف » عبور از فتنه«كتاب 
  :بپردازيم 88در اين سه مجلد مجزا به تحليل فتنه . مجزا تأليف گرديده است

  بروز فتنه -لد اولج
  از اوج تا زوال -جلد دوم
  بازيگران فتنه -جلد سوم

جلد سوم اين مجموعه كه پيش روي شماست شامل فصول سيزدهم تا بيسـتم ايـن   
  . پردازدمي 88كتاب است و به تحليل نقش واستراتژي بازيگران داخلي و خارجي فتنه 
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يـدادهاي پـيش و پـس از    كتاب عبور ازفتنه، تالشي است نـاچيز بـراي واكـاوي رو   
. انتخابات دهم رياست جمهوري اسالمي ايـران بـا نگـاهي تحليلـي و آسـيب شناسـانه      

هرچند با توجه به بضاعت قليل مولف و نيز بديع بودن نـوع كـار، تـا آن چـه مطلـوب      
  .خوانندگان را فراهم آورد، فاصله بسيار است

  
  وآخر دعونا ان الحمد هللا رب العالمين
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  مسيزدهفصل 
  
  
  

  !انفعال ات گرداني صحنه از خواص،
اي را گفت جمله 88يكي از نمايندگان اصولگراي مجلس هشتم درارديبهشت ماه سال 

در كشور و در ميان صف «: كه اشاره به نقش يكي از خواص تأثيرگذار در كشور داشت
بندي به دنبال نفي احمدي نژاد است كه سمت و سوي آن هاي موجود يك صفبندي

  1».د و اساس اين حركت نيز نه به احمدي نژاد استدهرا هاشمي رفسنجاني سامان مي
  

  !شكست غيرمنتظره
با سابقه و معروف در صحنه سياسي جمهوري اسالمي  تمدارهاشمي رفسنجاني، سياس

هاي است كه از همان ابتداي مبارزات انقالبي در كنار حضرت امام بوده و در صحنه
  .مختلف انقالب نقش آفريني كرد

سال رياست جمهوري و در  هشتمجلس شوراي اسالمي و سابقه رياست  او با
حالي كه رياست مجمع تشخيص مصلحت را برعهده داشت بنا بر داليل و 

هرچند در اين . يي سياسي وارد صحنه انتخابات رياست جمهوري نهم شد ها تمصلح
ميدان افراد متنفذ و مشهوري همچون علي الريجاني و محمد باقر قاليباف رقيب او به 

حتي به دور دوم كشيده  كرد انتخاباتميآمدند اما هاشمي هيچ گاه فكر نميساب ح
در آن ايام اكثر كارشناسان . دانستميشود و خود را پيروز بي چون و چراي آن صحنه 

                                                 
  عليرضا زاكاني، نماينده تهران -  1
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سياسي گمنامي كه با گفتمان  سياسي از امكان رقابت شهردار وقت تهران و شخصيت
فل بودند اما مردم نظر ديگري داشتند و طي جديد وارد صحنه شده بود با هاشمي غا

يك رقابت فشرده در مرحله اول، هاشمي رفسنجاني و محمود احمدي نژاد به دور دوم 
توان گفت از اين پس اكثر احزاب و ميبه جرأت . انتخابات رياست جمهوري راه يافتند

ر به حمايت از ي سياسي موثر در سطح جامعه بعضاً با تغيير مواضع بسيار آشكا ها هگرو
. خود را به كار گرفتند تا پيروز دور دوم باشند ايههاشمي پرداختند و تمام توان رسان

خاب كردند كه بر روي معدود آنها نامزدي را انت: اما مردم باز هم تصميم ديگري داشتند
  ».مردي از جنس مردم«: هاي تبليغاتي آن دورانش نوشته شده بودپوستر

، در تاريخ سياسي انقالب اسالمي 84د و آغازين تيرماه روزهاي پاياني خردا
انتخابات دور نهم رياست جمهوري براي مردان . روزهاي عجيب و تأثيرگذاري بود

اي سراسر تضاد به دور دوم راه يافته اي غيرقابل پذيرش داشت، دوگانه سياست نتيجه
مصاف مردم و بودند؛ بسياري از تحليلگران سياسي دور دوم انتخابات نهم را 

شايد دشوراي پذيرش نتيجه پيروزي مردم فاقد قدرت . بازان تلقي كردند سياست
هاشمي رفسنجاني اولين تيشه را به   كاران سياست موجب شد تا سياسي در مقابل كهنه

هاشمي كه   در بيانيه. دست گرفت و اعتماد عمومي به نهاد ناظر انتخابات را نشانه رفت
بنا ندارم كه در مورد انتخابات، «: سوم تير منتشر شد، آمده بود يك روز پس از حماسه

توانند كاري بكنند، ببرم و شكايت  خواهند يا نمي شكايت به داوراني كه نشان دادند نمي
كنم، خدايي كه با توكل بر  خود را فقط همانند مورد قبل در دادگاه عدل الهي مطرح مي

دانم در انتقام الهي  با او معامله كردم و مي او و براي جلب رضايتش به صحنه آمدم و
اگر كسي معاقب شود، قطعاً مردم، انقالب اسالمي و ايران نخواهند بود و فقط مجرمان 

  » .شوند واقعي مجازات مي
  

  !يابدميوقتي رقابت ادامه 
در تمام دوران چهار ساله دولت نهم، هاشمي هيچ گاه از رقابت با رقيبش در انتخابات 

ترين انتقادات سعي در تضعيف او و دولتش سته نشد و از همان ابتدا با سختنهم خ
سيد مرتضي نبوي مدير مسئول روزنامه رسالت به خوبي اين واقعيت را ترسيم . داشت

  ».هاشمي هيچ وقت دلش از احمدي نژاد صاف نشده است«: نمايدمي
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نه ابهت او بنا شده كرد تا در مقابل دولت نهم كه بر ويرا هاشمي تالش مي گرچه 
بگيرد اما ديري نگذشت كه اين سكوت از هر فريادي رساتر شد » سكوت«بود، ژست 

تا جايي كه هنوز جوهر اعتماد مجلس بر اكثريت كابينه نهم خشك نشده بود كه تيغ تيز 
هاشمي با اعالم اين  . انتقاد از سوي رئيس مجمع تشخيص مصلحت از نيام بيرون آمد

سابقه  هاي جمهوري اسالمي بي تخانه بدون وزير بمانند، در تاريخ دولتچهار وزار«كه 
طوالني شدن روند استقرار دولت را يك عيب «: گفت 84در آبان ماه » بوده است

  » .دانم و بايد هرچه زودتر اين اشكال برطرف شود مي
ه اين در حالي بود كه با توجه به اصولگرا بودن دولت و مجلس، عدم رأي اعتماد ب

شد بلكه در قاموس اصولگرايي معناي مثبتي به  وزير نه تنها ضعف محسوب نمي 4
  گرفت اما موضوع به همين جا هم ختم نشد و زمستان همان سال بود كه خود مي

سال  16اهللا مكارم شيرازي، به مقايسه  هاشمي در ديدار با علما در قم و در منزل آيت
زعم  رويكردهاي دولت نهم پرداخت تا به رياست جمهوري خود و دوره اصالحات با

  .خود شايد علما را با خود همراه سازد

  منازعه محور آزاد، دانشگاه
ترين مواضع عليه دولت از سوي رئيس مجمع  در قضيه دانشگاه آزاد اما سنگين

تشخيص مصلحت اتخاذ شد تا آنجا كه هر بار كه انتقاداتي از عملكرد اين دانشگاه از 
شد و همزمان با تالش دولت و مطالبه دانشجويان براي  هور مطرح ميسوي رئيس جم

پذيري و  اصالح ساختار اين دانشگاه و سوق دادن آن به سمت قانونگرايي و نظارت
يافت تا با حضور در يكي از واحدهاي اين  هاشمي مجالي مي اصالح اساسنامه، 

هاشمي در  . رد خطاب قرار دهددانشگاه، با تندترين الفاظ، مخالفان اين دانشگاه را مو
شود تا دانشگاه آزاد را به عنوان واحد  هايي كه مي اميدواريم شرارت«: گفت 85آذرماه 

مطمئن باشيد برخي ... ملي و جهاني تضعيف كند، شرش را از سر دانشگاه كوتاه كنيم
  » .نسبت به حركت اساسي دانشگاه آزاد اسالمي شكست خواهد خورد» ها گري موذي«

با انتقاد از  84شد كه رئيس جمهور در پائيز  هاشمي در حالي اتخاذ مي  واضعم
در  85افزايش شهريه دانشگاه آزاد، شخص عبداهللا جاسبي را تهديد كرده و در آبان ماه 

ها را كاهش ندهد،  اگر دانشگاه آزاد شهريه«: جمع مردم پيشواي ورامين اعالم كرده بود
اما با وجود اهتمام دولت، هم در » نقالبي خواهيم گرفتدرباره اين دانشگاه تصميم ا
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شهريه دانشجويان خود را حدود   دانشگاه آزاد اسالمي 1385و هم در سال  84سال 
  .درصد افزايش داد 10

، به عنوان رئيس »تصميم انقالبي«نژاد حدود دو هفته پس از اشاره به  احمدي
ي اين شورا مأموريت داد براي ترميم شوراي عالي انقالب فرهنگي به پنج تن از اعضا

در سوي ديگر هم، اوايل . هيأت مؤسس و اساسنامه دانشگاه آزاد طرحي ارائه كنند
چهره سياسي ـ دانشگاهي  5هاشمي رفسنجاني به عنوان رئيس هيأت امنا،   آذرماه

را به عنوان اعضاي ) و جعفر توفيقي واليتي، حسن حبيبي، حسن خميني، محسن قمي (
هاشمي را تاكتيكي   تحليلگران اين اقدام. د هيأت مؤسس دانشگاه آزاد معرفي كردجدي

  . براي جلب مشروعيت و كاهش فشارها ارزيابي كردند
را ارائه  جمهور اساسنامه دانشگاه آزاد اسالمي ، هيأت پنج نفره رئيس85طي دي ماه 

ار گرفت و بيش از اين اساسنامه در دستور كار شوراي عالي انقالب فرهنگي قر. كرد
شوراي عالي انقالب فرهنگي در  85در سوم بهمن ماه . ماده آن نيز به تصويب رسيد 10

اي كه بدون حضور رئيس جمهور برگزار شد، استدالل رئيس هيأت امناي  جلسه
مبني بر اين كه اصالح اساسنامه اين دانشگاه بايد توسط ) هاشمي ( دانشگاه آزاد اسالمي 

ام شود را پذيرفت و با اضافه شدن پنج شخصيت معرفي شده جاسبي هيأت مؤسس انج
  . به هيأت مؤسس دانشگاه آزاد موافقت كرد

در جمع دانشجويان علم و صنعت موضوع دانشگاه آزاد  86رئيس جمهور در آبان 
شوراى عالى انقالب فرهنگى چندى پيش تصميم گرفت تغييراتى : را چنين تشريح كرد

نشگاه آزاد ايجاد كند و آن را بر روى نظم و ضابطه قرار دهد؛ چرا كه را در اساسنامه دا
ولى آن . نحوه مديريتى كه در اين دانشگاه است، با هيچ كدام از قوانين ما منطبق نيست

قدر فشار آوردند كه به ما گفتند شرايط كشور حساس است و فعال ًدر مورد ايجاد 
مند كردن آن صبر كنيد و دست نگه داريد  بطهتغييراتى در اساسنامه دانشگاه آزاد و ضا

كنند و دلشان براى مملكت  چون اينها در شرايط حساس كشور بحران درست مى
او البته در همين جا وعده داد كه بزودى وقت آن خواهد رسيد كه ما اين . سوزد نمى

  . اصالحات را انجام دهيم
سس اين دانشگاه را به انجام با آن كه بنا بر مصلحت، اصالح اساسنامه به هيأت مؤ

عالي  شوراي  بر اساس مصوبه«: گفته بود 87رساند اما عبداهللا جاسبي در مردادماه 

www.ourpresident.ir


w
w

w
.ourpresident.ir

 21

تواند پيشنهادهاي جديدي را براي اصالح  انقالب فرهنگي، هيأت مؤسس دانشگاه مي
اساسنامه و يا تكميل اعضاي هيأت مؤسس ارائه كند و برخي اظهارنظرهاي خالف واقع 

  » .جيده اخير تنها سردرگمي افكار عمومي را در پي داردو نسن
اي  هاشمي هم چندي بعد به دفاع از جاسبي پرداخت و در سال گذشته با حمله

سابقه، مخالفان وي را مخالفان دانشگاه آزاد تعبير كرد و با بيان اين كه دانشگاه آزاد  بي
براي كسب شهرت با  اي فقط عده«: هميشه مزاحمان و حسوداني داشته است، گفت

  » .كنند دانشگاه آزاد مخالفت مي
بست در  سخنگوي دولت با لحني حاكي از وجود نوعي بن 87اواخر شهريورماه 

پيگيري ماجراي دانشگاه آزاد، از توقف اقدامات دولت براي اصالح در دانشگاه آزاد خبر 
  .مال شده دانستهاي اع داد و مسئوالن و هيأت امناي اين دانشگاه را مسئول سياست

  نمايي  پروژه موج بحران
ژه موجي بود كه در عرصه رقابت انتخابات نهم، بويژه  و القاي شرايط وي» نمايي بحران«

نژاد  گزاره استوار بود كه احمدي نبراي  ها هتبليغات رسان. در دور دوم شدت يافت
پس اما . اشته باشدد 84توانست در سوم تير  ترين انتخابي بود كه يك ايراني مي خطرناك

در  84آقاي هاشمي در دي ماه   از آن هم بيرق القاي شرايط بحراني بر زمين گذاشته نشد و
مسئله تهاجم خارجي هميشه وجود داشته است ولي امروز «: همايش ائمه جمعه گفت

   ».اي است، بخصوص شرايط داخلي اين خطر را جدي كرده است شرايط ويژه
شرايط كشور «: در جمع دانشگاهيان رودهن اعالم كرد 86اه او بار ديگر در مردادم

  » .اكنون ويژه است ما هم
تر از سوي يكي ديگر از ياران  ، پروژه القاي شرايط ويژه اين بار عريان85ماه  دي

وگوي  هاشمي مطرح شد و محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت در گفت 
  . ده امريكا به ايران حمله خواهد كردادعا كرد ظرف يك ماه آين 2ويژه خبري شبكه 

هاشمي رفسنجاني و سپردن اين پروژه به دست   القاي وجود بحران از سوي
هاشمي براي فشردن گلوي احساس امنيت مردم موجب شد   نزديكان فكري و سياسي

در تحليل شرايط سياسي كشور ضمن حساس  86تا رهبر معظم انقالب در دي ماه 
البته اين حساس بودن شرايط و : حران را نفي كردند و فرمودندبرشمردن آن، وجود ب
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هاي آن بعد از پيروزي انقالب اسالمي همواره وجود داشته است و اين مسئله به  نشانه
  . معناي وجود خطر و بحران نيست

  گداپروري
آقاي   هاي انتخاباتي دهم رياست جمهوري بود كه و همزمان با آغاز بحث 87آذرماه 

توجهي به محرومان در دوران سازندگي را يك دروغ  ر دانشگاه شريف بيهاشمي د
رئيس مجمع . اش به دولت نهم باشد اي بر اتهام گداپروري تاريخي خواند تا تكمله

: در مصاحبه با خبرگزاري موج گفته بود 87تشخيص مصلحت در اواخر ارديبهشت 
   ».دهد ساختن اقتصاد كشور با شيوه گداپروري جواب نمي«

المللي   سمپوزيوم بين«هاشمي در آبان ماه همين سال هم در افتتاح دومين همايش 
عدالت اجتماعي با «: بار ديگر دولت را متهم به گداپروري كرد و گفت» 1404ايران 

عدالت تقسيم فقر در جامعه نيست بلكه . آيد  شعارهاي پرزرق و برق به دست نمي
  » .ار مختلف استعدالت توزيع مناسب امكانات بين اقش

محوري بر سر كار آمده و با همين نگاه به  متهم كردن دولتي كه با شعار عدالت
نمود كه  انصافي مي پردازد به گداپروري، چنان بي ها و رويكردها مي اتخاذ سياست

اش به زنجان اين گونه اظهارنظرها را توهين به  جمهور بالفاصله در سفر استاني رئيس
ها از كارهايي كه برمبناي عدالت است، ناراحتند و  بعضي: و گفت ملت ايران دانست

ها را هدفمند كرده و به جاي قرار گرفتن آن در اختيار اقليتي، آن را  گويند اگر يارانه مي
نژاد خطاب به كساني كه دولت را  احمدي. نه توزيع كنيم، اين گداپروري است عادال

اي قليل مثل شمايي  ها را عده  اگر همه اين يارانهآيا «: كنند، گفت متهم به گداپروري مي
رود، بخوريد،  مي  هايتان سير است و ثروتتان از پارو باال هايتان پر است، شكم كه جيب

اين گداپروري نيست اما اگر در بين ملت توزيع شود، اين گداپروري است؟ شما ملت 
هايتان،  خودتان، خانواده شما ملت را. ايد شما از ملت فاصله گرفته. شناسيد را نمي

  ».شناسيد هايتان و اطرافيانتان مي حزبي هم

  !انداز، ادعايي براي تمام فصول انحراف دولت از سند چشم
به گفته هاشمي در موارد بسياري دولت نهم مانعي براي رسيدن به اهداف سند 

له، عنوان شده سا 20انداز  در چشم»  :مدعي شد 85ساله بود؛ او در آذرماه  20انداز  چشم
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بينيم در يك سال  انه ميتأسفدرصد پيشرفت داشته باشيم، اما م 8ما بايد هر ساله حدود 
درصدي كه پيشرفت  6گذرد، از  انداز مي و نيمي كه از شروع اجرايي شدن سند چشم

هاشمي در پايان همين سال يك بار در نخستين » .ايم تر افتاده ايم نيز عقب داشته
س از معرفي اعضاي جديد مجمع تشخيص مصلحت و يك بار در كنفرانس خبري پ

ساله با گزارش  20انداز  هاي اجرايي چشم هاي نماز جمعه مدعي شد كه شاخص خطبه
  . هاي دولتي همخواني ندارد عملكرد ساالنه دستگاه

رشد «هايي چون  مدعي شد كه در شاخص 85اسفند  4هاشمي در نماز جمعه 
هاي  جذب سرمايه«، »وري بهره«، »كنترل جمعيت«، »نفتوابستگي به «، »اقتصادي
ايم و  انداز بوده و شاهد افت بوده عملكرد اقتصادي دولت خالف سند چشم» خارجي

  . حاصل عملكرد دولت است» درصدي نقدينگي 40الي  30رشد «صرفاً 
كرد، در اسفندماه  آقاي هاشمي كه دولت را سد راهي براي توسعه معرفي مي

وم داد كه دوره آزمايشي دولت نهم پايان يافته، نظارت مجمع بر عملكرد اولتيمات
هاي متعددي پاسخ اتهام به  رئيس جمهور در سخنراني. شود هاي اجرايي آغاز مي دستگاه

  نژاد يك روز پس از اولتيماتوم احمدي. انداز را داد دولت در زمينه انحراف از سند چشم
چه چيزي عصباني هستيد و علت عصبانيت خود را  دانيم شما از ما مي«: هاشمي گفت

كساني كه در زمان . كند گوييد كه اين دولت واگذاري نمي آييد و مي گوييد، ولي مي نمي
هاي  گفتند كه بايد فروشگاه دادند كه مردم بقالي داشته باشند و مي خود اجازه نمي

اي وسايل مورد نياز  رههاي زنجي اي دولتي ايجاد شود و مردم از اين فروشگاه زنجيره
  » .اند خود را بخرند، حاال مدعي شده

  ! زمان مدارا به پايان رسيده است
هاشمي رفسنجاني عليه دولت نهم از همان روزهاي حيات اين آقاي   گرچه مواضع

دولت عيان بود و هرگز ستيز كالمي و عملي خود را با دولت پنهان نساخت اما در 
ا كنون با دولت مدارا كرده و زمان مدارا اكنون به پايان مدعي شد كه ت 87مردادماه 

هاشمي اين سخنان را در جمع فعاالن اقتصادي خراسان رضوي گفت و . رسيده است
توضيح داد كه مدت مداراي مجمع تشخيص با دولت نهم در زمينه نظارت بر اجراي 

اين فراتر گذاشته و  او پا را از . قانون اساسي به پايان رسيده است 44هاي اصل  سياست
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معظم له در ابتداي فعاليت دولت نهم از ما خواستند : به نقل از مقام معظم رهبري گفت
  . اكنون زمان مدارا به پايان رسيده است. مدتي با اين دولت مدارا كنيم

سابقه نبود  هاشمى رفسنجانى عليه دولت نهم و احمدي نژاد، گرچه بى  موضعگيرى
اى بعد از اين  و فضاسازى رسانه» پايان دوران مدارا با دولت«بر اما سخنان وى مبنى 

اظهارات، آغاز فاز جديدى از تهاجم عليه دولت نهم خصوصاً در آستانه عملياتى شدن 
رفسنجانى دوران مدارا با دولت نهم را در حالى . شد طرح تحول اقتصادى تلقي مي

ها كه در اغلب اوقات  قادات و تخريبپايان يافته تلقى كرد كه پيش از آن شديدترين انت
ترين ادبيات همراه بوده، از جانب طيف منسوب به وى، متوجه دولت نهم و  با سخيف

  . نژاد شده بود دكتر احمدى
هاشمي، طي يادداشتي به اين اظهارات  روزنامه ايران چند روز پس از اين اظهارنظر 

هستند كه با اتمام دوران مدارا، هاشمى بر اين گمان   اگر آقاى«: پاسخ داد و نوشت
توانند مردم را از دولت نهم و رئيس جمهور رويگردان كنند، راه منطقى باز و فراخ  مى

بسيارى از صاحبنظران آمادگى دارند تا بر سر مقايسه عملكرد اقتصادى، سياسى . است
مناظره اگر آقاى رفسنجانى آمادگى . و فرهنگى دولت ايشان با دولت نهم مناظره كنند

و اگر گمان ايشان بر ! را دارند، اين گوى و اين ميدان) نه سخنرانى يك طرفه(دو طرفه 
اين است كه با تخريب يك طرفه دولت نهم، آرايش سياسى به نفع كانديداى مورد 
نظرشان ـ و البته به گمان برخى، خود ايشان ـ در انتخابات رياست جمهورى آينده رقم 

  ».مردم خود قضاوت خواهند كرد! ن گوى و اين ميدانخواهد خورد، ايضاً اي
در اين بين فضاي تخريب و تضعيف دولت توسط همين مديريت واحد به جايي 
رسيد كه مقام معظم رهبري در موارد متعدد از اين فضا انتقاد كرده و از عملكرد دولت 

اني بودن ي مكرر در خصوص بحر ها يمعظم له، پس از ايجاد سياه نماي. دفاع كردند
كنند فضاي كشور را بحراني جلوه دهند افرادي كه سعي مي«: وضعيت كشور فرمودند

  ».يا نادانند يا خائن
بحراني جلوه دادن وضعيت كشور، انتقاد از فساد مالي موجود در بدنه دولت و تعبير 

هاي هاشمي ري كالن اقتصادي دولت از جمله راهكا ها تگدا پروري در خصوص سياس
ميدان اين تقابل البته هميشه در شخص رياست . تخريب دولت نهم بود در جهت

كرد كمتر به ميسعي گاهي هم شد، بلكه او ميمجمع تشخيص مصلحت نظام خالصه ن
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ي تاثير گذار ديگري كه از  ها تطور مستقيم دولت را نقد كند و انتقادات از زبان شخصي
ديريت ايجاد فضاي سياه و در هر صورت م. شدمياو حرف شنوي داشتند مطرح 

شد كه بسياري معتقدند اين ميتاريك عليه دولت مشخصاً به صورت واحد انجام 
  .انسجام را هاشمي رفسنجاني شكل داده بود

  
  !انتخابات دهم، صحنه انتقام

بسياري معتقدند انتخابات دهم رياست جمهوري در واقع دور سوم انتخابات نهم بود و 
شكست «. ي رفسنجاني و محمود احمدي نژاد رقم خوردرقابت اصلي بين هاشم

هاشمي از همان ابتداي كار دولت نهم در پيش  اي بود كه پروژه» نژاد به هر قيمتي احمدي
رويكردي كه محسني . گرفته بود و با آن به استقبال انتخابات دهم رياست جمهوري رفت

   .مهوري آن را بازگو كرداي، وزير اطالعات وقت پس از انتخابات دهم رياست ج اژه
نام گرفت و در واقع » دولت وحدت ملي«هاشمي در دور دهم،   استراتژي انتخاباتي

  .نژاد هم از دايره اصولگرايي و هم مسند رياست جمهوري بود تاكتيكي براي حذف احمدي
با علي زادسر نماينده سابق جيرفت  87اي كه فروردين ماه سال هاشمي در مصاحبه

درباره انتخابات دوره دهم، اعتقاد من همان «: خود را اين گونه تشريح كرد داشت، طرح
روحانيت بحث شد و آن اين است كه چنانچه همه كساني كه   جامعه  است كه در جلسه

دانند، يكي از چهار نفر مطرح شده يعني؛  خود را به هر نوعي جزو اصولگرايان مي
الريجاني و واليتي را نامزد كنند و متفرق نوري و روحاني و آقايان  حجج اسالم ناطق

نشوند، بنده نيز به سهم و توان خود از نامزدي آن نامزد واحد، حمايت خواهم كرد و با 
طلب هم موافقت بشود كه سهم مناسبي را در كابينه و مديريت اجرايي  جريان اصالح

  ».كشور داشته باشد كه اميد بر موفقيت چنين طرحي نيز فراوان است
نژاد با تيغ وحدت ملي را پخته  اشمي همزمان كه طرح خود براي حذف احمديه
برساند، با مانعي مواجه بود و آن هم تأييدات رهبر معظم  88كرد تا به انتخابات  مي

به همين سبب به دنبال توجيهي براي نفي اين تأييدات . انقالب بر كارنامه دولت بود
بنا «: موضوع را به صراحت بيان داشته و گفته بوداو در مصاحبه با زادسر اين . گشت مي

بر داليل متعدد سياسي، اقتصادي، مديريتي، به عملكرد دولت نهم انتقاد دارم به جز در 
هاي كلي كه نظارت بر آن از وظايف مجمع است، سكوت  مورد تخلف از سياست
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جوري خودم  ن اينم. ام تا با نظارت علني مقام معظم رهبري، مخالفتي انجام نگيرد كرده
كنم كه رهبر معظم انقالب اسالمي، تحليلي را از اوضاع دارند كه  را راضي و قانع مي

شان اين است كه اگر از دولت دفاع و پشتيباني نكنند، ممكن است دولت براي  تشخيص
  » .كار با مشكل جدي مواجه شود و در شرايط فعلي اين به صالح نيست  ادامه

ترين  اي از سوي افراد مختلفي پيگيري شد و يكي از مهم برهههاشمي اما در  طرح 
هاي ظهور آن برگزاري همايشي بود كه علي الريجاني باني برگزاري آن شد و به  عرصه

اين همايش كه با حضور . نام گرفت» سال قانونگذاري در مجلس شوراي اسالمي 30«
شد، توانست تيتر خبري هاي مطلوب رفسنجاني و در غياب رئيس جمهور برگزار  چهره

را به خود بگيرد و شرايط آرماني را براي » نژاد وحدت ملي بدون حضور احمدي«
رئيس مجمع تشخيص مصلحت در سخنراني خود در اين . طراحان تصوير سازد

احتياج به «: همايش باز هم طرح مورد نظرش را سربسته مورد اشاره قرار داد و گفت
ا وحدت و همدلي اين حركت را ادامه دهيم تا از اين بايد ب. وحدت بسيار جدي است
اگر مردم احساس كنند متولياني پيدا ... اند، به خوبي عبور كنيم فضايي كه براي ما ساخته

خواهند براي مردم بخوانند و اگر مردم احساس  شوند كه رأي آنها را هر طور مي مي
نند هيچ وقت خيانت به اسالم توانند نقش خود را ايفا كنند، چون مسلما كنند كه نمي

  » .شود كنند، ولي حضورشان ضعيف مي نمي
پس از آن كه ابعاد مختلف طرح وحدت ملي مشخص شد و با استقبال برخي 

طلب از جمله غالمحسين كرباسچي از اين طرح، اصولگرايان دريافتند  هاي اصالح چهره
ها آغاز  اد است، مخالفتهاشمي از قبل طرح خود به دنبال احياي جريان دوم خرد كه 

طرح وحدت ملي «پرده وارد ميدان شد و با بيان اين كه  هاشمي بي شد و به همين دليل 
اين ايده را به ناطق نوري نسبت داد » طلبان مخالف آنند ايده اصولگرايان است و اصالح

 بعد. طلبان نيست اين طرح را اول آقاي ناطق نوري مطرح كرد كه جزو اصالح«: و گفت
  بعد هم جامعه. طلبان نيست هم آقاي الريجاني مطرح كرد كه او هم جزو اصالح

انتساب اين » .روحانيت مبارز با خواست عسگراوالدي، باهنر و حبيبي به ميدان آمد
طرح به عسگراوالدي و محمدنبي حبيبي اما تكذيب آنها و در عين حال اجماع 

اهللا حسينيان، نماينده تهران و رئيس  روح. اصولگرايان براي نفي آن را در پي داشت
مركز اسناد انقالب اسالمي طرح دولت ائتالفي را به منزله اعالم شكست اصولگرايان 
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طرحي كه به عنوان دولت ائتالفي مطرح شد، حرف مناسبي : دانست و تصريح كرد
هاي استراتژيك رياست  همچنين عليرضا ذاكراصفهاني، رئيس وقت مركز بررسي. نبود
اگر فرض كنيم كه چيزي به نام دولت وحدت ملي بخواهد در : هوري هم گفتجم

ايران محقق شود، چنين دولتي يك دولت متكثر و متشتت است و چيزي بيشتر از يك 
اي معطوف به وحدت است،  وي افزود كه اگر واقعاً اراده. شركت سهامي نخواهد بود

نژاد نشان داد با پيروي از راه  نژاد قرار گيرند چرا كه احمدي همه پشت سر احمدي
انقالب، امام و رهبري، سكاندار خوبي در امر اجرا بوده و سخت مشغول سازندگي، كار 

در اين ميان حسين فدايي، دبيركل جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي، . و تالش است
روز يك بحران براي كشور ايجاد  9طرح وحدت ملي را منتسب به كساني كرد كه هر 

رساني به مردم و تالشي براي بازگشت  كردند و آن را مانعي براي تداوم خدمت مي
  . افراطيون به صحنه و ايجاد اختالف در ميان اصولگرايان دانست

هاشمي در اردوگاه اصولگرايان غيرممكن بود اما بن مايه طرح   گرچه پيشبرد طرح
بود، به عنوان » ژادن نه به احمدي«آوري همه زير پرچم  دولت وحدت ملي كه جمع

  . استراتژي اصلي باقي ماند

  نژاد  اي براي شكست احمدي ترغيب خاتمي به كانديداتوري، روزنه
نه «او جايي براي تاكتيك » دولت وحدت ملي«هاشمي براي ايجاد   پس از آن كه طرح

در ميان اصولگرايان باز نكرد، او به دنبال رقيبي جدي براي رئيس » نژاد به احمدي
را از كانال » نژاد به هر قيمت شكست احمدي«هور در جبهه مخالف گشت تا شايد جم

بود كه محمد عطريانفر، عضو شوراي مركزي  87اوايل آبان . ديگر محقق سازد
  اي با حضور تعدادي از جوانان اين حزب تأكيد كرده بود كه كارگزاران در جلسه

اگرچه اين خبر . ت گرفته استهاشمي رفسنجاني هدايت جبهه دوم خرداد را به دس
بالفاصله پس از انتشار از سوي روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت تكذيب شد 

خبري منتشر  بعد چرا كه چند روز. كرد اما قرائن موجود ادعاي عطريانفر را تأييد مي
و گويا خاتمي » هاشمي، خاتمي را متقاعد به كانديداتوري كرد«شد مبني بر اين كه 

هاشمي رفسنجاني داشته كه محور اصلي اين جلسه، موضوع  ساعته با  3اي  جلسه
در ابتداي اين جلسه، خاتمي اقدام به بيان ترديدهايش براي . كانديداتوري او بوده است

. شود هاشمي رفسنجاني مواجه مي  كند كه اين موضع خاتمي با واكنش كانديداتوري مي
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اگر شما «: توصيه كرده و گفته بود» شكست«ز خاتمي را به نترسيدن ا  هاشمي در ادامه، 
  » .ترين حالت اين است كه انتخابات به دور دوم كشيده شود بياييد، بدبينانه

با اعالم كانديداتوري ميرحسين موسوي و پس از آن كه خاتمي در معذوريت وعده 
بار  اينهاشمي و خانواده اش  گيري از انتخابات شد،  ناچار به كناره» يا من يا موسوي«

چتر حمايتي خود را بر موسوي گستراندند و گرچه شخصاً اين حمايت را در بيان انكار 
تر كردن انتقادات خود از دولت، زير سؤال بردن سالمت  كرد بلكه در عمل با صريح مي

انتخابات و تشكيك در امانتداري مجريان انتخابات در پيگيري آن جدي بود چرا كه 
  بود كه طرح وحدت ملي را اجرا خواهد كرد، در عين حال هاشمي گفته  موسوي به

داد چرا كه توان جذب بيشتري بين اصولگرايان  هاشمي، او را به خاتمي ترجيح مي
  . داشت و دافعه خاتمي را نيز نداشت

هاشمي با تمام توان و انرژي رسماً به ميدان مقابله با  از سوي ديگر نيز فرزندان 
استاندار اسبق كرمان (هاشمي، قائم مقام حسين مرعشي  مهدي . دنژاد آمده بودن احمدي

در كميته راهبردي ستاد حاميان ) و رئيس دفتر رئيس جمهور در دوره سازندگي
را به عهده » اي دختران فيروزه«هاشمي هدايت گروه  فائزه . ميرحسين موسوي بود

ت از موسوي برگزار گرفت و در مراسمي كه به مناسبت سالگرد دوم خرداد و در حماي
  .نژاد سخنراني كرد اي عليه احمدي شد، با لحن موهن و كم سابقه

فائزه هاشمي در مراسم بزرگداشت دوم خرداد و در جمع جوانان حاضر در 
نژاد دوباره پيروز  اگر احمدي«: هزار نفري آزادي در اظهاراتي موهن گفت 12ورزشگاه 

داند و خطاهاي گذشته را با قدرت  مام زمان ميشود و خود را ا شود امر بر او مشتبه مي
  ».دهد بيشتري ادامه مي

ما «: گفت 76هاي خود در دوم خرداد سال  فائزه هاشمي با اشاره به برخي فعاليت
. كرديم كرديم و اتفاقاتي را كه در دوره سازندگي افتاد براي مردم ذكر مي سخنراني مي

خواستيم  آورديم و از آنان مي ياد مردم مي آباداني را بهو  همچنين وقايع مثبت، رشد
خواهيم نكبت  االن هم مي... ها به محمد خاتمي راي دهند براي ادامه يافتن خاطره

گفت كه نياز به يك تغيير و شروع دوم خردادي داريم تا در روز اوموجود از بين برود 
  1» .خردادماه پيروزي خود را جشن بگيريم 22
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در ستادهاي  ايهه فائزه هاشمي مجري پروژه دختران فيروزدر آن ايام شنيده شد ك
 4در حدود  ايهموسوي بود و درتنها يك نمونه از طرح هاي انتخاباتي خود با بودج

هزار مانتوي سبز را به دختران فعال در ستاد هاي موسوي هديه  200ميليارد تومان 
و چه بعد از انتخابات  نقش او همچنين در سازماندهي حركات خياباني چه قبل 1.كرد

او در تجمعات و اعتراضات غير قانوني پس از انتخابات  ضورح. غير قابل انكار است
به قدري مشهود و علني صورت گرفت كه در  نهايت به بازداشت او و چند تن از زنان 

بعدها البته اسنادي از فائزه . ديگر خاندان هاشمي توسط نيروهاي امنيتي منجر شد
شر گرديد مبني بر اينكه او در سخناني رسماً مردم را به ايجاد آشوب هاشمي منت

  .فراخوانده و نسبت به برخي از مقامات عالي رتبه نظام توهين نموده است
هاي مالي قابل توجهي به ستاد موسوي انجام داد و مهدي محسن هاشمي نيز كمك

جاسبي ... عبدا. يدهاشمي براي كمك به موسوي به كميته صيانت از آراء گسيل گرد
ديگر فرد نزديك به هاشمي نيز به صورت علني وارد ميدان شده و از امكانات دانشگاه 

منابع خبري در اين رابطه گزارش . آزاد جهت كمك به ستاد هاي موسوي استفاده كرد
دادند تمام رايانه هاي موجود در ستاد هاي موسوي را دانشگاه آزاد تامين نموده است و 

از سوي ديگر در . يز با جسارتي باور نكردني صحت اين خبر را تأييد نمودجاسبي ن
ميليارد توماني محمد هاشمي به ستاد محسن  5هاي همان ايام اخباري مبني بر كمك

رضايي هيچ گاه اين اخبار را تكذيب نكرده و با قوت سعي در . رضايي منتشر شد
  .اجراي اهداف ايده دولت ائتالفي داشت

هاشمي در   اد در جريان مناظره انتخاباتي با موسوي پرده از نقشنژ احمدي
بنده در برابر يك كانديدا نيستم در برابر «: گرداني اردوگاه رقيب برداشت و گفت صحنه

هاشمي و همكاري آقاي موسوي و خاتمي  اي هستم كه با محوريت آقاي  يك مجموعه
: هاشمي اشاره كرد و گفت  ائزهاو همچنين به سخنراني ف» .عليه بنده حركت كردند

- در و گويد دوره اصالحات ادامه راه سازندگي است كند و مي ايشان قشنگ تشريح مي«
خواهيم براي اين كه استمرار همان  ما آقاي موسوي را مي. اين دولت آسيب ديده است

گذاري كرد، قرار  هاشمي دراين كشور پايه  يعني اشرافيتي كه جناب آقاي. راه است
  . كند هاشمي افتخار مي  موسوي اما در پاسخ گفت كه به حمايت» .است ادامه پيدا بكند
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نژاد، مدعي شد كه  اي به احمدي هاشمي در نامه  پس از اين مناظره بود كه محسن
 –هاشمي «خواهد فضاي انتخابات را  رئيس جمهور با دروغ و عوامفريبي مي

نژاد  چنين فضايي اين چنين به نفع احمدي او نگفت كه چرا برپايي. كند» نژاد احمدي
  . كند است و آراي مردم را به سوي او گسيل مي

نژاد  هاشمي و خانواده اش از موسوي تنها موضوعي نبود كه احمدي  البته حمايت
هاشمي درباره حمايتش از موسوي و   آميز كروبي به بيان داشت بلكه نامه گاليه

  . كروبي، شاهدي ديگر بر اين مسئله است هاشمي عليه  هاي اطرافيان تخريب
ضمن تأكيد بر حق شهروندي شما در حمايت از "  :كروبي در نامه خود نوشته بود

انه برخي از نزديكان و بستگان شما با تأسفتان برسانم كه م نامزدي خاص، به اطالع
كنند و طلبان در انتخابات را خاموش  پراكني قصد دارند يكي از دو صداي اصالح شايعه

هاي انتخاباتي  با پخش خبرهاي كذب و شايعات ناروا درباره انصراف اينجانب از رقابت
اميدوارم به دوستان خود تذكر بدهيد كه از ... آب به آسياب مخالفان اصالحات بريزند

خودداري كنند و بدانيد كه  -كه جز به سود حريف نيست  -ادامه اين حركت تخريبي 
ا اكنون همه اين رفتارها منتسب به حضرتعالي است و گرچه سهم ه رغم برخي داعيه به

توان در ترويج نامزد مورد  را نمي -مانند دانشگاه آزاد اسالمي  -برخي نهادهاي عمومي 
شما در دفاع از نامزد خاص مالزمتي با   نظر شما را ناديده گرفت اما حق شهروندي

  » .خروج از دايره عدل و انصاف ندارد
  
  ريختهم  رب  ها هلمعاد

تمام شواهد و قرائن حاكي از آن بود كه جنگ رواني ستادهاي سه گانه ائتالف هاشمي 
. تواند مردم را تحت تاثير قرار داده و جايگاه دولت نهم را در بين آنها تضعيف نمايدمي

اما محمود احمدي نژاد به خوبي اين حقيقت را دريافت كه مديريت جريان اصلي 
  .او نه با موسوي و خاتمي است نه با ناطق نوري و الريجاني مخالفت با

احمدي نژاد معتقد بود حقيقت مطلب را بايد براي مردم مطرح نمود و آنها بايد 
بدانند كه نفر اصلي اين ماجرا هاشمي رفسنجاني است، از همين رو در مناظره اول خود 

  .در برابر موسوي اين نكته را مطرح نمود
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فت هاشمي پس از مناظره احمدي نژاد و موسوي دچار اولين بحران شايد بتوان گ
جدي در انتخابات دهم شد و بدين ترتيب مجبور گرديد تا حدودي به صورت علني 

  .وارد صحنه مبارزه با محمود احمدي نژاد شود
منتشر كرد، در بخشي از  ايهبالفاصله پس از مناظره دفتر هاشمي رفسنجاني بياني

ملت عزيز، آگاه و با شعور ايران همانگونه كه مستحضريد در جريان «: مدهاين بيانيه آ
مناظره آقايان مهندس موسوي و احمدي نژاد مطالب خالف واقع و سراسر كذب عليه 
رئيس مجلس خبرگان رهبري و خانواده وي مطرح شد، در اين مدت مراجعات 

و طي آن بسياري از  به دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام شد ايهگسترد
عالقه مندان خواستار تجمع و تحصن در حمايت از حضرت آيت اهللا هاشمي 

  ».رفسنجاني بودند
رسمي و در برابر افكار  ايهبه جد معتقدند اين ادبيات كه در قالب بياني ايهعد

 .نمودسازي اذهان جهت اتفاقات بعد از انتخابات را فراهم ميشود زمينهميعمومي منتشر 
سرگشاده را خطاب به رهبري معظم  ايههاشمي البته به اين اقدام بسنده نكرده و نام

ادبيات استفاده شده در اين نامه به نحوي بود كه بسياري از نخبگان . انقالب منتشر نمود
كلمه به كلمه نامه حكايت از آن داشت كه هاشمي . سياسي و ديني را دچار حيرت كرد

ي سياسي كشور دچار بحران شده و با بغضي همراه  ها هعرص رفسنجاني مرد ذكاوتمند
هاشمي البته حتي در بخشي از اين نامه نيز سعي . با عصبانيت اين نامه را نوشته است

مي كند زمينه الزم جهت اغتشاشات پس از انتخابات را فراهم كند، او ظاهراً در اين 
از اين رو خطاب به رهبر . هد بودمرحله متوجه شده بود كه پيروز صحنه انتخابات نخوا

بر فرض اينكه اينجانب صبورانه به مشي گذشته ادامه دهم، «: نويسدميمعظم انقالب 
ابند و ت ميبي شك بخشي از مردم و احزاب و جريانها اين وضع را بيش از اين بر ن

ند، در جامعه شكل خواهد شو ميي سوزان تغذيه  ها هآتش فشانهايي كه از درون سين
  ها هي آن را در اجتماعات انتخاباتي در ميدانها، خيابانها و دانشگا ها هرفت كه نمونگ

  ».يمكن ميمشاهده 

  شكست بزرگ
دي مهاشمي رفسنجاني در روزهاي آخر تمام سعي خود را كرد تا از ميزان مقبوليت اح

زماني كه زمزمه حمايت رسمي جامعه روحانيت مبارز از . نژاد در بين مردم بكاهد
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احمدي نژاد مطرح شد، هاشمي و ناطق نوري به عنوان دو تن از متنفذترين اعضاي اين 
... هر چند آيت ا. تشكل مهم سياسي مذهبي جامعه روحانيت را تهديد به استعفاء كردند

مهدوي كني، رياست جامعه روحانيت مبارز شخصاً از احمدي نژاد حمايت كرد، اما 
هيچگاه اجازه نداد اين تشكل در اين خصوص به ي هاشمي ههاي سرسختانمخالفت

رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام در آخرين . گيري نمايدطوري رسمي موضع
در . روز هاي باقي مانده تا انتخابات اعتراضات رسمي به وزارت كشور را نيز آغاز كرد

م رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظا«: به نقل از او تيتر زدند  ها هاين ايام روزنام
درخواست وزارت كشور از شوراي نگهبان براي افزايش تعداد صندوق ها را بسيار 

فائزه هاشمي نيز در اين روزها با تمام توان سعي در تخريب . »نگران كننده دانست
خانم هاشمي براي نيل به اين هدف دست به سفرهاي استاني زده . دولت نهم داشت

عفت مرعشي همسر هاشمي . گرفتميبهره در اين خصوص   ها تو از تمام ظرفي! بود
خرداد و در حين رأي دادن سخناني بر زبان آورد كه حاكي از  22رفسنجاني در روز 

استيصال موجود دراردوگاه مديريت جناح مخالف دولت بود، او در پاسخ به سؤال 
خبرنگاري مبني بر اينكه توصيه شما به هواداران و نامزدها بعد از روز انتخابات 

  ».اگر تقلب شد بريزند به خيابان ها«: يست؟ گفتچ
ميليون ايراني به پاي صندوق  40با تمام فشارها حماسه انتخابات دهم رقم خورد و 

شواهد و . سياسي را رقم زدند ايهم رهبري زلزلظاي رأي آمدند و به تعبير مقام معه
قاتي خاص پيش قرائن حاكي از آن بود كه براي پس از انتخابات در هر صورت اتفا

خرداد رقم خورد و در روزهاي بعد ادامه  22شروع اتفاقات از شب . بيني شده است
هاشمي در روزهاي ابتدايي اغتشاشات سكوت پيشه كرده و در اين بين بستگان . يافت

  .او ميدان دار اين قائله بودند
ز تجمعات او در يكي ا فائزه هاشمي از اولين تجمعات غيرقانوني حضوري فعال داشت،
من عامل اصلي اين «: غيرقانوني پس از انتخابات در ميدان ونك در سخناني گفت

مسير را به سمتي برد كه اسامي  تير خاتمي، 18ديكتاتوري ها را خاتمي مي دانم ؛ در حادثه 
تير بوجود آمد و نظام هم هوشيار  18را اعالم كرد و دست همه اصالح طلبان را رو كرد تا 

  1».خواهد رفت و از اينجا ديكتاتوريها آغاز شد ،نجنبد مثل زمان شاهشد كه اگر 
                                                 

  خبرگزاري برنا -  1
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فائزه هاشمي درباره اينكه چرا هاشمي و خاتمي در دوران فعاليتشان نيروهاي خود 
را براي مقابله با چنين موضوعاتي در سازمانها قرار ندادند تا اين روند فعلي را كنترل 

فعاليتش عرضه نداشت و آنقدر در دوران  بايد بگويم خاتمي در دوره«: كنند، گفت
رأي  ،نتوانست با آنهمه تقلب) هاشمي رفسنجاني(فعاليتش تقلب شد كه حاج آقا 

بياورد ؛ آخرش هم خاتمي اعالم كرد كه انتخابات سالم برگزارشده چون خودش 
ما اصالح طلبان هم هرجا كه .برگزار كننده بوده و در اين باره خيانتهاي بسياري كرد 

  ».بوده ايم سوخته ايم و بعد از دوم خرداد هم بين اصالح طلبان تفرقه شد
خاتمي مشكالت زيادي دارد واگر هم مي «: دختر هاشمي رفسنجاني خاطرنشان كرد

وانست كاري بكند، مگر خاتمي دفعه قبل چكار كرده بود فقط رأي داشت و ت ميآمد ن
موسوي چون نبوده دشمن هم نداشته گرچه رأي آورد اما دشمنانش هم زياد بودند اما 

اصال موسوي خيلي  است و اصولگرايان هم حامي او بودند و حامي خاتمي نبودند؛
  ».بهتر است

فائزه هاشمي مدت بسيار كوتاهي دستگير، و در مورد مهدي هاشمي نيز اتهاماتي 
اين نوع تحركات از طرف . بسيار نگران كننده مانند نگه داري سالح و اسيد مطرح شد

خبرگزاري فارس . بود كه توسط دستگاه قضايي ممنوع الخروج شدند ايهدو نفر به گون
يك منبع آگاه از ممنوع الخروج بودن فرزندان هاشمي «: اين خبر را اينگونه گزارش داد

فائزه و مهدي هاشمي رفسنجاني كه نقش آنان  ،برپايه اين گزارش. رفسنجاني خبرداد
خي تجمعات غيرقانوني و اغتشاشات و تخريب هاي در تحريك و ساماندهي بر

پيش از اين تشكل هاي . روزهاي اخير آشكار شده است، ممنوع الخروج شده اند
ي كشور با برگزاري تجمع در برابر  ها هدانشجويي و گروهي از دانشجويان دانشگا

  ».دادستاني تهران خواستار برخورد قضايي با فرزندان هاشمي رفسنجاني شده بودند
ي زيادي با  ها تدر اين مرحله و با دستگيري تعداد زيادي از سياسيون مطرح كه قراب

هاشمي و احزاب كارگزاران و مشاركت داشتند، پرده از واقعيات بسياري از مسائل برداشته 
شده و سياست مدار با سابقه رفسنجاني در مرحله جدي تر و خطرناك تري از بحران قرار 

ي تاريخي نماز جمعه پس از انتخابات سعي  ها همعظم رهبري در خطب هر چند مقام. گرفت
ي  ها تكردند هاشمي را از بحران خارج نمايند اما او بنا بر داليلي كه احتماالً ريشه در شكس

پياپي سياسي داشت نتوانست از اين فرصت استفاده نمايد و بار ديگر با حضور در نماز 
  .ؤال برانگيز به وضعيت بحراني بازگشتي س ها هجمعه تهران و ايراد خطب
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  !ميتينگ فتنه در نماز جمعه
تا 1360سال هاي هاشمي رفسنجاني كه در تمام آقاي اقامه نماز جمعه تهران توسط 

تاريخ جمهوري اسالمي، اتفاقي كامال معمولي و متناسب با مناسبات سياسي  1388
و در آغاز  88شم تير ماه در بيست و شاما آمد، ميغالب در قالب نظام به حساب 
از جانب او به مثابه رخدادي متفاوت و متمايز جلوه   ها هبيست و نهمين سال ايراد خطب
  .بود  84 جمهوري  ي وي بعد از انتخابات رياست ها هكرد و حتي حساستر از خطب

تيرماه به  26زماني كه ستاد برگزاري نماز جمعه تهران خبر داد، نماز جمعه روز 
حجت االسالم و المسلمين هاشمي رفسنجاني برگزار خواهد شد، بسياري از امامت 

دلسوزان انقالب اميدوار بودند او با حضور در نماز جمعه و ايراد مواضعي اصولي و 
از اين منظر كار هاشمي دشوار بود چرا كه . خارج شود صف جريان فتنه هوشمندانه از

ي او  ها هي تا اين اندازه مشتاق شنيدن ديدگاي بين الملل ها ههرگز افكار عمومي و رسان
دولت را در اختيار  از اين نظر كه رقيب هاشمي، 84با تير ماه  88تير ماه . نبوده اند

  84اول اين كه آنچه هاشمي در تير ماه . ميگيرد مشتركند اما تفاوتهاي بسيار مهمي دارند
 ستند است اما اين بار ميتوانكه از شكست خود ناخرس شد ميگفت حمل بر اين ي م

  .يش براي انقالب و نظام بگويد بدون اين كه بحث شخصي شود  ها هاز دغدغ
ساله عبداهللا 10ساله موسوي و   20در هر صورت اين نماز جمعه كه ركورد غيبت 

نوري و ايضاً جماعتي ديگر در نماز عبادي  سياسي جمعه را شكست با حواشي زياد 
  .ي آن تا روزهاي آخر هفته نيز امتداد داشت ها ههمراه بود و دنبال

ي بيگانه و دعوت مردم   ها هريشه اصلي اين حواشي را بايد در تبليغات گسترده رسان
براي حضور در نماز جمعه جست كه حتي در برخي از   - اغتشاشگرانبخوانيد - 

ود هر چند كه ي ماهواره از روزهاي قبل اقدام به آموزش نماز جمعه نيز شده ب ها هشبك
ها چندان موثر نبود و عدم هماهنگي ميهمانان جديد اين مراسم عبادي  سياسي شاين آموز

  .با خيل عظيم مردم مومن و انقالبي كامال مشهود و بعضا مايه تعجب حاضرين شد
آنها بر اين باور بودند حضور هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه تهران فاز ديگري از 

ت خياباني را رقم خواهد زد، از همين رو جواناني سبزپوش از آشوب ها و اعتراضا
تير در اطراف دانشگاه تهران حلقه زده و شعار  26صبح روز جمعه  9حوالي ساعت 

 »!هاشمي، هاشمي، سكوت كني، خائني«: ميدادند
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وي كه با يك . مت اكبر هاشمي رفسنجاني اقامه شدتير ماه به اما 26نماز جمعه روز 
به نماز جمعه بازگشته بود، بعد از آرام شدن فضاي كشور و پايين  ا دو ماههتقريبوقفه 

در حالي به تربيون مقدس نماز جمعه بازگشت كه  ،هاي انتخاباتي ميآمدن شعله ناآرا
تعدادي از حاميان كانديداهاي معترض به نتيجه انتخابات، با تحريك و برنامه ريزي 

انشگاه تهران آمده و به هتك حرمت دولت، دشمنان خارجي به خيابان هاي اطراف د
 .نهادهاي ارزشي و حتي مقام معظم رهبري پرداختند

هاشمي رفسنجاني در ابتداي سخنان خود در تذكري به نمازگزاران، در خصوص 
سرمايه عظيم همه دوران تاريخ  ،اين جايگاه مقدس«: قداست جايگاه نماز جمعه گفت

ن بهترين ميدان حضور فضائل اسالمي و انساني به عنوا اسالم است كه در زمان ما
  ».شودميمحسوب 

نماز جمعه اين «: خطيب موقت نماز جمعه تهران در ابتداي سخنان خود مدعي شد
ي اوايل انقالب كه به امامت آيت اهللا طالقاني و جمع  ها ههفته بي شباهت به نماز جمع

  »ي مختلف بود، نيست ها هزيادي از مردم با سليق
مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از سخنان خود به انتخابات  رئيس

فهمم و ميآنچه كه من «: به نام ترديد در انتخابات گفت ايهدهم اشاره كرد و از مسئل
كه اواخر دوران تبليغات ما دچار ترديد  خواهم در آورم اينستميراه حل از توي آن 

د كردند و بذر ترديد حاال به هر دليل يا شديم يعني يك عده افرادي پيدا شدند تردي
تبليغات نادرست يا عمل نادرست صدا و سيما و يا چيزهاي ديگر باعث شد بذر ترديد 

   1».دانيم ميما ترديد را بدترين مصيبت . در ذهن مردم پيش بيايد
اين ترديد خوره افتاد به جان ملت ما البته دو جريان هستند يك جريان كه ترديد «
كنند و يك عده هستند كه آنها مي د و قاطع هم ايستاده اند و دارند كار خودشان راندارن

گويند كه ما ترديد يهم كم نيستند و بخش زيادي از مردم فهيم كشور ما هستند و م
امروز االن تلخ است يعني شرايطي كه بعد . داريم و براي رفع ترديد اينها بايد كار كنيم 

پيش آمد دوران تلخي است و من فكر ) رياست جمهوري (ات از اعالم نتايج انتخاب
خواست اينطوري شود و االن همه ميكنم هيچكس از همه جريانات همه دلشان نمين

                                                 
آقاي هاشمي گفت در اين لحظه اغتشاشگران شروع به هياهو و سوت و كف در حمايت از هاشمي كردند و   -1

  .است كه آقايان اجازه بدهيد من كه بهتر از شما دارم مي گويم و شما با شعار تائيدتان كافي
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ما امروز بيشتر از هميشه نياز به وحدت داريم . ضرر كرديم كه چرا اينطور بايد بشود
كند و امروز باج خواهي يمكشورمان بايد متحد در مقابل اينهمه خطري كه ما را تهديد 

آيند كه اين زحمت طوالني ما را در بدست آوردن ميآنها بيشتر شده و دارند جلو 
و امثالهم را از دست ما بگيرند كه البته خداوند به اينها  ايههايتك ها و بخصوص هست

و كنم برادران من خواهران من اند و من فكر ميدهد ولي آنها به هوس افتادهمهلت نمي
ام نخواسته. وقت از اين تريبون شناسيد من هيچهمه جريانها بنده را شما اوال مي

ام و من نظر به هيچ طرف االن ندارم جناحي استفاده كنم و هميشه فراجناحي حرف زده
ولي نظرم اينست كه همه ماها بايد فكر كنيم و راهي پيداكنيم كه متحد هم كشورمان را 

كند از هايي كه دارد بروز ميين آثار بد و خطرناكي كه در كينهبه پيش ببريم و هم از ا
چكار . اين نجات پيداكنيم و هم دشمنانمان را مايوس كنيم كه چشم طمع بما نبندند

  ».بايد بكنيم تا اين اتفاق بيافتد
خواند چنين مطرح او همچنين پيشنهادهاي خود را براي عبور از آنچه ترديد مي

رسد كه البته اين پيشنهادها را با جمعي از خبرگان نهاد به ذهن من ميچند تا پيش«: كرد
و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به فكرشان من اعتماد دارم مطرح كردم و 

كنم به عنوان راه حل شايد هم ديگران هم به اين جا رسيديم و من اينها را عرض مي
كه آن اعتمادي كه  ص مساله مهم ما اينستبپذيرند و عمل كنند و انشااهللا كه با اخال

مردم را با آن وسعت وارد ميدان كرد و امروز يك مقدار مخدوش شده ما اين اعتماد را 
برگردانيم و اين هدف مقدس ما بايد باشد و اين اعتماد بايد برگردد و اينكه چگونه 

  .كنم برگردانيم را حاال عرض مي
پذيري طرفين بود و در ضمن پيشنهاد برخي  اولين پيشنهاد او تو صيه به قانون

ما بايد همه چه نظام حكومت دولت مجلس نيروهاي امنيتي و «: قوانين انتخاباتي را داد
ما . يعني معترضان همه بايد در چارچوب قانون حركت كنيم  1نظامي و انتظامي و مردم

مسائلمان را حل كنيم و و بايد با قانون . اگر از قانون تجاوز كنيم ديگر هيچ مرزي ندارد
حاال هرچه شد با اين قانون حاال اگر كساني از بعضي قوانين دل . همه قانع باشيم 

خوشي ندارند بايد بعدا سعي كنند كه قوانين اصالح شود و هر وقت كه الزم است اين 

                                                 
 !جالب آن است كه ايشان، مردم و اغتشاشگران را برابر مي داند -  1
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شود ولي بيائيم چارچوب را قانون قرار دهيم و مياشكاالتي كه ديده شده يكروزي حل 
  ».نرا بپذيرندهمه آ

اينكه «: خواند، بودميدومين پيشنهاد او جلب آن چه كه اعتماد از دست رفته مردم 
شود و يك جريان ميعمل كنيم كه آن اعتماد را البته يك روز و يك شب ن ايهبگون

نسبتا طوالني است و بايد انجام بدهيم بايد يك فضايي بوجود بياوريم كه همه اطراف 
فشان را بزنند و هر طرف منطقي و بدون دعوا و بدون مشاجره و منطق بتوانند آنجا حر

حاكم باشد البته عمده اينكار مال صدا و سيماست كه بايد انجام بدهد كه مستمعين 
هم بايد اينكار را بكنند و بحثها بايد منطقي باشد برادرانه   ها هزيادتري دارد و ساير رسان

و دليلش را بگويد و آنهم دليلش را بگويد و  خواهرانه بنشينند با هم حرف بزنند
و  1توان از مردم پرسيدميفهمند و آخرش هم ميباالخره مردم در اين بين خودشان 

انه از اين فرصتي كه رهبري انقالب تأسفطوري باشد كه ما اين اعتماد را برگردانيم م
د عقال را و موجهين دادند به شوراي نگهبان پنج روز وقت اضافه دادند و گفتند كه بروي

را بياوريد بررسي كنند و اعتماد مردم را جلب كنيم استفاده خوبي نشد و من هم االن 
 ».خواهم بگويم تقصير كي بود كه نشد ولي نشدنمي

در اين فاصله بايد «: احان و مجريان اغتشاشات شدراو همچنين خواستار آزادي ط
شرايط ما افرادي را كه به اين نامي كه الزم نيست در اين . يك كارهاي ديگري بكنيم 

يشان  ها هاجازه بدهيم اينها به آغوش خانواد. االن هست در زندان داشته باشيم 
نگذاريم بخاطر زنداني بودن يك عده دشمنان ما ما را سرزنش كنند شماتت . بازگردند

م و صبر كنند به ما بخندند براي ما نقشه بكشند و ما اينقدر بايد خودمان رشادت حل
داشته باشيم كه همديگر را تحمل كنيم و مساله بعدي ما اينست كه آسيب ديدگان اين 
حوادثي كه اتفاق افتاد بايد همدردي و دلجوئي بشود آنهائي كه عزا دارند هم به آنها 
. تسليت بدهيم و هم دل آنها را دوباره با نظام نزديك كنيم و اينكار شدني است 

توانند ميرود آنها زود مينقالب باشند و ببينند كه نظام به سراغشان كسانيكه وفادار به ا
با دل و جانشان با ما همراهي كنند و اينكار را بايد انجام دهيم و از آنان دلجوئي كنيم و 

                                                 
اين جمله آقاي هاشمي رفسنجاني خبر از پروژه جديدي مي داد و آن رفراندوم از مردم در خصوص نتايج  -  1

  .اين پروژه كمي بعد توسط مجمع روحانيون مبارز و رئيس آن پيگيري شد اما عقيم ماند. انتخابات
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با سعه صدر اينجا ديگر الزم نيست كه ما عجله داشته باشيم الزم نيست در اينجا 
  ».خودمان را گرفتار كنيم

بگذاريم «: در طرح نظرات جريان فتنه شد  ها همچنين خواستار آزادي رسانهاشمي ه
با معيارهاي قانوني اجازه گرفته اند محدودشان نكنيم   ها هيمان باالخره اين رسان ها هرسان

انتظار داشته باشند   ها هو در حد قانون زيرا مالك و چارچوب قانون است كه نه رسان
كنند و نه نظام از آنها توقع كند كه حق قانوني آنها را نديده  بيشتر از اجازه قانوني عمل

بگيرند و همه با هم بگذاريم يك فضاي آرام آزاد انتقادي يا تائيدي هر دوي آن بوجود 
كنم اگر اين فضا را مسئوالن ما و نيروهاي انتظامي ما و نظامي ما و ميبيايد و من فكر 

خانواده هستيم و همه آسيب ديده در راه  امنيتي ما انجام بدهند ما همه عضو يك
انقالب هستيم و همه جزو كساني هستيم كه در اين جهاد طوالني دفاع مقدس سرمايه 
گذاري كرديم و همه ما شهيد در گلزارهاي شهدا داريم همه ما جانباز در منزل خودمان 

ا نسخه بپيچند داريم چرا بايد يكجوري باشد كه ديگران از راههاي دور بيايند و براي م
  ».ما خودمان هستيم 

يعني ما «: او سپس به نوعي پروژه حكميت را به بهانه ورود علما به مسئله كليد زد
اينقدر عاقل نيستيم ما اين مباني را نداريم ما تجربه سي سال اداره كشور را نداريم ما 

ي علميه در  ها هعلما را نداريم مراجع ما كه هميشه پشتيبان و حقيقتا بدون توقع حوز
خدمت بوده اند چرا بايد بعضي از آنها برنجند بايد آنها را كنار خودمان حفظ كنيم بايد 
آنها را پشتيبان بدانيم بايد به آنها متكي باشيم همه ما و اين يكپارچگي را اگر انشااهللا 

شد بتوانيم فراهم كنيم من اميدوارم اين خطبه نماز جمعه شروع يك تحولي در آينده با
بخوبي عبور  ،انهتأسفشود اسم بحران روي آن گذاشت مميو بتوانيم از اين مشكلي كه 

كنيم و دوباره شاهد همدلي و همرزمي و همراهي و رقابت سالم و هر كسي را كه مردم 
  ».خواستند آنطور باشد

  ي نماز جمعه هاشمي ها هحاشي
اكبر ناطق نوري، مهدي  ، عليهايي چون امامي كاشاني  چهره 1388تير  26در نماز جمعه 

كروبي، حسن روحاني، علي فالحيان، مجيد انصاري، محسن رضايي، ميرحسين موسوي، 
  . مرتضوي و علي رازيني حضور داشتند ،محمد هاشمي، عليخاني، ميرمحمدي، باهنر
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ي حامي  ها تتعداد شركت كنندگان نماز جمعه اين هفته تهران عليرغم دعوت ساي
در داخل وخارج كشور و حتي آموزش اقامه نماز، در حد نماز  مير حسين موسوي

  .صفوف نماز در خيابان طالقاني حتي به ميدان فلسطين هم نرسيد. ي معمولي بود ها هجمع
بند سبزي به دست خود بسته بود و دو انگشت خود را به  محمد هاشمي نيز مچ

وبي از ابتداي سخنراني مهدي كر. نشانه پيروزي به سمت هواداران موسوي گرفته بود
هادي غفاري  .ها در نماز جمعه شركت و در جايگاه حضور پيدا كرده بود پيش از خطبه

  .و محسن رضايي در بين هواداران موسوي حضور پيدا كردند
رفسنجاني به دانشگاه تهران، حاميان موسوي با تجمع مقابل  هنگام ورود هاشمي

به همين دليل و براي پراكنده . گاه شده بودنددرب دانشگاه مانع ورود هاشمي به دانش
آوري به  كردن اين افراد و تسهيل در ورود هاشمي به دانشگاه، نيروي انتظامي گاز اشك

هاي تيم  در اين بين ماشين. سمت اين افراد پرتاب كرد و آنها را پراكنده كرد
  . ه ديدرفسنجاني مورد حمله هواداران موسوي قرار گرفت و صدم شمي ها تحفاظ

نماز جمعه، باعث شكايت حاميان موسوي اين عدم حضور سيدمحمد خاتمي در 
  . هاي حساس جاخالي دهد گفتند چرا بايد خاتمي در برهه شده بود، آنها مي

برخي طرفداران . زن با چادرهاي سبز در نماز جمعه حضور داشتند 40حدود 
در .تماشاچي نمازگزاران بودند شمي اقامه نكردند و فقط  ها تموسوي نماز را به امام

هاي سبز به  هاي خود را كه روبان هنگام اقامه نماز، تعدادي از حاميان موسوي دست
  . آنها بسته شده بود، به باالي سرهاي خود برده بودند

درجه هوا باعث شد برخي حاميان موسوي، قبل از اذان ظهر،  40گرماي حدود 
  . محل نماز جمعه را ترك كنند

هاي نماز جمعه  رفسنجاني براي ايراد خطبه يكه مجري نماز جمعه از هاشميهنگام
رفسنجاني استقبال كردند و شعارهاي  دعوت كرد، برخي افراد با سوت و كف از هاشمي

  . دادند سر مي» خائني ، هاشمي، سكوت كني، هاشمي«و » كنيم حمايتت مي  ، هاشمي، هاشمي«
انقالب،   ي اطراف نماز جمعه از جمله خيابانها برخي هواداران موسوي در خيابان

، »ياحسين، ميرحسين«، »اكبر اهللا«قدس و طالقاني حضور داشتند و دائماً شعارهاي 
« ، »ما اهل كوفه نيستيم، پول بگيريم بايستيم«، »هاشمي زنده باد، موسوي پاينده باد«

  ، هاشمي، هاشمي«، »ردپذي ميرد؛ ذلت نمي ايراني مي«، »درود بر خميني، سالم بر موسوي
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اين افراد همچنين . دادند سر مي» مرگ بر چين«، »مرگ بر روسيه«، »سكوت كني خائني
  . تصاويري از مرحوم طالقاني و ميرحسين موسوي در دست داشتند

ي هاشمي گوش نمي كردند، مقابل درب  ها هبرخي از هواداران موسوي كه به توصي
برخي از . را مي خواندند» يار دبستاني من«رود شرقي نماز جمعه حضور داشتند و س

هواداران موسوي كه بدنبال تخريب و درگيري و آشوب بودند و از ترس مردم 
هاي خود را پوشانده بودند، ديگر هواداران موسوي را به شكستن درب دانشگاه  صورت

ش آنها اما تال. كردند و ورود به محوطه اين دانشگاه و ايجاد آشوب و بلوا ترغيب مي
  . ثمري در پي نداشت

و » اكبر اهللا«رفسنجاني با استقبال هواداران فتنه و شعارهاي  بسياري از سخنان هاشمي
اظهارات هاشمي مبني بر اينكه . شد همراه مي» كنيم ، هاشمي، حمايتت مي هاشمي«
 خداوند تمامي ظالمين را در دنيا و آخرت عقاب كند و همه مظلومين و آنهايي را كه«

با سوت و كف هواداران  ».شوند، صبر و اجر عنايت كند در راه حق به ظلم مبتال مي
كشتار  موردموسوي مواجه شد، اين موضوع در خصوص اظهارات هاشمي در 

مرگ بر «مسلمانان در چين نيز تكرار شد و اين افراد ضمن كف و سوت زدن، شعار 
  . سر دادند» چين

و با شرايط  13:35مير حسين موسوي در ساعت در ابتداي خطبه دوم نماز جمعه، 
در اين هنگام . ويژه حفاظتي وارد دانشگاه تهران شد و از درب مسئولين به جايگاه رفت

برخي از هواداران وي كه در آن محوطه حضور داشتند، بدون توجه به سخنان 
اين كردند كه در مقابل » درود بر موسوي«رفسنجاني شروع به سر دادن شعار  هاشمي

سال در نماز  20موسوي پس از . سر دادند» مرگ بر منافق« اقدام، نمازگزاران نيز شعار 
  . جمعه شركت مي كرد

ها، سخنان هاشمي رفسنجاني با شعارهاي اغتشاشگران براي لحظاتي قطع  خطبه
  . هاي نماز جمعه ادامه دهد خواست تا اجازه دهند، خطبه شد كه هاشمي از آنها مي مي

حل  فهمم و راه آنچه من مي«: فسنجاني در بخشي از سخنانش اظهار داشتر هاشمي
آورم اين است كه اواخر دوران تبليغات دچار ترديد شديم، يعني افرادي  از آن بيرون مي

پيدا شدند كه ترديد كردند و هر دليلي اعم از تبليغات نادرست و يا عمل نادرست صدا 
يد و ما ترديد را ار ترديد در ذهن مردم پيش بيو سيما و يا چيزهاي ديگر باعث شد بذ
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كه در اين لحظه از سخنان هاشمي، هواداران موسوي شعار  ". دانيم بدترين مصيبت مي
: سر دادند و هاشمي نيز در واكنش به اين شعارهاي نمازگزاران اظهار داشت» اكبر اهللا«
   ».ول كنيد. گويم اجازه بدهيد، من كه بهتر از شما مي"

هاي هاشمي رفسنجاني، جمعي از حاميان موسوي، مواضع وي  ايان يافتن خطبهبا پ
  .را سازشكارانه خواندند

نفر بود، پس از پايان نماز جمعه  700جمعي از حاميان موسوي كه تعداد آنها حدود 
  . عصر راهپيمايي كردند به سمت ميدان انقالب و سپس بلوار كشاورز و ميدان ولي

هاي اطراف دانشگاه به راهپيمايي  يز هواداران موسوي در خيابانپس از پايان نماز ن
  ،»مرگ بر چين«شعارهايي از جمله   پرداخته و در مقابل شعارهاي مجري نماز جمعه،

و » ما همه سرباز توايم موسوي، گوش به فرمان توايم موسوي«، »مرگ بر روسيه«
  . دادند سر مي» هاشمي زنده باد، موسوي پاينده باد«

  ي ضدانقالب ها هموزش نماز جمعه در شبكآ
ها بود كه بعضاً اصول  حضور نمازجمعه اولي  تير، 26يكي ديگر از نكات نماز جمعه 

  . دانستند و با ديگر نمازگزاران هماهنگي الزم را نداشتند اوليه نماز را نمي
وز با اعالم برگزاري نماز جمعه تهران به امامت هاشمي رفسنجاني موجي در چند ر

به راه افتاد تا برخي از مخالفان دولت را به سوء استفاده از  1388تير26منتهي به جمعه 
فضاي عبادي سياسي نماز جمعه براي ابراز مخالفت خود با دولت و پيشبرد جنبش به 

  . اصطالح سبز خود تشويق كنند
 از سوي برخي از جريان هاي سياسي مبني بر ايهبر همين اساس تبليغات گسترد

حضور موسوي و خاتمي در نماز جمعه در دستور كار قرار گرفت تا با اين تبليغات 
اين   اما يك مساله بشدت رهبران.جمع بيشتري از طرفداران خود را به صحنه بياورند 

رسد در ميبرخي از طرفداران اين جريان به نظر   ن اينكهآو  بودجريان را نگران كرده 
از جمعه را ندارند و نحوه اجراي اين نماز عبادي و طول عمرشان سابقه حضور در نم

هاي داخلي و خارجي را به كار گرفتند تا بر بنابراين تمامي تريبون. دانندسياسي را نمي
در صدد برآمدند  هادرنخستين مرحله برخي از اين تريبون .اين مشكل بنوعي غلبه كنند

    .را آموزش دهندنحوه برگزاري نماز جمعه   ها يتا به اين نماز اول
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كه بواسطه پخش برخي  ايههاي ماهوارشود كه برخي شبكهتر ميماجرا زماني جالب
در اين عرصه سنگ تمام گذاشته و با پخش نماز  ،ها و تصاوير خاص مشهورنداز برنامه
   .دهندموزش شفاهي چگونگي خواندن آن را آموزش ميآدر كنار   آرشيوي  هايجمعه

هاي خبري وابسته به اين جريان ها و پايگاهسايت كشيدن به برخي ازهمچنين با مراجعه 
  . شدندرا به وفور ديده مي"شود مينماز جمعه چگونه خوانده "تيتر 

  !و رفراندوم» دروغ«جايگزين » ترديد«پروژه 
پروژه دروغ از روزهاي قبل از انتخابات كليد خورد و به شكلي پيش رفت كه بستر 

. به دولت، مجريان و نهادهاي انتخابات و نهادهاي انقالبي فراهم كندهرگونه اتهامي را 
هاي مخالفان دولت نهم همراه بود كه تمام اوج تبليغات انتخاباتي نيز با اوج تالش

ع از شكست حتمي خود در نيروي خود را صرف تحقق اين پروژه كرده و با اطال
  .، در پي روزهاي بعد از انتخابات بودندانتخابات

تيجه تمام اين تالش ها اين شد كه بعد از قطعي شدن شكست، جريان مخالف دولت ن
 عموماًنتيجه انتخابات را غيرواقعي خوانده و با سوءاستفاده از احساسات پاك مردم، كه 
  .ناآگاه و تحريك شده بودند به اعتراضات خياباني و اقدامات غيرقانوني متوسل شود

انوني بي توجهي به هشدار مسئولين و عدم تمكين صرف نظر از تمام اقدامات غيرق
بايد با ،دارد تأسفو  تأملبه منويات مقام معظم رهبري كه در جاي خود بسي 

 .هوشياري كامل تداوم حركات اين جريان مشكوك را دنبال كرد
را شايسته تمام حقايق دانست و تالش خود را صرف اين كرد » دروغ«جرياني كه 

بعد از اينكه توفيق در خدشه به نتيجه قاطع ،د را دروغگو بنامدكه ابتدا احمدي نژا
 .انتخابات نيافت، مسير جديدي را در پيش گرفت

 ي ازنژاد با اولين اشتباه خود  به اذعان كثير در گرماگرم روزهايي كه احمد ي
توجه ،حاميانش يعني انتخاب مشايي به عنوان معاون اول رئيس جمهور در دولت دهم

هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه تهران به ،ومي را به خود جلب كرده بوداذهان عم
 .اشاره كرد تأملقالب  ايهنكت

هاشمي با استفاده از اين فرصت مناسب و تريبوني رسمي، خواستار برگرداندن 
اعتماد از دست رفته مردم  البته كه منظور معترضين انتخابات بود شد، اعتمادي كه با 
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ريزي شده افراد نزديك به همين يار ديرين امام و جريانات مورد اقدامات برنامه 
  .حمايت وي در انتخابات اخير خدشه دار شده بود

هاشمي در سخنان خود بسيار از ترديد گفت و مضرات آن را نيز يادآور شد و حتي 
  : تالش كرد براي رفع اين ترديد راهكار نيز ارائه دهد

ود و باالخره بايد فضايي به وجود بيايد كه همه ش مياين امر يك روزه و يك شبه ن
افراد بتوانند حرف هاي خود را بزنند و بدون دعوا و مشاجر ه و با حاكميت منطق هر 

  طرفي حرفهاي خود را بزند و مردم تصميم بگيرند
جالب تر آنكه وي در ادامه ارائه راهكارهاي موردنظر خود كه حتي با برخي از 

الب نيز درباره آنها صحبت كرده بود به آزادي سران ا غتشاشات خبرگان و بزرگان انق
  :گويد ميروزهاي بعد از انتخابات اشاره كرده و 

الزم نيست در اين شرايط، افرادي را به اين نامي كه االن هست، در زندان داشته «
  »يشان برسند ها هبلكه بايد اجازه دهيم اينها بيايند و به خانواد،باشيم

ضمن ،يون مبارز نيز با تقدير از اظهارات هاشمي در نماز جمعه تهرانمجمع روحان
ترديد در بين مردم مدعي شده كه امروز بيش از هر زماني جمهوريت و  دتاكيد بر وجو

 .اسالميت نظام در معرض تهديدهاي جدي قراردارد
اين تشكل به اصطالح روحاني، در بيانيه خود خواستار اجراي راهكارهاي موثر 

كه به جاي روش هاي ناكارآمد ه است و تاكيد كرد ب موقت نمازجمعه تهران شدخطي
كه موجب سلب اعتماد عمومي شده، با برگزاري يك همه پرسي عمومي كه تمام 

كنند نسبت به اتفاقات اخير نظرخواهي شود كه البته آزادانه در آن شركت مي،ملت
اد عموم مردم، يعني مجمع مجري اين نظرخواهي نيز مرجعي بي طرف و مورد اعتم

 . تشخيص مصلحت نظام باشد
همزمان با اين اتفاقات ميرحسين موسوي و زهرا رهنورد نيز به ديدار خانواده  
برخي از اين زندانيان رفته و ضمن دلجويي از آنان خواستار بازگشت سريع اين 

تمي نيز از اين جالب اينكه سيدمحمد خا.ديشان شدن ها هدلسوزان انقالب به دامن خانواد
و در ديدار خانواده تعدادي از زندانيان آشوب هاي اخير،  فل نشداقدام خيرخواهانه غا

آسيب جدي  با تقدير از اظهارت هاشمي در نماز جمعه تهران، مدعي شد كه اعتماد مردم
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برگزاري  ديده و تنها راه حلي كه در قانون اساسي براي رفع اين ترديد پيش بيني شده
  .سي براي كسب نظر مردم است تا اعتماد مردم نسبت به نظام ترميم شودپرهمه

نه ،توان خط تيره تداوم جرياني را كه در تمام روزهاي قبل از انتخابات مياين چنين 
شناسايي و ،امام و رهبري ايستاده بود،در مقابل دولت نهم بلكه در برابر گفتمان انقالب

هدايت برخي ياران باسابقه انقالب و همراهي مدعيان انه با تأسفجرياني كه م.دنبال كرد
 .خط امام، بستر را براي شادماني دشمنان انقالب فراهم كرده است

در اينجا باز هم با تاكيد بر فصل الخطاب بودن فرمايشات مقام معظم رهبري يادآور 
شود كه حوادث اخير، تجربه و درس مهمي براي ملت ايران در كنار تجربه سال  مي

برخي از جريانات ظاهرا انقالبي را روشن تر از  هاي گذشته بود كه زاويه حر كت
در اين ميان بيش از همه نخبگان كشور بايد آگاه باشند تا از ميدان امتحان  .هميشه كرد

عظيمي كه در آن قرار گرفته اند به سالمت خارج شوند كه براساس فرمايشات رهبر 
تنها مردود شدن نيست بلكه موجب سقوط ،امتحانمعظم انقالب موفق نشدن در اين 

 .آنان خواهد شد
همه بايد با در نظر گرفتن اخالص در اعمال و «:همانطور كه ايشان يادآور شدند

مراقب گفتار و مواضع و حتي نگفتن هاي خود باشند، زيرا نگفتن مسائلي ،نيات خود
بايد گفت عمل كردن عمل نكردن به وظيفه است و گفتن مسائلي كه ن،كه بايد گفت

  » برخالف وظيفه است

  ي هاشمي ها هواكنش به خطب
نماي هاشمي رفسنجاني با واكنش  برانگيز و در عين حال بحران تأملهاي  اما خطبه

يزدي رئيس جامعه مدرسين حوزه عليه قم و عضو ... ا آيت.دلسوزان نظام مواجه شد
چه كسي ! آقاي هاشمي«سؤال كه  فقهاي شوراي نگهبان در جمع خبرنگاران با بيان اين

قبل از انتخابات چه كسي به مقام «: گفت »جز شما بذر ترديد در انتخابات را افشاند؟
ها آتش فتنه ايجاد شده و دود آن به  معظم رهبري نامه نوشت و گفت كه در خيابان

 قانون، نظارت بر انتخابات را بر عهده شوراي نگهبان نهاده. رود چشم اين و آن مي
است حال چه كسي كميته غيرقانوني صيانت از آرا را تشكيل داد؟ رئيس آن چه كسي 

اين شوراي ...بود؟ به چه مناسبت تأسيس شد؟ چرا به نظارت شوراي نگهبان تكيه نشد
نگهبان همان شوراي نگهباني است كه انتخابات رياست جمهوري ايشان و آقاي خاتمي 
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ها و حرف پيش نيامد، اما قبل از انتخابات  حثچطور آن زمان آن ب. را نظارت كردند
عضو فقهاي شوراي نگهبان خطاب به  ».اين دوره اين مسئله و اين بحث پيش آمد

مسئله خيانت و تقلب در انتخابات را چه كسي مطرح كرد و كجا مطرح «: هاشمي گفت
مك كردند تا يي ك ها هچه گرو!... در زماني كه هنوز نتيجه انتخابات اعالم نشده بود. شد

ها ايجاد شده و امنيت كشور را زير  اين بذر آبياري شود اين همه فساد و فتنه در خيابان
  ».سوال بردند

شدگان به طور رسمي توسط  يزدي با اشاره به پيشنهاد آزادي بازداشت... ا آيت
هاشمي در نماز جمعه، اين كار را مربوط به دستگاه قضايي كشور دانست و اين مسئله 

مدار  اگر شما قانون«: با مسئله پايبندي به قانون و رفتارهاي وي متناقض دانست و افزود را
توانيد توصيه كنيد كه با دقت   اما مي. شدگان را بدهيد هستيد، نبايد پيشنهاد آزادي بازداشت

اند، كارهايي  هايي گرفته كساني كه در بازداشت هستند، پول... ها رسيدگي شود به جرائم آن
  ».اند و در متن تحريك مردم قرار گرفته بودند لذا نبايد آزاد شوند دهكر

شما چه «: رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم خطاب به هاشمي رفسنجاني گفت
شدگان آزاد شوند؟ اگر شما خيرخواه مردم هستيد كه  گوييد بازداشت كاره هستيد كه مي

در اين فتنه . ها دقيقاً رسيدگي شود مطمئناً همين طور است بايد بگوييد به مسئله آن
بعد از «: يزدي افزود... ا آيت.ها را بدهد اند چه كسي بايد جواب آن ها كشته شده آدم

ها و سخنراني رهبري، سكوت معنادار هاشمي يعني چه؟ آيا اين تنها  انتخابات و فتنه
أييد فقط يك سكوت است؟ اين سكوت نوعي حمايت و طرفداري از جبهه مخالف و ت

عضو فقهاي شوراي نگهبان در ادامه در دفاع از ».هاي خياباني است اغتشاشات و صحنه
من در شوراي نگهبان بودم و در پيشگاه «: شوراي نگهبان در انتخابات اخير افزود

  ».چه انجام گرفت با دقت و صحت بود دهم كه آن خداوند شهادت مي
هاشمي كه مدعي شده بود اين  يزدي در واكنش به اين بخش از سخنان... ا آيت
زنم به جلسه روز پنجشنبه با وي و  مي... ها را پس از مشورت با خبرگان و  حرف
همه توصيه كردند اين «: هاي حوزه خبرگان و شورا به وي اشاره كرد و افزود توصيه

ها و  نماز بايد ايجاد وحدت كند اما شما آمديد ايجاد اختالف كرديد و آن حرف
اين جريانات روشن كرد كه جريان چيز ديگري بود كه قبل از . ا برگردانديدها ر حديث

جرياني كه با حمايت انگليس بود و به دنبال ساقط . انتخابات، طرح آن ريخته شده بود
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رئيس جامعه ».كردن رهبري، واژگون كردن نظام و انقالبي به قول برخي مخملي بود
لسه روز پنجشنبه از هاشمي رفسنجاني خواسته مدرسين با اشاره به اين كه مؤكداً در ج

كند نباشيد، به رفع خطر توسط  شد كه دنبال چيزهايي كه برخي مسائل را  زنده مي
شما مجدداً درصدد بوديد كه خطر را «: رهبري اشاره كرد و خطاب به هاشمي افزود

  ».گيرد برگردانيد اما اين خطر دامن شما را مي
ع نداشتم شما از رهبري تجليل كنيد، به نامه بدون سالم و وي با بيان اين كه من توق

حداقل به اندازه حمايت رهبري از شما، شما «: اشاره كرد و گفت رهبريعليك هاشمي به 
  ».ها و برخوردها از شما خالف انتظار بود انه اين روشتأسفم. كرديد از رهبر حمايت مي

اشمي رفسنجاني مبني بر اين كه امام جمعه موقت اهواز نيز در واكنش به سخنان ه
همه «: رهبري مخلوق خبرگان است، ولي فقيه را مكشوف خبرگان دانست و گفت

دانند كه ولي فقيه عادل، مجتهد و با تقوا،  كساني كه با فقه شيعه آشنايي دارند، مي
گيرد و  خود را از خداوند مي "مشروعيت"مكشوف خبرگان است و در واقع ولي فقيه 

  ».كند خود را از طريق نمايندگان مردم در مجلس خبرگان كسب مي "مقبوليت"
. انصافي دانست اي، بحراني نشان دادن كشور را بي جمعيت ايثارگران نيز در بيانيه

هم با اشاره به ذوق زدگي شبكه تلويزيوني مديرمسئول كيهان، حسين شريعتمداري 
ك مقام عالي رتبه ايران از بحران اين اولين بار است كه ي«فرانس پرس مبني بر اين كه 

باخبرند  "بحران"به يقين جناب هاشمي رفسنجاني از تعريف «: نوشت »گويد سخن مي
هاي فراواني هست  تفاوت "فتنه"و  "نمايي بحران"، "بحران"دانند كه بين سه واژه  و مي

اي هاي آن غبارآلود كردن صحنه است، با مسماترين واژه بر كه از ويژگي "فتنه"و 
  ».توصيف شرايط كنوني است

  هاي بيگانه از اظهارات هاشمي استقبال گسترده رسانه
شكنان با استقبال گسترده و معنادار  اظهارات جانبدارانه هاشمي رفسنجاني از قانون

در  "اينديپندنت"روزنامه انگليسي . هاي داخلي آن رو به رو شد هاي بيگانه و دنباله رسانه
هاشمي رفسنجاني در سخناني كه تقويت كننده : اين باره نوشت گزارش تحليلي خود در

رفسنجاني اكنون ...مخالفان بود، به صراحت از برخي نهادهاي حكومتي در ايران انتقاد كرد
  .ترين حامي جريان مخالف در دوران حاكميت ديني در ايران است اصلي

www.ourpresident.ir


w
w

w
.ourpresident.ir

 47

كه هاشمي  نيز در گزارشي با بيان اين "واشنگتن پست"روزنامه آمريكايي 
رفسنجاني در حالي خواستار وحدت ملي در ايران شد كه نتوانست از انتخاب مجدد 

نژاد حمايت كند، تصريح كرد كه خطيب نماز جمعه تهران به صورت تلويحي  احمدي
شبكه تلويزيوني . از مشروعيت جنبش مخالف به سرگردگي موسوي حمايت كرد

. يد وي به شوراي نگهبان تفسير كردهم اظهارات هاشمي را حمله شد "يورونيوز"
هاي هاشمي مبني بر اين كه ايران اكنون  نيز آن بخش از صحبت "رويترز"خبرگزاري 

رفسنجاني در يك : مواجه شده را تيتر اول خود كرد و نوشت "بحران"با يك 
روزنامه صهيونيستي جروزالم . طلبي آشكار اعالم كرد كه ايران در بحران است مبارزه
رفسنجاني با بحراني قلمداد كردن اوضاع : يز با استقبال از ادعاي هاشمي نوشتپست ن

اين روزنامه . ايران خواستار برطرف شدن ترديدها درباره انتخابات اخير شده است
همچنين از جايگزيني شعار مرگ بر چين و روسيه به جاي مرگ بر آمريكا و مرگ بر 

  .اسرائيل در نماز جمعه اين هفته خبر داد
خطيب نماز : شبكه تلويزيوني العربيه هم در تحليل اظهارات هاشمي اعالم كرد

هاي خارجي، نفي اقدامات  جمعه تهران با پرهيز از سخن گفتن پيرامون توطئه
طور غير مستقيم بحث تقلب در انتخابات رياست  طلبان و منافقين بار ديگر به آشوب

: ز به نقل از شيرين عبادي اعالم كردراديو آلمان ني. جمهوري ايران را مطرح كرد
انتقادهاي مستقيم و غيرمستقيمي كه هاشمي در نماز جمعه تهران به اقدامات دولت 

نيز از هاشمي  "سي ان ان"شبكه تلويزيوني . كرد، به معناي تفاهم وي با اپوزيسيون بود
كننده  حريكهاي ت صحبت: ياد كرد و افزود "تغيير دهنده بازي"رفسنجاني به عنوان يك 

برخي ديگر از . هاشمي در نماز جمعه باعث تظاهرات حاميان موسوي در تهران شد
تلگراف با  ديلي. هاي بيگانه از هاشمي به عنوان دشمن نظام اسالمي ياد كردند رسانه

اشاره به آشوبگري گروهي در تهران همزمان با درخواست هاشمي براي آزادي زندانيان 
 ".كنون به عنوان دشمن حاكميت كنوني ايران ظاهر شده استهاشمي ا": سياسي نوشت

اظهارات هاشمي باعث قوت گرفتن : تايمز هم نوشت روزنامه آمريكايي نيويورك
هاي هاشمي در  در همين حال كرباسچي در يادداشتي درباره خطبه.مخالفان در ايران شد

اي كه مناسب اين  اژهترين و آقاي هاشمي بدون ابايي، صحيح«: نماز جمعه تهران نوشت
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رسد ديگر گوشي از  را به كار گرفت و در شرايطي كه به نظر مي "بحران"روزهاست، 
هاشمي طرف . مسئوالن شنيدار پيام مردم نيست، براي عبور از بحران راهكار ارائه كرد

صادق زيباكالم نيز در  ».ها و حكومت مردم ايستاد و سعي كرد حلقه واسطي باشد ميان آن
نفس اين كه آقاي هاشمي پذيرفت نتايج انتخابات با ترديدهاي جدي رو «: اشتي نوشتيادد

به رو است و باالتر از همه، نفس اين كه او به خواست و اراده اركان قدرت تن نداد و مهر 
  ».هاي او بود خرداد نزد، بزرگترين نكات موضعگيري 22تأييد به انتخابات 

سخنان هاشمي رفسنجاني از علما و مراجع تقليد  اعظم طالقاني نيز با استقبال از
انديشي  خواست از اين سخنان حمايت كنند و در خصوص راهكارهاي وي چاره

بايد به «: كاپالن مشاور ارشد مركز مطالعات نيوآمريكن سكيوريتي هم تأكيد كرد.كنند
به قدرت و غير  وي البته در ادامه» .هاي خود براي ايجاد ناآرامي در ايران بيفزاييم تالش

  .قابل شكست بودن ايران نيز تأكيد كرد
راديو فردا ارگان رسمي سازمان سيا نيز با استقبال از سخنان هاشمي به شرح و 

مخملباف . تفسير آن از طريق گفت و گو با عناصر مختلف در داخل و خارج پرداخت
وي نقش . كرددر گفت و گو با راديو فردا مواضع هاشمي را ريزش در سيستم معرفي 

  . خواهي دانست خصوص فائزه را به نفع دموكراسي هاشمي به  خانواده
البته از آن سو نيز افرادي بودند كه به دفاع از سخنان متناقض و بحران زاي هاشمي 

خطاب به هاشمي ضمن استقبال از مواضع او و تأكيد  ايهنهضت آزادي در نام. بپردازند
توقع مردم از شما به : يي را مطرح نمود ها ترخواسبر بحراني بودن وضعيت كشور د

عنوان رئيس منتخب مجلس خبرگان و رئيس منتصب مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ي اخالقي به مديران و كارگزاران نظام مبني بر رعايت قانون  ها هچيزي بيش از توصي

و  رود كه راهكارهاي عملي واجرايي برخورد با بي عدالتي ها مياست و انتظار 
جنابعالي به . بازگشت حاكمان به قانون و مجازات متخلفان از آنرا نيز پيگيري كنيد

مهمترين و باالترين نهاد حكومتي در نظام  نيابت از سوي مردم بر كرسي رياست
اينك انتظار بحق مردم آن است كه به نمايندگي از . جمهوري اسالمي تكيه زده ايد

بر آنچه رخ داده و در حال رخ دادن است، بدان سوي آنان به وظيفه خطيرتان دربرا
  ».گونه عمل كنيدكه حق نمايندگي مردم اداء شده باشد
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  سفر هاشمي
ي نماز جمعه اش سفري به قم داشت،  ها هي قبل از ايراد خطب ها ههاشمي كه در هفت

ي معروفش در نماز جمعه تهران به مشهد سفر  ها هعصر شنبه و يك روز پس از خطب
ديدار و مذاكره با «و » )ع(زيارت حرم امام رضا«هدف از اين سفر را   ها هانرس. كرد

اگرچه او در فرودگاه . اعالم نمودند» علماي مشهد درخصوص مسائل جاري كشور
است، ) ع(هدف اصلي ام زيارت حرم حضرت امام رضا«مشهد تنها به گفتن اينكه 

ضر در استان در مورد مسائل همچنين در اين سفر با مسووالن و علماي گرانقدر حا
اكتفا كرد و توضيحات ديگري در اين خصوص » جاري كشور مذاكراتي خواهم داشت

قرار نگرفت   ها هارائه نداد و تا شامگاه دوشنبه نيز متن اين گفت وگوها در اختيار رسان
اما سايت سالم نيوز در گزارشي مدعي شد عالوه بر هاشمي، در روزهاي آينده برخي 

  1 .مشهد مي روندسفراز علما به  ديگر
البته در حين سفر او به مشهد اخبار ضد و نقيضي از وضعيت بحراني جسمي او نيز 

هاي هاشمي رفسنجاني در سفر به مشهد شايعه بستري به دنبال لغو برنامه. شد ميشنيده 
در اين حال محسن هاشمي بستري شدن رئيس  .شدن وي در برخي محافل منتشرشد

طبق   .برد ميايشان در سالمت كامل به سر : برگان رهبري را رد كرد وگفتمجلس خ
شايعه منتشر شده براي عمل جراحي هاشمي رفسنجاني اتاق عمل در يكي از 

  ».بيمارستانهاي شهر مشهد آماده شده است
هرچند هاشمي در روزهاي بعد سعي كرد وجهه خود را ترميم و از رابطه صميمي 

كرد، اما سخنان مقام معظم رهبري در روز مبعث  ميب زياد صحبت خود با رهبر انقال
هشداري بسيار خطرناك براي نخبگان كشور بود، كه ) ص(حضرت رسول اكرم 

همه بايد مراقب گفتار و مواضع و «: معظم له فرمودند. مخاطب اصلي آن هاشمي بود
نكردن به وظيفه  حتي نگفتن هاي خود باشند، زيرا نگفتن مسائلي كه بايد گفت، عمل
نخبگان مراقب . است و گفتن مسائلي كه نبايد گفت، عمل كردن بر خالف وظيفه است

باشند، زيرا در امتحان عظيمي قرار گرفته اند و موفق نشدن در اين امتحان، تنها مردود 
هاي البته عقالنيت اين سياسي كاري. شدن نيست بلكه موجب سقوط آنان خواهدشد
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ها خالف عقل است و كساني كه سياسي كاري را را اين سياسي بازيمتعارف نيست، زي
راه صحيح عقالنيت، همان راهي است كه عبادت . كنند ميدانند، اشتباه  مياقدام عقاليي 

خدا را هموار كند و شاخص آن نيز اين است كه خود قضاوت كنيم، آيا سخنان و 
ست يا اينكه براي جلب توجه خالص ا ي ما براي رضاي خدا و با نيت ها يموضع گير

  ».برخي افراد، بنابراين نبايد خود را فريب دهيم
تواند با حضور در مراسم تنفيذ رياست  ميشايد معتقد بودند، هاشمي  ايهعد

نجات و به تمام اين روزهاي سخت كه براي خود ساخته  اين فتنهجمهوري خود را از 
نيز فرا رسيد و  88مرداد سال  12. پوشيدپايان دهد اما افسوس كه اين نظر جامه عمل ن

مراسم تنفيذ رئيس جمهور منتخب ملت در كمال شكوه و افتخار برگزار شد، اما 
هاشمي رفسنجاني در اين مراسم نيز حاضر نگرديد تا از لسان مبارك رهبر معظم 

  ».از نخبگان كشور در امتحانات اخير مردود شدند ايهعد«: انقالب بشنود كه

  خواص و نخبگانه توصيه ب
دارند و سرنوشت  ايهدر انديشه مقام معظم رهبري خواص و نخبگان نقش تعيين كنند

علت اصلي انحراف جامعه اسالمي مدت كوتاهي بعد از رحلت . زنند ميتاريخ را رقم 
ايشان اين تحليل . از ديدگاه مقام معظم رهبري، دنياگرايي خواص بود) ص(پيامبر اكرم
ي مختلف بيان كردند تا نخبگان و خواص جامعه نسبت  ها تبه مناسب و 74را در سال 

در اين فتنه ي اخير هم معظم له نخبگان را در كانون . به وظيفه خود هوشيار باشند
  :و هشدارهاي مهم خود قرار دادند تا از كانال آنها قضايا حل شود  ها هتوصي

كند؛ انواع و اقسام  كار را مي دشمن انواع و اقسام« :خواص، نقطه هدف تهاجم دشمنان
هاي دشمن، خواص   كند؛ عمده هم امروز به گمان من، هدف و آماج توطئه فعاليت را مي

كنند تا ذهن خواص را عوض كنند؛ براي اينكه بتوانند  نشينند طراحي مي  ميدشمنان است؛
  1» .ارندگذارند و در عموم مردم نفوذ كلمه د مردم را بكشانند؛ چون خواص تأثير مي

نخبگان بدانند هر حرفي، هر اقدامي، هر « :نخبگان مراقب رفتارهايشان باشند
ي ما خيلي   همه. تحليلي كه به آنها كمك بكند، اين حركت در مسير خالف ملت است

گيري  مراقب حرف زدن، مراقب موضع: بايد مراقب باشيم؛ خيلي بايد مراقب باشيم
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يك چيزهايي را بايد گفت؛ اگر نگفتيم، به آن . ها نها، مراقب نگفت كردن، مراقب گفتن
يك چيزهايي را بايد بر زبان نياورد، بايد نگفت؛ اگر گفتيم، . ايم وظيفه عمل نكرده

در . ي امتحانند؛ امتحان عظيمي است نخبگان سر جلسه. ايم برخالف وظيفه عمل كرده
سال عقب بيفتيم؛  اين امتحان، مردود شدن، رفوزه شدن، فقط اين نيست كه ما يك

اگر بخواهيم به اين معنا دچار نشويم، راهش اين است كه خرد را، كه . سقوط است
  1».كند، معيار و مالك قرار بدهيم؛ شاخص قرار بدهيم انسان را به عبوديت دعوت مي

آنچه كه انسان از . بايد بصيرت داشت« :اهميت بصيرت نخبگان در حوادث اخير
هاي سياسي انتظار دارد، اين است كه با اين   ت سياسي و گروهنخبگان جامعه و جريانا

اگر بصيرت وجود . حوادث، با اين خطوط دشمن، با بصيرت مواجه بشوند؛ با بصيرت
داشت و عزم مقابله وجود داشت، خيلي از رفتارهاي ما ممكن است تغيير پيدا بكند؛ 

  2».بصيرتي است  بعضي از كارها از روي بي. آنوقت وضعيت بهتر خواهد بود
يكي از كارهاي مهم نخبگان و خواص، « :وظيفه خطير تببين و روشنگري خواص

نقش نخبگان و خواص هم اين « 3».تبيين است؛ حقائق را بدون تعصب روشن كنند
   4»است كه اين بصيرت را نه فقط در خودشان، در ديگران به وجود بياورند

                                                 
  .2/7/88در ديدار با نمايندگان مجلس خبرگان،  -  1
  .5/5/88در ديدار با اعضاي دفتر رهبري و سپاه حفاظت ولي امر،  -  2
  .2/7/88در ديدار با نمايندگان مجلس خبرگان،  -  3
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  مچهاردهفصل 
  
  

  1وزير ستنخ آخرين ماجراي
در خامنه به دنيا آمد؛ پدر او تاجر چاي بود و از اين  1320ميرحسين موسوي در سال 

در حالي كه به  1348در سال . رو او توانست تحصيالت خود را به راحتي سپري كند
با نام مستعار زهرا (التحصيل شده بود، در نمايشگاه نقاشي زهره كاظمي  تازگي فارغ

گونه توصيف  رهنورد خود آن دوران را اين. با وي ازدواج نمود با او آشنا و) رهنورد
ام با همسرم آشنا شدم و بعد از چند روز به  هاي نقاشي در يكي از نمايشگاه«: كند مي

دانشگاه هم كه سرشار از شور و شر مبارزه . ام آمدند و من هم قبول كردم خواستگاري
تمام فكر و ذكرم اين ... ها گراها و كمونيست ها، ملي سه دسته بودند، مذهبي. با رژيم بود

حاال چه رژيمي  . بود كه رژيم شاه را براندازيم و رژيم خوبي بياوريم كه آزاديخواه باشد
ها، هم  هم ماركسيست. كرديم در هر تظاهراتي هم شركت مي. باشد اصالً مهم نبود

نه دين سنتي مادر و . بودماعتقاد  خود من دريك فاصله كامالً بي. ها ها و هم مسلمان ملي
  . »ماد بزرگم را قبول داشتم و نه هيچ چيز ديگر

هايي بود كه  عمده فعاليت سياسي كه از اين زوج ثبت شده است شركت در نشست
شركتي بود كه ميرحسين و  شركت سمرقند . شد در شركت سمرقند برگزار مي

اقدامات سياسي و ابراز هاي آنها،  دوستانش آن را تأسيس كرده بودند و هدف نشست
عبدالعلي بازرگان، حسن آالدپوش و محبوبه . مخالف عليه رژيم شاه بود نظرات 
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سمرقند بودند و بعدها آالدپوش و  هاي شركت  متحدين از جمله مؤسسين نشست
ماركسيست شده بودند،  1354متحدين كه از اعضاي سازمان مجاهدين خلق و در سال 

همچنين در اين دوران آنها به حسينيه ارشاد نيز . شوند مي در درگيري با ساواك كشته
همه . بالطبع گذرم به حسينيه ارشاد هم افتاد«به تعبير زهرا رهنورد . كنند رفت و آمد مي

با دستگيري . اما به مرور از عقايد دكتر شريعتي متأثر شدند ».رفتم اينجا هم رفتم جا مي
زهرا رهنورد به همراه  1355در سال . گذاشتدكتر شريعتي فعاليت آنها رو به كاهش 

ميرحسين نيز گويا در اين دوران . به امريكا مهاجرت كرد 55دو فرزندش در سال 
  .سفري به امريكا داشته است

در ) شهيد بهشتي(به عضويت هيأت علمي دانشگاه ملي 1356موسوي در سال 
ناد وزارت اطالعات نشان ها در مركز اسناد انقالب اسالمي و مركز اس بررسي. آيد مي
ساواك حضور  56دهد كه موسوي هيچ سندي نزد ساواك نداشته و فقط در سال  مي

موسوي همچنين دو كتاب با اسم مستعار . كند موسوي در دانشگاه ملي را تأييد مي
. گيرد كند كه مورد اعتراض نيروهاي اسالمي نهضت قرار مي ميحسن رهجو منتشر 

اعالم كرد كه موسوي پيش ازانقالب هيچگونه  انتخابات دهم در نزديكي مهدي كروبي
. شناخته است سابقه فعاليت سياسي نداشته و او پيش از انقالب موسوي را نمي

اطالعات درباره دوران قبل از انقالب ميرحسين به شدت محدود است تا آنجا كه 
  .اطالعي نمودند زاده نيز از آن اعالم بي دوستان او همچون سرحدي

: مذهبي سياسي ايران آمده است اين زمينه در كتاب جريان ها و سازمان هاي در
مجاهدين خلق، تعدادي  بيش تر به دنبال واقعه هولناك مربوط به 55و 54 درسال هاي«

لي، سمهندس تو مانند) نهضت خداپرستان سوسياليست( تشكل از افراد متعلق به اين
ي  ها هانديش شروع به احياي... ب اهللا پيمان و موسوي، حبي عبدالعلي بازرگان، ميرحسين

فعاليت  آنها نموده و تحت عنوان جنبش مسلمانان ايران به روز كردن ايهخود و تا انداز
 آن تشكلي هم تحت عنوان سازمان جاما تحت از سالها پيش از. خود را آغاز كردند

ي خاصيت بود و حركت آن بسيار كند و ب رهبري كاظم سامي به فعاليت پرداخت كه
. هم كاري با مجاهدين پرداخت در آستانه انقالب اسالمي، قدري فعال شد و به تنها

   ».بود متأثر از اين حركت، جنبش مسلمانان مبارز گرايش ديگر
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اللـه پيمان در يك نهاد فرهنگي در  برخي شواهد از ارتباطات او با حبيب مچنينه
است كه گويا زمينه ساز ورود او به حزب  هاي نزديك به پيروزي انقالب موجود سال

هاي تأسيس حزب جمهوري  پيمان در خصوص حاشيه. گردد جمهوري اسالمي نيز مي
تركيب اصلي در اختيار جناح مؤتلفه بود اما از «: گويد اسالمي و نقش همفكرانش مي

ما عقيده با ما، آقاي مهندس ميرحسين موسوي در حزب حضور پيدا كرد كه با  افراد هم
ما با آقاي موسوي نهادي هم ايجاد كرديم كه از روحانيت آقاي . هايي داشت همكاري

هاي  باهنر حضور داشتند و بنده و خانم طاهره صفارزاده هم حاضر بوديم كه فعاليت
بعد از پيوستن آقاي موسوي به . اين نهاد فرهنگي تا بعد از انقالب هم ادامه داشت

بررسي خاطرات » .ه، اين همكاري هم قطع شدهاي ايجاد شد بندي دولت و صف
دهد كه او از مهمترين حاميان ميرحسين موسوي براي ارتقا  هاشمي رفسنجاني نشان مي

پس از مخالفت اوليه شهيد آيت با وزارت . در حزب جمهوري اسالمي بوده است
كند كه اين مسئله  امورخارجه موسوي، هاشمي رفسنجاني به شدت به آيت اعتراض مي

بدين ترتيب با . شود ميسبب قهر شهيد آيت از جلسات شوراي مركزي حزب 
يابد و  هاي هاشمي رفسنجاني، موسوي در حزب جمهوري اسالمي ارتقا مي حمايت

اين سابقه سبب گرديد كه . گيرد سردبيري روزنامه جمهوري اسالمي را برعهده مي
  . د نمايدوزيرخارجه دولت شهيد رجايي اعتما مجلس به او به عنوان

  
  مخالفان موسوي

  شهيد آيت
مهندس ميرحسين موسوي هر دو، عضو شوراي مركزي حزب جمهوري  وشهيد آيت 

يكي از نقاط اختالف شهيد آيت و مهندس موسوي، طرفداري جدي  .اسالمي بودند
تير كه مهندس موسوي  اي كه تا قبل از فاجعه هفتم گونه از دكتر مصدق بود، به موسوي
عهده داشت  را به] جمهوري اسالمي[ي روزنامه جمهوري اسالمي ارگان حزب سردبير

  . يافت طرفداري از دكتر مصدق اختصاص مي بسياري از صفحات اين روزنامه به
عنوان وزير پيشنهادي امور خارجه در جلسه  زماني كه نام مهندس موسوي به

جدي كرده و  شوراي مركزي حزب جمهوري اسالمي مطرح شد، شهيد آيت مخالفت
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كند كه اين مخالفت خود را در مجلس نيز اعالم خواهد كرد و در بيان علت  اعالم مي
كه آقاي موسوي در خط پيمان است و خط  خاطر اين مخالفت خود بيان داشته بود، به
: شهيد آيت همچنين در جاي ديگري گفته بود. انجامد پيمان الجرم به خط امريكا مي

است اما در ] جمهوري اسالمي[عضو حزب ] موسوي[ا درست است كه اين آق«
گرايي فردي  افكاري كه در خط واليت باشد، نيست بلكه به عمل حال افكارش،  عين

پيمان است و در چنين مواردي ... ا تمايل دارد و هوادار مصدق و جزو حلقه حبيب
ين دو نفر بنابراين، ا. ايستند خودش و همسرش مقابل مجلس خبرگان قانون اساسي مي

احتمال قوي در مسيري خواهند رفت كه در آينده اگر خودشان را اصالح نكنند،  به
  » .ايستند جلوي نظام هم مي

در اين باره و نماينده سابق مجلس ابراهيم اسرافيليان از دوستان نزديك آيت 
دكتر آيت اسنادي را عليه ميرحسين موسوي داشت و روزي كه موسوي قرار : گويد مي
چون ]امورخارجه كابينه شهيد باهنر رأي اعتماد بگيرد از مجلس براي وزارت بود

آيت سخت ،[موسوي تا آن زمان كفيل وزارت امور خارجه در كابينه شهيد رجايي بود
گويد كه  خواهد كه به مجلس نرود اما آيت مي اي كه همسرش از او مي گونه بيمار بود به

اسالمي روشن شود براي همين اسناد را بر اي با جمهوري  امروز بايد تكليف عده
اي ناشناس كه يك اتومبيل بنز  آيد كه سوار اتومبيل خود شود، توسط عده دارد و مي مي

كه باجناق آيت به دنبال اسناد  گردد تا اين شود و اسناد نيز مفقود مي داشتند ترور مي
  . گيرد اي نمي رود اما نتيجه مي

وسوي اصالً به جمهوري اسالمي و نظام اعتقاد ندارد گفت م آيت مي«: افزايد وي مي
موسوي از همان ابتدا كه روي كار . خاطر منافعش درون نظام جا گرفته است بلكه به

كه به كارهايش مشروعيت  آمد معلوم بود نظرات و تفكرات چپ دارد ولي براي اين
د به واليت فقيه گفت موسوي معتق او مي. كرد فقيه پنهان مي ببخشد خودش را پشت ولي

گذشته موسوي يا همان حسين . است» پيماني«نيست و از نظر مذهبي فردي التقاطي و 
كرد چراكه  رهجو و همسرش زهرا رهنورد يا زهره كاظمي نيز اين مطلب را اثبات مي

موسوي دانشجوي دانشگاه هنرهاي زيبا بود و بعداً اسمش را تغيير داد، همسرش هم فرزند 
  ».كردند ن ارتش شاه بود كه در خيابان خاور جنوبي زندگي مييكي از افسرا
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بعد از انتخابات مجلس «: گويد اسرافيليان ميسخن اسداهللا بادامچيان نيز در تأييد 
كند كه  صراحت عنوان مي اي به ، رهنورد در مصاحبه58خبرگان قانون اساسي در سال 

دهد كه در اين  دارم و ادامه ميدر اين انتخابات تقلب شده و من اين مجلس را قبول ن
اند و اين افراد قانون اساسي ما را سنتي  مجلس روحانيون سنتي ورود پيدا كرده

گونه تفكرات ضدانقالبي خود را در بحبوحه جريان  در حالي رهنورد اين. نويسند مي
كرد كه امام  انقالب كه همه سران نظام در پي تدارك اثبات انقالب بودند مطرح مي

كه اين  تر اين ل انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي را تأييد كرده و جالبراح
انتخابات در دوران دولت موقت انجام شده بود و رياست آن را هم منتظري و نيابت 

بنابر گفته رهنورد شهيد بهشتي و ديگر علما در . رئيس را دكتر بهشتي برعهده داشت
  ».مجلس خبرگان قانون اساسي سنتي بودند

شهيد آيت بارها در جلسات حزب، «: گويد زاده مي نقييكي از اعضاي حزب به نام 
  شهيد آيت، جبهه ملي،. كرد ميرحسين موسوي و زهرا رهنورد را التقاطي معرفي مي

دانست و  هاي پي در پي يك زنجير مي نهضت آزادي و سازمان مجاهدين خلق را حلقه
اهللا پيمان رئيس آن بود،  ارز را هم كه حبيبتشكيالتي مثل جاما و جنبش مسلمانان مب

ميرحسين موسوي و همسرش قبل از انقالب . كرد در چارچوب اين جريان ارزيابي مي
اسالمي عضو جنبش مسلمانان مبارز بودند و شهيد آيت اين دو نفر را كماكان شيفته 

ر مبارزان شهيد آيت معتقد بود كه استعمار در براب... دانست اين جريان و سلسله مي
ايشان ميرحسين را يك انقالبي قالبي . آورد اصيل، مبارزان قالبي و بدلي به وجود مي

صدر با ميرحسين موسوي هم، براي قهرمان شدن و  مخالفت شخصيتي مثل بني. دانست مي
اينها پس از شهادت آيت كه ... جا زدن او به عنوان يك مبارز اصيل در چشم انقالبيون بود

  ».ها حذف كردند شان بود، سالگرد شهادت آيت را از تقويمقدرت در دست
شهيد آيت مدتي «: گويد عليرضا نادعلي، از اعضاي حزب جمهوري اسالمي مي

يادم هست كه شهيد آيت سر درگيري با مهندس موسوي، ... معاونت سياسي حزب بود
آيت خيلي شهيد ... آمد از حزب قهر كرده بود و جلسه شوراي مركزي را هم حتي نمي

. كرد، با الفاظ خيلي عجيب ها حمله مي ها و منافق گراها و سلطنتي قاطع و محكم به ملي
يا » بازرگان«دانستيم حاال  خب ما هم واقعاً با همه ضعف معلوماتي كه داشتيم، مي

ولي شهيد . صد درصد نيستند» امام«با . يا بعضي ديگر خب انقالبي نيستند» سنجابي«
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ها اصالً دين ندارند و ضدانقالبند و منتظر  كرد كه خيلي از اين ملي مي آيت علناَ مطرح
اين طرف، خوب ميرحسين و بعضي دور . فرصتند كه به جمهوري اسالمي ضربه بزنند

  » .ها هايش سمپاتي داشتند به اين ملي و بري
اختالف شهيد آيت با ميرحسين موسوي، ادعايي نيست كه تنها يكي دو نفر از اعضاي 

هاشمي رفسنجاني، رئيس وقت مجلس شوراي  . زب جمهوري اسالمي گواه آن باشدح
چنين 1360ارديبهشت  6اسالمي و عضو هيأت مؤسس حزب در خاطرات خود از 

شب در جلسه مشترك مسئوالن اجرايي و نمايندگان مجلس حزب شركت «: نويسد مي
آقاي آيت . گذشت] اسالميجمهوري [مقداري از وقت در انتقاد از حزب و روزنامه . كردم

  » .موسوي دفاع كرد] ميرحسين[به خط روزنامه اعتراض داشت، آقاي 
معرفي . جلسه علني داشتيم«: نويسد مي 1360تير  14همچنين در بيان خاطرات روز 

آقاي مهندس ميرحسين موسوي سردبير . وزير خارجه مطرح بود كه تصويب شد
از اول كار، آقاي رجايي ايشان را معرفي . دروزنامه جمهوري اسالمي، وزير خارجه ش

آيت و احمد كاشاني مخالفت ) دكتر حسن(آقايان . كرد بني صدر قبول نمي. كرده بود
العمل بدي داشت؛ مخصوصاً از آقاي آيت كه عضو شوراي مركزي  كردند و عكس

  » .حزب است
س متن نطق شهيد آيت در مخالفت با وزارت خارجه ميرحسين موسوي در مجل

، يعني يك هفته بعد از انفجار هفت تير 1360تير  14شوراي اسالمي كه در تاريخ 
من با اين كه اسم نوشته . بسم اهللا الرحمن الرحيم«: صورت گرفت، به اين شرح است

در اين شرايطي كه ملت هم عزادار است و هم دچار   در اين شرايط حساس،  بودم،
يكي همين كه . بت كنم اما در محظور بودمخواستم صح هايي شده است، نمي موفقيت

اشاره كردم، شرايط حساسي است كه ممكن است مخالفت من باعث سوء استفاده 
بشود و از طرفي هم هنوز بوي خون پاك شهدا از دفتر حزب جمهوري اسالمي به 

از اين . رسد و هنوز مركب عزل رئيس جمهور بي كفايت خشك نشده است مشام مي
كنم كه  ريخ قضاوت بدي نكند، تمام مطالبم را در اين خالصه ميجهت كه بعد تا
گفتند كه ] سخنران قبلي مجلس كه در موافقت با موسوي سخن گفت[دوست قبلي ما 

كاري . نظريات آقاي موسوي درباره آقاي دكتر مصدق مربوط به گذشته بوده است
اما اگر ايشان اآلن . هست 59و سال نزديك به ما و سال  58نداريم كه اين گذشته سال 
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هم به اين سؤال من پاسخ بگويند، شايد مسئله حل شده است كه آيا ايشان مصدق امام 
مصدق مسلم نبود، در زمان   فرمايند مصدق به اسالم سيلي زد، را قبول دارند كه امام مي

اهللا، در زمان مصدق روزنامه  مصدق به چشم سگ عينك زدند و روي آن نوشته آيت
اهللا كاشاني را به صورت سگ و مار و  مورد تأييد مصدق بود، تصوير آيت شورش كه
 14و  1358تير  28كشيد آيا اين مصدق را قبول دارند يا مصدق سرمقاله  عقرب مي

نوشتند؟ كداميك از اين دو » خيابان مصدق«و مقاله اخيري كه تحت عنوان 1358اسفند 
ز آن بيانات امام قبول دارند؟ آيا رفراندوم مصدق را، ايشان صريحاً بگويند كه اآلن پس ا

نامي در روزنامه جمهوري اسالمي نوشته بود ) ؟(مصدق را در سلسله مقاالتي كه حمام
و او را يك عمل ضدامپرياليستي قلمداد كرده بود، آن را قبول دارند و يا رفراندومي كه 

كايي بود و سر يك االغ امام فرمودند تقلبي بود؟ و به منظور تحميل قانون اساسي امري
رأي بسته بودند و بردند در صندوق مخالفين انداختند و همين طور ساير خطوط كه 
اشاره شد؟ مطلب زياد است ولي شرايط كنوني را من مناسب براي طرح اين مسائل 

والسالم . خواهد كه ايشان صريحاً جواب بدهند دانم ولي اين سؤال را دلم مي نمي
  » . و بركاتهعليكم و رحمه اهللا

، مجلس شوراي اسالمي به وزارت ميرحسين 1360تير  14به هر حال در روز 
  ،1360مرداد  25روز بعد يعني  42با اين حال موسوي تا . موسوي رأي مثبت داد

منصب وزارت خارجه را از شهيد رجايي كه به طور همزمان وزير امور خارجه هم بود، 
مرداد  14ك ماه بعد از اين نطق، صبح روز شهيد حسن آيت هم ي. تحويل نگرفت

  . در برابر منزل خود هدف رگبار قرار گرفت و به شهادت رسيد 1360
نامه شهروند امروز، سال  كليد مخالفت شهيد آيت با ميرحسين موسوي هفته شاه
اي درباره شهيد آيت منتشر كرد كه در آن ناخواسته و در لفافه، شاه كليد  پرونده 1387

البته در آن زمان، هنوز سخني از . شهيد آيت با موسوي را لو داده است مخالفت
كانديداتوري موسوي در انتخابات رياست جمهوري نبود و از آنجا كه او در كانون 
توجهات قرار نداشت، كسي و به احتمال زياد حتي خود گردانندگان نشريه، متوجه 

 . نشدند كه شهروند امروز چه گافي داده است
هيم اسرافيليان، دوست و همراه ديرينه شهيد آيت در مصاحبه با شماره مذكور از ابرا
آيت درباره بسياري از رجال سياسي مدرك «: نامه شهروند امروز چنين گفته است هفته
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اي صحبت كرده بود كه عليه او توطئه كردند  مستند داشت و درباره بني صدر در جلسه
هم به كودتاچي بودن كردند و اين پاشنه آشيل آيت و با پخش نوار آن جلسه، او را مت

ها را درباره بني  در حزب جمهوري هم به او گفته بودند كه تو چرا اين حرف. شد
اي كه او گفته بود اين آدم آمده است تا ريشه جمهوري اسالمي را بزند و من  صدر زده
ره من هم سند داري كه در آن جلسه يكي از آقايان گفته بود كه البد تو دربا. سند دارم

  » .آيت در پاسخ به او گفته بود اتفاقاً درباره تو هم سند دارم
حتي همان روزي كه آيت ترور شد، «: گويد اسرافيليان در ادامه اين مصاحبه مي

خواست پستي  همراه خود اسناد ارتباط فردي با فراماسونري را داشت كه آن فرد مي
وقتي . اه داشت تا برود و تكليف آن فرد را روشن كندبگيرد و آيت آن اسناد را به همر

هم كه ترور شد، آن پوشه را بردند و بعداً باجناق آيت هرچه دنبال آن پوشه رفت تا 
  » .اي نگرفت بگيرد، نتيجه
كه با اسرافيليان انجام شده است، بر درستي حدس اين فرضيه ديگري ي  مصاحبه
شهروند امروز و وطن امروز، مكمل يكديگر  هاي از اين رو، مصاحبه. گذارد صحه مي

شهيد آيت سخت : ...اسرافيليان«: گويد اسرافيليان در مصاحبه با وطن امروز مي. هستند
بيمار بود و چند روز غيبت داشت اما تمام اسناد خودش را جمع و جور كرده و در 

ز آيت گويد من ا كند و مي پوشه گذاشته بود تا به مجلس بيايد، همسرش نقل مي
مرداد  14چهارشنبه (خواستم به مجلس نرود و استراحت كند اما او گفت، امروز 

بايد تكليف جمهوري اسالمي مشخص شود و من بايد بروم تا اين اسناد و ) 1360
  . ها را براي مردم روشن كنم حقيقت

اسناد مربوط به چه نقاط تاريكي از موسوي بود؟ اين اسناد ارتباط موسوي :) سوال(
 40تا  30شود، در فاصله  كرد اما آيت زماني كه از در منزل خارج مي را اثبات مي[...] ا ب

آن در حال پنچرگيري است، آيت سوار اتومبيل  شود كه راننده  متري بنزي مشاهده مي
شود و نزديك  شود كه از جانب افراد مخفي در آن بنز توسط مسلسل ترور مي خودش مي

  » .ها روي در منزل او هست كند و هنوز جاي گلوله ابت ميگلوله به بدنش اص 65به 
البته از « :نقي زاده سهي در مورد اين ادعا درباره مير حسين موسوي چنين مي گويد

كما اين كه آخرين بار كه ايشان را ديدم، حدود سه . ام شهيد آيت چنين مطلبي نشنيده
كنم مايل به  حزبي، كه فكر نمي ، يكي از دوستان»ك«اما آقاي . هفته قبل از ترور بود
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انتشار نامش باشد از محمد مكري، اولين سفير جمهوري اسالمي در شوروي، نقل 
  » .كرد كه اين ادعا صحيح است  مي

اسرافيليان در اين مصاحبه، بر وجود چنين قولي از محمد مكري اين گونه صحه 
يا در دانشگاه سوربن پروفسور محمد مكري هم كه استاد تاريخ و جغراف«: گذارد مي

گفت يكسري اسناد دارد كه از آيت و  كرد، مي پاريس بود و مدتي در ايران زندگي مي
دانم زنده  ديالمه گرفته است، اما اآلن هيچ خبري از پروفسور مكري ندارم و اصالً نمي

توجه به سه نكته در زندگي ميرحسين موسوي، ادعاي عضويت او در » .است يا نه
 :كند رسد، باورپذير مي ميزآميز را كه در نظر اول دور از ذهن به نظر تشكيالت را

  او در آن زمان،. ساله بوده است 37موسوي در زمان پيروزي انقالب اسالمي،  -1
سالگي عمرش نبوده است كه جواني او، مانع از  30تا  20جواني در دهه 

وانان ميانه چنين تشكيالتي كه با ج. تصور عضويتش در چنين تشكيالتي باشد
 . سالگي، حداقل سن براي عضويت در آن است 21چنداني ندارد و 

سال از عمرش را در دوران پهلوي گذرانده است، بر  37موسوي با آن كه  -2
تر از او هم  هايش، كه بعضاً كم سن و سال خالف اكثر قريب به اتفاق همرده

 . در اين دوران ندارداند، سابقه حتي يك روز بازداشت، زندان يا تبعيد را  بوده
، بدون قصد 1357و  1356هاي  ميرحسين موسوي و زهرا رهنورد، در سال - 3

كشوري كه مهد . اند تحصيل و دانشجويي، يك سال و نيم در امريكا زندگي كرده
 240هاي شبه ماسوني است و از جمعيت نزديك به  فراماسونري و سازمان

  . اند عضو لژهاي فراماسونري بوده ر، ميليون نف 4، حدود 1980ميليوني آن در سال 
  موسوي عليه فراماسونري 
، ميرحسين موسوي در حالي كه نزديك به 1376اسفند  11اين ادعا در حالي است كه 

گذشت، ناگهان در مراسم پنجاهمين سالگرد تأسيس انجمن  سال از سكوتش مي 9
. ني مفصلي ايراد كرداسالمي دانشكده فني دانشگاه تهران، لب به سخن گشود و سخنرا

ها و  سابقه، لزوم توجه به نقش فراماسون جالب اينجاست كه موضوع اين سخنراني بي
اين سخنراني در زمان ! ها در تحوالت جهان و رد تئوري توهم توطئه است صهيونيست

ها در  طلب ميرحسين را كه هرگونه توجه به نقش ماسون خود، اعتراض دوستان اصالح
اي كه مثالً  دانند برانگيخت، به گونه و اجتماعي را توهم توطئه ميتحوالت سياسي 
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سال اخير هيچ  12البته در .اي عليه ميرحسين موسوي منتشر كرد مقاله  احمد زيدآبادي،
  . اي با اين موضوع نداشته است  گاه موسوي مطلب يا سخنراني

  !تحليل جالب شهيد ديالمه از شخصيت ميرحسين موسوي
به عنوان وزير به طور جدي در مقابل او موسوي كه در زمان معرفي  مخالف ديگري

او در دوره اول مجلس شوراي اسالمي از طرف . ايستاد، شهيد عبدالحميد ديالمه بود
مردم مشهد كانديدا و مورد حمايت علماي برجسته قم واقع شد و به عنوان نماينده 

ت كميسيون شوراها در مجلس به پس از آن به عنوان رياس. مردم مشهد انتخاب گرديد
شهيد ديالمه هفتم تيرماه در حادثه بمب بگذاري منافقين در . ايفاي مسئوليت پرداخت

كه به عنوان  60شهيد ديالمه در سال  .دفتر حزب جمهوري اسالمي به شهادت رسيد
ي مختلف  ها هنماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسالمي حضور داشت در حوز

وي در يك سخنراني بخشي . به سخنراني هاي افشاگرانه مبادرت مي ورزيدفعال بود و 
از ديدگاه خود نسبت به ميرحسين موسوي و زهرا رهنورد همسر وي را بيان كرد 
سخنراني شفاف و تاريخي اين انقالبي راستين، يك هفته قبل از شهادتش، روشنگر 

اين وجود، صداي او و هايي از انقالب اسالمي مظلوم است اما با  خانه تاريك
هاي النه كرده در حزب به جايي  همفكرانش مانند شهيد آيت در مورد افراد و جريان

هاي دشمنان و  هاي دوستان و توطئه ها و غفلت رسيد و در هياهوي روزمرگي نمي
  .مزدورانشان گم گشت

 كيفي پر از اسناد عليه يكي از اعضاي حزب به  هايش، گري وي در رابطه با روشن
. و ايشان را در مورد مسائلي قانع نمايد  همراه داشت تا آنها را به شهيد بهشتي ارائه

شود و  تاالر اجتماعات حزب جمهوري منفجر مي 1360 همان شب يعني هفتم تير سال
نكته جالب اين است كه شهيد ديالمه، به شهادت . آيد گاه به دست نمي آن كيف هيچ

هاي موجود از  آوار نيز زنده بوده است و عكسمرحوم فردوسي پور، حتي در زير 
شهادت ايشان نيز دليلي بر اين است كه آتش به آن محدوده نرسيده، تا بنا را بر سوختن 

  :متن سخنان شهيد ديالمه در باره موسوي و همسرش چنين بود .كيف بگذاريم
  در خصوص موسوي

كه به اعتقاد من خط   ها ههمين اآلن افرادي كانديدا هستن براي بعضي از وزارت خان
وانم يك رأي ت ميوانم بكنم فقط ت ميانه كاري نتأسففكريشون درست نيست ولي م
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حسين موسوي است، )مير(ش جناب آقاي سيد ها همخالف بهشون بدم و يكي از نمون
سردبير روزنامه جمهوري اسالمي، اعتقاد به اين است كه خط فكري او خط فكري 

يمان و غيره مي باشد، البته نمي خواهم بگويم كه عضو آن جنبش مسلمان مبارز و پ
  ها هسازمان، گروه و چه هست ولي جهت فكريش همونه و اگر رجوع بكنيد به روزنام

د در حالي كه من روزنامه و كن ميمي بينيد در خيلي از جاهاش اين خط مشي رو طي 
گاه ايشون مي بينم و اال اينارو من از ديد حزب نمي بينم بلكه من اينارو فقط از پاي

اينارو هيچ كدوم را به حساب حزب نمي گذارم و نه به عنوان نيروهاي مومن، معتقد، 
مخلصي كه در حزب هستند بلكه شخصاً به نام ايشون مي گذارم و با توجه به موضع 
گيري هايي كه در روزنامه ايشون مطرح شده براي مثال ويژه نامه اي براي تختي چاپ 

د، اما حتي يك خط در مورد آيت اهللا كاشاني كن ميبراي مصدق مطلب چاپ  ه،كن مي
ي اون زمان رو اگر يك خط حتي يك خط در  ها هبرويد ببينيد در روزنام .دنمي نويس

مورد آيت اهللا كاشاني قبل و بعد از سالگرد ايشان در اين روزنامه آورديد من اسمم را 
ه در حالي كه تختي فقط جزو كن مياره تختي چاپ يي درب ها هم، اما ويژه نامكن ميعوض 

جبهه ملي بوده و يك كشتي گير بود واهللا شما به خاطر كشتي گير بودنش از او مقاله 
يد و نه فقط به خاطر جبهه ملي بودنش زياد از او صحبت و مقاله چاپ كن ميچاپ 

سيد عباسي، يد و اال تختي هم همانند صدها هزار نفر كشتي گير ديگر مانند كن مي
ن، چرا براي اونا ويژه نامه چاپ كن ميحبيبي و غيره داشتيم، چرا اونارو مطرحشون ن

ن پس حتماً به خاطر باند جبهه ملي شون بوده است، تجليل هايي از مصدق كن مين
ن، بعد از اينكه آقاي فلسفي در نماز جمعه عليه مصدق صحبت كرد مقاله اي عليه كن مي

امه نوشت همين روزنامه جمهوري اسالمي كه به اسم خيابان ايشون رو كدام روزن
مصدق نوشت و شديداً آن را كوبيد و حتي يك شب كه من در جايي صحبت مي كردم 

ي من آقاي موسوي براي دفاع از خود  ها تتمامي اين حرف ها را گفتم كه بعد از صحب
ي آسيب  ها ههيم شيوبلند شد و گفت ما اينا رو نمي پذيريم به دليل اينكه نمي خوا

پذيري و كمونيستي رو در ايران ايجاد بكنيم، البته لفظ را اشتباه به كار مي برد اما من 
برداشتي را كه از گفتن اين مطلب بيان كرد عرض مي نمايم برداشت ايشان اين بود كه 

داً ي كمونيستي كه ما يك چيزي رو كه در سابق اتفاق افتاده و در تاريخ مجد ها هدر شيو
بيايم دنبال گيري كنيم و در موارد فعلي به آن تجسم بدهيم و بزرگش كنيم، مثالً اگر 
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البته . كاشاني يا مصدقي آن زمان بود حاال بياييم اآلن هم يك مصدق و كاشاني بسازيم
ي منفي داشته از جمله بودنش در گروه نخشب كه جزو  ها هي مكرر هم درگرو ها هسابق

با پيمان و سامي در اين باند نخشب بودند كه بعد از مدتي از هم  بافت او بوده است و
جدا شدند كه پيمان گروه جنبش مسلمانان را درست كرد و سامي گروه جاما را درست 
كرد ولي آقاي موسوي به ظاهر مي فرمايد كه من يك آدم مستقل هستم و در واقع 

ل روزنامه هم دقيقاً اين شيوه همون شيوه فكري رو امروز داره و به اعتقاد من در داخ
ي عضو جنبش مسلمان مصاحبه كرده و  ها هفكري رو اعمال كرده و براي مثال از نمايند

ي بلند بااليي در صفحه اول با تيتر درشت در مورد قضيه تالبوت نوشته و عكس  ها همقال
بار ي مختلف در اين مورد به چاپ رسانده و حتي يك  ها ههاي مختلفي را در انداز

  .دكن ميعكس پيمان را در صفحه اول جمهوري اسالمي چاپ 
  در خصوص زهرا رهنورد همسر آقاي موسوي

و از آنجا كه همسر آقاي موسوي خانم زهرا رهنورد كه يك مشت مزخرف هايي در 
طلوع زن مسلمان، همگام با يوسف، قيام موسي و : مورد اسالم را در كتاب هايي مانند

توانسته به هم بافته و از آنجايي كه او زياد سابقه مسلموني ندارد  هر چه از اين مسائل
چه جور شده است كه حاال به عنوان مفسر قرآن شده معلوم نيست دنيا در دست كيه 

در همين كتاب طلوع زن مسلمان . دشو ميكه هر كس مي خواهد يك ساله مفسر قرآن 
بوده است به فارسي در اين ) ع(ي اين خانم تمام جمالتي كه مربوط به نهج البالغه عل

و  1كتاب نوشته و بعد به عنوان تبليغات ارتجاعيون عليه زن آن را به شدت كوبيده است
د كه تمامي مباحث از عين متن شو ميهر كس هم كه اينها را مي خواند اصالً متوجه ن
ي مرد از غيرت برا: (اين است كه  ها هنهج البالغه مي باشد براي مثال يكي از آن جمل

در صورتي كه اين جمله عين متن نهج البالغه بوده و ) ايمانش است و براي زن كفر
ايشان با نوشتن اين متن به شدت اين موضوع را كوبيده است در حالي كه در نهج 

غيرت براي مرد از ) غيره الرجال من االيمان و غيره المراه كفر: (البالغه آماده است
فر كه اين جمله را به فارسي نوشته و هر كس كه اين متن ايمانش هست و براي زن ك

را مي خواند با خود بگويد كه متحجرين عجب چيزهاي مزخرفي گفتن و يا يك شيوه 

                                                 
  25و 20ص ،طلوع زن مسلمان، زهرا رهنورد، نشر محبوبه: ك.ر -  1
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اي را به كار برده است كه از نظر من شيوه خوبي است كه مي گن براي اينكه انسان 
د و بعد بخواهد خوب جا بيفتد موضوعي كه در اسالم مطرح نيست مطرح بكن

يم مثالً شما اصالً دايي نداريد، عمو نداريد بعد ما بيايم طرح بكنيم كن ميفرض ،بكوبد
 20كه يك عده مي گن عموي فالن كس ساواكي و بعد شروع كنيم در مورد اين مسئله 

صفحه در مورد او نوشته و صحبت كنيم خوب پس هيچ كسي نمي آيد از ما  30يا 
يد كن ميود خارجي دارد كه اينگونه در مورد آن صحبت بپرسد كه آقا فرد اصالً وج

يد و يا براي مثال در همين كتاب طلوع زن مسلمان يك متن ديگر كن ميچگونه ثابت 
اول اين موضوع ) زن از دنده چپ مرده(است كه به اين صورت نوشته شده است كه 

زن ها دفاع  صفحه شرح داده و همه هم مي گن چه زن خوبي چقدر از 30يا  20را در 
هيچ كس هم نمي پرسد كه ... د همش هم با استدالل قرآني، حديث، روايت وكن مي

ي اصالً همچنين مسئله كن مياصالً كي گفته كه زن از دنده چپ مرده كه تو داري ردش 
  ...صفحه به رد كردن و كوبيدنش مي پردازي و 30تا  20اي از كجا آمده كه در 

زن متفكر اسالمي مصاحبه مي كردند و در تلويزيون در همچنين با ايشان به عنوان 
به سخنراني مي   ها همورد مباحث زنان به صحبت مي پرداختند و همچنين در دانشگا

ي ادبيات مشهد به سخنراني پرداخت كه در اين بيان  ها هپرداخت و در يكي از دانشگا
كه زن ها نقص دارند  ي معروف نهج البالغه مطرح شد ها هسوالي راجع به يكي از خطب

پرسيده كه ايشان اينگونه پاسخ دادند، اصالً اين حرف به درد نمي خوره و همچنين 
ي او اعتراض كردند ولي خانم  ها تچيزي در نهج البالغه نداريم كه بعضي ها به صحب

زهرا رهنورد گفت كه شماها به اين خاطر به اين مسئله اعتراض داريد زيرا كه مردان 
ما تسلط دارند كه در اين ميان در ميان دانشجويان شلوغ و پلوغ شد و خانم شما بر ش

م كه اين كن ميرهنورد براي آرامش آنها چند دفعه اعتراض كرد كه من دارم سخنراني 
افراد به آرامش دعوت نشدند و ايشان سخنراني را ترك و قهر كردند و همه از اين كار 

  ».او تعجب كردند
  

  آخرين نخست وزير 
وزيري شهيد باهنر بر  وزير به پيش از نخست ماجراي طرح نام موسوي به عنوان نخست

گردد و موسوي كه سرپرستي وزارت خارجه را برعهده داشته، معاونانش همچون  مي
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كند تا  نوري شاهرودي را به سمت سران نظام همچون هاشمي رفسنجاني روانه مي
  . براي او رايزني كنند
اي با كسب اكثريت مطلق آرا به عنوان  اللـه سيد علي خامنه آيت 60در دهم مهرماه 

ايشان در دوره اول رياست جمهوري . جمهور اسالمي ايران برگزيده شد سومين رئيس
درصد آراي  95ميليون رأي؛  16نامزد ديگر، نزديك به  3خود نيز در رقابت با 

كنندگان و غايبان  ركتاعم از ش(درصد آراي كل واجدين شرايط  70كنندگان و  شركت
رأي مردم در انتخابات رياست درصد دست آورده و آمار باالترين  را به) در انتخابات

  .جمهوري را به خود اختصاص داده بودند
اللـه مهدوي كني به حكم شوراي رياست جمهوري و به دنبال  در اين زمان آيت

جمهور  مخالفت رئيس. دكر وزير انجام وظيفه مي شهادت دكتر باهنر به عنوان نخست
جديد با روحاني بودن دو مسئول ارشد اجرايي كشور استعفاي مهدوي كني را به دنبال 

نظرخواهي در . وزير جديد آغاز شد براي انتخاب نخست  ها يداشت و بدين شكل رايزن
كرد به گفته هاشمي  هاي مورد نظر براي اين پست را مشخص مي مجلس نام چهره

آقايان پرورش، غرضي، . بطور غيررسمي در مجلس آمارگيري كرديم امروز«رفسنجاني 
پس از اين » .وزيري رأي داشتند مهندس موسوي و واليتي و ميرسليم براي نخست

اي، موسوي اردبيلي و هاشمي رفسنجاني به نزد امام  اللـه خامنه جلسه مجلس آيت
  . كنند يتي را اعالم ميوزيري دكتر وال روند و امام نظر مساعدشان بر نخست خميني مي

وزير به مجلس  بعد از مشورت با امام نظر بر معرفي دكتر واليتي به عنوان نخست
ها با اين انتخاب از ناحيه نمايندگان مجلس اول و  اما مخالفت. شود متمركز مي

آنچنان كه . كند بخصوص سازمان مجاهدين انقالب اسالمي عرصه را بر واليتي تنگ مي
بهزاد نبوي و دو نفر ديگر از اعضاي «: گويد اني در خاطرات خود ميهاشمي رفسنج

كادر مركزي مجاهدين انقالب آمدند براي منصرف كردن من از موافقت با 
وزيري دكتر واليتي و بيش از يك ساعت صحبت كردند نه آنها قانع شدند و نه  نخست

بيشتر روي . اردگويند ضعيف است و چهره نيست و سابقه مبارزه ند من، آنها مي
  1.»مهندس ميرحسين موسوي و علي اكبر پرورش تأكيد دارند
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هاشمي در جاي ديگري از خاطرات خود به مخالفت جدي شيخ محمد يزدي نايب 
معرفي واليتي به مجلس و . وزيري واليتي نيز اشاره دارد رئيس سابق مجلس با نخست

يتي موفق به كسب رأي اعتماد از جمهور با او، وال رغم موافقت امام خميني و رئيس علي
  . يابد ميوزير جديد ادامه  ها براي انتخاب نخست شود و رايزني مجلس نمي

  حزبي يا غيرحزبي؟ 
وزيري كه حزبي باشد، راه را براي معرفي دو  مخالفت امام خميني با انتخاب نخست

نامزد عمده يعني ميرحسين موسوي و علي اكبر پرورش كه عضو حزب جمهوري 
 60كند و قرعه به نام محمد غرضي وزير نفت در سال  اند مسدود مي اسالمي بوده
چون امام . قرار شد مهندس غرضي معرفي شود«شود به روايت هاشمي  نوشته مي

وزير حزبي باشد، از معرفي آقايان پرورش و  اند مصلحت حزب نيست كه نخست گفته
هاي فراواني را به دنبال  فتزمزمه معرفي غرضي اما مخال. »موسوي خودداري شد

مخالفاني كه به گفته هاشمي صداي آنها از سپاه، جامعه مدرسين حوزه علميه و . داشت
  . رسيد ميمجاهدين انقالب به گوش 

احتمال عدم رأي آوري غرضي سرانجام موجب شد تا رؤساي قواي سه گانه از 
يك گزينه حزبي يعني مرحوم سيد احمد خميني بخواهند تا با امام در خصوص معرفي 

گيري  رأي. وگو كند وزير گفت مهندس ميرحسين موسوي وزير خارجه به عنوان نخست
غيررسمي و عدم اعتماد مجلس به مهندس غرضي راه را براي معرفي گزينه جديد باز 

جمهور، قبل از رسميت جلسه  طبق قرار قبلي با امام و رئيس«به روايت هاشمي. كند مي
 60نفر صاحب رأي  184باره آقاي مهندس غرضي نظرخواهي كردم از از نمايندگان در

جمهور اطالع دادم و ايشان  به رئيس. نفر ممتنع بودند 44نفر مخالف و  80نفر موافق و 
در نامه » .وزير معرفي كردند مهندس ميرحسين موسوي را به مجلس به عنوان نخست

پيرو عدم موافقت اكثريت «جمهور در معرفي موسوي چنين آمده است  رسمي رئيس
وزيري برادر گرامي و ارجمند آقاي دكتر علي اكبر واليتي  نمايندگان محترم با نخست

اينك مجدداً برابر اصل يكصد و بيست و چهارم قانون اساسي برادر عزيز و گرانمايه 
دو روز بعد ميرحسين . »گردد وزير معرفي مي آقاي ميرحسين موسوي به عنوان نخست

نماينده حاضر در مجلس پنجمين  202رأي از  115ا اكثريت ضعيف موسوي ب
اين در حالي بود كه اگر تالش هاي بهزاد نبوي . شود وزير جمهوري اسالمي مي نخست
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در . و ديگر اعضاي سازمان مجاهدين انقالب نبود، رأي آوردن موسوي امكان پذير نبود
اي كه به گفته هاشمي،  گونه نبود بهتأثير  هاي هاشمي رفسنجاني نيز بي اين ميان حمايت

  ! كني واليتي چندبار آمد پيش من و گله كرد كه چرا اينقدر از موسوي حمايت مي
  :اعضاي كابينه اول ميرحسين

هاي رجايي،  بيشتر وزيراني كه ميرحسين موسوي به مجلس معرفي كرد، اعضاي كابينه
اكبر پرورش  ، علي)سازيمسكن و شهر(شهاب گنابادي  :كني بودند باهنر و مهدوي

آموزش  فرهنگ و(، محمدعلي نجفي )كشور(اكبر ناطق نوري ، علي)آموزش و پرورش (
، )دادگستري(، اصغري )نفت(، محمد غرضي )امور اجرايي مشاور در(، بهزاد نبوي )عالي

، حسن غفوري )بهداري(، منافي )ترابري راه و(، نژادحسينيان )دفاع(سرهنگ سليمي 
، )كشاورزي(، سالمتي)كار(، احمد توكلي )پست و تلگراف(مرتضي نبوي ، )نيرو(فرد

، مصطفي )بازرگاني(، عسگر اوالدي )امور اقتصادي و دارايي(حسين نمازي 
، محمدتقي بانكي )مشاور و سرپرست بهزيستي(، محمد روحاني )صنايع(هاشمي 

  ).ست فوالدمشاور و سرپر(و موسوياني ) مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه(
ميرحسين موسوي كه تا قبل از تشكيل دولت جديد به عنوان وزير امور خارجه 

امورخارجه  سرپرستي وزارت . دولت موقت آيت اهللا مهدوي كني به فعاليت مشغول بود
اكبر واليتي به عنوان وزير خارجه راي اعتماد  را  خود برعهده گرفت تا اينكه علي

  .مجلسيان را كسب كرد
سه وزير كابينه تغيير كردند و سيدمحمد خاتمي در جايگاه وزير  1360ان ماه آب 18 

اي وزير مشاور و رئيس سازمان بهزيستي شد  فرهنگ و ارشاد اسالمي نشست؛ جواد اژه
  .عنوان وزير سپاه پاسداران به دولت راه يافت دوست به و محسن رفيق

الدين  تيضاح شدند؛ شهابدر مجلس اول تنها دو وزير كابينه ميرحسين موسوي اس
نوري وزير كشور البته كه هر  اكبر ناطق گنابادي وزير مسكن و شهرسازي و ديگري علي

  .شان برگشتند دو توانستند راي اعتماد مجدد گرفته و به وزارتخانه
  دوگانگي ها در كابينه اول مير حسين موسوي

وهي معتقد به مشاركت كابينه موسوي تركيب نامتجانس از مردان اقتصادي بود كه گر
وزير كه  هاي آشكار و پنهان ياران نخست مردم در اقتصاد بودند و البته از گزند مداخله

www.ourpresident.ir


w
w

w
.ourpresident.ir

 69

تا آنجا كه بهزاد نبوي مشاور . ماندند در پي دولتي كردن اقتصاد بودند نيز در امان نمي
انع م«نخست وزير در امور اجرايي بينش عسگراوالدي وزير بازرگاني را در امر تجارت 

دانست و اين برداشت از  مي» داران تحول در امر اصالحات تجارت و خلع يد سرمايه
گرايانه و مبتني بر اقتصاد متمركز و دولت محور بر  گرفت كه نگاه چپ آنجا نشأت مي

وزير و همفكرانش سايه افكنده بود و حسين نمازي وزير  هاي اقتصادي نخست سياست
وزير با گرايش چپ و دولتي به اقتصاد  عالي نخست نصب مشاور اقتصاد، مصطفي عالي

در كنار وزيران غيراقتصادي ديگر در مقابل وزيران بازرگاني، كار و پست و تلگراف 
آرايي كرده بودند و نتيجه آن شد كه علي اكبر واليتي، ناطق نوري، محسن  صف

قالب اي خطاب به رهبر ان رفيقدوست، پرورش، عسگراوالدي و مرتضي نبوي نامه
  . نوشتند و اعتراض خود را به دولتي كردن مردم از سوي دولتمردان اعالم داشتند

اي در دفتر  آبان، فرداي روز رأي اعتماد مجلس به ميرحسين، جلسه 7پنجشنبه 
گردد همان كابينه  وزير برگزار و مقرر مي رياست جمهوري ميان سران قوا و نخست

 202رأي از  115ميرحسين كه با آراي شكننده . ددشهيد باهنر با حداقل تغيير معرفي گر
وزيري رسيده بود، به اين پيشنهاد روي خوش نشان داد اما  نفر صاحب رأي، به نخست

آبان و در حالي كه يك  9. اولين اختالفات خيلي زود و قبل از معرفي كابينه آشكار شد
يابد، باقي  يش ميهفته تا عاشوراي حسيني كه مصرف برخي كاالها همچون برنج افزا

وزير، بهزاد  جمهور، نخست اي در دفتر رياست جمهوري با حضور رئيس است؛ جلسه
اللـه عسكراوالدي براي بحث درباره اختالفاتي كه بين آقايان  نبوي و حبيب

عسكراوالدي و نبوي درباره انحصاري كردن خريد و فروش برنج و ساير موارد تجارت 
بهزاد نبوي كه نبض ستاد بسيج اقتصادي را در دست . رددگ پيش آمده بود، برگزار مي

اللـه  آيت. داشت، تصميم گرفته بود دولت خريدار انحصاري برنج ازكشاورزان باشد
تصميم خامي است، نه امكانات «: نويسد هاشمي در خاطرات خود در اين خصوص مي

نه فكري براي انبار و حمل و نقل و نه نيروي انساني براي خريد و توزيع دارد و 
آقاي عسكراوالدي وزير بازرگاني . اند شوند، كرده ميچندين هزار كاسبي كه بيكار 

ناراحت ،خواهد در كابينه شركت كند ميآقاي بهزاد به همين دليل، ن. مخالف است
داران  كند اين بينش، مانع تحول در امر اصالح تجارت و خلع يد سرمايه است، فكر مي
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تا ظهر چند اليحه را «: نويسد رات فرداي آن روز نيز ميهاشمي در خاط 1».است
معلوم . وزير كابينه را معرفي كند، نامه ايشان نرسيد قرار بود، نخست. تصويب كرديم

شد آقاي بهزادنبوي، به همان دليل اختالف با آقاي عسكراوالدي حاضر نيست در كابينه 
   2».اند براي قانع كردن ايشان، تأخير انداخته. باشد

وزير راه  شايد از همين دوران است كه لغت زالو صفت در ادبيات سياسي نخست
رغم تصريح قانون اساسي بر نقش بخش خصوصي در  در اين دوران علي. يابد مي

اقتصاد و تأكيدهاي مكرر امام، به بهانه حمايت از مستضعفين بيشترين حمالت به بخش 
خاطرات خود با اشاره به اين اللـه مهدوي كني در  آيت. خصوصي صورت گرفت

وزير وقت  نخست -در زماني خود بنده با آقاي ميرحسين موسوي «نويسند  موضوع مي
پدر من بازاري است، چاي ! ايشان گفتند آقاي مهدوي. ها را مطرح كردم همين بحث -

خصلت زالو صفتي   ها يفروش است، آدم خوبي هم هست، ولي اصالً خصلت بازار
ها زالو صفت هستند، ما بايد  و من با آنها مخالفم، اين) تعبيري كرديك چنين (است 

  » .ها، از اقتصاد كشور قطع شود كاري كنيم كه دست اين زالو صفت
عصر شوراي «: نويسد خود مي 1361تير  6هاشمي در خاطرات ذيل تاريخ يكشنبه 

درباره  قسمت عمده وقت ما. در دفتر من تشكيل شد] اسالمي[مركزي حزب جمهوري 
امام هم . وضع اقتصادي و لزوم توجه به بخش خصوصي و رونق كار و بازار گذشت

معاديخواه ] عبدالمجيد[نگران دولتي شدن امور و فشار بر بخش خصوصي اند و آقاي 
ميرحسين [گفت كه در دولت روحيه دولتي كردن امور اقتصادي رواج دارد و آقاي 

اين نگاه تا  3».جو جلسه با ايشان موافق نبود .وزير مقاومت نشان داد نخست] موسوي
پايان دوره همراه او ماند و حتي سبب گرديد برخي از عوامل بخش خصوصي همچون 

اين عملكرد البته بارها با هشدار امام . شركت فرش با چنين جوي بازداشت گردند
شاندن ك« فرمودند  1363بهمن سال  22خميني مواجه شد، تاجايي كه ايشان در پيام 

امور به سوي مالكيت دولت و كنار گذاشتن ملت، بيماري مهلكي است كه بايد از آن 
دولت موظف است  رسد و هيأت هاي مختلفي مي احتراز شود و در اين موضوع گزارش
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اين امر را بطور همگاني گزارش دهد و كيفيت عمل را در اختيار عموم گذارد و اين 
دادن كساني كه در امور  نكته مهم است كه دخالت امر را جدي تلقي كند و تذكر اين

تجارت واردند، از بازاريان محروميت كشيده و درد اسالم و انقالب چشيده تا 
اما اين فضا تا پايان دوره » .متخصصان وارد و مسلمان و متعهد از امور ضروري است

موسوي وي به قدري سنگين بود كه هاشمي رفسنجاني كه در مجلس از مدافعان جدي 
گرديد و حتي براي خارج نماندن جناح ميرحسين موسوي در حزب،  محسوب مي

حزب جمهوري اسالمي را لغو و شوراي  1364انتخابات شوراي مركزي در كنگره سال 
مركزي را تمديد كرده بود، با پايان دولت موسوي و قرار گرفتن بر پشت سكوي 

گري دولت در عرصه توزيع، در  عدالتي حاصل از تصدي هدايت دولت، در خصوص بي
كه االن دولت دارد  ايهاين شيو«: گويد هاي نمازجمعه مي در خطبه 1368هشتم مهرماه 

شيوه توزيع درست ... كند، اين بدترين نوع اداره مردم است زندگي مردم را اداره مي
اي به هر دليلي  شود يعني مردم يك عده نيست همين كه هست هم درست توزيع نمي

يعني آن چيزهايي كه دولت . رسند هم نمي ايهرسند و يك عد آساني به اينها ميبه 
كه كوپن نيست،  رسد اما اين كوپني كرده خب به هر حال دير يا زود به دست مردم مي

كه  اين هم اشكاالتي در سيستم توزيع است براي اين. رسد عادالنه بدست مردم نمي
موقتي بوده كه تنظيم شده كه بايد بعداً برگردد  خب بنا نبود اينجوري شود اين يك چيز

هاي توزيع معمولي به بازار برود و مردم بتوانند بطور  به عرضه و تقاضا و از شبكه
اما اين واقعيت وجود دارد كه اين شكل . عادي بروند و بخرند و اين فسادها نباشد

  ».شود ل ميعدالتي از اين طريق به مردم تحمي توزيع االن هست و يك نوع بي
  

  تركيب نامتجانس دولتي با 
: كند گونه روايت مي ناطق نوري وزير كشور وقت دركتاب خاطراتش، آن روزها را اين

اي از دوستان همفكر در مسائل  هاي اقتصادي دولت با عده به دنبال تبيين سياست«
را خدمت هاي خود  اي به امام بنويسيم و ديدگاه سياسي و اقتصادي تصميم گرفتيم نامه

اي در دولت به دنبال دولتي كردن مردم هستند و  نوشتيم كه عده. ايشان عرضه بداريم
دوستاني كه اين نامه را نوشتند آقايان دكتر واليتي، . اي به دنبال مردمي كردن دولت عده
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. دكتر توكلي، محسن رفيقدوست، پرورش، عسگراوالدي، مرتضي نبوي و بنده بوديم
  » .ت به انجمن اسالمي مشهور شدنداين دوستان در دول

اين افراد به امام گزارش «: گويد بهزاد نبوي اما تعبير ديگري از اين نامه داشته و مي
امام هم براي رفع . هاي كمونيستي در شوراي اقتصاد قوت گرفته است دادند كه گرايش

ن مسئول نگراني آنان پيشنهاد كرد نمايندگاني از جامعه مدرسين و همچنين روحانيو
  » .مملكتي در جلسات شوراي اقتصاد به عنوان ناظر حضور يابند

اما تنها گاليه از دولتي كردن اقتصاد نبود بلكه مضموني فراتر از آن ) ره(نامه به امام 
در «: گويد اهللا عسگراوالدي، وزير بازرگاني وقت در اين باره مي شد، حبيب را شامل مي
پسنديديم و  را نمي) موسوي(هاي ايشان  يم كه روشنفر در دولت بود 7آن زمان ما 

نوشتيم ولي ) ره(اي به امام  نامه. گيري كنيم نفر از دولت كناره 7تصميم داشتيم هر 
) ره(بعد از يك مرحله امام . ايشان اين تصميم ما را قبول نكردند و اجازه ندادند

ست استعفا كند و من رساند، مجاز ا داند استعفاي او ضرري نمي فرمودند هر كس مي
  » .استعفا كردم

ايشان بعداً از من گله . نشدم) اي اهللا خامنه آيت(حتي اين بار مزاحم رئيس جمهور 
كردند كه شما براي مشورت نزد من نيامدي و من هم گفتم چون نظرتان اين بود كه 

يع و معارفه وقتي كه تود. اين كار را انجام دادم) ره(من استعفا ندهم ولي با اجازه امام 
در وزارت بازرگاني بود، من در سخنراني كه در آنجا انجام دادم، چند نكته را متذكر 

از جمله اينكه گفتم من تا جايي كه امكان داشت مقاومت كردم اما االن مرا . شدم
من براي شش ماه از امداد به بازرگاني . مديريت كشور در حال آسيب است. بكوبند

  » .قصد دارم با مجوز به سربازخانه برگردم آمده بودم و االن هم
  موسوي از افكار انحرافي دفاع كرد

احمد توكلي، وزير كار دولت موسوي نيز به سرنوشتي همچون وزير بازرگاني دچار 
او در بحبوحه انتخابات رياست جمهوري دهم در پي ادعاي ميرحسين موسوي . شد

ور داشتند با تذكر اين نكته كه اش حض كه مخالفانش هم در كابينه مبني بر اين
: اي گفت در مصاحبه» هاي تاريخي وجود دارد كه با اين گفته سازگار نيست واقعيت«
وقتي بنده، آقاي عسگر اوالدي، آقاي پرورش، آقاي واليتي، آقاي مرتضي  62در سال «

هاي دولت ساالرانه و سوسياليستي برخي وزرا  نبوي و آقاي رفيق دوست با رويه
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ها و افكار انحرافي  فت كرديم و متوجه شديم كه آقاي موسوي در عمل از آن رويهمخال
كنند، بعد از چندين بار بحث و مذاكره، من و آقاي عسگر اوالدي كه از  حمايت مي

مسئوالن اقتصادي كابينه بوديم تصميم گرفتيم خودمان استعفا دهيم تا تيم اقتصادي 
آقايان ناطق و پرورش بمانند و به دولت كمك  قرار شد. كابينه دچار دودستگي نشود

نفر استعفايمان را تقديم كرديم متوجه شديم آقاي موسوي،  2كه ما  بعد از اين. كنند
آقاي مرتضي نبوي و ناطق نوري را به شكل ناگهاني و غيرمحترمانه از كابينه اخراج 

هاي دولت ساالرانه  ميمها و تص دليل اخراج آنها صرفاً اين بود كه آنها به رويه. كردند
در كابينه دوم نيز آقاي پرورش و آقاي . تيم اقتصادي آقاي موسوي اعتراض داشتند

  » .دوست را معرفي نكردند رفيق
كه دولت  اما بهزاد نبوي نگاه ديگري به اين اختالفات داشته و با اعتقاد به اين

به طور مثال در «: يدگو اي مي الطرفين نيروهاي انقالب بود در مصاحبه موسوي مرضي
اوالدي بودند و افرادي از طيف مقابل  دولت موسوي هم وزير بازرگاني آقاي عسگر

 4سال اول است و در  4وزير چپ براي  8وزير راست،  8: ايشان هم حضور داشتند
  » .سال دوم يكسري وزراي راست استعفا دادند ولي باز هم كابينه يكدست نبود

ورود من به وزارت بازرگاني به وسيله شهيدان رجايي و : دگوي عسگر اوالدي اما مي
انه اين دو عزيزي كه مرا به وزارت بازرگاني دعوت كرده بودند، يعني تأسفم. باهنر بود

وزير شدند  مهدوي نخست اهللا دوره بعد، آيت. شهيد رجايي و باهنر، هر دو شهيد شدند
وزير  اندكي آقاي موسوي نخستاما به فاصله . دانستند و ايشان هم وضعيت مرا مي

رفت، اما كساني در اطراف  ماه با آقاي موسوي، كارمان به خوبي پيش مي 6. شدند
. شدند ما دو نفر در كنار هم در صحنه حضور داشته باشيم ايشان بودند كه مانع مي

دوبار از آقاي موسوي وقت خواستم و مهندس آقازاده را هم دعوت كردم كه حضور 
در آنجا به حضور آقاي موسوي عرض كردم كه من و شما، هدفمان يكي . داشته باشد

است منتها شكل برخوردمان با هم متفاوت است، بهتر است كه شكل برخوردمان را 
هاي  بنده انبارهاي كاال را پر كرده بودم و كشتي. اما اين مسئله محقق نشد. اصالح كنيم

سال  3ده بودم كه برخي از مايحتاج را تا زيادي در بندرعباس و بنادر كاال انباشته كر
اي عليه من كردند و به  با اين همه آقاي موسوي در همدان مصاحبه. بعد نيز تأمين كنند

نقد من مطالبي گفتند كه ما چندين كشتي روي آب داريم و خسارت ناشي از تأخير 
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زمينه هيچ كاري پردازيم و وزارت بازرگاني و وزير آن در اين  پياده شدن كاالها را مي
جمهور بودند، پيغام  من خدمت مقام معظم رهبري كه در آن زمان، رئيس. دهد انجام نمي

كه من همكاري خود را در اين زمينه با آقاي موسوي ادامه دهم برايم  دادم كه امكان اين
بعد از آن هم جرياني پيش . هايي فرمودند ها و نصيحت ايشان سفارش. ممكن نيست
توانيد وزير مرا هم  ي موسوي به دادستان دادگاه صنفي گفتند كه شما ميآمد كه آقا

  » .تعقيب كنيد و مورد بازخواست قرار دهيد
  اقدام عليه كابينه ائتالفي

شد اما اقدامات  وزير گام مثبتي تلقي مي گرچه پذيرش كابينه ائتالفي از سوي نخست
اعضاي كابينه كه از جنس  وزير روز به روز كار را براي آن دسته از بعدي نخست

ساخت تا آنجا كه مرتضي نبوي، وزير پست و تلگراف وقت  ديگري بودند دشوار مي
حلقه مديريت در زمان موسوي تنگ بود و او هم سعه صدري كه بتواند «: گويد مي

ها دفترهايي  هاي مختلف را تحمل كند نداشت، حتي موسوي در وزارتخانه ديدگاه
ها وزير را دور بزنند و مستقيم با آقاي  ر واقع از آن وزارتخانهتأسيس كرده بود كه د

كردند و اين موضوع در دور دوم  آن دفاتر در امور دخالت مي. موسوي كار كنند
گذاشت  تر شده تا جايي كه موسوي براي وزرا شرط مي وزيري موسوي گسترده نخست

  » .كه حتي انتخاب معاونان نيز با جلب نظر وي باشد
هاي اقتصادي دولت از جمله  نبوي كه در ميان وزيران معترض به سياست مرتضي

كساني بود كه تصميم گرفته بود بماند و به دولت كمك كند اما در كابينه دوم از دولت 
موسوي در حالي نخست وزير شد كه تقريباً هيچ تغييري در «: گويد رانده شد، او مي

توان گفت كه كابينه  شد و در واقع مي ده نميكابينه وي نسبت به كابينه شهيد باهنر دي
اهللا مهدوي  مدت شهيد باهنر و آيت موسوي ابتكار خودش نبود بلكه همان كابينه كوتاه

زماني كه ما در دولت موسوي به عنوان وزير حضور داشتيم، به همراه چند . كني بود
اختالفات زماني هاي اقتصادي دولت مخالف بوديم و اين  نفر از ديگر وزرا با سياست

وزيري خود  شدت گرفت و در نهايت منجر به اين شد كه موسوي در دور دوم نخست
  » .به جز واليتي بقيه وزرا را تغيير دهد

ها عباراتي به كار  ها و اظهارنظرهاي رسمي وزارتخانه گاهي در مصوبات، گزارش
اين را احمد . بودرفت كه الهام گرفته يا صريحاً نقل قول از ادبيات ماركسيستي  مي
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ما بارها به اين «: دهد گويد و ادامه مي توكلي از روزهاي وزارتش در دولت موسوي مي
كه توزيع ارزاق  اين. توانستيم كوتاه بياييم كرديم و در مواردي نمي ها اعتراض مي تصميم

كوپني شود در آن زمان جنگ تصميم درست و قابل دفاعي بود اما تعميم توزيع دولتي 
همه كاالها از جمله اشتباهات دولت بود كه نه به اقتضاي زمان جنگ، كه به دليل به 

مثالً آنها تصميم گرفتند توزيع . تعلقات سوسياليستي برخي مسئوالن دولت آن زمان بود
اي ديگر هر چقدر استدالل كرديم كه برنج كااليي  من و عده. برنج را هم دولتي كنند

نج داريم و توزيع دولتي برنج ضرورتي ندارد، گوش همگن نيست انواع و اقسام بر
را به خاطر دارند حتماً يادشان  60هاي مياني دهه  آنها كه توزيع برنج در سال. نكردند

شد و چه  آيد كه بر اثر آن تصميم اشتباه، خروج برنج از مازندران و گيالن ممنوع مي مي
افتاد تا كسي حتي براي مصرف  مي ها به راه بگير و ببندهاي بيجا و پر زحمتي در جاده

  . اش برنج نياورد شخصي
اش در مسئله  كه اختالفات ما چند جا باال گرفت كه يكي توكلي با اشاره به اين
من اصرار داشتم كه قانون كار براساس احكام حقوقي : گويد تدوين قانون كار بود، مي

ان را تشكيل دادم تا قانوني اين بود كه گروهي شامل علما و كارشناس. اسالم نوشته شود
از نظر شرعي، كارگر و كارفرما براي عقد قرارداد . مبتني بر احكام فقه شيعه نوشته شود

بايد آزاد باشند و شرايط ضمن عقد را خودشان به مصلحت خودشان تنظيم كنند و 
ها را تضمين كند و در شرايط عدم پايبندي يكي از طرفين به مفاد  حكومت حداقل

وزرايي كه تعلقات سوسياليستي داشتند با اين موضوع . اد، وارد موضوع شودقرارد
مخالف بودند و با تحريك كارگران اجازه ندادند متن تهيه شده ما به تصويب دولت 

قانون فعلي كار تصويب شد كه به شكلي يكطرفه،  69نتيجه آن شد كه در سال . برسد
واردان به بازار كار و كارجويان است  ازهگيرد و هم به ضرر ت جانب كارگر شاغل را مي

به اين نتيجه رسيدم  62كه در سال  خالصه اين. و هم به ضرر كارفرمايان و توليد ملي
كه با توجه به همفكري و حمايت علني و جدي آقاي موسوي از گروه دولت ساالر، 

قاي موسوي شود اين بود كه با آ هاي دولت مي گيري ادامه كار من در دولت مانع تصميم
  . اتمام حجت كردم و از دولت استعفا دادم

ما با قانون كار موجب شد كه ما   همين مخالفت: گويد باره مي بهزاد نبوي اما در اين
داري، در حالي كه نه ما كمونيست  را كمونيست معرفي كنند و آنها را حامي سرمايه

  . داري بوديم نه آنها حامي سرمايه
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  اعتراض ناطق نوري 
وزير به برنج و قانون كار و تجارت  تالفات در مردان اقتصادي دولت آخرين نخستاخ
يك بار كه همراه هيأت دولت، : نويسد ناطق نوري در خاطراتش مي. شد ختم نمي... و

خدمت امام رفته بوديم، پس از گزارش مهندس موسوي، تا امام خواست صحبت كند، 
طرحي . خواهم مسائلي را مطرح كنم آقايان مي بنده ميكروفن را گرفتم و گفتم با اجازه

كه آقايان درباره بانك دارند، اصالً بويي از بانك اسالمي نبرده است، اگرچه در ظاهر 
ها كه بدون هماهنگي در حضور امام شد،  اين صحبت. اشكال است مطرح كردن آن بي

كه چرا آقاي  اي از وزرا اعتراض كردند براي من و دولت خيلي گران تمام شد و عده
  . ناطق، بدون هماهنگي جلوي امام صحبت كرده است

  شكايت مهاجراني از مرتضي نبوي 
ساله موسوي خارج شده بودند، پس از خروج هم از تيغ  8وزرايي كه از دولت 

مخالفت و انكار مصون نماندند تا آنجا كه مرتضي نبوي و احمد توكلي حتي به دادگاه 
  . هم فراخوانده شدند

كه اليحه بودجه را در  بنده و احمد توكلي را براي اين: گويد باره مي ي در ايننبو
خواست  اليحه بودجه كه موسوي مي. روزنامه منتشر كرده بوديم به دادگاه فراخواندند

. آن را به صورت محرمانه به مجلس ارسال كند را ما در روزنامه رسالت منتشر كرديم
ه به صورت محرمانه به مجلس ارسال شود مغاير با قانون البته اين اقدام كه اليحه بودج

دولت  67در سال : كند احمد توكلي نيز ماجراي اليحه سري را اين طور روايت مي. بود
اي را با مهر سري به مجلس داد من هم آن را در روزنامه رسالت  آقاي موسوي اليحه

ن كردم كه ما اليحه سري عنوا» اليحه سري«اي تحت عنوان  افشا كردم و در سر مقاله
قانون اساسي جلسه رسمي غير علني داريم كه طبق قواعدي  69البته ما طبق اصل . نداريم

در سر مقاله اليحه سري من گفتم كه موضوع اليحه استقراض جديد از . بايد تشكيل شود
آن زمان اكثريت مجلس حامي آقاي موسوي بود و . بانك مركزي است كه اثر تورمي دارد

نفر از نمايندگان عليه من بيانيه سياسي بسيار تندي صادر كردند كه همه آنها تقريباً  137
   .گويند بايد فضاي باز وجود داشته باشد طلبان شدند كه مي جزو اصالح
اي خصوصي به آقاي هاشمي نوشتم و گفتم اين بدعت را نگذاريد زيرا شما  من نامه

تحت تأثير انتشار اليحه در روزنامه آنها مجبور  .شويد با اين بدعت در تاريخ بدنام مي
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آن زمان دولت عليه من اعالم . شدند اليحه را علني كنند و وصول آن را هم اعالم كنند
شاكي آقاي عطاءاهللا مهاجراني بود كه بعدها گفت هيچ كس نبايد از هيچ . جرم كرد
من هم سه جلسه . شدنگاري شكايت كند بلكه مديرمسئول فقط بايد پاسخگو با روزنامه

گفت آقاي توكلي جريان چيست كه هر روز صبح آقاي  بازپرس مي. به بازپرسي رفتم
گويد پرونده به كجا رسيده است؟ توجه داشته  گيرد و مي موسوي اردبيلي تماس مي

اهللا موسوي اردبيلي رئيس ديوان عالي كشور و حامي آقاي ميرحسين  باشيد كه آيت
اين پرونده كه شاكي، دولت بود و حامي شكايت، اكثريت  بازپرس در. موسوي بود

مجلس بودند، پيگير شكايت نيز رئيس ديوان عالي كشور بودند، شجاعانه براي من قرار 
زماني كه من براي . منع تعقيب صادر كرد و اين از افتخارات جمهوري اسالمي است

بت به اين قرار رويت قرار رفتم بازپرس گفت آقاي مهاجراني از من پرسيده نس
توكلي قانون را بلد . اي ندارد ام فايده من هم به او گفته. اعتراض كند يا آن را بپذيرد

  . شود است و به هر بازپرسي كه برود باز هم پيروز مي
  ريگ كف جوي آب 

وزير در نامه به حضرت  وزير غيرهمفكر با نخست 7مجموعه عواملي كه موجب شد تا 
و خروج از دولت استعفا دهند در شرايطي دست به دست هم  براي استعفا) ره(امام
داد تا شرايط يكدست شدن كابينه به نفع طرفداران اقتصاد دولتي را فراهم آورد كه  مي
داوود دانش جعفري . دانستند خود نيز دولتي كردن اقتصاد را به صالح نمي) ره(امام

وزيري آقاي  ر زمان نخستد: كند اي عنوان مي وزير اقتصاد دولت نهم در مصاحبه
هاي  كه نحوه حضور دولت در فعاليت نوشته شد براي اين) ره(اي به امام موسوي نامه

هر كجا كه بخش خصوصي «: اقتصادي مشخص شود و امام در پاسخ اين نامه نوشتند
تواند فعاليت كند دولت كنار بكشد، دولت به جايي وارد شود كه بخش خصوصي  مي

  » .دتوان فعاليت ندار
طيفي از نيروهاي انقالب از دولتي كه قرار بود متعلق به تمامي نيروهاي انقالبي 
باشد و بر سنگ بناي ميراث رجايي و باهنر استوار گردد و در شرايطي صورت 

. درباره تداوم حضور آنها در دولت ديدگاهي متفاوت داشت) ره(گرفت كه امام مي
همان وقتي كه «: گويد خاطراتش از آن دوران مياهللا عسگراوالدي در بيان  چنانكه حبيب

فرمودند شما مثل ريگ ) ره(ما از وزارت بازرگاني و جاهاي مختلفي بيرون آمديم امام
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كف جوي براي تصفيه كردن آبيد و اگر شما را از در بيرون كردند، از پنجره وارد شويد 
  ».شته باشيد و فعاليت كنيداي را پيدا كنيد و حضور دا و اگر از پنجره وارد نشديد روزنه

  
  وزيري  انتخاب مجدد موسوي به نخست
در حالي برگزار شد كه  1364مرداد  25چهارمين دوره انتخابات رياست جمهوري، 
ادامه دفاع مقدس و درگيري بسياري از . شرايط كشور از چندين بعد، بسيار ويژه بود

ها  بودند و اكنون در جبهههاي قبلي مشغول فعاليت سياسي  نيروهايي كه در دوره
تر شده  وزير علني مشغول بودند و اختالفاتي كه پس از استعفاي وزراي مخالف نخست

انتخابات پيش از  9تري از  وبوي متفاوت بود سبب گرديده بود فضاي انتخابات رنگ
  .خود داشته باشد

يگر نامزد اصلي انتخابات به رقابت با يكد 3با رد صالحيت بازرگان سرانجام 
وزير دولت  جمهور باشد، با نخست نامزد ديگر بيش از آنكه با رئيس 2رقابت . پرداختند
اهللا عسگراوالدي يكي از وزرايي بود كه در ميانه دولت ميرحسين  حبيب. سوم بود

موسوي از دولت او كناره گرفته بود و محمود كاشاني نيز كه سرپرستي هيأت ايراني در 
دار بود، پس از  در بررسي دعاوي ايران نسبت به امريكا را عهده المللي الهه دادگاه بين

انتقادات اين دو از دولت . اختالف با موسوي بركنار و به ايران فراخوانده شده بود
زاده كه وزير كار  موسوي با واكنش شديد حاميان او مواجه شد، تا آنجا كه سرحدي

با تندي تمام پاسخ داد و آنها را متهم كابينه سوم بود، سخنان عسگراوالدي و كاشاني را 
ها، منافقين و صداي امريكا و صداي بختيار كرد و در پاسخ آنها  صدايي با ليبرال به هم

كه از ناديده گرفته شدن بخش خصوصي و دولتي شدن همه امور گاليه كرده بودند، 
ت كه مگر دولت اسالمي جز مردم است؟ مگر دولت اسالمي از ما بهتران اس«: گفت

  »ايد؟ كنند كه شما كار را از مردم گرفته اينها مدام او را متهم مي
ها، عسگراوالدي و كاشاني حمايت هيچ تشكلي را پشت سر  رغم اين رقابت اما علي

شود در جلسه شوراي مركزي حزب جمهوري اسالمي،  خود نداشتند و حتي گفته مي
اهللا  در مقابل اما آيت. كند اعالم مي اي اهللا خامنه عسگراوالدي رأي خود را نيز به آيت

اي همچون جامعه مدرسين حوزه علميه  هاي عمده نظر تشكل اي نامزد مورد اتفاق خامنه
... قم، جامعه روحانيت مبارز، حزب جمهوري اسالمي، دفتر تحكيم وحدت و
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  سرانجام در حالي كه خبري از آن احساس خطر و ضرورت شركت در انتخابات.بود
انتخابات دوره چهارم رياست جمهوري  25/5/1364ر ميان مردم نبود، در روز پيشين د

ميليون نفر بودند كه نزديك  26واجدين شرايط در اين سال نزديك به . برگزار گرديد
در ) العالي مدظله(اي  اهللا خامنه آيت. ميليون نفر آنها در انتخابات شركت كردند 14به 

درصد آراي  86ميليون رأي، حدود  12از نامزد ديگر، با بيش  2رقابت با 
كنندگان و  اعم از شركت(درصد آراي كل واجدين شرايط  5/46كنندگان و  شركت

شهريور در خجسته سالروز عيد سعيد  14روز . دست آوردند را به) غايبان در انتخابات
  .اي را تنفيذ كرد اهللا خامنه حكم رياست جمهوري آيت) ره(غديرخم، امام

  وزير  معرفي نخستچالش در 
به «: در سخناني فرمودند) ره(در مراسم تنفيذ كه در حسينيه جماران برگزار شد، امام

بايد عرض . گيرم كه در يك همچو روز بزرگي، مسئله تنفيذ صورت گرفت فال نيك مي
حكومت، حكومت . هاي بزرگي در پيش دارد كنم كه مصادفت با اين يوم، مسئوليت

و وضع حكومت او را ما در نظر بگيريم، و كساني كه در  -ه عليهاللَّ سالم-حضرت امير
هاي دولتي هستند، سيره آن بزرگوار را در نظر بگيرند و  حكومت هستند و در دستگاه

  »...عدالت را اجرا كنيد... ببينند كه بايد چه بكنند
اي  اهللا خامنه آيت. ، مراسم تحليف رياست جمهوري برگزار شد64مهر ماه  18روز 

قانون اساسي ابزارهاي «: هنگام مراسم تحليف در حضور نمايندگان مجلس اظهار داشتند
جمهور اين  در صورتي كه رئيس. الزم براي عمل به اين سوگند را مشخص كرده است

ابزارها را در اختيار داشته باشد، خواهد توانست به اين سوگند عمل كند وگرنه اين 
دو اصل ياد شده، ناظر به معرفي » .ا روشن استاش براي فقه سوگند، حكم فقهي

  .وزير بود جمهور و تصويب وزراي پيشنهادي نخست وزير از سوي رئيس نخست
گويا پس از . طول انجاميد وزير بيش از يك ماه ونيم به اما معرفي نخست 

گيري وزراي داراي  وزير در دولت سوم و كناره جمهور و نخست نظرهاي رئيس اختالف
جمهور، شرط ايشان براي نامزدي مجدد اين بوده است كه  تر به رئيس نزديكافكار 
: گويد ناطق نوري در خاطرات خود از آن روزها مي. وزير را خود انتخاب نمايند نخست

وقتي براي بار دوم مقام معظم رهبري به رياست جمهوري برگزيده شدند، بين ايشان و «
جمهور  گفت اگر من رئيس ير بود، ايشان ميوز امام يك بحثي در مورد انتخاب نخست
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وزير هر كسي را كه بخواهم، خودم بايد تصميم بگيرم و اين  بشوم، در انتخاب نخست
   ».عالمت را هم امام ظاهراً داده بودند كه خود شما تصميم بگير، لذا ايشان كانديدا شدند

كه حاكي از تمايل به پس از انتخابات، ايشان به مشهد رفته و سخناني ايراد فرمودند 
از سخنراني ايشان در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري در . وزير بود تغيير نخست

  . شد جماران نيز اين موضوع استنباط مي
اي پيچيده كه امام به  در مجلس زمزمه«:گويد ميهاشمي رفسنجاني در خاطرات خود 

آقاي ميرحسين [دانند كه  مياند، مصلحت ن گفته] نماينده تهران[ آقاي فخرالدين حجازي
. وزير عوض شود و اختالفات شديدي از اين جهت در مجلس است نخست] موسوي

اي طوالني داشتيم، درباره كابينه آينده، ايشان مايل نيست  اي جلسه شب با آقاي خامنه
از . خط اقتصادي ايشان را قبول ندارند. وزير شود نخست) مجددا(كه مهندس موسوي 

. قرار شد ايشان اين مسئله را با امام در ميان بگذارند. رند كه همراهي كنممن توقع دا
جمهور و  رئيس. [ها بينم؛ دو سليقه در مورد وزرا و برنامه مشكل را جدي مي

اند در مورد سه وزير دفاع، برنامه و  در طول چند ماه گذشته، نتوانسته] وزير نخست
  1».... وترابري توافق نمايند بودجه و راه

  :دونامه براي ابقا
جرياني «اي به امام با بيان اينكه  نفر از نمايندگان مجلس در نامه 135اما پس از آن، 

» كند خاص و گسترده و طيفي معلوم و مشخص، تغيير دولت را حمايت و همراهي مي
تري ندارد و از  چون دولت جديد تجربه و تالش و امكانات فراوان«تهديد كردند كه 

هاي الزم دست  ريتي قاطع در مجلس و بين مردم برخوردار نيست، به موفقيتداشتن اكث
 1364مهرماه  5امام خميني در » .شود نخواهد يافت و در نتيجه كشور دچار بحران مي

با تشكر از حضرات آقايان، اينجانب چون خود را «: در پاسخ به اين نامه فرمودند
اند، از آن جمله جناب  ه نظر خواستهدانم، به آقاياني ك موظف به اظهار نظر مي

االسالم آقاي مهدوي و بعضي آقايان ديگر، عرض كردم آقاي مهندس موسوي را  حجت
دانم،  شخص متدين و متعهد، و در وضع بسيار پيچيده كشور، دولت ايشان را موفق مي

ولي حق انتخاب با جناب آقاي . دانم و در حال حاضر، تغيير آن را صالح نمي
  ».مهور و مجلس شوراي اسالمي محترم استج رئيس

                                                 
 211، ص 1364مرداد  15شنبه  سهاميد و دلواپسي،  -  1
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چند روزي كه گذشت، «: گويد ناطق نوري در خصوص معرفي دوباره موسوي مي
به عنوان فرمانده » محسن رضايي«علتش اين بود كه گويا آقاي . نظر امام عوض شد

ها  سپاه خدمت امام رسيده و گفته بود كه موقعيت آقاي موسوي در جنگ و بين جوان
طبيعي است كه . خورد وزير نشوند، جنگ لطمه مي اي است كه اگر ايشان نخست گونه به

تر از مسئله جنگ نبود، لذا بعد از گزارش محسن  چيز حياتي براي امام در آن روزها هيچ
كم به حاج احمدآقا و ديگران فرمودند كه آقاي  كم... رضايي، لحن امام عوض شد
جمهوري در يك  بري در مقام رئيسمقام معظم ره. مهندس موسوي معرفي شود

كرد از نظر شرعي و وظيفه  از يك طرف احساس مي. محذوريت عجيبي قرار گرفته بودند
به مصلحت كشور نيست مهندس موسوي را معرفي كند و از طرف ديگر نظر امام آقاي 

اگر حضرت عالي تشخيص «اي نوشتند كه  بنابراين براي حضرت امام نامه. موسوي بود
شما روز . يد كه بايد مهندس موسوي را معرفي كنم، حكم كنيد، شما رهبر هستيدده مي

وزير  دانم، نخست قيامت جواب داريد، ولي من جواب ندارم كسي را كه مصلحت نمي
حضرت عالي حكم كنيد تا من ايشان . كنم، مگر اين كه حكم ولي فقيه باالي سر او باشد

بست  بن» زنم من حرف خودم را مي. كنم حكم نمي من«: فرمودند ، امام هم مي»را بگذارم
وزير درخواست  محسن رضايي هفته بعد از اين ديدار از نخست».عجيبي پيش آمده بود

كند و جالب آنجاست كه اين درخواست از كانال هاشمي  سكه بهارآزادي مي 1000
  .گيرد وزير وقت قرار مي پذيرد و مورد موافقت نخست رفسنجاني صورت مي

: نويسد االسالم هاشمي رفسنجاني نيز در خاطرات خود در اين خصوص مي حجت
اي تمايلي به نامزد شدن مجدد نداشتند و با اصرار ماها و نيز خواست  اهللا خامنه آيت«

اند و اكنون حجت دارند،  امام پذيرفتند و همان موقع نظرشان را راجع به كابينه گفته
اي اين است كه اينها خوب كار  نظر آقاي خامنه... نندخواهند از نظر امام تخلف ك ولي نمي

زمان طوالني بحث كرديم، ولي به . اند و جايز نيست دوباره مأمور تشكيل كابينه شوند نكرده
شهريور نيز  25وي ذيل تاريخ » ...مشكل عمده ايشان، اظهارنظر امام است. نتيجه نرسيديم

و اظهار نگراني آنها از احتمال تعويض از مراجعه بهزاد نبوي و محسن نوربخش به او 
  ».از من خواستند دخالت كنم و مانع شوم«: نويسد دولت ياد كرده و مي

االسالم ناطق نوري در ادامه خاطراتش با بيان اينكه به اتفاق حضرات آيات  حجت
كني، جنتي و يزدي براي گشودن گره از اين مشكل به خدمت امام رسيديم،  مهدوي
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من حكم «: فرمايند در پاسخ به ضرورت حكم كردن ايشان مي) ره(ماما: افزايد مي
كنم، اما من به عنوان يك شهروند حق دارم نظر خودم را بدهم يا خير؟ من به  نمي

وي » .كنم كه انتخاب غير از ايشان، خيانت به اسالم است عنوان يك شهروند، اعالم مي
چيز روشن شد و واقعاً معلوم  دند، همهاين جمله را كه ايشان فرمو«: گويد در ادامه مي

پس از اين كه فهميديم نظر قطعي امام، مهندس . شد كه موضوع چقدر عمق دارد
اي رفتيم و ماجرا را  موسوي است، در محل دفتر رياست جمهوري خدمت آقاي خامنه

. امام فقط لفظ حكم را نگفتند. خدمت ايشان شرح داده و گفتيم اين ديگر حكم است
فرمايند جز موسوي خيانت به اسالم است،  اين كه ايشان مي. تا آخر ايستاده استامام 

اي فرمودند براي من اتمام حجت شد؛ لذا تصميم گرفتند و  آقاي خامنه. حكم است
  ».وزيري مجدد معرفي كردند مهندس موسوي را براي نخست

 162با  1364/ 21/7مورخ  179نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني 
وزيري مجدد مهندس ميرحسين  نفر عده حاضر در جلسه، به نخست262رأي موافق از 

كه (نفر هم رأي ممتنع  26نفر نيز رأي مخالف و  73. موسوي رأي اعتماد دادند
هاي مفصل  دادند كه اين ماجرا خود سرآغاز بحث) شد درحقيقت مخالف محسوب مي

اولين « :كند ميگيري چنين روايت  هاشمي رفسنجاني از روز راي. بعدي گرديد
به رغم تذكر [رأي مخالف و ممتنع كه  99. ... گيري براي دولت بود دستورمان رأي

اي  ها شد و وسيله برخالف نظريه امام بود، باعث ناراحتي شديد اكثريت نماينده] قبلي
ين بعضي ا. كار گرديد براي بدنام شدن و ضد واليت فقيه معرفي شدن جريان محافظه

نقطه مثبت آنها تعبد آنها بود كه با اين . خوانند را از اشتباهات بزرگ سياسي آنها مي
شناسي نمايندگي  رأي از دستشان ممكن است گرفته شود و خود آنها اين را وظيفه

  1».كنند امام هم راضي نيستند نماينده برخالف نظرش رأي بدهد دانند و فكر مي مي
  انفر و صدمين آنه 99ماجراي 

جريان موسوم به چپ ،اما پس از راي گيري درباره نخست وزيري مير حسين موسوي
نفر  99يي زننده را عليه آن  ها تكه عمده مجلس در دست آنها بود فشارها و تهم
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)  ره(تا بدانجا بود كه خود امام خميني   ها يو كج رفتار  ها يبوجود آوردند ،اين تندرو
  .ن به نوعي بايستند ،و غائله را ختم نمايند تصميم گرفتند تا در مقابل آنا

امام : آقا آمد و گفت احمد« :روايت هاشمي رفسنجاني از اين مقطع تاريخ و اما
نماينده مجلس با نظر امام درخصوص  99اي كه در اثر مخالفت  اند براي ختم غائله آماده

چهارشنبه به مالقات قرار شد روز . وزير ايجاد شده، با نمايندگان مالقات نمايند نخست
اي درباره عدم مخالفت با دولت و طرد افراد  برويم و مطالبي كه امام به آقاي خامنه

درباره وزراي پيشنهادي . اند جمهور پذيرفته آقاي رئيس: اند، نقل كرد و گفت ناباب گفته
  1».آقاي ميرحسين موسوي هم مذاكره كرديم

ايندگان مجلس به ديدار حضرت امام نم 1364مهر  24دو روز بعد يعني چهارشنبه 
خواهم، لكن  من قبال از آقاياني كه زحمت دادم، معذرت مي« :امام فرمودند .رفتند

بعضي مسائل هست كه موجب شد من به خدمت آقايان برسم و آن چيزي كه تكليفم 
كنم  اي در اين مسائل نيست و من تأييد مي اوال كه هيچ نگراني. هست، عرض كنم

كنم به ملت كه مجلس را بايد تأييد كنند و مجلس از  و هميشه سفارش ميمجلس را 
هايي است كه الزم است بر همه ما كه او را تأييد كنيم و هيچ كس حق ندارد كه  ارگان

راجع به مجلس جسارتي بكند و مجلس حقش است كه موافق و مخالف داشته باشد و 
لس باشد و اين امري است كه اي است كه هميشه بايد در مج ممتنع و يك مسئله

آن چيزي كه موجب زحمت آقايان است، اين . گذشت و در او هيچ صحبتي نيست
  ».است كه ما راجع به آتيه صحبت كنيم، گذشته گذشته است

همچنين علي اكبر ناطق نوري در خاطرات خود ضمن توصيف آنچه كه در دور 
ي طيف  ها يبه بيان افراط گررويداده است  ايهدوم رياست جمهوري آيت اهللا خامن

 ايهآيت اهللا خامن«: پردازد مي،بودند) همفكران مهندس موسوي(مقابل كه همان چپ ها 
نخست وزيري  غرضي وميرسليم را براي،كه در نظر داشت يكي از آقايان واليتي

پاسخ و مخالفت نمايندگان روبرو شده،  با اين به مجلس معرفي نمايد  وتشكيل كابينه
يرغم ميل باطني و اينكه مجلس به فرد پيشنهادي ايشان رأي مثبت نخواهد لذا عل

آقاي موسوي را براي بار دوم به مجلس معرفي نمود كه ابتدا به صورت شفاهي و ،داد
صورت گرفت و نمايندگان مجلس ... بدنبال درخواست آقاي هاشمي رفسنجاني 
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رأي موافق از  162با  1364/  7/  21مورخ  179شوراي اسالمي در جلسهء علني 
نفر عدهء حاضر در جلسه به نخست وزيري مجدد آقاي مهندس مير حسين 262

كه ( نفر هم رأي ممتنع  26نفرنيز رأي مخالف و  73رأي اعتماد دادند و   موسوي
  ».نفر معروف شدند 99به   دادند و) شوند  ميدرحقيقت مخالف محسوب 
عبارت  عدم اعتماد به آقاي موسوي دادند افرادي كه رأي اسامي برخي ازمعروفترين

برادر ( ايهسيد محمد خامن،ابراهيم اسرافيليان احمد آذري قمي،،محمد يزدي :است از
، سعيد اماني همداني، اسداهللا بادامچيان، محمدرضا باهنر، مريم )ايهآيت اهللا خامن

سيد احمد سيدرضا تقوي، محمدناصر توسلي زاده،    بهروزي زعفراني، احمد بهشتي،
سيد محمود  ، قربانعلي دري نجف آبادي،، سيد مهدي حسيني نژادحسيني سيرجاني
موسي زرگر، حجت اهللا زماني،  روحاني، محمد هاشم رهبري،  دعائي، حسن

محمد اسماعيل شوشتري، سيد محمد مهدي    اي،زمانيان، سيد رضا زواره احمد
ي، غالمرضا فدائي، اسماعيل جالل الدين فارس طباطبائي، محمد هادي عبد خدائي،

فردوسي پور، مرتضي فهيم كرماني، محسن مجتهد شبستري، سيد ابوطالب محمودي، 
علي موحدي ساوجي، محمد علي موحدي كرماني، سيد حسين موسوياني، سيد مجتبي 

ميرابوالفضل موسوي تبريزي، سيد كمال الدين نيك روش، علي رحم   مير جعفري،
  .... يوسف پور و 

    نفر هستيم 100ن با م
ها اما ادامه نارضايتي  رييس جمهور وقت از روند دولت ميرحسين موسوي و تندروي

هاي هاي افراطي جريان چپ در دولت جديد و مجلس ،و همچنين هتاكيو تكروي
  .انگيزد مياعتراض رييس جمهور  را بر  نفر، 99مجدد عليه آن 

اعضاي حزب  نفراز 650در جمع )1365در سال ( طي سخناني ايهآيت اهللا خامن
جمهوري اسالمي تهران و شهرستانها به مناسبت سالگرد تشكيل حزب به انتخاب 

مخالف وي در مجلس شوراي اسالمي اشاره نموده و خود  99مهندس موسوي و رأي 
   :گويند ميايشان در آن جمع .را صدمين آنها دانسته اند

دم ماهم تا عمقشان ريشه اين اختالفات رفته انه مرتأسفگفت كه م امروز بايد.... «  
بخواهيم يك تقسيم  آنها بوجود آمده است و اگر  چنددستگي در بين و دودستگي و

هستند  ايهبندي از اين افكار و عقايد داشته باشيم حتي در مجلس بايد بگفت كه دست
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تر عمل  باشند و دستهء ديگري هستند كه شعاري ميكه بيشتر به دستورات شرعي مقيد 
سوم كه بايد گفت آنها غوغاگر هستند و  به شعار ميگذرانند و دستهء كنند و بيشتر مي

شوند كه خيلي هم ممكن است خوب  ميالبته ضمن اينكه در هر دسته افرادي پيدا 
نظر در بين ايشان هست و البته گاهي هم افرادي   انه اختالفتأسفباشند و مخلص اما م

شويم  ميباشند ولي وقتي به نظرشان دقيق   ها هيكي از اين دسترسد از  ميگرچه به نظر 
غوغاگر كه درمجلس هم  خواهيم ديد كه نظرش مثل دستهء ديگري است اما آن دستهء

بينيد حاضر نيستند  ميانحصار طلب هستند و همانطور كه  مشخص هستند بسيار هم
گر حضور داشته باشند يا جاهاي دي حتي يك نفر اگر هم عقيدهء ايشان نيست در آنجا

بينيد كه چگونه عمل  مينفر  8و سرهرموضوعي سروصدا راه بياندازند مثالْ در مورد آن 
نفر از نمايندگان  8منظور سؤال ( نفر بهانه است  8كنند كه البته بايد گفت  مي

امورخارجه كه امام خميني با توجه به شرائط  درخصوص مسائل خارجي از وزير
نفررا بهانه 8اينها آن ) ...  فرمود "فأين تذهبون "  به آنها خطاب 1365بحراني سال 

زير سؤال ميبرد  كرده اند مثالْ آن پسرك آقاي فهيم كرماني را و آن هشت نفر را
هست؟  به مبارزه مشغول بوده قابل قياس 42با ايشان كه از سال  او درحاليكه اصالً

پاسداران انقالب (ديكانش درسپاه هم اين است كه مثالْ پسر يكي از نز وبهانه اش
نفر مخالف هستند كه چندي پيش من  99كند واينها در حقيقت با  ميخدمت ) اسالمي

برد گفتم اگر ساكت ننشيني خواهم گفت  مينفر را زير سؤال  99به يكي ازآنها كه دائم 
  »نفر هستيم 100نفر نيستند و با من  99اينها كه 

تاد جامعه شناسي دانشگاه شهيد بهشتي در كتاب پروفسور فرامرز رفيع پور، اس
خود به انتقاد از عملكرد مهندس موسوي در دوران نخست  "توسعه و تضاد "مشهور 

وزيري پرداخته و به هم ريخته بودن سلسله مراتب در دوران دولت مهندس موسوي را 
هاي هدر رد« :ترين مشكالت آن دوره دانسته و معتقد است به عنوان يكي از بزرگ

يك مسئول حرف و دستور مافوق خود را قبول نداشت و به آن عمل  عموماًمختلف 
مثالً رييس . كرد و بدين منظور كوشش داشت تا رييس مستقيم خود را دور بزند مين

كرد و كوشش برآن داشت تا از طريق  ميفالن دانشگاه به حرف وزير علوم توجه ن
نخست وزير نيز گاه به نظرات . اهدافش برسدتماس با نخست وزير و پيوند با وي به 

داشت و از اين طريق ظاهراً موجبات دلگيري وي  ميرييس جمهور توجه كافي مبذول ن
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در بقيه شئون ادارات نيز كم . شد ميكرد و در چنين مواقعي به امام متوسل  ميرا فراهم 
  ».و بيش چنين شرايطي وجود داشت 

رصه سياسي بود كه به تازگي و با انتشار اين رخداد حاصل فضايي جديد در ع
اي اندك از انتخابات رياست  اي كه با فاصله تر شده بود؛ روزنامه روزنامه رسالت علني

اهللا احمد آذري قمي كه مديرمسئولي اين نشريه را  آيت. جمهوري چهارم منتشر شد
اهللا  آيت. برعهده داشت از اعضاي مؤسس و دبير جامعه مدرسين حوزه علميه قم بود

اهللا عسگراوالدي، پرورش،  آذري قمي براي انتشار روزنامه خود از افرادي چون حبيب
وسخت  احمد توكلي و مرتضي نبوي بهره گرفت كه همگي از منتقدين سفت

  .وزير بودند نخست
هاي تند موسوي و نزديكانش روبرو  انتقادات روزنامه رسالت همواره با پاسخ

در يك گفتار  1365رحسين موسوي در تاريخ سوم تيرماه به عنوان مثال مي. شد مي
با : تلويزيوني از انتقادات به عمل آمده نسبت به عملكرد دولت خود، انتقاد كرد و گفت

رود و  دادن اطالعات غلط و يا تبديل انتقاد به انتقام فرصت كار براي دولت از بين مي
با انتقاد هم بنده اعتقاد دارم كه وقتي در رابطه .دانيم ما اين را خالف انقالب اسالمي مي

گويند برو كار و تالش كن و با مسائل برخورد كن، انتقاد را نبايد  به يك دولتي مي
خواهد باشد، خواه اين دولت خواه يك دولت  كسي تبديل به انتقام كند، هر دولتي مي

گيرند در مقابل مردم ها قبل از آنكه در مقابل دولت قرار ب ها و قلم اين نوع دهان... ديگر
دهيم كه مراقب خود باشند و در مقابل قرار  گيرند و ما اين هشدار را به آنها مي قرار مي

به عنوان نمونه مقاله مفصلي در ... نگيرند، از مردم حمايت كنند و به دولت ايراد نگيرند
نوميدي انه اين مقاله در جهت تأسفم... يكي از جرايد داشتيم در مورد كشاورزي كشور

زند،  و در جهت دادن اطالعات غلط درج شده است و ضمن اينكه به دولت لطمه مي
زند و ما اين را خالف انقالب اسالمي و خالف اصول  اين مسئله به نظام ما لطمه مي

  .دانيم اعتقادي خودمان مي
فروردين  11لغايت  9قسمتي روزنامه رسالت طي روزهاي  3اشاره او به مقاله 

، به نقد و بررسي گزارش »نگرشي بر كشاورزي بعد از انقالب«كه با عنوان  است 1365
در مقدمه . عملكرد وزارت كشاورزي در دولت ميرحسين موسوي اختصاص يافته بود

اخيراً بنا به درخواست كميسيون برنامه و بودجه «: مقاله روزنامه رسالت آمده است
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خش كشاورزي، وزارت كشاورزي مجلس شوراي اسالمي در موقع بررسي اعتبارات ب
خالصه اقدامات و تحوالت بخش كشاورزي بعد از پيروزي انقالب اسالمي را تهيه و 

اداره كل  74و با نام نشريه شماره » نگرشي بر كشاورزي بعد از انقالب«تحت عنوان 
نظر به حساسيت بخش .برنامه و بودجه تهيه و به كميسيون برنامه و بودجه ارائه نمود

رزي الزم ديديم كه با نگاهي به اين نشريه، مردم و مسئولين را در جريان تغيير و كشاو
نگاهي » فذكر ان الذكري تنفع للمؤمنين«تحوالت اين بخش مهم قرار دهيم و از باب 

اندازيم به اميد اينكه مسئولين با اتخاذ سياستهاي مناسب و ملت شريف  به اين نشريه مي
مبارزه با استكبار جهاني را تقويت نموده و كشور را به با سعي و كوشش خود، جبهه 

  ».سوي خودكفايي ممكن در محصوالت كشاورزي سوق دهند
ساله  8دهد در تمامي مدت نخست وزيري  نشان مي  ها يجالب آن است كه بررس

از عملكرد  -به بعد 64آنهم از ديماه -آقاي ميرحسين موسوي تنها روزنامه رسالت 
با اين وصف حتي تحمل يك . كرده است ميي دولت وي انتقاد  ها هبرخي زيرمجموع

روزنامه منتقد هم در دولت نبود و از سوي برخي وزرا مديران آن روزنامه با تعابيري 
  .گرفتند ميهمچون همصدا با راديو اسرائيل و راديو بختيار مخاطب قرار 

   كابينه دوم 
وزير رخ داد،  ه بر سر معرفي نخستبه اين ترتيب، دولت چهارم با فراز و نشيبي ك

آبان  2آنچنان كه روزنامه رسالت در تاريخ . سرانجام به مرحله معرفي كابينه رسيد
وزير پيشنهادي  24وزير از ميان  12به نقل از منابع غيررسمي اعالم كرد كه  1364
 سرانجام كابينه با تغيير اساسي. جمهور پذيرفته نشده است وزير توسط رئيس نخست

  . وزير ثابت مانده بود 6تشكيل شد، به نحوي كه تنها 
. تر شد اما كابينه دوم ميرحسين موسوي نسبت به كابينه دولت قبلي،بسيار يكدست

چون در اواخر كابينه اول و ابتداي كابينه دوم افرادي كه نگاه راست سنتي به اقتصاد 
جاي خود را به ابوالقاسم  احمد توكلي. تري دادند داشتند جاي خود را به افراد تازه

مرتضي نبوي رفت و جاي خود را به . زاده كه از خانه كارگر برخاسته بود داد سرحدي
اهللا عسگراوالدي هم ابتدا جعفري و سپس وهاجي  به جاي حبيب. محمد غرضي داد

  .آموزش و پرورش شد آمدند رضا اكرمي نيز به جاي پرورش،وزير 
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تر شد  گرا دولت موسوي چپ. نوري نشست ي ناطقپور هم به جا اكبر محتشمي علي
  . و كابينه ائتالفي به سمت يكدست شدن پيش رفت

  
  اسامي اعضاي كابينه دوم مير حسين موسوي

وزير امور خارجهاكبر واليتيآقاي علي -1
وزير دادگستريآقاي حسن حبيبي -2
 تلفنووتلگرافپستوزيرآقاي محمد غرضي -3
وزير برنامه و بودجهزنجانيروغنيمسعودآقاي -4
وزير معادن و فلزاتاللهيآقاي محمدرضا آيت -5
 و ارشاد اسالميوزيرفرهنگآقاي سيدمحمد خاتمي -6
وزير اقتصاد و داراييآقاي محمدجواد ايرواني -7
 وزير فرهنگ و آموزش عاليآقاي محمد فرهادي -8
وزير راه و ترابريكياآقاي سعيدي -9

وزير نفتآقاي غالمرضا آقازاده -10
وزير اطالعاتشهريآقاي محمد ري -11
وزير دفاعآقاي محمدحسين جاللي -12
وزير صنايعآقاي غالمرضا شافعي -13
 وزير كار و امور اجتماعيزادهآقاي جواد سرحدي -14
وزير كشوراكبر محتشميآقاي علي -15
ايع سنگينوزير صنآقاي بهزاد نبوي -16
 وزير مسكن و شهرسازيالدين كازرونيآقاي سراج -17
 ...وزير بهداشت، درمان وآقاي غالمرضا مرندي -18
وزير سپاه پاسدارانآقاي شمخاني -19
وزير جهاد سازندگيآقاي فروزش -20
وزير نيروآقاي زنگنه -21
وزير كشاورزيآقاي كالنتري -22
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   گريزي قانون
وزير بود  م ميرحسين موسوي كه كامالً به صورت يكدست در اختيار نخستدولت دو

ميرحسين  1365در سال . را شايد بتوان قانون گريز ترين دولت پس از انقالب دانست
ميليارد تومان از صندوق بانك مركزي  95موسوي در تعطيالت تابستانه مجلس 

با پايان تعطيالت . دگان داشتبرداشت كرد كه اين برداشت نياز به دوسوم آراي نماين
گيرد  وزير و چندتن از وزرا مي در اوايل شهريورماه مجلس تصميم به استيضاح نخست

همچنين در اين . يابد كه اين مسئله با تذكر امام به دولت جهت عمل به قانون خاتمه مي
كوثر  دولت بود كه با كارگرداني بهزاد نبوي شركتهاي بزرگ دولتي مانند شستا، صدرا و

شدند به  هاي بسته معرفي مي يي كه به صورت حلقه ها هشود با هيأت مدير تأسيس مي
بهزاد نبوي در جلسه استيضاحش كه اواخر دولت موسوي برگزار . شدند كار مشغول مي

پس از ! ايد گويد كه كدام يك از شما پاترول نگرفته كند و مي شد به نمايندگان اشاره مي
، موسوي از واگذاري بنياد مستضعفان كه قانوناً زير نظر )هر(ارتحال امام خميني

كند و دليل آن را هم واگذاري اين مسئوليت از طرف امام به  وزير بود، امتناع مي نخست
  ! كند شخص خود عنوان مي

  مديريت در سايه 
آقاي در واقع دولت ميرحسين موسوي يك مدير پشت صحنه دارد كه شخصي جز 

هماهنگي و درخواستهايي كه وزراي . يس وقت مجلس نيستهاشمي رفسنجاني رئ
رسد و  وزير مي ميرحسين موسوي از هاشمي رفسنجاني داشتند كمتر به اطالع نخست

با مرور در خاطرات هاشمي رفسنجاني در . اطالع نبود موسوي نيز از اين مسئله بي
كند و  ي را ايراد ميهاي مستقيم به معاونين وزرا دستورات يابيم كه او حتي در تماس مي

رود كه موسوي دوبار  اين مديريت تابدانجا پيش مي. كند بعد از آنها طلب گزارش مي
  ! دهد رود و استعفا مي نزد هاشمي رفسنجاني مي 64و  63در سالهاي 

  
  استعفاي مير حسين موسوي 

روزنامه جمهوري اسالمي كه در اختيار مسيح مهاجري  1367شهريور سال  15روز 
ر داشت، در حالي منتشر شد كه تيتر اول آن از استعفاي ميرحسين موسوي، نخست قرا
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داد؛ استعفايي كه بدون هماهنگي رئيس جمهور و رهبر انقالب  وزير وقت خبر مي
زشتي كار نخست وزير وقت تا آنجا بود كه امام خميني در پاسخي . نگاشته شده بود

ا از اين گونه حركات در طول انقالب عتاب آلود خطاب به موسوي نوشتند كه مردم م
اند و اين حركات هيچ تأثيري در خطوط اصيل و اساسي انقالب اسالمي ايران  زياد ديده

  . نخواهد داشت
تنها استعفاي ميرحسين موسوي نبود و اگرچه او گفته كه  67اما استعفاي شهريور 

ن اختيار تعزيرات من فقط يك بار استعفا كردم، آن هم به دليل پايان جنگ و گرفت
قرار گرفتم اما هاشمي ) ره(حكومتي از من بود كه به شدت نيز مورد عتاب امام

استعفاي ديگر آخرين نخست وزير خبر  2رفسنجاني در كتاب خاطرات خود از 
گيرد كه به  اي تصميم به استعفا مي ترين بهانه بار، ميرحسين با كوچك 2در اين ! دهد مي

  . دشو ميجمهور وقت منصرف  ئيسنوعي توسط هاشمي يا ر
ها كشور از يك سو با مشكالت  طرح مكرر بحث استعفا در حالي است كه در آن سال

عمده اقتصادي مواجه بود و از سوي ديگر از جانب اياالت متحده امريكا مدام مورد تهديد 
  . در واقع شرايط داخلي و خارجي كشور ثبات كافي نداشت. گرفت قرار مي

هاشمي در ذيل خاطرات روز يكشنبه نهم . برمي گردد 62ول به سال استعفاي ا
شب در دفتر « :اين گونه مي نويسد 348صفحه » آرامش و چالش«بهمن ماه در كتاب 
وزير امور خارجه و آقاي محتشمي ] دكتر واليتي[با حضور  ايهرئيس جمهور، جلس

قرار شد شوراي . ان بحث شدراجع به سياستمان در لبن. داشتيم] سفير ايران در سوريه[
لبنان با اضافه شدن چند نفر، جامع تر و تقويت گردد و فرمانده سپاه در لبنان نيز 

آمده و به خاطر ] نخست وزير[آقاي رئيس جمهور گفتند مهندس موسوي . تقويت شود
مخالفت كرده و  ايهعدم توافق روي وزير مسكن، پيشنهاد استعفا داده كه آيت اهللا خامن

ته اند كه وجود اختالف به هر حال هست و با اين مقدار اختالف نبايد كنار رفت و گف
» شود به روزي رسيد كه اختالف نباشد مين. نظر من هم همين است. قابل حل است

طرح استعفا در حالي است كه كشور از سوي وزير امور خارجه امريكا رسماً تهديد به 
در واقع در اين . نگ نيز هم چنان حاكم بودعمليات پيشگيرانه شده بود و شرايط ج

شرايط به خاطر دعوا بر سر اينكه وزير مسكن چه كسي باشد، ميرحسين بحث استعفا 
  !كشد را پيش مي
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درست با فاصله چند روز از بمباران مناطق . بر مي گردد 63اما استعفاي دوم به سال 
شده بودند، ميرحسين  نفر مجروح 34نفر شهيد و  17مسكوني پيرانشهر كه در آن 

ارديبهشت ماه در  12هاشمي رفسنجاني ذيل خاطرات روز . تصميم به استعفا مي گيرد
اين بار نيز كمي . دكن ميبه اين استعفا اشاره  72صفحه » به سوي سرنوشت«كتاب 

اي بهانه  بودجه و عدم هماهنگي با رئيس جمهور وقت يعني حضرت آيت اهللا خامنه
اما اين بار ميرحسين به جاي اينكه مستقيماً پيش رئيس . آورد ياستعفا را فراهم م

هاشمي داستان را اين گونه تعريف . رسد جمهور يا امام برود، خدمت آقاي هاشمي مي
با مهندس موسوي نخست وزير مالقات داشتيم؛ به خاطر عدم هماهنگي با «: كند مي

رح كرد؛ مخالفت كردم و رئيس جمهور و كمي بودجه استعفا و تعويض كابينه را مط
هاشمي همچنين از همدردي خود با ميرحسين سخن مي » .گفتم بايد تفاهم ايجاد كرد

ولي اگر مجلس آينده با «: نويسد گويد و ضمن اشاره به مخالفتش با بحث استعفا مي
قرار شد . ايشان خوب نباشد، استعفا را منطقي دانستم؛ البته ظاهراً چنين نخواهد شد

  » .يل كابينه و ايجاد تفاهم اقدام كنيمبراي تكم

   كارشناسي مسائل به توجه عدم و اقتصادي مشكالت
ميرحسين موسوي در اولين بند استعفايش ماجراي استعفاي روغني زنجاني، وزير برنامه 

روغني زنجاني خود در كتاب اقتصاد سياسي با اشاره به . كند ميو بودجه را مطرح 
به صورت  1365را در سال  ايهمن يك نام«: گويد ميامه فضاي قبل از پذيرش قطعن

توانيم جنگ را ادامه  ميدستي براي آقاي موسوي نوشتم و در آن استدالل كردم كه ن
راه  2توانم به شما بگويم، اين است كه من استدالل كرده بودم ما  ميآن چه اآلن . دهيم

حفظ كنيم و يا اين كه جنگ را  يا جنگ را تمام كنيم و نظام را. حل در پيش رو داريم
م كه نتيجه آن فروپاشي نظام و قهرمانانه كنار رفتن است، ايهبا اهدافي كه تعريف كرد

اين نامه را آقاي موسوي به آقاي . ولي معلوم نيست كه قهرمانانه باشد. پيش ببريم
  » .هاشمي رفسنجاني هم نشان دادند، ايشان در آن زمان فرمانده جنگ بودند

: افزايد كند و مي مير كابينه موسوي با ترسيم اين فضا به بحث استعفا اشاره وزي
اما امام خيلي . آقاي موسوي قصد استعفا داشت كه من هم به دنبال ايشان استعفا دادم«

امام عصباني شد كه به چه حقي . بود 67اگر درست يادم باشد سال . عصباني شدند
من براي آقاي موسوي نامه نوشتم كه در اين شرايط  .من بايد نظر دهم. دايهاستعفا داد
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گويند  ميآقايان در نظام چيز ديگري . گوييم ما يك چيزهايي مي. شود كار كرد مياصالً ن
وقتي آقايان حرف آدم را . توانم كار كنم، بروم بهتر است ميوقتي من ن. كنند ميو عمل 
قاي موسوي به من تلفن زد كه آ. پس بايد بروم. دهند يعني من مؤثر نيستم ميگوش ن

  » .گفتم هستم. آيا هنوز روي استعفاي خود هستيد
وزير برنامه دولت موسوي در ادامه با اشاره به احتمال ايجاد نارضايتي بين مردم و 

من همه اينها را در آن «: گويد ميآسيب ديدن مشروعيت نظام در فضاي تداوم جنگ 
ي آقاي موسوي را نپذيرفتند و ما برگشتيم به سراغ امام با عصبانيت استعفا. نامه نوشتم

من تمام اين گزارش ها را به طور مرتب به آقاي موسوي ... داستان هاي خودمان
يك روز آقاي موسوي تلفن كرد كه آيا شما آن مسائل اقتصادي را كه درباره . دادم مي

هر گفت . توانم مينتوانيد براي امام هم بنويسيد؟ گفتم چرا  ميجنگ براي من نوشتيد، 
روزي كه قرار شد قطعنامه پذيرفته شود، ما ... نويسم گفتم مي. كني بنويس چه كه فكر مي

. قوه و فرماندهان ارتش و سپاه هم بودند 3رؤساي . جمع شديم ايهدر دفتر آقاي خامن
آقاي . هاي كليدي كشور هم حضور داشتند امام جمعه. مرحوم حاج احمد آقا هم بود

  ».گزارش من و وزير اقتصاد دارايي ارائه شد و ضبط هم شد. كني هم بودمهدوي 
وزير با سازمان برنامه، از  روغني زنجاني البته با اشاره به نوع مواجهه نخست

هاي ايشان عمدتاً اجتماعي و عاطفي بود و  استدالل«: كند ميبرخوردهاي موسوي انتقاد 
البته اين استدالل هاي احساسي و . گرفت هاي اقتصادي نشأت مي كمتر از واقعيت

معموالً آقاي موسوي . داد ميعاطفي بود كه نقطه نظرات كارشناسي را تحت تأثير قرار 
او بر يك نكته » .كرد هم به راه حل ها و نظرات سازمان برنامه به ديده ترديد نگاه مي
. اسي استي كارشن ها هديگر هم تصريح دارد و آن بها ندادن به نهادسازي و مجموع

ي آقاي  ها ييكي ديگر از ويژگ«: يي در اين زمينه نيز دارد ها هروغني زنجاني گالي
اين . داد ميها ن گيري مهندس موسوي اين بود كه بهاي چنداني به نهادسازي در تصميم

  » .مسئله منجر به بروز بحران هاي متعددي شد
قادات مطرح به خاطر اظهارات روغني زنجاني اشاره به شرايط دشوار جنگ و انت

اين در حالي است كه يك استعفا هم براي بعد از پذيرفتن قطعنامه در . تداوم جنگ دارد
اين همان استعفايي است كه به بهانه انتخاب وزرا و . كارنامه ميرحسين ثبت شده است

عدم همراهي مجلس و مشخصاً اختيار سازمان تعزيرات حكومتي خطاب به 
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شود و امام به آن با لحني  اي نوشته مي اهللا خامنه آيت جمهور وقت حضرت رئيس
روغني زنجاني در جاي ديگري هم باز بر مدعاي خود و . دهد آميز پاسخ مي عتاب

نوشتم و در آن استدالل هاي  ايهنام«: گويد مياو . كند ميشرايط دشوار جنگ تأكيد 
آقاي مهندس موسوي به من . من دو بار استعفا دادم. خودم را بازگو كردم و استعفا دادم

خواهيد استعفا بدهيد؟ گفتم آقاي مهندس از دست من كاري  ميتلفن زد و گفت چرا 
راه حل  2براي اين كار هم . توانيم جنگ را بيش از اين ادامه بدهيم ميآيد ما ن ميبر ن

مام حسين يا راه ا. گانه در ميان بگذاريد 3آن را با امام يا با رؤساي قواي . بيشتر نداريم
را در پيش بگيريد و كاري هم به ماندن و نماندن حكومت و نظام نداشته باشيد و آن را 

دهيم،  ميهم علناً اعالم كنيم و بگوييد بر اساس هدف و اصولي كه داريم جنگ را ادامه 
اگر هم . شايد مردم نخواهند ما تا اين ميزان جلو برويم. حتي به قيمت از بين رفتن نظام

... ي جنگي كشور تجديد نظر كنيم ها تم كه نظام را حفظ كنيم بايد در سياسخواستي
. بعدها آقاي موسوي از صراحت و به تعبير خودشان از شجاعت من تقدير و تشكر كرد

  » .كنم همه درگير خود سانسوري بودند فكر مي

  متن استعفاي موسوي و پاسخ امام 
اش را تنظيم كرد كه به تأكيد  عفانامهدر حالي است 1367شهريور  14موسوي عصر روز 

گونه  جمهور وقت هيچ نخست وزير وقت، با رهبر انقالب و رئيس،امام خميني
در روزنامه  67شهريور  15شنبه  هماهنگي نكرده و اين دو، خبر استعفا را صبح روز سه

  . جمهوري اسالمي مشاهده كرده بودند
  : در استعفاي ميرحسين موسوي آمده است

  اي  االسالم سيد علي خامنه ر گرامي حجتبراد«
  رياست محترم جمهوري 

  : رساند با سالم و درود فراوان به اطالع مي
از مسئوليت  13/6/67برادر گرامي و متعهد مسعود روغني زنجاني در روز  .1

وزارت برنامه و بودجه استعفا دادند و اين استعفا در شرايطي است كه تصميم 
. ي نيرو، جهاد سازندگي و بازرگاني هنوز مبهم استگيري براي انتخاب وزرا

گيري روشن مجلس در امور مختلف و اطالعاتي كه از داخل  با توجه به جهت
وزير از افراد معرفي شده  8تا  5مجلس محترم در دست است، احتماالً بين 
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رأي الزم را براي ادامه مسئوليت به دست نخواهند آورد و معناي اين شرايط 
هاي  كه دولت در وضعيت كنوني كشور در تعدادي از وزارتخانهآن است 

 . حساس براي مدت نامعلومي وزير نداشته باشد
با توجه به جميع جهات ذكر شده و نيز مشكالت انتخاب وزرا، با عنايت به  .2

كه حتي در (نمايد  عدم تفاهم في مابين كه در انتخاب هر فردي بروز مي
و از آنجا كه ) سال انجاميده است ش از يكمواردي انتخاب يك وزير به بي

وزير  مرجع رياست جمهوري، نخست 3اينجانب اصالت در اختالفاتي كه بين 
آيد، براساس روح قانون اساسي و نيز صالح كشور متمايل  و مجلس پيش مي

دانم و معتقدم كه در چنين مواقعي مصالح  به مجلس منبعث از آراي ملت مي
وزير بدان تمكين نمايند،  جمهوري و نخست رئيس نمايد مملكت ايجاب مي

 . نمايم قانون اساسي استعفاي خود را تقديم مي 135بدينوسيله براساس اصل 
اميد است اين .گردد توضيحات اجمالي در اين خصوص به پيوست تقديم مي .3

وزير آن بتواند با استفاده از  استعفا شرايط الزم را براي دولتي كه نخست
قام معظم واليت فقيه و نيز با استفاده از تمام اختيارات آمده در رهنمودهاي م

هاي ترديدناپذير آن نظارت بر كار  از جمله بخش(قانون اساسي  124اصل 
هاي اقتصادي،  زمينه  وزيران، هماهنگ ساختن تصميمات دولت در همه

مشي  اجتماعي، فرهنگي، سياست داخلي و خارجي و نيز تعيين برنامه و خط
 . فراهم سازد -با اقتدار عمل نمايد) ت استدول

قانون اساسي تا تعيين دولت جديد اينجانب به وظايف  135با توجه به اصل  .4
قانوني خود به صورت كامل ادامه خواهم داد و اعضاي دولت خدمتگزار با 

 .نشاط و قدرت وظايف خود را با توانمندي الزم انجام خواهند داد
عنوان وزير امور  ت جديد، برادر دكتر واليتي بهطبيعي است تا انتخاب دول .5

خارجه كشورمان با پشتيباني نظام، بيانگر نظرات رسمي جمهوري اسالمي در 
مذاكرات صلح ژنو باشند و بتوانند با رهنمودهايي كه به طور مستمر از 

 . نمايند، به وظايف خود ادامه دهند قوه كسب مي 3رؤساي محترم 
  : دارد شمرده اعالم ميضمناً فرصت را مغتنم 
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اگر دولت خدمتگزار در طول ساليان دشوار و سراسر جنگ و جهاد  -الف
گذشته توانسته باشد با توفيقات الهي خدماتي مورد رضايت مردم مؤمن و آزاده 

هاي همه جانبه رهبر كريم و  كشورمان انجام دهد، به يقين جز در سايه حمايت
معجزه دفاع مقدس . ر و شهيدپرورمان نبوده استالشأن انقالب و مردم ايثارگ عظيم

سال گذشته از آن امام و امت بزرگوار است و اگر دولت  8به ايستادگي و مقاومت 
توانسته باشد، در اين ساليان تنها لياقت عنوان خدمتگزار محرومان را براي خود 

را  حفظ كند، بزرگترين افتخار را كسب كرده است و با اين وصف، اينجانب خود
  .يابم در مقابل امام امت و امت بزرگوار امام خجل مي

عنوان يك خدمتگزار كوچك در هر شرايطي و در حد توان زير  بنده به -ب
شاءاهللا از خدمات  وزير محترم جديد و دولت او خواهم بود وان فرمان نخست

هاي  قدرت. ناچيزي كه ممكن است از دست اينجانب برآيد، غفلت نخواهم كرد
انقالبي ما اختالف  -كبر جهاني و ايادي آنها بايد بدانند كه در كشور اسالميمست

تواند سبب فراموشي ضرورت  هاي داخلي و خارجي نمي سليقه و نظر در سياست
ويژه توطئه شيطان بزرگ امريكا باشد و  هاي آنان به وحدت صفوف در مقابل توطئه

د و سربلند كه آثار ديكتاتوري و دانند كه در يك جامعه آزا ملت رشيد به يقين مي
شاءاهللا توأم  ها يك امر طبيعي و ان وابستگي از آن رخت بربسته، آمد و رفت دولت

  ». با خير و بركات براي مردم است
آميزي صادر فرمودند كه  اما امام راحل در واكنش به اين استعفا، مرقومه عتاب

در اين مرقومه كه صبح .شددر نهايت منجر به پس گرفتن استعفا از سوي موسوي 
  :ها صادر شد، آمده است روز انتشار خبر استعفاي موسوي در رسانه

  وزير محترم  جناب آقاي موسوي نخست«
حق اين بود كه اگر تصميم بدين كار .استعفاي شما باعث تعجب شد  نامه

اني در زم. گذاشتيد داشتيد، الاقل من و يا مسئولين رده باالي نظام را در جريان مي
برند چه وقت  اهللا براي ياري اسالم، فرزندان خود را به قربانگاه مي كه مردم حزب

وزيري در چارچوب اسالم و قانون  شما در سنگر نخست. گله و استعفا است
اساسي به خدمت خود ادامه دهيد، در صورتي كه نسبت به بعضي از وزرا به توافق 

ني مجلس است كه به هر وزيري اين حق قانو. رسيد چون گذشته عمل شود نمي
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تعزيرات از اين پس در اختيار مجمع تشخيص مصلحت . كه مايل بود، رأي دهد
است كه اگر صالح بداند به هر ميزان كه مايل باشد، در اختيار دولت قرار خواهد 

همه بايد به خدا پناه ببريم و در مواقع عصبانيت دست به كارهايي نزنيم كه . داد
مردم ما از اين گونه مسائل در طول انقالب . از آن سوء استفاده كننددشمنان اسالم 

اين حركات هيچ تأثيري در خطوط اصيل و اساسي انقالب اسالمي . اند زياد ديده
مندم، ان شاءاهللا عندالمالقات  از آنجا كه من به شما عالقه. ايران نخواهد داشت

   »وسوي الخمينياهللا الم سيد روح. نمايم مسائلي است كه گوشزد مي
در پي اصرار دانشجويان بر  ،دكتر بادامچيان در جلسه پرسش و پاسخي در قم

در اواخر جنگ بود كه امام خميني از ميرحسين خواست «بيان زواياي استعفا گفت 
يك كاري را انجام دهد، كه ميرحسين نيز به دليل اينكه وزراي وي با نمايندگان 

پس از آن ميرحسين سه روز به درون . ر سر باز زدمجلس تعامل نداشتند از اين كا
  ».هاي آشنايان رفت و بيرون نيامد يكي از خانه

روز سوم كه   برده است؛ ميگويا او در اين سه روز در منزل آالدپوش به سر 
حاج سيد احمد خميني با تماس با مراكز مختلف از يافتن او نا اميد شده بود، به 

مام فرموده اند به مير حسين بگوييد بيايد كه اگر نيايد سپرد كه ا ميافراد مختلف 
دهم كه اگر پخش شود براي او  ها قرار مي ام و در اختيار رسانه اي تنظيم كرده نامه

به محضر امام  11روز سوم ميرحسين تا ساعت . ماند ديگر دنيا و آخرت نمي
  .داي ديگر نوشتند و ميرحسين نيز استعفا دا رسد، و امام نامه مي

  اي  هاي استعفاي رسانه بازتاب
وگوهاي آتش  زمان استعفاي موسوي مصادف بود با پايان حمله مرصاد و آغاز گفت

وزير امور (اكبر واليتي  در حكمي دكتر علي) ره(امام خميني . بس بين ايران و عراق
را به عنوان نماينده جمهوري اسالمي در مذاكرات آتش بس بين ايران و ) خارجه وقت

  . راق تعيين كردند و دكتر واليتي به سرعت عازم نيويورك شدع
تأثيرات . استعفاي ميرحسين موسوي همزمان با صبح اولين روز اين مذاكرات بود

. اين استعفا در مذاكرات، بعدها توسط دكتر واليتي بسيار ناگوار و خرد كننده عنوان شد
ز ناراحتي وي از تعيين واليتي نيز استعفاي ميرحسين موسوي را ناشي ا ايهاگرچه عد

  . كنند توسط امام به عنوان نماينده جمهوري اسالمي ياد مي
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اي كه به عنوان استعفا نامه ميرحسين موسوي در جرايد منتشر  البته مشخص بود نامه
اي از  اي چند صفحه شود نامه گفته مي. شد داليل اصلي استعفاي نخست وزير نيست

 -رئيس جمهور وقت  -اي  به حضرت آيت اهللا خامنه سوي مير حسين موسوي خطاب
ها پخش شد كه در آن، موسوي به طور دقيق داليل استعفاي خود را شرح داده  در بولتن

ترين علت استعفاي نخست وزير،  آن گونه كه در آن نامه اشاره شده بود، اصلي. بود
ني در امور هاي غير قانوني حجت االسالم هاشمي رفسنجا چيزي نبود جز دخالت

برخي از اعتراضات . اجرايي كشور كه به هيچ وجه در حيطه اختيارات وي نبوده است
  : موسوي شامل اين موارد بود

ارتباط با برخي كشورها بدون اين كه موسوي از آنها مطلع باشد و آورده بود كه  - 
 . بايد به عنوان مسئول اجرايي مملكت، در يك ضيافت شام خبر آن را بشنوم

ام كه انجام اين  ي برون مرزي مخالف بودم و گفته ها تهمواره با عمليامن  -
گونه عمليات جز تلفات و ضرر براي ما چيزي ندارد، ولي همواره به دستور 

 . دشو ميآقاي هاشمي اين عمليات انجام 
كانال با امريكا رابطه داريم و من به عنوان نخست  5اند ما از  برخي مدعي شده -

  .ي از يك كانال آن نيز مطلع نيستموزير كشور، حت

  دوراني تلخ براي رييس جمهور
 ايهآيت اهللا خامن مقام معظم رهبري، 1368تا  1360بايد گفت كه اگر چه در سالهاي 

ترين ايام براي ايشان بوده است چنانكه اند اما اين دوران يكي از سخترييس جمهور بوده
هاي آن من هنوز هم تلخي": گويدلواپسي ميهاشمي رفسنجاني در مقدمه كتاب اميد و د

  ".كنم احساس مي اي كه گاهي بروز دارد،دوران را در ذائقه آيت اهللا خامنه
گرايانه جناح چپ در يكسان كردن كابينه از طيف خودشان هاي افراطانحصارطلبي

ت و تالش براي سياه نمايي سفرهاي عزتمندانه رييس جمهور، در همان دوران اعتراضا
 650در جمع  1365چنانكه ايشان  در سال . انگيزدرييس جمهور را بر مي

اعضاي حزب جمهوري اسالمي تهران و شهرستانها به مناسبت سالگرد تشكيل   نفراز
و جزخودشان هيچكس را حاضر  اينها آنقدر انحصار طلب هستند« :فرمايند ميحزب 

وري را زير سؤال برده اند مثالْ در نيستند بپذيرند تا به حال چندين بار هم رياست جمه
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فهميد كه چقدر  ميهمين مسافرت به حراره كه هرانسان بي تفاوتي هم ازاين مملكت 
زير سؤال برده كه  را هم آبرو براي جمهوري اسالمي بود ولي يكي از اينها اصل سفر
دالر خرجش گرديده  و اين مسافرت چه لزومي داشته درحالي كه اين همه هم ارز

گرفت ؟ به هرحال چند بار خواسته اند كه هيئت  ميت، آيا بهتر نبود كه صورت ناس
و  امدولت را تغيير دهند وهمهء وزرا را يك دست مثل خودشان كنند كه من مخالفت كرده

سيد (به طور نمونه اگر وزير كشور  شد ضربه سختي بود چرا كه مثالْ ميالبته اگر چنين 
آوريم از وقتي كه ايشان به وزارت   اين گروه است در نظر را كه از) علي اكبر محتشمي

رسيدند تمام استانداران و مسئوالن مهم وزارتخانه را تغيير دادند و هم خط خود انتخاب 
  »خطي بودند   كردند درحاليكه زمان برادر محترممان آقاي ناطق نوري استاندارها از هر

تا چه اندازه از سر عمل به  اينكه اعمال چنين نظارتي توسط وزارت كشور وقت
رييس جمهور  ،ايهجاي بحث و گفتگو دارد چرا كه آيت اهللا خامن تكليف بوده يا نه،

راي قبضه كردن مجلس اي از انحصارگرايان چپ بوقت با بيان سخناني از طرح عده
به هر صورت شما بايد دقت كنيد بخصوص در مجلس آينده كه اينها از « :دارد ميپرده 

حاال نقشه دارند كه نگذارند غير از خط خودشان كسي به مجلس راه يابد وشما همين 
در هركجا كه هستيد نيروهاي مؤمن و مخلص را شناسائي كنيد و براي مجلس آينده 

كه اينها غالباْ  درنظر داشته باشيد و ضمناْ با اين گروه غوغاگر و فتنه گر مقابله كنيد چرا
به آنها بگوئيد كه  اين نيست كه مثالً كنند ومقابله شماميمنابر توطئه  سخنرانيها و در

يا نماز جماعتي كه  پائين، بلكه بايد ديگر در مجلس سخنراني و منبر بيا گر ازاي توطئه
  ».آنها بنا به توطئه دارند شركت نكنيد

ايشان . گرديمدر ميان اعضاي حزب جمهوري باز مي ايهاكنون به سخنان آيت اهللا خامن
و عدم پردازند ادامه به ابراز نارضايتي از وضع موجود در دولت ميرحسين موسوي ميدر 

همانطور كه گفتم « :كنندمخالفت خود با آنان را توصيه امام در حمايت از دولت بيان مي
كه   سياست ما امروز بنا به توصيهء حضرت امام حمايت از دولت است وما بنا نداريم

رويم تا اينكه  ميراين با همين سياست و موضعگيري پيش با دولت مخالفت كنيم بناب
باالخره دوره وزمان اينها تمام شود و شما بدانيد كه اگر دولت كند است وضعيف است 

چرا  شود سنگ جلويش پرتاب كرد و اعتراض كرد كه ميمثل ماشين كندي است كه ن
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كه دولت كند است  دانيم ميروي بلكه درچنين حالتي ماشين را هل داد وما  ميتند ن
  ».نيست وبايد حمايتش كرد ايهولي چار

استعفاهاي مكرر نخست وزير و عدم هماهنگي وي با رييس جمهور تا  به هر شكل،
 ،آنجا كه خطاب يك استعفانامه رسمي را نيز حاضر نيست به رييس جمهور قرار دهد

مرداد  29در   هاي افرادي همچون بهزاد نبوي كه در در جلسه استيضاح خودرويكج
و به محاجه طلبيدن نمايندگان در مجلس سوم، درخصوص اينكه هركس پاترول  1368

همه و  همه باعث شد تا به قول هاشمي رفسنجاني يادآروي  ،نگرفته، دست بلند كند
  .گردد  ايهاين زمان، باعث  تلخي در ذائقه آيت اهللا خامن

ع اعضاي حزب جمهوري  به در ادامه سخنان خود در جم ايهآيت اهللا خامن
كنند پردازند و بيان ميبازروايي ماجراي انتخاب آقاي موسوي به عنوان نخست وزير مي

انتخاب آقاي موسوي من به  در ....":انددانستهكه ايشان را شايسته نخست وزيري نمي
دانم اگرچه كه ايشان امام عرض كردم كه من ايشان را براي نخست وزيري شايسته نمي

كجا كه باشم از ايشان به عنوان يك  هر من در و... متدين و فردي است مسلمان و
دانم و اما براي نخست وزيري انتخاب ايشان را صالح نمي دستيار استفاده خواهم كرد
اين حق  اين حق شماست و واقعاً عمل كنيد و طور ميل داريد امام فرمودند كه شما هر

گذشتم بلكه حق حق شخصي بود من از آن مي  اگر كه من بود البته حق شخصي نبود
تفاوت توانستم نسبت به آن بيدوش من كه من نمي و تكليفي بود بر  رياست جمهوري بود

خورد و جنگ لطمه مي  باشم اما بهرحال رفتند خدمت امام و گفتند اگر ايشان كنار رود
هم   دادند درحاليكه جنگ نظر  چون جنگ براي امام بسيار اهميت دارد لذا ايشان هم آنطور

  »...خورد ولطمه نمي
ديدگاه سوسياليستي غلط در اقتصاد و برنامه ريزي بر ميناي آن از جمله مسير 

در جمع  1387رهبر معظم انقالب در سال .. اشتباهي بود كه در دهه اول پيموده شد
ى اول،  در دهه...« :دانشجويان شيراز ضمن يادآوري چنين منش هاي اشتباهي فرمودند

ى شصت، يعنى الگوى  پيشرفت را بسيارى از انقالبيون در الگوى چپ؛ چپ دهه
اى،  هر كس هم مخالفت مي كرد، يك تهمتى، لكه. گرايشمند به سوسياليسم مي ديدند

ى  اندركاران، فعالين عرصه اى از مسئولين، دست يك عده. چيزى متوجهش مي كردند
ه حاكميت دولت و مالكيت دولت بود؛ خوب، كار در جمهورى اسالمى، نگاهشان نگا
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ى ديد تفكر شرقىِ  نگاه به پيشرفت كشور از زاويه. اين نگاه، نگاه غلطى بود
البته غلط بودن اين خيلى زود فهميده . سوسياليستىِ چپ محسوب ميشد؛ اين غلط بود

جه شد، حتّى آن كسانى كه آن روز مروج همين ديدگاه بودند، ناگهان صد و هشتاد در
  ».آن افراط به يك تفريط حاال تبديل شد! برگشتند

  ظهور سرمايه داران جديد ي تبعيض، ها هپاي
با خود مضرات  ،اما اين نوع نگاه به اقتصاد كه همان تفكر شرقىِ سوسياليستىِ چپ  بود

بسياري براي كشور به همراه داشت كه سرمنشا فسادهاي اقتصادي و شكل گيري 
والبته  نزج يافتن آن در  ،يه ميان طبقات مختلف اجتماعي گرديدي تبعيض اول ها هپاي
لذا . انه همان شكاف طبقاتي است كه امروز شاهد آن هستيمتأسفم ،ي بعدي ها تدول

- بسياري كه توسط كارشناسان به نخست وزير داده ميي ها و هشدارهاعليرغم توصيه
هاي بي حد و حصر و بدون دولت همچنان به رويه خود در مورد پرداخت يارانه ،شد

  .دادحساب و كتاب  به كاالها و اقالم مختلف  ادامه مي
كنترل ونظارت دولتي بر بسياري از كاالها كه هيچ  هاي دولتي،پرداخت سهميه 

چنانكه قبال ذكر شد، فساد در حيات طيبه انقالب اسالمي را بسط و  ،ضرورتي نداشت
  .داد ميگسترش 

ي غلط  ها تطرات خود به تبيين بهتر نتايج اين سياسمرتضي نبوي در كتاب خا
-هنظرمان اين بود كه كاالهايي كه ياران) جناح راست(ما  ": گويد مياقتصادي پرداخته و 

بلكه مايحتاج ضروري  شود، ضرورت ندارد كه به همه اقالم گسترش پيدا كند،مي اي
كردن به صورت كلي  ايما در يارانه. مردم بدين صورت باشد،مانند نان و روغن

اين يارانه خود به حرص و ولع . اما معتقد بوديم كه بايد محدود باشد مخالفت نداشتيم،
  ".زند ميدر مصرف دامن 

وي در ادامه به چگونگي شكل گيري سرمايه داران جديد در دوران نخست وزيري 
قالم در آن سال ها كه دولت روي يك سري ا":گويد ميمهندس موسوي اشاره كرده و 

كساني كه شانس داشتند .دست گذاشت، باعث پديد آمدن سرمايه داران جديدي شد 
مثال . رساندند  ميكردند و بعد با قيمت آزاد به فروش  ميرا خريداري  ايهكاالهاي ياران

اما ماشيني با چند  ،يكي از اصرارهاي دولت اين بود كه قيمت ماشين را دولتي نگه دارد
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رسيد و اين منشا  ميبه فروش  ايهبه محض خارج شدن از كارخانبرابر افزايش قيمت 
نكته ديگر اين است كه ... شد  ميبه وجود آمدن يك سري سرمايه داران جديد 

كاالهايي مانند خودرو را چه دليلي دارد كه دولت روي آن دست بگذارد و اين شرايط 
  ".را به وجود آورد 

انه مديران و مسئوالن تأسفكند كه م مييي اشاره  ها هايشان همچنين  به سهمي
بردند و  ميفقط از آن بهره  )تحت امر بهزاد نبوي ايهبخصوص وزارتخان(  ها هوزارتخان

در زمان تصدي " :هاي اطالعاتي توسط مديران بوداينها همه به خاطر استفاده از رانت
ن ترتيب مديران دادند، به اي ميتوسط آقاي بهزاد نبوي سهميه  وزارت صنايع سنگين،

 ،صاحب خودرو شدند و طبق هيچ ضوابطي ،ها در آن شرايط سختباالي وزارتخانه
به  ،ها را به ايشان بدهدصرفا به لحاظ اينكه دولت تصميم گرفته بود كه اين سهميه

 ،توانستم به راحتي صاحب اتومبيل شوم ميالبته خود من هم . فروختند  ميقيمت دولتي 
  ".كردم و معاونين وزارت خانه بعضا استفاده كردنداما اين كار را ن

آيا به دست آوردن سهميه دولتي مشكل "مرتضي نبوي در پاسخ به اين سوال كه
به رمز گشايي از منشا فسادهاي مديران در دوران نخست وزيري مهندس  "؟بود

خاصي بله،افرادي كه ارتباطات  ":كند مينمونه بارز آن اشاره  2موسوي پرداخته و به 
واسطه از اين  ايهداشتند و يا انسان هاي شانس داري بودند و يا كساني كه توسط عد

در خصوص نرخ ارز كه مهندس . توانستند استفاده كنند  ميكردند،  ميسهميه استفاده 
يي  ها هپروند ،تومان نگه داشت 7موسوي آن را با اصرار تا آخر دولت خودشان،روي 

ز گرفتند كه كاالهاي اساسي بياورند و نيامده اند تسويه كنند، مفتوح مانده كه كساني ار
فروختند، يعني دالر  ميتومان در بازار  130تند و تا قيمت فگر ميتومان  7براي اين كه 

خريدند و آن ها مسلما آن را  ميتومان 7تومان بود، در حالي كه با قيمت  130آزاد 
دار شدند و اين از نظر اختالفي و نوع سرمايه  از اين طريق، ايهعد. فروختند مي

  .منشا فساد در جامعه گرديد  برخوردها و توقع ها،
 كردند و وزراء، ميمثال بعدي زميني است كه آن را با قيمت صفر خريداري 

كردند كه بنده از آن استفاده نكردم، ولي  مياز آن استفاده ... و  ،معاونين و مديران كل
ر آن زمان آقاي موسوي اردبيلي رئيس قوه قضائيه بود كه د. ديگران استفاده كردند

ولي ديگر نتوانستند زمين ها را از آنها  زماني هم بررسي شد و سر و صدا ايجاد شد،
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امروزه در دنيا هم مطرح است كه حتي  .دانستيم ميگاه را ما ضد عدالت داين دي. بگيرند
ا رانت نشود زيرا با توجيه از اطالعات هم به صورت مساوي استفاده كنند كه منش

فالن محافظان شخصي . رسيد ميعدالت در آن زمان، اطالعات به دست افرادي خاص 
در آن ها نيز  اما يك مرتبه صاحب خانه شد، ديدند كه اين آقا منزلي نداشت، ميمدير 

  ". شد و اين تبعيض به نوعي جزئي از نهاد تصميم گيري گرديد ميتوقع ايجاد 
 پس شما معتقد هستيد در زمان مهندس موسوي،"به اين پرسش كه وي در پاسخ 

بله، " :گويد ميبه صراحت اين مطلب را تاييد كرده و  "هاي تبعيض شكل گرفت ؟ پايه
. به همين دليل بعضي از روحانيون ما هم به اين لحاظ از صحنه سياست خارج شدند

-تحت عنوان موسسه دريافت مي را كه مربوط به بنياد مستضعفان بود، ايهمثال كارخان
توانست رساند، ميدر حالي كه اگر مقداري از وسايل آن كارخانه را به فروش مي كرد،

  ".هزينه پرداخت شده آن را بپردازد

  ي اقتصادي دولت ها تنارضايتي امام از سياس
ي  ها تنبوي همچنين از ابراز نارضايتي امام از دولت به خاطر انحصاري كردن فعالي

ي امام در همان دوران  ها تقتصادي كشور توسط دولت ياد كرده با اشاره به صحبا
من نظرات امام  ": گويدمي ي اقتصادي، ها تجنگ مبني بر لزوم مشاركت مردم در فعالي

را درباره اقتصاد تهيه كرده بودم كه از جمله موارد آن يكي اين بود كارهايي كه مردم 
رسيديم  ميدر دوران وزارت كه ما خدمت ايشان . م ندهددولت انجا ،توانند بكنند مي

بارها گفتم كه ) امام خميني(من"هشداري به دولت آقاي مهندس موسوي دادند كه .
اما شرايط جنگي شرايطي  "اما اين اتفاق نيافتاده است  ،مردم در كارها مشاركت كنند

نداشته باشد تا اين  ياهعدم تضعيف دولت و اين كه  دولت دغدغ ،بود كه كنترل دولت
  "كه كامال  جنگ را  تدارك كند، اين براي امام اصل مهمي بود 

  ي دولتي ها تپايان نخست وزيري و خروج از مسئولي
ون اساسي انجام گرفت و پست نخست وزيري از ندر قا 1368با تغييراتي كه در سال 

و انتخاب ) ره(با ارتحال امام . ساختار نظام حذف شد ميرحسين موسوي كنار رفت
اي به رهبر انقالب  به رهبري، ميرحسين موسوي هم در نامه ايهحضرت آيت اهللا خامن

تر انتخابات رياست جمهوري شد اما با نظر خواستار انحالل دولت و برگزاري سريع
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كه در  68مرداد ماه  6اي قرار شد دولت فعال كار خود را ادامه دهد تا اهللا خامنه آيت
البته قانون . است جمهوري، هاشمي رفسنجاني به رياست جمهوري رسيدانتخابات ري

وزير در اصالح قانون اساسي حذف و   جايگاه نخست. اي كرد  اساسي هم تغيير عمده
  .جمهور اعطا شد اختيارات وي به رئيس

هاي  وزير و برخي چهره دولت چهارم با تمام مشكالتي كه در پي تصميمات نخست
آوردند و شرايط را به سمت پذيرش قطعنامه پيش بردند، اما وجود  شاخص دولت به

توان به خنثي كردن تبليغات گسترده  از آن جمله مي. دستاوردهاي بسياري نيز داشت
بلوك شرق و غرب عليه ايران كه از ابتداي انقالب آغاز شده بود، اشاره كرد كه 

ت جمهوري اسالمي در سرانجام به افزايش فشار افكارعمومي جهان در راستاي حقاني
  .هاي بعد انجاميد دفاع مقدس و متجاوز شناخته شدن عراق در سال

كه   جمهور وقت سفرهاي متعددي به كشورهاي خارجي داشت در اين دوره، رييس
كه در آشكار كردن  ايشان در اجالس مجمع عمومي سازمان ملل 1366نطق سال 

سزايي  ليه انقالب اسالمي سهم بههاي استكبار ع مظلوميت جمهوري اسالمي و توطئه
  .ترين آنها بود ، شاخص داشت
  

  1376انتخابات 
بود كه دربحث انتخابات دور هفتم رياست جمهوري باز نام  1375اوايل سال 

ها يعني سازمان  چپدر اين مقطع بود كه . ميرحسين موسوي را برزبان ها انداخت
تيد و نيروهاي مجمع روحانيون كه مجاهدين انقالب، انجمن اسالمي دانشجويان و اسا

البته تا مقطعي تحت اين عنوان فعاليت خود را به تعليق درآورده بودند و در ايام 
انتخابات از سر گرفتند، به سراغ ميرحسين موسوي كه چند سالي بود در الك سكوت 

سي رفته بود، رفتند تا از قبل ورود او به عرصه انتخابات هم خود را در فضاي سيا فرو
وزير چپ را از انزوا بيرون آورده و به عنوان مهمترين چهره  احيا كنند و هم نخست

  .سياسي خود وارد صحنه كنند
  ها از ميرحسين موسوي  دعوت چپ
ها با ميرحسين موسوي براي كانديداتوري  اولين ديدارهاي چپ بود كه 75اوايل مرداد 

ها و  از ديدار تعدادي از گروه 75د مردا 7روزنامه سالم . در انتخابات هفتم آغاز شد
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بنا بر گزارش . هاي خط امام با موسوي خبر داد هاي تشكيل دهنده ائتالف گروه سازمان
هاي اسالمي معلمان  اين روزنامه سازمان مجاهدين انقالب، دفتر تحكيم وحدت، انجمن

اعضا و  اند و تني چند از ها در اين درخواست اشتراك نظر داشته و مدرسين دانشگاه
وگو با موسوي اين پيشنهاد را تكرار  اهللا مجلس نيز در گفت هيأت رئيسه مجمع حزب

محمد سالمتي دبيركل سازمان مجاهدين انقالب چند روز بعد اعالم كرد كه . كردند
هاي خط امام به اين نتيجه رسيده كه موسوي را به عنوان  شوراي هماهنگي گروه

  .رفي كندكانديداي خود براي انتخابات مع
گذشت كه  ها براي به ميدان آوردن موسوي نمي هنوز مدت كوتاهي از تالش چپ

امتناع او از پذيرش اين درخواست قطعي شد و اولين بار در جلسه فراكسيون اقليت 
محمد قمي از اعضاي هيأت رئيسه . اين موضوع اعالم شد 75شهريور  14مجلس در 

از مذاكرات فراوان با موسوي وي قبول اهللا مجلس اعالم كرد كه پس  مجمع حزب
ها قابل باور نبود چرا كه  كانديداتوري را نپذيرفت اما گويا اين عدم پذيرش براي چپ

بنابراين . كرد آنها جايگزيني براي موسوي نداشتند و اين تصميم آنها را سر درگم مي
كسيون در چند روز بعد از جلسه فراكسيون اقليت، مجيد انصاري عضو ديگر اين فرا

در عين . ها براي متقاعد كردن موسوي همچنان ادامه دارد مجلس اعالم كرد كه تالش
كردند تا با اعالم نتايج نظرسنجي مورد ادعاي خود، هراس از  حال آنها تالش مي

را از موسوي دور كنند و با اطمينان بخشي از پيروزي او را به هر قيمتي به   شكست
 29مهاجراني، معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور وقت عطاءاهللا . صحنه بياورند

هزار  50يك نظرسنجي در يك جامعه آماري «: در مجلس اعالم كرد 75شهريورماه 
استان كشور انجام شده و فردي كه بيشترين مقبوليت و پايگاه ملي را  24نفري در مركز 

شكل اين است كه براساس اين نظرسنجي دارد، آقاي ميرحسين موسوي است و تنها م
اند وگرنه ما اعتقاد داريم در صورتي كه  خود ايشان هنوز تصميم قطعي را اعالم نكرده

ايشان نظر خود را اعالم كنند، رأي ايشان در انتخابات با نفر بعدي اصالً قابل مقايسه 
  » .نخواهد بود

خود را  اتفاق ديگري كه در اردوگاه چپ در همين اثنا افتاد اين بود كه آنها عزم
براي حضور جدي در انتخابات رياست جمهوري جزم كرده بودند و همان طور كه 

بيني كرده بود كه مجمع روحانيون مبارز و برخي از  پيش 75مهرماه  16بهزاد نبوي در 
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هاي ائتالف خط امام نيز كه در انتخابات مجلس شركت نداشتند، در انتخابات  گروه
 75مهر  24چنين شد و چند روز بعد يعني در » .رياست جمهوري فعال خواهند شد

هاي سياسي اين مجمع را  مهدي كروبي دبيركل مجمع روحانيون، از سرگيري فعاليت
  . اعالم كرد

هايي از اين دست در آن ايام از دو  فعال شدن دوباره مجمع روحانيون و تشكل
رين نخست توانست هراس از حضور را در آخ جهت قابل تفسير است اول اينكه مي

وزير كاهش دهد و از سوي ديگر با توجه به قطعي شدن عدم حضور او اعضاي اين 
ها را  توانستند گزينه جايگزين را از ميان نيروهاي خود معرفي و اجماع چپ مجمع مي

كما اين كه مجمع در اوايل از سرگيري فعاليت خود گزينه اول . حول خود جلب كنند
مهر  29عبدالواحد موسوي الري از اعضاي مجمع در . ادرا در دستور كار خود قرار د

تقاضا براي نامزدي ميرحسين موسوي يك خواست عمومي و فراگير در : اعالم كرد 75
اگر مهندس موسوي اين تقاضاها را ناديده نگيرد، در حقيقت به . سطح جامعه است

  . خواست عمومي مردم عمل كرده است
ردن موسوي در عرصه ظاهر شدند و تمام چپ ها تمام قد براي به ميدان آو

هاي خود را از ديدار و مالقات و صدور بيانيه گرفته تا برگزاري تجمع  تالش
پيامي در روزنامه سالم از  75انجام دادند اما در نهايت هفتم آبان ... دانشجويي و

موسوي منتشر شد كه طي آن امتناع قطعي خود را از نامزد شدن در انتخابات هفتم 
موسوي در پيام خود دليل نيامدنش را حفظ مصلحت . كرد ياست جمهوري اعالم مير

  . نظام عنوان كرد
ي چپ كه چند ماه تمام توان و انرژي خود را صرف به ميدان آوردن  ها هگرو

موسوي كرده بودند، سرگردان از نحوه حضور در صحنه هنوز هم تحركات پيشين از 
در اين باره را رها نكرده و تداوم بخشيدند . ..جمله برگزاري تجمع و مصاحبه و

اي  سازمان مجاهدين انقالب يك روز بعد از اعالم انصراف موسوي، با صدور بيانيه
يي  ها هچندي بعد گزين. اعالم كرد كه بزودي گزينه جايگزين وي اعالم خواهد شد

سچي، هاي ديگري همچون حسن حبيبي، غالمحسين كربا اي گزينه هادي خامنه همچون
  . هاي متفاوت مطرح شدند حسن روحاني و عبداهللا نوري با شانس انتخاب
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هاي مختلف و با وجود اين كه از سوي جريان راست واكنش  همزمان با طرح گزينه
منفي به كانديداتوري موسوي نشان داده نشد اما جريان چپ درصدد فرافكني درباره 

اي كه با مرتضي نبوي به مناسبت  در مناظرهبراي نمونه بهزاد نبوي . امتناع موسوي برآمد
هاي همسو را باعث امتناع موسوي  فشار جناح تشكل«آبان در دانشگاه مشهد داشت  13

كنم مهندس  من فكر نمي: اما مرتضي نبوي اين موضوع را رد كرد و گفت. دانست
 هاي همسو نوشته مأيوس شده و از نامزدي موسوي با تحليلي كه در خبرنامه تشكل

  » .امتناع كرده باشد
زهرا رهنورد، همسر موسوي نيز در توجيه عدم حضور او در انتخابات در مطلبي كه 

هرچند ما مجلس بدي نداريم ولي «: منتشر كرد گفته بود 75در آذرماه » عصر ما«نشريه 
مجلس فعلي مجلسي است كه جناح مخالف موسوي در آن زياد هستند و مجلسي 

ساير قوا هم اين هماهنگي الزم را . ي راديكال هماهنگ باشدها نيست كه با سياست
» .تر از همه اين كه حمايت رهبري بايد پشت سر يك رئيس جمهور باشد نداشتند مهم

بنابراين گرچه برخي نزديكان موسوي سعي داشتند او را در تبعيت از واليت فقيه 
و ناهماهنگي مجلس وقت را همتا جلوه دهند اما همسر او تلويحاً اختالف با رهبري  بي

رسول منتجب نيا، عضو مجمع روحانيون هم مدعي شد كه . كند دليل امتناع او اعالم مي
  . موسوي از روي عصبانيت نامه امتناع را نوشته است

  
  باز هم ميرحسين موسوي نهم و  انتخابات

دست رد اصالح طلبان كه در انتخابات هفتم در دور نهم انتخابات رياست جمهوري نيز 
ميرحسين بر سينه خود را تجربه كرده بودند و حاشيه نشيني او در دولت اصالحات را 
هم به نظاره نشسته بودند، باز درب خانه او را كوفتند تا مگر نخست وزير دوران جنگ 
احساس خطر يا شايد هم احساس وظيفه كند و مهياي زورآزمايي با رقيب اصالح 

ني البته حرف و حديث هايي در باب دعوت از هاشمي در اين بازه زما. طلبان شود
كرد كه  ميوجود داشت، اما كليد زدن دوباره سناريوي ميرحسين اين تلقي را ايجاد 

را در پيش دارد تا با فضاسازي و حاشيه  ايهاصالحات صرفاً بازي سياسي تعريف شد
خست وزير سابق در سازي اوالً اذهان را متوجه خود كند و ثانياً سوار بر محبوبيت ن

  . موعد مقرر كانديداي واقعي خود را به صحنه بياورد
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بود كه خبر دعوت مجمع روحانيون مبارز از ميرحسين منتشر  1383اواخر تيرماه 
مجمع روحانيون مبارز ضمن تأكيد بر ضرورت برگزاري «:در اين خبر آمده بود. شد

ن عرصه مهم سياسي كشور و انتخابات حماسي و پرشور و حضور گسترده مردم در اي
نقش تعيين كننده آن در حفظ اقتدار ملي، تصويب نمود كه از جناب آقاي مهندس 

جهت ) ره(ميرحسين موسوي؛ نخست وزير محبوب دوران پرافتخار امام خميني
بعد از انتشار اين خبر بود كه » .كانديداتوري رياست جمهوري دعوت به عمل آورد

ميرحسين موسوي شخصيت مورد «:ليت مجلس گفتعليخاني عضو فراكسيون اق
است و كانديداتوري او در انتخابات رياست جمهوري خوب است؛ اما بعيد  مياحترا
در واقع فضاي انتخاباتي » .دانم كه ايشان به آن معنا دوباره وارد عرصه سياسي شود مي

ان سياسي حدود يك سال قبل از انتخابات شكل گرفت و اين در حالي بود كه تحليلگر
علي دارابي . كردند ميحضور دوباره ميرحسين در عرصه سياسي را غيرمحتمل ارزيابي 

از ميرحسين را تبليغاتي   ها هقائم مقام وقت جمعيت ايثارگران دعوت بسياري از گرو
در جريان دوم خرداد طرح ميرحسين موسوي با چند هدف صورت «:خواند و افزود

خرداد براي جلوگيري از فروپاشي و انشعاب خود هيچ  اول اينكه جبهه دوم: گيرد مي
دومين هدف از طرح . فصل مشتركي نداشت جز اينكه موسوي را مطرح نمايد

زودهنگام انتخابات رياست جمهوري و طرح موسوي، فقط براي فرار از پاسخگويي 
دولت خاتمي هشت سال سكاندار دوم خرداد بود و بايد پاسخگوي عملكرد دولت . بود
هدف سوم آنها اين بود . انه پاسخگويي مشاهده نكرديمتأسفشد كه ما م مير اين مدت د

كه جريان اصولگرا را به خود مشغول كرده و كانديداتراشي براي آنها نمايند، هر چند 
  ».حاكي از اين مطلب است كه موسوي نخواهد آمد  ها هشنيد

مهندس موسوي كم كم پس از صدور بيانيه مجمع روحانيون مبارز در دعوت از 
. احزاب ديگر جريان اصالحات هم اعالم حمايت خود از ميرحسين را علني كردند

حزب مشاركت، سازمان مجاهدين انقالب اسالمي، حزب همبستگي، مجمع محققين و 
ي، جمعيت ساالر مردم، حزب )ره(مدرسين حوزه علميه قم، مجمع نيروهاي خط امام

اما با وجود . از اين جمله بودند... تر تحكيم وحدت وزنان جمهوري اسالمي، برخي دفا
خبري منتشر شد كه به نوعي به اين بازي پايان  1383اصرارهاي فراوان چهارم مردادماه 

ي دوم خردادي و اصالح طلبان  ها هميرحسين موسوي دعوت گرو«:خبر اين بود. داد مي
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اين خبر » .ي نپذيرفترا براي حضور در عرصه انتخابات نهمين دوره رياست جمهور
همچنان  1376ميرحسين موسوي معتقد است كه شرايط سال «:افزود ميهمچنين 

فراهم  1384پابرجاست و امكان حضور وي در انتخابات رياست جمهوري سال 
آمد،  ميخبر خبرگزاري ايلنا كه وابسته به جبهه اصالحات به شمار  در ادامه» .نيست

دي از موسوي خواستند حتي در صورت عدم تمايل به ي دوم خردا ها هگرو«:آمده بود
در واقع اين خبر » !حضور در عرصه انتخابات، پاسخ منفي خود را در اين شرايط اعالم نكند

داد كه طرح دامنه دار كانديداتوري ميرحسين و جلوگيري از علني شدن مخالفت  مينشان 
خبر البته از سوي برخي جريان اين . پذيرد مياو با كانديداتوري به منظور خاصي صورت 

   .ادامه پيدا كند ميك» دعوت از ميرحسين« هاي اصالح طلب تكذيب شد تا بازي 
حرف و حديث ها در خصوص كانديداتوري ميرحسين آن قدر باال گرفت كه 

جناب آقاي «:او در پاسخ به خبرنگاران گفت. خاتمي هم ناچار به اظهار نظر شد
برجسته انقالب، مؤمن، روشن انديش، دلسوز براي ملت  ي ها همهندس موسوي از چهر

كسي كه در هشت سال جنگ تحميلي يا بيشتر از آن دوران . و مورد اعتماد مردم هستند
جناب ... نخست وزير بود و علي رغم مشكالتي كه داشت، توانست كشور را اداره كند

، اما اينكه در و ارزش هاي انقالب ما هستند  ها هآقاي مهندس موسوي از سرماي
  » .كنند، مربوط به ايشان و تصميم گيري وي است ميانتخابات شركت 

در نهايت اما خبر رسمي عدم كانديداتوري مهندس موسوي پس از سه ماه بحث و 
 :در خبري كه خبرگزاري ايسنا بر روي خروجي خود قرار داد، آمده بود. مذاكره منتشر شد

) ايسنا(مين كروبي به خبرگزاري دانشجويان ايرانلحظاتي پيش حجت االسالم و المسل«
انه مهندس ميرحسين موسوي نخست وزير دوران پرافتخار حضرت امام تأسفم: گفت

يي كه از وي حمايت كرده  ها تو شخصي  ها هخميني در جلسه امروز با تشكر از همه گرو
   ».پذيرد ميوري انتخابات رياست جمهوري را نتاند، اعالم كرد كانديدا

مهدي كروبي اظهار اميدواري كرد كه ميرحسين خود داليل انصرافش را با مردم در 
اما ميرحسين هيچ گاه سخني در اين خصوص نگفت و به اين ترتيب . ميان بگذارد

بعد از اين بود كه باب برخي اظهار . پرونده كانديداتوري او در انتخابات نهم بسته شد
ابراهيم اصغر زاده . كردن نام ميرحسين باز شدنظرها در خصوص انگيزه واقعي مطرح 

انتخاب ميرحسين موسوي شايد نزد برخي از اصالح «:دبيركل حزب همبستگي گفت
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خواستند از دوره بحران و آشفتگي كه بعد از انتخابات  ميطلبان كاري سياسي بود و 
  » .مجلس هفتم دچار شده بودند، عبور كنند
ري قانون اساسي در خصوص طرح احتمال هاشم زاده هريسي عضو كميته پيگي

يي  ها تدر بعضي مواقع احزاب از شخصي«:حضور ميرحسين در صحنه انتخابات گفت
» .به هيچ وجه تمايل ندارند كه در انتخابات شركت كنند  ها تبرند كه اين شخصي مينام 

ي اطالعات«:رحمان شمس دبير سياسي جمعيت ايران فردا نيز طي اظهاراتي مشابه گفت
كند و  ميي انتخاباتي شركت ن ها تدهد موسوي در رقاب ميدر دست دارم كه نشان 

ي اصالح  ها هآن روز برخي از چهر» .شود، صرفاً جنبه تبليغاتي دارد ميمطالبي كه عنوان 
طلب حتي پا را از اين نيز فراتر گذاشتند و هم كيشان خود را به فريب كاري متهم 

شود يك جريان سياسي  ميكرد كه چه طور  ميذهن خطور  اين سؤال طبيعتا به. كردند
از جايگاه مردم و رأي مردم و آزادي مردم سخن به ميان بياورد و در عين حال براي 

ي سياسي و جناحي مطلوب نظر خود، همان مردم كه حفظ حقوقشان  ها يبهره بردار
و يا از سر فريب و جزو شعارهاي پرطمطراق پيشين بود، مورد بي اعتنايي قرار بگيرند 

  . نيرنگ با آنها سخن گفته شود
آن روز متهم كردن اصالح طلبان نه از جانب جناح مقابل كه از درون خود 
اصالحات صورت گرفت و اين محمد رضا دولت آبادي عضو مجمع روحانيون مبارز 

م ي جبهه دو ها همسائلي كه امروز در مورد حمايت تمام گرو«:بود كه لب به سخن گشود
او » .شود، بسيار تاكتيكي و فريبكارانه است ميخرداد از ميرحسين موسوي عنوان 

ي سياسي و اقتصادي بسياري از  ها هديدگا«:همچنين بر اين واقعيت تكيه كرد كه
او » .ي دوم خردادي با نوع تفكر اجرايي ميرحسين موسوي ناسازگار است ها هگرو

يرحسين موسوي در سال هاي گذشته نيز اين گونه حمايت از م«:همچنين ادامه داد
خواهند در لحظه نهايي براي  ميي فريبكارانه  ها تسابقه داشته است و با اين گونه حماي

اظهار نظرهاي اين عضو » .كانديداهاي مدنظر خود حمايت و محبوبيت جلب كنند
ما شد، كه تا پيش از آن مجمع روحانيون رس ميمجمع روحانيون مبارز در حالي مطرح 

به نظر اظهارنظرهاي اين چنيني . از كانديداتوري ميرحسين موسوي حمايت كرده بود
ي اصالح طلب به عرصه سياسي كشور و نيز نوع  ها هخود گواه نوع نگاه برخي چهر

  . مناسبات حاكم بر تصميمات آنان است
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رده توانست حقايق پشت پ ميرا منتشر كرد كه  ايهاما همان زمان روزنامه شرق مقال
حقايقي كه اصالحاتيان كمتر تمايل به اظهار آن . ديگري را نيز مورد توجه قرار دهد

از سر   ها يميرحسين موسوي را دوم خرداد« :روزنامه شرق طي تحليلي نوشت. داشتند
بعد از انصراف ميرحسين نوعي سرگرداني در جبهه » .استيصال انتخاب كردند

به فراموشي سپرده شد تا آن كه انتخابات دهم  و بازهم ميرحسين .اصالحات ايجاد شد
  ... .فرا رسيد 
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  مدهزانپفصل 
  
  

  جنگ احزاب
، بايد نقش احزاب داخلي و مجوز دار و گروهكهاي 88در بررسي نقش احزاب در فتنه 

  .غيرقانوني و ضد انقالب معاند را مورد توجه و تحليل قرار د اد
عليه نظام » جنگ احزاب«كلي به واكاوي بنا بر اين در اين فصل در دو بخش 

  :پردازيم مي
 احزاب داخلي .1
 گروهك هاي معاند و ضد انقالب .2

  
  نقش احزاب داخلي) 1

. نقش به سزايي داشتند 88احزاب متعلق به جريان موسوم به دوم خرداد، در وقوع فتنه 
» تركدغدغه مش«هاي گسترده اين موضوع را به  هاي شاخص اين جريان با رايزني چهره

از نظر آنان كميته صيانت از آرا . بودند  جبهه انتخاباتي طيف خود تبديل كرده
  .طيف مقابل را با چالش جدي مواجه كند و به كنترل رفتار آنان منجر شود ستتوان مي

كه جلسات منظمي با حضور بنيانگذاران  كردند ميبرخي منابع خبري اعالم 
نيون، دفتر تحكيم وحدت، حزب اعتماد كارگزاران مشاركت مجاهدين، مجمع روحا

و هر كدام نمايندگاني را مشخص كردند  ميشدملي و جمعيت توحيد و تعاون تشكيل 
تا تصميمات بنيانگذاران در ستادهاي انتخاباتي كه متعدد و متنوع هستند پيگيري و 
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ژيك وان گفت كميته صيانت از آراء يك تمهيد استراتت بر همين اساس مي .عملياتي كنند
و اين نشان  بودها و عناصر مختلف دوم خرداد  براي ايجاد وحدت رويه در طيف

و در متن آن يك اقدام بنيادين و  بودهدهد كه مقوله صيانت از آراء فقط يك عنوان  مي
  .شتاعالم نشده وجود دا
به نوعي تقسيم كار براي عمومي كردن  اضالع مختلف كانون فتنه ،براساس خبرها

اي به سپاه و بسيج و سخن گفتن از  حمله رسانه. بودندت آراء روي آورده دغدغه سالم
اي اين عمليات  و ظاهرا هدايت بخش رسانه بوداي واگذار شده  به عده» حزب پادگاني«

دو . قرار گرفته است -عضو مجمع روحانيون  -االسالم مجيد انصاري  بر عهده حجت
، شتهها را در دست دا زام سخنرانحزب سازمان مجاهدين و مشاركت كه كميته اع

تا با طرح پر رنگ موضوع در شهرستانها، حساسيت عناصر شهرستاني  ردندك تالش مي
حزب كارگزاران و حزب اعتدال و توسعه كه . وابسته به جريان دوم خرداد را باال ببرند

مت اند تا نگراني نسبت به سال نقش روابط عمومي كارگزاران را بعهده دارد در تالش
سازي كنند و يك كارگروه مركب از  انتخابات را در محافل سياسي و دانشگاهي برجسته

گردانندگان روزنامه سالم وظيفه دارند استدالل، نشانه و استناد ناظر به عدم سالمت 
  .هاي ديگر قرار دهند عمليات رواني را در اختيار كارگروهزارانتخابات را تهيه و اب

به » ايران ميسازمان مجاهدين انقالب اسال«و » جبهه مشاركت«با توجه به نقش كليدي 
  :پردازيم ميواكاوي رويكرد و عملكرد اين دو حزب در انتخابات دهم و حوادث پس از آن 

  جبهه مشاركت -1- 1
در فصل هاي گذشته به بخش هايي از عملكرد اعضاي حزب مشاركت در حوادث 

شه يابي علل عملكرد ناهنجار و غير قانوني حزب در رياما . انتخابات و پس از ان پرداختيم
مخالفت  و بررسي علت مقابله اين حزب با نظام و فتنهمشاركت و اعضاي اصلي آن در 

در سير مراحل تحقيقات پاره اي از اسناد كشف شده در  ،آنان با راي اكثريت مردم
انحرافات عميق منازل و دفاتر متهمان مورد بررسي قرار گرفت كه اين اسناد حاكي از 

قانون نه تنها از اسالم و ارزشهاي الهي، بلكه مخالفت صريح آن حزب با  ،اين حزب
برنامه  اسنادي كه بعضاً در آن حتي خيانت به ميهن.اساسي و اركان نظام اسالمي است 

  . ت راهبردي منتشر گرديده استتأمالريزي شده و بصورت سند رسمي تحت عنوان 
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  ت راهبرديتأمالسند 
يكي از اسناد مكشوفه از حزب مشاركت كه مبناي اقدامات خالف حزب مشاركت در 

منتشر و پس از تاييد  "ت راهبردي تأمالسند "بوده وتحت عنوان  فتنه پس از انتخابات
درشوراي مركزي در كنگره يازدهم حزب نيز مصوب شده حاوي عبارات و مفاهيمي 

   .ب استسكوالر و مباين با خط امام و گفتمان انقال
محتواي اين سند كه با حضور اعضاي مركزيت و برخي مشاوران نظريه پرداز حزب 

به اندازه اي منحرف و مجرمانه است كه تبيين  ،طي جلساتي مستمرتنظيم و تدوين شده
انحرافات و تعارضات آن با اسالم، قانون اساسي، قوانين موضوعه و ارزشهاي ملت 

  . مستقل مي طلبد نوشتاري ،ايران
پيش نويس اين سند به امضاي تعدادي از اعضا رسيده است و مفاد آن بسيار زشت 

اما از آنجا كه اين سند . و حاوي عباراتي ننگ آور مي باشد در پرونده موجود است
  .است پيش نويس مورد تاييد كل اعضاء قرار نگرفته

پيش  هر چند اصل تفكر سانسور نشده حزب مشاركت همان محتوايي است كه در
نويس آمده است و متن نهايي مصوب كنگره چندين بار تعديل شده تا از لحاظ حقوقي 

به عباراتي  در اين جاهضم و پذيرش ساير اعضا بامشكل مواجه نشود  سياسي و و
  : يمكن مي اشارهكوتاه از سند نهايي 

اين سند در تحريف آشكار تاريخي، انقالب اسالمي ايران را  1در بند الف  .1
نقالب ايران و بر خالف نص قانون اساسي و در مقابل نقض آشكار با نظرات امام ا

و ملت ايران كه براي تحقق يك انقالب مكتبي دهها هزار شهيد تقديم ) ره(خميني
نموده اند، انقالب جمهوريت در سازگاري با ارزشهاي ديني و نه انقالب اسالمي 

  . دكن مي  معرفي
يح احترام نظام به آراء عموم مردم در مقابل آراء خواص و در چند سطر بعد با تقب .2

بوده است ) ره(و سيره عملي امام خميني ) ع(احزاب قدرت طلب كه مرام امير المومنين
مي خواند و با اهانت به  »تقدس بخشيدن به عامه مردم در مقابل نهادهاي مدني«را 

توده وار و بسيج شده از  مشاركت«آگاهي مردم شريف ايران حضور آنان در صحنه را 
 »اندك ساالري«) ره(د كه پس از ارتحال امام خمينيشو مينام مي گذارد و مدعي  »باال
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مدعي  »يكه ساالري«يا حاكميت اقليت بر اكثريت حاكم شده است و با كاربرد عبارت 
  .است »يكه ساالري«به  »اندك ساالري«د كه كشور در حال سير از شو مي

ناد حزب ضمن تصريح به عدم وجود مردم ساالري در ايران در سراسر اس .3 
موضوع گذار به دمكراسي مطرح است و شرايطي را كه براي حركت از يك نظام 

  . ديكتاتوري به نظام دمكراسي بايد طي شود را مرحله بندي و پيشنهاد مي نمايد
نظامي و از همين سند حاكميت ايران را توتاليتر، اقتدارگراي  2در بند الف  .4

سلطاني معرفي كرده و با قدري ارفاق به بخشي از جريان حاكميت ايران به آن 
يي به نظام بر آمده از  ها تداده است كه كاربرد چنين نسب »ديكتاتوري ليبرال«عنوان 
هزار شهيد و صدها هزار جانباز و مسئوالني كه با راي باالي مردم و با   ها هخون د
 ،اند ر جهان، بطور مستقيم و غير مستقيم انتخابات گرديدهي بي سابقه د ها تمشارك

  . ظالمانه مي باشد
  : دكن ميدر سه مرحله مطرح  2حزب استراتژي خود را در بند الف  .5

 مسئوالن موجود كشور و در دست (مقابله با ساختار حقيقي: كوتاه مدت
 . گرفتن قدرت تحت عنوان گذار به مردم ساالري بيشتر

 قانون اساسي(غيير ساختار حقوقي ميان مدت، ت ( 
 كه منظور آنها حذف دين از مالكيت (مردم ساالري تمام عيار : بلند مدت

 ).كشور است
رمضان زاده قائم مقام حزب مشاركت در بازجويي خود در خصوص منظور عبداهللا 

ي تمام ساالر مردممن از «: از مردم ساالري تمام عيار مورد نظر حزب چنين مي نويسد
  1».يار آن چيزي كه مي فهمم دمكراسي بي قيد و شرط و يا حتي غيرديني استع

  اين سند حزب مشاركت گام اول مبارزه خود را ايجاد يك  4در بند الف
صرفنظر از جفاي بزرگ . خواند بخش مردم ساالر در درون حاكميت مي

اين حزب در كاربرد اين عبارت كه به معني عدم وجود حتي يك بخش 
ازآن  االر در درون حكومت در شرايط فعلي است موضع بدترمردم س

ان در بخشي از حكومت را ساالر مردماينست كه رسيدن به امكان حضور 

                                                 
 متن كيفرخواست متهمان حوادث پس از انتخابات -  1
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مستلزم دگرگوني ارزشي و ايدئولوژيك نظام و يا يك اتفاق پيش بيني 
  : به عين عبارت توجه فرمائيد. نشده مي داند

در درون حاكميت ممكن است در  الرسا مردمايجاد يك بخش : الزامات گام اول"
نتيجه فرآيند طوالني دگرگوني ارزشي و ايدئولوژيك و يا يك اتفاق پيش بيني نشده 

  : "اما تداوم آن مستلزم تحقق پيش شرط هاي زير است . حاصل گردد
  عدم التزام به قانون اساسي و ترويج حاكميت دوگانه در اسناد رسمي

 ) حاكميت دو گانه(
كه در اسناد و جلسات رسمي خود حاكميت جمهوري اسالمي  حزب مشاركت

د، صرفنظر از انحرافي بودن كن ميايران به دو بخش دمكراتيك و غيردمكراتيك تقسيم 
اين . اين نظريه كه حاكي از عدم اعتقاد و عدم التزام اين حزب به قانون اساسي است

ردن اختالف در نظام مي موضوع كه حزب موفقيت خود در پيشبرد اهداف را نهادينه ك
است كه ) ره(داند و بر خالف دستورات الهي و اسالمي و در تقابل صريح با سيره امام 

  . هميشه بر وحدت تاكيد داشتند
  طراحي اختالف و تفرقه افكني ميان اجزاء مختلف نظام 

الزامات گام اول  1ي را در بند ساالر مردمحزب اعتقاد خود در مورد راه پيشرفت 
  : دكن ميبردي اينگونه بيان راه

: در درون حاكميت مشروط به اينست كه ساالر مردمتداوم حضور يك بخش 
با بخش غير ) از حاكميت(تفاوت معناداري از نظر مواضع و ارزشهاي ميان اين بخش "

   ". دمكراتيك حاكميت وجود داشته باشد
هم نه اختالف به عبارت ديگر حزب پيشرفت خود را مستلزم وجود اختالف و آن

  . سليقه بلكه اختالف در ارزشها و مباني ميان اركان نظام مي داند
 فشار توده اي(ايده پردازي خشونت و درگيري دائمي ميان مردم و نظام ( 

د و به كن ميتفرقه را ترويج ) ره(حزب مشاركت بجاي وحدت مورد نظر امام خميني
كتفا نكرده و شرط ديگر تداوم حضور اختالفات اساسي بين بخشهاي مختلف حاكميت نيز ا

خود در حاكميت را رو در رو قراردادن مردم با اركان نظام و رويارويي خياباني مردم با نظام 
حاكميت در بهره گيري از  ساالر مردمبخش ": مي داند عين عبارت سند حزبي اينست

  . "دا كندفشارهاي توده اي براي رسيدن به سازش استقالل عمل قابل مالحظه اي پي
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و اين همان تئوري است كه به اجرا گذاشتن آن آشوب هاي خياباني و خساراتي را 
و تحصن  1378تير  18حوادث . كه پس از انتخابات شاهد آن بوديم بدنبال داشت

و درگيريهاي فراوان ديگر در دوره دولت هم پيمان اين حزب، ريشه 1382مجلس سال 
  . در همين تفكر داشت
زبي كه اختالف مباني اركان نظام و درگير كردن مردم با نظام را بديهي است ح

د و رسماً در سند حزبي خود آنرا مكتوب مي نمايد و بجاي نظريات كن ميتئوريزه 
نظريه انگليسي، تفرقه بيانداز و حكومت كن را سر مشق ) ره(وحدت بخش امام خميني

حزب هميشه منشاء درگيريها، راهبرد خود قرار مي دهد، استمرار وجود و فعاليت آن 
امي ها براي ملت ايران و موجب خشنودي استعمارگران و دشمنان تلخ ك ناآراميها و

  .قسم خورده ملت ايران خواهد بود
  ي در ايران ساالر مردمساله  30انكار واقعيت  

ي در ايران ساالر مردمساله  30حزب مشاركت با ناديده گرفتن واقعيت درخشان 
ي مناسب براي گذار به  ها تد در گام دوم استراتژي خود ظرفيتازه مي خواه

مشخص كردن ": گام دوم الزامات آمده است 1در بند . ي را مشخص كندساالر مردم
ي و آماده كردن ساالر مردمي اين بخش انتخابي حاكميت براي گذار به  ها تظرفي

   "  ها تطرحهايي براي تحقق بخشيدن به اين ظرفي
 شاركت با احكام شريعت مخالفت حزب م  

عبارات  دارايبخش اعظم آنچه بعنوان سند استراتژي حزب مشاركت منتشر شده 
راهبرد حزب مشاركت در يك موضع  6.در بند ت براي مثالموهن و بي پايه است 

به بهانه  "قوانين موضوعه "حزب با هميشگي كردن ": عجيب و ضد ديني آمده است
  . "ريعت مخالف است مبتني بودن آنها بر احكام ش

اين موضع حزب مشاركت به شكل آشكار در صدد مخدوش نمودن حاكميت 
امام  1360مگر جبهه ملي منحله كه در سال . احكام شرع در شئون كشور اسالمي است

  جز اين گفته بود؟ "امروز جبهه ملي مرتد است ": فرمودند) ره(
ي اعالم ارتداد جبهه ملي به آن برا) ره(همانگونه كه مستحضريد تنها سندي كه امام

  . استناد نمودند عبارتي شبيه همين موضع حزب مشاركت بود

www.ourpresident.ir


w
w

w
.ourpresident.ir

 117

اگر اين عبارت و آنچه در اين مختصر از بخشهايي از سند راهبردي حزب مشاركت 
به آن استناد شد مقاله اي از يك نفر يا يك سخنراني يا گزارشي در مطبوعات بود، مي 

اص احساسي يا رواني نوشته شده است اما وقتي جمع شد احتمال داد در شرايط خ
متفكران يك حزب در يك دوره طوالني، جلسات و مباحثات و با كمك گرفتن 
همفكران غيرحزبي خود، به چنين جمعبندي سراسر انحرافي رسيده اند و آنرا در يك 

وان ت ميفضاي متعارف به تصويب جمع بزرگ كنگره خود رسانده اند چه توجيهي 
  اي آن پيدا كرد؟ بر

رسد  كافي بنظر مي روشن شدن ماهيت اين حزبگر چه براي تصميم  آمدآنچه 
لكن به چند مورد ديگر كه در روشن شدن ماهيت انحرافي اين حزب  مفيد خواهد بود 

   :خواهد شداشاره مختصري 
  تئوريزه كردن خيانت به ملت ايران 

وضع رسمي استراتژيك خود حزب مشاركت در يك اقدام عجيب و باورنكردني م
را كه هيچ عنواني جز خيانت به ميهن عزيزمان ايران و باز كردن راه براي نفوذ و تسلط 

د تا كن ميالزامات گام اول راهبرد اينگونه مكتوب  4وان داد در بند ت ميبيگانگان به آن ن
  . لكه ننگ ابدي براي همه كساني باشد كه به چنين نگرشي روي آورده اند

د كن ميحاكميت بتواند از بحرانهايي كه كل سيستم را تهديد  ساالر مردمبخش  -4 "
   "زني بيشتر استفاده نمايد  ي و چانهساالر مردمبه نفع تثبيت 

در طول تاريخ آنچه در هنجارهاي حزبي و سياسي در اغلب كشورهاي جهان حاكم 
د شو ميكشور تهديد بوده و هست هنجار غالب اينست كه هر گاه تماميت نظام سياسي 

يعني شرايط جنگ و تجاوز بيگانگان، تهديدات و تحريم هاي سنگين خارجي حوادث 
وبالياي سنگين طبيعي، كودتا و نظاير آن احزاب مخالف و حتي معارض با يكديگر 

ند تا بحران كن ميشوند و اختالفات را كنار مي گذارند و وحدت ملي را حفظ  متحد مي
  . گذارندرا به شرايط بعد از بحران وا ميرد شود و اختالفات 

اين نه تنها يك هنجار سياسي بلكه يك واكنش طبيعي انساني و فطري در هر انسان 
اي تهديد شود و مورد تجاوزي واقع شود، اعضاي هرگاه كانون خانواده. با وجدان است

  . كنندل مييك خانواده اختالف را كنار مي گذارند و دعواي خودرا به بعد بحران محو
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ولي حزب مشاركت معتقد است حتي وقتي در مسند قدرت باشد و بخشي از 
حكومت را در اختيار داشته باشد هم بايد از فرصت تهديدات خارجي عليه نظام براي 

چه رسد به اينكه حزب . حل مشكالت خود با بخش ديگر حاكميت بهره گيرد
  .و ميهندرقدرت نباشد كه در اين صورت واي به حال ملت 

هر چند اغلب افراد مركزيت حزب مشاركت از چنين همانگونه كه اشاره شد، 
كتباً اظهار برائت كرده اند اما   ها يدر بازجويعبارتي كه در استراتژي حزب آمده است 

انه اين نظريه خيانت آميز صرفاً يك مفهوم نظري روي كاغذ نيست بلكه بارها تأسفم
آنچه در پي انتخابات رخ داد تنها يك .شته شده استتوسط حزب به مرحله اجرا گذا

  1.نمونه كوچك از اجرايي شدن اين نظريه است
در واكنش به برخي محتواي اين اسناد اكثر اعضاي شوراي مركزي كه در بازجويي 

از جمله سعيد حجاريان . مورد تحقيق قرار گرفته اند ابراز برائت يا ندامت نموده اند
ركت با قرائت هر كدام از جمالت انحرافي اسناد توسط عضو مركزيت حزب مشا

كارشناس پرونده، هنوز جمله به آخر نرسيده داليل انحراف و غلط بودن متن را پيش از 
د شما كه با اين شو ميوقتي از او پرسيده . كند اظهار نظر كارشناس خود بازگو مي

من همه اين انحرافات  ": گويد وضوح انحرافات را مي دانستيد چرا تصحيح نكرديد مي
حجاريان در واكنش به عبارت اين سند ."را نقد كردم ولي به نقد من ترتيب اثر ندادند 

شمارد و بعنوان نمونه چنين مي  مهم حزبي بخشهاي زيادي از آنرا كامال مردود مي
اين كه بگوييم هر زمان يك گرايش  ،جمهوري اسالمي مشروعيت داشته و دارد ،نويسد

اينكه ظرفيت نظام محدود است اشتباه است اصطالح .ده اشتباه است غالب بو
الفاظي نظير تماميت .توتاليتريسم در ايران منتفي است ،ديكتاتوري ليبرال غلط است

  . خواه، توتاليتاريسم و سلطانيسم براي ايران اشتباه است 
ي اسالمي ي جمهور ها تحجاريان اين تحليل هاي غلط را غير قابل انطباق با واقعي

مي خواند و مي گويد اين سند بيشتر با استفاده از دو كتاب آقاي بشيريه نوشته شده و 
  . "علوي تبار اين نظريات را از آنجا گرفته است

                                                 
 ومي دادگاه چهارمبه نقل از كيفرخواست عم -  1
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حسين بشيريه با پروفسور جان كين مرتبط بوده " :حجاريان در اين زمينه مي گويد
دمكراسي نوشته كه به لحاظ  و مالقاتهايي داشته است وي كتب زيادي درباره گذار به

  . "محتوايي با اهداف بنيادسوروس همنوايي دارد 
بشيريه يك فرد الئيك، آمريكا نشين و آقاي علوي تبار از  جالب اينكه حسين

متهمان نمايش كنفرانس مستهجن برلين است و جان كين رابط سرويس اطالعاتي 
تاي مخملي است حال چگونه ي كود ها هجاسوسي انگليس و از هدايت كنندگان برنام

ند شو مياين افراد تئوريسين يك حزب مدعي پيروي از بنيانگذار جمهوري اسالمي 
  . است تأملخود موضوعي در خور 

د چرا ديگران اين سند را با اين خطا ها و شو ميوقتي از آقاي حجاريان پرسيده 
نمي دانند اين اعضاي مركزي اصال % 90": انحرافات فاحش امضاء كردند؟ مي گويد

  . "متن چيست حتي يكبار هم نخوانده و به اعتماد ديگران امضاء كرده اند 
صفائي فراهاني عضو ديگر مركزيت حزب مشاركت و معاون دبير كل حزب  محسن

من عنصر سياسي نيستم و اطالعات سياسي من حتي ": درجواب همين سئوال مي گويد
اقتصادي است اين متن را به اعتماد  تخصص من امور. از متوسط هم ضعيف تر است

  . "ديگران امضاء كردم 
در ادامه مراحل تحقيق نسبت به برخي از مفاد اسناد حزبي كه خود آنرا امضاء كرده او 

و در جاي  "اگر اين متن درست تايپ شده باشد از اساس با آن مخالفم ": گويد است، مي
خودم هم وقتي اين متن را در بازداشت معني اين قسمت را نمي دانم و ": ديگر مي گويد

آقاي صفايي فراهاني سپس در . "قرائت كردم مراد از قوانين موضوعه را متوجه نشدم 
  :ي انحراف حزب اين موارد را بر مي شمارد ها هپاسخ به سئوال علل و ريش

و استماع بحث هايي كه از طريق  ها تمطالعه كتب، مقاالت درون ساي .1
 پ. شود اي پخش مي ي ماهواره ها هشبك

ي تبليغي توسط كشورهايي مثل  ها تهزينه ساليانه ميليون ها دالر براي فعالي .2
 ... آمريكا، انگليس، هلند و 

بيش از سي (ي فارسي راديويي و تلويزيوني كشورهاي فوق ها هاحداث شبك .3
 و بهره گيري از آن ) شبكه

www.ourpresident.ir


w
w

w
.ourpresident.ir

 رونده يكسال نبرد نرمپبازخواني                   
 
120

ر ايران بودند، مثل، سازگارا، ارائه اسناد مجعول و بهره گيري از افرادي كه قبالً د .4
 . ها و سعي آنان در وارونه جلوه دادن ماهيت نظام دراين شبكه... گنجي و 

ي  ها هعدم برنامه ريزي مناسب در كشور به منظور خنثي كردن اقدامات شبك .5
 . خارجي از طريق ارائه بحث هايي كه جاذبه داشته باشد

پس از تحصيل با اساتيد  ،افراد تحصيل افراد در خارج از كشور و ارتباط اين .6
خود و دسترسي به جزوات ارزيابي جديد آنان از شرايط كشور ما و متعاقب 

 . آن تاثيرپذيري
 عدم اقناع افراد از اطالعات و اخبار داخل كشور  .7
تماس و مراوده با اساتيد خارج از كشور و دريافت گزارشهاي اينترنتي  .8

راي بعضي از كشورها مثل ايران صفحه دانشگاههاي معتبر كه بعضي از آنها ب
ند و آخرين تحليل هاي خود را روي شبكه اينترنت مي كن ميمخصوص ايجاد 

واند خيلي ت ميگذارند و براي كساني كه به زبان انگليسي تسلط دارند، 
تاثيرگذار باشد چون مأخذ يك دانشگاه معتبر است و نويسنده و تحليل گر 

مضاف برآنكه اين تحليل ها مثل  ،ين الملليك فرد شناخته شده در سطح ب
كتاب طوالني نيست و يك تجزيه و تحليل دو يا سه صفحه اي است كه به 

  . واند سير فكري افراد را كامل تغيير دهدت ميظاهر تحليل دانشگاه است ولي 
رمضانزاده قائم مقام حزب مشاركت در اين زمينه ضمن ابراز برائت نسبت  عبداهللا

در مورد بعضي بخشهاي سند مذكور  ،مهمي از مفاد سند راهبردي حزببه بخشهاي 
و در جاهاي متعدد در واكنش به "اين نظريه بنظر من كامالً غلط است ": اعالم مي دارد

چنين تحليل هايي خالف مرامنامه و بيانيه موسسان ": اسناد حزب مشاركت مي گويد
من اين ": نويسد با ناباوري مي و در جاي ديگر با قرائت متن سند حزب "حزب است 

اين تخلف صريح ": نامبرده در جاي ديگري مي نويسد. "تحليل حزب را قبول ندارم 
در واكنش به بخش ديگر از  "حزبي است و غير قابل پذيرش و فاقد وجاهت است 

اين تحليل بسيار مغشوش ": سند حزب مشاركت آقاي رمضان زاده چنين مي نويسد
   ". بق بر واقعيت استناچسب و غير منط

همچون معاونت وزارت خارجه يي  ها تامين زاده كه بواسطه اشتغال در سم محسن
كه مباين با عضويت در احزاب و گروههاست و از حزب استعفا داده است ولي عمالً 
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ضمن اعالم برائت از بخشهاي . درهسته مركزي، نظريه پردازي كامال فعال بوده است
د راهبردي حزب مشاركت و اظهار بي اطالعي در پاسخ به اين عمده اي از مفاد سن

د بخشهايي از اين سند توسط شما تنظيم شده در بازجويي هاي شو ميسئوال كه گفته 
مطالب در بخشهاي اول با . جزوه حاضر جزوه بسيار بدي است": خودش آورده است

با لحن و بياني عباراتي بد و حساسيت آفرين، بدون رعايت حدود و شئونات و گاه 
بنظر من نويسندگان اين حتي قادر نبودند چنين . گزنده و ناشايست نوشته شده است

لذا بسيار عجيب است كه آنرا بعنوان جزوه . محتوايي را در مطبوعات منتشر نمايند
استراتژيك يك حزب قابل قبول دانسته اند در حاليكه به باور من حتماً يك حزب براي 

ه اي كه قرار است مواضع رسمي حزب تلقي شود بايد دقت و ادبيات چنين جزو
من ". ". هاي خيلي بيشتر از يك مقاله مطبوعاتي در نگارش آن اعمال مي كرد رعايت
شود در كنار چنين  ي اينجانب كه معموالً با رعايت نوشته مي ها هم كه نوشتتأسفواقعاً م

توجهي ها متني  ه بدليل همين  بيمطالب و عباراتي قرار گرفته و بخشي از متني است ك
   ". كامالً حساسيت برانگيز و مساله آفرين شده است

به عقيده اينجانب اين شيوه ": آقاي امين زاده در بخش ديگري چنين مي نويسد
دقتي هايي كه در اين جزوه نمود پيدا كرده است عمالً سوء تفاهم عمل و تحليل و بي

چيزي كه نه تنها راهكاري براي "، "دهدا افزايش ميها ميان احزاب و مسئولين نظام ر
ي آتي حزب  ها تآينده حزب پيش رو نگذاشته بلكه باعث دشوارتر شدن شرايط فعالي

  . "شودهم مي
پرواضح است حزبي كه راهبردش كه با صرف وقت طوالني و همفكري اعضاي 

وفادارترين  مركزي و متفكران آن حزب تدوين شده سراسر انحراف است به حدي كه
كنند و صادقانه اين  اعضاي مركزيت آن هم نسبت به محتواي آن اينگونه قضاوت مي

هاي خود را براي ادامه فعاليت از چنين حزبي صالحيت. كنند انحرافات شديد را رد مي
بويژه آنكه با به جريان انداختن وعملياتي كردن اين راهبرد در حوادث . دهد دست مي

ي زيادي بر اساس  ها هانه اسناد و بيانيتأسفدي به كشور وارد كرده و ماخير، خسارات زيا
  . همين تفكر صادركه در نتيجه مشكالت فراوان سياسي و امنيتي ايجاد نموده است

  بشيريه و منتظري بود  ،ت راهبردي ملغمه اي از آراي سروشتأمالجزوه : ريانحجا
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عيد حجاريان در دومين گفت س هم چنين چندب پس از افشاي محتويات اين جزوه،
ت راهبردي حزب مشاركت پرداخت تأمالوگوي مكتوب خوب با ايرنا به تشريح سند 

ي پي  ها تاين جزوه در شرايطي نوشته شده كه حزب مشاركت دچار شكس: و گفت
درپي در انتخابات شوراها، مجلس شوراي اسالمي و رياست جمهوري نهم شده بود و 

سط شوراي نگهبان رد شده بودند و اميدي نيز به آينده نبود لذا بسياري از اعضاي آن تو
با استفاده از بعضي منابع داخلي راجع به دموكراتيزاسيون به خصوص كتب دكتر بشيريه 

  .اين جزوه تهيه شد
ت راهبردي پيشنهاد مي كرد كه حاكميت به دو پاره تأمالحجاريان با بيان اينكه سند 
به گونه اي نوشته شده بود كه فقط در مرحله تثبيت تقسيم گردد نوشت كه جزوه 

وضعيت دوگانه باقي نمي ماند بلكه به پيشروي بخش مردم ساالر از جمله محدود 
  .كردن رهبري توصيه مي كرد

ت راهبردي الگوي انگليسي تأمالوان حدس زد كه درجزوه ت ميوي افزوده است كه 
بخش ديگري از گفت وگوي مكتوبش حجاريان در . دموكراتيزاسيون مدنظر بوده است

ت راهبردي خط سكوالريسم به وضوح تأمالد كه در چند جاي جزوه كن ميتصريح 
  .دشو ميديده 

را كه در كنگره » ت راهبرديتأمالپيش نويس «اين عضو مستعفي حزب مشاركت 
يازدهم حزب مشاركت به تصويب رسيد داراي اشكاالت قانوني دانست و تصريح 

  وه مذكور اين اهداف را تعقيب مي كرده است؛د كه جزكن مي
ايجاد دو پارگي مصنوعي درون حاكميت تحت عناوين اقتدارگرا و اصالح طلب  .1

 .و عميق تر كردن اين شكاف طي زمان
درون حاكميت و تثبيت آن جهت » دموكراسي خواه«بسيج توده اي براي پايه  .2

 .باالبردن قدرت چانه زني با طرف مقابل
) مانند حاشيه نشين ها(نبش هايي كه ذاتاً مطالبات صنفي دارند سياسي كردن ج .3

و پيوند زدن اين خرده جنبش ها براي گسترش پايگاه اجتماعي جناح به 
 .اصطالح دموكراسي خواه

اي ههزنگابخوانيد نيروهاي بيگانه در ب(ي پيراموني ها تبهره برداري از موقعي  .4
 )حساس اجتماعي مانند انتخابات
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كردن نظام با تفكيك ميان نهادهاي سازنده جمهوريت نظام و  سكوالريزه  .5
 نهادهاي سازنده اسالميت آن 

قانون  110تخفيف و كاهش اختيارات رهبري و محصور كردن در حصار اصل  .6
 1.اساسي و دوره اي كردن راي به رهبري به جاي مادام الشرايط بودن اين مقام است

  :پيشينه حزب مشاركت
سابقه اين حزب در عمل نيز شود و  ميمسئله به همين جا ختم ن بايد گفت كهالبته 

  .است تأملبسيار محل 
در جريان بحران هسته اي و فشارهاي سنگين و تحريم هاي كشورهاي سلطه گر و 
نهادهاي استعماري بين المللي كه همگي براي ايجاد بحران عليه ايران متحد شده بودند و 

دند انرژي هسته اي حق مسلم ماست و حفظ وحدت مردم ايران يكپارچه شعار مي دا
كلمه احزاب و گروهها دراين مورد بگونه اي تحسين برانگيز طمع بيگانگان به هر گونه 
شكاف داخلي را بكلي قطع كرده بود و حتي بعضي از احزاب رسماً برانداز و ضد انقالب 

ن شعار ملت ايران همراهي نيز، براي جلب افكار عمومي و اثبات ايراني بودن خودشان با اي
مي كردند تنها حزب مشاركت بود كه ساز مخالف مي زد و در صدد بود تا راهي براي نفوذ 
دشمنان سلطه گر باز كند و فضا را براي محروم شدن ملت ايران از حق مسلم انرژي هسته 

ي از نظام اي و به هدف رسيدن سلطه گران اجنبي باز كند تا شايد از طريق اين فشار، امتياز
   .بگيرد يادر قبال اين خوش خدمتي از بيگانگان جايزه اي دريافت كند

هنگامي كه مردم ايران با عزم ملي و حمايت از سياست خارجي مبتني بر اصول و 
ارزشهاي انقالب اسالمي، حق مسلم و مشروع خود را پيگيري مي كردند و نظام سلطه 

جام ملي سخت به وحشت افتادند و با بازي و بازيگران سلطه گر از اين اتحاد و انس
نمايشي اجماع عليه ايران و لبه پرتگاه جنگ سعي نمودند ملت ايران را از اهداف خود 
منحرف سازند، در اين ميان حزب مشاركت به مثابه پايگاه تكرار كننده امواج جنگ 

  . تشديد كردرواني نظام سلطه عليه ملت ايران، همگام و همصدا با آنان اين روند را 

                                                 
  15/7/1388 - كيهان -  1
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   همنوايي حزب مشاركت با دشمن
در شرايطي كه مردم هر روز براي انرژي هسته اي تظاهرات  1384اسفند  27در مورخ 

: مي كردند حزب مشاركت با تخطئه اين تظاهرات مردمي در بيانيه اي اذعان مي دارد
نيم كه با تبليغات ما براي آينده كشور شديداً بيمناك هستيم و خطر را جدي تر از آن مي دا"

   ."و استفاده از عرق ملي و تهيج احساسات پاك وطن دوستي بتوان بر آن فائق شد
شرايطي كه دشمن با چماق تهديد و زبان زور و تخريب سعي مي كرد نظام 
جمهوري اسالمي را از دنبال كردن خواسته به حق خود در موضوع هسته اي منصرف 

نان زورگو خواستار انفعال ايران در برابر سلطه گران اين حزب نيز همنوا با دشم. سازد
  . بين المللي گرديد

حزب مشاركت در بيانيه مذكوردستيابي به انرژي هسته اي در ايران را آرزويي غير 
نگراني ما را بر آن مي دارد تا مسئولين كشور ": كند قابل تحقق مي داند و تصريح مي

مان گرايي هاي غير قابل تحقق بيانديشند به فكر خود را بخواهيم تا بيش از آنكه به آر
  . "چاره اي براي رفع آالم باشند

واضح است كه اين حزب قبل از آنكه نگران سرنوشت كشور و منافع ملي باشد، 
نگران به خطر افتادن منافع قدرتهاي استكباري است كه اين چنين با دشمن همراه و 

  . و مردم به اهداف ملي و حق مسلم خود شود همگام مي گردد تا مانع از دستيابي نظام
حزب مشاركت در بيانيه موصوف پيش بيني كرده بود كه در صورت تداوم روند 

ي هسته اي حتي در  ها تفعلي بزودي شاهد آن خواهيم بود كه توقف دائمي فعالي
خواستار تسليم در  و بنابراينمقياس كوچك بين المللي بر كشور تحميل خواهد شد،

  . گرددر زياده خواهي قدرتهاي سلطه گر ميبراب
اين در حالي است كه استقامت و پايداري دولت و هوشياري مردم پيش بيني هاي 
مرعوب كننده اين حزب و تحليل هاي غلط آنان را به درستي آشكار و ماهيت وابسته 

  . آن را نمايان ساخت
اي تا جايي باال مي مواضع ضد ملي و ضد مردمي اين حزب در مسئله انرژي هسته 

گيرد كه دبير كل آن آقاي محسن ميردامادي كه رئيس وقت كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس ششم نيز بوده خواستار تسليم سريع ايران در مقابل غرب 

شرايط بين ": درج شد ابراز مي دارد 82د و در سخناني كه در مطبوعات مهرماه شو مي
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گونه اي است كه اگر ما آن را نپذيريم فشارهاي بين المللي المللي در حال حاضربه ب
  . "بر ما بطور جدي افزايش مي يابد 

  درخواست كواليي براي امضاي بدون قيد و شرط پروتكل الحاقي 
طي مقاله  82شهريور ماه ... عضو ديگر مركزيت حزب مشاركت خانم الهه كواليي در 

ه گران بين الملل مبني بر امضاي بدون قيد اي در روزنامه شرق تسليم به خواسته سلط
د و آنرا زمينه ساز ادامه فرايند اصالحات شو ميو شرط پروتكل الحاقي را خواستار 

كه اين تعبير "درداخل به مفهوم دمكراتيزه كردن اقتصاد، سياست و اجتماع مي خواند 
  . اهبرد حزب استنامبرده دقيقاً عينيت دادن به نظريه خيانت بار مكتوب شده در سند ر

  اوج خيانت به ملت ايران در موضوع انرژي هسته اي 
اوج خيانت به ملت ايران در موضوع انرژي هسته اي در سخنان آقاي احمد شيرزاد 

مجلس ششم بروز مي يابد و در شرايطي  376عضو برجسته مركزيت حزب در جلسه 
هسته اي، اقدامات خود كه آمريكا و رژيم صهيونيستي مستاصل از برخورد با ايران 

براي متقاعد كردن ساير كشورها به همراهي در صدور قطعنامه عليه ايران را شكست 
ي رسمي كشور به  ها هشيرزاد طي نطقي كه مشروح آن در روزنام. ديدند خورده مي

د تا مدرك معتبري مستند به اظهارات رسمي يك نماينده كن ميچاپ رسيده تالش 
مجلس در اختيار دشمنان ملت ايران قرار دهد و راه را براي مجلس ايران در جلسه 

ي بيشتر آمريكايي عليه ايران هموار سازد بخش كوچكي از اظهارات  ها هتصويب قطعنام
  : شرم آور نامبرده به اين شرح است

وان مثل هميشه ت مي. ي صيهونيستي نسبت داد ها هوان اين تبليغات را به رسانت مي"
. ي استكبار جهاني دانست و داد از مظلوميت جمهوري اسالمي ايران زد اه هآنها را توطئ

وان كماكان خود را محور خوبي هاي جهان پنداشت و تمام اظهارات را به دشمن ت مي
اما يك نكته بسيار ساده در اين ميان وجود دارد آنها سرنخ ها، دم خروس . منسوب كرد

آن ... را در ادعاهايشان محق جلوه مي دهد ها و مدرك و مستندات از ما دارند كه آنها
ي بلند پروازانه بي هدف  ها هپروژ -زمان كه ساده لوحانه سرخود را به زير برف كردند 

نامعقول ترين و نامتعارف ترين شيوه را براي دستيابي به فنĤوري هسته . طراحي كردند
و بررسي  ند، روزي در معرض ديدكن مياي برگزيدند و فكر نكردند كه آنچه 
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آن روز كه سايت عظيم پنجاه هزار متري طراحي . متخصصان جهاني قرار مي گيرد
كردند تا در چند متر مربع از يك گوشه آن چند دستگاه كوچك نصب كنند، فكر 
نكردند كه اگر از اين چاه آب فناوري استراتژيك در نيايد نان تبليغات استكباري در 

روزي را مي ديدند كه عليه ما تيتر شود؛ جمهوري آري در آن روز بايد . خواهد آمد
  . "اسالمي نوزده سال دروغ گفت 

ي شوراي  ها هپيش از آن نيز درهمين راستا؛ حزب مشاركت پس از تصويب قطعنام
يي رسماً  ها هحكام و آژانس، عليه نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران با انتشار بياني

ايران را اتخاذ نموده بود و در بيانيه اي ضمن مواضع ضد امنيت ملي جمهوري اسالمي 
اينكه خواستار عمل به مفاد قطعنامه و پذيرش بدون قيد و شرط پروتكل الحاقي از 

زني غرب مبني بر  به گونه اي اظهار نظر كرده بود كه گويي اتهام. سوي ايران گرديد
ه در روزنامه شرق اين مواضع ك. تالش ايران براي دستيابي به سالح اتمي واقعيت دارد

حزب مشاركت ضمن آنكه استفاده صلح آميز از ": اعالم شد، چنين بود 17/2/82مورخ 
دانش و فناوري هسته اي را حق به رسميت شناخته شده جهاني براي ايران مي داند از 

د و آن را كامالً كن ميگروهها و نهادها به استراتژي بازدارندگي انتقاد  -نگاه برخي افراد
ي امنيت ملي كشور مي داند و در عين حال بازدارندگي سياسي را  ها هضاد با مولفدر ت

  . "بهترين شيوه دفاعي ايران در مقابله با تهديدات خارجي مي داند 
  تضعيف دستگاه ديپلماسي ايران 

به تضعيف دستگاه ديپلماسي  26/6/82ي صادره از جمله مورخ  ها هحزب در ديگر بياني
نمايي شكاف ميان مسئوالن نظام جمهوري اسالمي ايران  و ضمن برجستهايران پرداخته 

  . دشو ميتعيين روند تصميم گيري ها را خواستار 
در ادامه؛ حزب مشاركت طرحي سه فوريتي آماده ساخته تا نظام را به پذيرش قطعنامه 

ون در گزارش از فراكسي 8/6/82مطلبي كه روزنامه شرق مورخ . شوراي حكام ملزم سازد
يكي ": حزب مشاركت مجلس ششم بخش هايي از آن را فاش ساخت به اين شرح است

از محورهاي اصلي اين جلسه به اعتراض اكثريت نمايندگان حاضر در جلسه به 
عده زيادي از نمايندگان دوم خردادي ... ي از دست رفته اختصاص داشت ها تفرص

  . "لزم به پذيرش پروتكل الحاقي نمايدمعتقدند كه مجلس بايد با تصويب قانون، دولت را م
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در ) 5+1(اين موضوع كه يكي از وزراي خارجه سه كشور اروپايي عضو مذاكرات 
اگر شما هم تن به پذيرش قطعنامه "هنگام مذاكره با هيات ايراني مطرح كرده بود كه ؛ 

اري ندهيد ما خبر داريم كه مجلس شما با يك طرح سه فوريتي شما را ملزم به چنين ك
مصداق بارزي از اجرا كردن نظريه استراتژيك حزب مبني بر استفاده از ."خواهد كرد 

د براي تثبيت موقعيت خويش و از كن ميبحرانهايي كه كل سيستم سياسي را تهديد 
  . مصاديق بارز خيانتهاي انجام شده در حق ملت ايران است

  !ذلت ديپلماتيك
تياز دادن به دشمنان ملت ايران براي موضوع دل دادن به حمايت بيگانگان و ام

تسويه حساب هاي داخلي به جفاي حزب مشاركت در موضوع انرژي هسته اي 
  . دشو ميمحدود ن

عملكرد دبير كل حزب مشاركت آقاي محسن ميردامادي در دوره تصدي رياست 
دراين . كميسيون امنيت ملي مجلس ششم نمونه ديگري از اين عملكرد خائنانه است

محمد علي ابطحي رئيس دفتر و معاون پارلماني وقت رئيس جمهور در بازجويي مورد 
بي هويتي اصالح طلبان در سياست خارجي شاخص ترين ": هاي خود چنين مي نويسد

از هيچ دريوزگي براي جا انداختن خود در برابر . وجه و بارزترين خصوصيت آنها بود
ترين تقاضاها را هم داشتند حاضر به غربيها اگر ظالمانه . غرب فروگذار نمي كردند

انجام آن بودند و بدتر اينكه در مواردي پيش بيني مي كردند كه غرب چه خواسته اي 
اوج اين قضايا در مجلس . مي طلبد پيشاپيش آنها خود را هماهنگ نشان مي دادند

  . ششم بود
كميسيون سياست خارجي گويا جزئي از وزرات خارجه غرب بود كه يكسره 

بند و بار آن روز را هم مورد مالمت قرار مي داد و بقول آقاي كروبي  خارجه بي ارتوز
ند كن ميكه يكبار مي گفت كه اعضاي كميسيون خارجي مجلس با هر هيئتي كه صحبت 

در مورد خوبي روابط با آمريكا حرف مي زنند، حتي اگر آن كشور خودش ضد 
   ". آمريكايي باشد

آقاي احمد عزيزي سفير ايران در ": ين نوشته مي افزايدآقاي محمد علي ابطحي درا
آلمان مي گفت در سفر رسمي برخي اعضاء پارلمان ايران كه آقاي ميردامادي رئيس آن 
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بود به قدري ذليالنه و طوري عليه مسئوالن كشور مثل رهبري حرف مي زدند و بحث 
جلسه دچار مشكل انتخابي و انتصابي را مطرح مي كردند كه من در نوشتن گزارش 

   ". شده بودم
  عقايد انحرافي حزب مشاركت ريشه آشوب ها 

  تاجزاده و زمينه سازي براي سخنراني نماينده بنياد سوروس در ايران 
بنياد سوروس از نهادهاي پوششي سازمان سيا براي مداخله در كشورها، كه چند 

ه است براي جنابعالي كودتاي مخملي موفق و شكست خورده را تابحال راه اندازي كرد
مشاور ارشد يا به عبارتي نماينده اين بنياد در ايران فردي است . و مردم ناشناخته نيست

ايشان فرزند كارمند . به نام يحيي كيان تاجبخش، كه از متهمان حاضر در دادگاه است
 دفتر فرح ديبا همسر شاه معدوم بوده و از كودكي در انگلستان و سپس در آمريكا بزرگ
شده پس از ورود به ايران توسط آقاي مصطفي تاج زاده به دفتر ايشان در وزارت كشور 

وقتي براي سخنراني به دفتر آقاي تاج زاده دعوت شدم ": د وي مي گويدشو ميدعوت 
چون هنوز تازه به ايران آمده بودم و فارسي خوب نمي دانستم فكر كردم براي شنيدن 

 12 - 10انجام سخنراني، بدون آمادگي به آن جلسه رفتم، سخنراني دعوت شده ام نه براي 
نفر از مديران وزارت كشور هم آمدند، آقاي تاج زاده مرا باال نشاند و از من خواست 

با كمال تعجب . من با تعجب مجبور شدم سخنراني كوتاهي داشته باشم. سخنراني كنم
ند، كن مينراني مرا يادداشت ديدم آقاي تاج زاده و ساير مديران با سرعت و دقت همه سخ

از آقاي تاج زاده پرسيدم چرا اينقدر يادداشت از صحبت من بر مي داريد، ايشان گفت 
   ". مكن ميفردا همين سخنان شما را خيلي بهتر در جايي سخنراني دارم مطرح 

  به واسطه ناصر هاديان با نماينده بنياد سوروس آشنا شدم : سعيد حجاريان
يگر متهم اين جريان در خصوص نحوه ارتباط با موسسه سوروس سعيد حجاريان د

به واسطه آقاي ناصر هاديان استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران با نماينده " :مي گويد
حجاريان ."آشنا و دو مرحله نيز با وي مالقات نمودم ) كيان تاج بخش(بنياد سوروس 

مانهاي غير دولتي را در ايران فعال مي افزايد در ديدارهاي به عمل آمده قرار بود ساز
كنيم ونيز يكي از اهدافمان قدرتمند نمودن جامعه مدني بود و قرار بود از تجارب بنياد 

در جلسه اول " :وي همچنين مي افزايد.سوروس در جهت انقالب رنگي استفاده نمائيم 
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ه جاي آن آقاي تاج بخش كتاب پانتام را به من داد و من پس از تورق احساس كردم ك
در كتب درسي دانشگاهي خالي است و از او خواستم كه آن را ترجمه نمايد تا از آن 
در دروس دانشگاهي استفاده نمائيم در جلسه بعد هم قصد مطالعه در خصوص سرمايه 

  . "اجتماعي در ايران را داشت كه مقدمات آن را فراهم كرديم 
مريكا و اقامت مستمر در آنجا، رفت و آمد گسترده بعضي اعضاي مركزي حزب به آ

شركت فراوان اين اعضاء در كنفرانس هاي بين المللي تدارك ديده شده توسط 
حضور نظريه پردازان كودتاي .موسسات پوششي سازمان سيا در كشورهاي مختلف

نظير جان كين انگليسي مشهور   ها تبا دول  ها تمخملي و تحريك كنندگان تعارضات مل
ستگاه جاسوسي انگليس و هابرمارس در ايران و مالقات با بعضي به وابستگي به د

اعضاي مركزي حزب مشاركت و القائات فكري به آنان در كنار ضعف هاي اساسي در 
احزابي مانند . علوم انساني دانشگاهها كه غالباً متكي به اسناد ترجمه شده وارداتي است

خورهاي زالل اعتقادي و منابع مشاركت و مجاهدين انقالب را به بطور كامل از آبش
ي بسيار آسيب پذير ساخته است كه  ها هاصيل اسالمي بريده و از اين احزاب مجموع

  . وان با كوچكترين تغيير آنرا به جهات خطرناك سوق دادت مي
  حجاريان و مذاكره با جان كين براي انقالب مخملي در ايران 

پاسخ به اين سئوال كه تردد  آقاي سعيد حجاريان عضو مركزيت حزب مشاركت در
جان كين به ايران و مالقات با برخي احزاب در راستاي جامعه مدني چه توجيهي دارد 

اينطور فكر . قطعاً پروژه دموكراتيزه كردن ايران به سبك غربي است": پاسخ مي دهد
بل ند كه تكنيك هاي انقالب رنگي كه در بعضي جاها كارگر افتاده در ايران نيز قاكن مي

   ". پياده شدن است
در پاسخ به سئوال ديگر مبني بر اينكه آيا از تئوريهاي جان كين در راستاي انقالب 

جان كين فقط درباره فاز اول اين پروژه ": رنگين اطالع داريد آقاي حجاريان پاسخ داد
با من صحبت كرد كه همان جامعه مدني و تقويت نهادهاي آن است اينكه كسي كه سي 

ايران نبوده است و بيشتر از ايراني بودن يك آمريكايي بوده است، يكباره به  سال در
عنوان مشاور ارشد يك بنياد استعماري از راه مي رسد و در عاليترين سطح يك حزب 

  . د مسئله كوچكي نيستكن ميرسوخ فكري 
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 البته افراد مركزيت حزب مشاركت نيز مانند هر ايراني در انتخاب فكر و انديشه و
دنباله روي از هر مكتب آزاد هستند، ولي اينكه حزب و جرياني مدعي پيروي كامل از 

اي را با همين ادعا جذب كند ولي در يك تناقض  باشد و عده) ره(ي امام ها هانديش
مانند بنياد )ره(آشكار انديشه خود را از جرياناتي كامال معارض فكر و انديشه امام

  . فريبكاري و اغواگري قابل پيگرد استسوروس يا بشيريه بگيرد نوعي 
د مرتباً با انتقاد از مسئوالن عالي نظام، آه و افسوس كشيدن بخاطر دور شو ميآيا 

ناله سرداد، آنگاه زمام فكر خود را به آقاي كيان تاجبخش كه ) ره(شدن آنان از مرام امام
   ندارد سپرد؟) ره(كوچكترين تناسب و تقارني با انديشه امام خميني

نكته قابل توجه آن كه تاجبخش چند روز پس از بازداشت به كارشناس پرونده 
خود اظهار مي دارد من تا به حال كلمه اهللا را بر زبانم جاري نكرده بودم و از گفتن اين 
كلمه احساس عجيبي براي من دست مي دهد، آنگاه با ابراز عالقه از بازجوي خود 

عدا از روي كاغذ نمازش را مي خواند، چگونه طهارت و نماز مي آموزد و ظاهرا ب
اعضاي مركزيت حزبي كه ادعاي فرهيختگي دارند القائات فكري و ايدئولوژيك فرد 
ناآشنا با همه مباني و ارزشهاي اسالمي و يا فرد ديگري راكه قبال نام برده شد مي 

ر ابعاد بين پذيرند، ولي در مقابل پذيرش افكار برجسته ترين دانشمندان اسالمي كه د
ند و به جاي اينكه خط مشي خود را از كن ميالملل شناخته شده اند، شديداً مقاومت 

همين نوع انحرافات و . شوند رهبران ملي خود فراگيرند به چنين افرادي متمسك مي
واگرايي نسبت به انديشه خودي و وابستگي به فكر غربي وارداتي، منشاء خطاهاي 

ي قابل اعتناء نخبگان در مقابل همه  ها تقرار گرفتن ظرفيجبران ناپذير ميداني و 
  . ي نظام و زمينه ساز شكل گيري آشوب ها و تمردهاست ها تاصال

سطح نشست و برخاستهاي مفصل و بيش از اندازه سران حزبي با سفرا و نمايندگان 
 كشورهاي بيگانه كه پيش از اين در تاريخ احزاب مستقل ايران به هيچ وجه مرسوم
نبوده است، و تماس هاي گسترده عناصر مرموز و وابسته به سرويس هاي اطالعاتي 

  . بيگانه، باعناصر مهم وتشكيالتي اين احزاب با استنادات كافي مشهود است
از ديگر علل انحراف حزب مشاركت ارتباط پيوسته و مستمر عناصر اصلي و تاثير 

دي و خط گيري و تاثير پذيري گذار حزب با جريان منحرف و آمريكايي نهضت آزا
  . حزب از اين جريان منحرف است
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احزاب و تشكلهاي موجود در جهان غالبا هدفي متعالي را براي خود برمي گزينند 
انه حزب مشاركت در سند رسمي و كتبي خود در موضعي عجيب هدف همه تأسفاما م

 :تن سند اينچنين استم.دكن ميي خود را دستيابي به قدرت عنوان  ها هاقدامات و انديش
يي كه قبل و بعد از هر  ها هت و انديشتأمالاقداماتي كه يك حزب انجام مي دهد و "

 د همگي با اين هدف صورت مي گيرند كه امكان و زمينه دستيابي به قدرت،كن مياقدام 
  . "سهيم شدن در آن و تاثير گذاري نظام يافته برآن را فراهم آورند 

ري كه نه تنها هيچ سنخيتي با يك تشكل اسالمي ندارد بلكه اين نظريه و هدف گذا
هم از انديشه لبيشتر م. حتي با هدف تشكل سوسياليستي و ليبراليستي هم مغاير است
گرا تنها وسيله محسوب  ماكياولي است و رسيدن به قدرت كه در همه تشكل هاي تعالي

اين جمله سند حزبي براي حزب مشاركت هدف است و اين واقعيت تنها در .شودمي
د كه تصور كنيم اشتباهي رخ داده است بلكه بخش اعظم مباحث دروني شو ميخالصه ن

حزبي و ترجيع بند مباحث اغلب جلسات مركزيت حزب، چگونگي رسيدن به قدرت 
  . است نتيجه اين تفكر جز در گيري وتنش دائمي چيز ديگري نيست

د از مسير هاي متعارف سياسي و ي خو ها هاين حزب بجاي پيگيري اصولي خواست
قانوني، بر استفاده ابزاري از مردم و هواداران براي تحميل اراده خود به مقامات و 

تنها مربوط به .ي قانوني كشور تاكيددارد و اين مساله صرفا يك شعار نيست ها هدستگا
بلكه اين حزب معتقد است حتي . دوراني كه حزب در دولت حضور ندارد، نيست

يكه دولت را در اختيار داشته باشد مي بايد از فشار هاي توده اي براي تحميل زمان
در بند سه گام سند راهبرد حزب .خواست خود به ساير بخش هاي حاكميت بهره گيرد 

بخش مردم ساالري حاكميت در بهره گيري از فشارهاي توده اي براي ": آمده است
  . "اي پيدا كند رسيدن به سازشِ، استقالل عمل قابل مالحظه

اين نظريه ناهنجار و منافقانه كه بازي همزمان در دو نقش دولت حاكم و نيروي 
معارض است و حاكي از كنار گذاشتن اخالق انساني در عرصه سياسي است و طرح 

نافرماني "، "انسداد سياسي"، "حاكميت دوگانه"، "خروج از حاكميت"راهبردهايي مانند 
توسط جرياني كه دولت حاكم و مجلس را توامان در اختيار  "مقاومت فعال"و  "مدني

پيش از اين نيز بارها از سوي حزب به . وان ناميدت ميداشت آنرا چيزي جز نفاق ن
مرحله اجرا گذاشته شد و حتي در سالهايي كه دولت برآمده از ديدگاههاي حزب 
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و غير قانوني  مذكور بر سر كار بوده است با راه اندازي تجمعات خياباني ناآرام
نمونه ديگر آن جريان تحصن در  .خسارات جاني، مالي و حيثيتي را موجب گرديد

مجلس ششم بود كه حزب تالش فراواني براي به صحنه كشاندن مردم براي مقابله با 
  . تصميمات قانوني نهادهاي مسئول كرد كه با بي اعتنايي مردم به جايي نرسيد

شتوانه مردمي بود و هواداران زيادي نداشت تا با از آنجا كه حزب مشاركت فاقد پ
به صحنه آوردن آنها به قول خودش فشار توده اي به نظام وارد آورد، انتخابات را كه 
در آن احساسات هواداران به اوج خود مي رسد براي به صحنه آوردن مردم بهترين 

  . موقعيت تشخيص داد
  

  انقالب مجاهدين نقش
يس رفتاري دوگانه از خود نشان داده به گونه اي كه از سويي مدعي اين سازمان از بدو تأس

خط امام و مجاهدت در راه اسالم و انقالب است و از ديگر سو عملكردي متضاد با خط 
  . شوداينك برخي از اين موارد مستنداً توضيح داده مي. امام، انقالب و اسالم دارد

   نظام اركان تضعيف - 1
دشمنان انقالب در تضعيف اركان نظام مقدس جمهوري سازمان مجاهدين همسو با 

  . يي اشاره مي گردد ها هاسالمي نقش محوري داشته است كه در ذيل به نمون
ي زنجيره اي سرگشاده به مقام معظم رهبري با هدف تضعيف  ها هانتشار نام* 

جايگاه رفيع واليت و به چالش كشيدن اصل واليت فقيه به ويژه با محوريت آقاي 
ي مذكور معروف به نامه جام زهر كه تعداد  ها ههزاد نبوي تا جائي كه در يكي از نامب

نفر از فعاالن سياسي از جمله اعضاء سازمان آن را امضاء نموده اند وقيحانه از  127
  . د تا مانند امام جام زهر بنوشدشو ميرهبر معظم انقالب خواسته 

جلسات محفلي اعضاء اصلي سازمان طبق گزارش هاي موثق منابع اطالعاتي از * 
سخن از تمركز حمالت روي واليت فقيه به ميان مي آيد اما در آشكار با استفاده از 
عبارات مبهم بروز مي يابد عباراتي مانند اقتدارگرايان حاكم، محدود و پاسخگو كردن 

  ... قدرت، يكه ساالري، استبداد طلب و
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ويل مسئولين نظام به ويژه رهبري به رأي گيري در شاخه اصفهان مبني بر تح* 
  آمريكا به بهانه جلوگيري از حمله نظامي آمريكا به ايران

  حمله به شوراي نگهبان  - 2
يكي از اقدامات ثابت سازمان به ويژه در ايام انتخابات حمله به شوراي نگهبان و 

بدون   ها تايراد افتراء و تهمت مبني بر اعمال گرايشات حزبي در تأييد يا ردصالحي
  .ارائه سند و مدركي مستدل مي باشد

  حمله به ديگر نهادهاي انقالبي  - 3
ي دائمي سازمان مجاهدين حمله به نهادهاي انقالبي از جمله سپاه  ها هيكي ديگر از روي

و بسيج مي باشد كه باز هم بدون ارائه مدركي اين نهادهاي مقدس را متهم به دخالت در 
ده از عبارت حزب پادگاني اذهان عمومي را نسبت به نمايد و با استفا انتخابات مي

  . مشروعيت و سالمت انتخابات و جايگاه واالي نهادهاي مذكور مشوش مي سازد

  مستمسك سازي براي دشمنان  - 4
بررسي عملكرد سازمان و برخي از اعضاء اصلي آن از جمله آقاي بهزاد نبوي نشان 

اي تخطئه نظام مقدس جمهوري اسالمي مي دهد كه هرگاه دشمنان نياز به بهانه اي بر
. يي كه اين خواسته دشمن را عملي كردند سازمان مي باشد ها هداشته اند از جمله گرو

  : وان به موارد ذيل اشاره نمودت ميدر همين رابطه 
  طرح مذاكره و برقراري ارتباط با آمريكايي ها بدون اجازه از هيچ كس توسط

ي جدي با اصول نظام از  ها تا هدف ابراز مخالفآقاي بهزاد نبوي، اين اقدام ب
  . درون حاكميت صورت گرفت

  مخالفت با ادامه غني سازي اورانيوم با تكرار ادعاي بيگانگان مبني بر بيشتر بودن
  هزينه آن از فايده آن توسط آقاي بهزاد نبوي 

 سپتامبر  11 پيشنهاد ائتالف با طالبان هنگام حمله آمريكا به افغانستان بعد از حوادث  
  صحه گذاشتن بر ادعاي دشمنان مبني بر نقض حقوق بشر در ايران  
 ي انتخاباتي داخلي  ها تزدايي از حمايت و دخالت بيگانگان در رقابسازي و قبحعادي  
  القاء وجود استبداد در ايران  
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  تبرئه دشمن نسبت به عملكرد خصمانه آن با ادعاي اينكه عده اي درداخل
  . ندكن ميريك دشمنان را تح

  حمله به مقدسات و مباني اعتقادي شيعه  - 5
ي سازمان مجاهدين تخطئه ارزشهاي ديني و مباني اعتقادي  ها هيكي ديگر از شاخص

شم آغاجري به مرجعيت، روحانيت و مردم  ها تشيعه است كه مهمترين نمونه آن اهان
ياري از علماء و مذهبي در سخنراني جنجال برانگيزش در شهر همدان مي باشد كه بس

فعاالن سياسي خوشنام و با سابقه اين سازمان را سازماني منحرف و نفاق آلود دانسته 
وان به نامه تاريخي ت مياز جمله مهمترين واكنش ها . كه قصد انحراف جوانان را دارد

همچنين . مرحوم آيت اهللا مشكيني اشاره نمود كه اين سازمان را نامشروع خواندند
دي پيش از آن اين سازمان را منافق و خطرناك تر از منافقين معروف به شهيد الجور

  . ي آنان هشدار داد ها تسركردگي مسعود رجوي دانست و نسبت به خيان
اند در  در تأييد تحليل كساني كه اين سازمان را جريان نفاق، خطرناك مي دانسته

  . دشو مياينجا به نمونه اي اشاره 
طعنامه پاياني كنگره دوازدهم كه به قلم محسن آرمين تقرير بهزاد نبوي در اصالح ق

برادر آرمين، با سالم اوال صفحات ":شده در هامش بيانيه خطاب به آرمين مي نويسد
... اول خيلي لحن اپوزيسيوني دارد، همه اين حرفها را همراه با دفاع از انقالب، امام و 

  ".وان زدت مي
ق آلود اين جريان است كه با نقاب خط امام و جمله فوق كامال گوياي ماهيت نفا

  . چيني بر عليه انقالب اسالمي و كشور است قصد فريب مردم و توطئه... انقالب و 
  درون نظاممروري مجدد بر نقش برخي از احزاب و فعاالن سياسي 

وان نقش برخي از احزاب مانند مشاركت، ت ميبا توجه به آنچه كه تاكنون گفته شد 
جاهدين و كارگزاران را در زمينه سازي و اجراء كودتاي مخملي در ايران در سازمان م

  .محورهاي ذيل تبيين نمود
بررسي عملكرد چند ساله احزاب فوق اعم از اعالم مواضع در مسائل مختلف   .1

با سياه نمايي و  عموماًو سخنراني اعضاء كه   ها هملي و فراملي از طريق بياني
 .ه بوده استتشويش اذهان عمومي همرا
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 اخذ تصميمات محرمانه براي براندازي نظام در جلسات حزبي و محفلي .2
ارتباط مستمر و معنادار با بنيادها و موسسات كه در زمينه كودتاي مخملي  .3

 .فعاليت دارند
ها، گسترش و شبكه  NGOي مالي خارجي در راه اندازي  ها تجلب حماي .4

 ملي به عنوان لشگر پياده نظامسازي آنها با هدف به كارگيري در كودتاي مخ
تالش براي تحقق حاكميت دوگانه و چند صدايي در كشور با هدف ايجاد  .5

 شكاف بين نخبگان و جامعه
طراحي براي بهره برداري از بستر انتخابات در جهت تحقق كودتاي مخملي و  .6

 تغيير ساختار نظام
در  در يكي از جلسات مشترك بين نمايندگان چند حزب اصالح طلب كه .7

ي جلب حمايت اتحاديه  ها هپرونده سند آن موجود مي باشد در مورد بررسي را
ي سياسي داخلي به صراحت بحث مي گردد و  ها تاروپا به نفع خود در رقاب

حمايت اتحاديه اروپا از متحصنين مجلس ششم نشان مي دهد كه در جلسه 
 .فوق گزينه مذكور به تصويب رسيده است

مبني بر تشكيل جبهه ضد استبداد با حضور همه طيفهاي  پيشنهاد بهزاد نبوي .8
 اپوزيسيون

ي  ها هالقاي غيردموكراتيك بودن نظام كه به صورت ترجيع بند اظهارات و بياني .9
 .احزاب مذكور و اعضاء آن نمايان مي باشد

بنا بر اطالعات منابع موثق در يكي از جلسات سازمان مجاهدين انقالب اسالمي  .10
بين كليه اعضاء نظرسنجي مي گردد كه در صورت حمله  شاخه اصفهان در

آمريكا به ايران آيا رهبر جمهوري اسالمي را تسليم مهاجمين كنيم يا نه و اين 
اقداماتي در اين سطح را جز با هماهنگي   ها هدر حالي است كه هيچ يك از شاخ

 .مركزيت انجام نمي دهند
اك صورت مي پذيرد و يكي از در حزب مشاركت نيز اقدام مشابهي در شاخه ار .11

مسئولين شاخه طي سخناني اظهار مي دارد در صورت حمله آمريكا به ايران با 
 .دستان خودمان مسئولين جمهوري اسالمي را اعدام خواهيم نمود
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اظهارات و مواضع ضد ديني اعضاء سازمان طي سالهاي گذشته كه اسناد آن  .12
اهللا مشكيني رحمه اهللا عليه اين موجود مي باشد به حدي رسيد كه مرحوم آيت 
 .سازمان را نامشروع و باعث انحراف جوانان خواند

 ي ها هآوري امضاء براي نامشكن و محوريت در جمعي ساختار ها هصدور بياني .13
سرگشاده به مسئولين نظام به ويژه به رهبر معظم انقالب اسالمي كه در يكي 

براي مصلحت  ام جام زهر راـد امـنخواهند مانه ميـاز معظم ل  ها هاين نام از
 .نظام بنوشند

تشكيالتي خود كه براي  -حزب مشاركت در سند تعامالت راهبردي سياسي .14
تهيه نموده پرده از منويات خود براي تغيير ماهوي  1387دوره پنج ساله در پاييز 

هر چند كه نويسندگان اين سند سعي . دارد نظام مقدس جمهوري اسالمي برمي
ند نيت واقعي خود كه حاكميت سكوالريسم در كشور است را در لفافه نموده ا

ي و دموكراسي بپوشانند اما در بخش هايي ساالر مردماصطالحاتي مانند 
اين سند  4بند  8نتوانسته اند واقعيت خويش را بپوشانند از جمله در صفحه 

تم حاكميت بتواند از بحرانهايي كه كل سيس ساالر مردمبخش ": آمده است
ي و چانه زني بيشتر استفاده ساالر مردمد به نفع تثبيت كن ميسياسي را تهديد 

البته سراسر محتواي سند فوق حاكي ازآن است كه حزب مشاركت،  ". نمايد
داند و با اين مي ساالر مردمنظام جمهوري اسالمي را نظامي اسبتدادي و غير

واست خود برنامه ريزي فرضيه قصد تغيير ماهوي آن را دارد و براي تحقق خ
 نموده است و استفاده از عبارات آزادسازي اقتصادي و آزادسازي سياسي دقيقاً

 .با همين نگاه صورت گرفته است

در مرحله نخست حضور در نهادهاي ": اين سند آمده است 6در صفحه  .15
رياست جمهوري، مجلس شوراي اسالمي و شوراهاي شهر و روستا و در 

رگان نهادهاي مناسب تري براي حضور طرفداران مرحله بعد مجلس خب
 ". ي مي باشندساالر مردم

البته تهيه كنندگان اين سند كه به امضاء دبيركل و مهر حزب نيز منقّش است  .16
بالفاصله در سطر بعد پا را فراتر نهاده و اين تغيير را به كل نظام قابل تسري 

 . سكوالريسمداند و اين يعني تغيير ماهوي نظام به نظامي مي
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آقاي خاتمي در دوره رياست جمهوري خود در يكي از جلسات شوراي عالي  .17
و اين تفكر  "گريزي از سكوالريسم نيست"د كن ميانقالب فرهنگي تصريح 

متأثر از تصميم سازي شبه علمي دفتر مطالعات استراتژيك نهاد رياست 
است جمهوري به رياست آقاي تاجيك عضو شوراي مركزي حزب مشاركت 

طي مقاالتي سفارشي در نشريه راهبرد اين استنتاج غيرعلمي را القاء و به رويت 
در آينده نزديك احدي را ياراي مقاومت در برابر "ساند كه ر ميآقاي خاتمي 

سكوالريسم نيست و بايد خود به نحو شايسته به اين سرنوشت محتوم بشر تن 
يز با همين هدف صورت مي ن 81دهيم و دعوت از هابرماس به ايران در سال 

اي محرمانه در منزل آقاي كديور كه با حضور افرادي مانند  پذيرد و در جلسه
حجاريان و محمد مجتهد شبستري تشكيل گرديد به دقت روند سكوالريزاسيون 

 .گيرد و راهكارهاي جديد ارائه مي گردد در ايران مورد بحث و بررسي قرار مي
ي به كشور خود باز مي گردد كه در رايزني هاي آقاي يورگن هابرماس در حال

طلبان براي استقرار حكومت سكوالر در ايران مطمئن  خود از اراده اصالح
و مالقات با  78همچنين سفر آقاي جان كين به ايران در سال  .گرديده بود

آقاي جان  .ي اصالح طلب نيز در همين رابطه ارزيابي مي گردد ها هبرخي از چهر
از نظريه پردازان كودتاي مخملي و عضو سرويس اطالعات خارجي كين يكي 

 .مي باشد 6انگليس ام آي 
و اما در حوادث اخير نقش محوري اعضاء حزب مشاركت، سازمان مجاهدين و  .18

حزب كارگزاران در سطح طراحي، سازماندهي و هدايت اغتشاشات و تجمعات 
 .غيرقانوني

مذكور همواره چه زماني كه در قدرت اين نتيجه را به دست مي دهد كه احزاب 
اصالحات كه دو قوه را در اختيار داشتند و چه زماني كه در قدرت   باشند مانند دوره

  .نباشند، بر روند فتنه جويي تا تغيير ماهوي نظام به نظامي سكوالر ادامه خواهند داد
  

  نقش احزاب معاند و گروهكهاي ضد انقالب
 نهضت آزادي .1
 نافقينگروهك تروريستي م .2
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 انجمن پادشاهي .3
  !گروههاي مدعي حقوق بشر .4
  

  نهضت آزادي
گروهك نهضت آزادي از حوزه ) ره(با وجود اينكه با نامه تاريخي حضرت امام 

سياسي كشور به حاشيه رانده شد و تهديدات آن عليه مباني انقالب اسالمي دورتر 
ابتداي انقالب گرديد ولي اين گروهك با پافشاري بر مواضع براندازانه خود از 

هاي گوناگون كوشيده تا ثمره خون صدها هزار شهيد  اسالمي تا كنون با فراز و نشيب
  .و جانباز را به نيستي بكشاند

تر به عرصه سياسي كشور تالش  گروهك مذكور طي دوسال گذشته با ورود فعاالنه
يران، نزد هاي مهم حاكميت جمهوري اسالمي ا نموده خود را به عنوان يكي از جايگزين

به شكلي كه در اين . هاي معاند داخلي مطرح نمايد كشورهاي خارجي و همچنين گروه
  .داشته است. . . مدت دبيركل گروهك سفرهايي به آمريكا، آلمان و

ال گذشته ـضت آزادي طي دو سـات نهـا و اقدامـه ع گيريـوضـرخي مـذيالً به ب
  :گردد اشاره مي

رئيس (سه ماهه آقاي ابراهيم يزدي  مواضع نهضت آزادي پس از سفر -1
شكل ) 5/3/87لغايت  30/11/86از( به آمريكا ) تشكيالت غير قانوني گروهك

تند تري به خود گرفته به گونه اي كه پس از سالها در جلسات دفتر سياسي 
مسالمت آميزي "مطرح و با قيد  "استراتژي براندازي نظام "گروهك، به صراحت 

 .شود باشد، تصويب مي كند و همانا براندازي نرم مي فه ميكه يزدي به آن اضا "
آقاي يزدي پس از بازگشت از آمريكا با جسارت و گزافه گويي اركان اصلي  -2

را با هدف هنجار  "واليت فقيه "نظام را هدف قرار داده و استراتژي حمله به 
 وي در مصاحبه اي در. شكني از مقدسات نظام، در دستور كارخود قرار داد

االن زمان آن است كه  ": با سايت خبري روز عنوان نمود 23/3/87مورخه 
ما . عملكرد نظام مبتني بر نظام واليت فقيه را مورد ارزيابي قرار بدهيم

 .معتقديم كه مشكل اساسي ايران در سيستم واليت فقيه است
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سازمان مجاهدين انقالب از سران گروهك نهضت آزادي براي 1387در مرداد سال
ركت و سخنراني در كنگره دوازدهم خود دعوت كرد وآقاي ابراهيم يزدي در جلسه ش

بنده به كنگره دعوت شده بودم ": هفتگي تشكيالتي خود دراين خصوص اظهار داشت
و پيام هم دادم و در جلسه نيز قرائت شد و بايد ما از گذشته درس بگيريم تا بتوانيم در 

 ."پيشبرد اصالحات موفق باشيم
ابراهيم يزدي درخصوص پيوند مشترك بين نهضت آزادي با سازمان مجاهدين  آقاي

هاي سياسي آرام آرام به  ما از اينكه گروه ...": انقالب و حزب مشاركت گفته است
سال پيش مرزبندي خودي و  10هايي كه  شوند خوشحاليم؛ گروه گرايي نزديك مي واقع

ها  اند كه اين مرزبندي نتيجه رسيدهغيرخودي را ابداع كرده بودند امروز به اين 
زماني بود كه مجاهدين . . . سال پيش متفاوتند 10كارگزاران امروز با . بينانه نيست واقع

اما در كنگره . انقالب اسالمي در وضعيتي نبودند كه بتوانند با نهضت آزادي بنشينند
 ."امسال ما را دعوت كردند و ما هم شركت كرديم

به كنگره حزب مشاركت نيز، فعاليت نهادمند سياسي، رشد و  اين گروهك در پيام
خواهي در كشور  توسعه احزاب و سازمانهاي سياسي را الزمه تقويت فرآيند دمكراسي

خواهان تنها زماني  هاي چند اليه و پيچيده تماميت طرح... "دانسته و عنوان نمود 
مفاهمه در شكل  توانند موفق باشند كه احزاب سياسي امكان گفت و گو و مي

 ."...همكاريهاي جمعي نداشته باشند
رئيس دفتر سياسي نهضت (شاخه جوانان حزب مشاركت نيز از محمد توسلي 

توسلي در سال . دعوت نمود كه در سالن اجتماعات آن حزب سخنراني نمايد) آزادي
به طور مثال روي . بايد روي جريانات سياسي بيشتر كار شود... ": گفته بود 86
 ."تواند با گستردگي تأثيرگذار باشد گذاري كرد كه مي شاركت بايد سرمايهم

با  86در يكي از جلسات هم انديشي جريانات اپوزيسيون كه آذرماه سال  -3
ميزباني گروهك نهضت آزادي وحضور نمايندگاني از گروهك غيرقانوني 
 ادوار تحكيم وحدت، دفترتحكيم، متنفذين ضدانقالب، عناصر شاخص سياسي

برگزار گرديده بود، بر اين موضوع تاكيد ... ) نظير؛ عبداهللا نوري، انصاري راد و
احمدي نژاد نبوده بلكه اصل واليت ) آقاي(شده بود كه؛ مشكل امروز كشور
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همچنين در اين نشست . فقيه است و نوك حمله ما بايد به آن سمت باشد
 .نمود يام همراهبعضي از سران نظ با بايست مطرح شد كه در اين مسير مي

هاي گذشته به  گروهك نهضت آزادي در انتخابات اخير بر خالف دوره -4
صورت فعال شركت كرده و با حمايت از آقايان موسوي و كروبي انتظار خود 

 .را از اين افراد انجام تغييرات اساسي در كشور مطرح نمود
دهاي در اين راستا نهضت آزادي پس از برقراري جلساتي با مسئولين ستا -5

آقايان موسوي و كروبي ضمن انجام توافقات همكاري تعدادي از عناصر خود 
در تهران و شهرستانها را موظف به حضور در ستاد آقاي ميرحسين موسوي 

رئيس شاخه جوانان » عماد بهاور«توان به حضور  نمود كه از اين ميان مي
عدادي از آقاي موسوي اشاره نمود كه نامبرده نيز ت 88گروهك در ستاد 

 .كار گيري نموده بود عناصر عضو شاخه جوانان را در اين ستاد به
عالوه بر نهضت آزادي طيف ديگري از گروههاي ضدانقالب التقاطي ومدعي  -6

حقوق بشري با همكاري كشورهاي غربي فعاليتهايي را در راستاي بستر سازي 
 .اند جهت ايجاد و گسترش اغتشاشات پس از انتخابات داشته

  :هاي ضد انقالب در ايام رقابتهاي انتخاباتي ارات برخي از سركردگان و گروهكاظه
هاي ضد انقالب در ايام رقابتهاي انتخاباتي با القاء  برخي از سركردگان وگروهك

تقلب و وقوع كودتاي انتخاباتي سعي در بسترسازي براي اغتشاشات پس از انتخابات 
سركرده گروهك نهضت آزادي و كيوان صميمي توان به  اند كه از اين ميان مي داشته

) عضو و از عناصر موسس كميته خود خوانده دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادالنه(
  .اشاره داشت
  عماد بهاور

عماد بهاور فرزند محمد حسين، مسئول شاخه جوانان گروهك نهضت آزادي و عضو 
د تا به كن ميموريت پيدا نامبرده از سوي نهضت آزادي مأ. دفتر سياسي گروه است

و كمپين دعوت از موسوي فعال  88صورت نفوذي از سوي نهضت آزادي در ستاد 
  .شود و خطوط نهضتي ها را به اين ستاد منتقل نمايد

از جمله اقدامات وي تشكيل ستاد جوانان آقاي موسوي در ستاد قيطريه، برگزاري 
در استانها و هماهنگ نمودن  88همايش هاي سه گانه موج سوم، سازماندهي ستاد 
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ديدار  .نهضتي ها در استانها با اين ستادها و انتشار و توزيع جزوات انتخاباتي است
اعضاي شاخه جوانان نهضت آزادي به همراه امير خرم از اعضاي شوراي مركزي 

نهضت آزادي با قربان بهزاديان نژاد مسئول ستاد انتخاباتي موسوي در راستاي همكاري 
  .است گرفته صورت نگي نهضتي ها با ستاد موسوي، با هماهنگي متهم مزبورو هماه

وي در راستاي كار تبليغي هماهنگ و در يك اقدام تشكيالتي اقدام به تهيه فيلم 
د اين فيلم ها در كن ميتبليغاتي در حمايت از موسوي و كروبي با آرم نهضت آزادي 

  .دشو مير و توزيع تيراژ باال و حمايت مالي فردي ناشناس منتش
و   ها هيي در روزنام ها همتهم مزبور با اظهارات كذب و با درج مقاالت و مصاحب

ي خبري اقدام به سياه نمايي ازاوضاع جاري كشور، تخريب اقدامات نظام،  ها تساي
تشويش اذهان عمومي، ايراد افترا به مسئوالن برگزار كننده انتخابات و گسترش فضاي 

در جامعه از طريق تكرار ادعاهاي واهي درخصوص عملكرد نظام يأس و نوميدي 
  .نموده است

همچنين نقش فعالي در راه اندازي تلويزيوني اينترنتي موج در ستاد قيطريه در  او
، ترويج افكار  ها تي خود را از اين فعالي ها هوي علل و انگيز .ايام انتخابات داشته است

هوري اسالمي ايران و به قدرت رساندن سكوالريستي و تضعيف نظام مقدس جم
  .گروهك نهضت آزادي عنوان كرده است

  منافقين
گروهك تروريستي منافقين قبل از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري همچون 

دليل عناد با نظام مقدس اسالمي و عدم شناخت اوضاع داخل كشور،  سنوات گذشته به
فاحشي گرديده گروهك مزبور پيش از  هاي خود دچار اشتباه بار ديگر در تحليل

هاي انتخاباتي آقايان ميرحسين موسوي و  برگزاري انتخابات، با تالش فراوان در ستاد
هايي را جهت سازماندهي از  ريزي همچنين از ماهها قبل برنامه 1كروبي نفوذ نمودند،

زدها هاي انتخاباتي و تشديد اختالفات ميان هواداران نام اعتراضات صنفي رقابت
درصدي مردم فهيم ايران اسالمي در  85طراحي كرده بودند كه با شركت غرور آفرين 

  .هاي منافقين در انتخابات نقش بر آب شد ها و برنامه انتخابات، تمام نقشه
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هاي آموزش ديده  گيري از همه توان خود و اعزام تيم عناصر گروهك منافقين با بهره
دادن اعتراضات به سمت اقدامات خشونت  سوق  براي ايجاد اغتشاش و موج سواري و
هاي پي درپي از سوي  اين گروهك با صدور بيانيه. آميز، ايذايي و تروريستي اقدام نمودند

اي و فضاي مجازي  هاي ماهواره سركردگان خود و انتشار گسترده آن از طريق شبكه
  .ش نمودندها تال اينترنتي در جهت گسترش دامنه و استمرار اغتشاشات و آشوب

اشاره  1388تير  18خرداد و  27در اين رابطه به پيام سركردگان گروهك در تاريخ 
آرى، اكنون شما زن و مرد جنگيد و در هر كوى و برزن برمي خيزيد برمي ":گردد مي

اعالم كرده است، بايد قوياً از ابطال انتخابات ) منافق مريم رجوي(خروشيد، همچنانكه 
انتخابات آزاد بايد تحت نظر ملل متحد، بر اساس اصل . موداين رژيم استقبال ن

  1". حاكميت مردم، صورت بگيرد
تظاهرات برق آسا، در هر زمان و در هر مكان، به ويژه در نقاط ضعف و نقاط «

خالء نيروهاى سركوبگر دشمن حتى در شرايطى كه هيچگونه امكان تجمع نيست، 
توانند  نفره جوانان انقالبي مي 3اي مقاومت ه نفره و حتى هسته 5نفره،  9هاي  هسته

هاي كوچك، موتور  هسته. نيروهاي سركوب گر دشمن را تجزيه، خسته و فرسوده كنند
ها و تيمهاى جداگانه تداركات و ترابرى  هسته. محرك و راهگشاى تجمعات بزرگترند

  2». . .وش نكنيدو امداد پزشكى و ارتباطات را، تا آنجا كه برايتان امكانپذير است، فرام
همچنين گروهك مزبور به برخي از مرتبطين خود كه از قبل در اردوگاه اشرف واقع 
در عراق آموزشهاي تروريستي را گذرانده و با اهداف مشخص به داخل كشور اعزام 

ها،  ها، بانك شده بودند، دستورالعمل اقدام ايذايي و تروريستي اعم از آتش زدن اتوبوس
  .حمله به مراكز نظامي انتظامي و نيروهاي بسيج را ابالغ نمودند كيوسكهاي تلفن،

در همين راستا يكي از اصلي ترين پايگاههاي گروهك تروريستي منافقين مستقر در 
هاي ترور و اغتشاش  هدايت تيم) 00442032398487به شماره تلفن (كشور انگليس 

، و ايجاد هرج ومرج در داخلي را برعهده داشته و ضمن اعالم خط مبارزه مسلحانه
هاي تند عليه مسئولين و اركان اصلي نظام  كشور و تحريك معترضين به سر دادن شعار

وجود آمدن  اعتمادي مردم نسبت به نظام، بستر الزم را براي به اقدام نموده، و با القاء بي
                                                 

  88خرداد  27 -  1
  1388تير  18 -  2
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 شكاف ميان مسئولين و مردم فراهم كرده و از انجام هرگونه حركتي كه اين هدف را
  .محقق نمايد فرو گذار ننمايند

از مهرماه ": باشد در اين خصوص بدين قرار مي يكي از دستگيرشدگان اعترافات
شدم و در دي ماه همان ) منافقين(از طريق يكي از هواداران گروه وصل به آنها  86سال 

صورت غير قانوني توسط قاچاقچي مرتبط با گروهك عازم عراق شدم و مدت  سال به
در قرارگاه آنها آموزشهاي مختلفي از قبيل كار با كامپيوتر، اقدامات تبليغي،  سه ماه

را . . . آوري اطالعات، اقدامات ايذايي و هاي ايدئولوژي، جمع جذب نيرو، كالس
هاي محوله به داخل كشور  گذراندم و به صورت غير قانوني جهت انجام ماموريت

ت صورت گرفته توسط بنده، مبلغ يك ميليون در اين مدت آنها در ازاء اقداما. بازگشتم
ازجمله محورهاي . و چهارصد هزار تومان به حساب من و نفر مرتبطم واريز نمودند
هاي انتخاباتي و اخذ  ماموريت من در انتخابات جمع آوري اخبار و اطالعات از حوزه

بر حضور  بعد از آغاز اغتشاشات تاكيد آنان. عكس وفيلم و ارسال آن به منافقين بود
سرپل من به نام زهره از شماره  88.3.27هاي درگيري بود كه در تاريخ  من در صحنه

همه مردم ايران مشكالت شخصي : طي تماسي به من گفت 00442032398487تلفن 
االن فكر كنم وقتش  ...بايد ريشه رو زد. . . ولي ريشه مشكالت كجاست؟. . . دارند

ما آمده ايم به كمك تو، پس جنگ مسلحانه  ،. . .باشه، نبايد دست روي دست گذاشت
با دوستانت برويد يك جايي رو آتش بزنيد، جاهايي كه بسيج . . . . امروز صداي ماست

است، پنج شش تايي جمع شويد يواشكي برويد مركز اينها را آتش بزنيد بنزين ببريد 
. . . عمومي رو پرت كنيد سمتشون پمپ بنزينها را آتش بزنيد، اتوبوسهاي) كوكتل(

  1"...مردم رو بياريد پايين بعد وسط خيابون آتش بزنيد
در همين رابطه تعدادي از مرتبطين گروهك كه با هدايت منافقين جهت ايجاد 

شوند كه  آشوب و بلوا در صحنه حضور يافته بودند حين درگيريها كشته و يا زخمي مي
مصادره بخشي از اعتراضات به نفع خود منافقين نيز بنا به خصلت منافقانه خود به منظور 

  .نمايند اقدام به ايجاد نماد يادبود براي ايشان در اردوگاه اشرف مي 5/88/ 3در تاريخ 
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به ذكر است عناصر نفاق به منظور جمع آوري اطالعات داخل كشور ضمن الزم 
ارتباط  پرداخت مبالغي به صورت ماهيانه به برخي نفرات، اقدام به فريب ايشان از طريق

هاي خبري مانند خبرگزاري هما، آژانس ايران خبر،  هايي از قبيل آژانس گيري با پوشش
  .اند نموده ...هاي به اصطالح دفاع از حقوق بشر و زندانيان سياسي و همچنين كميته
هاي ضد انقالب مسلح، از گروههاي چپ كمونيستي و  هاي نظامي؛ گروهك در عرصه

طلب  انات التقاطي و منافقين كوردل و جريانات قومگراي جداييسوسياليستي گرفته تا جري
  .اند گناه را بر زمين ريخته با پشتيباني اربابان غربي خود خون هزاران نفر از مردم بي

نكته جالب توجه در خصوص گروهك منافقين آن است كه اين گروهك در يك 
هرست گروههاي مابين دول غربي و منافقين از ف حركت حساب شده و توافق في

بخشي و دادن  گردد كه اين امر در واقع اقدامي جهت مشروعيت تروريستي خارج مي
قدرت مانور به اين گروهك جهت اقدامات براندازانه در بستر انتخابات دهمين دوره 
رياست جمهوري اسالمي ايران بوده و نكته مهم در اين زمينه آن است اولين كشوري 

نموده و گروهك منافقين را از فهرست گروههاي تروريستي كه در اين راستا اقدام 
خارج نمود، كشور انگليس بود كه رد پاي اين كشور در جاي جاي اغتشاشات اخير 

  .باشد هويدا مي
( با لطف و عنايت حضرت حق و تالشهاي شبانه روزي سربازان گمنام امام زمان

باني نقش فعالي داشتند تعدادي از مرتبطين اصلي گروهك كه در آشوبهاي خيا) عج
شناسايي و دستگير گرديدند و تالش تروريستهاي منافق جهت خدشه به نظام مقدس 

  .اسالمي ناكام باقي ماند
  مزدوران وابسته

خود  اعضاي منافقين كه در حوادث پس از انتخابات بازداشت شد در اعتراقاتيكي از 
اولين اقدام جدي در سال  جذب سازمان منافقين شدم و در 1379در سال ": مي گويد

در اين سال براي بمب گذاري در يك مكان حساس در .وارد فاز نظامي شدم 1383
ي خود را در توزيع اعالميه و جمع  ها تشهر تهران مشاركت پيدا كردم و سپس فعالي

آوري و ارائه اخبار واطالعات به سازمان منافقين گسترش دادم تا اينكه در صحنه 
مأموران . شات پس از انتخابات به صورت فعاالنه اي شركت كردمتجمعات و اغتشا
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انتظامي زماني اقدام به دستگيري ام كردند كه در حال پرتاب كوكتل مولوتف به يكي از 
  ". مراكز دولتي در تهران بودم

رضا خادمي با نام مستعار حبيب فرزند عباس متهم است كه به واسطه برقراري 
تي منافقين عليه امنيت جمهوري اسالمي ايران اقدام نموده ارتباط با گروهك تروريس

متهم مزبور به صورت غيرقانوني از كشور خارج و با حضور در قرارگاه اشرف  .است
ي مختلف آموزشي نظامي و جمع آوري اخبار و اطالعات  ها هدر عراق و گذراندن دور
روهك منافقين و اعزام از ديگر اتهامات وي جذب نيرو براي گ .به كشور بازگشته است

متهم همچنين در دوران انتخابات اقدامات تبليغي متعددي به نفع . آنها به عراق است
منافقين از جمله هوا كردن بالن با عكس سركردگان گروهك منافقين و نصب تراكت و 

وي با ناصر عبدالحسيني، محمد نوري و حسين شيرمحمدي  .بيانيه درتهران نموده است
عضاي منافقين در ارتباط بوده است و اقدام به جمع آوري پنهان اخبار و از ديگر ا

گزارش هاي مربوط به اغتشاشات پس از انتخابات و حضور فعال در تجمعات 
  .غيرقانوني نموده است

عذرا سادات قاضي ميرسعيد فرزند حسن داراي سابقه محكوميت كيفري و 
به و افساد في االرض از طريق تالش اتهام وي محار .عضويت در سازمان منافقين است

و فعاليت موثر در راستاي پيشبرد اهداف گروهك تروريستي منافقين و همكاري با اين 
دستگيري متهمه در صحنه ارتكاب جرم و پس از شناسايي وي به عنوان  .سازمان است

يكي از عوامل اصلي اغتشاش توسط مأمورين امنيتي حين پرتاب كوكتل مولوتف 
در بمب گذاري تهران مشاركت داشته و در  83متهمه در سال  .رفته استصورت گ

انتخابات اخير اقدام به توزيع اعالميه به نفع گروهك تروريستي منافقين و جمع آوري 
سوابق سياسي و حزبي متهمه از  .و ارائه اخبار و اطالعات به اين گروهك كرده است

ي وسيع  ها تو فعالي 1379در سال  جمله اقرار وي به عضويت در سازمان منافقين
  .متهمه در جهت اهداف سازمان مورد اشاره محرز است

ناصح فريدي فرزند محمد، از طريق تلفن و اينترنت با گروهك منافقين وصل 
د و سپس با شركت فعال در تجمعات دانشجويي و صنفي، اقدام به تهيه و ارسال شو مي

متهم مزبور همچنين مأموريت داشته  .دكن ميعكس و فيلم و اخبار به گروهك نفاق 
است اخبار و اطالعات زندانيان گروهك نفاق را پيگيري و اين اطالعات را به 
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وي با حضور در اغتشاشات و تشويق  .ي آنان و گروهك منافقين ارسال نمايد ها هخانواد
 دانشجويان به حضور در تجمعات غيرقانوني، اطالعات اين تجمعات و آشوب ها را

متهم ضمن ارتباط گيري با خانواده زندانيان و مصاحبه  .براي منافقين ارسال مي كرده است
ارسال كرده ... با آنان، نوارهاي مصاحبه را براي سيماي آزادي، صداي آمريكا، راديو فردا و 

وي همچنين خانواده شبنم مدد زاده از اعضاي گروهك را به سرپل منافقين وصل  .است
  .كروبي حضور داشته است مهديتهم مزبور در ستاد انتخاباتي م .نموده است

مهدي شيرازي فرزند احمد از ديگر اعضاي و   اميرحسين فتوحي فرزند حسن
گروهك تروريستي منافقين است كه در جلسه سازماندهي اعضاي گروهك منافقين 

  .ندجهت دامن زدن به آشوب ها و اغتشاشات دستگير شده ا
محمد، متهم به همكاري و ارتباط داشتن با ضياء نبوي حسام سالمت فرزند 

وي همچنين ارتباط  .چاشمي از عناصر مرتبط با گروهك منافقين در داخل كشور است
نزديكي با شوراي محرومين از تحصيل دارد كه اين شورا تحت نفوذ و هدايت منافقين 

نوني پس از متهم مزبور از فعالين و محركين شركت در تجمعات غيرقا. مي باشد
انتخابات رياست جمهوري بوده است و اخبار و گزارشهاي مربوط به اغتشاشات را از 

ي بيگانه و  ها هطريق مجيد دري كه از سرپل هاي منافقين در داخل است، براي رسان
  .منافقين ارسال كرده است

  اقدام منافقين در روز عاشورا
در دستگيري اعضاي منافقين «: تگفپس از حوادث روز عاشورا معاون وزير اطالعات 

هاي منافقين اعضاي اين گروهك تروريستي در  روشن شد كه با توجه به فراخوان
كردند كه  هاي اغتشاشات حضور داشته و جريان اغتشاش را هدايت مي تمامي حوزه

است و البته عموم اغتشاشات روز  نفر آنها دستگير شده 20برهمين اساس بيش از 
  ».كردند هاي فدائي هدايت مي قين در كنار چريكعاشورا را مناف

وي با اشاره به اعترافات آنان و با توجه به اينكه اين افراد در گروهك مسلح و 
: شان محاربه است، افزود كرده و اتهام تروريستي عليه نظام اسالمي ايران فعاليت مي

هاي  افرادي با چهره سواري از اين جريان بوده و استراتژي منافقين در اين روزها موج«
  ».كردند بسته در اغتشاشات حضور داشتند كه نقش ليدري را ايفا مي
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  انجمن پادشاهي
از جمله ديگر جريانات فعال در عرصه مقابله با نظام ديني جمهوري اسالمي ايران 

 22اند كه با فروپاشي نظام ظالمانه پادشاهي در  گروههاي سلطنت طلب بوده
المللي و در رأس آن  ز با هدايت و پشتيباني نظام سلطه بينتا به امرو 1357بهمن

آمريكاي جهانخوار و صهيونيسم خون آشام به مقابله با انقالب اسالمي پرداخته و در 
اين گروهها كه سوداي بازگرداندن نظام . اند اين مسير از هيچ جنايتي كوتاهي نكرده

هاي  بهره گيري از تمام ظرفيت پرورانند با سلطنت و پادشاهي به كشور را در سر مي
رسانه اي، سياسي، نظامي و فرهنگي برگرفته از اربابان غربي شان در تالش  -تبليغي 

  .باشند براي نابودي اعتقادات ديني جامعه و جايگزيني باورهاي پوسيده شاهنشاهي مي
هاي مالي،  از جمله گروههايي كه در اين روند طي دو سال گذشته، با حمايت

انجمن "اتي، نظامي، آموزشي و رسانه اي غرب فعال گرديده، گروهكي به نام اطالع
  .باشد مي "پادشاهي

اين گروهك كه با اتخاذ استراتژي براندازي جمهوري اسالمي ايران از طريق 
اقدامات تروريستي با حمايت سرويسهاي اطالعاتي كشورهاي امريكا، انگليس و رژيم 

اي را جهت براندازي نظام مقدس  هاي گسترده هصهيونيستي تشكيل گرديده برنام
جمهوري اسالمي ايران طراحي نموده كه با لطف الهي و تالش سربازان گمنام امام 

  .ها در نطفه خفه شده و مجال تحقق نيافته است اين برنامه) عج(زمان 
سياستهاي گروه تروريستي انجمن پادشاهي جهت تحقق هدف براندازي به شرح 

  :تذيل بوده اس
هاي ماهواره اي  اي گروهك با استفاده از فضاي تلويزيون  گسترش شبكه رسانه -1

 .و اينترنت
دين زدايي از افكار و انديشه بينندگان، مستمعين و مرتبطين با هدف قرار دادن  -2

آنها در مقابل حكومت ديني و الهي جمهوري اسالمي ايران و تبديل اين افراد 
 .ي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايرانبه پياده نظام دشمن در برانداز

ارائه آموزشهاي نظامي و اطالعاتي به افراد جذب شده جهت ايجاد و ارتقاء  -3
 .توان عملياتي عليه جمهوري اسالمي ايران
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استفاده از عناصر جذب شده جهت انجام اقدامات اطالعاتي و جاسوسي در  -4
هاي  برنامه راستاي اهداف سرويسهاي اطالعاتي دشمن و همچنين اهداف و

 .گروهك
شناسايي و انجام اقدامات اطالعاتي عليه عناصر و نيروهاي طرفدار نظام  - 5

 .جهت ترور
 .طراحي جهت انجام اقدامات تروريستي -6
 ايجاد رعب و وحشت در كشور با انجام عملياتهاي تروريستي كشتار جمعي - 7

مهار با هدف گرفتن حداكثر كشته در اين عملياتها و ايجاد بحران غيرقابل 
 .در كشور

 ... .هاي سياسي و صاحبان انديشه و نظر در جامعه و  طراحي ترور شخصيت -8
گروهك انجمن پادشاهي بر اساس سياستهاي فوق الذكر در فروردين ماه سال 

اقدام به بمب گذاري و عمليات تروريستي در حسينيه حضرت سيد الشهداء  1387
داران حسيني به شهادت رسيده و بيش از نفر از عزا 14شيراز نمود كه در اين عمليات 

نفر زخمي و جانباز گرديدند، كه در ميان شهدا از افراد خردسال و بانوان نيز  200
  .وجود داشتند

پس از اين اقدام ددمنشانه كه عاملين آن توسط وزارت اطالعات شناسايي و به 
يستي و چوبه دار سپرده شدند، گروهك مزبور جهت انجام اقدامات متعدد ترور

شناسايي و ) عج(ريزي نمود كه هر بار توسط سربازان گمنام امام زمان  براندازانه برنامه
  .عوامل آن دستگير گرديدند

از جمله اقدامات گروهك موسوم به انجمن پادشاهي استفاده از فضاي انتخاباتي در 
و  جهت پي گيري اهداف براندازانه گروهك در چارچوب استراتژي امريكا، انگليس

هاي ذيل از طريق  اسرائيل در اين زمينه بوده است، كه در اين خصوص برنامه
هاي اطالعاتي دشمن و سران گروهك در دستور كار عوامل داخلي آن قرار  سرويس

  :داشته است
 .آوري اطالعات در خصوص فضاي انتخاباتي دوره دهم رياست جمهوريجمع - 1
 .نقالب اسالمي و بسيججمع آوري اطالعات در خصوص سپاه پاسداران ا -2
 .شناسايي مراكز مهم و پرجمعيت رأي گيري با هدف بمب گذاري -3
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شناسايي و انجام اقدامات الزم جهت آمادگي براي بمب گذاري و انجام اقدام  -4
تروريستي در دو مركز پرجمعيت رأي گيري حسينيه ارشاد تهران و 

 .النبي نارمك مسجد
) ع( امام زاده حضرت علي اكبرگذاري در مراكز پر جمعيت منجمله  بمب -5

 .واقع در بازار تهران) ع(چيذر و امامزاده زيد
 .گذاري در حسينيه فاطميون واقع در خيابان مجاهدين بمب -6
 .هاي شيميايي و سمي در مراكز پرجمعيت استفاده از بمب -7
 .شناسايي مراكز حساس دولتي براي بمب گذاري -8
 .شناسايي انبارهاي مهم سوخت و مواد غذايي -9

 .ريزي جهت آلوده سازي آب شرب تهران به مواد سمي بسيار قوي برنامه -10
 :هاي ذيل به اغتشاشگران جهت گسترش آشوبها ارائه آموزش -11

 هاي مبارزاتي آموزش تشكيل هسته 
 آموزش اصول حفاظت اطالعات 
 هاي دست ساز ها و نارنجك آموزش ساخت بمب 
 آموزش مقابله با پليس ضد شورش 
  تيزانيآموزش مبارزات پار 
 آموزش ساخت دستگاه شوك الكتريكي 
 هاي مقابله با آن آموزش ساخت اسپري اشك آور و روش 
 آموزش شنود و ضد شنود 
 آموزش عبور از فيلترينگ و مقابله با راههاي شناسايي در اينترنت 
 هاي مقابله با امواج پارازيت آموزش روش 
 آموزش تعقيب و مراقبت و ضد تعقيب 
 آموزش كار با اسلحه 

موارد پيش گفته حكايت از آن دارد كه گروهك تروريستي انجمن پادشاهي طي دو 
سال گذشته در مسير براندازي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران حركت نموده و 

هاي اطالعاتي دشمن  اعضاي اين گروهك با علم به موضوع در راستاي اهداف سرويس
  .اند و سركردگان گروهك قدم برداشته
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اهد موجود نشان دهنده آن است كه اين گروهك در جريان اغتشاشات همچنين شو
اي از  پس از انتخابات بر اساس طراحي دشمنان جمهوري اسالمي ايران به عنوان قطعه

پازل براندازي مخملين به عنوان يكي از بازوهاي قهري جريان برانداز براي به چالش 
هاي گسترده و غيرقابل مهار،  سازيكشيدن اقتدار نظام جمهوري اسالمي ايران بحران 

توان به طراحي و  تشجيع اغتشاشگران وارد ميدان گرديده است كه از جمله مي
، 88.3.30ريزي جهت انفجار بمب در حرم مطهر حضرت امام راحل در مورخه  برنامه

اشاره نمود كه با هشياري ماموران قبل از نزديك » بيژن عباسي«توسط فردي به نام 
  به علت انفجار به هالكت رسيد) ره(ريح مقدس امام شدن به ض

 :متهمين خارجي پرونده انجمن پادشاهي عبارتند از
وي از سركردگان گروهك بوده و در لس آنجلس آمريكا : جمشيد شارمهد -1

و تشكيالت انجمن  CIAنامبرده رابط سرويس اطالعاتي . باشد مستقر مي
 .نمايد ا ميپادشاهي بوده و نقش اصلي را در گروهك ايف

نامبرده يهودي االصل، افسر اطالعاتي موساد بوده و در : ايمانوئل آفار -2
 .كشورهاي آمريكا و اسرائيل حضور دارد

نامبرده در شهر لندن انگليس مستقر بوده و رابط گروهك با : دردانه منوچهري -3
 .باشد سرويس اطالعاتي انگلستان مي

يه سيد الشهداء شيراز براي نامبردگان الزم به ذكر است پس از واقعه انفجار حسين
قرمز اخذ و به پليس بين الملل ارائه گرديده كه  wantedتوسط دستگاه قضايي 

عليرغم اقدامات تروريستي توسط (انه پليس كشورهاي آمريكا و انگليس تأسفم
هيچ نوع همكاري در دستگيري و تحويل ) ها نامبردگان و پذيرش موضوع در رسانه

  .اند تهمتهمين نداش
 :در داخل كشور عبارتند از اعضاي اين شبكه

 محمد رضا علي زماني، فرزند اسماعيل، -1
 احمد كريمي، فرزند محمود -2
 حامد روحي نژاد، فرزند محمدرضا -3
 آرش رحماني پور، فرزند داود -4
  امير رضا عارفي، فرزند احمد -5
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سماعيل يكي از اعضاي شبكه تروريستي مذكور به نام محمدرضا علي زماني فرزند ا
مي باشد كه داراي سابقه محكوميت كيفري در جرايم كالهبرداري، جعل مهرهاي سپاه، 

  .دادگستري و قوه قضائيه است
به عراق سفر  1385فرد متهم به همراه حامد روحي نژاد و احمد كريمي در اسفند 

ئيلي ند و از اين تاريخ ارتباط سازمان يافته اي را با نيروهاي آمريكايي و اسراكن مي
  .برقرار مي نمايند

متهمان جلسات متعددي را در دهوك اربيل، منطقه ربيعه در مرز سوريه و سليمانيه 
با مقامات آمريكايي برقرار مي نمايند و با دريافت پول از آنان، جهت ادامه مأموريت 

ترور يكي از مسئوالن شهر پاوه، جمع آوري اطالعات . خود به تهران باز مي گردند
به نيروهاي بسيجي در تهران، دامن زدن به تجمعات، كارگري، تهيه بمب هاي مربوط 

قوي آتش زا، مشخص كردن اماكن سياسي و مذهبي براي ايجاد انفجار، جمع آوري 
اطالعات درباره ساختار و سازمان سپاه پاسداران انقالب اسالمي، نحوه قاچاق سالح به 

، انجام عمليات )ع(ن امام حسينكردستان عراق، جمع آوري اطالعات از پادگا
تروريستي در جريان برگزاري نماز عيد فطر در مصالي تهران و همكاري اطالعاتي 

ي  ها تاز مهمترين مأموري 1387جهت انفجار در برخي مراكز مذهبي در فروردين 
  .و تيم همراه وي بوده است نامبردهمحوله به 

دام عليه امنيت ملي و دامن زدن ي رأي گيري و اق ها هطراحي بمب گذاري در حوز
ي متهم بود كه قبل از هرگونه اقدامي توسط  ها تبه آشوب و اغتشاش از ديگر مأموري

  .نيروهاي امنيتي دستگير شده است امنيتي گرفتار شد
احمد كريمي فرزند محمود عضو ديگري از شبكه تروريستي وابسته به سرويس 

ه دو متهم ديگر يعني حامد روحي نژاد و هاي اطالعاتي آمريكايي است كه به همرا
محمدرضا علي زماني براي ديدار، توجيه و دريافت مأموريت از مقامات آمريكايي و 

  .وندر مياسرائيلي به صورت غيرقانوني از كشور خارج شده، به سليمانيه عراق 
متهم نامبرده در جريان مالقات و تماس با افسران اطالعاتي آمريكا و برقراري 

سات متعدد، آمادگي خود را براي هرگونه اقدام عليه جمهوري اسالمي ايران اعالم جل
متهم و تيم همراه، پس از دريافت پشتيباني هاي الزم از جمله پول و . مي نمايد

تجهيزات مخابراتي، جهت انجام عمليات بمب گذاري و تروريستي در اماكن دولتي، 
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ي به ويژه سپاه و بسيج و تهيه چارت مذهبي، جمع آوري اطالعات از مراكز نظام
  .ندشو ميسازماني نيروهاي مسلح وارد كشور 

ي مختلفي را جهت ايجاد آشوب  ها همتهم نامبرده به همراه ديگر اعضاي شبكه، پروژ
و ناامني در كشور در برهه برگزاري انتخابات دهم و پس از آن تدارك ديده بودند كه 

  .و عملياتهاي تروريستي دستگير شدندقبل از موفقيت در انجام انفجار 
  ورود به صحنه آشوب هاي پس از انتخابات

حامد روحي نژاد يكي ديگر از اعضاء اين شبكه تروريستي حدود يك سال و نيم 
وي در اواخر سال گذشته از سوي افسر آمريكايي رابط . در عراق اقامت داشته است

ن آمده از طريق بمب گذاري و ترور د كه به تهراكن مياطالعاتي خود مأموريت پيدا 
صحنه انتخابات ايران را ناامن و به آشوب بكشد كه قبل از موفقيت در عمليات مذكور، 

  .توسط نيروهاي امنيتي دستگير و در اين پرونده بازداشت مي باشد
  ي رأي گيري انتخابات رياست جمهوري ها هطرح بمبگذاري در حوز

ديگر اين شبكه از طريق ارتباط با فردي به نام اميررضا عارفي فرزند احمد عضو 
  .فرود فوالدوند با سرويس اطالعاتي آمريكا مرتبط بوده است

نامبرده به همراه يكي ديگر از متهمان اقدام به ساخت بمبي قوي آتش زا مي نمايد 
  .دكن ميو در چند مرحله شدت انفجار آن را در بيابانهاي اطراف تهران آزمايش 

با تهيه فيلمي از اين آزمايشات و ارسال آن به آمريكا، طرح هاي خود را نامبردگان 
چيذر، حسينيه فاطميون در ) ع(بازار، امام زاده علي اكبر) ع(براي انفجار در امامزاده زيد

خيابان مجاهدين اسالم، نصب بمب روي تانكر انتقال بنزين و برخورد آن با پمپ 
گذاري در حسينيه شهرك وليعصر و مرقد  ببنزين مقابل مجلس شوراي اسالمي، بم

  .كنند اعالم مي) ره(مطهر حضرت امام خميني
با تأييد اين طرح از افسران رابط، متهم نامبرده اقدام به طراحي ساخت بمب هاي 
قوي براي كارگذاشتن در حوزه رأي گيري حسينيه ارشاد و مسجدالنبي نارمك مي 

آن، ضمن كشته و مجروح كردن صدها رأي دهنده، نمايد تا در روز انتخابات با انفجار 
روند برگزاري انتخابات را دچار مشكل نمايند كه در نهايت پيش از هر اقدامي، متهم و 

  .ندشو ميبازداشت ) عج(تيم همراه وي توسط نيروهاي گمنام آقا امام زمان
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  !تشكل هاي مدعي حقوق بشر
ثبات سازي در كشور  ه مأموريت بيهاي فعال شده در پروژه فتنه ك تعدادي از گروهك

هاي موسوم به حقوق بشري هستند كه در  اي از گروه را همواره دنبال كرده اند مجموعه
 400هاي گذشته آغاز و پس از تصويب بودجه  قالب چند تشكل فعاليت خود را از سال

  . ميليون دالري سازمان سيا توسط كنگره، شتاب بيشتري دادند
هاي جاسوسي و براندازانه در  هاي اجتماعي براي فعاليت ششهدف اصلي اتخاذ پو

 -هاي سياسي و اجتماعي، فريب و انحراف نهادهاي امنيتي ها و گروهNGOقالب 
ست كه اين شيوه در برخي كشورها  ها هاطالعاتي از كشف و شناسايي اهداف اين شبك

  .پاسخگو بوده است
لي در كشورهايي كه در معرض اين هاي مخم هاي موفقيت پروژه انقالب يكي از راه

همين مسئله . اند، بايد در اين الگو تحليل شود نوع از حمالت و تهاجمات قرارگرفته
هايي براي مقابله با نظام جمهوري اسالمي نيز  عاملي شده است تا از چنين شيوه

غفلت از تفاوت معني دار نظام جمهوري اسالمي با الگوهاي حكومتي . گيري شود بهره
هاي همسان در برخورد با آنها، از عوامل ناكارآمدي و  گيري از روش يگر و بهرهد

در مبحث استفاده . هاي دشمن براي مقابله با جمهوري اسالمي شده است ناكامي تالش
هاي اجتماعي در معارضه با جمهوري اسالمي  هاي امنيتي پيچيده و با پوشش از سيستم

  .دهد نيز اين امر خود را نشان مي
  مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران - 1

است كه فعاليت غير  "مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران "ها،  يكي از اين مجموعه
به صورت رسمي اعالم موجوديت  85آغاز و در نوروز سال  84رسمي خود را در سال 

اين تشكل كه به صورت هرمي فعاليت خود را آغاز كرد توسط كيوان رفيعي، . كرد
د باطبي، سيدجمال حسيني، تارا نيازي و سما بهمني تأسيس شد كه پس از مدتي احم

اين مجموعه بنا بر . بهزاد مهراني جايگزين سما بهمني در هيأت مديره اين تشكل شد
ترين  اكنون يكي از برجستهنياز نهادهاي اطالعاتي و امنيتي اياالت متحده تشكيل و هم

اين . در ايران نزد آمريكاييان است حقوق بشردفاع از  ي تبليغهاي فعال در زمينه گروه
رساني حقوق بشر  ي آموزشي و اطالع ها تي فعالينمايد تا به واسطه مجموعه تالش مي
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همچنين اين . جامعه ايران نهادينه، حمايت و ابقا نمايداسراييلي را در  -آمريكايي
هاي همسوي  هاي سايبرنتيك با سازمانمجموعه با تكيه بر عنصر ارتباطات در قالب

ي نقض حقوق بشر در ايران، داخلي و بين المللي، انتشار اخبار و اطالعات در زمينه
ان نقض حقوق بشر نسبت به جلب حمايت افكار عمومي و حمايت حقوقي از قرباني

  .نمايد در ايران اقدام مي
درصد بافت تشكيالتي آن را فرقه ضاله بهاييت تشكيل  70اين مجموعه كه بيش از 

دهد توسط صادق نقاش كار و بهروز جاويد تهراني از عناصر دستگير شده در  مي
. كار خود را آغاز كرد  1384، به صورت غيررسمي در سال 1378تير  18ماجراي 

ت تشكيالتي آن مجموعه اي متشكل از شوراي مركزي، كادر مركزي، كميته چار
واحد كارگري، واحد دانشجويي، واحد زنان، واحد كودكان، واحد زندانيان (ارتباطي 

كميته  ،)الملل ي مذهبي، واحد قوميتها، واحد اصناف، واحد بين ها تسياسي، واحد اقلي
حد سخنگوي درون مرزي، واحد واحد سخنگوي برون مرزي، وا(اطالع رساني 

واحد تحقيقات (كميته پژوهشي  ،، كميته تبليغ و جذب)روابط عمومي و دبيرخانه
، كميته اجرايي )موضوعي، واحد ترجمه، واحد تحقيق وآموزش، واحد چاپ و انتشار

د اعضاي آن به شو مياست كه پيش بيني ) واحد فني و واحد اجرايي و تداركات(
  . دنفر برسن 500حدود 

انتخابات رياست جمهوري، احمد باطبي عضو شوراي مركزي  يپيش از برگزار
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران مذاكراتي را همراه با كيوان رفيعي با تني چند از 
عوامل گروهك تروريستي منافقين جهت مسلح شدن و اقدام به ترور و به آشوب 

  .كشاندن كشور داشته است
يدارهايي كه با رزيتا منطقي سخنگوي دفتر لندن انجمن باطبي همچنين در د

پادشاهي داشته است درباره نحوه عضوگيري و انجام عمليات مشترك تروريستي در 
باطبي پس از فرار از كشور، سال گذشته در ديدار  . داخل ايران مذاكراتي داشته است

هاي  ريافت كمكبا جورج بوش رئيس جمهور سابق اياالت متحده آمريكا، خواستار د
پس از اين ديدار بود كه وي به . هاي امنيتي بيشتر شده بود  مالي، اطالعاتي و حمايت

همراه تني چند از اعضاي گروهش ديدارهايي را با ريچارد پرل، ولي رضا نصر و 
  . اند ريچارد هالبروك داشته
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ر هاي ضد انقالب از كشو افراد مذكور با همكاري برخي گروهك 1387در سال 
ي اين شبكه را در آمريكا و برخي كشورهاي غربي و يكي  ها هگردند و پايگا متواري مي

از كشورهاي همسايه راه اندازي نموده و سپس از طريق فضاي مجازي، اقدام به عضو 
هاي دانشجويي،  كنند و با تمركز بر روي يكي از جريان گيري در سراسر كشور مي
  . نمايند را جذب مي» پ.م«و » ح.س« هاي عناصري از اين جريان به نام

هاي اين شبكه، در اقدامي هماهنگ از  هم زمان به منظور تسهيل و گسترش فعاليت
هاي  منافقين نيز از ليست گروه  سوي برخي از كشورهاي اروپايي، نام گروهك

هاي  اين شبكه كه برخي از اعضاي آن از پيروان يكي از فرقه. تروريستي خارج گرديد
هستند، پس از جذب افراد از طريق اينترنت، آنان را براي آموزش به مقر منافقين ضاله 

  . نمودند در عراق و ديگر كشورهاي مورد نظر منتقل مي
شبكه مذكور پس از وقوع فتنه اخير، تالش كرد ضمن شبكه سازي گسترده در 

ت پوشش و فضاي مجازي با انتشار اخبار خالف واقع و كذب، كاربران اينترنتي را تح
هاي  همچنين كميته وكال و خبرگزاري هرانا از ديگر مجموعه. تاثير خود قرار دهد

هاي برخي  باشد كه در يكي از آخرين اقدامات، عناصر اين شبكه و با حمايتمرتبط مي
هاي غير دولتي در ژنو شركت داده و  از كشورهاي اروپايي در نشست موسوم به سازمان

ه عالوه يك، به ارائه آمار و اطالعات كذب، اقدام به فضا سازي در آستانه نشست پنج ب
  . رواني عليه جمهوري اسالمي نمود

اين شبكه از طريق برخي عوامل خود، داراي ارتباطات گسترده اي با باالترين 
. باشد سطوح هيات حاكمه آمريكا است از حمايت دولت مردان آمريكا برخوردار مي

داف خود را از طريق برخي كشورهاي غربي از جمله آمريكا عوامل اصلي اين شبكه، اه
انه با جذب و سوء استفاده از تأسفهاي مياني و فعال مجموعه منتقل كرده و م به اليه

  . نمودند كاربرانه ايراني از آنان به عنوان عضو، بهره برداري مي
  :اهم اقدامات اين شبكه عبارت است از

اسوسي، به ويژه شناسايي دانشمندان ايجاد شبكه جمع آوري اطالعات ج -1
 اي كشور  هسته

شناسايي، جذب و سازماندهي ايرانيان خارج از كشور در برخي از كشورها  -2
 مانند آمريكا، كانادا، آلمان، فرانسه و تركيه 
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تهيه گزارش به منظور جريان سازي و جنگ رواني عليه نظام جمهوري  -3
هاي  هاي خارجي، سازمان  سانهاسالمي و مقدسات ديني و ارسال آن را به ر

 . و نهادهاي حقوق بشر
برگزاري تجمعات غير قانوني و تشويق به حضور در اغتشاشات پس از  -4

 انتخابات 
انتشار اخبار خالف واقع از جمله كشته شدن هفتاد و دو نفر در حوادث  -5

پس از انتخابات و دستگيري و كشته شدن سعيده پور آقايي تحت عنوان 
  .فرزند شهيد

 هاي تروريستي ريگي و انجمن پادشاهي  اي از گروهك حمايت خبري و رسانه - 6
انتقال غير قانوني متهمين و افراد مسئله دار به خارج از كشور از طريق  -7

 هاي ضد انقالب  گروهك
هاي دولتي در جهت  انجام اقدامات ايذايي و هكري و نفوذ به سرور -8

هاي  جهت ارسال به سروسدسترسي غير مجاز به اطالعات محرمانه كشور 
 . جاسوسي و تكميل بانك اطالعاتي آنان

برنامه ريزي براي اختالل در سيستم مديريت شهري و شبكه خدمات  -9
 . رساني از جمله سامانه سوخت رساني به منظور ايجاد نارضايتي مردمي

از اقدام مسلحانه عليه نظام ــراي ورود به فـيتي بـش امنـاد پوشـايج - 10
 ميجمهوري اسال

عضو سازمان سيا و از اعضاي اصلي سازمان منافقين به عنوان دبير » كيوان رفيعي«
: كند گيري اين گروه، اعتراف مي مجموعه فعاالن حقوق بشر، در تشريح روند شكل

نيروهاي امنيتي انتخاب شده   عنوان مذكور با هدف جلوگيري از ايجاد حساسيت براي
و از اين قبيل نياز به تأييد رسمي داشته و  است، چرا كه عناويني مانند سازمان

  .حساسيت برانگيز است
  :همراهي با منافقين

هايي است كه از همان ابتدا تحت اشراف  مجموعه فعالين حقوق بشر، جزء معدود گروه
هاي اطالعاتي غرب شروع به كار  عملياتي سازمان منافقين و حمايت مستقيم سرويس
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فني و مالي سازمان بهره  -هاي اطالعاتي نيز از حمايتكرده و در تداوم فعاليت خود 
اغلب اعضاي اين مجموعه با گرفتار آمدن در دام اطالعاتي سازمان منافقين . برده است

هاي حقوق  در كشورهاي اروپايي و با حمايت و هدايت سازمان، در پوشش گروه
دست آمده از اين گفتني است بر اساس اسناد به .بشري فعاليت خود را آغاز كرده اند

به عنوان بهترين شيوه به منظور فريب مراكز » هاي حقوق بشري فعاليت«گروه، پوشش 
سازمان . امنيتي كشور براي اقدامات براندازانه در دستور كار آنان قرار گرفته است

هايي از جانب سازمان سيا و موساد توانسته  منافقين با دريافت پيشنهاد چنين فعاليت
اثبات اينكه براي عناوين . مورد نظر را پس از شناسايي وارد صحنه سازداست افراد 

هايي مدعي آن هستند، جز فريب افكار عمومي و  اي كه چنين گروه انسان دوستانه
هاي براندازانه، هدفي تعريف نشده است،  انحراف اذهان و ايجاد پوشش براي فعاليت

گيري اين مجموعه با سازمان  خط بويژه زماني كه از ارتباط و. كار دشواري نيست
  .منافقين، اسناد غير قابل انكاري به دست آمده باشد

هاي مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران به صورت مستقيم و  در بررسي فعاليت
هاي به كار رفته در  شيوه. شود غير مستقيم ردپاي سازمان منافقين مشاهده مي

. ننده سبك فعاليت اين سازمان تروريستي استهاي اين مجموعه، دقيقاً تداعي ك فعاليت
گذاري اعضا، به اعتراف دبير كل آن و نيز  رعايت اصول امنيتي در تشكيل گروه و نام

تمهيدات گسترده حفاظتي در گزينش اوليه اعضا از جمله مواردي است كه در پرونده 
م چنين اموري جز كارشناسان امنيتي بر اين باورند كه انجا. خورند اين گروه به چشم مي

  .اي جاسوسي ممكن نخواهند بود هاي حرفه با دارا بودن پشتوانه فعاليت
جديدترين مطالعات حاكي از فعاليت گسترده سازمان منافقين در فضاي سايبري و 
آموزش و تدوين اصول مبارزات مجازي و براندازانه درتقابل با نظام جمهوري اسالمي 

هايي از  ده از سوي سران اين گروهك تروريستي رگههاي نوين ابالغ ش در روش. است
شود و اين نشانگر اتخاذ رويكردي جديد در  ادعاهاي مضحك حقوق بشري ديده مي

اما ارتباط مجموعه فعاالن حقوق بشر با سازمان منافقين، . هاي سازمان است فعاليت
ايم سازمان رصد اطالعاتي مركز بررسي جر. محدود به ارتباط غير مستقيم نبوده است

يافته سايبري سپاه، اسناد انكار ناپذيري را از برقراري رابطه مستقيم بين اين دو 
عالوه بر تردد مستمربه مقرسازمان منافقين در » كيوان رفيعي«. دهد مجموعه نشان مي
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اي از طريق رابطين متعدد با سازمان  گسترده  ارتباط -قرارگاه اشرف  -كشور عراق 
. هاي وي با سازمان است از مهمترين رابط» زهره«با اسم مستعار » ليالهه كما«. دارد

ها براي ارتباط و اتصال اوليه به سازمان، حضور فردي به نام  يكي از مهمترين سرپل
. در مسئوليت روابط عمومي مجموعه فعالين حقوق بشر است» سيد جمال حسيني«
به اعتراف خود، در كمپين » ساسفندريار بهار م«با نام مستعار » سيد جمال حسيني«

» دلجو«او خطاب به . پناهندگان سياسي تركيه بوده و از اعضاي سازمان منافقين است
من هوادار سازمان مجاهدين «: گويد مسئول پناهندگان سياسي سازمان ملل در تركيه مي

بار به صورت غير  2خلق بودم و يك سال با شوراي مقاومت ملي همكاري كرده ام و 
  .»ام وني وارد كشور عراق شده و به قرارگاه اشرف رفتهقان

گفتني است اسناد بيشمار مكشوفه در اين پرونده نشان از آن دارند كه ارتباط 
گسترده و ارگانيك مجموعه فعاالن حقوق بشر با سازمان منافقين به صورت مستمر و با 

  .هاي مالي مستقيم بوده است حمايت
الي سازمان منافقين به سركرده اين گروه كه از طريق هاي م تنها در بخشي از كمك

از » دالر 2000ماهيانه مبلغ «كشف شده است، » زهره«كنترل ارتباط ايميلي اين فرد با 
با اين نوع . شده است سوي سازمان به حساب وي در بانك كشاورزي واريز مي

ومين سابقه كه از محك» احمد باطبي«هاي مالي است كه اعضاي مجموعه مانند  كمك
گري گروهك تروريستي كومله  باشد در فرصت مرخصي زندان با واسطه دار امنيتي مي

شود و در موارد متعددي  به راحتي از كشور خارج و با چند مسير به امريكا منتقل مي
  .كند هاي جعلي به كشور تردد مي با هويت

اي و  ل حرفهخورد، جع نكته حائز اهميت ديگري كه در اين پرونده به چشم مي
تهيه هويت جعلي از طريق جعل . گسترده اسناد هويتي براي اعضاي گروه است

آيد كه سالها در  اي بر مي تنها از عهده تشكيالت سازمان يافته... گذرنامه و شناسنامه و
سازي جعلي در پوشش  نقش اين نوع هويت. اين زمينه فعاليت جاسوسي داشته باشد

  .نيز قابل توجه است» يكيوان رفيع«ي  ها تفعالي
  جاسوسي سازمان يافته

اند كه  اي استفاده كرده بندي شده مجموعه فعالين حقوق بشر به سهولت از اسناد طبقه
گذاري در مراكز  هاي جاسوسي گسترده و پيچيده اين گروه با هدف نمايانگر فعاليت
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اشته و به در صدر فهرست اين جرايم قرار د» اي جاسوسي هسته«. حياتي نظام است
  .هاي بسيار پيچيده انجام شده است شيوه

هاي جاسوسي عوامل نفاق در داخل كشور و نفوذ آنها در  به عبارت دقيق تر، ابزار
هاي مهم و حساس، در يك پروسه هدفمند به ياري مجموعه فعالين حقوق بشر  بخش

عاتي هاي اطال آمده تا بدين وسيله بتوانند اخبار و اطالعات مورد نظر سرويس
ذكر اين نكته نيز ضروري است . كشورهاي غربي و مجامع حقوق بشري را توليد نمايند

هاي تروريستي، عالوه بر  هاي سازمان كه مجموعه مذكور در پوشش دهي به فعاليت
هاي تروريستي نام و  با گروهك -عهده دارد  كه عامليت مستقيم آنها را بر -منافقين 

هم در ارتباط بوده و » انجمن پادشاهي«و » ك ريگيگروه«نشان دار ديگر مانند 
دفتر لندن انجمن «تماس . ديده است حمايت الزم سياسي و اطالعاتي را تدارك مي

با شخص كيوان براي پيگيري سرنوشت يكي از اعضاي ربوده شده به نام » پادشاهي
  .در راستاي اين نوع ارتباطات بوده است» فرود فوالدوند«

  بشر ي مانع نفوذ مدعيان حقوقهاي اجتماع گسل
از جمله مواردي كه در دستور كارمجموعه فعالين حقوق بشرقرار داشته است، 
تمركز بر اقشار گوناگون اجتماعي و موج سواري بر مسائل و مشكالت آنها با هدف 

هاي  به عبارتي، اين مجموعه براي نفوذ در بخش. باشد نمايي از وضعيت كشور مي سياه
اعي و تأثيرگذاري حداكثري بر اين حوزه، در طول چند سال، بعد مختلف اجتم

هاي صورت گرفته پيرامون حوزه  در بررسي. اي به فعاليت خود بخشيده است گسترده
هاي مجموعه مذكور، با اتكا به اسناد مكشوفه و اعترافات متهمين، اين مسئله  فعاليت

گوناگون در زمينه  كند كه تالشي جهت دار براي طرح مباحث خودنمايي مي
هاي وارونه ومغرضانه تحت پوشش؛ حقوق زنان، دانشجويان، كارگران،  آموزش
اين روند به طور مستقيم از سوي . هاي مذهبي در جريان بوده است ها و اقليت قوميت

هاي جاسوسي غرب، با  طرف خارجي و بر اساس راهبردهاي ديكته شده سرويس
انتشار جزوات آموزشي، تحليلي و . شده استهدف به چالش كشاندن نظام تنظيم 

خبري گوناگون در موضوعات مذكور، انجام مصاحبه با زندانيان سياسي و حتي اراذل و 
هاي اجرايي مجموعه  اوباش و متهمين مسائل اخالقي در زمره اين دسته از دستورالعمل

  .جاسوسي فوق قرار داشته است
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از آنجا كه دبير كل . ت در اين جهت استمسائل دانشجويي از مهمترين اركان فعالي
تشكيالت، خود دانشجوي اخراجي بوده و دو تن از اعضا نيز از فعالين تأثيرگذار 

يشان قرار گرفته  ها هها در رأس برنام دانشجويي هستند، طبيعتاً اين نوع از فعاليت - سياسي 
 18ل تأثيرگذار حوادث از با سابقه ترين فعالين دانشجويي و از عوام» احمد باطبي«. است

  .رود هاي اخير به شمار مي نيز از فعالين دانشجويي سال» ف.عليرضا«. تير است
ناشي از ارتباط اين مجموعه با  ي دانشجوييها البته گستره تمركز بر روي فعاليت

چرا كه سازمان از ابتداي فعاليت، عمده جذب هواداران را در ميان . باشد سازمان منافقين مي
يكي از نكات مهم كشف شده در  .جو كرده است و ان و بخصوص دانشجويان جستجوان
  .است» فعالين دانشجويي«هاي دبير كل مجموعه، ارتباطات وي با برخي از  ايميل
اي براي اشاعه اخبار  هاي اخير تالش گسترده كه در طول سال» خبرنامه اميركبير«

قدامات غير قانوني و ارائه كذب، شايعه سازي، تحريك دانشجويان به انجام ا
هاي سراسر كذب به اصطالح حقوق بشري داشته است به طور مستقيم از ناحيه  گزارش

هاي بسياري بين اين خبرنامه و  اين شبكه جاسوسي تغذيه شده ودر موارد متعدد ايميل
به عنوان سرپل گروهك نفاق و عامل سازمان جاسوسي امريكا رد و بدل » كيوان رفيعي«

هاي  است كه حاكي از ارتباط اين فرد با دو تن از دانشجويان اين دانشگاه به نامشده 
ادوار سابق «كه با نام » ادوار نيوز«همچنين سايت . باشد مي» م.احسان«و » ت. مجيد«

هاي خارجي  باشد داراي ارتباطاتي با سرپل مشغول فعاليت مي» هاي اسالمي انجمن
طالب سايت، از جمله اخبار و گزارشات را از شبكه جاسوسي مذكور بوده وبرخي م

  .كرده است طريق ايميل دريافت كرده و به سرعت در سايت مذكور منعكس مي
عالوه بر حوزه دانشجويي، مجموعه جاسوسي موسوم به فعالين حقوق بشر 
توانسته است در ميان ساير قشرها و صنوف مانند صنف معلمان و كارگران و حتي 

، عضو هيأت مديره سنديكاي كارگران »ش. رضا«به طوري كه . كندپزشكان يارگيري 
، »ب. رسول«شركت واحد، مسئوليت واحد كارگران اين گروه را بر عهده داشته و 

  .سخنگوي كانون صنفي معلمان، مسئول كميته معلمان آن است
هاي منحرفي مانند برخي از فرق  هاي فرقه هاي مذهبي، فعاليت در حوزه حقوق اقليت

هاي اين شبكه قرار داشته  هاي رسمي، در زمره حمايت ضاله، دراويش و حتي برخي فرقه
  .اي از اعضاي مجموعه داراي گرايش به بهائيت هستند از همين رو طيف گسترده. است
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هاي اجتماعي و هدايت و تعميق اين نوع  از سوي ديگر تمركز بر نارضايتي
ايجاد اختالف اجتماعي در كشورها ايفا اعتراضات نقش مهمي در روند جنگ رواني و 

هاي گذشته در  ازين رو مجموعه موسوم به فعالين حقوق بشر، در طول سال. كند مي
هاي اصلي قدرت و امنيت ملي را  تالش بوده است تا با تكيه بر اين اصل، يكي از مؤلفه

  .هدف قرار دهد
   جاسوسان بيگانه در سيماي مدافعان حقوق بشر

ي فعاالن حقوق بشر در ايران از فعالين دانشجويي و اصلي مجموعه اعضايبسياري از 
بنيانگذاران و گردانندگان اين مجموعه كه اغلب از .زندانيان سياسي سابق هستند

گيرند، بر اين والريستي و ليبراليستي در تفسير حقوق بشر بهره ميهاي سكگرايش
 دموكراسيغربي و  ي مدنيجامعهباورند كه آموزش به آحاد جامعه جهت دستيابي به 

  . است سياسيآمريكايي، برتر و مهم تر از مبارزات 
ي اخبار و گزارش قوق بشر در ايران عالوه بر انتشار روزانهي فعاالن حمجموعه

هاي كردن موارد نقض حقوق بشر به مرتبطين فرا مرزي خود، اقدام به انتشار جزوه
ها و مذاهب،  آموزشي حقوق زنان، حقوق كارگري، حقوق دانشجويي، حقوق قوميت
نظام جمهوري جهت تحريك خرده جنبش هاي اجتماعي نام برده شده به تقابل با 

هاي مسابقهتوان به برگزاري  ي مجموعه مي ها تاز ديگر فعالي. است  اسالمي ايران نموده
گروه مضامين حقوق بشر توسط ي حقوق بشر، توليد موسيقي با در زمينه وبالگ نويسي

اشاره كرد كه اين گروه بخشي از واحد فرهنگي مجموعه در راستاي اجراي ناتوي  آزادي
  .باشد ميي جوان ايران هجامع  فرهنگي برضد انقالب اسالمي و آندلسيزه كردن

ي  ها يي اين مجموعه مورد استفاده و استناد بسياري از خبرگزارهاي ساالنهگزارش
  . گيرد حقوق بشر امريكايي قرار ميغرب و ديگر فعاالن  ايهي جنگ رسانجبهه

هاي متعددي است و عضوشدن در آن ي فعاالن حقوق بشر داراي بخشمجموعه
  .شود ميصورت شورايي اداره در حال حاضر اين نهاد به. براي عموم آزاد است

بشر در ايران است كه  ي فعاالن حقوق ارگان مجموعه» هرانا«خبرگزاري و راديو 
  بشر در ايران را در راستاي حمايت از قربانيان نقض حقوق حقوق  تمامي اخبار نقض

  .دهد بشر در ايران پوشش مي
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ي فعاالن عنوان نهاد مبارزه با سانسور و فيلترينگ مجموعهي ركن چهارم بهكميته
حقوق بشر در ايران براي ليبراليزاسيون گردش اطالعات و گسترش فحشا در فضاي 

ي فعاالن حقوق بشر در ايران در قالب ي وكالي مجموعهكميته. كند مياينترنتي فعاليت 
ي خدمات حقوقي رايگان خاصه به پناهندگان در حال حاضر به ارايه» ي ياريپروژه«

  .ايراني، مشغول است
هاي سازمان  گرچه از مجموعه فعالين حقوق بشر، تحت عنوان مجريان برنامه

قوق بشري نام برديم، اما بايستي گفت مسئله هاي ح منافقين در ايران با پوشش فعاليت
هاي  اساسي اين است كه سازمان منافقين كه اكنون به عنوان بازوي اطالعاتي سرويس

هاي  كند، در پروژه مذكورنيز بيشتر نقش رابط بين مجموعه و سرويس بيگانه فعاليت مي
  .كرده است جاسوسي را ايفا مي
كه گروهك تروريستي  -رژيم صدام به خصوص بعد از سقوط -اكنون سالهاست

نفاق در تأمين منابع مادي خود نياز روزافزوني به حمايت كشورهاي غربي پيدا كرده 
هاي  مالي ميان منافقين وسرويس -بنابراين از سر ناچاري در يك مبادله اطالعاتي. است

آور  سرسام هاي جاسوسي غربي، منابع اطالعاتي مورد نياز آنها را مهيا و متقابالً هزينه
  .شود سازمان تأمين مي

مصداق روشن ديگر از ارتباط و فعاليت مجموعه فعالين حقوق بشر زير نظر مراكز 
جاسوسي غرب، در معرفي افراد براي تأييد پناهندگي سياسي است كه بدون مشكل و 
  .در كمترين زمان از سوي كشورهاي اروپايي و امريكايي مورد پذيرش قرار گرفته است

هاي فعاليت آنها همچنين چگونگي طعمه شدن آنها در  ت اعضا و زمينهشناخ
  :هاي بيگانه، نيازمند مروري اجمالي بر سوابق اعضاي اصلي مجموعه است سرويس

  كيوان رفيعي
هاي  امنيتي در سال هاي ضد فعال سابق دانشجويي كه به دليل فعاليت» كيوان رفيعي«

ضو رسمي سازمان منافقين، مرتبط با سازمان وي ع .مرتبه بازداشت شده است 5گذشته 
قانوني از  نامبرده با خروج غير. باشد سيا و دبير كل مجموعه فعالين حقوق بشر مي

  .اكنون ساكن كشور امريكاست كشور هم
بار بازداشت  6ي ضدانقالبي خود در مجموع  ها تبه علت فعالي» كيوان رفيعي«

ي اطالعات شهر گرگان به علت اهانت به هتوسط ادار 1382وي در سال . گرديده است
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روز بازداشت و سرانجام با حكم محروميت  13ي ولي فقيه و رياست دانشگاه، نماينده
در جريان اغتشاش هاي دانشجويي  1383از تحصيل آزاد گرديد؛ وي دوباره در سال 

 2پس در س. زندان اوين آزاد شد 209تير بازداشت و با يك ماه حبس از بازداشتگاه  18
وي پس . به دليل فعاليت در راستاي تحريم انتخابات، بازداشت شد 1384خرداد سال 

ماه بازداشت در آذرماه همان سال آزاد و دوباره چند روز بعد در جريان تجمع  7از 
آذر همان سال در مقابل در ورودي دانشگاه تهران بازداشت و در همان شب  16هاي 

ي ضدانقالبي فعاالن مجموعه 1385وي در ابتداي سال . با قيد كفالت آزاد گرديد
ي غيرقانوني و بدون مجوز  ها تحقوق بشر در ايران را به عنوان پوششي براي فعالي

 1385تيرماه  18ي خود در  ها تبه علت تداوم فعالي» رفيعي«. خود بنيان گذاشت
تهام اقدام عليه ماهه با ا 15بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شد و پس از محكوميت 

كالبد «از زندان آزاد گرديد؛ وي مؤلف كتاب  1386امنيت كشور، در اول دي ماه 
  .باشدمي» شكافي حقوق بشر

در سازمان جاسوسي » كيوان رفيعي«اطالعات موثقي به دست آمده كه حاكي است، 
وع در اين موض.امريكا سوگندنامه فعاليت عليه نظام جمهوري اسالمي را امضا نموده است

  .اي كه وي با يكي از سران تشكيالت نفاق داشته، مطرح گرديده است ارتباط محرمانه
  احمد باطبي

او از . باشد، در حال حاضر سخنگوي اين تشكل استكه مقيم آمريكا مي» احمد باطبي«
و اقدام عليه  1378تير  18هاي شبه كودتاي دليل شركت در اغتشاشاشخاصي بود كه به

كشور و فريب دانشجويان با جعل عنوان دانشجو در كنار سه تن ديگر؛ اكبر امنيت ملي 
  . محمدي، مهرداد لهراسبي و عباس دلدار دستگير شد

جمشيد بايرامي، دبير : عكاس(به دليل چاپ عكسش روي جلد مجله اكونوميست 
 خصوص بعد ازو دريافت حكم از دادگاه انقالب به) اي جامعهي زنجيرهعكس روزنامه

كه خون پيراهن، خون واقعي انسان نبوده آزمايش لكه خون لباس و مشخص شدن اين
تلقي نموده و » كأن لم يكن«ي آزادي او با قيد وثيقه را نيز است، دادسراي انقالب وعده

همين تصوير سبب شد تا . هاي بيشتر در بازداشت نگه داشتنداو را تا انجام تحقيق
. الب به نوعي نماد جنبش دانشجويي ايران بدل گرددي ضدانق ها هعكس وي در رسان
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از مرزهاي غربي ايران خارج شد و به تركيه  1387سرانجام در نوروز » احمد باطبي«
» باطبي«. توانست امكان سفر او به آمريكا را فراهم كند» ليلي مظاهري«وكيل او . رفت

ن فارسي صداي آمريكا از زمان اقامت درايالت متحده، بارها در ميزگردهاي تلويزيو
)VOA (شركت كرده است.  

  :ديگر اعضاي اين مجموعه عبارتند از
 .نگار و داراي پوشش فعال فرهنگي دبير اول، روزنامه. ن.و و تارا.م.بهزاد -1
مسئول واحد زنان، از اعضاي شناخته شده كمپين يك ميليون امضا . ك.محبوبه -2

 .به جمهوري اسالمي» نه«براي 
د كارگري، عضو هيأت مديره سنديكاي غيرقانوني مسئول واح. ش.رضا -3

 .شركت واحد
 .مسئول واحد حقوقي و استاد دانشگاه. ف.الف.وحيد -4
 .هاي مذهبي مسئول واحد اقليت. الف.عبدالرضا -5
 .مسئول كميته بهائيان. م.ص.كاويان -6
 .مسئول روابط عمومي. ع.ابوالفضل -7
 .مان تهرانمسئول كميته معلمان و سخنگوي كانون صنفي معل. ب.رسول -8
 .مسئول واحد حقوق كودك. الف.شهين -9

مسئول واحد نشريات كه داراي پرونده مفتوح در رابطه با . ف.عليرضا -10
 .در دانشگاه زنجان است 86تحصن خردادماه 

مسئول واحد جذب و معرفي و داراي دكتراي فلسفه . س.ي.محمد حسين -11
 .علم رسانه

هاي  گر اهميت آن براي سازمانبررسي سوابق و ارتباطات اعضاي اين شبكه نشان
هاي الزم  دارترين افراد، فرصت جاسوسي است چراكه نحوه چينش اعضا از ميان مسئله

  .هاي مراكز مذكور فراهم كرده است را براي بهره برداري
  سازي افشاي رابطه شبكه با پروژه كشته

هاي  رالعملدهد يكي از مهمترين دستو ميي اطالعاتي امنيتي نشان  ها هبررسي دستگا
يشان است؛ در همين  ها تمجموعه، تالش براي ايجاد وجهه مشروع و مقبول براي فعالي
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براي ورود به تيم » .س.كيومرث«طلب به نام  راستا شنيده شد كه يك روحاني اصالح
طبق روال هميشگي . مديريتي مجموعه فعالين حقوق بشر به كيوان معرفي شده است

ا عامل نفاق در ميان گذاشته كه مورد موافقت قرار گرفته موضوع را ب» كيوان رفيعي«
ابالغ » كيوان رفيعي«هاي اخير از سوي سازمان به  مأموريت ديگري كه در طول ماه.است

  .است» مقام معظم رهبري«شده، سوق دادن سمت حمله به شخص 
هاي صورت گرفته مشخص شده است كه سازمان سيا از طريق  هم چنين در بررسي

سازي در  ه به اصطالح فعاالن حقوق بشر در ايران دو پروژه دروغين كشتهمجموع
  . حوادث اخير را خلق و مديريت كرده است

و شهيده  "سعيده پورآقايي "پروژه اول در اين زمينه كشته شدن دختري به نام 
دست آمده و اعترافات متهمان پرونده  براساس اسناد به . قلمداد كردن وي بوده است

يافته جنگ سايبري، پروژه مزبور از آنجايي كليد خورده است كه  هاي سازمان شبكه
داشته كه وي از اعضاي كانون  "سپيده پورآقايي "سعيده پورآقايي خواهري به نام 

سرپل سيا در پروژه  "كيوان رفيعي "مدافعان حقوق بشر بوده است، يعني از همكاران 
كيوان . موعه فعاالن حقوق بشر در ايرانسازي و از اعضاي هيأت مديره مج ثبات بي

رفيعي با اطالع از عدم ارتباط خانوادگي اين دو خواهر در تماسي با سپيده پورآقايي با 
و پس از پاسخ منفي سپيده  بيان اينكه آيا وي از خواهر خود سعيده خبري دارد يا نه؟

ات اخير به وي گويد كه همه جا مطرح شده كه خواهر وي در جريان اغتشاش به وي مي
  . اند تجاوز شده و سپس وي را كشته و جسدش را سوزانده

خبرگزاري (  "هرانا "اي كه با خبرگزاري  رفيعي از ديگر سو در پي هماهنگي
انجام داده بود، قبل از انجام تحقيقات توسط ) مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران

يز به دليل اعتماد به رفيعي و با كند كه وي ن سپيده آنان را مأمور مصاحبه با وي مي
هايي را در اين خصوص انجام  توجه به عدم تحقيقات در اين زمينه، مجموعه صحبت

  . كند داد و ضمن تأييد وقوع اين حادثه دروغين مطالبي را عليه نظام مطرح مي
در همين زمينه طي هماهنگي انجام شده با برخي از نزديكان مهدي كروبي، مصاحبه 

ده با سپيده پورآقايي در اختيار كروبي قرار گرفته و وي نيز اقدام به انجام ش
رود كه براي فردي زنده مراسم  در اين زمينه كرده و كار تا بدانجا پيش مي يي ها همصاحب

  . شود ختم گرفته و حتي ميرحسين موسوي در اين مراسم ختم حاضر مي
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اين .رضا بهشتي بوده استنفره علي 72پروژه دوم اما پروژه تهيه ليست شهداي 
پروژه نيز دقيقاً مشابه نقشي كه كيوان رفيعي ايفا كرده بود كليد خورده ويكي از عوامل 
منافقين با تماس با كيوان رفيعي مطالبي را تحت عنوان ليست كشته شدگان قرار مي 

واسطه يعني اكبر باطبي و محسن مخملباف ليست را به  2دهد و اين عامل سيا نيزبا 
ليرضا بهشتي مشاور ميرحسين موسوي و نماينده وي در كميته موسوم به پيگيري ع

عليرضا بهشتي نيز ليست مذكور را به . رساند شدگان پس از انتخابات مي بازداشت
دهد  جمهوري مي ميرحسين موسوي و مهدي كروبي، كانديداهاي انتخابات دهم رياست

سازي در اين  هوري اقدام به زمينهجم كه تشكيالت و تيم اين دو كانديداي رياست
كنند كه اخبار كذب كشته شدن سعيده پورآقايي و ترانه موسوي از اين  خصوص مي

دست افراد بودند تا با استفاده از سناريوهاي خاص، سعي داشتند در اين جريان فتنه 
  . اعالم كنند كه ما شهيد داديم

ويژه سازمان سيا را براي ادامه  به گفتني است اين دو پروژه دقيقاً سناريوي بيگانگان
دهد؛ وضوحي كه عامل ميداني آن كانون  تنش و آشوب در كشور وضوح بيشتري مي

درصد آنها بهائي بوده و مابقي نيز از اعضاي ادوار  7مدافعان حقوق بشري بوده كه 
  . اند تحكيم وحدت بوده

سايت خبرنامه اميركبير دست آمده ديگر در خصوص فعاليت دو  در همين زمينه اسناد به
و ادوارنيوز و لينك شدن آنان به منافقين از طريق رفيعي بيانگر آن است كه سناريوي 

ويژه ادوار نيوز  آفريني ترسيم شده بود، به شكلي كه اين دو سايت به اي براي آشوب پيچيده
دريافت  سازي مستقيماً اي را از منافقين در خصوص اغتشاشات و كشته هاي محرمانه ايميل

  . دادند گونه دخل و تصرفي روي سايت خود قرار مي كرده و آن را بدون هيچ
گراني حكايت دارد كه  شك از رفتار فتنه نگاهي به اجزاي اين سناريوي پيچيده بي
اند؛ نقشي كه اسناد روزهاي  آفريني كرده در پازل سيا و عوامل آن بازي كرده و نقش

  .پيش چشمان ملت خواهد گذراند هاي سنگيني را از آينده واقعيت
   كانون مدافعان حقوق بشر - 2

و تشكيالت هرمي فعاليت خود را آغاز كرد تشكل  NGOدومين تشكلي كه در قالب 
توسط شيرين عبادي تأسيس و به  1381است كه در سال » كانون مدافعان حقوق بشر«

ر سه محور انتقاد به اين كانون د. المللي رسيد ثبت قانوني در داخل كشور و ثبت بين
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پيگرد جاسوسان و وابستگان اطالعاتي غرب، دفاع رايگان از اين متهمان و كمك به 
دو  ايهي چنين زندانياني، آغاز به فعاليت كرده است و به طور متوسط هفت خانواده

 300نزديك به . ايران صادر نموده است مياعالميه عليه نهادهاي قانوني جمهوري اسال
مطبوعاتي، سياسي، امنيتي و جاسوسي نيز توسط اعضاي اين كانون به رايگان ي  پرونده

  .دفاع شده است
اعضاي اين كانون را عالوه بر شيرين عبادي، برخي وكالي دادگستري همچون  

وكيل پرونده در اويش گنابادي، عليرضا فيروزي، (محمدسيف زاده، محمدعلي دادخواه
اعضاي هيأت مديره كانون وكالي دادگستري و  از(عبدالفتاح سلطاني  سورنا هاشمي

نايب (نرگس محمدي  ،محمدشريف ،)وكيل اكبر گنجي، زهرا كاظمي و هاله اسفندياري
نكته . دهند تشكيل مي) منشي بهايي كانون(و ژينوس سبحاني ) رئيس وسخنگوي كانون

  . آنكه تعداد قابل توجهي از اعضاي اين مجموعه بهايي مذهب هستند تأملقابل 
محمد « ،»محمد سيف زاده«برعهده دارد و » شيرين عبادي«رياست كانون را 

از جمله اعضاي مؤسس آن » عبدالفتاح سلطاني«و »  محمدعلي دادخواه« ،»شريف
كه همه مؤسسان آن از وكالي دادگستري هستند، در قامت پياده نظام  هستند و با اين

ي قضايي را گذاشته  ها تصواب ترين بدعهاي جنگ نرم غرب عليه ايران، تا به امروز نا
نايب  ،»نرگس محمدي«توان از  همچنين از اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر، مي. اند

  . نام برد»  ژينوس سبحاني«ي زنان آن و  رييس اين كانون و رييس كميته
عبدالكريم «حقوق بشر، نخستين بار با حمايت  صهيونيستي مدافعان -كانون امريكايي

. سوي فدراسيون بين المللي جوامع حقوق بشر به رسميت شناخته شد، از »الهيجي
شاهي و عضو پيشين شوراي ملي  الهيجي، نايب رييس فدراسيون، عامل ساواك ستم

اين . ي حقوق بشر پاريس است و رييس جامعه) گروهك تروريستي منافقين(مقاومت 
كند، يكي از  ميان كسب ي فعاالن اپوزيسيون در اير كانون با اطالعاتي كه از پرونده

 ايههاي رساني اطالعاتي كشورهاي اروپايي و امريكايي است و با سرويس منابع تغذيه
  . وابسته به آژانس هاي امنيتي صهيونيسم، ارتباط دارد

كانون مدافعان حقوق بشر، سرانجام پس از چهار سال فعاليت، در ابتداي مردادماه 
ي  ي آن در كميسيون ماده دم تصويب اساسنامهاز سوي وزارت كشور به سبب ع 1385

  . دهد مياحزاب، غيرقانوني اعالم شد، اما همچنان به فعاليت خود ادامه  10
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زمان با روز جهاني حقوق بشر، تنديس تالشگر  كانون مدافعان حقوق بشر، هم
حبيب اهللا «، »ابراهيم يزدي«آذرماه با حضور  19خود را در  1388حقوق بشر سال 

، »محمد علي دادخواه«سه دگرانديش مذهبي و فعال سياسي، » تقي رحماني«و » نپيما
چهار عضو شوراي عالي » نرگس محمدي«و » عبدالفتاح سلطاني«، »عطاءاهللا شيرازي«

» عبدالرضا تاجيك «نظارت كانون مدافعان حقوق بشر به نمايندگي از اين سازمان و 
  .اهدا كرد» ظريآيت اهللا حسينعلي منت«روزنامه نگار، به 

اين كانون غيرقانوني، تنديس تالشگر حقوق بشر خود را هر سال به يكي از افرادي 
مال و مقام  ،كه در راه تحقق حقوق بشر و اصول انساني آن كوشش كرده و از جان

  .كند ميخود صرف نظر كرده اند، اهدا 
همكاري با محكوم به حبس ابد به جرم جاسوسي، متهم به (» عباس امير انتظام«

و ارتباط پنهاني با امريكا و همچنين عضو ارشد نهضت آزادي  سياسازمان جاسوسي 
و همسر  مذهبي -شوراي فعاالن مليفعال سياسي عضو (» تقي رحماني«و ) ايران

دو شخصيتي هستند كه تنديس تالشگر حقوق بشر تا كنون به آنها ) نرگس محمدي
  . اهدا شده است
  شيرين عبادي 

رئيس كانون مدافعان (» شيرين عبادي«يكي از كارگزاران جنگ نرم در اين حوزه، 
باشد كه حمايت از همجنس بازي، بهاييان، فواحش،  ميو طيف متبوع وي ) حقوق بشر

  .كنند ميها را دنبال اشرار و تروريست
عضو ايراني (» الهه هيكس«از عناصر ضدانقالب داخل كشور توسط » شيرين عبادي«
ي جهاني وكال براي دفاع از حقوق زمان آمريكايي ديده بان حقوق بشر و عضو كميتهسا

ي سازمان عنوان نمايندهبه) ي آمريكابشر با هدايت سازمان سيا و وزارت خارجه
ي آمريكايي ديده بان حقوق بشر در ايران منصوب شده و مسؤول هماهنگي با شبكه

هاي همكاري) 152ي چاپ آلمان، شمارهنشريه ضدانقالبي كار، . (شودداخل مي
پس از  74در سال » هيكس«شود كه  ميهمچنين باعث » عبادي«و » هيكس«ي گسترده

را براي تقدير به سازمان آمريكايي ديده بان حقوق بشر » عبادي«بازگشت از ايران، 
  .شود ميسازمان به او اعطا  75معرفي كند و در نتيجه، كمك مالي سال 
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دنبال دريافت كمك مالي از سازمان ديده بان حقوق بشر به سمت به» ديشيرين عبا«
اين درحالي بود كه وي در . شود ميي داخلي اين سازمان در امور ايران منصوب نماينده
ي واشنگتن ي مراسم اعطاي جايزه در آمريكا از ديده بان حقوق بشر به روزنامهحاشيه
اميدوارم كاري . كنمگذرد مبارزه مي مير ايران چه دامروز من عليه آن«: گويد ميپست 
  ».كنم چيزي را تغيير دهدكه مي

هاي ضدانقالبي با بنياد در راستاي همين فعاليت» شيرين عبادي«گفتني است، 
است، ارتباط » گلناز امين الجوردي«هاي زنان ايران كه مسؤول آن ضدانقالبي پژوهش
فتم آن كه در سياتل آمريكا برگزار شد، شركت در سمينار ه» هيكس«داشته و به همراه 

  .مرتبط است» اشرف پهلوي«وي همچنين با بنياد مطالعات ايران، وابسته به . كرد
با شناسايي عناصر  70ي طي سال هاي اواخر دهه» الهه هيكس«گونه بدين

ي عنوان بازواي از آنها را ساماندهي نموده و از آنها بهضدانقالب و ناراضي، شبكه
اطالعاتي و تبليغاتي سازمان آمريكايي ديده بان حقوق بشر و ارتباط دادن آنها به محافل 

  .ديگر بهره گيري كرده است
ي داخلي او در قالب اهداي كمك مالي به و شبكه» هيكس«ي  ها تبخشي از فعالي

و  هاي مورد نظر آنهاافراد مستحق شبكه تحت امر آمريكا در ايران براي پيگيري اصالح
طوري كه تالش روزافزون آنها براي فروپاشي نظام جمهوري اسالمي بوده است؛ به
ايراني  20سازمان آمريكايي ديده بان حقوق بشر اعالم كرده از اين طريق به بيش از 

مشاور اشرف (» سيمين بهبهاني« :اند ازسال اخير كمك كرده است كه عبارت10طي 
از (» اكبر گنجي«، »شيرين عبادي«، )يسندگان ايرانپهلوي و عضو هيأت دبيران كانون نو

، »حميدرضا جاليي پور«، )نخستين پياده نظام هاي فراري جنگ نرم در ايران
ي كتاب ايدئولوژي ي ضدانقالبي كيان، نويسندهپدر معنوي حلقه(» عبدالكريم سروش«

ري پ«، »فرج سركوهي«، )شيطاني و نظريه پرداز تئوري سياه سكوالريسم ديني
المللي گفتگوي تمدن عضو طيف نظريه پردازان مركز بين(» ابراهيم نبوي«، »اسكندري

  .»شهرنوش پارسي پور«و » مينا اسدي«، )ها
عضو كمپين دختركان و (» شادي صدر«، »شيرين عبادي«ي ضدامنيتي امثال  ها تفعالي
هدي «، »كارمهرانگيز«، )ي موسوم به كيانطيف الييك حلقه(» شهال شركت«، )پسركان
آغاز فعاليت سياسي با گروهك جنبش مسلمانان مبارز و مرتبط با يكي از (» صابر
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از هواداران فرقه ضاله (» ژانت آفاري«، )ي تشكيالتي سازمان تروريستي منافقين ها ههست
يكي (» فريبا داوودي مهاجر«، )بهاييت و از نظريه پردازان فمينيستي بنياد مطالعات ايران

ي آزادي وابسته به سازمان جاسوسي سيا و عضو شوراي عالي ادوار خانهاز اعضاي 
ي ليبرالي كه خواجه حافظ شيرازي را نويسنده(» بابك احمدي«، )دفتر تحكيم وحدت

ي ناتوي فرهنگي وقتي  ها هي الييك و شوالي ها تو ديگر فمينيس) داند ميهمجنس باز 
محافل ضدانقالب خارج كشور و عناصر  شود كه اين افراد در تماس با ديگر ميتشديد 
  .دهند ميهاي مشتركي را انجام امنيتي آمريكا، پروژه -سياسي

مستقر در سرزمين (بهاييان » بيت العدل«كه به  2007اكتبر  6، تاريخ 32در گزارش 
و كانون مدافعان حقوق بشر به » شيرين عبادي«ارسال شده، از ) اسرائيل -هاي اشغالي

مهرماه  26در » آموزش و پرورش  حق«يك كنفرانس مطبوعاتي با عنوان دليل برگزاري 
  .تشكر شده است 1386

در اين گزارش كه از شيرين عبادي و اعضاي كانون غيرقانوني مدافعان حقوق بشر در 
اي از حسن  برگزاري اين كنفرانس، نشانه«: ايران با عنوان احباي عزيز تأكيد شده است

هايي كه احباي  انون و همچنين آمادگي جو ايران براي فعاليتنيت و صداقت مسؤولين ك
توصيه » العدل بيت«. باشد اند، مي عزيز در عرض چند سال گذشته به آن مبادرت ورزيده

اي خطاب به كانون مدافعان حقوق بشر از حسن نيت،  نمايد كه هيأت ياران در نامه مي
  ».هايي تشكر كنندي بصداقت و شجاعت ايشان در دفاع از حقوق جامعه

مستقر در سرزمين هاي اشغالي با » بيت العدل«دنبال اين گزارش، سران بهاييت در به
و » شيرين عبادي«اي به كانون مدافعان حقوق بشر ايران، از خدمات  ارسال تقديرنامه

  .نمايندساير اعضاي اين كانون به فرقه بهاييت صميمانه تقدير وتشكر مي
با خبرگزاري  ايهگرفتن حقوق بنيادين ملت خود، در مصاحببا ناديده » عبادي«

ايران نبايد بر «: فرانسه از موضع ايران در موضوع هسته اي به شدت انتقاد كرد و گفت
در زمان مصدق » عبادي«شايد اگر خانم » .حق دستيابي، به انرژي هسته اي اصرار كند

روبروي   ها يفت و در كنار انگليسگر ميرا   ها يطورحتم طرف انگليسكرد، به ميزندگي 
  .ايستاد مينهضت مردمي ملي شدن صنعت نفت 

مديركل وقت آژانس » البرادعي«هم چنين پس از انتشار گزارش » شيرين عبادي«
: ي هسته اي، گفت ها تبين المللي انرژي اتمي در مورد انحراف نداشتن ايران از فعالي
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ين است كه غني سازي بايد هرچه زودتر حرف من ا. من كاري به اين گزارش ندارم«
  1».متوقف شود

كشور صنعتي تأكيد كرده  8وي در موضعي وطن فروشانه و خائنانه خطاب به سران 
   2.ي تحريم را در پيش گيرندبود كه در خصوص ايران رويه

ي اول  ها هدر قطعنام«: به نقل از شيرين عبادي نوشت» ماريان«روزي نشريه فرانسوي 
هايي عليه ايرانيان در نظر گرفته شد، اما االن وقت آن است وراي امنيت مجازاتو دوم ش

ي سازمان ملل  ها تطور كه در فهرست مجازاد همانشو ميبيشتر شود؛   ها تكه اين مجازا
  3».ي وسيع تري را عليه ايرانيان در نظر گرفت ها تمتحد پيشنهاد شده مجازا

به اين » شيرين عبادي«ي ي جايزهخود درباره يي صلح نوبل نيز در بيانيهكميته
شيرين عبادي تمايل و توانايي خود را براي همكاري با «نكته تأكيد كرده بود كه 

   4».ي سكوالر به اثبات رسانيده است ها هنمايندگان گرو
رييس كانون غيرقانوني مدافعان حقوق بشر هم چنين با ديكتاتوري خواندن نظام 

و تروريست خواندن نهاد مقدسي همچون سپاه پاسداران، به سياه  مردم ساالر ايران
وي پس . را بر عليه جمهوري اسالمي ايران كليد زد ايهنمايي پرداخت و جنجالي رسان

المللي نوبل با در اختيار گرفتن بلندگوهاي متعدد، ي صلح بيناز دريافت جايزه
هاي گروهك روريستت ،5دلواپسي هايش معطوف شد به مشكالت همجنس بازان
  .پژاك، بهاييان صهيونيست توطئه گر و جاسوسان آمريكايي

هيالري «، »كاندوليزا رايس«، در كنار »گالمور«ي هم چنين به انتخاب مجله» عبادي«
   6.ميالدي انتخاب شد 2008عنوان زنان برتر سال به» نيكول كيدمن«و » كلينتون

                                                 
  86آبان 30 -يرانسايت عصر ا - كار به البرادعي نداريم، غني سازي نكنيد: شيرين عبادي -  1
سايت عصر  -خبرگزاري آكي ايتاليا -چرا در مقابل ايران كوتاه آمديد؟ - G8حمله شيرين عبادي به تصميمات -  2

  88تير 20 -ايران
  86يكم آذر -ايران نيوز به نقل از نشريه فرانسوي ماريان -  3
  ي شيرين عباديي جايزهي صلح نوبل دربارهي كميتهبيانيه -  4
  سايت آفتاب -م كه همجنس بازي در ايران جرم استتأسفم :عبادي شيرين -  5
به انتخاب مجله  2008نيكول كيدمن، كاندوليزا رايس، هيالري كلينتون و شيرين عبادي زنان برتر سال  -  6

  سايت عصر ايران -گالمور
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به اصطالح صلح نوبل جهاني كه با ي ي جايزهدريافت كننده» شيرين عبادي«
حمايت نهادهاي فراماسونر و لژهاي صهيونيستي به مدعيان دروغين حقوق بشر پيوسته 

هاي  ي رژيماست، با سكوت معنا دار خود در محكوميت ترورهاي وحشيانه و ددمنشانه
  .خواه جهان را از خود فراهم آورد هاي آزادي نژادپرست، موجبات تنفر ملت

توسط عناصر نفوذي دولت انگلستان، » ندا آقا سلطان«ي رور ناجوانمردانهپس از ت
پردازي چون  هاي دروغ از جمله افرادي بود كه در راستاي تقويت رسانه» شيرين عبادي«
اقدام به انتشار بيانيه و يقه چاك كردن ... و » سي فارسي بي بي«و » دويچه وله آلمان«

  افكني عليه نظام جمهوري اسالمي ايران كرد  براي محكوميت اين موضوع و اتهام
  كميته گزارشگران حقوق بشر  - 3

منظور رصد دايم رويدادهاي ايران و متهم نمودن جمهوري  گروهي كه بهسومين 
اسفند  10اسالمي به نقض حقوق بشر با حمايت امريكا و هم پيمانان اروپايي اش در 

» تحكيم وحدت«هاي غيرقانوني  توسط چند تن از دانشجويان افراطي طيف 1384
ي دانشجويي  ي گزارشگران حقوق بشر با نام سابق كميته تأسيس شده است، كميته

و راه اندازي جنگ  ايراندر  حقوق بشرگزارشگران حقوق بشر، براي پوشش اخبار 
  .باشد ميرواني عليه نظام جمهوري اسالمي 

اين مجموعه داراي شوراي مركزي ده نفره است كه اكثريت اعضاي اين كميته را 
  : مركزي اين كميته عبارتند ازشوراي . دهند افراد فرقه ضاله بهاييت تشكيل مي

هاي ضد انقالبي  دليل فعاليت نگاركه به نويس و روزنامه وبالگ كوهيار گودرزي .1
 شد ازداشتخود چندين مرتبه ب

ي گزارشگران حقوق بشر، عضو جبهه سخنگوي كميته، كيانوش سنجري .2
 )امريكانگار ايراني مقيم  نويس و روزنامه دموكراتيك ايران، وبالگ

 ي فعاليت عليه نظامسابقه ،شيوا نظر آهاري .3
 ي دفتر تحكيم وحدتدبير سابق تشكيالت طيف عالمه ،سعيد حبيبي  .4
 نويس دانشگاه آزاداز دانشجويان وبالگ ،علي كاليي  .5
 يك ميليون امضا -لين و اعضاي كمپين گسترش فحشااز فعا، پريسا كاكايي  .6
 هژير پالسچي .7
 ي دانشجويي دفاع از زندانيان سياسيدبير سابق كميته، سعيد كالنكي .8
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 فرسعيد جاللي   .9
گذاران و مسئولين سابق كميته حق تحصيل در از پايه، نويد خانجاني .10

 ي فعاالن حقوق بشر مجموعه
 حسام ميثاقي .11
 منشپروانه وحيد .12
 سعيد حايري .13
يك ميليون ( كمپين گسترش فحشافعال در جنبش زنان و عضو ، نيلوفر گلكار .14

 )امضا
راه اندازي كمپين يك ميليون امضا، القاي تقلب در انتخابات دهم رياست جمهوري، 

فمينيستي، اهانت به شريعت اسالم و سازماندهي زنان و  اتدامن زدن به مطالب
دانشجويان براي حضور در آشوب هاي پس از انتخابات از جمله اقدامات اين كميته 

  .بوده است
بود و بعد از دو  زندانيان سياسيفعاليت اين كميته در ابتدا بيشتر درخصوص اخبار 

ها، زنان، جامعه و كودكان نيز  هاي اخبار دانشجويان، دانشگاه سال فعاليت به حوزه
اطالعيه، گزارش و بيانيه را در راستاي  200گسترش يافت و در اين مدت حدود 

  .لل منتشر كرده استاهداف صهيونيسم بين الم
از عاملين شبه كودتاي (» احمد باطبي«هاي اين كميته در خصوص  بيشترين اطالعيه

جويان اغتشاشگر و ساختارشكن ، دانش)و متهم به اقدام عليه امنيت ملي 78تير  18
و دانشجويان تجزيه طلب طيف چپ در آذر و دي  دفتر تحكيم وحدتشوراي مركزي 

ي پس از  ها يخبار مربوط به فتنه گران بازداشت شده در ناآرامو پوشش ا 1386
  . بود 1388انتخابات رياست جمهوري در خرداد 

ي حقوق  ي گزارشگران حقوق بشر با مضامين نقض گسترده اخبار و اطالعات كميته
در وب سايت كميته،  انگليسيبه زبان  فارسيبه صورت روزانه عالوه بر زبان  ،بشر

كه اين اسناد مختص  ،شود ر ميهمراه با عكس، ويديو و فايل صوتي و اسناد متني منتش
ي گزارشگران حقوق بشر بوده و محصول گردآوري اعضاي اين كميته در داخل  كميته

  .باشد ايران مي
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اين كميته بر طبق مرامنامه اش از ساير نهادهاي داخلي و نيز سازمان هاي بين 
ويش ي تش ها هجويد و درصدد ايجاد زمين مياصطالح حقوق بشر استمداد  المللي به

  .باشد ميافكار عمومي ايرانيان نسبت به نقض حقوق بشر 
  كانون زنان ايراني -4 

نهاد چهارمي كه در راستاي هدف براندازي نرم جمهوري اسالمي تحت عنوان دفاع از 
باشد كه به  ميي اينترنتي عنوان يك نشريهحقوق بشر ايجاد شده، كانون زنان ايراني به

. دازدپربه طور خاص مي حقوق زنانبه طور كلي و به دفاع از  حقوق بشردفاع از 
ي ي براندازانه ها تبه علت فعالي» يعقوب بني«. است» يعقوب ژيال بني«سردبير اين مجله 

  .بازداشت شد» بهمن امويي«به همراه همسرش  1388د خردا 30خود در تاريخ 

www.ourpresident.ir


w
w

w
.ourpresident.ir

 175

  
 
 
 
 
 

  مشانزدهفصل 
  

  
  طمع دشمنان

  نرم براندازي توطئه در بيگانگان نقش
. غرب براي دخالت در انتخابات رياست جمهوري دهم از انگيزه قوي برخوردار بود

لف اين انگيزه از ابتداي شكل گيري دولت نهم و اعالم مواضع درخصوص مسايل مخت
از جمله موضع گيري در برابر غرب و نحوه مواجهه با بحث پرونده هسته اي ايجاد شد 

ها با توجه به مواضع غربي. و در طول چهار سال گذشته تقويت شد و ادامه يافت
دولت نهم متوجه شدند هر آنچه را كه بدست آوردند و هر برنامه اي كه تدارك ديدند 

كه سرناسازگاري با نيات غرب  يم شيوه جديددود شد و به هوا رفت و دولت نه
غربي ها در ابتدا گمان مي كردند اعالم مواضع جديد از . داشت را در پيش گرفته است

سوي دولت نهم در حد يك شعار باقي خواهد ماند و پس از مدتي دولت نهم راه 
نهم  لكن پس از گذشت زمان آنها متوجه شدند كه دولت. دولت هشتم را ادامه مي دهد

نه اينكه راه دولت هشتم را ادامه نمي دهد بلكه بر حركت در مسير جديد و اجراي شيوه 
هاي داخلي دولت نهم نيز به گونه اي بود كه باعث برنامه. ورزدجديد اصرار هم مي

  .احياي اصول مغفول مانده انقالب مي شد كه دلبستگي بيشتر مردم را به دنبال داشت
مات داخلي و خارجي دولت نهم عصبانيت شديد غرب را به هر دو مورد يعني اقدا

براي آنها مشكل و مانع ايجاد مي   ها هغرب چنين دولتي كه در همه زمين. دنبال داشت
از همين . كرد را نمي پسنديد و براي مقابله با اين دولت از انگيزه قوي برخوردار بود

اين خواست غرب زماني نمود پيدا . درو از همان ابتدا طرح مقابله با آن را دنبال مي كر

www.ourpresident.ir


w
w

w
.ourpresident.ir

 رونده يكسال نبرد نرمپبازخواني                   
 
176

با اين عبارت آنها » همه به غير از احمدي نژاد«.كرد كه در آستانه انتخابات اعالم كردند
به  .نشان دادند كه به رئيس جمهور شدن هر كسي رضايت مي دهند اال احمدي نژاد

ز پيش بر وانست در چهار سال آينده بيش ات ميها انتخاب مجدد احمدي نژاد م غربيزع
تجربه موفق آنها در اجراي . مشكالت آنها درخصوص ايران و مسايل منطقه بيفزايد

انقالب مخملي در ساير كشورها آنها را به برنامه ريزي به منظور سرنگوني نظام اسالمي 
  . و يا حداقل جلوگيري از انتخاب مجدد احمدي نژاد تشويق مي كرد

  مخملين تجربه موفق
آمريكا چندين انقالب مخملي موفقيت آميز را در پرونده خود غرب و در رأس آن 

تجربه غرب در انجام انقالب . داشتند و بسيار مايل بودند آن را در ايران نيز تكرار كنند
مخملي بر كم هزينه بودن و برخورداري از احتمال باالي موفقيت و نيز دور بودن غرب 

. بودند كه براي غرب بسيار مطلوب استاينها سه گزينه اي . از اتهام داللت مي كرد
كشور كه در تمامي آنها نيز موفق عمل  7غرب با اجراي انقالب هاي مخملي در حدود 

ي غير همسو يك تحول اساسي بوجود آورد تحولي  ها تكرد در نحوه براندازي حكوم
 ي نه چندان مستحكم و مردمي را ها توانست با اندك فشاري حكومت ميكه براساس آن 

  .يا با خود همراه سازد و يا اينكه به آساني آنها را سرنگون كند
از عوامل اصلي موفقيت غرب در انقالب هاي مخملي انجام داده نوپا و بي ريشه بودن 

سوالي كه امروزه غرب در اين . يي بود كه مورد هدف غرب واقع شدند ها تحكوم
كشورهاي با سابقه و ريشه دار خصوص با آن مواجه است اين است كه آيا اين شيوه در 

هم جواب مي دهد يا خير؟ اين شيوه در ارتباط با ايران اسالمي پاسخ منفي گرفت و 
  .شكست خورد و يكي ديگر از علل آن در ارتباط با ايران ناديده گرفتن ساختار نظام بود

  براندازي نرم چرايي 
يگانگان در داخل كشور و پيروزي انقالب اسالمي و به خطر افتادن منافع استعماري ب

منطقه استراتژيك خليج فارس منجر به افزايش خصومت و دشمني غرب عليه جمهوري 
هاي مختلف؛ اجراي طرحهاي متعدد  اسالمي ايران گرديده و برهمين اساس و در دوره

  .سياسي و اطالعاتي جهت مقابله با نظام، در دستور كار آنها قرار گرفته است
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اري غرب به سركردگي آمريكا در باتالق عراق و افغانستان و از سوي ديگر؛ گرفت
روزه غزه؛ احتمال  22اهللا و جنگ  روزه با حزب 33شكست رژيم صهيونيستي در جنگ 

كارگيري گزينه نظامي عليه جمهوري اسالمي ايران را به حداقل كاهش داده  و امكان به
مهوري اسالمي ايران با و برهمين اساس ايجاد تغييرات ساختاري در نظام مقدس ج

رويكردهاي نوين اطالعاتي و اقدامات پنهان و نرم در دستور كار غرب قرار گرفته 
به عنوان . . . . اي و هاي ماهواره در همين راستا؛ فضاي مجازي، رسانه، شبكه. است

برداري بيگانگان قرار گرفته و  ابزاري كارآمد و نوين جهت تغيير افكار، مورد بهره
تغيير ساختار  "ادبيات جاسوسي غرب؛ تغيير افكار؛ زيربناي تغيير رفتار و نهايتا  براساس

  .كشور را در پي خواهد داشت
در همين راستا؛ سياستهاي جديد غرب و به ويژه آمريكا و انگليس جهت مقابله با 

 :جمهوري اسالمي ايران بر سه اصل
 )ربدموكراسي متناسب با اهداف و منافع غ(سازي  دموكراسي .1
 ها هاي داخلي و تشديد اختالف سازي نظام در داخل با ايجاد ناامني مشغول .2
 اي جمهوري اسالمي ايران مهار اقتدار منطقه .3

استوار گرديده كه جهت تحقق اين اهداف استفاده از رسانه، ديپلماسي عمومي، 
ماني نهاد و شبكه ارتباطي و سازماندهي مخالفان با هدف نافر هاي مردم ايجاد سازمان
اندازي پروژه مبارزه عاري از خشونت از مهمترين نقش و كاركرد برخوردار  مدني و راه

  .هاي كالن و ابزار نوين ارتباطي نيز بدان تخصيص يافته است بوده و بودجه
هاي جاسوسي غرب نسبت به بهره برداري از تمامي  از سوي ديگر؛ سازمان

ن كه به عنوان بازوهاي اجرايي و ها و امكانات داخلي معارض و اپوزيسيو فرصت
گردند؛ غفلت ننموده وگروههاي مذكور از قبيل گروه  عملياتي آنها محسوب مي

غيرقانوني نهضت آزادي جهت جريان سازي، ايجاد ناامني و به چالش كشاندن نظام و 
  .پردازند در قالب پياده نظام و ستون پنجم دشمنان به ايفاي نقش مي

گرا با هدايت و  طلب و قوم جريانات تجزيهمنافقين، تندرو درهمين راستا؛ گروهك
گذاري، ترور، ايجاد اختالفات سياسي و قوميتي و بحران  حمايت بيگانگان ودر قالب بمب
هاي ضدامنيتي در ايام انتخابات رياست جمهوري نمودند  سازي؛ مبادرت به اجراي برنامه

آن به نظام در  هوري و انتسابكه تالش جهت ترور يكي از كانديداهاي رياست جم
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راستاي ايراد اتهام عليه مسئولين نظام، گسترش اختالفات و ايجاد ابهام و توهم در 
  .گردد هاي اهداف و اقدامات آنها محسوب مي هاي مختلف اجتماعي؛ يكي از نمونه اليه

  :راهكارهاي فروپاشي جمهوري اسالمي ايران
كور؛ محورهايي را به عنوان راهكارهاي هاي مذ دشمنان نظام جهت پيشبرد سياست

فروپاشي جمهوري اسالمي ايران طراحي، ترسيم و جهت اجرا در اختيار دستگاههاي 
  :اند كه برخي از آنها عبارتند از اطالعاتي و مؤسسات وابسته قرار داده

 تبليغ و ترويج ضرورت تغيير سياسي نظام؛ .1
اصناف، گروههاي به اصطالح  هاي كارگري، المللي از اتحاديه هاي بين حمايت .2

 .هاي مدني مخالف جمهوري اسالمي ايران مدافع حقوق بشر و تشكل
 .هاي اقتصادي عليه جمهوري اسالمي ايران اعمال تحريم .3
 تقويت مالي نيروهاي مخالف داخل نظام؛ به صورت پنهان .4
شناسايي، جذب و توانمندسازي مراكز و افراد و اقشار مؤثر در جامعه مانند  .5

 .در جهت نيل به اهداف معين. . . ها وNGOن، جوانان، زنا
با توجه به جدول ترسيمي در تقويم كشور جهت برگزاري انتخابات رياست  .6

طلبي  ؛ برنامه اجرايي اهداف فوق توسط بيگانگان با فرصت1388جمهوري در سال 
ب هاي موجود؛ در راستاي براندازي نرم جمهوري اسالمي ايران و در قال از آزادي

 .به مرحله اجرا درآمده است پروژه ديپلماسي عمومي  و اقدامات پنهان

  :براندازي نرم و اقدامات پنهان
براندازي نرم كه با ظاهري آراسته و براي عادي سازي در نزد افكار عمومي از آن با 

  :باشد هاي ذيل مي عنوان ديپلماسي عمومي ياد نمودند داراي مفاهيم و ويژگي
ديپلماسي عمومي به دنبال اين هدف است ": ز دستگاههاي اطالعاتي غربيكي ااز منظر

كه منافع و امنيت ملي ما را از طريق درك، آگاهي و تاثير بر مردم كشورهاي ديگر حفظ 
  ».كرده و از گفتگو بين شهروندان ما و موسسات و همتايان آنها در خارج نيز بهره ببرد

هاي فكري حاكم  ها و چهارچوب حميل ارزشبراندازي نرم از ديدگاه غرب همانا ت
بر جوامع غربي به ديگر جوامع است تا از اين طريق و به صورت خودكار سيستم آن 

  .هاي نظام سلطه گردد متاثر و همراه با سياست ،كشور هدف
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و مسير و غايت نهايي آن تاثيرگذاري با  "ها   ملت"هدف ديپلماسي عمومي غرب 
معطوف به اقدامات پنهان و براندازانه است بنابراين  هاي هدف تسهيل در سياست

ترين  كار بستن پيچيده اقدامات پنهان در چارچوب ديپلماسي عمومي؛ مستلزم به
  .باشد هاي عمليات رواني تهاجمي مي شيوه

  :ترين اهداف اين پروژه از ديدگاه نظريه پردازان عبارتند از مهم
ريق ـان از طـر آنـظـورد نـي ماـه ريـگي ه جهتـت بـودن دولـوادار نم .1

 .فشارهاي مردمي
ايجاد فضاي عدم اعتماد نسبت به مسئوالن نظام و اختالل در فرايند  .2

 .گيري تصميم
هاي  انحراف افكار عمومي جامعه از منافع و اصول نظام و ترويج شيوه .3

 .هاي نظام موردنظر در جامعه از طريق تشكيك در ارزش
مختلف جامعه و تفرقه و جدايي ميان مردم و هاي  ايجاد اختالف در گرايش .4

 .حاكميت از طريق متهم كردن سران نظام و نسبت كذب دادن به مسئوالن
با هدف اختالل در . . . هاي فكري، قومي، مذهبي و انشقاق در گروه .5

 .وحدت ملي
درتبيين اهميت اين بخش از اقدامات پنهان؛ يكي از وزراي خارجه كشورهاي غربي 

هاي ما در زمينه ديپلماسي عمومي در مقايسه با  در زمان حاضر، تالش": اردد اظهار مي
ها جزءالينفك سياست خارجي  تر است به نحوي كه اين تالش ديگر اقدامات بسيار مهم

  ».باشد هاي مخالف مي ما در برابر دولت
استراتژي امنيت ملي غرب پس از فروپاشي شوروي سابق كه براي انطباق با شرايط 

المللي طراحي و بازسازي گرديد، وظايفي را براي دستگاههاي مختلف  ول بينمتح
امنيتي آن كشورها در راستاي اجراي مؤثر اين استراتژي تعيين و مشخص كرده و در 

  .امنيتي را تدوين نموده است_همين راستا گزارشات راهبردي
اقدامات آنها  هاي گيري هاي گزارشات مذكور؛ جهت نكته قابل توجه در دستورالعمل

و  "جنگ نرم"در راستاي اقدامات پنهان بوده و با منتفي دانستن جنگ نظامي، 
  .كنند  را در برابر جمهوري اسالمي پيشنهاد مي "فروپاشي از درون"
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راهكارهاي تدوين شده در تقابل با ايران گوياي استراتژي غرب عليه جمهوري 
اهميت راهكارهاي كاربردي آن به اسالمي و در چارچوب ديپلماسي عمومي بوده و 

غرب عليه  "مانيفست اقدامات پنهان"توان  اي است كه اين گزارشات را مي اندازه
  .جمهوري اسالمي قلمداد كرد

هاي  يكي از مقامات ارشد امنيتي غرب در بيان اهميت به كارگيري استراتژي
ان به لحاظ وسعت اير": دارد معطوف به ديپلماسي عمومي در برابر ايران، اظهار مي

سرزميني، كميت جمعيت، كيفيت نيروي انساني، امكانات نظامي، منابع طبيعي سرشار و 
بديل تبديل شده   موقعيت جغرافيايي ممتاز در خاورميانه و هارتلند منطقه، به قدرتي بي

  ".توان با يورش نظامي آن را سرنگون كرد كه ديگر نمي
رسي سناريوهاي مختلف عليه ايران در كنار آمريكا با بر» سابان«مركز هم چنين 

ي مطرح ديپلماتيك و نظامي، موضوع تغيير حكومت در ايران را از طريق  ها هگزين
كودتاي مخملي با ايجاد اغتشاش و هدايت آن توسط اپوزيسيون تا مرحله فروپاشي و 
سپس حمله نظامي و اشغال كشور در شرايط فعلي مناسب ترين گزينه تشخيص داده 

ي استراتژي  ها هگزين» كدام راه به سمت ايران«اين مركز در گزارشي با عنوان . است
اين گزارش توسط شش تن از . جديد آمريكا در قبال ايران را بررسي كرده است

مدير » كنت ام پوالك«به نام هاي » بروكينگز«ي وابسته به موسسه  ها تاستراتژيس
، »دانيل ال باي من«ريكا در فلسطين اشغالي، سفير سابق آم» مارتين انديك«، »سابان«
فصل ششم اين . تهيه شده است» بورس ريدل«و » مايكل اي اهاناون«، »سوزان مالونه«

مناسب ترين راه براي تغيير حكومت را حمايت » انقالب مخملي«گزارش با عنوان 
راه حل گسترده از انقالب مخملي در ايران دانسته كه در ادامه نيز آن را بهترين 

  .مشكالت آمريكا با ايران معرفي كرده كه كمترين هزينه را در بر دارد
نويسندگان اين گزارش هدف اصلي اين گزينه را براي براندازي حكومت ايران و 

  .ايجاد حكومتي كه بيشترين همراهي را با منافع آمريكا داشته باشند، بيان كرده اند
زيرا در ذهن برخي از مسئولين رسمي آمريكا امر غريبي نبود » سابان«پيشنهاد مركز 

مانند خانم رايس وزير امورخارجه سابق آمريكا نيز وجود داشته و او اين شيوه را يك 
  .دانست و از آن دفاع مي كرد و آن را تجويز مي نموددستاورد با اهميت مي
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ميليون دالري در كنگره آمريكا براي پيشبرد  75رايس در زمان تصويب بودجه 
ما «: ي به اصطالح طرفدار حقوق بشر در ايران گفت ها هدموكراسي و حمايت از گرو

تا پشت مرزهاي » جنبش همبستگي«توانستيم با يك براندازي نرم از لهستان و با 
روسيه، انقالب هاي رنگين را سامان دهيم و رژيم هاي حاكم را ساقط و رژيم هاي 

تنها راه براي تغيير نظام در ايران . برسانيمدموكراتيك مورد نظر آمريكا را به قدرت 
  ».استفاده از همين تجربه است

هاي ديپلماسي عمومي  محورهاي مهم گزارشاتي كه بر ضرورت بكارگيري تاكتيك
هايي است كه دولتمردان غرب تحت عنوان ديپلماسي عمومي  تاكيد دارند، گوياي برنامه

  : عليه جمهوري اسالمي در سر دارند
 .داري از اختالفات دروني ايرانبر بهره .1
 .بكارگيري براندازي نرم بجاي اقدام نظامي .2
هاي دانشجويي و نهادهاي غيردولتي  هاي مدني در تشكل دامن زدن به نافرماني .3

 .و صنفي به عنوان ابزارهاي مهم فشار بر ايران
 .المللي بر انتخابات ضرورت تاكيد بر وجود نظارت بين .4
 .بشر و دموكراسي در ايران قحمايت رياكارانه از حقو .5
هاي متعدد راديو و تلويزيوني به منظور سياه نمايي و  اندازي و تقويت شبكه راه .6

 فريب مردم
 .داخلي  حمايت از اپوزيسيون .7
 .هاي همسو با غربNGOتسهيل در فعاليت  .8
 .تسهيل در صدور ويزا براي افرادمستعد و همسو با اهداف غرب .9

به منظور شركت در سمينارهاي خارج از كشور  دعوت از فعاالن جوان ايراني .10
براي جذب و آموزش هدفمند مانند آنچه كه در كشورهايي مثل صربستان، 

 .اتفاق افتاد. . . فيليپين، اندونزي، شيلي، اوكراين و
ما ممكن است با ": اند هاي امنيتي خود آورده از سوي ديگر؛ در بخشي از دكترين

هاي ديگري در مورد  نگراني. ز ايران مواجه نشويمتر از هيچ كشوري ج چالشي جدي
هاي ما در نهايت هنگامي  نگراني. اي مهم هستند ايران داريم كه به اندازه مسائل هسته

هاي خود را  حل خواهند شد كه حكومت ايران با اتخاذ تصميمي راهبردي، سياست
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اين مساله . بدهد تغيير داده و نظام سياسي خود را باز نمايد و به مردم خود آزادي
ما در راستاي نابودي . راهبرد ما گسترش تعامل با مردم ايران است. هدف غايي ماست

استبداد و ارتقاي دموكراسي كارآمد، از تمامي ابزارهاي سياسي، اقتصادي و ديپلماتيك 
  :و ابزارهاي ديگري كه در اختيار داريم استفاده خواهيم كرد كه از آن جمله عبارتند از

 بشر اي موارد نقض حقوقافش. 
 هايي در وزارت خارجه و  طلبان از طريق برگزاري نشست حمايت از اصالح

 .هاي خود خانه سفارت
 هاي مورد نظر غرب در  تخصيص بودجه در جهت حمايت مالي از فعاليت

 داخل ايران
 هايي با هدف ايجاد شكاف بين مردم و حاكميت اعمال تحريم.« 

پروژه براندازي نرم يا به قول خودشان ديپلماسي  بر اساس استنادات موجود؛
المللي جمهوري اسالمي به طرق  اي و بين عمومي با توجه به شرايط داخلي، منطقه

  :ترين آنها عبارتند از مختلف در دستور كار دولتمردان غربي قرار گرفته است كه مهم
ي درباره هاي غيردولتي و انتشار جزوات فارس ارائه كمك وآموزش به سازمان .1

 .هاي مدني هم جهت با آن هاي دمكراتيك و فعاليت ارزش
آوري اطالعات  آموزش خبرنگاران براي ايجاد شبكه منابع خبري با هدف جمع .2

 و تحليل؛
آموزش و سازماندهي فعاالن حقوق بشر در ايران جهت ترسيم چهره  .3

 نامطلوب از نظام؛
نتخابات و ارائه اطالعات ها و آموزش درباره نحوه برگزاري ا سايت ايجاد وب .4

 ؛1388كامل از كانديداهاي انتخاباتي سال 
اي و آموزش آنها جهت كادرسازي  اعزام دانشجويان، هنرمندان و مشاغل حرفه .5

 هاي كليدي و مناصب حساس در آينده؛ براي پست
از سوي ) مستقر در كنسولگري آمريكا(در پي تاسيس دفتر امور ايران در دوبي 

رجه آمريكا كه از پايگاه ريگا در لتوني درزمان جنگ سرد با هدف وزارت امور خا
هايي در خصوص  فروپاشي شوروي سابق نسخه برداري شده است، اين دفتر فعاليت

ها و برداشتهاي آنان به منظور ترغيب آنها  جذب نخبگان ايراني و تاثيرگذاري بر انديشه
  .دستور كارخود قرار داده است به اقدام عليه منافع ملي جمهوري اسالمي ايران در
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دولت ": دارد در همين راستا سخنگوي وقت وزارت امور خارجه آمريكا اظهار مي
هاي خود در كشورهاي حاشيه خليج فارس و ساير  آمريكا از طريق سفارتخانه

هاي ايران همكاري و  ي ايران، با سازمانهاي غير دولتي و رسانه كشورهاي همسايه
آژانسهاي مسافرتي بين ايران و آمريكا را افزايش خواهيم داد و . تعامل خواهد داشت

هاي ديگر از آمريكا  مبلغ پنج ميليون دالر براي بازديد استادان و معلمان و حرفه
  ».پرداخت خواهيم كرد

سال اخير در قالب برگزاري  2بر همين اساس دفتر امور ايران در دوبي طي 
متعدد از اقشار مختلف به آمريكا؛ مبادرت به ايجاد  هاي هاي آموزشي و اعزام گروه دوره
هاي مختلف اجتماعي و نخبگان جامعه  هاي الزم جهت برقراري ارتباط با اليه زمينه

نموده و دعوت شوندگان بدون طي مراحل معمول اخذ ويزا و مساعدت مسؤل امور 
، »سگريرامين ع«، «جيليان برنز«ايران در كنسولگري آمريكا در دوبي آقايان 

اند كه عمدتاً تحت تاثير قرار گرفته و  به آمريكا مسافرت نموده» ريچاردسون تيموتي«
پس از بازگشت نيز به عنوان مسئول تشكيل گروههاي جديد و اعزام آنها به آمريكا 

  .اند فعال شده
شكست طرحهاي آمريكا عليه ايران كه با دستگيري برخي عوامل داخلي آنها 

اييان را بر آن داشت تا طرح و ايده جديدي تحت عنوان پروژه صورت گرفت، آمريك
EXCHANGE )را اجرايي نمايند كه در چارچوب آن اعزام افراد ) تبادل افراد و گروهها

هاي گزاف از طريق پايگاههاي ايجاد شده عليه ايران  و گروهها به آمريكا با صرف هزينه
  .محوريت دبي كليد خوردبا ) دبي، استانبول، باكو، لندن و فرانكفورت(

  :مراحل اقدامات آمريكا در چارچوب ديپلماسي عمومي آمريكا در ايران عبارتند از
 اي بنياد سوروس؛ اجراي طرح ابتكار منطقه .1
 .EXCHANGEپروژه  .2
 .مبادالت دوجانبه .3

هاي مختلف جامعه در قالب گروههاي  در اين پروژه مسافرت افراد و نخبگان از اليه
هاي مختلف آمريكا طراحي گرديد؛ كليه مراحل اخذ ويزا، پرداخت  االتنفره به اي 15

با . . . هاي حضور در آمريكا و ، برنامه)هواپيما، هتل، بازديدها و خريد(ها  كليه هزينه
وزارت خارجه اين كشور و تحت پوشش مؤسساتي   ريزي هدايت، مديريت و برنامه
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گردد اين پروژه با ضربه اي  يادآوري مي. (اجرايي شد. . . چون مريدين، صلح، آسپن و
  ).بر عوامل آن وارد نمود ناكام ماند 87كه وزارت اطالعات در سال 

، "جوان بودن "توان به؛  هاي مورد نظر جهت انتخاب اين افراد مي از جمله شاخص
ارتباط با نهادها و مراكز "، "تحصيالت عالي"، "بازگشت حتمي به ايران"، "مؤثر بودن"

  .اشاره كرد. . . و "افراد داراي عدم سوءسابقه سياسي"، "دولتي
 :آمريكا عبارتند از EXCHANGEاهداف سياسي و اطالعاتي پروژه 

 .برقراري رابطه با گروههاي مختلف جامعه و ايجاد ارتباط مؤثر با متخصصين .1
 .كنندگان نسبت به آمريكا تغيير نگرش و ديدگاه شركت .2
ا هدف لزوم برقراري رابطه دولت ايران با تغيير نگرش در جامعه ايران ب .3

 .هاي زيرين جامعه آمريكا از طريق فشار توسط اليه
 .EXCHANGEكنندگان در پروژه  نظرات شركت دستيابي به تحليل و نقطه .4
ريزي جهت احياي منافع از دست رفته  هاي اجتماعي و برنامه نفوذ در اليه .5

 .آمريكا در ايران
 .رفتارفشار به دولت براي تغيير  .6
 .هاي دولت، تضعيف و در نهايت فروپاشي نظام سست شدن پايه .7
 .معرفي آمريكا به عنوان تنها منجي ايران .8
 .تشديد شكاف ميان ملت و حاكميت .9

 .گيري كشور اخالل در نظام تصميم .10
 .آميز ها و تجمعات اعتراض سازي و تاثيرگذاري در قالب ميتينگ جريان .11
 .معهاستفاده امنيتي از نخبگان جا سوء .12
 .تحريك جريانات قومي .13
 .تغييرات حقوقي مورد نظر در راستاي نظام حقوقي غرب .14
هاي  ايجاد تغييرات در نظام انتخاباتي كشور به بهانه لزوم وجود نظارت .15

 .المللي در عرصه انتخاباتي بين
هاي غربي با مقايسه شرايط حاكم بر كشور ايران و كشورهايي چون اوكراين  دولت

ابات را بستر مناسبي جهت پيشبرد اهداف پليد خود و ابجاد تغييرات و گرجستان انتخ
برداري از پتانسيل مردمي بدون دخالت مستقيم مورد نظر ارزشيابي نموده و با بهره
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خارجي و فشار از بيرون و با شيوه مبارزه عاري از خشونت و تبديل مطالبات اجتماعي 
هاي به ظاهر  عنوان مهمترين ابزار و مؤلفهبه سياسي و فضاي رسانه و سايت اينترنتي به 

  .هاي خود نمودند قانوني اقدام به اجراي برنامه
حوادث پس از  براساس نتايج حاصل از تحقيقات بعمل آمده و اعترافات متهمين

، عمده اقدامات بيگانگان؛ به ويژه آمريكا و انگليس؛ جهت فعاليت عليه انتخابات
  : باشد هاي ذيل مي رصه مبتني بر روشجمهوري اسالمي ايران در اين ع

 .هاي آموزشي در خارج از كشور برگزاري دوره .1
اي با هدف اطالع رساني و ساماندهي  هاي اينترنتي و رسانه فعال شدن سايت .2

در همين راستا وزارت . (هاي موردنظر افكار بر اساس اهداف و برنامه
ي ديجيتال وارد چت امورخارجه آمريكا با تاسيس دفتري به نام گروه فرارس

صورت مستقيم با مردم ارتباط برقرار نموده و به  ها شده و به رومها و وبالگ
بنابراين . نوعي تنظيم رابطه ميان مردم ايران و دولت آمريكا را برعهده دارد

محافل سياسي آمريكا از طريق ديپلماسي اينترنتي به دنبال پيشبرد راهبرد ايجاد 
هاي همسو با عاليق جوانان  ايران و ايجاد تاكتيك شكاف ميان دولت و مردم

 ).ايراني برآمدند
 ).به ويژه فارسي زبان(هاي ماهواره اي  فعال شدن شبكه .3
هاي حقوقي، پزشكي،  گروه(هاي مختلف اجتماعي  انتخاب گروههايي از اليه .4

جهت عزيمت به آمريكا و . . . ) هنرمندان، دانشجويان، اساتيد، روحانيون و
 .هاي بازديدي و آموزشي ر برنامهشركت د

ريزي جهت تغيير افكار و تغيير رفتار با هدف تغيير در ساختار نظام  برنامه .5
 .مقدس جمهوري اسالمي ايران

هاي اجرايي دركشور  بسترسازي جهت افزايش نااميدي نسبت به آينده وبرنامه .6
 .و تقويت گرايش و نگرش نسبت به آمريكا

و تحقيقاتي اروپايي جهت برقراري ارتباط با  فعال شدن مؤسسات مطالعاتي .7
 .افراد موردنظر و ايجاد ارتباط با مراكز داخلي در قالب پروژه نهادسازي

هاي تحصيلي به افراد موردنظر و بازگشت آنها پس از تاثيرپذيري  ارائه بورسيه .8
 .فكري
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 يها اندازي سازمان فعال نمودن انگليس در قالب شناسايي و جذب نخبگان، راه .9
 .غيردولتي و اعزام افراد موردنظر به داخل كشور

 .هاي آموزشي خبرنگاري در هلند و انگليس برگزاري دوره .10
 .برداري از كارمندان محلي جهت برقراري ارتباطات غيررسمي بهره .11
برداري از  هاي جاسوسي جهت بهره تبادل و همكاري اطالعاتي با ساير سازمان .12

 .اطالعات و امكانات آنها
 و هدايت مردم جهت گسترش دامنه اعتراضاتتحريك  .13

  
  رويكردها و اقدامات اطالعاتي بيگانگان در انتخابات دهم

سنجي فضاي موجود در كشور به منظور ايجاد خلل در روابط  بررسي و امكان .1
 ميان مردم و نخبگان با مقام معظم رهبري و واليت فقيه

ري اسالمي هاي مردمي از نظام مقدس جمهو تالش جهت كاهش حمايت .2
و شكست وجهه جمهوري اسالمي ايران با ) در داخل و خارج از كشور(ايران 

هدف ممانعت از تبديل شدن ايران به عنوان الگوي موفق در نزد 
 سايركشورهاي جهان؛

ايجاد : برداري از پتانسيل مردمي بمنظور نيل به اهداف مورد نظر مانند بهره .3
مردمي، تقويت جريانات قوميتي و اعتمادي و دامن زدن به اعتراضات  بي

سازي در ايران با هدف تغيير در  اپوزوسيون داخلي، اجراي پروژه دمكراسي
 افكار، رفتار و نهايتاً تغيير ساختار نظام؛

برداري از اختالفات  تالش جهت تشديد شكاف ميان مردم و حاكميت، بهره .4
هاي مربوط به  هاي موجود در اين زمينه به ويژه در حوزه داخلي و ظرفيت

 .احزاب، جريانات سياسي و مسئولين، اختالفات قومي و مذهبي
تشويق بخشي از ايرانيان مقيم خارج از كشور جهت فعاليت عليه جمهوري  .5

 .برداري تبليغاتي از اجتماعات و اعتراضات آنها و بهره. اسالمي ايران
گروههاي اي از  هاي مادي، سياسي و رسانه سازماندهي، هدايت و پشتيباني .6

تروريستي و همگرايي بين اپوزيسيون داخل و خارج و اپوزيسيون داخل با 
 .گروههاي ناراضي اجتماعي
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هاي آموزشي  بسترسازي در راستاي اجراي پروژه براندازي نرم وتشكيل دوره .7
در قالب موضوعاتي چون ) ازجمله امارات و هلند(در كشورهاي مختلف 

 .حقوق بشر و مبارزه عاري از خشونت
هاي  سازي در اليه ها جهت جريانNGOايجاد و حمايت مادي و معنوي از  .8

 .گيري از پتانسيل و امكانات آنها در شرايط مقتضي مختلف اجتماعي و بهره
و ) هاي اجتماعي به ويژه در حوزه(هاي داخلي  فعال نمودن پروژه ايجاد بحران .9

 پيگيري طرح فشار از بيرون، تغيير از درون؛
سازى و تبليغ ناكارآمدي نظام  پراكنى، جريان روانى، شايعه ملياتتمركز بر ع .10

زبان به ويژه  اي فارسي هاي ماهواره هاي اينترنتي، شبكه اسالمي از طريق سايت
هاي خبري ضدانقالب فراري،  سي فارسي و ساير شبكه بي صداي آمريكا و بي

 طلبان و منافقين و ساير وسايل ارتباطي؛ سلطنت
هاي غيردولتي و جريانات مخالف نظام جهت نظارت به نيابت  هدايت سازمان .11

 .از آمريكا بر روند انتخابات
تاكيد بر بروز تقلب و عدم اطمينان به سالمت برگزاري انتخابات در ايران  .12

و تالش جهت القاء موضوع از طريق ) گيري روز قبل از روز راي 10حدوداً (
قطع ارسال پيامك، : ردي چونموا(هاي مربوط به وزارت امور خارجه  سايت

كاهش سرعت اينترنت، بروز اشكال در خصوص حضور ناظرين كانديداها در 
 1)باشند از نكات مندرج در اين خصوص مي. . . گيري و هاي راي حوزه

آميز داخلي و نافرماني مدني  هاى خشونت سازي براي حركت تحريك و زمينه .13
و ايجاد ناامني و تخريب و  هاي خياباني سازي براي وقوع آشوب و زمينه
 اغتشاش؛

سازي و جنگ رواني عليه جمهوري اسالمي ايران به ويژه  تالش جهت اتهام .14
درعرصه نقض حقوق بشر با هدف افزايش انزواي جمهوري اسالمي ايران در 

  .الملل عرصه بين

                                                 
جمعه (از روز انتخابات الزم به توضيح است كه مسئول كميته صيانت از آراء ستاد موسوي، نيز يك هفته قبل  -  1

  .ضمن برشمردن موارد مذكور؛ وقوع آنها را دليلي بر تقلب انتخاباتي بر شمرده بود) 15/3/88
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  :اقدامات غرب در دوره پيش از انتخابات
دار براي شناسي و ارائه تحليلهاي جهترفتار غرب در اين برهه با تشكيل جلسات كار

به شدت   ،هدايت مردم به سمت كانديداي خاص كه متعلق به اردوگاه دوم خرداد بود
آمريكا  VOAسي فارسي انگليس، .بي.اي چون بيي ماهواره ها هپيگيري و از طريق شبك

ك، فرانس نيويورك تايمز، اكونومي  ،، واشنگتن پستCNN ،ABSي ديگري چون، ها هو رسان
   .شدساعته برروي آنتن گذاشته مي 24.... راديو اسرائيل و  پرس، راديو دويچه وله آلمان،

و خبرگزاريهايي چون  VOAو  BBC ،CNNي جمعي و فراگيرغرب نظير  ها هرسان
AP،   بيش از آنچه به عنوان نقش تعريف شده اطالع رساني ... رويترز، فرانس پرس و

ام كنند، در فضاي بين المللي نقش امنيتي و سياسي دارند و نيات اي اقددر فضاي رسانه
ي ما به دليل  ها هانه اين مطلب در رسانتأسفم. ندكن ميصاحبان سياسي خود را اجرا 

اي كشورمان بدون هر گونه اي و ورود آسان به نظام رسانهفقدان نهادهاي نظارتي حرفه
پذيري يرد و در نتيجه بسترهاي ضربهگ مياي مورد توجه جدي قرار نملزومات حرفه

در ايام تبليغات انتخاباتي رياست . شود مياي كشورمان در چنين حوادثي فراهم رسانه
جمهوري ايران كشورهاي غربي با ايجاد هزاران پايگاه اينترنتي براي پوشش اخبار 

  .ترويج شايعات هدفمند و تحريك مردم پرداختند ،ايران، به دروغ پردازي
» سرخوردگي بي سابقه اسرائيل «امه كويتي السياسه در گزارش تحليلي با عنوان روزن

هزار پايگاه اينترنتي ايجاد كردند تا  20اسرائيلي ها بيش از  «: به قلم محمود حنفي نوشت
ي اطالعاتي  ها هجوانان ايراني را مخاطب قرار دهند و مزدوران سازمان سيا و همه دستگا

را به سمت كانديداهاي   ها ها به كار بستند تا در ايام تبليغات توجغرب تمام توان خود ر
  ».طرفدار غرب و پس از برگزاري انتخابات، آتش آشوب ها را شعله ورتر كنند

هاي بعدي، شاهد هجمه ي منتهي به انتخابات و جريان ها هاز سوي ديگر در هفت
ي ارتباطات  ها تسايتبليغي و جنگ رواني عليه جمهوري اسالمي بوديم كه توسط 

 ي ارتباطات ها تساي. گرفتصورت مي "يوتيوب"و  "تويتر"، "فيس بوك"اجتماعي مانند 
اجتماعي در ظاهر به منظور ايجاد فضايي براي حضور الكترونيكي افراد در جامعه چند 

هاي ارتباط با دوستان و فرستادن پيام  ،پيدا كردن دوست  ،هاصدايي غرب و بيان ديدگاه
ري و ـي خب ها هاـدمت بنگـدر خ  اـه هند اما در باطن اغلب اين وبگاكن ميل ـروهي عمگ

سازي و آوري اطالعات شخصي افراد اقدام به پروندهاطالعاتي قرار داشته و با جمع
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نمايند و در خدمت عضوگيري براي سازمان هاي جاسوسي و تروريستي غربي مي  بعضاً
قدامات در حوزه جنگ رواني سايبرنتيك قرار دارند و در عقبه اصلي طراحي كننده اين ا

  .حال پيگيري اهداف از پيش تعيين شده هستند
در اين خصوص اشاره خانم هيالري كلينتون وزير خارجه آمريكا در گفت و گو با 

CNN ي اجتماعي فيس بوك و تويتر كه  ها هما از شبك«  :وي گفت. جالب توجه است
ي خود را به خاطر تعميراتي در سيستم هايشان تعطيل نمايند،  ها تمي خواستند فعالي

خواستيم اين كار را به خاطر پوشش وقايع انتخاباتي ايران به تعويق بياندازند و همچنان 
  ».به كاربران ايراني ارائه خدمت نمايند
و دوباره بسته بندي كردن مطالب جعلي   »اسب تروا «شايعه سازي و اجراي سياست 

ي ارتباطات اجتماعي از كاركردهاي اين  ها تافراد حقيقي برروي ساي در پوشش
ي منتهي به  ها هدر هفت "فيس بوك"سايت . در فضاي انتخابات ايران بود  ها هشبك

انتخابات به لحاظ عضوگيري و به طريق هرمي در ارتباط اجتماعي و هفته بعد از 
حمالت اينترنتي به  انتخابات به لحاظ آموزش حمالت تخريب آميز به خصوص

در . ي ايراني و آموزش تخريب اموال عمومي و بانكها نقش اساسي ايفا كرد ها تساي
دادگاه پنجم متهمان به اين بخش از جرايم اينترنتي و چگونگي طراحي و ايجاد 

. اشاره و اعتراف شده است ... موج سبز و ،يي در داخل با نامهاي جمهوريت ها تساي
س بوك سايت ديگري كه در خدمت امپراتوري خبري دشمن فعاليت در كنار سايت في

به صورت بك وبالگ خالصه و  "تويتر"عملكرد . بود "تويتر"جدي مي نمود، سايت 
شبيه به پيامك هاي اس ام اس بوده و براي تهييج و هماهنگي سران اغتشاشات با 

مورد بهره برداري  خرابكاري و اغتشاش ،اعضا و هوادارانشان در ايران به قصد تجمع
امكان ارسال ارزان تر و آسان تر پيامك به تعداد زيادي از كاربران  "تويتر". قرار گرفت

ي ارتباطات اجتماعي  ها هپشت پرده و گردانندگان اصلي اين شبك. را فراهم مي آورد
  .يهوديان داراي گرايشات صهيونيستي هستند

  يي در درون  ها يهمنواي
ي بيگانه اتخاذ  ها تدهم كانديداها مواضع متفاوتي در قبال قدردر جريان انتخابات 

نژاد  دكتر احمدي. نمودند كه بررسي اين مواضع در تحليل چرايي رفتارغرب موثر است
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به صراحت هر گونه رابطه و مذاكره با آمريكا را منوط به عذرخواهي رسمي اياالت 
اما ديگر كانديداها با نقد سال خصومت با ايران دانست  30متحده و جبران عملي 

كه به منافع  ندالملل دانست جدي به سياست خارجي در دولت نهم، آنرا ستيز با نظام بين
كروبي با صراحت اظهار داشت كه با هر كشوري به جز . ملي آسيب وارد كرده است

رژيم صهيونيستي گفتگو خواهد كرد و مفهوم چنين سخني تالش براي عادي سازي  
واشنگتن است؛ وي  -اياالت متحده و ايجاد مناسبات متعارف بين تهرانرابطه با 

نژاد با كنايه به طرح اين  همچنين با انتقاد از طرح مساله هولوكاست توسط دكتر احمدي
آيا بايد مجبور باشيم با داستان خواندن هولوكاست از هيتلر دفاع «سوال پرداخت كه 

ها به همين سياق در جرايد اصالح طلبان ذكر موضوعي كه قبل از اين نيز بار! ؟»كنيم
  .بود شده

ه ـرح مسالـواندن طـورزي خ زد اصالح طلبان نيز با غرضـر نامـموسوي ديگ
وي در دانشگاه . نژاد اعالم كرد هولوكاست، مخالفت خود را با رفتارهاي دكتر احمدي

به شما چنين ملت ما «: نژاد اظهار داشت اصفهان با مخاطب قرار دادن دكتر احمدي
آيا شما با رفتن به اجالس سوئيس آبروي . حقي نداده است كه آبروي آنها را ببريد

هاي  گيري برخي رسانه در حالي كه اين امر در مقابل با موضع» ملت ما را حفظ كرديد؟
غربي است كه از سياست خارجي احمدي نژاد به عنوان عامل موفقيت ايران ياد كرده و 

  .كنند ل اسراييل قلمداد ميآن را تركاندن د
اي با روزنامه تايمز از  موسوي همچنين در موضوع رابطه با آمريكا در مصاحبه

فرصت مالقات و مذاكره مستقيم با رييس جمهور آمريكا استقبال كرد و سياست 
  .خواند جلو خارجي اوباما را مثبت و گام به

در حرم امام  1388ي سال موضوعي كه مقام معظم رهبري در بيانات خود در ابتدا
آنرا رد كرد و سياستهاي دولت كنوني اياالت متحده را مثل دولت قبلي قلمداد ) ع(رضا
طلبان تا حدود زيادي بهم  هاي دو نامزد اصالح در مورد رابطه با آمريكا سياست. نمود

و اينگونه است كه روزنامه . باشد هاي دولت نهم مي نزديك و در تقابل با سياست
دارد كه امروز بيشتر توجهات در غرب بر نامزدهاي  دين به صراحت اعالم ميگار

هاي  روزنامه وله آلمان با استناد به متمركز است و يا دويچه) كروبي و موسوي(طلب  اصالح
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طلبان و مخالفت با روي كار آمدن مجدد  هندلزبالت و تايمز ضمن دفاع از اصالح
  ».كرد ذشته غرور ملي ايرانيان را احياءاو در سال گ«: نويسد نژاد مي احمدي

محمدحسين هيكل تحليلگر و روزنامه نگار برجسته مصري، پس از اينكه اندكي از 
فقط : نقاب رژيم صهيونيستي كنار رفت و حركتي را مشاهده كرد در خصوص آن گفت

آن هزار پيام با موضوع تقلب و ضرورت اعتراض به  18دو روز مانده به انتخابات ايران 
منتشر شد كه بعدها مشخص گرديد اين پيام ها از سوي » تويتر«در سرويس اينترنتي 

وي با بيان اينكه انكار دخالت بيگانگان در » .كاربران رژيم صهيونيستي ارسال شده است
: وان اين دخالت را ناديده گرفت، تصريح كردت ميناآرامي هاي ايران مشكل است و ن

وي از تحركات » .رفت مورد هدف و حمله قرار گرفتظار نميايران به گونه اي كه انت«
هزاران «: ياد كرد و گفت» جنگ برون مرز«عليه ايران پيش و پس از انتخابات به عنوان 

سايت اينترنتي در روزهاي قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري ايران فعال 
از خشم نسبت به نتايج شدند كه كارشان دستپاچه كردن نظام و تحريك مردم به ابر

  ».انتخابات بود و منبع بسياري از آنها رژيم صهيونيستي بود
اكنون كه انتخابات انگيزه اي براي «: راديو فردا ارگان رسمي سازمان سيا اعالم كرد

مبارزه شده، ما هم احساس كرديم اآلن بهترين زمان است كه از دموكراسي دفاع كنيم و 
  ».، سياسي و صنفي را دنبال نماييمحقوق معوق مانده اجتماعي

: چاپ اتريش حدود يك ماه پيش از انتخابات نوشت» استاندارد«روزنامه مشهور 
» .اگر احمدي نژاد رأي بياورد يعني تحريم هاي غرب عليه ايران نتيجه معكوس دارد«

ره من معتقدم احمدي نژاد دوبا«: اين روزنامه از قول دبير بخش خاورميانه اي اش افزود
ند كن ميرأي مي آورد اما بسياري از مقامات و روساي دولتي اروپا و آمريكا تالش 

  ».اصالح طلبان رأي بياورند
  انتخابات موضعگيري غرب در روز رأي گيري

رفتار فشرده رسانه اي غرب در قالب تشكيل ميزگرد سياسي و مصاحبه با افراد ضد 
اخل كشور و همچنين پخش كليپ هاي انقالب خارج نشين يا مصاحبه با افرادي از د
شب  11تا  8خرداد از ساعت  22يعني  ،موزيكال تحريك كننده در روز رأي گيري

در اين روز بر خالف روزهاي قبل و بعد از انتخابات حتي يك گزارش . ادامه يافت
ي غربي بعد از نااميدي از عدم  ها هسد رسانر ميد بلكه به نظر شو ميمنفي نيز مشاهده ن
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ضور مردم تاكتيك خود را اين گونه طراحي كردند كه با ترسيم فضاي كشور به نفع ح
انتخابات را سالم، امن و مشاركت سياسي مردم را فوق العاده  كانديداي دوم خردادي،

زيرا آنها نيز مانند بسياري از سران اصالحات در داخل مي پنداشتند هر . رش نمايندگزا
شانس  ،هاي رأي باالتر باشدچقدر مشاركت سياسي مردم و حضور آنها در پاي صندوق
وزير امور  "هيالري كلينتون". پيروزي و رأي آوري كانديداي دوم خرداد بيشتر است

اينكه مردم ايران مي خواهند « :گويدمي ايهر مصاحبخرداد د 22خارجه امريكا در روز 
آمريكا از اظهار نظر در . صدا و آرايشان شنيده و شمرده شود، عالمت بسيار مثبتي است

باره انتخابات ايران خودداري كرده است امامسلماً اميدوار است نتيجه آن بازتاب اراده 
آراء به صورت عادالنه و شفاف  ما خواستار شمارش. حقيقي و آرزوي مردم ايران باشد

ما وضعيت متحول ايران را . نگران هستيم   هستيم و از برخي گزارشهاي واصله عميقاً
لحظه به لحظه زير نظر داريم اما همانند ديگر نقاط جهان منتظر و نظاره گر اين هستيم 

  ».كه ببينيم مردم ايران چه تصميمي مي گيرند
همانند « : جه آمريكا هم در همان روز گفتسخنگوي وزارت خار "رابرت گيبس

ديگر نقاط جهان مناظرات قوي وپرشور انتخابات به خصوص در ميان جوانان بر ما 
به خصوص گزارش هاي  ،ما همچنان كل وضعيت را به صورت دقيق. تأثير گذاشت

  ».مربوط به اختالالت را زير نظر داريم
. د شو ميي ندارد كه چه كسي انتخاب هيچ اهميت « :رابرت گيتس وزير دفاع هم گفت

ما منتظر مي مانيم و مي بينيم كه چه نوع سياستهايي توسط افراد انتخاب شده دنبال 
  ».سياستهاي ايران وابستگي كمتري به شخص مجري آن دارد. دشو مي

رويكردها و اقدامات بيگانگان عليه جمهوري اسالمي ايران پس از انتخابات 
  :بارتند ازخرداد ع 22شكوهمند 

اين موضوع جزءرويكردها و اهداف اولويتي : تضعيف جايگاه واليت فقيه .1
بيگانگان عليه جمهوري اسالمي ايران محسوب شده و عدم توجه برخي از 

به ويژه پس (جريانات سياسي به فرمايشات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري
ستر مناسبي مستمسك و ب) 29/3/88هاي تاريخي نماز جمعه مورخه  از خطبه

در . جهت دامن زدن به مساله مذكور از سوي بيگانگان را فراهم نموده است
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همين راستا تالش مذبوحانه مبتني بر القاء شكاف ميان نظرات مقام معظم 
به صورت گسترده از سوي دستگاه تبليغي ) ره(رهبري با نظرات حضرت امام 

 .گيرد دشمنان صورت مي
رچه ملت و تضعيف حمايت مردمي از اصول و ايجاد انشقاق در صفوف يكپا .2

 آرمانهاي انقالب اسالمي؛
 هاي سياسي؛ گسترش فضاي اختالف ميان جريانات، احزاب و شخصيت .3
 به چالش كشاندن مشروعيت نظام جمهوري اسالمي ايران وطرح ادعاهاي .4

 درزمينه عدم برخورداري نظام و مسئولين از حمايت مردمي؛ دروغ
ارآمدي نظام در ايجاد دموكراسي، برگزاري انتخابات تالش جهت اثبات ناك .5

 هاي اخير و رعايت حقوق بشر؛ سالم، مقابله با بحران
تاكيد بر ضرورت حضور بيگانگان و ناظرين انتخاباتي در جمهوري اسالمي  .6

اين موضوع طي سالهاي اخير (ايران جهت تضمين سالمت برگزاري انتخابات 
آمريكا و انگليس و گروهكهاي وابسته؛  در دستور كار جدي كشورهايي چون
 ).مانند نهضت آزادي قرار گرفته است

  تأمين ابزار 
دست زدن به اغتشاش و آشوبگري در مقياسي كه در تهران انجام گرفت تنها با اتكا به 
ماهواره و اينترنت امكان پذير نيست و الزم است افرادي كه در ميدان عمليات حضور 

ميدان را به عهده دارند براي اداره ميدان به ابزار پيشرفته اي  دارند و نقش فرماندهي
ان .ان.شبكه سي . اين ابزار پيش تر از سوي آمريكايي ها تأمين شده بود. مجهز باشند

هزار ابزار جاسوسي براي افرادي در 10آمريكا «: در يك برنامه تلويزيوني اعالم كرد
  ».است ايران در ارتباط با اغتشاشات اخير فرستاده

  تماس با آشوبگران
در بحث آشوب ها بودند افرادي كه جرأت بيشتري پيدا كردند و با سران آنها در تماس 
بودند تا نيازهاي آنها را برطرف كنند و آنها را براي ادامه كار تشويق كنند و به آنها 

كه در است » كمال بنخاس«يكي از اين افراد يهودي ايراني تباري به نام . روحيه بدهند

www.ourpresident.ir


w
w

w
.ourpresident.ir

 رونده يكسال نبرد نرمپبازخواني                   
 
194

با برخي جريان هاي ايراني در تماس بوده تا «: مصاحبه با راديو رژيم صهيونيستي گفت
  ».آنها را در موفقيت براي كودتا عليه ايران كمك كند

  از انتخابات پسموضعگيري و رفتار رسانه اي غرب 
ميليوني مردم در پاي صندوقهاي رأي و انتخاب دكتر احمدي نژاد با بيش از  40حضور 

ي دروغ پردازآن چنان سنگين و شوك آور بود  ها هميليون رأي براي غربي ها و رسان 24
كه تا ساعتها پس از اعالم رسمي نتايج آراء نتوانستند خبري يا تحليلي مخابره نمايند اما 

و جنجال هايي مبني بر تقلب و تخلف   ها هپس از اينكه از اين شوك بيرون آمدند، زمزم
  .هها قبل براي آن زمينه چيني و سند آفريني كرده بودندسردادند كه از ما

ي آشكار آمريكا در امور داخلي  ها تخرداد با اعتراف به دخال 24 جوزف بايدن در 
من ترديدهايي در مورد نتايج انتخابات ايران دارم اما تا زمان بررسي «: ايران مي گويد

سركوب كرده و آزادي بيان را با  حكومت ايران مردم را. م كن ميكل روند، اظهار نظر ن
محدود كرده است كه سؤال  "فيس بوك"ي اجتماعي مثل  ها هي شبك ها تبستن ساي

آراء قوي احمدي نژاد براساس تحليل هاي قبل از انتخابات غير محتمل . برانگيز است
منافع ما در قبل ... است آيا اين پاسخ صحيح است آيا اين خواسته مردم ايران است

ما از آنها مي خواهيم كه از تالش جهت . از انتخابات ايران عوض نشده است وبعد
دستيابي به سالح اتمي و يا داشتن اين تسليحات دست بردارند و دوم آنكه حمايت از 

  ».گفت وگو با ايران پاداشي در قبال رفتار خوب آنها نيست. ترور را متوقف كنند
با اتخاذ موضعي دو پهلو ) خرداد25( روز  اوباما رئيس جمهور آمريكا نيز فرداي آن

. من از وضعيت فعلي ايران كه در تلويزيون مي بينم رنجيده خاطر هستم «  :مي گويد
ارزش هاي جهاني هستند كه بايد مورد احترام قرار .... ارزش هايي مثل آزادي عقيده و

ست اما ساكت اينكه چه كسي رهبري ايران را برعهده گيرد، مربوط به مردم ا. گيرند
   ».نشستن هم غلط است و بررسي درباره انتخابات نبايد به همراه خونريزي باشد

آنها در حال شكل دادن تاريخ . يمكن ميحمايت ) آشوبگران(ما از آنها «: او همچنين گفت
جهان مشغول تماشاي ايران است و . ايران هستند و خود را در معرض خطر قرار داده اند

  ».دكن ميالمت آميزند حمايت ـي مس ها هال عدالت از راـايي كه در ايران دنباز آنه اـآمريك
پل وولفوويتز معاون وزير جنگ در دولت بوش كه از نظريه پردازان كليدي 
نومحافظه كاران و از طراحان اصلي جنگ عليه عراق بود در گفت و گو با سي ان ان 
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البته اگر او . ماس مستقيم بگيردبه نظر من الزم است كه آمريكا با موسوي ت«: گفت
واند ت مياما در هر حال بهتر است او بداند كه . مايل به ارتباط نباشد نبايد ما اصرار كنيم
  ».يك خط ارتباط مستقيم با ما داشته باشد

پل وولفوويتز كه صهيونيست بودن او و همچنين ارتباطش با برخي ايرانيان ضد 
ر آمريكا مشهور است با اشاره به اظهارات اوباما مبني انقالب و وابستگان رژيم پهلوي د

من اين نگراني « :بر ضرورت پرهيز از دخالت مستقيم دولت آمريكا در ايران مي گويد
ما نبايد به گونه اي عمل كنيم كه به مخالفان حكومت ايران انگ عوامل . را مي فهمم 

ور كامالً روشن نشان داده اند داخلي آمريكا بخورد اما به نظر من مخالفان حكومت به ط
  ».كه خواهان حمايت و كمك جهان هستند

تحليلگر ارشد سي ان ان كه همراه او در اين  ،"وديويد گرگن"و  "پل وولفوويتز"
گفتگو شركت كرده بود، تأكيد كردند كه آمريكا بايد به اتفاق ديگر كشورهاي غربي و 

افغانستان كه انتخاب مجدد رييس  حتي برخي متحدين خود در منطقه همچون تركيه و
جمهور كنوني را به رسميت شناخته اند، يك اعتراض جهاني به اين وضع راه اندازي 

 »مردي بسيار شجاع«را  "موسوي "وولفوويتز همچنين. كرده و از مردم ايران حمايت كند
  .دانست كه در حال مقاومت است و جان خود را در معرض خطر قرار داده است

از قول اتحاديه اروپا تهديد كرد كه ممكن است به نشانه اعتراض به  گاردين
دستگيري و بازداشت تعدادي از كارمندان بومي سفارت بريتانيا در تهران سفرايش را از 

  .تهران فرا بخواند
ي حقوق بشري در روزهاي پس از اغتشاشات بافرار به جلو  ها هاز سوي ديگر گرو

ر اغتشاشات از دبير كل سازمان ملل خواستند كه براي و بدون اشاره به نقش غرب د
بررسي آنچه خشونت عليه معترضان به نتايج انتخابات خوانده اند، به ايران سفر كند يا 

بان كي مون نيز در واكنش به اعالم نتيجه انتخابات . فرستاده اي ويژه به ايران بفرستند
لت ايران بايد محترم شناخته رياست جمهوري ايران تأكيد كرد كه خواست واقعي م

وي سپس قول داد كه مناقشاتي را كه در پي اين انتخابات در ايران رخ داده، از . شود
  .نزديك دنبال خواهد كرد

بررسي ها در خصوص مداخالت غرب نشان مي دهد كه برخي كشورهاي غربي 
سياسي و  چه قبل از انتخابات، چه حين انتخابات و چه پس از انتخابات در سه حوزه
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 .اطالعاتي و امنيتي و رسانه اي مداخالت آشكاري عليه نظام اسالمي داشته اند ،رسمي
تقريباً اكثر كشورهاي اروپايي و آمريكا بر خالف هنجارهاي شناخته شده بين المللي به 
جاي اينكه مردم ايران را به سازو كارهاي دموكراتيك دعوت كرده و راهكارهاي قانوني 

از بخشي از اغتشاشگران و فرصت  عموماًاتشان مورد تأكيد قرار دهند، را در اظهار
  ها تترويج هرج و مرج و آنارشيسم و ونداليسم از سوي قدر. طلبان حمايت كرده اند

  .ي غربي به وضوح قابل رصد در مواضع رسانه اي آنهاست ها هو رسان
مريكا پس از برخي از اظهارات مداخله جويانه مقامات سياسي و اطالعاتي آ

  :انتخابات عبارتند از
معرفي اراذل اوباش و داراي مشكالت اقتصادي و اجتماعي به عنوان  .1

هاي داخلي از سوي رئيس سابق  هاي مطلوب در راستاي ايجاد بحران پتانسيل
 سازمان سيا

هاي  ضرورت توجه به خواسته"تاكيد بر ضرورت ابطال انتخابات به بهانه  .2
 ؛"و ضوابط دموكراسي در انتخابات  معترضين و رعايت اصول

خط دهي براي الگوبرداري از نقش جوانان در جريان پيروزي انقالب اسالمي  .3
برداري از پتانسيل مذكور در راستاي  و بازسازي شرايط جهت بهره 57در سال 

 مقابله با نظام؛
اعزام و فعال نمودن عوامل خود تحت عناوين خبرنگاران افتخاري و آزاد پس  .4

 بازگشت خبرنگاران خارجي؛از 
مانند سايت گذار؛ (هاي اينترنتي هاي مدني از طريق سايت آموزش نافرماني .5

 ؛)وابسته به مؤسسه خانه آزادي و سازمان سيا
 حمايت برخي مقامات آمريكايي و اروپايي از اغتشاشات خياباني .6
 امصدور قطعنامه از سوي كنگره آمريكا در حمايت از آشوبگران و محكوميت نظ .7
اي و اينترنتي و ايجاد محيط سايبر و مجازي  هاي رسانه فعال نمودن شبكه .8

جهت القاء اخبار موردنظر، تحريك مردم به حضور در تجمعات غير قانوني و 
 .انتشار اخبار مجعول و غيرواقعي در مورد آمار كشته شدگان اغتشاشات، 

ا در ـرار دادن آنهـردم معترض و قـوان مـران به عنـوبگـرفي آشـرار بر معـاص .9
 .مقابل نظام
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با دفتر ويژه ) متهم؛ آقاي رضا رفيعي( 88ارتباط يكي از عناصر فعال ستاد  .10
به عنوان افسر اطالعاتي آمريكا؛ » جيليان برنز«امور ايرانيان در دبي و خانم 

هاي اينترنتي و  ارسال اخبار و گزارشات مربوط به اغتشاشات از طريق سايت
نامبرده ضمن . اطالعاتي يكي از كشورهاي عربي منطقه همكاري با سرويس

هاي  اي آمريكايي؛ مبادرت به اخذ تحليل برقراري ارتباط با مؤسسات رسانه
متناسب با رويكرد بيگانگان و مغاير با اصول انقالب از برخي مسئولين سابق 

ها از مسائل مربوط به  كشور نموده و اطالعاتي در خصوص تاثيرات تحريم
) VOA(نات انتخاباتي را در اختيارخانم نازي بيگلري از صداي آمريكا جريا

 .قرار داده است
هاي ماهواره اي؛ جريان اطالعات به  به شبكه  پس از محدوديت دسترسي .11

سمت اينترنت سوق داده شد و به منظور تسهيل استفاده از مطالب اينترنتي، 
عكس را براي استفاده عمومي نرم افزار پيشرفته ترجمه انگليسي به فارسي و بال

افزار  در اختيار كاربران ايراني قرار دادند به گونه اي كه با استفاده از اين نرم
هاي انگليس را به فارسي برگردانده و مطالعه  توانند مطالب سايت كاربران مي

اين اقدام به منظور دسترسي كاربران ايراني به حداكثر اطالعات به زبان . كنند
مرتبط با بحران تمهيد شده هر چند كه ) BBCخصوصاً سايت ( انگليسي 

 .باشد هاي جدي مي داراي كاستي
اي كه امكان ديدن فيلم از طريق  افزاري به گونه ترين امكانات نرم ارائه پيشرفته .12

يك رايانه با خطوط تلفني و مودم و اينترنت با سرعت پايين را فراهم كردند تا 
هاي مورد نظر در خصوص اغتشاشات  انات از فيلممرتبطين خود با حداقل امك

 .استفاده كنند
هاي  هاي متعلق به هر دو جريان موجود در كشور و همچنين سايت هك سايت .13

توسط . . . هاي متعلق به برخي كانديداها و سايت مربوط به مسؤلين نظام، 
در اين مورد در برخي موارد از . بيگانگان جهت تشديد جو بدبيني داخلي

اي از  اقدام به هك نموده تا نشانه. . . ) شركت شاتل و(ريق مجاري داخلي ط
 .عوامل خارجي به چشم نخورد و كامالً به نزاع داخلي تبديل شود

فعال نمودن شركت آمريكايي فيس بوك در راستاي تسهيل ارتباطات ميان  .14
اين  اين شركت با استناد به. كاربران ايراني و ساير كشورها در خصوص ايران
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كه بسياري از مردم جهان از فيس بوك براي مبادله اطالعات درباره سرنوشت 
كنند، نسخه آزمايشي زبان فارسي خود را ارائه كرده  انتخابات ايران استفاده مي

 .زبانان از آن به زبان مادري خود استفاده كنند تا فارسي
هاي  ها، نام نهاي وابسته بيگانه شماره تلف در دوره اغتشاشات؛ برخي سايت .15

هاي رمز را به صورت مجاني در اختيار كاربران قرار دادند تا در  كاربري و واژه
صورت قطع كامل خدمات اينترنتي در ايران، مرتبطين و افراد، از طريق اين 

 .آپ استفاده كنند ها بتوانند از اينترنت دايل تلفن
ت خشونت آميز و در راستاي افزايش آموزش دادن اطالعات مربوط به مبارزا .16

ها در ايام اغتشاشات، بر  مبارزات مسالمت آميز، حجم عظيمي از اين آموزش
در اين راستا دو دسته مطالب قابل . روي اينترنت به زبان فارسي منتشر نمودند

 :دستيابي است
: هاي اعتراض خشونت بار مانند مطالب مربوط به آموزش روش) الف

هاي ساعتي، روش مبارزه با  ر و بمبساخت بمب داراي كنترل از راه دو
هاي مضروب ساختن پليس، ساخت  نيروهاي ضد شورش، روش

هاي گاز اشك آور در خانه، جمع آوري و انتشار مشخصات كامل  اسپري
 افراد بسيجي

: هاي اعتراض مسالمت آميز مانند مطالب مربوط به آموزش روش) ب
رد نظرپاشيدن رنگ هاي مو تالش براي تهيه سي دي و يا بلوتوث صحنه

ها  ها و تبليغات حكومتي، روشن نمودن چراغ اتومبيل سبز بر روي عكس
دهي بر انه اعتراض، توصيه به تداوم شعاردر ساعات اوليه غروب به نش

 .ها پشت بام
حضور يك وكيل آلماني مرتبط با كانون وكالء در داخل كشور و استقرار در  .1

 .اتيكي از هتلهاي واقع در كانون اغتشاش
از قبيل (ها در تجمعات غير قانوني خياباني  حضور مستقيم برخي ديپلمات .2

آوري اطالعات توسط  و جمع) برخي سفراي كشورهاي اروپايي و انگليسي
برخي از مرتبطين سفرا با حضور در تجمعات غير قانوني و نيز حضور معاون 
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در  گيري با ظاهري مبدل كه مستندات آن سفير فرانسه در مراكز راي
 موجود است؛كيفرخواست دادستاني 

مساعدت و حمايت مالي آشوبگران و گروهكهاي ضد انقالب از سوي برخي  .3
هاي اروپائي از جمله انگليسي و اعطاء ويزا و پناهندگي به عناصر  كشور

 اغتشاشگر؛
هاي اروپايي جهت  برداري از كارمندان محلي توسط برخي سفارتخانه بهره .4

 القاء اخبار موردنظر؛آوري اطالعات و  جمع
آوري  فعال بودن دونفر از كارمندان محلي آلمان در جهت تالش براي جمع .5

 امضاء به منظور مسافرت دبير كل سازمان ملل متحد به كشور
 .اندازي اعتصاب در كشور تالش جهت راه .6
 .آوري اخبار به كارمندان محلي در آلمان ارائه آموزش تخصصي جمع .7
تبعه (اي توسط متهمه خانم كليوتيد ريس  ر شبكهآوري اطالعات بطو جمع .8

از اغتشاشات و نيز القاء ضرورت اعتصاب در نزد مخاطبين برحسب ) فرانسه
 .10/4/88اعترافات نامبرده در مورخ 

آميز در خارج از كشور توسط برخي كشورهاي  حمايت از تجمعات اعتراض .9
 اروپائي

 فشار بر كشور و افكار عموميتهديد به فراخواني سفراء اروپائي جهت اعمال  .10
 .تهديد به افزايش تحريم عليه جمهوري اسالمي .11
 .ايجاد محدوديت صدور ويزاء براي دولتمردان جمهوري اسالمي ايران .12
هاي اطالعاتي رژيم صهيونيستي منابع خود را  در زمان اغتشاشات سرويس .13

گفتگو اند قصد دارند با آنها درخصوص انتخابات  فراخوانده و اعالم نموده
عالوه بر اين موارد در هنگام اغتشاشات دو نفر از وابستگان به . نمايند

هاي درگيري دخالت داشته و در آتش  سرويس اطالعاتي اسرائيل در صحنه
هاي  دو نفر متنفذ نيز در تمامي شب. اند ها مشاركت نموده زدن اتوبوس

به اغتشاش تا آخرين ساعات شب در صحنه اغتشاشات حضور يافته و 
 .اند آوري اطالعات پرداخته جمع
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اقدامات سياسي بيگانگان به ويژه انگليس، آمريكا و برخي از كشورهاي  .14
سازي و ايجاد اميد براي ادامه  اروپايي كامالً در راستاي تشديد، برجسته

 .ها و سرعت بخشي به آن بوده است اغتشاشات و اعتراض
ارات مقامات مدعي دموكراسي بررسي ها نشان مي دهد كه حتي يك جمله در اظه

غربي وجود ندارد كه بتوان در آن ردپايي از دعوت به آرامش، مصالحه و رعايت قانون 
  :به برخي از اين اظهارات و موضعگيريهاي مداخله جويانه توجه كنيد. را مشاهده كرد

حمايت ) اغتشاشگران (ما از آنان «  :رئيس جمهور آمريكا در مصاحبه اي گفت -
آنها در حال شكل دادن تاريخ ايران هستند و خود را در معرض خطر قرار داده . يمكن مي
جهان مشغول تماشاي ايران است و آمريكا از آنهايي كه در ايران دنبال عدالت از . اند

  ».دكن ميراههاي مسالمت آميزند حمايت 
  . خواند  »فوق العاده و شجاعانه« سخنگوي كاخ سفيد اقدامات عناصر اخالل گر را  
سازمان سيا مبلغ  »  :ژنرال بازنشسته ارتش پاكستان در اظهار نظري گفت »ميرزا بيگ«
ميليون دالر در ايران هزينه كرد تا پس از انتخابات در اين كشور آشوب به راه  400

  ».بيندازد
با «  :يهودي ايراني تبار در مصاحبه با راديو رژيم صهيونيستي گفت "كمال بنخاس"

يانهاي سياسي ايران در تماس بوده تا آنهارا در موفقيت براي كودتا عليه برخي جر
  »دولت كمك كند

CNNهزار ابزار جاسوسي براي  10آمريكا « : در گزارش تلويزيوني اعالم كرد
  ».افرادي در ايران در ارتباط با اغتشاشات اخير فرستاده است

 يگر عليه تقلب در انتخاباتچند روزي است كه اعتراض د « :"اشپيگل"مجله آلماني  
نيست بلكه هدف پايان دادن به جمهوري اسالمي است؛ دست به قضا موسوي بايد 

  ».رهبر سرنگوني نظام ايران باشد
قاهره، رياض و  ،ي غرب در رام اهللا ها تنمايندگان حامي دول«  :جروزالم پست

ندازي دولت و نهايتا اميدوارانه بحران هاي اخير در ايران را سرآغازي بر برا ،بيروت
  ».ي اسالمي در خاورميانه مي دانند ها هتضعيف گرو

اجازه دهيد جوانان صداي آزادي خود را در  «: ، رئيس رژيم صهيونيستيشيمون پرز
اجازه دهيد زنان ايراني كه گروهي شجاع از مردم ايران . راه سياستي مثبت بلند كنند
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من واقعاً نمي دانم چه چيزي . ي بيان اعالم كنندهستند اشتياق خود را براي برابري و آزاد
  ».اميدوارم دولتشان از بين برود. ود؛ اورانيوم غني شده آنها يا دولتشانر ميابتدا از بين 

سؤاالت "گوردون براون، نخست وزير بريتانيا تصريح كرد كه دولت ايران بايد به 
براون . ين كشور پاسخ دهددر باره انتخابات مناقشه برانگيز رياست جمهوري ا "جدي

نحوه برخورد «:در باره نتيجه انتخابات رياست جمهوري ايران در پارلمان بريتانيا گفت
واند چگونگي روابط اين ت ميدولت ايران با بحراني كه پس ازانتخابات پيش آمده، 

ه نحو«: نخست وزير بريتانيا در ادامه افزود. »المللي را تعيين كند كشور با جامعه بين
پاسخ دولت به تظاهرات معترضان در روابط آتي ايران با ساير كشورهاي جهان تأثير 

  ».خواهد گذاشت
وزراي خارجه بيست و هفت كشور عضو اتحاديه اروپا با صدور بيانيه اي اعالم 

سط ستاد انتخابات ايران و اعتراض تعدادي وكردند كه اين كشورها نتايج اعالم شده ت
  .ندكن مياتي در اين زمينه را با نگراني جدي دنبال از نامزدهاي انتخاب

آنجال مركل، صدراعظم آلمان نيز در واكنش به انتخابات رياست جمهوري ايران 
يي از تخلف در اين انتخابات وجود دارد و آنچه را كه موج  ها هتصريح كرد كه نشان

  .در ايران خواند محكوم كرد  ها تبازداش
وزير امور خارجه آلمان با احضار سفير  "اين مايرفرانك والتر اشت "همچنين

جمهوري اسالمي در آلمان به وزارت امور خارجه اين كشور، در ارتباط با ناآرامي هاي 
ما برخورد نيروهاي امنيتي ايران با تظاهر كنندگان را به «:پس ازانتخابات اظهار داشت

  ».هران چشم دوخته ايمكنيم و با نگراني به سوي ت ميشديدترين نحو ممكن محكوم 
وزير خارجه آلمان همچنين از موضع مشترك متحدان اروپايي اين كشور در اين 

من امروز به اتفاق چندين تن از همتايان اروپايي خود از : زمينه خبر داد و اعالم كرد
ايران خواسته ايم هر چه سريعتر در باره وقايع اين كشور و اتهام هاي مربوط به تقلب 

وان نتيجه انتخابات اين ت ميابات اطالع رساني كند تا معلوم شود تا چه حد در انتخ
  ».كشور را جدي گرفت

فرانك والتر اشتاين ماير وزير امور خارجه آلمان همچنين با انتشار بيانيه اي روند 
برگزاري انتخابات در ايران را سؤال برانگيز خوانده و ازمقام هاي ايراني خواست به 

  وجود پاسخ دهندابهام هاي م
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وزارت امور خارجه فرانسه هم با احضار سفير جمهوري اسالمي در آن كشور، 
نگراني دولت فرانسه را نسبت به نتايج اعالم شده انتخابات رياست جمهوري ايران به 

  .وي ابالغ كرد
همچنين برنارد كوشنر وزير خارجه فرانسه از ايران به خاطر برخورد خشونت آميز 

وزير . يس با تظاهركنندگان معترض به نتايج انتخابات به شدت انتقاد كردنيروهاي پل
. ما بسيار نگران هستيم  «: خارجه فرانسه با اشاره به مبارزات انتخاباتي در ايران گفت
 تأسففرانسه از اين بابت م. چرا كه روند گفت وگو در ايران در حال شكل گيري بود

  ».بسيار خشونت آميز را در پي داشته استاست كه اين روند گفت و گو واكنشي 
تحوالت ايران را با دقت دنبال «:فرانكو فرانتيني وزير امور خارجه ايتاليا گفت

اطمينان بدهد نتايج «وي با انتشار بيانيه اي خواستار آن شد كه دولت ايران. »دكن مي
وزير » .اعالم شده انتخابات رياست جمهوري بازتاب دهنده خواست ملت ايران است

خارجه ايتاليا كه كشورش روابط اقتصادي گسترده اي با ايران دارد، همچنين ابراز 
  .اميدواري كرد كه اوضاع در ايران به خشونت بيشتر منتهي نشود

لورنس كنن وزير خارجه كانادا نيز مراتب نگراني شديد كشورش را از روند برگزاري 
گزارش هاي مربوط به حمله نيروهاي امنيتي به : انتخابات در ايران اعالم كرد و اظهار اشت

  .مخالفان وايجاد محدوديت براي آنها ما را به شدت نگران كرده است
  عقب نشيني

گوردون براون نخست وزير انگليس كه به شدت از آشوبگران حمايت مي كرد، پس از 
ليا به مشاهده قدرت ايران در برخورد با آنها و برگشتن ورق در آستانه سفر به ايتا

انتخابات رياست جمهوري ايران يك موضوع : گفت 8منظور نشست در اجالس جي 
گفت وگوي با ايران، بهترين . ايراني است و هيچ ارتباطي به ما و ديگر كشورها ندارد

  . راه حل مشكالت است
و مقامات غرب كه در ابتداي آشوب ها ذوق زده شده بودند و با ناپختگي   ها هرسان

به نشده و بي محابا وارد موضوع شدند و با حمايتي كه از آرزوهاي آنها تمام محاس
حيثيت و آبروي رنگ پريده خود را هزينه اراذل و اوباش آشوبگر . سرچشمه گرفته بود

كردند، اما پس از اينكه طراحي دشمنان خارجي و ايادي داخلي آنها با هوشمندي 
بويژه حضور مقتدرانه بسيج در سطح رهبري، مردم و مسئوالن امنيتي و نظامي كشور 
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ي اصلي تصميم گير در پشت صحنه و  ها هشهر تهران مديريت و كنترل شد و حلق
 ايهدرج 180غرب در چرخشي   هماهنگ كننده بين بخش هاي مختلف دستگير شدند،

از مواضع قبلي خود، مواضعي دال بر اين كه انتخابات وحوادث پس از آن مساله داخلي 
است و غرب نبايد در اين خصوص مداخله اي نمايد، اظهار تمايل براي حتي ايران 

  :به برخي از اين اظهار نظرها توجه كنيد. برقراري ارتباطات سياسي نمودند
ايتاليا و فرانسه كه يك ماه پيش به بهانه انتخابات ايران و چالش هسته اي خواستار 

كنترل حوادث كه مصادف با برگزاري تشديد تحريم ها عليه ايران شده بودند، پس از 
از  ،در ايتاليا بود، به دليل نااميدي از اثربخشي برخوردهاي افراطي  G8اجالس گروه 

  :اعالم كرد 8وزير خارجه ايتاليا پس از نشست گروه . موضع نرم تري وارد شدند
  .شرايط براي تشديد تحريم ها عليه ايران فراهم نيست»

به  8گروه «: ساركوزي هم روز قبل از اجالس گفترئيس جمهورفرانسه نيكوال
دهد و وضعيت تهديدات را در آن اجالس  ايران تا نشست بعدي در سپتامبر مهلت مي

  »بررسي خواهد كرد
: اوباما هم تقريباً همين مواضع را تكرار كرد و بر خالف واقعيت اجالس مدعي شد

ميدوارم سران ايران متوجه شوند بيانيه محكمي خطاب به ايران صادر كرد و ا 8گروه «
ا عميقاً نگران رويدادهاي منزجر كننده پس از ـم. تـن اسـا روشـع دنيـه مواضــك

  ».انتخابات هستيم
صدر اعظم آلمان نيز يك هفته پيش از سفر به ايتاليا ابراز اميدواري كرد كه » مركل«

ت در تظاهرات و بتواند پيام محكمي در ارتباط با آزادي شرك) 8جي (اين نشست 
برگزار  8نشست جي . برخورداري از حقوق انساني و شهروندي در ايران ارسال كند

ت تا همه شاشاره كم رمقي به بحث ايران دا ،خواسته مركلبه شد اما بدون توجه 
  .اميدهاي غرب در خصوص مسائل داخلي ايران برباد رود
ز با اشاره تلويحي به شكست راديو ضد انقالبي زمانه هلند و دويچه وله آلمان ني

: غرب و حمله به مردم و كارگران به دليل عدم همراهي با آشوبگران اعالم كردند
بسياري از فعاالن كارگري ما مي گويند اي . امروز جنبش ما واقعاً جنبشي زنانه است«

  ».كاش مردان ما درايت و شجاعت زنان را داشتند
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انم سوزان رايس هم پس از انتخابات و نماينده دايم آمريكا در سازمان ملل،خ
مشروعيت دولت ايران هر چند از جانب مردم ايران  « :فروكش كردن تجمعات گفت

. دشو ميمورد توجه قرار گرفته است اما موضوع بسيار مهمي براي آمريكا محسوب ن
وقايع پس از انتخابات . هدف آمريكا جلوگيري از رسيدن ايران به توان هسته اي است

   ».دشو ميايران مانع از تالش ها براي تعامل ديپلماتيك با تهران ن در
آمريكا بايد خود را براي «: رئيس شوراي روابط خارجي آمريكا» ريچارد هاوس«

وي ضمن اعتقاد به » .هيچ آرايي در ايران دزديده نشده است. تعامل با ايران آماده كند
ي بسياري به همراه دارد  ها هتخابات هزينتقلب در ان: عدم تقلب در انتخابات ايران گفت

  .ي آن نيست ها هو به هيچ وجه دولتي قادر به پرداخت هزين
سد كه دولت، نيروهاي امنيتي و اوباش شبه ر ميانه به نظر تأسفم«: نوشت اكونوميست

نظامي به اندازه الزم سرهاي مردم معترض را خرد كرده باشند كه بتوانند بگويند، اميد 
ابطال انتخاباتي مشكوك را از ميان برده اند چه رسد به چشمداشت پايان رژيمي  فوري به

مبتني بر حكم يك روحاني اما در عين حال، شهادت ميليون ها تن از شهروندان عادي 
ايران هنوز به هدر نرفته، دستگاه كهنه حكومتي هنوز پيروز نشده و بحران هنوز هم 

  ».ت كامالً بر ضد وضعيت موجود تغيير يافته استخاتمه نيافته است، زيرا توازن قدر
اكونوميست در بخش ديگر نوشته اش كه روحيه شكست خورده اش را بيشتر 

اگرچه با وخيم تر شدن بحران، باراك اوباما هم مانند رهبران «: د، نوشتكن ميآشكار 
مورد هم اروپايي به درستي نسبت به شرايط ايران ابراز تأثر و خشم كرد، اما در اين 

حق داشت كه در برابر وسوسه ابراز اميدواري براي سرنگوني رژيم يا جانبداري از يكي 
از طرف هاي درگير، چه رسد به ابراز حمايت آشكار از رياست جمهوري آقاي 
موسوي، مقاومت كند زيرا در چنين صورتي دقيقاً گرفتار دام كساني در ايران مي شد 

  ».وي و حاميان او را ابزار توطئه غربيان قلمداد كنندكه در صدد بوده اند آقاي موس
  :غتشاشاتراهكارهاي اعالم شده از سوي بيگانگان در خصوص استمرار ا

تاكيد بر استمرار روند اعتراضات و عدم پذيرش نتايج انتخابات تا حصول  .1
 نتايج موردنظر؛

 وجمعرفي سپاه و بسيج به عنوان عناصر كودتاي نظامي و ضرورت حذف و خر .2
هاي كشورهاي  گردد اعالميه خاطر نشان مي. (نيروهاي مذكور از صحنه
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. . . المللي و مختلف در قالب نقض حقوق بشر، ضرورت حضور ناظرين بين
در اين راستا ارزيابي گرديده و حذف نيروي مردمي بسيج از صحنه در 
 گزارشات راهبردي نهادهاي اطالعاتي و امنيتي آمريكا؛ مورد تاكيد قرار

 ).گرفته است
 هاي مذهبي و غيرمذهبي؛ ها و عرصه ايجاد تمايز ميان حوزه .3
بزرگنمايي اختالف در سطوح مختلف جامعه، تاكيد بر عدم حمايت برخي از  .4

 .نخبگان از نتايج انتخابات
هاي سرشناس از مخالفين و  تاكيد بر حمايت برخي از نخبگان و چهره .5

 معترضين؛
  رئيس جمهورتشديد فشارها با هدف استعفاي  .6

  اظهارات گري سيك
كه حاكي از هماهنگي كامل اصالح طلبان با محافل "گري سيك"اظهارات  اينجادر 

ي براندازي نرم در  ها هخارجي در حوادث پس از انتخابات است و خطاب به گمارد
كه مشاور اسبق امنيت  "گري سيك"مواضع فردي چون . دشو ميايران گفته شده، اشاره 

از چند  ،ي سياسي آمريكا است ها يو از تاثيرگذاران فعلي در تصميم سازملي آمريكا 
حيث حايز اهميت است ؛ هم به عنوان نشانه شناسي براي شناخت رويكرد واقعي 
. سياست خارجي اياالت متحده مناسب است و هم به عنوان چرايي شكست اين پروژه 

هايي در آينده به نين پروژهحل هايي نيز براي تداوم وموفقيت چضمن اينكه وي راه
به عنوان يك تحليلگر مجرب "گري سيك".طيف افراطي دوم خرداد ارائه مي دهد

  : مسايل خاورميانه به ويژه ايران در سايت شخصي خود نوشت
. مكن ميمن به راههايي براي شكست اين كودتا با كمترين كشتار و خونريزي فكر «

  :مكن ميي اجراي آنچه ارزش انجام دارد، مطرح يم را برا ها هدر ذيل افكار و انديش
اما . ما بايد توجه خود را به نقش روزافزون سپاه پاسداران وبسيج معطوف كنيم .1

 واند بدون جنگ و درگيري، آنها را خلع سالح كند؟ت ميچگونه اپوزيسيون 
در اينجا بايد از كالوشويتز نظريه پرداز مورد عالقه ام در زمينه مسايل نظامي  .2

استدالل او اين بود كه اساساً جنگ به حوزه و قلمروي اجتماعي . مك بگيرمك
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د تا بدون توسل كن ميامروزه، در ايران يك جنبش اجتماعي تالش . تعلق دارد
در كارزار ) غير نظامي (به رويارويي و تقابل نظامي و يا به عبارتي جنگ مدني 

رو طبق يك مدل ديالكتيك از اين . سياسي عليه نيروي نظامي به پيروزي برسد
حقيقي، استدالل كالوشويتز مردم را وا مي دارد كه در اين ارتباط به گونه اي 

اكنون نخستين سرنخ و نشانه در زمينه نحوه اقدام . كامالً متفاوت انديشه كنند
 .را در اختيار داريم

چنانچه درصدد . طبق گفته كالوشويتز، هر ماشين نظامي يك مركز ثقل دارد .3
هدف  )مركز ثقل(حداقل رساندن خسارات و كوتاه كردن جنگ باشيد، اين  به

ي آخر جنگ جهاني  ها ههمانگونه كه مطلع هستيم در ما. و محور خواهد بود 
ي آمريكايي اين بود كه امپراطور مركز  ها تدوم، استدالل شماري از استراتژيس

ز سقوط خواهد با تحت فشار قرار دادن وي،دولت نظامي ني. ثقل ژاپن است
برخي بر اين استدالل هستند كه اين، منطق نهفته در پس استفاده از يك . كرد

در ) مركز ثقل(حال مركز ثقل در ايران چيست؟ مايلم كه بگويم آن . بمب بود
سپاه پاسداران . و قلمروهاي مذهبي و غير مذهبي قرار دارد  ها هتمايز بين حوز

تا اين اتفاق رخ ندهد، . ميدان خارج كنيد و بسيج را به طور موثر و كارا از
 .دهدهيچ يك از تالش ها نتيجه نمي

بست بنشينند ) ره(خالصه آن كه اپوزيسيون بايد در آرامگاه آيت اهللا خميني  .4
 .)يك شيوه سنتي و مرسوم مورد استفاده عدالتخواهان در ايران (

اله اي از شك و جداي از موسوي و همسرش شماري از افراد كه صالحيتشان در ه
ترديد قرار دارد و كساني كه طي دو دهه گذشته در عرصه سياست فعال نبودند، بايد به 

عليرضا بهشتي، همسر شهيد رجايي، همسر شهيد همت و برخي . اين حركت بپيوندند
و علي اشراقي   )اشعمه (از جمله حسن، زهرا ) ره(از اعضاي خانواده آيت اهللا خميني 

حتي علي مطهري . از جمله اسامي هستند كه به ذهن من مي آيد  ) خميني نوه آيت اهللا (
  .را نيز بايد به پيوستن به اين حركت ترغيب كرد

يك راه ممكن براي شكستن بن بست موجود اين است كه معترضان خواستار 
سپاه پاسداران براي در  .استعفاي احمدي نژاد و اعالم پيروزي واقعي در انتخابات شوند

واند دست به كار ت ميشكستن و سركوب چنين جمعيتي در چنين مكان مقدسي ن هم
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يي را  ها هدر قم و مناطق ديگر، نام  ها معتقدم به ويژه در صورتي كه برخي آيت اهللا. شود
در حمايت از معترضان بفرستند اين اقدام فشاري را به سپاه وارد خواهد كرد كه 

مالحظات دنيوي ناشي از قدرت  -ير مذهبيحوزه غ. شكستن را نزديك خواهد كرد
اگراين . در نهايت بايد به مالحظات مهم حوزه مذهبي تن دهد -گروهي از سران كودتا

  1».نژاد چاره اي جز استعفا نداشته باشد اقدام چند هفته اي ادامه يابد، شايد احمدي
  

  اي انگليس نقش دستگاههاي سياسي، اطالعاتي و رسانه
ها كه به لحاظ نفوذ در حاكميت و شناخت  ي انقالب اسالمي، انگليسيبه دنبال پيروز

دقيق از ساختار و رفتارهاي سياسي دولتمردان جديد دچار ضربه شديد و فقر قابل 
هاي وسيعي جهت افزايش  توجه اطالعاتي شده بودند، در طول سي سال گذشته تالش

دانند، بعد  امپراطوري بريتانيا مي اينان كه خود را وارثان بزرگ. آگاهي خود انجام دادند
از افول دوران طالئي گذشته، در حال حاضر خود را نه به عنوان يك ابرقدرت بلكه به 

نمايند كه با  عنوان يك قدرت محوري در سياست جهاني با نقش جديد، قلمداد مي
توجه به رويكردهاي جديد وزارت خارجه انگلستان و توجه بيشتر به خاورميانه و 

 -الخصوص ايران، اقدامات وسيعي را جهت جاسوسي واشراف بر اوضاع سياسي يعل
  .گذارند اجتماعي و گسترش حوزه نفوذ خود به مورد اجرا مي

هر چند بسترهاي روابط دو كشور به نسبت قبل از انقالب به طور بنيادي متحول 
و سطوح  ها همچنان در تالش براي حضور و نفوذ در اركان اند، اما انگليسي شده

مختلف در جمهوري اسالمي ايران، به عنوان كشوري مهم و تاثيرگذار در منطقه 
  .باشند خاورميانه و تعقيب منافع سياسي و فرهنگي و اقتصادي خود مي

كشور انگليس به اصطالح به طور رسمي و به ظاهر هر نوع سياست تغيير رژيم از 
هاي پنهان با ايجاد بسترهاي مناسب  هكند، اما از سوي ديگر در الي نوع سخت را رد مي

بردن از استراتژي  جهت برقراري ارتباط با گروههاي مختلف جامعه سعي در بهره
ترديد انتخابات در ايران يكي از مهمترين موضوعاتي  بي. براندازي از نوع نرم را دارد

 ها در تالشند از جزئيات آن مطلع بوده تا به اقتضاي وضعيت، است كه انگليسي

                                                 
  20/4/1388رجا نيوز،  -1
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هاي داخلي، به  برداري از نقاط ضعف وآسيب ريزي الزم در جهت مداخله وبهره برنامه
  .هاي متبوع خود به عمل آورند منظور تغيير افكار و رفتار در راستاي سياست

شوراي فرهنگي آموزشي بريتانيا كه به عنوان بخش فرهنگي سفارت انگليس در 
تحت (ز زمان قبل از انقالب اسالمي كرد، سابقه حضور در كشور ا ايران فعاليت مي

 2000-2001را دارا بوده؛ و در دوره جديد از سال ) عنوان انجمن ايران و انگليس
شوراي فرهنگي . كار كرده است ميالدي با نام شوراي فرهنگي و آموزشي انگليس آغاز به

ن در لندن كشور دنيا داراي شعبه بوده و مركز آ 100انگليس سازماني مستقل و در بيش از 
  .باشد؛ اما در ايران بخش فرهنگي سفارت انگليس محسوب ميگردد مستقر مي

برگزاري آزمونهاي : توان به مي) BC(از جمله فعاليتهاي متعدد بريتيش كانسيل 
هاي آموزشي، اعطاي بورسيه در مقاطع  عمومي و تخصصي زبان انگليسي، مشاوره

محققان، اساتيد دانشگاهها و مراكز مختلف تحصيالت تكميلي، و نيز به نخبگان، 
آموزش عالي، مسئولين و كارمندان دستگاههاي مختلف، روزنامه نگاران و نظاير اينها 

هاي علمي، آموزشي، پژوهشي و هنري با  از سوي ديگر هدايت پروژه. اشاره كرد
ر هاي مشترك دانشگاهي و موارد متعدد ديگر د مشاركت مراكز ايراني و انگليسي، پروژه

  .زمره امور محوله اين مركز قرار دارند
رسند؛ اما نكته مهم آن  اگرچه فعاليتهاي مذكور في نفسه اموري عادي به نظر مي

شناسايي و : ها اهداف و مقاصدي نظير است كه اين مركز انگليسي در پوشش اين پروژه
قيقاتي هاي مراكز آموزش عالي و تح ها و پروژه جذب نخبگان علمي و دانشگاهي، طرح
هاي مختلف در قالب نظرسنجي از مراجعين  كشور، جمع آوري اطالعات در زمينه

حضوري، برگزاري جلسات مشاوره عمومي و خصوصي براي افرادي كه قصد تحصيل 
  .كند و يا مهاجرت به خارج از كشور دارند؛ و موارد متعدد ديگري را دنبال مي

ليس در تهران هر سال در قالب اين شورا با هماهنگي و همكاري با سفارت انگ
هاي چونينگ وزارت خارجه انگليس، تعدادي از بهترين دانشجويان و فارغ  بورس

التحصيالن دانشگاههاي ايران را براي ادامه تحصيل در مقاطع تحصيالت تكميلي و يا 
هاي خود شناسايي، و با انجام مصاحبه نسبت  گذراندن فرصت مطالعاتي و تكميل پروژه

كند كه در همين رابطه برخي از اين افراد پس از اتمام مدت دوره  ام آنها اقدام ميبه اعز
  تحصيلي ديگر تمايلي براي بازگشت به ايران ندارند
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توان به  در معرفي انواع ديگر بورسهاي اعطايي شوراي فرهنگي انگليس مي
يد هاي تحصيلي اشاره كرد كه به برخي اسات بورسهاي كوتاه مدت و كمك هزينه

يابد؛ و آنها با  دانشگاهها و افرادي از دستگاههاي مختلف داخل كشور اختصاص مي
  .شوند سفر به انگلستان نيز از تسهيالت دفتر مركزي آن در لندن بهره مند مي

شوراي فرهنگي و آموزشي انگليس تالش وافر دارد تا با تمامي افرادي كه تحت 
پس از بازگشت به كشور همچنان ارتباط  نمايد، عناوين مختلف به انگليس اعزام مي

خود را حفظ نموده و از آنها در مقاطع مختلف در جهت تامين منافع انگلستان استفاده 
به عبارت ديگر اين قبيل افراد در زمره مرتبطين شوراي فرهنگي در سازمانهاي . كند

راي شركت در هاي مختلف ب گيرند؛ و حتي از اين افراد به بهانه مختلف داخلي قرار مي
آيد كه طي  مراسم و مناسبتهاي سفارت انگليس و شوراي فرهنگي دعوت به عمل مي

برگزاري اين قبيل مراسمها ديپلماتهاي ارشد و مظنون به فعاليتهاي اطالعاتي انگليس با 
طرح موضوعات مورد عالقه؛ اطالعات كاملي از اين افراد، و همچنين مشاغل و 

  .كنند دولتي را كسب مي جايگاههاي آنها در مراكز
به هرحال اساس كار انگليسيها به طور اعم و شوراي فرهنگي و آموزشي انگليس به 
طور اخص، بر شناسايي و جذب افرادي در دستگاههاي گوناگون جمهوري اسالمي 
ايران قرار دارد تا با استفاده از آنها به مقاصد و اهداف اطالعاتي خود در كشور جامه 

  .دعمل بپوشانن
هايي با حمايت بريتيش كانسيل و مشاركت مراكز انگليسي و ايراني  برگزاري دوره

در داخل كشور است كه طي آن نمايندگاني از شوراي انگليس ضمن آشنايي با محققان 
هاي خود را در قبال پرداخت كليه  كنند كه مراحل پاياني پروژه ايراني؛ از آنها دعوت مي

نكته مهم آن است . در انگليس به انجام رسانند. . . ) حصيل وسفر، اقامت، ت(  ها ههزين
گيرند و  هاي ملي قرار مي ها به لحاظ اهميت در زمره پروژه كه برخي از اين پروژه

محققان مربوطه نيز بعضاً طي همكاري آنها با شوراي فرهنگي و آموزشي انگليس و يا 
  .ان را فراهم نموده اندساير مراكز انگليسي زمينه ساز سوء استفاده بيگانگ

با نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات و حضور جدي نامزدها در عرصه سياسي 
تبليغاتي كشور، بخش سياسي سفارت با حضوري جدي و آرايشي منظم كه از _

با  88كارمندان محلي و توانمند اين بخش تشكيل گرديده، از اواخر فروردين
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آوري اطالعات و اخبار از موضوعاتي  انجام جمعسازماندهي و تقسيم وظايف، جهت 
ديدگاههاي مسئولين نظام، نمازهاي جمعه، صدا وسيما، سپاه و بسيج و نظرات : چون

هاي اينترنتي،  ها وسايت فرماندهان عاليرتبه، مساجد، محافل سياسي، نشريات و روزنامه
  .دام نمودندهاي اقتصادي، بازار و تجارت و حضور در جوامع روستائي، اق شاخص

بندي اطالعات و  اي دو روز جهت جمع بر همين اساس بخش سياسي هفته
اخبارجمع آوري شده با حضور رئيس بخش و آقاي توماس برن، اقدام به تشكيل 

  .گرديد بندي گزارش نهائي تهيه مي جلسه نموده وجمع

   نقش سفارت انگليس
  :عبارتند از باتسفارت انگليس قبل از برگزاري انتخارخي از اقدامات ب

تالش سفارت انگليس براي نزديك شدن به احزاب سياسي در ايران كه اولين  .1
هاي سرشناس برقرار و به ايشان اعالم  با يكي از چهره 1387تماس در آذر 

گرديد؛ سفارت قصد دارد با برخي احزاب سياسي ايران ارتباط برقرار كند و در 
اين تالش با ( ن احزاب خواهيم رفت همانجا اعالم شد بعد از شما به سراغ آ

 ).تدابير اطالعاتي در همان مرحله با شكست مواجه شد
بند در  18از سوي دولت انگلستان دستورالعملي شامل  87در اواخر سال .2

خصوص انتخابات در ايران صادر شد كه ضمن تقسيم كار در خصوص انتخابات 
ظام مورد توجه قرار هاي مختلف ن دهمين دوره رياست جمهوري و نقش حوزه

 .و دستور العمل جمع آوري اخبارو اطالعات صادرشد. گرفته است
هاي انگليسي به شهرهاي مختلف ايران خصوصاً قم،  مسافرت متعدد ديپلمات .3

ها، حضور فعال  تماس با برخي ستادهاي انتخاباتي كانديداها در شهرستان 
كه مبين . . . مختلف وهاي  هاي انگليس در روز انتخابات در حوزه ديپلمات
 .باشد هاي عملي مجموعه سفارت در راستاي انتخابات مي تالش

آوري  به كارگيري گسترده كارمندان محلي از سوي سفارت انگليس در امر جمع .4
در اين راستا استخدام . اطالعات از سطح شهر و فعالين سياسي و شرايط اجتماعي

و بينش سياسي باال و ) دكتري(لي و به كارگيري كارمندان محلي با تحصيالت عا
گسيل آنها جهت ارتباطگيري با عناصر داراي دسترسي اطالعاتي و دريافت 
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هاي اختصاصي ايشان همراه با اطالعات با ارزش آنان در زمان انتخابات؛  تحليل
 .هاي سفارت بوده است بخشي از تالش

ها  ز ناآراميآوري اطالعات ا ها در جمع فعاليت گسترده اطالعاتي انگليسي .5
اغتشاشات پس از انتخابات به گونه اي كه تقريباً به طور دائم كارمندان محلي 

. آوري بودند نمودند و به دنبال جمع هاي درگيري گسيل مي خود را به صحنه
ضمن اينكه به كارمندان محلي دستور داده شده بود تا با احزاب سياسي تماس 

 .را گردآوري و گزارش نمايند ها و نقطه نظرات آنان گرفته و تحليل
بي سي فارسي بر روند انتخابات در ايران در دوره قبل از  فعاليت نسبتاً متمركز بي .6

شاداب نبودن انتخابات، فرمايشي بودن انتخابات، تمركز : انتخابات با خطوط القائي
 ... .تخريب وجهه دولت و  تخريبي بر سياست خارجي دولت 

 هاي انگليسي؛ غير منتظره و خونين از سوي ديپلمات اعالم انتظار وقوع حوادث .7
با بدنه جامعه به منظور بسترسازي ارتباطات ) BC(آموزشي  - ارتباط شوراي فرهنگي .8

از اين طريق انگليس تالش . ...هاي زبان، و از طريق اعطاي بورس، برگزاري آزمون
موردنظر، كمترين  داشت تا با دور زدن دولت ايران، عالوه بر شناسايي و نشان افراد
 .هزينه را در دسترسي به افراد مؤثر در شرايط بحراني به دست آورد

در اين روش . ILETSشناسايي عناصر مطلع از طريق برگزاري آزمون انگليسي  .9
برداري از  هاي بهره كرد تا با شناسايي افراد مؤثر، زمينه سفارت انگليس تالش مي

 .آنها را در شرايط بحراني فراهم سازد
مندي از افراد داراي  در بخش ويزا در راستاي بهره) تشريفات( VIPايجاد بخش  .10

 .هاي مختلف كشور و نزديكي به آنها به بهانه مصاحبه ويزا دسترسي در حوزه
هاي سفارت جهت ارتباط با نخبگان قومي و فرهنگي به منظور  اقدام ديپلمات .11

 .شناسايي و جلب آنها در جهت اهداف موردنظر
هاي سفارت در مناطق مختلف كشور تحت پوشش دانشجويان  ديپلماتحضور  .12

 .گيري با مردم منطقه زبان فارسي و ارتباط
فرهنگي در انگليس در راستاي منافع مورد  -هاي جذب افرادسياسي ايجاد زمينه .13

 )عطاءاهللا مهاجراني. (نظر
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اتي داخل تحقيق -تحقيقاتي انگليس با مراكز مطالعاتي -ارتباط مؤسسات مطالعاتي .14
 )IISSچتهم هاوس، . (كشور در راستاي القاء و تاثيرگذاري

فعال شدن انگليس به عنوان بازوي اطالعاتي آمريكا و اسراييل در راستاي جبران  .15
 .عدم حضور آمريكا و اسراييل در ايران

هاي سياسي به منظور  گيري با برخي نخبگان، احزاب و شخصيت ارتباط .16
 .سازي آنها جهت همكاري با سرويس آن كشور آوري اطالعات و آماده جمع

 .تماس با اصحاب رسانه و مطبوعات به منظور تاثيرگذاري بر بدنه جامعه .17
تن از كانون وكالء  5در اواخر فروردين يك دوره آموزشي در آلمان با حضور  .18

با موضوع حقوق شهروندي و جرائم سايبري برگزار گرديد و افراد مذكور بعد 
هائي درصدد نظارت بر تخلفات  شور با تشكيل كار گروهاز بازگشت به ك
 .انتخاباتي برآمدند

هاي  ريزي جهت اعزام گروهي از خبرنگاران به آمريكا جهت ارائه آموزش برنامه .19
 .الزم در راستاي نظارت بر روند انتخابات رياست جمهوري به نيابت از آمريكا

ايران مبني بر انتظار حوادثي هاي خارجي در  اظهارات برخي از مسئولين نمايندگي .20
 .غير منتظره در ايران پس از انتخابات رياست جمهوري

هاي  انتشار اخبار كذب در خصوص سيستم شنود تلفن همراه در ايران و توانمندي .21
آن، در اين مورد شركت نوكيا زيمنس كه تجهيزات شنود را به ايران فروخته است 

 .هاي سيستم شنود ايران نمود قابليتاقدام به ارائه اطالعات كذب مربوط به 

  !پيش بيني مشكوك
به كساني كه قصد سفر به ايران را ) 16/12/87(سايت وزارت امور خارجه انگليس در 

امكان «: داشتند در ارتباط با مسئله انتخابات رياست جمهوري دهم هشدار داده بود
در ايران به طور برگزاري تظاهرات ناگهاني خشونت آميز و حتي شورش هاي عمومي 

توجه مجدد به واژگان تأكيدي اين سايت، اولين مطلبي » .قابل مالحظه اي وجود دارد
سازد، چيزي جز دخالت روش مند و برنامه ريزي شده روباه  ميرا كه به ذهن متبادر 

نه غيب گو  انگليس كارشناسان وزارت خارجه .پير سياست در انتخابات اخير نيست
باهوشند كه با يك فاصله زماني چهار ماهه بتوانند موضوعي هستند و نه آنقدر 

الزمه چنين پيش بيني دقيقي، قرار . غيرمتعارف در سي انتخابات ايران را پيش بيني كنند

www.ourpresident.ir


w
w

w
.ourpresident.ir

 213

آنچه كه شبكه بي بي سي بعدها در ارتباط با . دكن ميداشتن در متن يك برنامه را اقتضا 
كارشناسان وزارت خارجه انگليس از آن آشوب ها انجام داد همان برنامه اي است كه 

 .مطلع بودند

  :نقش انگليس در حوادث پس از انتخابات
برخي از اقدامات اين كشور در راستاي پيگيري و تحريك  پس از برگزاري انتخابات نيز
  :اغتشاشات اخير عبارتند از

سفارت انگليس چند ماه قبل از انتخابات با تشكيل كارگروهي جهت بررسي  .1
ت روزانه كشور مبادرت به رصد نمودن اخبار خبرگزاريها، وب سايتها، تحوال

مقامات صداوسيما، سپاه و  وب الگها، نظرات مردمي، دانشجويان، روحانيون، 
ها  بسيج نموده و با نزديك شدن به ايام انتخابات؛ سفرهاي استاني ديپلمات

رخي اقوام وكارمندان محلي آغاز گرديد كه در اين راستا بررسي نظرات ب
 .مختلف ايراني نسبت به هر كانديدا مورد توجه آنها بوده است

ها و  آوري اطالعات از ناآرامي ها در جمع فعاليت گسترده اطالعاتي انگليسي .2
اغتشاشات پس از انتخابات بگونه اي كه تقريباً بطور دائم كارمندان محلي خود 

آوري اطالعات  جمع مي نمودند و به دنبال هاي درگيري گسيل را به صحنه
ضمن اينكه به كارمندان محلي دستور داده شده بود تا با احزاب سياسي . بودند

 .ها و نقطه نظرات آنان را گردآوري و گزارش نمايند تماس گرفته و تحليل
بعد از مشخص شدن نتيجه انتخابات؛ سفارت انگليس مبادرت به خط دهي  .3

ات نموده و ضمن اعالم ساختگي و انتشار اخباركذب مبني بر تقلب در انتخاب
جعلي بودن آراء، اغتشاشات و تجمعات غير قانوني را به عنوان اعتراض و 

 .نمود حق مردم مطرح مي
اي از سوي وزارت امور خارجه انگليس با حضور گروهكهاي  برگزاري جلسه .4

در لندن پس از شكل گيري اغتشاشات كه در ) از جمله منافقين(اپوزيسيون 
مقرر گرديد؛ استراتژي ذيل در دستور كار معترضين و اپوزيسيون  اين جلسه
 :قرار گيرد
استمرار اغتشاشات و تجمعات غير قانوني به ويژه پس از اقامه ) الف

 .29/3/88نمازجمعه تاريخي مورخ 
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 عدم مشاركت آشكار و تابلودار گروهكهاي اپوزيسيون؛) ب
 ).ماني مدنيدر قالب نافر(تفكيك اعتراضات از خط خشونت ) ج

ها و تجمعات غير  هاي سفارت انگليس در راهپيمايي شركت كليه ديپلمات .5
 .قانوني پس از انتخابات

هاي انجام شده به حضور غير  يكي از متهمين حوادث اخير؛ در بازجويي .6
قانوني در جمع طرفداران كروبي در سعادت آباد به همراه همسر خود، حضور 

ن ميرحسين موسوي در سعادت آباد و گيشا در تجمعات غيرقانوني طرفدارا
دبير (دبير اول سياسي و توماس برن » الكس پينفيلد«اعتراف كرده و به حضور 

؛ در مورخه )دوم سياسي كه پس از حوادث اخير از كشور اخراج گرديد
در خيابان سنايي حين درگيري و آشوب حضور كاردار انگليس در  88.3.24

ديپلمات » ساموئل مورگان«بعد از انتخابات، شركت  يكي از تجمعات غيرقانوني
در حوالي خيابان مطهري و شريعتي  88.3.25بخش روابط عمومي در مورخه 

حين آشوب و دستگيري برخي معترضين، حضور توماس برن در مورخه 
معاون » پاول بالمي«در خيابان انقالب در راه پيمايي غيرقانوني، شركت  88.3.28

در ميدان فردوسي وعكس  88.3.28در تاريخ ) جي از كشوراخرا(بخش ويزا 
در  88.3.27در مورخه» ساموئل مورگان«برداري از تجمع آن روز، و حضور 

  1.خيابان كريمخان در راهپيمايي غيرقانوني اعتراف نموده است
آرش مؤمنيان، حسين رسام صراحتاً همچون همچنين تعدادي از متهمين  .7

ن تجمع غير قانوني طرفداران آقاي موسوي در معترف هستند كه در جريا
دبير اول سياسي سفارت از آنها درخواست داشته كه » الكس پينفيلد«بهارستان 

 ..به ميدان بهارستان رفته و مشاهدات خود را گزارش كنند
سفير انگليس از كارمندان محلي درخواست داشته كه اوضاع در ساير شهرها  .8

 را بررسي و گزارش نمايند
و يكي از كارمندان محلي بخش سياسي با چند نفر » الكس پينفيلد«بل از انتخابات ق

از اعضاء ستاد مركزي يكي از كانديداهاي معترض مالقات داشته، و با برخي نفرات 
بعد از انتخابات . ها نيز مالقات نموده است NGOمسئولين برخي   وابسته به احزاب و

                                                 
  ، به نقل از كيفرخواست دادگاه دوم13و 12صفحات  88.4.6حسين رسام؛ بازجويي  -  1
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بخش كنسولي سفارت؛ آقاي پينفيلد با يكي از  VIPدر قسمت  88.4.4نيز در مورخه 
مالقات نموده و پيرامون ) به هنگام اخذ ويزا(افراد مطرح سياسي اصالح طلب 

هاي تاريخي نماز جمعه مورخ  نامزدهاي انتخابات و حوادث پس از آن و خطبه
   1.مذاكره نموده است 88.3.29

كمك به . اي داخليهNGOهزار پوندي براي پرداخت به  300تخصيص بودجه  -
هاي غيردولتي را براي  اي منسجم و هماهنگ از سازمان توانست شبكه ها ميNGOاين 
  گيري در شرايط بحران سازماندهي نمايد بهره

در . ILETSدار از طريق برگزاري آزمون زبان انگليسي  شناسايي عناصر دسترسي -
برداري  هاي بهره ؤثر، زمينهاين روش سفارت انگليس تالش داشت تا با شناسايي افراد م

  .از آنها را در شرايط بحراني فراهم سازد
هاي داراي عدم مجوز پخش در داخل سفارت با هدف  تالش جهت پخش فيلم -

  .ها جهت استفاده در مواقع ضروري كنندگان فيلم جلب نظر كارگردانان و تهيه
ي از افراد داراي مند در بخش ويزا در راستاي بهره) تشريفات( VIPايجاد بخش  -

  هاي مختلف كشور و نزديكي به آنها به بهانه مصاحبه ويزا دسترسي در حوزه
هاي سفارت جهت ارتباط با نخبگان قومي و فرهنگي در راستاي  تالش ديپلمات -

  .شناسايي و جلب آنها در راستاي اهداف موردنظر
شجويان هاي سفارت در مناطق مختلف كشور تحت پوشش دان حضور ديپلمات -

  .گيري با مردم منطقه زبان فارسي و ارتباط
فرهنگي در انگليس در راستاي  -هاي سياسي هاي جذب شخصيت ايجاد زمينه -

  )عطاءاهللا مهاجراني. (منافع مورد نظر
تحقيقاتي داخل  -تحقيقاتي انگليس با مراكز مطالعاتي -ارتباط مؤسسات مطالعاتي -

  )IISSچتهم هاوس، . (يكشور در راستاي القاء و تاثيرگذار
ها در راستاي جبران  پر كردن خالء اطالعاتي آمريكا و اسراييل توسط انگليسي -

هاي سياسي  گيري با نخبگان، احزاب و شخصيت ارتباط. عدم حضور آمريكا در ايران
  .سازي جهت همكاري با سرويس آن كشور آوري اطالعات و آماده به منظور جمع

  و مطبوعات به منظور تاثيرگذاري بر بدنه جامعه تماس با اصحاب رسانه -
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اغتشاشات آغاز سخنان توبيخ آميز منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان بعد از 
كه با احضار سفراي كشورهاي خارجي در جمع آنها صورت گرفت و از برخي 

فهم به   اقدامات كشورهاي اروپايي در هفته قبل از برگزاري انتخابات پرده برداشت،
متكي با اشاره به مداخالت . د كن ميروشن تري از ابعاد مداخالت انگليس كمك 

انگليس در سه سطح رسانه اي، اطالعاتي و «: انگليسي ها در انتخابات ايران گفت
نخستين خطي كه آنها در پيش . امنيتي از مدتها پيش انتخابات ايران را هدف گرفته بود

اقدام . آن در داخل ايران بود تا كسي مشاركت نكند  تحريم انتخابات والقاي ،گرفتند
دوم انگليس اعزام مسافراني بود كه با اهداف خاص اطالعاتي و امنيتي به ايران مي 
آمدند، تعداد اين مسافران به حدي افزايش يافت كه پرواز معمولي و كوچك لندن به 

سوم ورود عملياتي اقدام . تبديل شد 747تهران به يك هواپيماي جيمبوجت بوئينگ 
برخي از كاركنان رده باالي بومي و حتي كاردار انگليسي سفارت خانه اين كشور در 

  1».تهران به اغتشاشات است

  گر ارشد سفارت انگليس  اعترافات تحليل
ساله خود در  5حسين رسام در دادگاه رسيدگي به كودتاي مخملي با اشاره به سابق 

را جمع آوري اطالعات و اخبار مورد نياز اين كشور اش  سفارت انگليس، وظيفه اصلي
  . ي خاص اعالم كرد ها هها و گرو توسط مرتبطين سفارت در تهران و شهرستان
و اشخاص مختلف، استخدام كاركنان   ها هوي با تشريح نحوه ارتباط گيري با گرو

ان كرد ايراني توسط اين سفارت خانه را اقدامي براي پوشش دادن نحوه كسب خبر عنو
 50مرتبط با سفارت انگليس و طي يكسال اخير  130سال اخير  5من در طول : و افزود

ها و كافي شاپ ها  نفر ديگر را جذب كرده ام وقرار هاي مالقاتي با آنها در رستوران
  . كردم گذاشتم، اطالعات مورد نياز را كسب مي مي

واعظين به عنوان مرتبطين رسام از افرادي همچون عطريانفر، سعيد ليالز و شمس ال
سفارت انگليس از طريق بخش صدور ويزا نيز اقدام به جمع : مهم خود نام برد و افزود

  .كرد آوري اطالعات و ارتباط گيري با افراد مستعد مي
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تحليل گر ارشد سفارت انگليس، استفاده از شوراي فرهنگي بريتانيا روش ديگري 
شورا از طريق ايجاد بانك اطالعاتي براي اين : براي كسب اخبار دانست و افزود

ي مشترك با نهادهاي دولتي و حكومتي،  ها ه، برگزاري دورIELTSپذيرش دوره 
شناسايي و جذب نخبگان از طريق اعطاي بورسيه و نيز جاسوسي علمي و صنعتي در 

  .كرد ها اقدام به جمع آوري اطالعات مورد نياز مي دانشگاه
ي كسب اخبار توسط سفارت  ها هرا يكي ديگر از راها  NGOرسام استفاده از 

هزار پوند براي كمك براي سازمان هاي مردم نهاد  300ساالنه : انگليس دانست و افزود
  . شد ايراني هزينه مي

تحليلگر ارشد سفارت انگليس با تشريح روند ارائه اطالعات به وزارت خارجه اين 
فارسي  BBCي پيشنهادي ما به شبكه  ها تها و سياس بخشي از گزارش: كشور افزود

  . شد تا از آن طريق اجرا شود ابالغ مي
از حدود : رسام با با يادآوري شكل گيري جلسات سياسي در سفارت انگليس گفت

ماه قبل از انتخابات جلسات مختلفي در اين خصوص تشكيل شد و اطالعات الزم از  4
همچنين . لبان جمع آوري شده بودطريق مرتبطين و فعاالن سياسي به ويژه اصالح ط

سفرهايي نيز به استان هاي مختلف انجام مي شد كه بر اساس آن ميزان مشاركت و 
  . شد گرايشات هر منطقه تدوين 

اين متهم به جاسوسي براي انگليس، به افشاي جزئيات دستورالعمل وزارت خارجه 
انقالب و گرايشات  هاي رهبر انگليس پرداخت كه در خصوص نحوه اطالع از ديدگاه

ايشان و در مراحل بعد ائمه جمعه و نمايندگان ولي فقيه و همچنين فرماندهان سپاهان 
  . شده است و بسيج و در كنار آن نيز اطالعات مورد نياز از مردم عادي اقدام 

تحليل گر ارشد سياسي سفارت انگليس از حضور الكس دبير اول سياسي سفارت 
وي تحت عنوان توريست بدون : خاباتي ياد كرد و گفتانگليس در ستادهاي انت

محدوديت به شهرهاي رشت و قم سفر كرد و به صورت يك فرد ناشناس به ستادهاي 
اما در تهران به ستاد آقاي موسوي رفته و با . آقاي موسوي و احمدي نژاد سر زد

اعضاي حزب هايي را نيز با  ما مالقات. مسئوالن تبليغاتي و مشاورين وي جلسه داشت
  . اعتماد ملي داشتيم كه اين تماس ها در مراحل بعد و دوران اغتشاشات نيز ادامه پيدا كرد

گزارشات در : وي نتيجه انتخابات را باعث شگفتي سفارت انگليس دانست و افزود
كرد و طبق دستور سفارت كارمندان محلي و برخي  لندن بر روي القاي تقلب تاكيد مي
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توان به حضور دبير اول  كردند كه از آن جمله مي جمع حضور پيدا ميدر ت  ها تديپلما
خرداد، حضور دبير سوم  24سفارت انگليس در درگيريهاي خيابان مطهري در تاريخ 

مطبوعاتي در تجمع خيابان شريعتي، حضور دبير سوم سياسي در راهپيمايي خيابان 
  . تجمعات اشاره كردانقالب و نيز حضور معاون بخش ويزا و تهيه تصاوير از 

وي همچنين از دومينك دبير سوم سفارت انگليس ياد كرد كه با لباس سبز به ميان 
  . تجمع كنندگان رفته و به همراه آنها در راهپيمايي هاي غير قانوني حضور يافت

هر روز صبح با تمام اعضاي بخش  9به گفته رسام، سفير انگليس در ايران ساعت 
سوال كلي را  8وي . كرد آخرين اطالعات را جمع آوري ميسياسي جلسه داشته و 

خواست تا جواب آن را از طريق گفت و گو با مردم  مطرح كرده و از كارمندان مي
  . كسب كنند

در سطح شهر چه : تحليلگر ارشد سفارت انگليس اين سواالت را چنين بر شمرد
نقالب چست، كسب اسامي بر اافتد، مواضع جناح ها در براي نماز جمعه ره اتفاقي مي
ها، ثبت داليل معترضان براي تقلب،  شدگان، اطالع از تجمع در شهرستاندستگير

ي شاخص كانديداهاي معترض، پيش بيني تظاهر كنندگان از آينده و  ها همالقات با چهر
  . ميزان اطاعت معترضين از دستورات رهبر معظم انقالب

ر ارائه به وزارت خارجه لندن، از طريق به گفته رسام، جواب اين سواالت عالوه ب
  . شود آنها به آمريكا نيز فرستاده مي

تالش اين بود كه اين انتخابات نقطه عطفي براي اقدامات آينده باشد : وي تاكيد كرد
  . تا نظام يا مجبور تغيير رفتار شده و يا كليت آن تغيير كند

  :ياست جمهوريدر حوادث پس ازانتخابات ر BBCنقش شبكه خبري دولتي 
نمايد و بودجه آن را  كه زيرنظر سرويس جهاني فعاليت مي BBCشبكه خبري دولتي 

نمايد، از دو سال قبل با گزينش و اعزام خبرنگاران و  وزارت خارجه انگليس تامين مي
اقدام به اعزام اين افراد در گروههاي مختلف  "تراست"افراد عادي تحت پوشش بنياد 

ها بتوانند  هاي تخصصي به آنان داده و با اين آموزش ود تا آموزشبه تركيه و دبي نم
را گسترش داده و با گزينش افراد مستعد از بين اين  "نگار شهروندي  روزنامه"باصطالح 

گزينش نموده و در نهايت شبكه  BBCهاي  افراد، نيروهاي مورد نياز را براي ساير بخش
  .يت و مورد استفاده قرار دهندوسيعي از افراد مرتبط داخل كشور را هدا
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كه توسط وزارت خارجه انگليس، برخي كشورها ي اروپايي  "تراست"بودجه بنياد 
  .باشد ميليون دالر مي 30گردد، بالغ بر  تامين مي
BBC ها و در راستاي ايجاد تغييرات گسترده، اقدام به تاسيس  پس از آغاز فعاليت

آغاز ) 1387(ماه سال گذشته  د را در دينمود كه فعاليت خو BBCتلويزيون فارسي 
را گذرانده و از  "تراست"هاي آموزشي  شده در اين رسانه دوره اكثر افراد گزينش. كرد

  .باشند هاي منتقد نظام مي خبرنگاران رسانه
كرد، شروع به برقراري  فارسي در ابتدا با اقدامات هدفمندي كه دنبال مي BBCرسانه

ستندسازان داخلي نمود و آثار آنان كه در داخل فاقد مجوز و ارتباط گسترده با برخي م
كه رهبر اصلي  "نوبت شما "سپس با برنامه . قابليت پخش نداشت را گردآوري نمود

كه  "تراست"اندركاران اصلي  تير و از دست 18آن يكي از دستگيرشدگان اغتشاشات 
مشكل در داخل كشور و مدتي را در زندان به سر برده است؛ شروع به ايجاد چالش و 

  .نمايد نمايي مشكالت داخلي و معضالت سياسي مي بزرگ
اي را براي خط  قبل از برگزاري انتخابات، تداركات ويژه BBCتلويزيون فارسي 
آورد تا بتوانند از اين طريق ضمن تحريك مردم  تير به عمل مي 18دهي پوشش سالگرد 

در آستانه برگزاري انتخابات رياست . و دانشجويان، اغتشاشاتي را ايجاد نمايند
فارسي با دعوت از برخي از عناصر معاند و مسئله دار و  BBCجمهوري، شبكه 

ماهه اقامت آنان در لندن و نيز پرداخت پول براي برگزاري  پرداخت هزينه يك
  .كارد ميزگردهاي سياسي، تخم فتنه و نيز بحث تقلب در انتخابات را مي

زبان  اندازي تلويزيون فارسي ست جمهوري، حتي پيش از راهدر مقطع انتخابات ريا
BBC  بارها اين سؤال از جانب مسئوالن آن شبكه خبرپراكني مطرح گرديد كه آيا
نتيجه همه اين . . . شود خبرنگار به ايران فرستاد؟ نحوه پوشش چگونه باشد؟ و مي

ات از سوي ديگر، باعث آمده قبل از انتخاب ها از يكسو و شرايط خاص پيش ريزي برنامه
  .خود را براي يك اقدام مداخله جويانه در جمهوري اسالمي آماده كند BBCشد كه 

 24با تداركات وسيع در روز انتخابات، برنامه خود را  BBCزبان  تلويزيون فارسي
ساعته نموده و با افراد مسئله دار در داخل كشور ارتباط برقرار كرده تا اخبار و 

  .به لحظه را منتقل نمايد گزارشات لحظه
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  فصل هفدهم
  
  

 ي ناتوي فرهنگي ها هقرارگا
  موسسات طراح و مجري براندازي نرم

وان به دو گروه خارجي و ت ميرا  ايران بازيگران جنگ نرم عليه جمهوري اسالمي
اين بازيگران داراي نقش هاي متفاوت بوده و بر همين اساس  .داخلي تقسيم بندي كرد

بازيگران جنگ نرم عليه جمهوري  .وان آنها را طبقه بندي يا سطح بندي كردت مي
وان به هشت طبقه، شامل سياستگذاران، ت مياسالمي را براساس نقشي كه برعهده دارند 

انديشه سازان، برنامه سازان، كارگزاران، پردازشگران، بازي گردانان، بازيگران و بازي 
وان گفت سه طيف اول از بازيگران جنگ ت ميقطع  به طور .خوردگان تقسيم بندي كرد

اين سخن به آن معنا  .نرم عليه جمهوري اسالمي در گروه بازيگران خارجي قرار دارند
و افراد   ها هاست كه قرارگاه اصلي جنگ نرم در خارج از كشور وجود دارد و گرو

ديريت داخلي، حتي سردمداران فتنه از سوي خارجي ها خواسته يا ناخواسته م
  :مهمترين بازيگران خارجي جنگ عليه جمهوري اسالمي عبارتند از .ندشو مي

 ...سرويس هاي جاسوسي و امنيتي مانند سيا، پنتاگون، موساد و  .1
 ...نهادهاي رسمي و دولتي آمريكا، رژيم صهيونيستي، انگليس، آلمان، فرانسه و  .2
 نهادها، موسسات و بنيادهاي بين المللي .3
 اي هكمپاني هاي رسان .4

كانون و مركز وجود دارد كه عمدتاً فعاليت  1700در اياالت متحده آمريكا بيش از 
آنان به صورت نرم افزاري عليه كشورهاي غير همسو با آمريكا به ويژه جهان اسالم مي 
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باشدبخش قابل توجهي از اين موسسات، مراكز و كانون هاي مطالعاتي و نظريه پردازي 
اين كانون ها بيشتر به مطالعه و شناخت كشور هدف پرداخته و  .براي تصميم سازي هستند

   .براساس وضعيت شناسي از جامعه هدف ايده پردازي كرده و تصميم سازي مي نمايند
اينترپرايز،  انسيتو ،در ميان اين موسسات و بنيادها، بنياد اعانه ملي براي دمكراسي

نياد مطالعات ايران، مركز بين المللي ، بزموسسه جامعه با ،انديشكده آمريكايي بروكينگر
موسسه دمكراسي چند حزبي ي، محققان و ودرو ويلسون، بنياد كارنگي، خانه آزاد

 صندوق آلماني مارشال و موسسه بين المللي رويارويي هاي غير خشونت آميز ،دهلن
از جمله مهمترين موسسات و نهادهايي هستند كه در سال هاي اخير به صورت  ...و

ي و با سرمايه گذاري هاي كالن جنگ نرم را عليه جمهوري اسالمي طراحي تخصص
  . كرده و به اجرا در آورده اند

نگار كانادايي در كتاب مستند خود تحت عنوان روزنامه "مارك ماكينون"براي مثال 
 "جنگ سرد جديد، انقالبها، انتخابات تحريف شده و سياست لوله نفت در شوروي سابق"

 "مركز بين المللي مناقشات بدون خشونت "ه چاپ رسيده است، فعاليت كه اخيرا ب
)International Center on Nonviolent conflict ( مستقر در واشنگتن را به عنوان

به . دكن ميتعبير  "خريد انقالب"نمونه بارز دخالت در امور كشورهاي مستقل براي 
ديگر يك افسانه نيست  "رنگين خصوصي سازي تجارت از طريق انقالبهاي"عقيده وي 

  .بلكه واقعيت است
بنياد و مؤسسه مرتبط فعال در زمينه طراحي و اجراي  60در ادامه به ذكر نام 

  :كنيم ميپردازيم و در ادمه تعدادي از مهمترين آنهارا معرفي  ميبراندازي نرم نرم 
  بنياد سوروس يا بنياد جامعه باز -1
  مركز وودرو ويلسون -2
  خانه آزادي -3
  N.E.Dدوق اعانه ملي براي دموكراسي صن -4
  N.D.Iمؤسسه دموكراتيك ملي  -5
  N.R.Iمؤسسه جمهوري خواه ملي  -6
  I.D.E.E) مقر ورشو(مؤسسه براي دموكراسي در اروپاي شرقي  -7
  E.E.D.C) مقر ورشو(مركز دموكراتيك اروپاي شرقي  -8
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  بنياد فورد -9
  بنياد برادران راكفلر -10
  مؤسسه هوور دانشگاه استانفورد -11
  لندي هيووسمؤسسه ه -12
  مناز انگليس -13
  انجمن سازمان ملل اياالت متحده آمريكا -14
  بنياد كارنگي -15
  ويلتون پارك انگليس -16
  ي مشترك ها هسازمان جستجو براي زمين -17
  شوراي جمعيت -18
  انستيتو واشنگتن براي مسائل خاورميانه نزديك -19
  انستيتو اسپن -20
  مؤسسه آمريكن اينترپرايز -21
  بنياد نو آمريكا -22
  بنياد اسميت ريچاردسون -23
  ...)داراي دفاتر در آلمان، بلژيك و(صندوق ژرمن مارشال آمريكا  -24
  مركز بين المللي براي حل مسالمت آميز -25
  بنياد عبدالرحمن برومند -26
  دانشگاه يل -27
  مركز مردين -28
  بنياد دموكراسي در ايران -29
  انستيتو بين المللي جمهوريخواهان -30
  انستيتو ملي دموكراتيك -31
  انستيتو ابتكار آمريكايي -32
  راسي در اروپاي شرقيانستيتو دموك -33
  مركز كمك رساني آمريكا -34
  مركز بين المللي تجارت خصوصي -35
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  مركز آمريكايي براي همبستگي بين المللي كارگران -36
  مركز بين المللي براي انتقال دموكراسي -37
  انجمن تشكل دموكراسي -38
  انستيتو آلبرت انشتين -39
  جنبش جهاني براي دموكراسي -40
  شبكه فعاالن جوان دموكراسي -41
  ت دموكراسي و تكنولوژي ارتباطاتگروه اطالعا -42
  جنبش بين المللي پارلماني براي دموكراسي -43
  انستيتو شبكه جستجو دموكراسي -44
  مؤسسه ريگا -45
  مؤسسه برگمن -46
  شوراي روابط خارجي آمريكا -47
  انجمن سياست خارجي آلمان -48
  مؤسسه اسرائيلي ممري -49
  مركز مطالعات دموكراسي انگليس -50
  انستيتو مريدين -51
  ز و مؤسسات تابعهدانشگاه يل و كليه مراك -52
  دانشگاه دفاع ملي آمريكا -53
  مركز مستندسازي اسناد حقوق بشر ايران -54
  مركز آمريكايي فلتا فعال در آسياي مركزي و قفقاز -55
  كميته خطر حاضر -56
  انستيتو بروكينگز -57
  مركز سابان وابسته به بروكينگز -58
  ديده بان حقوق بشر -59
  بنياد آمريكاي جديد -60

ز و كانون هاي تفكر از اين دست كه در شرايط مهمترين مراكدر اين ميان به معرفي 
  :پردازيم ميي مطالعاتي خود را بر روي ايران متمركز نموده اند ها تكنوني فعالي
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  )NED(صندوق اعانه ملي براي دموكراسي
كند موسسه  مهمترين موسسه دولتي كه در آمريكا به ديگر موسسات غيردولتي كمك مي

NED وكراسي استيا صندوق اعانه ملي براي دم .  
آنچه براي آمريكا خوب «از سوي وين وبر با شعار اصلي،  1982اين بنياد در سال 

توسعه دموكراسي با قرائت آمريكايي، . ، تأسيس گرديد».است، براي دنيا نيز خوب است
هاي همسو با ليبرال دموكراسي غرب و حفاظت از منابع NGOايجاد و حمايت از 

د تا در كن مياين بنياد در كشورهاي هدف تالش . اين بنياد استي  ها هآمريكا از كار ويژ
ي همسو با منافع آمريكا را به قدرت  ها هپوشش حمايت از دموكراسي، احزاب و گرو

حمايت و كمك به پيروزي انقالب هاي مخملي در جمهوري هاي شوروي . برساند
  .سابق در كارنامه اين بنياد ثبت شده است

 90يك موسسه خصوصي است اما بيش از  NEDادعا دارند مسئوالن اين موسسه 
  . آيد درصد بودجه آن از كنگره آمريكا مي

با توجه . مي باشد NEDجمهوري اسالمي ايران يكي از كشورهاي مورد نظر بنياد 
به اينكه يكي از اهداف اين بنياد مهار بيداري اسالمي در جهان است، طي ساليان 

  . در مورد ايران به اجرا درآمده است NEDاز سوي گذشته بيش از بيست پروژه 
NED  ماموريت اين . شروع كرده است 1999فعاليت خود در خصوص ايران را از سال

هاي كشور آمريكا در راستاي جنگ سرد بوده كه پس از  موسسه در چارچوب سياست
سسه جا افتادن براندازي نرم به عنوان روش موازي در كنار براندازي سخت اين مو

  . فعاليت خود را در اين زمينه آغاز كرده است
كه دنياي اسالم  2001سپتامبر  11و به خصوص پس از ماجراي  90در اواخر دهه 

هم تمركز خود  NEDيك اهميت كليدي براي آمريكا، اسرائيل و متحدانش پيدا كرد، 
  .در منطقه را بيشتر كرد

 NED ودجه خود را از دولت آمريكا به دليل اينكه از جمله موسساتي است كه ب
  . د، مجبور است به مردم آمريكا گزارش دهدكن ميدريافت 

هاي آن از طريق سايت  شود مطالبي را درخصوص فعاليت به همين خاطر مي
اين موسسه هر ساله چند نفر از افرادي كه داراي تجربه . متوجه شد NEDاينترنتي 

  . كند در قالب محقق ميهمان بورسيه مي آيند را هستند و به نحوي نخبه به حساب مي
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هاله اسفندياري اولين . از ايران هم هر سال يك نفر بورسيه اين موسسه بوده است
 NEDهاله اسفندياري در سالي كه در . ايراني است كه بورسيه اين موسسه شده است

  . فعاليت مي كرده، بر روي مسئله زنان در كشور تمركز داشته است
 NEDاي كه براي ژورنال دموكراسي كه فصلنامه علمي موسسه  مقاله اسفندياري در

است، بر مسئله زنان تاكيد داشته و حتي در اين مقاله به نام ماهنامه زنان به مدير 
كند و درست پس از چند سال، مسئله زنان به  مسئولي خانم شهال شركت نيز اشاره مي

  . شود علي الخصوص ايران تبديل مي هاي براندازي در كشورهاي مختلف يكي از برنامه
از نيروهاي اپوزيسيون چپ كه (دو سال بعد الدن برومند، دختر عبدالرحمان برومند

آيد و با  ها از اروپا به آمريكا مي با حمايت آمريكايي) در ماجراي ميكونوس كشته شد
  . پردازد هزينه دولت آمريكا به تحصيل و زندگي مي

بوده كه در طول اين يك سال بر روي  NEDيهمان او نيز مدت يكسال محقق م
ميليون  75برومند مدتي بعد با كمك بودجه . مسئله حقوق بشر تمركز داشته است

اي بنام  دالري معروف وزارت خارجه كاندوليزا رايس در زمان جرج بوش پسر موسسه
ميليون دالر،  2برومند در اين موسسه با اخذ ساالنه . كند اندازي مي بنياد برومند را راه

د كه موارد نقض حقوق بشر در ايران را جمع آوري و به كن ميماموريت پيدا 
  . ها ارائه كند آمريكايي

به عنوان  2002پس از برومند رامين جهانبگلو با كمك هاله اسفندياري در سال 
جهانبگلو در مورد نقش و تأثير روشنفكران بر . دشو ميدعوت NEDمحقق ميهمان به 

توان گفت به دنبال تأثير گذاري روشنفكران در  ايران تمركز داشته و حتي مي اوضاع
سپس . گفتمان دموكراسي در ايران بوده است NEDبراندازي نرم يا به قول مؤسسه 

را  NEDسيامك نمازي از دوستان جهانبگلو به عنوان محقق ميهمان فعاليت خود در 
اي به نام آتيه بهار  ايران مدير مؤسسه سيامك نمازي در زمان حضور در. دكن ميآغاز 

  . بوده است
اين موسسه در زمينه اقتصادي فعال بوده و با برخي اعضاي حزب كارگزاران 

  . سازندگي نيز روابط خوبي داشته است
 -  5توان به حسين بشيريه اشاره كرد كه در سال  مي NEDاز ديگر افراد مرتبط با 

او به دليل رابطه  . است ن موسسه همكاري داشتهبه عنوان محقق ميهمان با اي 2004
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بشيريه در زمان حضور خود در اين . مطلوب با اصالح طلبان اهميت خاصي دارد
تهيه كرد كه در آن، به علل شكست و پيروزي اصالح  NEDموسسه تحليلي را براي 

 همچنين علي افشاري و. دكن ميطلبان و همچنين نقاط ضعف و قوت اين جنبش اشاره 
  . هستند NEDمنوچهر محمدي از ديگر مرتبطين با 

 NEDمشاركت آموزشي زنان از ديگر موسساتي است كه رابطه نزديكي با  موسسه 
تمركز اين موسسه كه مديريت آن را مهناز افخمي . كند دارد و از آن بودجه دريافت مي

ي اين  ها تاليبر عهده دارد، بر روي زنان به خصوص در منطقه خاورميانه است و از فع
مهناز  .توان به حمايت جدي از كمپين يك ميليون امضاء در ايران اشاره كرد مؤسسه مي

  . افخمي همچنين رابطه نزديكي با شيرين عبادي و آذر نفيسي دارد
 NEDآمريكايي نيز از  -يا شوراي ملي ايراني ) NIAC(مؤسسه ديگري بنام نايك 

االصل،  ظر شخصي بنام تريتا پارسي كه يك ايرانياين موسسه زير ن.كند پول دريافت مي
هايي است كه در كنگره  اين فرد از معدود ايراني. شود مقيم آمريكا است، اداره مي

دستيار امور ايران براي يكي از نمايندگان كنگره به نام باب (آمريكا نيز ردپايي دارد 
  . رداو همچنين روابط خوبي با صادق خرازي و جواد ظريف دا) لين

پول دريافت  NEDهزار دالر از  800اين موسسه در طول چند سال در حدود 
  توان به مهرانگيز كار اشاره مرتبط است مي NEDاز عناصر ايراني ديگر كه با . است كرده
را به پاس  NEDجايزه ساالنه ) پسر  (از دست جوزج بوش  2003وي در سال . كرد

در داخل آمريكا  NEDچون از ابتدا حوزه فعاليت  .خدمات به منافع امريكا دريافت كرد
تعريف شده بود به همين دليل شاخه جهاني براي آن تأسيس شد كه به مؤسسات غير 

است كه ) WND(نام اين بخش جنبش ملي براي دموكراسي . آمريكايي خدمات بدهد
  . مهناز افخمي جزء هيئت مديره اين بخش است

يم كه نامش در تمام موسسات وابسته به سيا كه مصري بنام سعدالدين ابراه يفرد
  . كنند، نيز در اين موسسه وجود دارد در خاور ميانه فعاليت مي

كه زير مادلين آلبرايت وزير  "موسسه دمكرات ملي  "هاي  دو موسسه ديگر به نام
نزديك ) RNI(هاي آمريكا و موسسه ديگر بنام  خارجه دولت كلينتون و نزديك به دمكرات

  . نزديك هستند NEDخواهان در كشور آمريكا فعاليت دارند كه هر دو به  جمهوريبه 
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زمان مدير موسسه جنبش ملي  كه هم NEDبه جز لري دايمن مدير بخش بين الملل 
وي . نيز بر عهده كارل كرشمن صهيونيست است NEDدموكراسي نيز هست، رياست 

كه بايد يك تمركز جدي روي كند  سپتامبر اعالم مي 11هايش پس از  در سخنراني
كند،  شديداً در دو كشور چين و روسيه فعاليت مي NED. خاورميانه شروع شود

هاي چند ميليون دالري از  اي به نام حقوق بشر در چين وجود دارد كه بودجه موسسه
NED ها در وب سايت  تمام ليست اين كمك.كند دريافت ميNED موجود است .  

نگاري كه هدفش آموزش،  يا مركز بين المللي روزنامه) ICFJ(اي ديگر بنام  موسسه
توسعه و كمك به روزنامه نگاري است، نيز وجود دارد كه اين موسسه يكي دو سال 

كه ربطي هم به  "درجه  360ايران  "پيش در زمينه ايران فعال شده و كنفرانسي بنام 
مه نگاران دوم خردادي در اين همايش از روزنا. نگاري نداشت را برپا كرد روزنامه

، )وبالگ نويس(حاضر در آمريكا مانند معماريان، نيك آهنگ كوثر، صنم دولتشاهي 
دعوت بعمل آمده بود كه هدف اين همايش  . . .مهرزاد بروجردي، كاميار اعاليي و 

  . بررسي اوضاع فعلي ايران بود
راه دور براي سري آموزش خبرنگاري از  اين موسسه همچنين مبادرت به برپائي يك

  .سازي در كشورهاي منطقه است ايرانيان و اعراب كرده كه هدف اصلي از آن، شبكه
سري افراد مانند  در مورد فعاليت و يا حمايت خود از يك NEDاست، موسسه  گفتني

دهد، زيرا در چند سال اخير در  خانم فريبا داوودي مهاجر در ايران اطالعاتي ارائه نمي
حساس شده و به يك نوعي ارتباط با اين موسسه  NEDپيرامون  داخل ايران نظرات

  . بدنامي به همراه دارد
ي آنها در راستاي جنگ نرم عليه جمهوري اسالمي ايران عبارت  ها هبرخي از پروژ

  :است از
جهت ايجاد دموكراسي در  1995تأسيس بنياد خصوصي غيرانتفاعي در سال  -الف

  ي حقوق بشرايران با پيگيري معيارهاي جهان
  تدوين لوايح آزادي و دموكراسي در ايران -ب
  جريان شناسي روشنفكري در ايران -ج
  حقوق بشر، حقوق كارگران، اصناف و زنان در ايران -د
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موسسه ملي  (نشريه فارين پاليسي چاپ آمريكا از كمك مالي موسسه ان اي دي  
پاول  " .در ايران خبر داد به حاميان موسوي براي براندازي نرم) وقف براي دموكراسي

معاون اسبق وزارت خزانه داري آمريكا در گفت وگو با نشريه فارين پاليسي  "روبرتس
ان اي دي در طول دهه گذشته ميليون ها دالر را صرف براندازي نرم در «: اعالم كرد

كشورهايي همچون اوكراين و صربستان كرده است ؛ بخشي از اين پول هم به دست 
وسوي كه با سازمان هاي غير دولتي در خارج از ايران كه ان اي دي بودجه حاميان م

  ».د ارتباط دارد رسيده استكن ميآنها را تأمين 

  تمركز فعاليت استراتژيك عدم خشون
زير نظر يك ديپلمات قديمي ) CANVAS(مركز فعاليت استراتژيك عدم خشونت 

  . شود آمريكايي اداره مي
در زمان جنگ  CIAبه صورت همزمان به عنوان افسر ارشد اين آمريكايي كه البته 

پالمر به زبان روسي مسلط است و چند سال . سرد فعاليت داشته، مارك پالمر نام دارد
  . كرده است نيز در كسوت ديپلمات در مجارستان فعاليت مي

مركز فعاليت استراتژيك عدم خشونت در زمينه آموزش براندازي تسلط دارد و 
هاي اين موسسه  بخشي از فعاليت. كند براندازي بدون خشونت را ترويج ميهاي  روش

  . هاي گذشته آشكار شده است درخصوص ايران در سال
CANVAS  از چند سال پيش با همكاري موسسه مركز اسناد حقوق بشر كه مسئول

هاي متعددي به منظور آموزش  آن رامين احمدي است، اقدام به برگزاري كارگاه
فارس و همسايگان   ي نرم نظام جمهوري اسالمي در كشورهاي حاشيه خليجبرانداز

است؛ شايد به توان با قطعيت گفت كه بسياري از فعاالن نزديك به جبهه  ايران كرده
  . اند هاي آموزشي بوده خرداد پاي ثابت اين كارگاه دوم

در دبي  هاي آموزشي است، چندي پيش اخباري از برگزاري يكي از اين دوره گفتني
  . داشت شد كه البته اعتراضاتي را نيز در پي ها كشيده  به رسانه

اش و شخصي بنام علي  همچنين در پي انتشار اين خبر عمادالدين باقي و خانواده
برپايه اين . هاي آموزشي به دادگاه احضار شدند افصحي به دليل حضور در اين كارگاه

هاي  رياست جمهوري هم بخشي از آموزه خبر در جريان برگزاري انتخابات دوره دهم
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ها  شود؛ سازماندهي اين كارگاه تاكيد مي. اين موسسه در كشور مورد استفاده قرار گرفت
  . گيرد صورت مي CANVASتوسط موسسه 

آزادي و مركز فعاليت استراتژيك عدم خشونت در حال  اين در حالي است كه خانه
  . حاضر روابط تنگاتنگي با يكديگر دارند

  موسسه بروكينگز
تأسيس گرديد و مطالعات همه جانبه اي را با هدف تقويت  1916اين موسسه در سال 

رين كانون ت ميموسسه بروكينگز كه از قدي. و توسعه دموكراسي آمريكايي انجام مي دهد
هاي تفكر در آمريكا به حساب مي آيد براساس برخي از گزارشات و از جمله گزارش 

بنابراين . دكن ميي كاخ سفيد را راهبري  ها تدرصد از سياس 15از  موسسه زاگبي، بيش
موسسه مذكور را بايد از جمله كانون هاي مطالعاتي و اتاق هاي فكر موثر بر سياست 

  .آمريكا به شمار آورد
پوالك كارشناس علوم سياسي و روابط بين الملل از جمله افرادي است كه   كنت

وي البته درخصوص عراق نيز مطالعاتي را انجام داده .روي مسائل ايران تمركز دارد
تحقيقات وي در خصوص عراق با هدف متقاعد كردن سياستمداران آمريكايي  .است

است و پس از شكست آمريكا در عراق، او   براي حمله نظامي به عراق صورت گرفته
  . است همواره در مقام دفاع از سخنان خودش در اين كتاب برآمده 

مچنين با تاليف كتابي، سعي كرده براندازي نرم در ايران را توجيه كند و اثبات پوالك ه
به جز پوالك، . كند كه چرا جمهوري اسالمي تهديدي براي منافع آمريكا در منطقه است

شائول بخاش كه از عناصر مشهور به صهيونيست است و حتي قبل از انقالب نيز در 
  . كند ، در اين موسسه فعاليت ميحمايت از رژيم صهيونيستي شهره بوده

آمده، كامالً بر  سال اخير از عناصر فعال موسسه بروكينگز به حساب مي 15او در 
  . روي مسائل ايران تمركز داشته است

ها  هاي زيادي درخصوص ايران انجام داده است و در اين مصاحبه بخاش مصاحبه
هاله . لب به كار بسته استتالش خود را براي دفاع از عناصر به اصطالح اصالح ط

طلب نزديك  كه از قبل از انقالب به محافل سلطنت) همسر شائول بخاش(اسفندياري
بوده و بعدتر هم به عنوان مدير بخش خاورميانه موسسه وودرو ويلسون فعاليت خود 

  . را ادامه داده، از ديگر فعاالن ايراني شاغل در بروكينگز است
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آمريكائي دارد كه  -اي بنام شوراي عراقي  نيز با موسسهموسسه بروكينگز روابطي را 
اين دو موسسه . االصلي بنام زينب السويج فعاليت دارد اين موسسه زيرنظر خانم عراقي

اند كه پروژه دفاع از بهائيان و حمسا كه در  هايي را نيز به طور مشترك انجام داده فعاليت
  .متمركز است، از جمله آنهاستواقع روي تاثيرگذاري جوانان مخالف اسرائيل 

  :برخي از آثار منتشر شده اين موسسه در قبال ايران عبارتند از
  ايران و دفاع موشكي آمريكا -الف
  چگونه جنگ عراق، ايران را قوي كرد؟ -ب
  راهبرد جديد ايران -ج
  د؟كن ميآيا آمريكا به ايران حمله  -د
  مدرنيزه كردن تفكر برادري مسلمانان -ه
  زي جنگي بي نقصپيرو -و

  مركز سابان متعلق به انديشكده آمريكايي بروكينگز 
وابسته به انديشكده آمريكايي بروكينگز طي گزارشي مفصل راهكارهاي  "سابان"مركز

الزم براي براندازي نرم در ايران و حمايت از مخالفان نظام را قبل از انتخابات طراحي 
يسم در پايگاه اطالع رساني خود بخش ها مركز تحقيقات پيشرفته ضد ترور. كرده بود

  .و ابعادي از اين پروژه را منتشر كرده است
صفحه اي مركز سابان وابسته به انستيتو بروكينگز  160آنچه در محوريابي گزارش 

اغتشاش عمومي،گسترش و سپس استمرار آن  "كار ويژه"اياالت متحده مشهود است، 
با بررسي سناريوهاي مختلف عليه ايران در كنار  ،مركز سابان. تا مرحله فروپاشي است 

هاي مطرح ديپلماتيك و نظامي، موضوع تغيير حكومت در ايران را از طريق كودتاي گزينه
مخملي با ايجاد اغتشاش و هدايت آن توسط اپوزيسيون تا مرحله فروپاشي و سپس 

  .داده است فعلي مناسب ترين گزينه تشخيص حمله نظامي و اشغال كشور، در شرايط
ي استراتژي جديد  ها هگزين "كدام راه به سمت ايران"اين مركز در گزارشي با عنوان 

  .آمريكا در قبال ايران را بررسي كرده است
ي وابسته به انستيتو بروكينگز به نام  ها تاين گزارش توسط شش تن از استراتژيس

اسبق آمريكا در سرزمين هاي سفير  »مارتين اينديك «مدير سابان، » كنت ام پوالك »هاي 
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» بوروس ريدل«و   »مايكل اي اهانلون« ،»سوزان مالوني« ،»دانيل ال باي من « ،اشغالي
  .تهيه شده است

مناسب ترين راه براي تغيير  ،"انقالب مخملي"فصل ششم اين گزارش با عنوان
راه حل داند وآن را بهترين  ميحكومت را حمايت گسترده از انقالب مخملي در ايران 

  .كند؛ زيرا كم ترين هزينه را در بردارد ميمشكالت آمريكا با ايران معرفي 
نويسندگان اين گزارش هدف اصلي اين گزينه را براندازي حكومت ايران و ايجاد 
حكومتي كه بيشترين همراهي را با منافع آمريكا داشته باشد، عنوان كرده و گفته اند كه 

برگ برنده اي در دست آمريكاست كه از  ،هوري اسالميتعامل با اپوزيسيون داخلي جم
  .طريق آن به ايران فشار وارد ساخته و رفتار حكومت ايران را تغيير دهد

در ادامه اين گزارش به چهارچوب زماني اين سناريو اشاره شده و آمده 
انقالب مخملي نيازمند وجود رهبران محلي در صحنه است و لذا چارچوب «:است

منوط به شرايط حادث شده و پيدايش اين رهبران محلي در آن شرايط خاص زماني آن 
  ».است كه ممكن است در چند هفته يا چند سال پديد آيد

  :را چنين شمرده است  ها تموسسه سابان در ادامه اين گزارش نگرش كلي به اين سياس
م وان جرقه اي زد تا انقالب مخملي صورت گيرد هنوز مبهت مياين كه چگونه  .1

 . زيرا انقالب هاي مخملي بسيار پيچيده اند ،است
شود كه مخالفان جمهوري اسالمي عالقه مند به آمريكا هستند لذا  گفته مي .2

 .وانند انقالبي را رقم بزنند كه به منافع آمريكا كمك كندت مي
ممكن است برخي رهبران پراگماتيست درون جمهوري اسالمي متوجه اصالح  .3

تفاقي مشابه پرسترويكا و گالس نوست شوروي در دروني سيستم شوند وا
ايران پديد آيدكه طي آن ابعاد رفرم بامباني حكومت در تعارض قرار گيرد و 

 .موجب فروپاشي و تحقق انقالب مخملي شود
هم چنين ممكن است آشوب هاي خياباني مانند آنچه در عصر چائوشسكو در  .4

د، جمهوري اسالمي را متزلزل روماني و فرديناند ماركوس در فيليپين روي دا
 .ساخته و فرو بپاشاند

آمريكا بايد چند نقش متفاوت را در تحقق انقالب مخملي در ايران ايفا كند؛ از  .5
 .جمله واگذاري كمك هاي مالي و حمايت از رهبران محلي انقالب مخملي
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ر گويد كه ما بايد از دانشجويان و ساياز كميته سياست ايران مي "ريموندتانتر" .6
اينترنت   آنها به پول، فكس،. گروهها براي انقالب مخملي حمايت مخفي كنيم

 .و حمايت معنوي نياز دارند
و راديو  VOAيي كه تحت حمايت او هستند مانند  ها هآمريكا از طريق رسان .7

 . بايد افراد كم تر شناخته شده را به جامعه ايران معرفي كند ،فردا
تصويب شده به حمايت مالي و  2006درسال  اليحه حمايت از ايران آزاد كه .8

سياسي از انجمن هاي جامعه مدني و حقوق بشري و مطبوعات ضد حكومتي 
 .مي پردازد

يي تصويب نموده كه از طرح هاي تغيير حكومت در  ها هدولت آمريكا برنام .9
 .كند ايران حمايت مي

يكا از ي انديشكده آمريكايي بروكينگز حمايت آمر ها تهمچنين استراتژيس .10
حمايت آمريكا از رهبران محلي اپوزيسيون، خنثي كردن  ،اپوزيسيون ايراني

ي امنيتي ايران در مقابله با انقالب مخملي و نيازمندي به  ها هتوانايي دستگا
اطالعات بي نظير و دقيق و هم چنين پول قابل توجه را از الزامات جدي 

 .انقالب مخملي خود ذكر كرده اند
گزارش دو گونه رهبر به شرح ذيل براي اجراي اين سناريو در نظر در ادامه اين 

  .گرفته اند
يافتن رهبران محلي مناسب كه شريك هاي بومي خوبي براي آمريكا در  -الف 

وانند انقالب مخملي را براي ت ميطيف شناسي عناصر اپوزيسيون كه .ايجاد آشوب باشند
  :آمريكا توليد كنند، عبارتند از

درصدد ايجاد يك   ها ت؛ شواهد نشان مي دهد كه رفرميساصالح طلبان .1
 .حكومت سكوالر در ايران هستند

روشنفكران؛ اين روشنفكران در دوره رئيس جمهوري خاتمي مشروعيت ديني  .2
 .نظام ايران را زير سوال مي بردند و اكنون نيز مي برند، اما باسانسور روبرو شده اند

معه مدني؛ دانشجويان و كارگران پياده كارگري و جا ،سازمان هاي دانشجويي .3
در حمايت از خاتمي  1378تير  18نظام انقالب مخملي هستند كه در واقعه 

 ،البته دفتر تحكيم وحدت اكنون خود برسر اتخاذ استراتژي.به صحنه آمدند
 .درگير كشمكش هاي دروني است
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ريع كننده تس )رضا پهلوي؛ وي به عنوان فرزند شاه سابق خود را كاتاليزوري  .4
د كن ميمي شناسد كه سلطنت مشروطه را در تقابل با جمهوري اسالمي دنبال )

 .اما هواداري در ايران ندارد
البته راهبردشناسان اين موسسه و برخي ازضد انقالبيون همكارشان در اين گزارش 

ي ذكرشده هستند؛لذا در ارزيابي آنها  ها هي گرو ها يمتوجه ضعف ها وناتوان
به عنوان مثال اكبر . ندكن ميبسياري از رهبران اپوزيسيون عليه يكديگر عمل :معتقدند

ي اپوزيسيون مي گويد كه اپوزيسيون سازمان يافته نيست و ما  ها تگنجي از ژورناليس
  .رهبر نداريم

  .تاكنون رهبر كاريزماتيكي براي اپوزيسيون ايران پيدا نشده است -ب 
رنامه ريزي براي حمايت از انقالب مخملي در ب :در ادامه اين گزارش آمده است

ي  ها هايران خيلي بيش از آن كه تاكنون واشنگتن كمك كرده، براي ارتباطات و هزين
آمريكا بايد واقعيت فساد مالي در اپوزيسيون و هدر رفتن . ، به پول نياز دارد...سفرها و

  .بخشي از اين پول ها را بپذيرد
له در امور داخلي يك كشور ديگر براي موفقيت مداخ: اين گزارش افزوده است
آمريكا بايد از رهبراني در انقالب مخملي حمايت كند كه . نيازمند اطالعات دقيق است

در ) آمريكا( انه ماتأسفم. توانمند باشند و توسط دستگاه امنيتي ايران خريداري نشوند
يون را نداشته و ائتالف ايران سفارتخانه نداريم و امكان سازماندهي رهبران و اپوزيس

سازمان  16شامل (جامعه اطالعاتي آمريكا .يم شو ميهاي درون ايران را متوجه ن
  .بايد براي كسب اطالعات از درون ايران به جستجوي خود شتاب دهد) اطالعاتي

همچنين در بخش ديگري از اين گزارش با تأكيد بر لزوم مداخله نظامي آمريكا در 
براي تحقق يك انقالب مخملي، حكومت ايران بايد اراده خود را : تامور ايران آمده اس

سد كه حكومت ر ميبعيد به نظر . براي برخورد و سركوب انتظامي آن از دست بدهد
اگر تجمعاتي در ايران . ايران توانايي برخورد قهر آميز با انقالب مخملي را نداشته باشد

پليس، آن گونه تضعيف نشده باشند  صورت گيرد و ارتش و سپاه پاسداران و بسيج و
كه كنار بنشينند در آن صورت آمريكا بايد براي مداخله نظامي و دفاع از آن تجمع 

  .آماده شود  ها هكنند
ي مركزآمريكايي سابان تغيير حكومت و از بين رفتن يكي از اصلي  ها تاستراتژيس

م عيار با انقالب مخملي، ترين دشمنان آمريكا با هزينه بسيار پايين وبدون تهاجم تما
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تضعيف حكومت ايران و تغيير رفتار آن در صورت عدم تحقق انقالب مخملي، قويتر 
كردن نفوذ اطالعاتي آمريكا در ايران و رهايي آمريكا از عدم تعهد به تغيير رژيم هاي 
خاورميانه و تحقق شعار دموكراسي با تغيير حكومت در ايران را از جمله محاسن اين 

  .يو دانسته اندسنار

  الملل موسسه دولتي آژانس آمريكايي براي توسعه بين 
موسسه بزرگ ديگري كه در زمينه براندازي نرم فعال است، موسسه دولتي آژانس 

  . الملل است آمريكائي براي توسعه بين
اين موسسه به ظاهر فعاليتش براي توسعه و از ميان برداشتن فقر است، اما از شروع 

كند كه آمريكا را به  اي عمل مي سپتامبر به گونه 11بخصوص پس از جنگ سرد و 
  . نمايد كز خيريه معرفي ميمرك يعنوان 

ميليون دالر به ايران اختصاص داده كه در يك  10اي معادل  اين موسسه بودجه
اعضاي هيئت مديره اين موسسه .مناقصه بين موسسات غيرآمريكايي تقسيم كرده است

  . باشد هاي آمريكا مي همگي از دولتي
موسسه ديگري بنام مركز بين المللي وودرو ويلسون نيز وجود دارد كه وابسته به 

اش  اين مركز وظيفه. گيرد دانشگاه پرينستون است و بودجه خود را از دولت آمريكا مي
هاي نو براي سياست  هاي مربوط به سياست خارجي يا آوردن ايده عملياتي كردن ايده

  . يكاستخارجي آمر
او رئيس . است كه سابقه امنيتي نيز دارد "لي هميلتون "رئيس مركز فردي بنام 

هاله اسفندياري رئيس بخش خاورميانه اين موسسه . سپتامبر است 11بررسي ماجراي 
عباس . كند ها را براي سخنراني در اين موسسه دعوت مي است كه بسياري از ايراني

  . بخش داردميالني نيز رابطه خوبي با اين 
به رياست لري دايمند وجود دارد كه تمركز آن شبكه ) WMD(موسسه ديگر بنام 

عالوه بر اين چند موسسه ديگر در كانادا وجود دارند كه . سازي در ديگر كشورهاست
وابسته به  "مانك  "كمتر كسي پيرامون آنها تحقيق كرده كه يكي از آنها بنام مركز 

  . انبگلو نيز در آن فعال بوده استدانشگاه تورنتو است كه جه
شخصي بنام محمد توكلي از اساتيد اين دانشگاه و رئيس دپارتمان تاريخ اين 

افرادي مانند هوشنگ حسن ياري و . دانشگاه در موسسه مانك فعاليت داشته است
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نگار است در كنفرانس اين موسسه پيرامون ايران  خانم كمپل كه در ظاهر روزنامه
موسسه ديگري بنام مركز بهائيان وجود دارد كه تمركزش بر . اشتندهايي د صحبت

  . هاي اسرائيل در كاناداست بهائيان است و نزديك به البي
آيد، نيز بايد گفت  پيرامون كتبي كه در غرب در مورد جامعه ايراني به نگارش در مي

دوماً . ان هستنداوالً نويسنده تمامي آنها زن. هاي مشترك دارند ها ويژگي كه اين كتاب
تواند با  اند و مي اي دارد و بصورت ساده به نگارش درآمده نوع كار همه آنها حالت خاطره
هاي گوناگون ترجمه شده و نكته  ها به زبان سوماً اين كتاب. تمامي افراد رابطه برقرار كند

   .كند بال ميها يك روايت كامالً شبيه به يكديگر را دن تر اينكه داستان همه اين كتاب مهم
شود كه گويي زنان رنگين پوست  اي روايت مي ها داستان به گونه در اين كتاب

اند و اين وظيفه مردان سفيدپوست  توسط مردان رنگين پوست به اسارت گرفته شده
به . . . خاطرات افرادي همچون آذر نفيسي، شيرين عبادي و . است كه آنان را آزاد كنند

نويسنده خاطرات شيرين عبادي شخصي است به نام . تهمين سبك نگارش شده اس
دارد كه در آن پيرامون مبارزه و  "جهاد روژه لب "او كتاب ديگر بنام . آزاده معاونين

جنگ بانوان شمال شهري كه كمتر اعتقادات مذهبي دارند با نظام جمهوري اسالمي 
  . داند ه از روژه لب ميوي ابزار اين افراد را عقب دادن روسري و استفاد. گويد سخن مي

كتاب ديگري كه خيلي معروف شد و فيلمي هم از داستان آن ساخته شد، 
وقتي . كند وي در فرانسه زندگي مي. پرسپوليس است كه داستان مرجان ساتراپي است

در اين كتاب . ان انگليسي ترجمه شد، بسيار مورد استقبال قرار گرفتباين كتاب به ز
ه ايران صورت گرفته و حتي در قسمتي كه به توضيح جنگ ايران سياه نمايي زيادي علي

كند كه اوالً گويي آغازگر جنگ ايران بوده  اي فضا را ترسيم مي رسد، به گونه و عراق مي
ايي تصويرسازي شده  كند و ثانياً به گونه است و به هيچ وجه از واژه دفاع استفاده نمي

رفتند  سال به جبهه مي 15تنها افراد كمتر از اند و  كه افراد كمي در جنگ حضور داشته
نكته مهم اينكه استيون اسپيلبرگ كارگردان آمريكايي كه . تا حكومت ايران پايدار بماند

آيد و در قالب شركت فيلم  شديداً به اسرائيل عالقمند است، از اين كتاب خوشش مي
اين . كند ريداري ميدهد و تمام حقوق آن را خ سازي با ساتراپي مذاكراتي انجام مي

كند كه ساتراپي بخش اعظم كار هنري فيلم را  شركت انيميشن بلندي از كتاب تهيه مي
جالب . رود دهد و توسط كشور فرانسه و بنام اين كشور به جايزه اسكار مي انجام مي
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رود كه اصالً در مورد فرانسه و اروپا نيست و حداقل توسط  اينكه فيلمي به اسكار مي
  . سوي هم ساخته نشده استيك فران

اي است كه نجات زنان رنگين پوست از دست مردان  ها به گونه تمام اين كتاب
گيرد و هدف نهايي اين متون آماده  رنگين پوست توسط مردان سفيد پوست صورت مي

  . كردن افكار عمومي آمريكا و دنيا براي حمله كشور مخالف خود است
تصاوير خاص از كشورهايي مانند كره شمالي، غرب هميشه تالش كرده با ارائه 

هايي كه تنها وجه نظامي دارد، مثل رژه نظامي در مقابل رهبران كشورها  صحنه ...ايران و
  ) سياه نمايي در مورد كشورهاي مخالف.(را به مردم خود نشان دهد

روارد  ها هموسسه ديگري نيز به نام كارل سنتر فعاليت دارد كه تحت پوشش دانشگا
رئيس اين موسسه جزو كساني بود كه توسط جهانبگلو در جلسات سخنراني اش . است

اين فرد متخصص و تئوريسين شكنجه و . در خانه هنرمندان به ايران دعوت شده است
هاي آمريكا پس از  توجيه شكنجه) كارپرداز حقوق بشر(اش در اين موسسه  كار اصلي

انگيزكار و فاطمه حقيقت جو در اين اين در حالي است كه مهر. سپتامبر است 11
  .موسسه چند وقتي ميهمان بودند

موسساتي نيز خارج از كشور آمريكا و بخصوص در هلند فعال هستند كه بودجه 
به خصوص مالياتي  .شود هاي مالياتي مردم هلند تامين مي اين موسسات در آخر از پول

  . شود هاي نفتي دريافت مي كه از شركت
ينكه رابطه با ايران و موسسات تابعه آن را تحريم كرده به همين دليل آمريكا براي ا

كند را به  هايي كه براي براندازي تصويب مي هاي ديگر پول از طريق موسسات و دولت
  . كند موسسات ايراني تزريق مي

گيرد و از افرادي  بودجه مي NEDاز ) خط مقدم ( براي نمونه موسسه هلندي بنام 
هاجر، سوسن طهماسبي، نوشين احمدي خراساني و افراد ديگري كه در همچون فريبا م

  . كند توسط دولت ايران دستگير شدند، به شدت دفاع مي  كمپين يك ميليون امضاء
  .نكته جالب اينكه اعضاي مركز خط مقدم به راحتي در ايران رفت و آمد دارند

  خانه آزادي
اغلب گردانندگان اين . ي شده استراه انداز 1941موسسه خـانه آزادي در در سال 

» جين شارپ«مدير اين موسسه پيتر اكرمن از شاگردان . موسسه سابقه امنيتي دارند
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دارد و همه عناصر اصلي اين موسسه صهيونيست  CIAاست كه سابقه آشكاري در 
  . هستند يعني يهودياني هستند كه به شكل جدي و سخت مدافع اسراييل هستند

از چند سال پيش تمركزش را در خصوص ايران آشكار كرده  يدموسسه خـانه آزا
شايد دليل آن اين  .كرده است است اما قاعدتاً از قبل نيز در خصوص ايران فعاليت مي

  . است كه اينترنت اين امكان را به ما داده است كه بتوانيم اين فعاليت را رصد كنيم
انتخابات و آزادي هاي مدني  اين بنياد بر روي موضوعات و مسائل سياسي از قبيل

مهندسي برخي از اقدامات در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري ايران . تمركز دارد
بسياري از گزارش . ي اين بنياد مي باشد ها هو مشاركت در پروژه ايران كنترا از كار ويژ

  .ددهاي حقوق بشري و تعيين سطح دمكراتيك كشورها از سوي اين بنياد آماده مي گر
ميليون  15از چند سال پيش با بودجـه ) freedam house(موسسه خـانه آزادي 

  . راه اندازي كرده است "گذار "يورويي هلند يك وب سايت يا يك مجله اينترنتي را به نام 
در حقيقت بخش فارسي خانه آزادي است و گردانندگان آن هم اپوزسيون  "گذار "

از ...ساسان قهرمان، فرج سركوهي، عباس معروفي و  چپ ايراني هستند و افرادي مانند
هاي اخير افرادي مانند فاطمه  فعال هستند اما در سال "گذار "اشخاصي هستند كه در 

جو، همسر وي محمد تهوري كه به شدت درگير مسايل دبيري اين مجله است،  حقيقت
ادپور، علي مجيد محمدي از نويسندگان تند دوم خردادي، نيك آهنگ كوثر، آرش آب

  . افشاري و محسن سازگارا نيز با خانه آزادي همكاري دارند
كند يكي در راهنماي  اي كه خانه آزادي را با اتفاقات اخير كشور مرتبط مي اما نكته

عملياتي يا دستورالعمل كامالً تنظيم شد و آموزشي است كه چند ماه قبل خانه آزادي 
  . رجمه كردبه فارسي ت "گذار "به وسيله وب سايت 

نكته اساسي است كه اگر كسي  50از جمله اين كتب، كتاب مبارزه مسالمت آميز 
هاي رنگي است و به  هاي عملي انقالب به دقت به اين راهنما نگاه كند پر از آموزش

توان با اين كتاب كارگاه آموزشي گذاشت و در حقيقت اين كتاب يك  راحتي مي
يك راهنماي ديگر نيز وجود دارد كه .آيد به شمار مي خودآموز كامل براي براندازي نرم

  . درخصوص نظارت بر انتخابات است
توان اين نتيجه را  به سادگي مي CIAبا توجه به ارتباط بسيار نزديك خانه آزادي با 

است كه به فارسي ترجمه شده  CIAها و خودآموزهاي  ها دستورالعمل گرفت كه اين
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هاي اخير نقش داشتند قطعاً فايل اين  ي كه در بحراناست و بدون شك خيلي از كسان
  . شان پيدا كرد  ي شود در كامپيوتر شخص راهنما و خودآموز را مي

  مـوسسه آلبرت اينشتين
توسط جين شارپ  1964اين موسسه با هدف تغيير بدون خشونت و براندازي نرم در سال 

موسسه آلبرت انيشتن . عهده داردتأسيس گرديد و هم اكنون داويد ويكتو مديريت آن را بر
تأليف و . دشو ميي اين سازمان ها اداره  ها همورد حمايت سيا و پنتاگون بوده و از بودج

آموزشي به زبان ساده براي براندازي نرم در كشورهاي هدف  - انتشار كتب و جزوات علمي
  .و كار در محيط مجازي از كاركردهاي اصلي و عمده اين موسسه مي باشد

هوري اسالمي در سال هاي اخير يكي از كشورهاي هدف براي اين موسسه بوده جم
و در سال هاي اخير بخش قابل توجهي از جزوات آموزشي براي براندازي نرم از سوي 

  اين موسسه تأمين شده است
 .دهد موسسه اينشتين بيشتر كارهاي تئوريك در خصوص انتخابات را انجام مي

وي . سال سن دارد 80شارپ است، كه اكنون در حدود  بنيانگذار اين موسسه جين
هاي  سال است كه بر روي روش 50آمريكايي االصل است و به قول خودش حدود 

  . تواند يك تغيير ايجاد كند، متمركز است ظاهراً قانوني و بدون خشونت كه مي
اين موضوع واقعا مسخره و توهين آميز است كه بنياد آلبرت اينشتين نام اين 

اقدامات "اين بنياد تحت عنوان . فيزيكدان مشهور جهان را بر روي خود گذاشته است
  . نقابي بر چهره خود زده است "غيرخشونت آميز 

ها و اقدامات براندازانه در  اندازي نسل جديدي از جنگ اين بنياد نقش مهمي در راه
ه خود انيشتين به اين دانيم ك اين را نيز به خوبي مي. نقاط مختلف جهان ايفا كرده است

  . نوع اقدامات خرابكارانه به هيچ وجه تمايلي نداشت
به اقدامات آمريكا براي تضعيف دولت چاوز در  "بوش عليه چاوز "در كتاب 

پس از انتشار اين كتاب، جين شارپ بنيانگذار بنياد آلبرت . ونزوئال اشاره شده است
  . انيشتين، نويسنده اين كتاب را تهديد كرد

ويسنده اين كتاب گفته است كه يكي از مقامات اين بنياد ضمن تهديد و فرستادن ن
ايميل، همراه با انتقاد شديد اذعان كرده بود كه بنياد اينشتين از سوي دولت آمريكا براي 
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شارپ نيز پذيرفت كه  . انجام اقدامات خرابكارانه در ونزوئال بودجه دريافت كرده است
و موسسه بين المللي ) NED(  "سه وقف ملي براي دموكراسي موس"بنياد اينشتين از 

ها نيز در گزارش  منابع اين بودجه. بودجه دريافت كرده است IRIجمهوري خواهان 
گويي است كه بگوييم  بنابراين واقعاً دروغ. ساالنه موسسه آلبرت اينشتين ذكر شده است

  . اين بنياد متعلق به دولت آمريكا نيست
براي حمايت از  1983موضوع نيز اشاره كرد كه بنياد انيشتين در سال بايد به اين 

كه از سوي رونالد ريگان رئيس جمهور اسبق آمريكا مطرح  "جنگ هاي پنهان "طرح 
  . شده بود، تاسيس شد

با توجه به اينكه جين شارپ آمريكايي است و نزديكي زيادي كه به محافل 
. ين استفاده از كارهاي وي براي اين نهادهاستامنيتي دارد، قاعدتاً بيشتر - حكومتي 

، وقتي موضوع 1990هايي كه داشته گفته است كه در سال  جين شارپ در مصاحبه
چين اتفاق افتاده وي از دو هفته قبل در اين كشور بوده است و  "من  تيان آن"ميدان 

اين  .برد در مي اتفاقاً در همان روز در ميدان مذكور بوده كه با كمك برخي جان سالم به
  . فرد همچنين در ويتنام هم بوده است

به هر حال جين شارپ سابقه خيلي جدي در اين خصوص دارد و چندين كتاب نيز 
. هاي تئوريك و مباحث عملي براندازي نرم از وي منتشر شده است در خصوص بحث

  .برند به هر حال از جين شارپ به عنوان پدر براندازي نرم نام مي

  آمريكن اينتر پرايزموسسه 
. از سوي جناح راست گراي جمهوري خواه تأسيس گرديد 1943اين موسسه در سال 

ي موسسه  ها تمطالعات سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و دفاعي محور فعالي
رابرت وسيبن . آمريكن اينترپرايز بوده و در شرايط كنوني بر روي ايران تمركز دارد

ه و تعداد زيادي از روشنفكران آمريكايي با اين موسسه همكاري چني از مديران آن بود
موسسه آمريكن اينترپرايز در جهت دهي به افكار عمومي نقش فعال دارد و از . دارند

 ،»جان بولتون«ي روساي جمهور آمريكا و افرادي چون  ها تكمك ها و مساعد
  .برخوردار است» دونالدرامسفلد«و » ريچارد پرل«،»ويتكوالس«
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حالت بسيار تندي دارد و هم از براندازي سخت  AEIموسسه اينترپراس آمريكا 
اين موسسه يكي از موسسات قديمي نزديك به  .كند و هم از براندازي نرم دفاع مي
محافظه كارهاي نزديك به اسرائيل   هاي اخير تسلط خواهان است كه در سال جمهوري

هاي رياست  سال(هاي اخير  بوش در سالبه عنوان مثال جرج . روي آن زياد شده است
كرده است و اتفاقاً در  ساالنه يك بار در اين موسسه سخنراني رسمي مي) جمهوري

ها از اين موسسه تشكر بسيار جدي كرده بود و گفته بود از بين  يكي از اين سخنراني
  . اند هاي درجه باال گرفته نفر تا به حال در دولت پست 100افراد اين موسسه 
البته نه .گذاري دولت بوش پسر غير قابل انكار است در سياست AEIنقش موسسه 

هايي كه از اين موسسه  فقط به خاطر افرادي كه در آن حضور دارند بلكه بخاطر ايده
البته تمام اين . آمده است بيرون مي) THINK TANK(اتاق فكر  پژوهشي يا اصطالحاً 

  . اي مختلف نيز فعاليت دارد وسسه در زمينهها لزوماً سياسي نيست و اين م ايده
AEI دهد و در خصوص آن نظر  در واقع بخش بزرگي از مسايل دنيا را پوشش مي

دراين موسسه درخصوص ) CIAافسر امنيتي (افرادي مانند مايكل لدين . و ايده دارد
نفوذ لدين تا حدي در اين موسسه زياد است كه اصطالحاً يك  .ايران فعاليت دارد

هاي  تير فعاليت 18وي از افرادي است كه در ماجراي . دارد AEIكرسي آزاد نيز در 
رغم ارتباط  وي علي.مختلفي را در خصوص سازماندهي و رهبري معترضين داشته است

منوچهر محمدي با اشخاص نزديك به حزب  علي افشاري،  با افرادي نظير احمد باطبي، 
  . استكارگزاران سازندگي نيز مرتبط بوده 

داده  را انجام مي CIAوي مدتي در پوشش تاجر فعاليت امنيتي خود براي 
وجود دارند كه بسياري از آنان در زمان وزارت دفاع  AEIبرخي از افراد مهمي در .است

  . دونالد رامسفلد در پنتاگون مسئوليت داشتند
ايران  بر زهاي بسيار متمرك وي از صهيونيست. از جمله اين افراد ريچارد پرل است

بدنبال براندازي نرم و سخت   وي نيز همانند مايكل لدين شديداً. و خاورميانه است
  . بوده است

ها به  گفتند كه اين كردند و مي ها حمايت نمي اين افراد تا مدتي از دوم خردادي
جمهوري اسالمي وفادارند اما پس از آمدن احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهوري اين 

ها به انقالب و نظام وفادارند  از بين رفت و اين تفكر كه دوم خردادي  امالًتمايزات ك
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كنار گذاشته شده و حتي نئو محافظه كاران آمريكايي ديگر به طور رسمي از دوم 
  . كنند ها حمايت مي ها و يا به قول خودشان رفرميست خردادي

وي .موسسه فعال است نيز در اين "دانيل پلتكا "به جز ريچارد پرل، خانمي به نام 
جوانتري به نام مايكل روبينكه صهيونيست  فردالبته . است AEIمسئول تحقيقات موسسه 

وي از دستياران پل ولفوويتز در . كند  در خصوص ايران فعاليت مي AEIاست نيز در 
  . به نام خاورميانه هست AEIزمان اشغال عراق بوده و همچنين سردبير فصلنامه 

براي مثال در اين فصلنامه .ان در اين فصلنامه كامالً مشهود استتمركز روي اير
بخشي به نام تجليل از قهرمانان آزادي وجود دارد كه در آن از كساني مانند شادي 

  . تجليل كرده است... صدر، احمد باطبي و 
مهدي  .دارد AEIمحسن سازگارا از افرادي است كه نزديكي زيادي به موسسه 

چي و همچنين تجزيه طلبان اهوازي و تجزيه طلبان پژاك نيز از خلجي، آرش سيگار
هاي متفاوتي نيز در  شوند و سخنراني حمايت مي AEIجمله افرادي هستند كه توسط 

ها با يكي از موثرترين و با نفوذترين موسسات  اند و بدين ترتيب اين اين موسسه داشته
  .مستقر در واشنگتن آشنا شدند و ارتباط پيدا كردند

  :آثار منتشر شده از اين موسسه درباره ايران عبارتند از
  روحانيت شيعه و آينده دموكراسي -پارادوكس اسالمي -الف
  انسجام ها و آشوب ها -ايران جاويد -ب
  بمب زمان ايراني -ج
  قدرت شيعه -د

  كميته خطر جاري 
 و در اوج جنگ سرد، توسط 1970است كه در دهه  ايهخطر جاري عنوان كميت

گروهي از سناتورهاي آمريكايي، مسوالن ارشد وزارت خارجه، اساتيد برجسته علوم 
و گروهي از مديران باسابقه سيا و پنتاگون » امريكن اينترپرايز«سياسي، موسسه مطالعاتي 

  .تاسيس شد
هدف از تاسيس اين كميته، خروج از بن بستي بود كه در دوران جنگ سرد ميان دو 

-هني اياالت متحده آمريكا و اتحاد جماهير شوروي در توازن هستابرقدرت آن زمان يع
كه كارشناسان ارشد نظامي به صراحت اعالم كرده  ايهبه گون. به وجود آمده بود اي
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ميان دو ابرقدرت، هر دو طرف جنگ بازنده  ايهبودند، در صورت وقوع جنگ هست
طب بلوك شرق و غرب براي نهايي خواهند بود، چرا كه تسليحات اتمي در اختيار دو ق

  .كند ميبار كفايت  250نابودي كامل موجودات زنده كره زمين براي 
 ميالدي، اسامي افرادي چون نييوت گينگريچ 70در ميان اعضاي اين كميته در دهه 

» جان ليبرمن«وزير خارجه دولت ريگان » رييس سابق مجلس نمايندگان  جورج شولتز
از سناتورهاي » جوزف شولتز«ناتور جمهوريخواه س» جان كيل«سناتور دموكرات 
از » جرج تنت«رييس اسبق سازمان جاسوسي آمريكا » جيمز وولوسي«برجسته آمريكايي 

» مايكل لدين«و » جوزف بايدن« مديران برجسته سازمان سيا و مسؤول بخش خاورميانه
» كنت پوالك«ا وزير خارجه آمريك» مادلين آلبرايت«از عناصر افراطي يهوديان آمريكا 

و همچنين مدير » سابان در موسسه بروكينگز ايهمدير تحقيقات مركز سياست خاورميان
از » مارك پالمر«موسسه مطالعه خاور نزديك وابسته به يهوديان هوادار اسراييل 

ي آمريكايي كه در كاخ سفيد از وي به عنوان يكي از نوآوران سياست  ها تاستراتژيس
آمريكا كه در آن زمان قبلي وزير خارجه » كاندوليزا رايس«برند و  ميخارجي آمريكا نام 

  .شود ميقائم مقام پنتاگون در حوزه آسياي قفقاز و اتحاد جماهير شوروي بود، ديده 
بين دو ابرقدرت، تنها راه به زانو » جنگ سخت«اعضاي اين كميته با منتفي دانستن 

طراحي و به مرحله اجرا » از درونفروپاشي «و » جنگ نرم«درآوردن رقيب را در 
نبرد «، »دكترين مهار«با اتخاذ راه كارهاي » جنگ نرم«براساس اين طرح . درآوردند

همراه گرديد كه اين استراتژي زودتر از آنچه كه » ساماندهي نافرماني مدني«و » ايهرسان
  .شد، به ثمر نشست ميتصور 

نگ سرد، فعاليت اين كميته براي پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان ج
سپتامبر بار ديگر عناصري چون  11يك دهه به حالت تعليق درآمد و پس از وقايع 

مارك پالمر، كنت پوالكف، مارتين اينديك، ريچارد پرل، داگالس فيث، كاندوليزا رايس 
و   ها تو مارگ گرچت در اين كميته گرد هم آمدند تا به تجزيه و تحليل فرص

  .ي فراروي دولت اياالت متحده آمريكا بپردازندتهديدها
كنند، در دولت  مياز وي به عنوان چهره خبرساز ياد   ها همارك پالمركه امروزه رسان

نيكسون، فورد، كارتر، ريگان و بوش پدر در وزارت خارجه مشغول بكار بود و در 
ي ابتكارات دولت كلينتون و دوره اول بوش پدر در خارج از مجموعه دولت به طراح
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سال در شوروي، يوگسالوي و مجارستان  11وي . جديد سياست خارجي مشغول بود
به عنوان دانشجو و ديپلمات زندگي كرده و در زمره متخصصين ايران و آسياي قفقاز 

سالها براي رؤساي جمهور و وزراي خارجه آمريكا نطق نوشته ر پالم. گردد ميمحسوب 
  .باشد مي» هنري كسينجر «كه معروفترين آنها نطق هاي 

مديريت موسسه تحقيقاتي مركز سياست خاورميانه سابان در موسسه بروكينگز و 
نگارش دهها مقاله و همچنين كتاب پيرامون وضعيت خاورميانه از جمله نگارش كتاب 
طوفان تهديدزا كه تاثير انكار ناپذيري در جلب حمايت عده قابل توجهي از سياست 

مريكا در تهاجم نظامي به عراق، ايفا نمود، از ديگر بخشهاي عملكرد گذاران دموكرات آ
  .وي در دستگاه سياست خارجي آمريكاست

و حاكميت تدريجي اصالح طلبان بر بخش هاي اعظم  1376بعد از دوم خرداد 
ي اجرايي و تقنيني، پروژه نرم افزاري همان گونه كه توصيه شده بود، مورد  ها هدستگا

انقالب و اصالح طلبان افراطي قرار گرفت و در حد امكان تالش  توجه عناصر ضد
ي خاص ملي، سياسي و ايدئولوژيكي ملت  ها تشده بود كه با توجه به شرايط و موقعي

بود، اين روش ها  شكتابدر جاي جاي» شارپ«ما، همان گونه كه مورد تأكيد و توصيه 
  .گزينش شده و به مرحله اجرادرآيد

ي خود ضمن تاكيد بر اين كه، دولت اياالت متحده  ها همصاحبشارپ در يكي از 
را براي حمايت از چنين اقداماتي در ايران اختصاص دهد، در  ايهآمريكا بايستي بودج

كار «:گويدخصوص ميزان تأثيرگذاري اين كتاب در فرآيند تحوالت سال هاي اخير مي
انه هنوز حركتي كامالً موفقيت آميز تأسفالبته م. ما اثر بسيار مهمي در ايران داشته است

ولي مردم به اندازه كافي شجاع بودند كه اين . اين كار خطرناكي است. . . نداشته است
  ». امور را انجام دهند

دولت مردان و سياستمداران آمريكا نيز در راستاي اين سياست، حمايت مالي از 
، سناتور و رييس »جوزف بايدن«.دانستند ميعاملين اين نوع اقدامات را اجتناب ناپذير 

 :گويد ميي خود  ها يكميته روابط خارجي مجلس سناي آمريكا، در يكي از سخنران
دولت بوش بايد به تمامي سازمان هاي غير دولتي آمريكايي اجازه بدهد كه به «

ي ايراني مرتبط با جامعه مدني، حقوق بشر، فرهنگي و خواهان دموكراسي  ها هگرو
  ».ندكمك مالي كن
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كميسيون ) 2003ژانويه  15( 1381متعاقب اين اظهارات، در بيست و پنجم دي ماه 
در سخنان  .دهد ميميليون دالر را به اين امر اختصاص  10بودجه سناي آمريكا مبلغ 

جنگ نرم و مبارزه بدون «سناتور جمهوري خواه آمريكا نيز، دكترين » ميچ مك كانال«
  .شود مياين بودجه ذكر  ، يكي از داليل اختصاص»خشونت

آقاي رييس، هم « :گويد ميوي در يكي از سخنان خود خطاب به رييس مجلس سنا 
وظيفه ما اين است كه . ي تغيير سياسي و اقتصادي در ايران وجود دارد ها هاكنون زمين

ي  ها تبه نظر من حمايت مالي از فعالي. بفهميم چگونه از اين موقعيت استفاده كنيم
ي راديو تلويزيوني ايراني، حمايت مالي از  ها هحمايت مالي از برنام. بجاست مفيد زير

ي اينترنتي، حمايت مالي  ها تچاپ نشريات سياسي ايراني، حمايت مالي از ايجاد ساي
  .»از اشاعه اطالعاتي درباره دمكراسي، روش هاي مبارزه بدون خشونت و سكوالريزم

  پروژه دلتا
كه اعضاي آن را  The committee on the present danger كميته خطر جاري

دهند، در جديدترين تصميم  ميبرجسته ترين عناصر سياسي و نظامي آمريكا تشكيل 
با توجه به استحكام نظام جمهوري اسالمي و شكست دهها  1384خود در مهرماه 

استراتژي در مقابل ملت ايران در طول سال هاي گذشته، جنگ سخت را بي فايده 
براندازي از «نسته و خواستار توجه بيشتر دولت اياالت متحده به پروژه نرم افزاري دا

  .شدند» درون
، از اعضاي برجسته اين كميته و چهره بانفوذ دستگاه سياست خارجي »مارك پالمر«

، خبرنگار روزنامه آمريكايي نيويورك »دبوراه سولومود«آمريكا، اخيراً در گفتگويي با 
با ايده تهاجم نظامي عليه جمهوري اسالمي ايران مخالفت كرده و اعالم  تايمز، صراحتاً
  :نموده است

ايران به لحاظ وسعت سرزميني، كميت جمعيت، كيفيت نيروي انساني، امكانات «
نظامي، منابع طبيعي سرشار و موقعيت جغرافيايي ممتاز در منطقه خاورميانه و هارتلند 

توان با يورش نظامي آن  ميل تبديل گرديده كه ديگر ننظام بين الملل به قدرتي كم بدي
  ».را سرنگون كرد

در گزارش كميته خطر جاري كه توسط مارك پالمر جمع بندي و تدوين شد، 
بر روي سه محور دكترين مهار،   ها تبراندازي نظام جمهوري اسالمي با تمركز فعالي
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كارشناسان . و توصيه قرار گرفتو ساماندهي نافرماني مدني، مورد تاكيد  ايهنبرد رسان
مسائل سياسي با توجه به تجارب تدوين كنندگان اين گزارش و تاثير تصميمات اين 

ي دولت آمريكا معتقدند كه اين گزارش حتي اگر به دستورالعمل  ها تكميته بر سياس
اجرايي تبديل نشود، يقيناً سياست خارجي آمريكا در آينده از روح كلي آن، الهام 

  .دگرفتخواه
  گزارش كميته خطر جاري
تنظيم شده است، داراي پانزده » ايران و آمريكا، رهيافت جديد«اين گزارش كه با عنوان 

  :محور كلي به ترتيب زير است
يي چون حزب اهللا،  ها هاش، با حمايت گرو ايهاين كشور عالوه بر برنامه هست .1

منافع آمريكا در  يي در عراق، مانع تحقق ها هحماس و جهاد اسالمي و گرو
از سويي ديگر ثروت رو به رشد نفت ايران، توانايي و ظرفيت . شود ميمنطقه 

فرصتي كه در اين ميان وجود . دهد ميآن را در داخل كشور و منطقه افزايش 
 .ي اقتصادي و اختالفات دروني ايران است ها تدارد، استفاده از ضعف سياس

. جي آمريكا در چهار سال آينده برودايران بايد در صدر برنامه سياست خار .2
بايد همه نيروها براي اين . واشنگتن اكنون به رويكرد جديدي نياز دارد

بايد درس هاي گذشته مورد بازبيني قرار گيرد، درس . استراتژي بسيج شوند
هايي كه از فروپاشي بلوك شرق به يادگار مانده است و همچنين درس هايي 

 .ر كشورهايي مثل شيلي يا اندونزي گرفته شدد  ها تكه در تغيير حكوم
دامن زدن به نافرماني مدني در تشكل هاي دانشجويي و نهادهاي غير دولتي و  .3

 .صنفي از ابزارهاي مهم فشار بر ايران است
همزمان . بايد براي بازگشايي سفارت اياالت متحده در تهران ابراز تمايل كنيم .4

خود را به عنوان فرد شماره يك، در اين بايد يكي از بلند پايه ترين مقامات 
تواند يكي از  مياين فرد . سياست جديد در مقابل ايران انتخاب و معرفي كنيم

كنسول هاي وزارت خارجه باشد و بايد به طور مرتب حمايت خود را از 
توانيم  مياز اين طريق . حقوق بشر و دموكراسي در ايران مورد تاكيد قرار داد

 .با مردم ايران تقويت كنيمارتباط خود را 
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ي متعدد راديو تلويزيوني را براي ايرانيان تدارك ديد و پيام هاي  ها هبايد شبك .5
 .ي روز، به دست مردم ايران برسانيم ها يخود را با پيشرفته ترين تكنولوژ

اگر قرار است گفتگو و تعامل با ايران صورت گيرد، بايد با مقامات با نفوذ  .6
دارند، انجام شود،   ها يقدرت واقعي و كافي براي تصميم گير ايراني و آنها كه

بايد دانست در اين باره . همچون مقامات مورد وثوق و تاييد رهبري ايران
 .ديگران در ايران چنين قدرتي ندارند

ايران، بايد با احتياط و دور انديشي و چند جانبه عمل  ايهدرباره فعاليت هست .7
يران بيشتر كرد و در صورت استنكاف ايران، پرونده بايد فشارها را بر ا. كرد

اگر چه اولويت اول، اعمال فشار . اين كشور را به شوراي امنيت فرستاد
و   ها تاست كه ايران داوطلبانه از فعالي ايهديپلماسي از طريق متحدان به گون

 .خود چشم پوشي كند ايهبرنامه هست
. مل موثر بر تغيير رژيم ايران باشدتواند از عوا ميحمايت از اپوزيسيون هم  .8

سفر فعاالن جوان خارجي از كشورهاي متحد اياالت متحده به ايران، راه 
توانند به عنوان جهانگرد وارد ايران  مياين افراد . ديگري در اين رويكرد است

 .بپيوندند  ها يشوند و در صورت نياز به جنبش هاي مدني و نافرمان
يكايي را در ايران تسهيل كنيم و به صدور ويزا هاي آمرNGOبايد فعاليت  .9

دعوت فعاالن جوان ايراني به خارج، براي شركت در . همت گماريم
اين كار در صربستان، فيليپين، . سمينارهاي كوچك هم، اقدام مهمي است

اين افراد بايد از سوي . اندونزي و شيلي و كشورهاي ديگر جواب داده است
 .شوند، نه نهادهاي ايرانيمقامات آمريكايي انتخاب 

. توانند در تهران براي ما موثر باشند ميي كشورهاي ديگر هم  ها هسفارتخان .10
حضور در جلسات محاكمه، درخواست مشترك براي آزادي زندانيان سياسي، 

ي مخالف حكومت و حتي  ها هي زندانيان و گرو ها هكمك مالي به خانواد
كنگره . ي تاثيرگذار است ها همله اين رانظارت يا مشاركت در اعتراض ها، از ج

را بررسي كند تا از طريق آن حمايت » آزادي ايران«بايد تصويب قانوني به نام 
 .كافي از آن را به عمل آورد

تضعيف ستون هاي حمايتي حكومت ايران كه همانا سرويس هاي امنيتي و  .11
 .باشند، بايد در دستور كار قرار گيرند مينظامي اين كشور 
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ويس هاي امنيتي و قضايي آمريكا و متحدانش بايد در همكاري با سازمان سر .12
هاي حقوق بشر به جمع آوري مدارك و شواهدي در متهم كردن مسئولين 

 .ايراني به موارد شبيه ميكونوس اقدام كنند
ما بايد تعامل خود را براي . گفتگو با دولت ايران هم بايد در دستور كار باشد .13

ايراني و بحث و گفتگو درباره موضوعات مورد عالقه و ديدار با مقامات 
 .نگراني دو طرف نشان دهيم

بايد رهبران روحاني ايران را كه در راس قدرت هستند، وادار كرد از قدرت  .14
 .سياسي به صورت مسالمت آميز كناره بگيرند

بايد قدرت بسيج و سپاه را از ميان برد و در وزارت اطالعات تغييرات اساسي  .15
 .بطور كلي آن را حذف كرد و يا

  بنياد هريتيج
اين بنياد بر روي چالش هاي آمريكا تمركز مطالعاتي دارد و بر همين اساس نسبت به 

بعضي از آثار و اقدامات اين بنياد درخصوص ايران . مسايل ايران توجه خاص مي نمايد
  :عبارت است از

  رانمطالعه و ارائه تحليل مستمر از وقايع و مسايل اي -الف
  تشكيل ميزگردهاي مستمر درخصوص ايران -ب

  هاي خاور نزديك موسسه واشنگتن براي مطالعه سياست
 Washington instituteهاي خاور نزديك  موسسه واشنگتن براي مطالعه سياست

for near east policy  يكي از موسسات بسيار متنفذ در ساختار سياسي آمريكا بوده
نزديكي كه با البي اسرائيل دارد و مشهور است كه بازوي  است و به خاطر رابطه خيلي

و نفوذ زيادي در دولت ) البته در كنار موسسه بروكينز(پژوهشي البي اسرائيل است 
  . جرج بوش در خصوص ايران داشته است

هاي  البته اين نفوذ كماكان نيز ادامه دارد چون از هر دو حزب آمريكا شخصيت
جيمز  پل ولفوويتز، . ن موسسه و گردانندگان آن هستندمتنفذي در هيات مديره اي

از افسران نظامي و امنيتي كه مدتي نيز وزير دفاع (الكساندر هيد  ووزلي، ريچارد پرل، 
  . از اعضاي هيأت مديره اين موسسه هستند) آمريكا بوده است
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 با نگاهي به اسامي اين افراد و اشخاص ديگري كه در اين موسسه فعالند كامالً
متوجه خواهيد شد كه اين افراد مهترين محافظان اسرائيل در آمريكا هستند و شايد هم 

بر اساس منافع البي اسرائيل در آمريكا   ي آن كامالً ها تبه اين خاطر است كه فعالي
يك نفر از اعضاي اين موسسه به نام پاتريك كالونس بر روي مسايل ايران . است

هاي اين فرد كه درزمينه اقتصادي  مقاالت و سخنراني ا، ه از متن نوشته. تمركز دارد
هاي موردي و يا  وان دريافت كه استراتژي تحريمت ميبه راحتي  تجربيات زيادي دارد، 

  . هاي هوشمند ايران از تفكرات اين فرد است ها تحريم به قول آمريكايي
ماه  6ه بعد از سال پيش گفته كه يك مرتب 2مطلبي را كه اين فرد  جالب آن است كه

هاي اخير روابط  اين فرد در سال. شود تبديل به رويكرد آمريكا در مقابله با ايران مي
  . هاي تندرو برقراركرده است نزديكي را با برخي از دوم خردادي

محسن سازگارا به دعوت كالوسن به مدت يكسال در اين موسسه،  در همين راستا، 
هاي اقتصاي سپاه پاسداران تهيه  اجع به فعاليتمحقق ميهمان بوده است و گزارشي ر

نظامي ترسيم  كرده و در اين گزارش سپاه را به عنوان يك مافياي اقتصادي سياسي، 
نظيري دارد  كند و يك يكپارچگي بي هاي حكومت ايران را كنترل مي كرده كه تمام جنبه

  . كه اختالف نيز در اين نيست
هاي  وي فعاليت .ا اين موسسه همكاري داردمهدي خلجي نيز ب  به جز سازگارا،

زيادي درخصوص تئوري سازي يا عملياتي كردن رويكردهاي آمريكا درخصوص 
به  winepدرست است كه موسسه . هاي علميه و مرجعيت شيعه انجام داده است حوزه

البته جامعيت . است باالاما نفوذ آن بسيار  معروف و مشهور نيست،  AEIاندازه موسسه 
AEI را ندارد.  

  المللي موقوفه كارنگي براي صلح بين
المللي يك موسسه غيرانتفاعي خصوصي آمريكائي است  موقوفه كارنگي براي صلح بين

المللي و  گسترش همكاري بين"براي  1910كه اندرو كارنگي ميليونر آمريكائي در سال 
  . تأسيس كرد "المللي  درگيري فعال آمريكا در امور بين

 Carnegie Endowment forالمللي  قوفه كارنگي براي صلح بينموسسه مو

International Peace از .هاي آمريكايي است تا حدود زيادي نزديك به دموكرات
  . عناصر فعال ايراني اين موسسه كريم سجادپور است
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با اينكه سجادپور در آمريكا بزرگ . وي فارغ التحصيل دانشگاه جان هاپكينز است
اي به نام مركز بحران  سال در ايران به عنوان نماينده موسسه 4- 3ما مدت شده است، ا

  . فعال بوده است) ICG - international crisis group(المللي  بين
وي رابطه بسيار خوبي با محافل نزديك به كارگزاران داشته است و ظاهراً از اقوام 

هم به خاطر  "تريتا پارسي "رامين جهانبگلو و دوست نزديك سيامك نمازي است و با 
برد و حدود يكسال و نيم  وي در حال حاضر در آمريكا بسر مي. هم سني مرتبط است

  . اي درخصوص رهبر معظم انقالب منتشر كرده است پيش هم جزوه

  ندس ها هموسس
خواهان آمريكا دارد و  نزديكي بسياري به جمهوري Hudson instituteدسن  ها هموسس

  . تي جدي و سرسختي داردعناصر صهيونيس
شهريار آهي، رضا . اين موسسه در بين ايرانيان بسيار نزديك به سلطنت طلبان است

پهلوي و نازنين انصاري كه از اعضاي ژورناليست محفل سلطنت طلبان است، از 
جاناتان پاريس كه اصالتاً يهودي و صهيونيست نيز . مرتبطين با اين موسسه هستند

  . ادي است كه بر روي مسئله ايران در اين موسسه تمركز داردهست، از جمله افر
جالب . هاي سلطنت طلب راه بيندازند اين موسسه سعي كرد كه ائتالفي بين گروه

اند، اما  اينكه برخي از اين افراد داراي سابقه چپ هستند و در زندان شاه شكنجه شده
كردند، متحد  شان مي ه شكنجهپس از انقالب اسالمي عليه جمهوري اسالمي با افرادي ك

كرد و در حال حاضر نيز از  دسن اين پروژه را هدايت و حمايت مي ها هموسس. شوند مي
  . كند رضا پهلوي و شهريار آهي حمايت مي

  موسسه اياالت متحده براي صلح
نيز  USIP - United States Institute Of Peaceموسسه اياالت متحده براي صلح 

  . اطالعاتي امريكا دارد -سات معرفي شده، روابط نزديكي با مراكز امنيتي مانند بقيه موس
ها نزديك است، اما در هر صورت  تر دمكرات البته اين موسسه به بخش معقول

) مركز بين المللي ترورناليسم( ICFJاز طريق همكاري با موسسه  CIAروابط نزديكي با 
  . داشته است
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برگزار شد،  ICFJاي كه چند سال پيش توسط  هدرج 360از جمله كنفرانس ايران 
  .تأمين مالي شد USTPتوسط

  شوراي روابط خارجي
هاي  در بين موسسه Council on Foreign Relationsموسسه شوراي روابط خارجي 

موجود واقع گراتر از بقيه موسسات است و شايد به خاطر همين است كه برخالف 
 ان ندارد همچنين ريسكي را بكند كه احمدي نژادموسسات آمريكايي كه اصالً امك تمام

  . كند را در دو سال اخير دعوت كرده و احمدي نژاد هم نظرات خود را در آنجا مطرح
 نزديك است... اين موسسه به خاطر اينكه به افرادي نظير برژينسكي، گري سيك و

اين . عباس ميالنينوع  آيند، البته تعامل از جزء طرفداران تعامل با ايران به حساب مي
ها در قدرت هستند اين موسسه هم قدرت  در حالي است كه به دليل آن كه دمكرات

  . زيادي پيدا كرده است

  الملل سازمان عفو بين
كند هر چند كه فعاليت اين  الملل نيز در خصوص حقوق بشر فعاليت مي سازمان عفو بين

  . كند مي در همان راستا فعاليتبان حقوق بشر نيست اما  موسسه به تندي سازمان ديده
روتر  هاي ديگر آن ميانه شاخه آمريكاي اين موسسه به شدت تندرو است اما شاخه

از اين بود كه اسرائيل  مثالً در ماجراي غزه گزارشي كه عفو بين الملل داد، حاكي .است
 ها از دهد كه اين طور گزارش مي ها را هدف قرار كامالً آگاهانه و به قصد، غير نظامي

  . رسد مي بان حقوق بشر بسيار بعيد به نظر ديده
اما شعبه آمريكايي سازمان عفو بين الملل در زمان بازداشت هاله اسفندياري از 
مدافعان وي بود و در مراسمي كه عفو بين الملل در آنزمان تشكيل داد، زينب االسويج 

  . داسفندياري حمايت كر در اين مراسم سخنراني كرد و از هاله

  گزارشگران بدون مرز
گزارشگران بدون مرز تمركز زيادي روي مطبوعات و خبرنگاران دارد و مركز اين 

  . انطباق دارد NEDهاي آن كامالً با  موسسه در پاريس فرانسه است اما عملكرد و برنامه
مسئول بخش ايران اين موسسه فردي به نام رضا معيني است و از جمله اشخاص 

هاي اخير جوايز زيادي به روزنامه نگاران ايراني مانند  است و در سالچپ  اپوزيسيون
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هاي ارائه شده  اگر كمي به گزارش. عليجاني و شمس الواعظين اعطا كرده است رضا
 ها همگي بر شود كه اين گزارش توسط اين موسسه دقت شود كامالً مشخص مي

 تنظيم و تدوين شده ضدكشورهاي مخالف آمريكا نظير كوبا، ايران، روسيه و چين
  كند تامين مي CIAشنيده شده كه اين موسسه بودجه خود را از  . است

  بان حقوق بشر سازمان ديده
حقوق بشر همواره از موضوعات فشار آمريكا عليه ايران بوده است و موسسات مربوط 

عي اند و س اي براي فشار به ايران نقش داشته به حقوق بشر هم در بازوي فكري و رسانه
  . داشتند در نهايت زمينه را براي براندازي نرم آماده كنند

همانطور كه اين موسسات حقوق بشر تأثير زيادي را روي افكار عمومي آمريكا 
اند، اين تأثير در خصوص ايران نيز در حال صورت گرفتن  براي حمله به عراق گذاشته

جمهوري اسالمي ايران لطمه ها قصد دارند با اين وسيله به مشروعيت  است و آمريكايي
در نتيجه اين مؤسسات براي ماشين .بزنند و زمينه را براي اقدامات بعدي آماده نمايند

بان حقوق بشر يكي از اين موسسات  موسسه ديده.براندازي نرم اهميت زيادي دارند
  . اين موسسه به شدت حامي اسرائيل است.است

گواهي بر اين مدعاست و در اين  هاي اين موسسه از فلسطين و اسرائيل گزارش
بحث جانبداري از صهيونست در مبارزه با مبارزين فلسطيني مطرح  اها آشكار گزارش

  . شده است
رييس اين موسسه يك امريكايي به نام كنت رالف است كه مقر آن در نيويورك 

) ترتيا پارسي(مسئول ميز ايران اين مؤسسه قائمي است و از طريق مؤسسه نايك . است
وي در ماجراي زلزله بم نيز يك بار به ايران سفر كرده است و به . مرتبط است NEDبا 

شدت با شيرين عبادي نزديك است و به طور مشترك با همديگر مقاالتي را در 
  . اند هاي مختلف غربي به چاپ رسانده رسانه

ايران بان حقوق بشر از اوايل انقالب همواره فشار خود را بر روي  سازمان ديده
هاي  اي براي حمله رسانه هاي مداوم آنها از ايران دستمايه آورده است و گزارش

البته درست است كه اين گزارشات مستند . اروپايي به كشور بوده است -آمريكايي 
است اما كامالً يك جانبه تدوين و تهيه شده است، يعني در خيلي اوقات وقتي 
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دهند  كند، به طوري انعكاس مي مجازات مي جمهوري اسالمي بر اساس قانون كسي را
  . كه گويي با اين افراد ناعادالنه و غير منصفانه برخورد شده است

گيرد كه اين  اي دارد كه هر سال به يك نفر تعلق مي ديده بان حقوق بشر جايزه
هاي اخير دريافت كردند  از افرادي كه اين جايزه را در سال. جايزه هلمن همت نام دارد

  . اشاره كرد... پور، رضا عليجاني و توان به محسن كديور، حميد رضا جاليي مي
با توجه به تركيب اجرايي و اعضاي تاثير گذار اين موسسه، هماهنگي زيادي بين 

  . نيروهاي امنيتي اطالعاتي آمريكا و اين موسسه وجود دارد 
ظر هادي قائمي موسسه ديگري بنام كمپين حقوق بشر در ايران وجود دارد كه زير ن

هادي قائمي شخصي است كه مرتبط با يك موسسه هلندي به نام . كند فعاليت مي
اين . كمپين حقوق بشر در ايران است و روابط بسيار خوبي با شيرين عبادي دارد

يك فرد . بان حقوق بشر است شخص مسئول قسمت ايران، سازمان صهيونيستي ديده
  . آيد سسين اين مركز بشمار ميجزو مو "آرون روت "صهيونيست بنام 

  انستيتو هوور
ها به  روي آمريكايي) Winap(موسسه ديگري كه شايد بتوان گفت به اندازه موسسه 

  . ها تاثير داشته، انستيتو هوور است خصوص دمكرات
توسط هربرت هوور، سي و يكمين رئيس جمهور  1919اين موسسه در سال 

ارتباط گيري با . بسته به دانشگاه استنفورد استموسسه هوور وا. آمريكا تأسيس گرديد
NGOي آنان از  ها تها و عناصر فعال غرب گرا در كشورهاي هدف و پشتيباني از فعالي

نظر دانشگاه استفورد  با اينكه انستيتو هوور تحت. اقدامات مهم اين موسسه به شمار مي آيد
اين موسسه نيز از . اند اه بودهخو ما تركيب مديران و موسسانش، از ابتدا جمهوري ااست،
هايي را در خصوص ايران آغاز كرده و شايد يكي از مهمترين  ها پيش فعاليت سال
كه ) Iran Democracy Project(باشد  ايرانهاي اين موسسه، پروژه دموكراسي پروژه

   .شود فور اين پروژه را هدايت مي توسط عباس ميالني، لري دايمند و مايكل مك
اهيم دو تفكر غالب و رقيب در آمريكا را معرفي كنيم كه روي مسائل ايران اگر بخو

هاي رضا پهلوي و شهريار آهي است،  طلب تمركز دارند كه يكي از آن تفكر سلطنت
. دهد كار خود ادامه مي موسسه هوور قطعاً آن تفكر دوم است كه زير نظر اين سه نفر به

بانفوذ و تاثيرگذاري است كه آن هم به  در بين اين سه نفر، عباس ميالني شخصيت
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. البته دو نفر ديگر نيز در زمينه جنگ سرد تخصص دارند. خاطر ايراني بودن اوست
است و عالوه بر تعلقات صهيونيستي، به  NEDلري دايمند همزمان از مديران برجسته 

  .باشد هاي آمريكايي نيز نزديك مي دمكرات
شما اگر به . ال تعامل با جمهوري اسالمي استاست، اين تفكر ظاهراً بدنب گفتني

بينيد همواره تاكيد  ي عباس ميالني و لري دايمند دقت كنيد، مي ها هها و مصاحب مقاله
براي براندازي .كند وگو نمي كند كه با ايران گفت دارند كه جرج بوش پسر اشتباه مي

ول و مصاحبه آشكاري عباس ميالني ضمناً در يك نقل ق. ايران بهترين راه تعامل است
  . با ايران تعامل كنيد ولي به قصد براندازي : گويد به صراحت مي

اما هر دو تفكر كه يكي مخالف تعامل و ديگري موافق گفتگو و تعامل است، سعي 
اين موسسه چند سالي است كه .ارندذند در سياست خارجي آمريكا تاثير بگكن مي
موسسه هوور بطور . است نگي متمركز كرده ي خود را بر روي مسايل فره ها تفعالي

... حقوق بشر و  ،مشخص راجع به فرهنگ عامه، روشنفكري ديني، مسائل زنان
  . دهد اي را انجام مي هاي سازماندهي شده فعاليت

خواهان آمريكايي داشته  هوريانيستيتو هوور نفوذ زيادي در بين محافظه كاران و جم
هاي دست راستي  ز اعضاي ارشد اين موسسه، از بنگاهفال ا مك خالف ادعاي مايكلو بر

آمريكا بوده و از ديرباز محلي بوده براي تحقيق و پژوهش اعضاي عاليرتبه محافظه 
  . ها تحت تأثير حزب ليكود اسرائيل بود گيري كاران و تا حدي نيز در تصمصم

 در جست وجوي دموكراسي در«كنفرانسي با عنوان  2007اين موسسه در سال 
برگزار نمود و افراد ايراني غرب گرا و مخالف نظام اسالمي مانند فاطمه حقيقت » ايران

جو از عناصر دوم خردادي و نماينده مجلس ششم، مهرانگيز كار، شهرام چوبين و 
  . عباس ميالني در آن شركت و سخنراني كردند

الد رامسفلد، انيستيتو هوور اعالم كرد كه وزير دفاع سابق دون 2007سپتامبر  8در 
يك شخص غير سياسي . دعوت اين موسسه را براي پيوستن به انيستيتو هوور پذيرفت

كرد، ژنرال  كه نقش مهم و كليدي را در سياست دولت بوش در عراق بازي مي
زيد بود، كه  بازنشسته ارتش، و فرمانده ارشد سابق فرماندهي مركزي آمريكا، جان ابي

كاران  ساير اعضاي انستيتو شامل برخي محافظه. وستبتازگي به انيستيتو هوور پي
عاليرتبه مانند كاندوليزا رايس، جرج شولتز، نيوت گينگريچ، توماس ساول، دينش 
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برخي از فعاليت و . باشند دسوزا، شلبي استيل، ادوين ميس و پيت ويلسون مي
گزاري هاي انيستيتو هوور در قبال ايران در بحث پيشبرد دمكراسي شامل بر سياست
هاي فكر در مورد ايران به وسيله جذب  هاي آموزشي و تشكيل اتاق ها، برنامه كالس

گذار "هاي اينترنتي مانند سايت  ها و سايت هاي مالي از رسانه نيروهاي ايراني و حمايت
هورر را كه رئيس آن دكتر عباس ميالني    و بخش مربوط به ايران در موسسه. باشد مي "

  . ي به نام مقدم ايجاد كرده استاست، ظاهراً شخص
پروژه دمكراسي ايران نيز احتماالً در راستاي اهداف فوق بوجود آمد و همان 

المنافع داشت،  هاي گذشته اياالت متحده در كشورهاي مشترك اهدافي را كه در سال
شناسايي "و  "انداز دموكراسي در ايران  درك روند و چشم"اين بار با عناويني هم چون 

  . كند ، دنبال مي"انع موجود بر سر راه گذار به دمكراسي و راههاي حذف اين موانع مو
منابع مالي تأمين كننده انيستيتو هوور طبق اعالم اين مركز، بنيادها و مراكز 

فال تمامي بودجة پانصد  مك باشند، و در بخش ايران نيز طبق ادعاي مايكل خصوصي مي
كه با توجه به پشتيباني مالي اين . باشد ها مي كمكهزار دالري آن بخش از محل همان 

هايي همچون گذار، برگزاري ميزگردهاي گوناگون پيرامون مسايل  موسسه از سايت
هاي آموزشي و آموزش  سياسي ايران، حمايت مالي از پژوهشگران، برگزاري كالس

 فعالين سياسي و دعوت از اين فعالين از كشورهاي مختلف براي شركت در اين
  . رسد ها اين بودجه كمي غيرمنطقي به نظر مي كالس

و به (با توجه به اظهارات مك فال و تركيب مراكز و بنيادهاي حامي اين انيستيتو 
ظاهراً دولت اياالت متحده در سياست ) ويژه برخي از صنايع بزرگ و مهم اين كشور

سي به نوعي از جديد خود براي كمك مالي به فعالين سياسي در امر پيشبرد دموكرا
  . كند استفاده مي) واسطه(منابع و حاميان ثالث 

ه و حال حاضر انيستيتو هوور را ـذشتـران گـژوهشگـا و پـضـتي از اعـر ليسـدر زي
  : كنيد مشاهده مي

  : اعضاي افتخاري* 
  رئيس جمهور اسبق اياالت متحده ) فوت شده(رونالد ريگان، 

  مورخ و برنده جايزه نوبل نويس و  الكساندر سولژنيتسين، رمان
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  مارگارت تاچر، نخست وزير اسبق انگلستان 
  كازوهيد اكوزا، اقتصاددان ژاپني 

  : اعضاي مهم* 
  جرج شولتز، وزير خارجه اسبق اياالت متحده 

  : اعضاي ارشد* 
ريچارد آلن، مشاور اسبق امنيت ملي آمريكا، متخصص در امور سياست خارجي و 

  المللي و سياست اقتصادي، آسيا و حوزه پاسيفيك  امنيت ملي، تجارت بين
  نويس، در امور سياست اروپاي معاصر  تيموتي گارتون، تاريخ شناس، مؤلف و مقاله
  ، تحليلگر جرايم اقتصادي 1992گري بكر، برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 

  رابرت كانكست، تاريخ شناس در امور روسيه 
  نيال فرگوسن، تاريخ شناس 

  يس فيورينا، سياستمدار و مؤلف در امور انتخابات مور
  اريك هانوشك، اقتصاددان و متخصص آموزش سياست 

  ويكتور ديويس هانسون، مورخ 
كن ژوويت، مورخ و مؤلف، متخصص در مطالعات كمونيست و پست كمونيست، 

  هاي تطبيقي  نظريات اجتماعي و سياست
  كنت جاد، اقتصاددان 

  تاريخ شناس ) 1993-1988(پيتر پارت 
ويليام پرس، وزير دفاع اسبق اياالت متحده آمريكا، متخصص در امور امنيت 

  كنترل تسليحات، و مناسبات اياالت متحده و كره شمالي  الملل، بين
  كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريكا 

  پل رومر، اقتصاددان 
الملل،  پلماسي، مناسبات بينالملل و دي آبراهام سوفير، پژوهشگر در امور قوانين بين

  الملل  الملل، و تروريسم بين امور امنيت بين
سازي  دان و مؤلف، متخصص در امور قومي، اقتصاد و تصميمتوماس ساويل، اقتصاد

  اجتماعي 
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اقتصادي در -المللي، و اصالحات سياسي فال، متخصص مناسبات بين مايكل مك
   "پروژه دموكراسي ايران "يكي از گردانندگان   كشورهاي كمونيستي و

يكي   الري دياموند، متخصص در امور دمكراسي در آسيا، آفريقا، آمريكاي التين و
   "پروژه دموكراسي ايران "از گردانندگان 

  : پژوهشگر ارشد* 
  ، اقتصاددان و مؤلف 1976برنده جايزه نوبل ) فوت شده(ميلتون فريدمن، 

  : پژوهشگران* 
هاي معاصر  ار و متخصص در امور خاورميانه و آزاديخواهيپيتر بركوويتز، سياستمد

  و كالسيك
  دينش دسوزا، مؤلف 

عباس ميالني، سياستمدار و مؤلف، متخصص مسايل امنيتي، فرهنگي و سياسي 
   "پروژه دمكراسي ايران "يكي از گردانندگان   ايران و

  روريسم هنري ميلر، فيزيكدان، متخصص در امور بيوتكنولوژي، ژنتيك و بيوت
ديويد ساتر، خبرنگار سابق فاينانشيال تايمز در مسكو، متخصص در امور روسيه و 

  اتحاد جماهير شوروي 
  الملل، و امنيت ملي  پيتر شويزر، مؤلف در امور مناسبات بين

  شناس و مؤلف  آنتوني ساتون، اقتصاددان، تاريخ

  )بنياد جامعه باز(بنياد سوروس 
در شهر نيويورك با مديريت يك  1979در سال ) Soros Foundation(بنياد سوروس 

اين بنياد با گرايش هاي كامالً . يهودي ميلياردر به نام جورج سوروس راه اندازي گرديد
،  ها هي مالي و با ظاهري بشردوستانه از احزاب، گرو ها تصهيونيستي از طريق حماي

و   ها هرهاي هدف، زمينها و مطبوعات وابسته به آنها در كشوNgoعناصر و همچنين 
ي  ها تبسترهاي الزم براي انجام يك انقالب آرام و مخملي با هدف ساقط كردن دول

  .مخالف آمريكا را دنبال مي نمايد
بنياد سوروس براي رسيدن به اهداف در صحنه عمليات حضوري مستقيم پيدا 

دگي داير نموده كشور جهان مراكز نماين 30د و به همين خاطر تاكنون در بيش از كن مي
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اين بنياد در انقالب هاي رنگي كشورهايي چون گرجستان داراي نقش اصلي . است
  .بوده است

بنياد سوروس براي پياده سازي دمكراسي به سبك آمريكا در ايران فعال است و 
ي عمده آن  ها تتاكنون در اين راستا اقدامات فراواني را انجام داده كه محور فعالي

  :عبارت است از
ي گوناگون از فعاالن سياسي مخالف  ها تشناسايي، برقراري ارتباط و حماي -الف

  نظام جمهوري اسالمي
حمايت و مديريت تبليغات رسانه اي عليه جمهوري اسالمي به ويژه در  -ب

  رياست جمهوري انتخابات دهم
  مسئله سازي و برجسته سازي آسيب هاي دروني ايران با هدف جنگ رواني -ج

،  ها هدر ايران به عنوان نماينده بنياد به عنوان حلقه واسط بين اين بنياد و گروافرادي 
افراد و مطبوعات ايفاي نقش مي كردند و به دنبال حوادث و اغتشاشات پس از 

  .انتخابات عناصري از آنها شناسايي و دستگير شدند
و رد و يي كه بين اين د ها تمالقات خاتمي در دو نوبت با جورج سوروس و صحب

د بيانگر پيوند برخي از عناصر سياسي برجسته داخلي با بنياد سوروس و دل شو ميبدل 
آقاي خاتمي به . بستن آنها به كمك هاي اين بنياد براي تغيير نظام ديني در ايران است

روايت سوروس در ديدار با ايشان مي گويد، دمكراسي با يك حكومت ديني كه در 
ي  ها تاز ديگر نكات قابل توجه صحب. آيدد به دست نميرأس آن رهبري مذهبي باش

خاتمي در ديدار با سوروس، اشاره ايشان به دوران اصالحات و موانع بر سر راه 
ايشان مي گويد، من در دوران اصالحات با هيوالي انسداد سياسي . اصالحات است

من تنها كليد به نظر : خاتمي براي شكستن اين بن بست سياسي مي گويد. مواجه بودم
قفل بسته شده سياست در ايران فشارهاي اجتماعي در قالب كمپين هاي جنبش زنان، 

دقت در اين جمالت از پيوند داخل و . جنبش دانشجويي و جنبش كارگري است
  .دكن ميخارج براي ايجاد اغتشاشات و ناآرامي هاي پس از انتخابات رمزگشايي 

. هاي متفاوتي وجود دارد وس، قضاوتهاي بنياد سور درخصوص ماهيت فعاليت
هاي وابسته به آنها از جمله راديو  و رسانه    خارجي آمريكا نهادهاي رسمي سياست 

دوست و نيكوكار مشهوري است  جرج سوروس فردي نوع«معتقدند كه    صداي آمريكا
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هاي گسترش دموكراسي و توسعه اقتصادي در سراسر جهان  كه به بسياري از پروژه
  .كند ميكمك 

البته اين طرز رويكرد منحصراً مختص چنين نهادهايي است و بسياري از ناظران 
سياسي و سياستمداران كشورهاي مختلف و مخصوصاً كشورهايي كه به نوعي با پديده 

  . اند، نظري بر خالف اين دارند مواجه شده» هاي مخملي انقالب«
هاي بنياد سوروس در  فعاليت» واشنگتن پست«با پيروي از روزنامه » راديو فردا«

تقليل داد، » بهداشت عمومي«و » هاي انسان دوستانه كمك«ايران را به محورهايي چون 
: به عنوان آژانس خبري دولت انگليس از موضعي متفاوت معتقد است BBCاما 

مؤسسه جامعه باز با هدف پيشبرد دموكراسي، رعايت حقوق بشر، اصالحات «
در كشورهاي مختلف ... هاي مستقل و حمايت از رسانه... اسياقتصادي، حقوقي و سي

اگرچه بسياري از صاحبنظران سياسي نيز به دور از تعارفات » .كند جهان فعاليت مي
كاران آمريكايي و البته به  معمول ديپلماتيك و در چارچوب فكري دولتمردان نئومحافظه

بسياري كشورها، معتقدند كه واسطه وجود اسناد مرتبط با فعاليت بنياد سوروس در 
و » براندازي نرم و خاموش«هدف اين بنياد در كشورهاي مختلف چيزي نيست جز 

  . كند ها جنبه پوششي و كار ويژه منحرف نمودن اذهان را پيدا مي ديگر فعاليت
از ديد صاحبان اين رويكرد، سوروس به منظور ظاهرسازي اين مساله سعي نموده 

به عبارت . اي مالي و مطالعاتي را به همراه يكديگر دنبال نمايده در هر كشور فعاليت
ديگر، اين بنياد در كشورهاي مربوط عالوه بر اينكه شركتي را براي كسب ثروت و 

كند، سازماني مطالعاتي را براي چگونگي مصرف اين  گذاري تأسيس مي سرمايه 
ي رابطه مستقيم و يا دهد و جالب آنكه اين دو سازمان حق برقرار درآمدها شكل مي

وگو و تبادل نظر با يكديگر را ندارند تا از اين طريق راه بر هرگونه اتهام  حتي گفت
  . ها مبني بر حمايت سوروس از مخالفين اين كشورها بسته شود دولت

ارمنستان،  هاي آذربايجان،  كشور جهان از جمله جمهوري 30سوروس در بيش از 
قزاقستان و مولداوي  ستان، روسيه، گرجستان، قرقيزستان، تاجيك ازبكستان، اوكراين،  

  . هاي فعال است داراي نمايندگي
روند كاري بنياد سوروس به اين شكل بوده كه يك مركز مطالعاتي را در 

كرده و سپس با ارزيابي مخالفان دولت مركزي و حمايت  كشورهاي مختلف فعال مي
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نقالبي آرام و به شكست كشاندن دولت و از مطبوعات مخالف دولت، زمينه را براي ا
ترين فعاليت اين بنياد در حوزه كشورهاي آسياي  عمده. يا حكومت فراهم نموده است

  . باشد ميانه و قفقاز مي
و در جريان ورشكستگي مالي و اقتصادي  1997در واقع براي اولين بار درسال 

يانه كشيده شد و در كشورهاي جنوب شرق آسيا، فعاليت بنياد مذكور به آسياي م
هدف . تأسيس نمود "جامعه باز "هايي را تحت عنوان  كشورهاي اين منطقه نمايندگي

هاي مخلمي در كشورهاي  ها، به راه انداختن انقالب اين بنياد از تأسيس اين نمايندگي
  . هدف و تغيير نظام سياسي اين كشورها بود

  سوروس در گرجستان  -الف
هاي اخير گرجستان و اوكراين، نقش مهمي را  تحوالت سالبنياد سوروس در جريان 

نادزه  ميليون دالر به حمايت از مخالفين شوارد  20در گرجستان با صرف . ايفا نمود
با وجود اين مسئله كه گرجستان در ائتالف آمريكايي لشكركشي به عراق . برخاست

تصميم گرفت كه  مشاركت داشت و سربازاني به آن كشور اعزام كرد، دولت آمريكا
دليل اين تصميم، موضع دو پهلوي او در قبال . زمينه بركناري شوارد نادزه را فراهم كند

روسيه بود كه به منظور حفظ موقعيت خود و جلوگيري از وخامت اوضاع، مايل به 
  . تداوم مناسبات خوب با مسكو بوده است

اند،  براندازي داده طور كه به وي نسبت آن«رئيس بنياد سوروس كه به زعم خود 
هزار  500، جهت براندازي دولت نادزه حدود »نيست و در مورد وي اغراق شده است 

اي در انقالب مخملي گرجستان داشت،  كه نقش برجسته 2دالر در شبكه روستاوي 
ها  سرمايه گذاري نمود تا از اين طريق ضمن تشويق مردم به شورش، با آموزش الزم آن

اقدامات سوروس در گرجستان تا . چه زودتر به انقالب نزديك نمايدرا براي رسيدن هر
آنجا ادامه يافت كه پس از استعفاي نادزه و تشكيل دولت جديد، چهار تن از اعضاي 
دولت جديد گرجستان شامل وزراي آموزش و پرورش، دادگستري، دارايي و ورزش 

و قبالً كارمند دفاتر وي جوانان وابسته به ميلياردر يهودي يعني جرج سوروس بودند 
  . محسوب مي شدند

پس از وقوع انقالب مخملي در گرجستان، جرج سوروس با اعالم رضايت از اين 
  . مساله تصريح كرد كه در ساير كشورهاي آسياي ميانه از اين اقدامات حمايت خواهد كرد
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  سوروس در آذربايجان  -ب
بايجان، بعد از تحوالت نوامبر سردبير نشريه عدالت آذر »عاقل عباس اف«به گفته 

هاي سياسي درصدد نفوذ در حاكميت كشور  بنياد سوروس با بازي گرجستان،  2003
ميالدي، اين بنياد اقدام به استخدام 2004بنابراين از دسامبر سال . آذربايجان بود

. نيروهاي جديد از ميان غيرشيعيان و اصحاب مطبوعات در جمهوري آذربايجان نمود
حاكميت و فساد «ياد در باكو با حمايت مالي نمايندگان مؤسسه جامعه باز، كتاب اين بن
است را به زبان آذري  »سوزان روزو اكرامان«كه اثر يك نويسنده آمريكايي به نام  »مالي

شويي در  در اين كتاب اطالعات زيادي در زمينه انتخابات، رشوه و پول. منتشر نمود
ر ادامه با وقوع تحوالت و پديدارشدن انقالب نارنجي در د. آذربايجان ارائه شده است

اين كشور بنياد مذكور و سفارت آمريكا در باكو تعدادي از مخالفان دولت را براي طي 
اين مساله در حالي بود كه به گفته والديمير . هاي الزم به اوكراين اعزام كردند آموزش

با   »اف كي«ات خياباني در تيموشكنو، يكي از نمايندگان مجلس اوكراين تظاهر
  .حمايت آمريكا و شخص سوروس صورت گرفته است

يكي ديگر از اقدامات بنياد سوروس در كشورهاي آسياي ميانه به ويژه آذربايجان، 
در همين . آلوده ساختن جمعيت جوان اين كشورها به فساد و مواد مخدر بوده است

منيت ملي جمهوري آذربايجان از تالش وابسته به وزارت ا »اواليالر«ارتباط روزنامه 
بنياد مذكور براي گسترش مواد مخدر در اين كشور در پوشش برنامه مبارزه با مواد 

از سوي ديگر با توجه . مخدر خبر داد تا از اين طريق جوانان اين كشور را فاسد نمايد
اي به بافت مذهبي جمهوري آذربايجان، بنياد سوروس براي از هم پاشيدن بنياده

عالوه بر اين نمايندگي بنياد مذكور در . كند اجتماعي و مذهبي اين كشور تالش مي
هاي غير  ها و سازمان سازي رسانه ميليون دالر در راستاي فعال 20آذربايجان تاكنون 

  . دولتي عليه دولت اين كشور هزينه نموده است
  سوروس در ارمنستان  -ج

ايجاد شكاف بين اين كشور و روسيه دارد؛ چرا بنياد مذكور در ارمنستان نيز سعي در 
سوروس در اين . شود ترين پايگاه روسيه در قفقاز جنوبي شناخته مي كه ارمنستان مهم

  . ها به تشويش فضاي سياسي جامعه بپردازد كشور سعي دارد از طريق رسانه
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  سوروس در تاجيكستان  -د
يز توسط بنياد سوروس عليه نظام ها، در تاجيكستان ن از طريق رسانه  افزايش مخالفت
جمهور تاجيكستان با اظهار نگراني از  اي كه رئيس  شود؛ به گونه حاكم دنبال مي

و  »ارورود«، »روزنو«هاي  روزنامه: هاي اين بنياد در اين كشور تصريح نمود فعاليت
و برخي راديوهاي خصوصي از سوي بنياد سوروس حمايت مالي شده و  »اودامو اوالم«

  . ها فرسوده كردن حكومت تاجيكستان است ف اصلي آنهد
  سوروس در قزاقستان و قرقيزستان  - ه

بسياري از ناظران سياسي معتقدند كه بنياد سوروس با حمايت رژيم صهيونيستي و 
هاي تلويزيوني،  ها، شبكه روزنامه  هاي اينترنتي، آمريكا سعي دارد از طريق سايت

مؤسسات غيردولتي در دو كشور قزاقستان و قرقيزستان ها و  هاي آموزشي، كتاب طرح 
هاي شكل گيري دموكراسي هدايت شده و متناسب با اهداف رژيم صهيونيستي و  زمينه

  . آمريكا را فراهم سازد
  سوروس در خاورميانه و مديترانه  - و

ن هاي بنياد سوروس تنها مربوط به آسياي ميانه و قفقاز نبوده و حوزه فعاليت آ فعاليت
بر اساس گزارش روزنامه . به خاورميانه و منطقه مديترانه نيز گسترش يافته است

تركيه، بنياد سوروس حتي در انتخابات جزيره قبرس دخالت نموده و در جهت  »صباح«
  .كند نمايد، فعاليت مي حمايت از فردي كه منافع رژيم صهيونيستي و آمريكا را تأمين مي

مناطقي از جهان با بهانه قراردادن حمايت از  بنياد سوروس سعي دارد تا در
هاي  دموكراسي و حقوق بشر، جريانات سياسي را به طرف منافع صهيونيسم و نئوكان

هاي هنگفت اين بنياد و اقدام از  ترين ابزار آن، سرمايه آمريكايي هدايت نمايد كه مهم
  . هاي مختلف سياسي، فرهنگي و اجتماعي است طريق برنامه
  ر ايران؟ سوروس د

در جمهوري  "نافرماني مدني "بنياد سوروس از موسسات و مراكزي كه به دنبال ايجاد 
ترين مورد آن، حمايت و پشتيباني بنياد  مهم. كند ايران هستند نيز حمايت مي اسالمي  

از مديران بخش  "هاله اسفندياري "است كه  "ويلسون "سوروس از مركز آمريكايي 
طبق اعتراف اسفندياري، بنياد سوروس با حمايت از برنامه . باشد اي آن مي خاورميانه
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اي مركز ويلسون، به دنبال ايجاد يك شبكه ارتباط غير رسمي در ايران در  خاورميانه
  .جهت عملي نمودن اهداف براندازي نرم بوده است

هاي  امپراطور يهودي رسانه(اي رابرت مرداك  بنياد سوروس در كنار بنياد رسانه
هاي تلويزيوني،  اي جهان است كه بيشترين شبكه ، دومين سازمان رسانه)ريخب

ها را در سطح جهان مديريت و هدايت  ها و روزنامه ها، خبرنامه ها، سايت خبرگزاري
آشكار است ) مردوخ(مرداك روبرت اي  كند، اما تفاوت اين است كه فعاليت رسانه مي

گي چون فاكس نيوز تا الجزيره و حتي هاي بزر و جسورانه در اداره و خريد شبكه
شود، اما سوروس بيشتر اصرار دارد مشي نهان را در  هاي آسياي دور ظاهر مي رسانه

اي قفقاز، آسياي  حضور چشمگير در هدايت رسانه. ها ايفا كند خريد و هدايت رسانه
ر ميانه، افغانستان، تركيه و ديگر كشورهاي اطراف ايران بديهي است كه ضرورت كا

موسسه خبري  20تنها  2004كند، اما آشكار است كه تا سال  نهاني را بيشتر گوشزد مي
اعتراض هماهنگ . در جمهوري آذربايجان تحت پوشش بنياد سوروس قرار گرفته بود

هاي اين كشور به سفر سال گذشته الهام علي اف به ايران و ديدار وي  جمعي از رسانه
هاي جمهوري آذربايجان و تركيه  گسترده خبري رسانه با مقام معظم رهبري و نيز هجمه

هاي اخير در شمال غرب كشور، هدايت  اي ناآرامي در راستاي تقويت پشتيباني رسانه
  . كند ها از سوي يك ستاد مركزي را بيش از پيش محتمل مي اين رسانه

  رابطه هاله اسفندياري با بنياد سوروس * 
، 1385 ارديبهشت 18ري هاله اسفندياري در وزارت اطالعات مدتي بعد از دستگي

تحقيقات از وي اعالم كرد كه اسفندياري به عنوان يكي از مديران موسسات مرتبط با 
  . سوروس، از تالش اين بنياد براي اجراي براندازي نرم در ايران پرده برداشته است

رنامه هاله اسفندياري كه مدير و مؤسس ب: در گزارش وزارت اطالعات آمده بود
در آمريكا است، به عنوان مركز حلقه اتصال ارتباط ايرانيان  "ويلسون "خاورميانه مركز 

: هاله اسفندياري تصريح كرده است. ها و نهادهاي آمريكايي عمل كرده است با سازمان
خاورميانه مركز ويلسون، از طريق بنياد   هاي مربوط به ايران در برنامه ها و برنامه فعاليت
  . يي سوروس، حمايت و پشتيباني مالي شده استآمريكا

همكاري اسفندياري با وزارت اطالعات موجب شد كه مدير و نماينده بنياد 
وي در . شناسايي و دستگير شود) كيان تاجبخش(آمريكايي سوروس در ايران نيز 
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 داشته كه بنياد سوروس در ايران با ايجاد يك شبكه ارتباط غير تحقيقات اوليه اظهار 
  . نمايد رسمي و تالش براي توسعه و گسترش آن، اهداف براندازانه خود را دنبال مي

وزارت اطالعات را به كيان تاجبخش   رسد تحقيقات از اسفندياري، به نظر مي
هاي داخلي ارائه  تصويري كه تا پيش از اين از تاجبخش در برخي رسانه. رسانده است

هاي اياالت متحده  و مدرس دانشگاه "شهري جامعه شناس"شده، تصوير يك كارشناس  
اي كه  اي و فرهنگي در محافل سياسي، اجتماعي، رسانه "تاجبخش"است، اما حضور 

هيچ فصل مشتركي با يكديگر از حيث اتصال ماهيت و موضوع ندارند و دعوت 
دانشكده علوم "، "انجمن جامعه شناسي ايران "، "خانه هنرمندان ايران"نهادهايي چون 

  . اي بوده است هاي تازه زني از وي، پديدآورنده گمانه... و  "جتماعي دانشگاه تهرانا
اندازي  كيان تاجبخش، اجرايي كردن اهداف بنياد سوروس را از طريق راه

  هاي مطالعاتي با حضور دانشجويان و جوانان و تدريس اصول و مباني شبكه كارگاه
. ها دنبال نموده است براندازي نرم حكومتترين مبناي  سازي اجتماعي به مثابه اصلي

با حضور در  1383هاي ايران نبوده، اما از سال  وي اگرچه مدرس رسمي دانشگاه
دانشگاه نوين "به عناوين مختلفي چون استاد  "شناسي شهري جامعه"هاي  كالس

در مقام يك  "سازي اجتماعي  شبكه"رامون كيفيت پي "تحقيقات اجتماعي نيويورك
  . سخنراني كرده است "ه اجتماعيسرماي"

در  "سرمايه اجتماعي اعتماد، دموكراسي و توسعه"با چاپ كتاب  "كيان تاجبخش"
كه يك دكترينال اجتماعي و استراتژيك و الگويي ساختاري را براي  1385مهرماه 
هاي براندازانه  كند، ورژن ايراني انديشه هاي پنهان براندازي نرم صورتبندي مي سرمايه

. انسيس فوكوياما را در اين حوزه به ادبيات شبه روشنفكري ايران وارد كرده استفر
اجتماعي بنياد جورج سوروس يهودي در  "نهادسازي"و  "سازي  شبكه"همگام با طرح 

  . هاي فرهنگي و هنري نيز دارد حضوري پررمز و راز در حلقه "كيان تاجبخش "ايران، 
ي متناسب با همان كشور مشتمل بر ا بنياد سوروس در هر كشور، مجموعه

هاي پولي و  اجتماعي، سياسي و اقتصادي را با حمايت  هاي فرهنگي، هنري،  فعاليت
هاي  از اظهار نظرهاي عجوالنه و تند مقامات كاخ سفيد و رسانه. دهد مالي ارائه مي
حامي  اي براي جريان روزها، زمان تعيين كننده رسد كه اين ها به نظر مي متعلق به آن
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براندازي نرم جمهوري اسالمي ايران بوده و وزارت اطالعات اين روزها روي نقاط 
  . حساس دشمن دست گذاشته است

هاي زنجيره بنياد سوروس در ايران كه در  خشم مقامات آمريكايي از دستگيري حلقه
 هاي ديپلماتيك نمايان شده و فعال نمودن همه ابزارهاي در دسترس براي آزادي دشنام

هاي وابسته، نشان  اين افراد از وزارت خارجه و ديدبان حقوق بشر گرفته تا رسانه
دهد كه دولت جمهوري اسالمي ايران، نقطه اميد اياالت متحده را كه موفقيت تمام  مي

از قبيل ايجاد فشار رواني بر مردم و القاي ناكارآمدي دولت، خالي كردن (هايش  سياست
اي، بزرگنمايي مشكالت معيشتي مردم و تحقير  هسته صحنه از حضور مردم در بحث

هاي صنفي در دانشجويان، معلمان،  آفريني نمودن دستاوردهاي اقتصادي، جنجال
معطوف به آن شده ) كارگران و زنان و القاي وجود مشكالت دهشتناك حقوق بشري

هاي  سازي بود، كور كرده است؛ چرا كه هركدام از اين موارد نياز به وجود شبكه 
  . ها داشته است هاي كالن مالي از آن اجتماعي و حمايت

  موسسه سياسي بيكر
ي  ها تاين موسسه بر روي سياست داخلي و خارجي آمريكا تمركز دارد و از سياس

موسسه بيكر بر روي كشورهاي . رژيم صهيونيستي حمايت جدي به عمل مي آورد
  .داردايران، عراق، افغانستان و لبنان تمركز ويژه اي 

  :مهمترين آثار اين موسسه كه در قبال ايران به صورت مقاله منتشر شده عبارتند از
  آيا تحريم ها كارآمدند؟ -سياست اياالت متحده در قبال ايران -الف
  .ايران، تركمنستان، روسيه و افغانستان -تجارت گاز در آسياي مركزي -ب
  ايران و نقش راهبردي آن در خيلج فارس -ج
  .زندگي در ايران مبهم و گول زننده است -ن موزائيك شفافهمچو -د

  المللي ويلسون مركز بين
با حمايت دولت آمريكا به عنوان يك پل ارتباطي ميان سياست  1968اين مركز در سال 

جذب . سازان آمريكايي با محققان، نخبگان و اساتيد دانشگاهي در جهان تأسيس گرديد
، اساتيد و نخبگان از طريق اعطاي بورس تحصيلي به مقامات دولتي، روزنامه نگاران

www.ourpresident.ir


w
w

w
.ourpresident.ir

 رونده يكسال نبرد نرمپبازخواني                   
 
266

اين مركز به . ويژه در حوزه علوم اجتماعي از اقدامات مهم اين مركز به شمار مي آيد
عمل ) AIPAC(اسرائيل  -عنوان يكي از بازوهاي پژوهشي كميته امور عمومي آمريكا 

دستور كار خود  د و بر همين اساس فروپاشي جمهوري اسالمي از درون را دركن مي
مركز ويلسون تاكنون موفق به جذب تعدادي از ايراني هاي غرب گرا . قرار داده است

 1384هاله اسفندياري در سال . ي خود در قبال ايران شده است ها هبراي پيشبرد پروژ
را برعهده » هم اكنون زمان متوقف كردن ايران است«مديريت اجرايي سميناري با شعار 

ينار در آمريكا و از سوي مركز بين المللي ويلسون برگزار گرديد و در اين سم. داشت
تشكيل » انقالب از درون، امكان موفقيت اصالح طلبان در ايران«آن كارگاهي با عنوان 

مطالعه نسل شناسي، مذهب شناسي، توسعه اجتماعي و مردم ساالري از جمله .شد
  .يت دنبال مي نمايدموضوعاتي است كه اين مركز در خصوص ايران با جد

همزمان با  1998برنامه خاورميانه اي مركز مطالعاتي ويدرو ويلسون كه در فوريه 
مداخله فزاينده آمريكا در منطقه خاورميانه و تغييرات مداومي كه در بسياري از 
كشورهاي اين منطقه در شرف وقوع بود ايجاد شد، تمركز خود را در جهت تحوالت 

غييرات در ساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي منطقه و روابط آن مدت و ايجاد ت بلند
منظور ارزيابي اين  به  ها تاين مركز با برگزاري كنفرانس ها و نشس .با آمريكا قرار داد

تحوالت سياسي، اجتماعي و اقتصادي در خاورميانه، نقش منطقه در صحنه بين الملل، 
منطقه با آن مواجه بوده يا براي ديگر مناطق  منافع آمريكا در منطقه و تهديداتي كه اين

و   ها تجهان به همراه دارد، كار خود را پيش برده و با به مشاركت گرفتن شخصي
مقامات با نفوذ آمريكايي تالش داشته است، مقاصد اين مؤسسه را از طريق اين 

  . گيرد پي  ها تسياستمداران و شخصي
شته و تالش كرده با ارايه توجه خاص و اين مركز تمركز ويژه اي روي ايران دا

دنبال تغييرات نرم در  تحليل هايي از تحوالت سياسي و اجتماعي و داخلي ايران به
هدف گذاري اين مؤسسه براي اين منظور، تقويت تمايالت نسل جوان . كشور باشد

چه كه آزادي هاي مدني در كشور خوانده  سمت ايجاد اصالحات و توسعه آن ايران به
هاله «اين مركز در برنامه خاورميانه اي خود كه هدايت آن را . د، قرار گرفته استشو يم

برعهده دارد به كشف ماهيت جامعه مدني ايران، جايگاه مركزي ايران در » اسفندياري
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ي سياست خارجي كشور، برنامه  ها تخاورميانه، روابط آن با كشورهاي همسايه، اولوي
  . پردازد ي مربوط به آشتي ميان تهران و واشنگتن ميها هسته اي ايران و بررسي

برنامه اين مركز براي نسل جوان در خاورميانه نيز روي مسايلي همچون كشف 
كاري گسترده در ميان جوانان،  ي رشد غيرمنتظره جمعيت جوانان در منطقه، بي ها هنشان

اركت محدوديت در دسترسي به تحصيالت عاليه، سواد فني كشورها و سطح مش
  . سياسي در ميان جوانان تمركز داشته است

ي نرم اين مركز درباره ايران، برنامه خاورميانه اي مركز  ها تدر راستاي پيشبرد سياس
يعني حدود بيست روز بعد از انتخابات  2009ام ژوئن  ويدرو ويلسون در تاريخ سي

د و حوادث و بيست و دوم خرداد در ايران كه با پيروزي مجدد محمود احمدي نژا
ناآرامي هاي متعددي همراه بود، اقدام به برگزاري نشستي با عنوان انتخابات 

در اين نشست هاله اسفندياري، .كرد» ها به ما چه مي گويند؟ آن: جمهوري ايران رياست
مدير برنامه خاورميانه اي مركز ويدرو ويلسون كه مدتي نيز در ايران در بازداشت بود، 

ره نتايج انتخابات ايران و عوامل مؤثر بر اين انتخابات و طرح به گفت وگو دربا
يكي از » فريده فرحي«در اين كنفرانس افرادي مانند . درباره نتيجه آن پرداخت  ها هديدگا

كرده در دانشگاه هاوايي در مانوآ كه با مركز ويلسون  كارشناسان علوم سياسي تحصيل
ارشد مركز مطالعاتي بانفوذ مركز مطالعات  مشاور» فريبرز قدر«رابطه نزديكي دارد، 

از صاحب نظرات علوم سياسي » رابين رايت«، CSISراهبردي و بين الملل موسوم به 
در مركز ويدرو ويلسون و از خبرنگاران و ستون نويسان ارشد روزنامه واشنگتن پست 

 نظران سياسي در امارات متحده عربي شركت از صاحب »الحكيم«و فردي به نام 
اين نشست پانزده روز بعد نيز با همين عنوان بين هاله اسفندياري، فريده فرحي .داشتند

كه او نيز از اعضاي ارشد مركز ويدرو ويلسون » افشين مولوي«و فرد ديگري به نام 
جمهوري ايران و  است، ادامه پيدا كرد و در آن نيز به بررسي انتخابات خرداد ماه رياست

فايل صوتي اين نشست نيز در پايگاه اينترنتي برنامه خاورميانه . نتايج آن پرداخته شد
تالش اين مؤسسه اين بود كه با بررسي اوضاع . اي مركز ويلسون در دسترس قرار دارد

يي در زمينه ادامه روند بي ثبات سازي ايران و پيشبرد اهداف مركز ويلسون  ها هايران ايد
نشست در طرح ديدگاه خود از انتخابات و  رابين رايت در اين.در كشور ارايه دهند

حوادث بعد از آن، اغتشاشات بعد از انتخابات بيست و دوم خرداد را مرحله چهارم 
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د و كن ميتقالي ايراني ها، در صد سال اخير درباره موضوع قدرت در كشور توصيف 
آغاز و يي است كه از انقالب مشروطه  ها تشود اين ناآرامي ها در ادامه حرك مدعي مي

. رسيد 1357با جنبش ملي گرايي دكتر مصدق ادامه يافت تا به انقالب اسالمي در سال 
در رو قرار گرفتن دو اردوگاه رقيب در ايران   به عقيده وي اين انتخابات موجب رو

گفته اين كارشناس  راستي هاي جديد كه حول احمدي نژاد جمع شده بودند و به. شد
  . سوي رهبري ايران نيز مورد حمايت بودندعلوم سياسي آمريكايي از 

وي اردوگاه مقابل را نيز با عنوان چپي هاي جديد نام نهاد و افزود كه اين اردوگاه 
جمهور قبلي ايران يعني هاشمي رفسنجاني و خاتمي و همچنين  شامل دو رييس

 گفته رايت اين ائتالف گسترده ترين گروه جريان چپ گرا به. ميرحسين موسوي است
رايت در ارايه راهكار براي ادامه جنگ نرم در .در ايران از زمان انقالب تاكنون بود

ايران، عنوان كرد كه سه عامل در شكل گيري فاز بعدي حركت ايراني ها نقش دارد كه 
ند و ادامه داد كه جريان مخالفان در ايران شو ميشامل رهبري، اتحاد و نيروي حركت 

د كه اگر كن ميرابين رايت تأكيد .آسيب پذير است در بخش رهبري و هدايت كار
در   ها تعنوان رهبر قدرتمند جلوه گر كند، مخالف زودي خود را به موسوي نتواند به

د كه نظام ايران در كن ميوي تصريح . سوي ديگري خواهند رفت ايران پراكنده شده و به
به زعم خود عدم اعتبار  بحث اتحاد، بيشترين آسيب پذيري را دارد و دليل آن را نبود

ناشي از انتخابات و همچنين اقدامات سركوبگرانه از سوي روحانيون و سياسيون ارشد 
  . ايران، عنوان كرد

كننده آينده اين روند، آن است كه بايد ديد كدام سو  پيش بيني رايت از عامل تعيين
ه مسايل باز شده با اين حال به عقيده وي حاال ك. واند نيروي حركت را حفظ كندت مي

واند به آن وضعيتي كه پيش از انتخابات بيست و دوم خرداد داشت ت مياست، ايران ن
يك از  فريده فرحي نيز در اين نشست مدعي شد كه بحران در ايران شبيه هيچ .بازگردد

بحران هايي نيست كه در تاريخ معاصر در كشورهاي ديگر رخ داده است، چراكه 
به عقيده . اول نهاد انتخاباتي و دوم نهاد رهبري. نهاد اساسي داردداللت بر نقص در دو 

خاطر محاسبات اشتباهي بود كه در ميان اردوگاه مخالفان  وي، حوادث انتخابات ايران به
  . و اردوگاه حاميان احمدي نژاد رخ داده بود
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، چه را كه وي دستكاري گسترده در آرا ناميد به عقيده فرحي، مخالفان امكان آن
از سوي ديگر، احمدي نژاد و حاميانش قدرت موسوي در به . كم گرفته بودند دست

به همين . كم گرفته بودند ميدان آوردن اين تعداد از ايراني ها در انتخابات را دست
 .دليل، طرح حاميان دولت، براي اعالم نتايج با اختالف دو سوم آرا را ناكام گذاشت

از منظر اقتصادي وارد شد و به بررسي عوامل تاثيرگذار فريبرز قدر نيز در مباحث خود 
چه پرداخت كه به عقيده او مسايل مهم اقتصادي بعد از  بر اقتصاد ايران و به تشريح آن

ها بر  نظير تورم شديد در بخش مسكن، مواد غذايي، تأثير آن: انتخابات بدل خواهند شد
يكاري در كنار اتكاي ايران به اقتصاد وي با اشاره به همراهي اين عامل ب. ارزش پول ملي

وي همچنين اشاراتي به همكاري . نفت و گاز تالش كرد اوضاع ايران را وخيم جلوه دهد
دولت و سپاه پاسداران انقالب اسالمي و افزايش مجتمع هاي نظامي صنعتي در ايران و 

وي و وي پيش بيني كرد كه رقابت موس. سلطه بر سياست و بخش خصوصي ايران داشت
قدر پيشنهاد . احمدي نژاد به مناقشه درباره كنترل مالي و توزيع پول در كشور درآيد

   .در كشور را دنبال كرد» جريان پول«دهد براي درك سياست در ايران بايد  مي
فارس  الحكيم نيز به بررسي تأثيرات حوادث انتخابات ايران در خاورميانه و خليج

عنوان فاز دوم از انقالب اسالمي  اين اعتراضات را بهپرداخت و عنوان كرد كه منطقه 
وي كوشيد به تالش ايران براي تحكيم قدرت منطقه اي بپردازد . كند ايران برداشت مي

توانست تاثير مثبتي  جمهور مي شد مي و درباره انتخابات نيز گفت كه اگر موسوي رييس
  .در روابط ايران و آمريكا پيش آورد

  موسسه كاتو
تأسيس گرديد و برروي موضوعاتي چون توسعه سياست و  1917كاتو در سال موسسه 

ديپلماسي آمريكا، بررسي و ارائه راهبرد درخصوص چالش هاي آمريكا و آينده پژوهي 
  :برخي از آثار اين موسسه در ارتباط با ايران عبارتند از. مسايل آمريكا فعاليت دارد

  2008 -آينده نگر براي آمريكاقدرت زيركانه به سوي سياست خارجي  -الف
  خروج از عراق -ب
  شكست سياست در خاورميانه -توفان شن -ج
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  موسسه رند
تأسيس گرديد و اكنون به يكي از بزرگترين مراكز مطالعاتي  1947موسسه رند در سال 

جيمز «. دكن ميو كانون هاي تفكر در جهان تبديل شده و زيرنظر پنتاگون فعاليت 
موسسه رند در موضوعات مختلف به ويژه آينده . ي اين موسسه استمدير فعل» تامسون

اين موسسه به دليل تأثيرگذاري برخي از . پژوهي در حوزه سياست آمريكا فعاليت دارد
ايران از كشورهايي است كه موسسه . دكن ميكانون هاي تفكر در آمريكا را نيز راهبري 

آثار منتشر شده موسسه رند در قبال بعضي از . رند بر روي آن تمركز مطالعاتي دارد
  :ايران عبارتند از

  نآسيب پذيري هاي سياسي، جمعيتي و اقتصادي ايرا -الف
  سياست امنيتي ايران بعد از انقالب -ب
  سپتامبر 11جهان اسالم بعد از -ج
  محيط امنيتي آينده در خاورميانه -د
  چالش هاي دشمنان منطقه اي مسلح به سالح هسته اي -ه

  )AIPAC( آيپك 
ميالدي از سوي آي ال  1951آيپك يا كميته امور عمومي آمريكا و اسراييل در سال 

اين . كين آمريكايي تأسيس گرديد و اكنون مديريت آن برعهده داويدويكتو مي باشد
تشكيالت يك البي تأثيرگذار براي پيشبرد اهداف رژيم صهيونيستي است و براساس 

اتحاديه منطقه اي، مهم  350سازمان يهودي و  281 برخي بررسي ها، آيپك در ميان
  .ترين گروه صهيونيستي در آمريكا است

جلوگيري از هسته اي شدن ايران، مقابله با تحركات اسالمي، پيشبرد عمليات رواني 
براي مهار قدرت ايران و مقابله با نفود جمهوري اسالمي در ساير كشورها از عمده 

  .اسالمي مي باشد اهداف آيپك در قبال جمهوري
آيپك در طي سال هاي گذشته با انجام مطالعات و بهره گيري از پژوهش هاي 

  .ديگران اقدامات زير را عليه جمهوري اسالمي ايران انجام داده است
جلوگيري از همبستگي و تعميق روابط ايران با كشورهاي عربي و اسالمي و  -الف

  .دامن زدن به اختالفات

www.ourpresident.ir


w
w

w
.ourpresident.ir

 271

دي شدن روابط ايران و كشورهاي اروپايي و تالش براي جلوگيري از عا -ب
  .تخريب روابط ايران با روسيه و ديگر كشورهاي قدرتمند جهان

  .تالش براي تشديد تحريم ها عليه ايران و اجرايي شدن تحريم هاي وضع شده -ج
  .نفوذ در آژانس بين الملل انرژي اتمي براي اعمال فشار عليه ايران -د
  .ندكن ميامي كساني كه عليه جمهوري اسالمي فعاليت حمايت از تم -ه
  .ي ضد ايراني و تقويت آنها ها هحمايت از رسان -و
  .ي افراطي اسالمي براي تخريب چهره اسالم ها هايجاد و كمك به گرو -ز

  بنياد بوش
ي مخالف در كشورهاي  ها هبا هدف برقراري ارتباط با گرو 2006اين بنياد در سال 
ي  ها تكشورهاي خاورميانه و به خصوص ايران در كانون فعالي. ديدهدف تأسيس گر
و افراد مخالف با نظام   ها هاين بنياد با برقراري ارتباط و جذب گرو. اين بنياد قرار دارد

تهيه . د تا از آنها براي مقابله و فشار بر ايران استفاده كندكن ميجمهوري اسالمي، تالش 
ازي در ايران يكي از كارهاي اين بنياد است كه با مشاركت سند آزادي با نگاه به براند

اين بنياد در هدايت و حمايت از اغتشاشات . برخي از مخالفان نظام اسالمي تهيه گرديد
  .بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري فعال بود

  ساير مراكز
تن به مراكز و موسسات ديگري وجود دارند كه به دليل اختصار اين نوشتار از پرداخ

برخي از اين مراكز وابسته به پنتاگون و سازمان سيا بوده و تحت . آنها پرهيز مي گردد
مؤسسه فعال در عرصه  60هاي اين  بنابراين با نگاهي به فعاليت. ندكن ميپوشش فعاليت 

درخشد بيانگر اين حقيقت  هاي فريبكارانه بر پيشاني آنها مي جنگ نرم عليه ايران كه نام
هاي بشردوستانه فرهنگي و اقتصادي  امي اين نهادها تحت پوشش فعاليتاست كه تم

ها شروع به تغيير باورها و  كنند و تحت نام همين برنامه پاي خود را در كشورها باز مي
كنند تا هر فرد جامعه خواسته يا ناخواسته  اعتقادات براي اهداف براندازانه خود مي

توان  رسد اما مي كه اگرچه كمي پيچيده به نظر مياهدافي . براي تحقق آنها گام بردارد
  .با بصيرت به خوبي در مقابل آن ايستاد
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ي سنگين به  ها هدر شرايط كنوني و با توجه به تصويب بودج البته شايان ذكر است
مراكزي راه   ها تصورت مستمر براي مقابله با جمهوري اسالمي، متناسب با نوع فعالي

ان نمونه چندي قبل وزير دفاع آمريكا دستور ايجاد يك به عنو. اندازي مي گردد
خانم هيالري كلينتون وزير خارجه . فرماندهي نظامي براي نبرد اينترنتي را صادر كرد

آمريكا با اشاره به نقش اينترنت در ساماندهي آشوب هاي ايران، توجه بيش از پيش به 
د كه آمريكايي ها براي شواهد و قرائن نشان مي ده. بخش را خواستار گرديداين 

توسعه دامنه جنگ نرم عليه جمهوري اسالمي، مراكز و موسسات بيشتري را در آينده 
  .راه اندازي خواهند كرد
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  فصل هجدهم
  
  

  !آتش بياران معركه
   ها هرساننقش 

اين . انجام انقالب مخملي مانند هر كار گروهي نيازمند برنامه و ابزار ارتباطي است
خصوص انقالب هاي مخملي از اهميت بيشتري برخوردار است، زيرا در  نكته در

انقالب هاي مخملي الزم است افرادي با هم هماهنگ شوند كه كمترين شناختي از 
يكديگر ندارند و هيچ كدام نمي دانند بايد چه كار كنند تنها وجه تشابه آنها با يكديگر 

بنابراين در . ند تا آن را براندازندكن مي اين است كه با يك نظام سياسي مخالفند و تالش
مهمترين . اختيار داشتن ابزاري كه اين افراد توسط آن هماهنگ شوند بسيار مهم است

يي هستند كه داراي فعاليت عمومي و گسترده هستند و نظام  ها هابزار براي اين كار رسان
ه اي مانند ماهواره و ابزار نوين رسان. حاكم نيز براي مقابله با آن دستش كوتاه است

ي پيش، حين و پس از  ها هدر غائل. »سخت مهار شدن«اينترنت ابزاري هستند با ويژگي 
انتخابات، غرب از اين ابزار براي به آشوب كشاندن كشور و دخالت مستقيم در امر 

ي اجرايي را در  ها هاين دو ابزار رسانه اي به شكل دائمي برنام. انتخابات زياد بهره برد
براي آشوبگران هم در حكم اطاق صدور . اختيار معترضين و آشوبگران قرار مي داد

فرمان را داشت و هم حمايت جهاني تبليغاتي تا جايي كه شبكه بي بي سي فيلم كشته 
. را پخش كرد و آن را به حاميان نظام نسبت داد» ندا آقا سلطان«شده  يشدن طراح

در ايجاد و دامن زدن به آشوبها و اغتشاشات به  ي استكباري مهمترين نقش را ها هرسان
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عهده داشتند كه در ذيل فرايند عمل آنها در بحث انتخابات رياست جمهوري دهم 
  .دشو ميمرور 

اي براي به ميان آمدن  دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گرچه عرصه
زات خود، هاي عمده سياسي كشور شد اما به موا  ها و خطوط فكري جريان  ديدگاه
ها   ها و كنترل  بخش عمده و اساسي اين هدايت. هاي هدايتگري را نيز تجربه كرد  جريان

ها اين خطوط ناخودآگاه   رسانه. بودند» ها رسانه«يعني » ها قدرت پشت گفتمان«شك،  بي
اربابان خط و ربط سياسي، چنان نقشي را در فضاي انتخابات ايفا كردند كه ازخالل آنها 

هاي خارجي اما اين   درحوزه رسانه. نيز قابل رصد بود» ميانداري»نان براي تالش آ
را درزمينه  هاي نرمي  هاي گذشته چالش  شبكه خبري بي بي سي فارسي بود كه طي ماه

اصوال اين شبكه با دو تاكتيك وارد فضاي . هاي ايدئولوژيكي تدارك ديد مقابله با ارزش
بود كه  (mass distraction) يك، حواس پرتي جمعينخستين تاكت .انتخابات ايران شد

هاي خبري ديگري دراذهان   ها از محتوا تهي شده و ارزش  براساس آن سعي شد پيام
بود كه طي آن   (hypodermic needle)تاكتيك ديگر هم تزريق زيرپوستي. شكل بگيرد

دگان و مخاطبان گذاري شده با دزهاي مختلف به ببين هاي هدف  تالش شد برخي از پيام
توان گفت كه  هاي صورت گرفته مي  با توجه به دو مورد ذكر شده و با بررسي. القا شود

  .ورود اين شبكه به فضاي انتخابات ايران در سه فاز طراحي و پيگيري شد

  ادعاي آزادنبودن انتخابات ايران و تحريم: گام اول
ها به   كانديداها درعرصه رقابتدر اين فاز با توجه به فضاي گنگ بودن احتمال حضور 

. سنت انتخابات گذشته سعي شد كه مشاركت باالي مردم در اين انتخابات عملي نشود
تفاوتي حضور در  فضا سازي متناسب با تحوالت صحنه و نيز سوق دادن مردم به بي

به چالشي » به نظام نقدينگي اعتماد مردمي«انتخابات سخت مورد تأكيد قرارگرفت تا 
  . دراين زمينه تبديل شودجدي 

دعوت از مردم به عدم شركت در انتخابات به دليل اينكه آراي آنها در تغيير دولت 
تأثيري ندارد و سران اصلي نظام به هر شكل شده همين دولت را پيروز انتخابات اعالم 

افراط . ي آنها در خصوص انتخابات دهم بود ها هاولين موضع غرب و رسان(!) خواهند كرد
ي آمريكايي در تبليغ اين خط حتي صداي برژينسكي مشاور امنيت ملي دورا ن  ها هرسان

رياست جمهوري كارتر كه هم اكنون رئيس مؤسسه مطالعات استراتژي و امور بين المللي 
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يم كن ميوقتي در باره ترويج دموكراسي در ايران صحبت  «: واشنگتن است را نيز درآورد
م كه هم اكنون هم نوعي دموكراسي در ايران وجود دارد كه ما آن بايد به خاطر داشته باشي

وانستم ت ميبه عنوان مثال در انتخابات اخير درايران من واقعا ن. را معموال ناديده مي گيريم
  ».با قاطعيت پيش بيني كنيم چه كسي پيروز انتخابات خواهد بود

از دو سه ماه قبل از «: فرمايند ميمقام معظم رهبري در خصوص اين سياست دشمن 
ي انتخابات  اين، راديوهاي بيگانه شروع كردند به بدنام كردن و مخدوش كردن چهره

اين انتخابات نيست، انتصابات : گاهي گفتند .در كشورمان، براي بدبين كردن مردم
اين : ي درون حكومت است؛ گفتند اين يك بازي كنترل شده: گاهي گفتند .است

بينيد با هم اختالف  كنند؛ نامزدهاي مختلف كه مي رند بازي ميكانديداها خودشان دا
در انتخابات قطعاً : گاهي گفتند .بازي است نظر دارند، اينها همه ظاهرسازي است،

ي اين تخريبها يك چيز است و او اينكه  مقصود از همه تقلب انجام خواهد گرفت؛
واي به  .خواهند د؛ اين را ميخواهند ملت در انتخابات، مشاركت قوي و نماياني نكن مي

حال آن كساني كه نادانسته، از روي غفلت، همان حرف آنها را تكرار كنند و همان 
  1».مقصود آنها را در داخل تحقق ببخشند

  هر كس به جز احمدي نژاد: گام دوم
ها نيز رو به   پس از آنكه كانديداهاي ديگر نيز به ميدان آمدند و فضاي رقابت

با تغيير رويكرد سعي در مصادره فضاي سياسي كشور در   ها هن شبكرفت، اي گرمي
برجسته ساختن انتقادات عليه دولت مستقر، به . جهت اهداف بنگاه سياسي خود نمود

فضاي «با تكيه بر» القايي«، »ترغيبين، »ناسيوناليستي«، »عاطفي«كاربستن رويكردهاي 
له مواردي بود كه در اين فاز براي معكوس ساختن حقايق و وقايع ازجم» وانموده

طوركلي شبكه بي بي سي فارسي براي مقابله با دولت  دراين بخش به. بشدت دنبال شد
  .اي جريان مقابل سه تكنيك را دردستور كار خود قرارداد نهم و نيز باالنس رسانه
تالش شد مجموعه اقدامات دولت مستقر به چالش كشيده   ها هدر برنامه اين شبك

ها و اقدامات آن به نوعي دستكاري و تحت الشعاع   تي مجموعه اهداف، پيامشده و ح
، »اي خود موفق نبوده دولت موجود در سياست هسته«بيان اين نكته كه . قرارگيرد

                                                 
  .14/3/88،)ره(در صحن مطهر حضرت امام -  1
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» ها نمايشي  افتتاح پروژه«،»خرافه گرايي جان گرفته«، »وضعيت اقتصادي مطلوب نيست«
هاي   همان شيوه تزريق زير پوستي در برنامه از عمده محورهايي بود كه به …باشد و مي

  .اين شبكه دنبال شد

  قهرمان سازي موسوي: گام سوم
هايي ساخته  دراين مرحله سعي شد از برخي كانديداها به شكل غيرمستقيم شخصيت

درحقيقت با . هاي خاصي برخوردار باشند  شود كه در مقايسه با ساير نامزدها از ويژگي
اي براي  براي برخي كانديداها سعي شد دراين فضا اسطورههمتا  خلق شخصيت بي

اين اسطوره قرار بود خيلي چيزها را . نجات خلق شده و حالتي قابل پرستش بگيرد
. هاي گداپرورانه را تغييردهد  تغييردهد و حتي نسبت به رقيب اصلي قراربود ريل سياست

طول  در  ها هي شد اين شبكگرفت كه به موازات آن سع اين اقدامات در حالي صورت مي
هاي خود نقش سخنگويي جامعه را برعهده گرفته و انرژي رواني الزم را به   برنامه

دنبال ساختن فضاي رعب تبليغاتي تالش  ههمچنين دراين ميان ب. جامعه تزريق كنند
شد كانديداي اسطوره پيشاپيش پيروز انتخابات معرفي شده و عدم قطعيت اين موضوع 

اين روند البته با به كاربردن آخرين متدهاي . ل تقلب در انتخابات سوئيچ شودبا احتما
اي با زيركي دنبال شد و اين شبكه با اخبارگيري داخلي سعي كرد در قالب  رسانه

دراين ميان همچنين با توجه به . هاي خود بپردازد  و نرم خبر به القاي پيام سخت خبر
سي فارسي و نيز ارتباط .بي.در كادر شبكه بي طلب حضور برخي از خبرنگاران اصالح

هاي داخلي براي دريافت اخبار نشان داد كه اين شبكه با نيت و قصد قبلي براي   گيري
براي برخي  آموزش عمومي . تأثير گذاري برانتخابات ايران تأسيس و فعال شده است

شيه خليج فارس اي در يكي از كشورهاي حا خبرنگاران ايراني در قالب اردوهاي رسانه
هم در شرايطي كه وزرات امور خارجه انگليس با كسري بودجه مواجه شده و برخي  آن

هاي بي بي سي درتعدادي از كشورها نيز تعطيل شد، نشان داد كه انگليس بيش   از شبكه
 . از هرچيزي به تحوالت خاورميانه بويژه ايران سخت چشم دوخته است

  تقلب و آشوب: مچهارگام 
هاي انگليس به ايران   نفره از رسانه 55كه براي پوشش اخبار انتخابات گروهي  زماني

نتايج . ها سرنوشت ساز است  شد حدس زد كه اين انتخابات براي خيلي عزيمت كردند، مي
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اي به دليل اينكه نتيجه انتخابات مطلوب  نفره رسانه 55انتخابات كه مشخص شد اين گروه 
  .عتراض و سپس اغتشاش را برعهده گرفتندآنها نقش سخنگويي جريان ا

ي خارجي از نخستين ساعت شروع شمارش آراي  ها هبررسي خط خبري رسان
نتايجي كه حاكي از . ي به دنبال داردتأملانتخابات بيست و دوم خرداد نتايج قابل 

ي خبري انگشت شمار وابسته به  ها هپيگيري نوعي خط آشوب از طرف بعضي شبك
سرمايه داري مانندتلويزيون بي بي سي انگليس، العربيه عربستان، صداي جريان ليبرال 

 هاي ساير خبرگزاريهايآمريكا و الجزيره قطر و بازتوليد آن در خطوط خبري و گزارش
  .خارجي و بعضا داخلي است

بي بي سي اولين شبكه خبري بود كه نتيجه انتخابات ايران را در نخستين ساعات 
. منعكس كرد » .هردو رقيب انتخابات ايران اعالم پيروزي كردند «تيتر پايان انتخابات با 

اين رسانه هنوز كمتر از دوساعت از بسته شدن آخرين شعبه رأي گيري نگذاشته بود 
، "ياهو نيوز"آسوشيتدپرس، . كه اولين خبر از انتخابات ايران را با اين تيتر منعكس كرد

شبكه، سايت و خبرگزاري تقريباً بدون هيچ   ها هسي بي اس نيوز و د ،FORBEشبكه 
دخل و تصرفي همين تيتر را روي تلكس هاي خود قرار دادند و يا آن را از طريق 

  .ي اينترنتي منعكس كردند ها تساي
هاي خود ضمن برگزار ساختن ميزگردهاي   دراين مقطع بي بي سي فارسي در برنامه

ها براي بيان اعتراضات،   دن به خيابانمختلف نظرات كارشناسان را همچون تأكيد برآم
به اذهان القاء و برعدم انقياد به  …كوتاه نيامدن در برابر كودتا و تقلب در انتخابات و

خواست  اين شبكه همچنين با درخواست از بينندگان خود مي. كردند قانون تصريح مي
هدف عمده از اين . ندكن mailها را به اين شبكه   هاي خود تصاوير درگيري  كه با موبايل

با توجه به اينكه تصاوير با  -1اقدام به باور كارشناسان عمليات رواني، اين بود كه 
شوند، وجود سانسور و فضاي امنيتي را برجسته  اي گرفته مي هاي غيرحرفه  دوربين

هاي همراه تصاوير را مستندترو   هاي تلفن  دوربين pixelبا توجه به ميزان  -2سازند و 
در اين ميان ارتباط ستاد قيطريه كانديداي اصالح طلبان با شبكه بي . يم انتشار دهندحج

اخبار با منابع سياه و « ، »شايعات«بي سي و پوشش برخي از توليدات آن در قالب 
باشد مضاف براينكه ستاد  مورد قابل كتماني نمي ها emailها و   انتشاراطالعيه» خاكستري

سي داشته و عمده اطالعات را براي  بي با شبكه خبري بي» الين آن«مزبور ارتباط كامالً 
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هاي  دوربين كشف . كرد پوشش خارجي و ايجاد هيجانات به اين شبكه مخابره مي
اي نيز  هاي تبليغاتي و تخريبي و نيز دستگاه ارسال كننده ماهواره دي اي، سي حرفه فوق
به لحاظ تكنيكي نيز اين شبكه از  اما. باشند هايي ديگر براي اين ارتباط مي قرينه

سي  بي اين روش به اين واقعيت اشاره دارد كه بي. بهره برد» تراكم شناختي«تكنيك
. فارسي اخبار، اطالعات خود را براي انتقال درزماني محدود،به شكلي فشرده ارائه داد

شد  اي بود كه از سوي اين شبكه دنبال وقت اندك براي فكر كردن به موضوعات شيوه
تا ضمن منفعل ساختن مخاطب، به دزهاي باالي اطالعات داراي معناي مطلق، قطعه 

توان گفت كه اين  در مجموع مي. قطعه، بسته بندي شده، و از قبل هضم شده عادت كند
هاي   هاي جنگ نرم است تالش  سازي داخلي كه يكي از روش ثبات شبكه در راستاي بي

هروند مظلوم ايراني براي تهيه مستند يكي از قتل يك ش. بسياري را سامان داد
هم با كيفيتي باال و  تهيه فيلم از اين قتل دلخراش آن. هاي غير انساني آنان بود  روش

هاي جدي اي را   هاي رايج در صحنه اعتراضات، موضوعي است كه شك  بدون شلوغي
ور ازراهپيمايي اصلي د هاي خيابان اميرآباد به  قتل در فرعي. انگيزد دراين زمينه برمي

گرچه دراين ميان برخي . كند هاي صريحي را طلب مي  مسائلي هستند كه هنوز جواب
اند اما برخي اخبار ديگر مبني  هايي دراين زمينه دست يافته نهادهاي مسؤول به سرنخ

تصويري ترور احتمالي يكي از نزديكان  –ريزي اين شبكه براي پوشش خبري  بربرنامه
دارد كه نقش بي  سوي در روزهاي پيش از انتخابات ازسناريويي پرده برميميرحسين مو

 .بي سي فارسي درآن قابل كتمان نيست
سي و تلويزيون فارسي صداي آمريكا و .بي.ي بيگانه و درصدر آنها بي ها هرسان

ي رژيم صهيونيستي كه تكليف شان مشخص است كه تا قبل از روز انتخابات  ها هرسان
حضور جوانان در خيابان ها را نشان مي دادند » البته به اميد تغيير «ام تر و در فضايي آر

براساس خط مشي هاي ! و مناظره تلويزيوني و اظهارات نامزدها را منعكس مي كردند 
. تعريف شده براي آنها از سوي استكبار جهاني به يكباره چرخش عجيبي پيدا كردند

ظاهراًٌ همه كارشناس مسائل ايران و خاورميانه و و آدم ها كه   ها تآنها از همه ظرفي
ي مورد  ها هرسان. استفاده مي كردند تا سالمت انتخابات را زير سؤال ببرند! جهان هستند

بحث همه همت خود را گذاشتند تا شايد در گوشه اي از ايران به نوعي ناآرامي دست 
ي  ها هو انعكاس ديدگا يابند و نام اين حركت مذبوحانه و جنگ رواني را دموكراسي
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يي از برخورد مأموران  ها هي معلوم الحال با نمايش صحن ها هاين رسان. مردم ايران بنامند
نيروي انتظامي با افرادي كه به صورت غير قانوني در خيابان هاي تهران براي مردم و 

خشونت و با حرارتي زايدالوصف تعبير به وجود  ،تردد خودروها مانع ايجاد كرده بودند
در  ايهكردند و با استفاده از كارشناسان به اصطالح منطق ميدر خيابان هاي تهران 

  ».اين تازه اول كار است «راستاي جنگ رواني تالش مي كردند كه بگوند 
آشوبگران صحنه آنها براي به ميدان آوردن مردم، به بهانه نياز داشتند و مي دانستند 

وان مردم را با انگيزه اعتراض به خيابان آورد، ت ميهمين طوري و باري به هر جهت، ن
لذا تالش مي كردند با بهانه تراشي نظر مردم را براي انجام حركت اعتراضي جلب 

پس از بازشماري آراي صندوقها و تأييد آن از سوي شوراي نگهبان، شبكه بي بي . كنند
عبادي . ترتيب داد» شيرين عبادي«سي برنامه اي با حضور كارمند خود امير عظيمي و 

يك بن بست حقوقي «: در خالل اين برنامه و درباره انتخابات ايران با بياني القايي گفت
پيش آمده چون نتيجه قانع كننده به دست نيامده، نتيجه اي كه آقايان موسوي و كروبي 

  ».و از همه مهم تر مردم آن را قبول كنند
كه از حاميان فعال موسوي در اروپا  روزنامه گاردين مقاله اي از محسن مخملباف

مردم در خيابان ها خواهان بازشماري «: بود را چاپ كرد كه در بخشي از آن آمده بود
  ».آرا نيستند، بلكه مي خواهند نتايج انتخابات كالً ابطال شود

ي غربي براي دامن زدن به عواطف و احساسات جواناني كه براي ورود به  ها هرسان
شمن دچار شك و ترديد بودند دست به شايعه پراكني گسترده زد و از جبهه خودي و د

ميان شايعات آن بخشي كه از قدرت تحريك كنندگي بيشتر برخوردار است را انتخاب 
  .را پراكنده ساخت  ها هكرد و خبر دروغ كشت

پنج نفر جان «: روزنامه گاردين در خبر دادن از حوادث كوي دانشگاه مي نويسد
آنها . طمه براتي، كسري شرفي، مبينا احترامي، كامبيز شعاعي و محسن ايمانيفا: باختند

د بدون مطلع كردن شو ميروز بعد در بهشت زهراي تهران دفن شدند كه گزارش 
تحكيم وحدت، يك سازمان دانشجويي نام آنها را تأييد كرده . ي آنها بود ها هخانواد
مي چنين افرادي وجود ندارد و تنها بعد مشخص شد كه در بين دانشجويان اسا» .است

محسن ايماني دانشجو بود كه پشت دوربين تلويزيون ظاهر شد و سالمت كامل خود را 
  .اعالم كرد
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اعتراض هاي خياباني در ايران به نتيجه انتخابات بيش از دو هفته به «: راديو فردا
نيروهاي  معترض به ضرب گلوله 20طول كشيد و در جريان اين اعتراض ها حداقل 

اين دروغ پراكني راديوي سازمان سيا در حالي انجام » .انتظامي و بسيجي كشته شدند
مي گيرد كه تعدادي از اين كشته شدگان توسط خود اراذل و اوباش مورد هدف 

  .تيراندازي قرار گرفته اند
  

  !بي بي سي فارسي رسانه روباه پير
در  )British Broadcasting corporationمخفف ( BBCبنگاه سخن پراكني بريتانيا 

بنيانگذاري و »  بنگاه سخن پراكني بريتانيا با مسئوليت محدود «ميالدي با نام  1922سال 
دولت  .پس از دريافت پروانه سلطنتي تبديل به يك شركت دولتي شد 1927در سال 

هاني در اوايل جنگ جش .ه 1319ديماه  8برابر با  1940دسامبر 29بريتانيا در تاريخ 
فارسي را براي ايرانيان راه اندازي  BBCدوم براي اهداف استعماري اش راديو 

كه به شدت تحت نفوذ بهائيان فارسي زبان اداره و كنترل » سي. بي. بي«شبكه .كرد
  .شود، همواره در تاريخ سياسي ايران به نوعي حضور داشته است مي

 BBC ن نهضت ملي نفت توسط و به شكست كشاند 1331مرداد سال 28در كودتاي
در اين كودتا طراحان كودتا در خارج از مرزهاي ايران با  .داشت ايهمصدق نقش ويژ

قرار گذاشتند كه در نيمه شب  "شاپور ريپورتر"رهبران كودتا در داخل كشور از جمله 
عمليات  BBCاز راديو  "حاال دقيقاً نيمه شب است "با شنيدن پيام رمز  1331مرداد 24

هاي  در سال. و براندازي دولت مصدق تحت عنوان عمليات آژاكس را كليد بزنند كودتا
كرد، با  تالش مي» سي. بي. بي«منجر به پيروزي انقالب اسالمي، راديوي فارسي زبان 

هاي چپ و راست را  ، حضور گروهك)ره(غير واقعي از امام خميني  ايهمعرفي چهر
رابر صف مذهبيون به رهبري روحانيت و در در انقالب پر رنگ كرده و آنها را در ب

اين راديو، همچنين تالش كرده تا با استراتژي از . قرار دهد) ره(رأس آن حضرت امام 
هاي خاصي را كه بعدها ماهيت آنها براي مردم و نظام  پيش طراحي شده، برخي چهره
توان به  هاي برتر انقالب معرفي نمايد؛ از آن جمله مي مشخص شد، به عنوان چهره

  .مهندس بازرگان، ابوالحسن بني صدر و قطب زاده اشاره كرد
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توسط وزارت خارجه انگليس پيشنهاد و  1385نيز از سال  BBCتلويزيون فارسي 
مقدمات ايجاد اين شبكه پس از تعيين بودجه ساليانه آن .پذيرفته شد 1386در سال 
دمات انتخابات دهم رياست با شروع مق 87ديماه  25اين شبكه نهايتاً در .ايجاد شد

  .جمهوري آغاز به كار نمود
حدود  (كارمند و بودجه ساالنه چهار ميليارد پوند  26000با » سي. بي. بي«شبكه  

يك شركت دولتي نيمه خودمختار است كه به ظاهر تحت هيچ )  هشت ميليارد دالر
ه تالش هموار  BBC!نفوذ تجاري و سياسي نيست و تنها به مخاطبانش پاسخگوست

بي طرف و غير دولتي معرفي نمايد تا بتواند اعتماد  ايهكرده است تا خود را شبك
مخاطبين بيشتري را به خود جلب نمايد ولي اخيراً آشكار شد كه تلويزيون فارسي 

 BBCميليون پوندي  15گذرد با دريافت بودجه  ميكه فقط چند ماه از تاسيس آن ن
ر مستقيم از وزارت خارجه انگليس سعي داشته است به طو) ميليون دالري 22معادل (

) وابسته به سازمان سيا(تا آنچه را كه راديو و تلويزيون امريكا و همچنين راديو فردا 
ميليون دالري به انجام  400نتوانسته بود در به آشوب كشاندن ايران با وجود بودجه 

هاي خارجي از جمله  رسانهيد اين امر است كه هرچند موو اين . برسانند را محقق كند
دهند، اما تقريباً بدون استثنا از  به ظاهر شعار استقالل و بي طرفي مي  BBCشبكه 
شوند و سعي دارند افكار عمومي كشورمان را به سود  هاي غربي حمايت مي بودجه
  . هاي خود تغيير دهند دولت

  »سي. بي. بي«برخي راهبردهاي تاكتيكي شبكه فارسي 
كه ) VOA (غير مستقيم بر خالف شبكه فارسي صداي آمريكا  اطالع رساني .1

كند، تهيه كنندگان و به ويژه سردبيران  هاي خود را مستقيم به بيننده القا مي پيام
اي  ها را به گونه از هوشمندي وافري برخوردارند و خبر» سي. بي. بي«شبكه 

 . كنند كه بيننده غير مستقيم مورد هدف قرار گيرد طراحي مي

كند  تالش مي» سي. بي. بي«شبكه  :اي پيچيدگي در محتوا و پرهيز از رفتار كليشه .2
ها را به  گيري از كارشناسان گوناگون و حتي از درون ايران، محتواي پيام با بهره
هاي  اي در هم تنيده و دقيق طراحي كند كه بيننده بي مهابا در معرض پيام گونه
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ها، شيوه دقيق اجرا، تقدم و  ز روانشناسي رنگگوناگون قرار گيرد؛ در اين راه، ا
ها و پرهيز از اظهارنظرهاي صريح و  تأخر هدفمند اخبار، شيوه بديع مصاحبه

 . گيرد اي مرسوم بهره مي دور از هر گونه رفتار كليشه

 هاي يكي از نواقص بزرگي كه در تلويزيون  :ها و فريبنده ارايه برنامه ايهكيفيت حرف .3
ترين اصول  ها و رعايت نكردن ابتدايي كيفيت پايين برنامهآنجلس هست،  لس

با بهره گيري از استوديوهاي مجهز، » سي. بي. بي«شبكه . اي رسانه است حرفه
هاي متنوع و  هاي مستند قوي و گزارش اي، توليد برنامه دكورهاي زيبا و حرفه

نكه هاي تركيبي خاص متناسب با ذايقه ايراني ضمن اي نيز توليد برنامه
هاي لس آنجلسي و صداي آمريكا را دچار افت مخاطب كرده است،  تلويزيون

طلبد كه  باب جديدي از جنگ رواني عليه ايران اسالمي را آغاز نموده و اين مي
 . تر نسبت به رسالت خود بيانديشند سياستگذاران رسانه ملي، هوشمندانه

، توليد »سي. بي. بي« كي از رويكردهاي اصلي شبكهي:برويكرد تعاملي با مخاط .4
هاي اجتماعي از متن و بطن جامعه ايران البته با اهداف خاص است، به  برنامه
. كند  كه مخاطب ناخودآگاه احساس راحتي و تفاهم با اين شبكه مي ايهگون

هاي مستند گزارشي ويژه، مصاحبه با افراد گوناگون از طبقات  ساخت برنامه
 .ي به روز از مصاديق اين شيوه استها گوناگون و نيز انتخاب سوژه

كه دولت  اين :تالش براي ايجاد نگرش مثبت مخاطب نسبت به دولت بريتانيا .5
در طول تاريخ، ردپاي زشتي از خود در مسائل سياسي اجتماعي ايران بر جاي 

دخالت در جنبش مشروطه، رويكرد استعماري دوران قاجار، تأثير . نهاده است
داستاني با عراق در جريان  آوردن محمد رضا پهلوي، هممستقيم در بر سر كار 

هشت سال دفاع مقدس، اشغال ايران به همراه متفقين در جريان جنگ جهاني 
دوم، مخالفت با ملي شدن صنعت نفت، تالش براي كودتاهاي گوناگون، تنها 

هاي مهم شبكه  از استراتژي. گذارد اي از اين پرونده سياه را به نمايش مي گوشه
شايد ساخت مستند دايي جان . هاست تالش براي پاك كردن اين لكه» سي. بي. بي«

  .اندازي شبكه در همين راستا بود ناپلئون و پخش آن در نخستين روزهاي راه
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كند  اين شبكه، نهايت تالش خود را مي :طرف نشان دادن شبكه تالش براي بي .6
دو گروه موافق و مخالف  هاي گوناگون كه در آن صداي هر تا با توليد برنامه

شنيده شود، بي طرفي خود را براي مخاطب به اثبات برساند؛ نمونه اين رويكرد 
در اين برنامه، هر شب . بينيم مي»  نوبت شما «مثل  ايهرا در هر شب در برنام

 20درصد آنها از مخالفان و  80شود كه تقريباً  تعدادي تماس تلفني برقرار مي
قان سياستهاي ايران اسالمي هستند، همچنين از حدود شش درصد آنها از مواف

وبالگ مورد بررسي، يك تا دو وبالگ موافق و چهار تا پنج وبالگ مخالف 
اي  گيري از مجريان حرفه سياستهاي نظام هستند، ليكن با ترفندهاي خاص، بهره

 هاي ظريف، اما جانبدارانه و نيز انتقادهايي هدفمند، و آموزش ديده، تحليل
 . شود تا اهداف پنهان شبكه به خوبي تأمين شود تالش مي

هاي  برعكس بسياري از شبكه استفاده از كارشناسان و مشاوران گوناگون داخلي .7
از مخالفان  عموماًلس آنجلس و به ويژه صداي آمريكا كه از كارشناسان ثابت و 

كنند،  يهاي خود استفاده م سرشناس نظام جمهوري اسالمي ايران براي برنامه
كند تا از كارشناسان متنوع و يا حتي از از افراد  تالش مي» سي. بي. بي«شبكه 
اين امر باعث باال . اي منصوب به نظام نيز هستند، بهره گيرد رو كه به گونه ميانه

نيز » سي. بي. بي«شود كه مورد نظر مديران شبكه فارسي  رفتن اعتماد مخاطبان مي
ما صداي همه : گويد ي مدير اين شبكه شده، ميصادق صبا كه به تازگ .هست

 ! كساني هستيم كه بايد صدا داشته باشيم

برعكس صداي آمريكا كه در آن  هاي گوناگون به طور همزمان توجه به رسانه .8
هاي توليدي راديو  تفاوتي بين راديو و تلويزيون شبكه وجود ندارد، برنامه

با وجود اين، . كامالً متفاوت هستند» يس. بي. بي«و تلويزيون فارسي » سي. بي. بي«
دريافته است كه براي اثرگذاري و جذب مخاطبان بيشتر، بايد از هر » سي. بي. بي«

سه رسانه راديو، تلويزيون و وب سايت استفاده كند كه در اين راه، هم نهايت 
 .تالش خود را كرده است

الملل  ام پيشين بخش بيندهند ن سي ترجيح مي بي ي جهاني بي امروزه مسؤوالن شبكه
خاطر   را به) BBC Empire Service("سي  بي سرويس امپراتوري بي"سي يعني  بي بي
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اين نام نه براي پيشبرد اهداف ": گونه توجيح كنند مخاطبان خود نياورند يا آن را اين
امپرياليستي كه براي متحد كردن مردم انگليسي زبان كشوري كه در آن زمان امپراتوري 

سي،  بي از اين رو گردانندگان بخش جهاني بي "!شد، انتخاب شده بود ريتانيا ناميده ميب
  .اند را جايگزين آن كرده "سي بي سرويس جهاني بي"نام جديد  1988از سال 

ي بريتانيا و نام  سي به وزارت خارجه بي گذشته از وابستگي سرويس جهاني بي
أسيس راديو، تلويزيون و سايت فارسي ، زمان ت1988برانگيز آن تا پيش از  تأمل
بخش فارسي راديو . كند طرفي اين شبكه را آشكار مي سي، ميزان استقالل و بي بي بي
، آغاز به كار 1320درست هشت ماه پيش از سوم شهريور  1940سي در دسامبر  بي بي
پس از آغاز در ايران، سه ماه   با توجه به نگراني بريتانيا از نفوذ تبليغاتي آلمان. كرد

سي از سوي سر ريدر بوالرد به  بي جنگ جهاني دوم ضرورت تأسيس بخش فارسي بي
چهل روز بعد اين پيشنهاد، تأييد و به بوالرد ابالغ شد كه وزارت . لندن گزارش شد
. اند ي الزم براي تأسيس بخش فارسي را آماده كرده داري، بودجه خارجه و خزانه

اي براي  وقفه درگير كارزار بي 1320تأسيس تا پايان تابستان سي فارسي از ابتداي  بي بي
سازي افكار عمومي براي  بدبين كردن ايرانيان نسبت به آلمان هيتلري و توجيه و آماده

  . اشغال ايران بود
حسن  -سي، گزينش يك رهبر بهايي سرشناس بي در آغاز كار راديو فارسي بي

سي تا چه اندازه در ادعاي  بي داد مسؤوالن بي براي مديريت آن، آشكارا نشان -باليوزي
طرفي و خودداري دبيران،  طرفي و عمل به منشور خود پيرامون ضرورت حفظ بي بي
گفتار  هاي سياسي و ديني، راست داري كنندگان و كاركنان اين شبكه از جانب تهيه

 - مد بابمح از اعضاي خاندان افنان و از اقوام نزديك ميرزا علي -باليوزي. هستند
سي فارسي از آن راديو براي مخاطبان  بي نخستين كسي بود كه در ابتداي تأسيس بي

كه چند ماه پيش از آن به عضويت مجمع ملي بهاييان موسوم به  سخن گفت؛ در حالي
ترين مشاور  او بعد از تأسيس بخش فارسي نيز به عنوان نزديك. درآمده بود "رضوان"
به عضويت باالترين  1956ي بهائيان، در سال  ناخته شدهآخرين رهبر ش "شوقي افندي"

عالوه بر نگارش آثاري با موضوع تاريخ و تبليغ . شوراي اداري و ديني بهائيان درآمد
  .در جزاير بريتانيا را بر عهده داشت "محفل ملي معنوي بهائيان"ها رياست  بهائيت، او سال
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ديگر استثنائاً و بر اساس مصالح  سي بار بي با آغاز جنبش ملي شدن صنعت نفت، بي
ي  نخست با تهيه: ي مالي خود همراه شد كننده هاي تأمين ملي بريتانيا، آشكارا با سياست

ي شركت نفت انگليس و  ي تصوير مثبت از كارنامه ها و تفسيرهايي در ارائه گزارش
. نفتايران و سپس در همگامي كامل با دولت لندن براي مقابله با ملي شدن صنعت 

 28سي فارسي نيز، همكاري مستقيم اين شبكه در كودتاي  بي ي آخر نمايش بي پرده
  و سرنگوني حكومت مصدق بود 1332مرداد 

هاي  اي از سري برنامه سي، برنامه بي ي چهار راديوي بي ، شبكه2005در آگوست 
برنامه  در اين! پخش كرد "يك كودتاي خيلي بريتانيايي"و با عنوان  ")سند(داكيومنت"

ي خبر  اي نيز دريافت كرد، تصريح شد كه گوينده ي رسانه كه بعدها چندين جايزه
ي  به جاي جمله "شب است نيمه 12اكنون ساعت دقيقاً "سي فارسي با اعالم  بي بي

پيامي رمزي به شاه و همراهانش براي  "شب است نيمه 12اكنون ساعت "هميشگي 
  .آمادگي لندن براي كودتا دادندبخشي به آنان و نشان دادن  اطمينان
ي خليج فارس  گانه ي مالكيت ايران بر جزاير سه سي همچنين در مورد مسأله بي بي

جا كه  كرد؛ تا آن در زمان محمدرضا پهلوي نيز رسماً و علناً از موضع اعراب حمايت مي
به شدت كه  1354اي در مرداد  نامه آنتوني پارسونز سفير بريتانيا در تهران در گزارش

سي در امور كشورهاي خاورميانه براي  بي مورد اعتراض لندن واقع شد، به دخالت بي
ي كشورش خواست  ها اعتراف كرده و از مسؤوالن وزارت خارجه تأثيرگذاري بر دولت

سي  بي از اعمال فشار و مداخله در كشورهاي خاورميانه از طريق سرويس جهاني بي
  .خودداري كنند

سي فارسي همواره جايگاه فعاليت  بي ، بي57از انقالب بهمن هاي پس  در سال
افرادي بوده كه با انقالب و جمهوري اسالمي برآمده از آن، سر ناسازگاري داشته و 

. اند نظامي عضو بوده و يا هوادار آن بوده هاي سياسي و شبه طور فعال در سازمان حتي به
طرفي و عدم  سي و ادعاي بي بي ي منشورهاي گذشته و كنوني بي چيزي كه با همه

  .داري آن در تضاد است جانب
هاي  سي و بخش فارسي در رقابت با شبكه بي سرويس جهاني بي 1980ي  در دهه
هاي  گرايي دست كشيد و به توليد برنامه ي زيادي از نخبه المللي، تا اندازه رقيب بين
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سي  بي گر سرويس جهاني بيپسند روي آورد اما ديپلماسي عمومي بريتانيا، بار دي عامه
كه اين شبكه در اوج مشكالت اداري و مالي در حال كاستن از  را متأثر نمود و با آن

با چراغ سبز وزارت خارجه و پارلمان انگلستان،  2006هاي خود بود، در اكتبر  برنامه
  . اعالم شد 2008ي تلويزيوني فارسي زبان در سال  ناگهان تأسيس يك شبكه

ي تأسيس اين تلويزيون فارسي زبان و پرداخت  عمومي بريتانيا درباره گرچه افكار
دهندگان آن كشور، چندان خشنود نبوده و نيستند اما  ي آن از جيب ماليات هزينه

كميسيون روابط  2007سي در نشست ژوئن  بي رئيس سرويس جهاني بي "چپمن"
باالترين "به عنوان  سي بي خارجي مجلس عوام، از تأسيس تلويزيون فارسي زبان بي

 "ي بسيار قوي است ا ي پيشنهادي به وزارت خارجه كه داراي پرونده اولويت در برنامه
  !ياد كرده بود

ي كاركنان سرويس جهاني و بخش فارسي آن، موظف به  كنند همه برخي تصور مي
اما ! نوكري روزمره و اطاعت مداوم از دستورات مقامات ارشد سياسي بريتانيا هستند

گذاري اين شبكه به منافع ملي انگلستان تنها در مواقع  واقعيت اين است كه خدمت
اي هست كه در هر مورد  قدر حرفه سي آن بي بي. شود ساز آشكار مي حساس و سرنوشت
  . نكند  اي خود را هزينه ناچيزي، اعتبار رسانه

موارد الزم در اي براي اعتبار يافتن نزد مخاطبان و فضاسازي براي القاي  هر رسانه
طرف  گو و بي ها نهادينه كند كه راست مواقع ضروري، نخست بايد اين باور را در ذهن

چرخ تبليغات . گويي هميشگي، اعتماد مخاطبان را سلب خواهد نمود است؛ زيرا دروغ
. چرخد پراكني مستقيم و مداوم نمي راهبردي و ديپلماسي عمومي بريتانيا نيز با دروغ

هاي نسبتاً  ي گزارش گويي هميشگي ندارد و با ارائه سي نيازي به دروغ يب بنابراين بي
ي تصاوير نادرست و ناقص  ارائه. كوشد درست، همواره در جلب اعتماد مخاطبانش مي

  .گيرد ها صورت مي به مخاطبان، تنها در بزنگاه
ه ديپلماسي عمومي انگلستان نيز براي اهداف گوناگون راهبردي و درازمدت خود، ب

بنابراين نبايد توقع داشت كه لحظه به لحظه . سي نيازمند است بي بخش جهاني بي
هاي اعالم شده دولتي  مدت و روزمره اين شبكه، منطبق بر سياست هاي كوتاه فعاليت
مدت و درازمدت  رسيدن به هدف نهايي در شكار افكار عمومي، تنها در ميان. بنمايد

  .است كه بايد تأمين شود
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ي  گاه گامي بيرون از حيطه آيد كه اين شبكه هيچ سي چنين برمي بي ي بي مهاز كارنا
گاه  نمايش گاه. تأمين منافع ملي انگلستان در آن سوي مرزهاي بريتانيا برنداشته است

طرفي اين رسانه نيز براي جلب اطمينان و همراهي مخاطبان و استفاده از  صداقت و بي
  . هاي آينده است آن در بزنگاه

ها و  دهي ي دولت انگلستان را از سامان گران سياسي انگيزه خي تحليلبر
اي عليه ايران، همراهي با آمريكا براي براندازي جمهوري  هاي كنوني رسانه سازي برنامه

كم تضعيف قدرت رو به فزوني ايران و امتيازگيري در مسائلي  اسالمي ايران و دست
  .دانند اي و حقوق بشر مي چون انرژي هسته

اي گرم  هاي بيگانه تا اندازه هنوز تنور بحران پس از انتخابات در ايران براي رسانه
سي فارسي، در يك اظهار  بي سايت بي بود كه صادق صبا رئيس تلويزيون، راديو و وب

اگر ما اين روزها ": گفت "نما جام جهان"ي  وگو با برنامه نظر دور از انتظار در گفت
اش اين است كه  ضات به نتايج انتخابات هستيم، دليل عمدهشاهد فروكش كردن اعترا

! اند مردمي كه به آقاي موسوي رأي دادند، در مورد وقوع تقلب در انتخابات قانع نشده
اند دليلي براي تقلب در انتخابات ارائه دهند و نامزد  طلبان تاكنون نتوانسته اصالح
انند تقلب و ابطال انتخابات ي اين جريان ديگر نبايد بر موضوعي م خورده شكست
شخص . جمهوري ايران كه اكنون به فراموشي سپرده شده است، اصرار كند رياست

ميليون نفر به وي رأي  13داند كه در اين انتخابات نهايتاً  موسوي هم به خوبي مي
   ".اند، نه بيشتر داده

وي ما شاهد تغيير رويكرد از س": سي تصريح كرد بي مسؤول بخش فارسي بي
ها بايد به سمت  جمهوري ايران هستيم و آن نامزدهاي معترض به انتخابات رياست
  1".پذيرش نتايج اين انتخابات قدم بردارند

سي به  بي ي بريتانيا و بخش جهاني بي ها پيش، اصرار مسؤوالن وزارت خارجه سال
هاي تبليغي عليه ملي شدن صنعت نفت در ايران و حكومت مصدق  پخش برنامه

كنندگان و كاركنان فارسي اين شبكه در اعتراض به اين  جب شد كه حتي تهيهمو

                                                 
  در الف "!سي غالف كرد بي بي": نگاه كنيد به 1
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تاريخ دارد تكرار : توان پرسيد اكنون مي... سياست، براي مدتي دست از كار بكشند
  ؟!شود يا بازي جديدي در راه است  مي

انه برخي افراد تحت تأسفدر حوادث پس از انتخابات دهم رياست جمهوري م
ي معاند قرار  ها هسي و ديگر رسان.بي.ر جنگ رواني سازمان دهي شده بيناخواسته تاثي

سي با .بي.بي.گرفتند و دچار نوعي سردرگمي در تشخيص دوست و دشمن شدند
تخصص و تبحر ديرباز در جنگ رواني، و با به كارگيري مباني كاربردي روانشناسي، 

شده، انتخاب هدفمند مقاصد و منافع خويش را در خبرسازي، گزينش اخبار منعكس 
كارشناسان ميهمان و تحليل گران خبر، وطرح شبهات در بين اخبار به مخاطبان خود 

شود كه استفاده  مياين امر تا به آن اندازه با ظرافت و كارشناسي شده انجام . كند ميالقا 
سي چندان اغراق .بي.در مورد مخاطبان مستمر بي "هيبنوتيزم كردن مخاطب "از عبارت 

  .دهد ميبي طرفانه و مستقل انجام  ايهيز نيست، و در غلب موارد اين امر را با وجهآم
گرچه بسياري . گيرد كار مي سي حتي فونت فارسي جديدي را براي نوشتار به بي بي

برخي . ي فارسي و عربي است هاي گذشته اي از فونت معتقدند اين فونت تقليد ناشيانه
ي طراحي و اجراي اين فونت را به يك لبناني هلندنشين س بي گويند بي منابع در وب مي
 !ي عربي، براي مخاطب فارسي يعني سفارش انگليسي، با سليقه. سفارش داده است

  تلويزيون بي بي سي فارسي
اين تلويزيون، . آغاز به كار كرد 1387دي سال  25سي فارسي  .بي .تلويزيون بي

سي بعد از  .بي .مين شبكه تلويزيوني بيسي است و سو .بي .بخشي از سرويس جهاني بي
  .رود شبكه تلويزيوني انگليسي و عربي به شمار مي

و اروپا را تحت   اين شبكه تلويزيوني، فارسي زبانان آسياي مركزي، خاورميانه
  .دهد كه خبر، بخش عمده و مهم اين تلويزيون است پوشش خود قرار مي
دهد اما  تا يك بامداد ادامه مي 17زه از ساعت هاي روزانه خود را هر رو اين شبكه برنامه

  . دهد هاي خود را افزايش مي به روشني نشان داد كه در شرايط بحران ساعات برنامه
هاي خياباني پخش  به طوري كه در جريان انتخابات رياست جمهوري و درگيري

ود براي ساعت افزايش داد و از اين ظرفيت بسيار موثر ارتباطي خ 24خود را تا حدود 
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تا پايان اغتشاشات تهران اين ظرفيت پخش . گيري كرد هدايت افكار عمومي بهره
ساعت  12ها به حدود روزي  ها ادامه داشت و امروز با احتساب تكرار برنامه برنامه

  .رسيده است
سي بود كه مسئول  .بي .بهروز آفاق رئيس منطقه آسيا، در سرويس جهاني بي

اندازي  بهروز آفاق در مورد هدف از راه. سي فارسي شد .بي .اندازي تلويزيون بي راه
سي خيلي اهمت دارد،  .بي .زبان فارسي براي بي: سي فارسي معتقد است .بي .شبكه بي

  . چون صد ميليون فارسي زبان در دنيا داريم
سي ساليان سال بود كه در ايران، افغانستان و  .بي .هاي راديو فارسي بي برنامه

عنايت "مدير موقت اين تلويزيون يك انگليسي است و  .شنوندگاني داشتتاجيكستان 
كه بيست و هفت سال پيش به عنوان پناهنده سياسي وارد انگليس شده بود و  "فاني

  .سي است .بي .اكنون معاون تلويزيون بي
ميليون  22(ميليون پوند  15 سي فارسي .بي .اندازي شبكه بي دولت انگليس براي راه

  .باشد نفر مي 150ه اين امر اختصاص داده است و تعداد كارمندان اين شبكه ب) دالر
سي فارسي در بسياري از كشورها خبرنگار دارد و به اين منظور از  .بي .تلويزيون بي

  .كند خبرنگاران آزاد و حتي رسمي استفاده مي
هاي قانوني هم  اين تلويزيون گرچه مدعي جذب نيروهاي خود از طريق روش

هاي  هاي بازي رواني و يا تماس انتشار آگهي است اما در مواردي خاص از روش چون
  .محرمانه با خبرنگاران نخبه نيز استفاده كرده است

 اهداف كاربردي و عملكرد 
 ها و رويدادهاي سياسي ايران  نقش اطالعاتي در بحران 
  ايجاد اختالفات قومي و مذهبي در ايران 
 سي فارسي به منبع خبري براي ايرانيان در  .بي .تبديل شدن تلويزيون بي

 هاي سياسي يا اجتماعي  بحران
 ران در ــلي ايـاي داخـدادهـداري در رويـانبـدم جـرفي و عـط ان دادن بيـنش

 هاي مختلف  حوزه
 تالش براي جذب مخاطبان تحصيل كرده جامعه ايران و جوانان 
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 : ها ها و روش سياست
 سي .بي .ان دولت انگليس و رسانه بيگذاري مي تالش در جهت فاصله 
 سي  .بي .طرفي بي ناع در مخاطب نسبت به بيقايجاد و ا 
 از نوع ( عدم تاخت و تاز به نظام به صورت عريانVOA ( 
 ها و راهبردهاي اصلي نظام با چگالي كم و با  چاشني انتقادات به سياست

بودن شبكه زدگي مخاطبان و احساس سياسي  شود كه از دل ظرافت مطرح مي
 .جلوگيري كند

  توجه ايران به عنوان موضوع مشترك مورد عالقه مخاطبان بر خالفVOA  كه از
 كنند مواضع دولت آمريكا و از مخالفان نظام دفاع مي

 هاي تير و تار  ايجاد فضاي شاد و مفرح و پرهيز از صحنه 
 عدم مخالفت صريح و زننده بار با بنيادهاي فكري مردم ايران 

  شوند؛ دسته تقسيم مي 2كند، كه اين اهداف به  سي اهدافي را دنبال مي .بي .بي
كند كه به دنبال چنين  اهدافي هستند كه به مخاطب القاء مي: اهداف اعالمي )1

  .چيزهايي هستند
لي اين ـدف اصـرار دارد و هـرده قـشت پـداف در پـاين اه: انـهـداف پنـاه )2

  .باشد شبكه مي
  : اهداف اعالمي) 1

  ه تصوير واقعي از ايران و جهان ارائ -
  پاسخ به نياز مخاطبان  -
  شكست انحصار صدا و سيما در پخش تلويزيوني  -
  اي در جامعه ايران  پركردن خالء رسانه -
  هاي تلويزيوني به زبان فارسي  پديد آوردن معيارهاي نو در عرصه پخش برنامه -
  بلكه تعامل استسي فارسي معتقد است هدفش تغيير رژيم نيست  .بي .سرويس بي - 

  :اهداف پنهان) 2
  تأثيرگذاري بر افكار عمومي در بلند مدت -
  تغيير نگرش و رفتار مخاطبان  -
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  سازي در ساختار فكري مخاطبان  ظرفيت -
  هاي غرب  موجه نشان دادن و ترميم چهره -
  ايجاد تريبون براي مخالفان و منتقدان نظام  -
  براندازي نرم  -

  بي سي فارسي؛ اهداف اصلي تهاجم فرهنگي در بي* 
  ها، اقوام و مذاهب  ها، ملت مخدوش كردن چهره -
  تحميل و حاكميت  -

  سي فارسي؛ بي  ساز و كار كلي شبكه خبري بي
  القاي نااميدي و ياس  -
  القاي غم و افسردگي  -
  ايجاد رعب و وحشت  -
  سست كردن اراده  -
  ايجاد تضاد  -
  ايجاد خستگي  -
  ايجاد آشفتگي و پريشاني -

  سي فارسي؛ .بي .بيهاي تلويزيون  ويژگي
سي و قدرت باز توليد بسيار  .بي .استفاده از منابع فني و متنوع سرويس جهاني بي -

  زياد 
  دفتر خبري در دنيا  70خبرنگار در بيش از  200گيري از  بهره -
سي با راديو و  .بي .تعامل خبرنگاران و تهيه كنندگان تلويزيون فارسي بي -

  سايت فارسي  وب
  ت سياسي، اجتماعي و فرهنگي روز براي جذب مخاطبان پرداختن به موضوعا -
موسيقي،  هاي هاي هفتگي در قالب برنامه توجه ويژه به قشر جوان در برنامه -

  آوري و ورزشي هنري، فرهنگي، علمي، فن
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  سازان ايران، افغانستان و تاجيكستان  معرفي بهترين مستند -
  اي هاي چالشي و تعامل چند رسانه پخش برنامه -

  سي؛ .بي .هاي اصلي تلويزيون فارسي بي ي بر برنامهمرور* 
  فارسي زبانان و ايراني تباران : مخاطب..........بخش خبري روز 7: برنامه
  مندان به رويدادهاي سياسي  عالقه: مخاطب..برنامه هفتگي سياسي: برنامه
  جوانان : مخاطب.....................ها امروزي: برنامه
  مندان به موسيقي عالقه: مخاطب............................كوك: برنامه
ها، روشنفكران و  كرده جوانان، تحصيل: مخاطب...........................كليك: برنامه

  مندان به فناوري روز  عالقه
مندان  جوانان، دانشجويان، هنرمندان، عالقه: مخاطب......................به عبارت: برنامه
  افراد تحصيل كرده  ها و  به چهره
  هاي مختلف  طيف: مخاطب....................نوبت شما: برنامه
  هنرمندان و جوانان : مخاطب.........................تماشا: برنامه
  هنرمندان و جوانان : مخاطب..........................اكران: برنامه
  ن عمومي مخاطبا: مخاطب....................خبرنگاران: برنامه
  مخاطبان عمومي : مخاطب.....هاي غير خبري برنامه: برنامه
  جوانان و ورزش دوستان: مخاطب.................ورزش هفت: برنامه

  سي فارسي متشكل از؛ .بي .افراد شاغل در بي* 
  هاي مخالف نظام نگاران و كاركنان رسانه برخي از روزنامه -
  برخي مقامات رژيم پهلوي  -
  اند  از خبرنگاران داخلي كه تطميع و جذب شدهبرخي  -
  يبرخي از پناهندگان سياس -

  سي فارسي  .بي .در تلويزيون بي فعالعوامل  معرفي برخي* 
  )كه بهائي است سي در منطقه آسيا .بي .رئيس بي( بهروز آفاق

اط و زن ـو، نشـاس نـاي يـه در دوران اصالحات در روزنامه( فرناز قاضي زاده
  )داشت فعاليت
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  )سردبير اخبار( داريوش كريمي
  )يكي از مجريان برنامه نوبت شما(  پونه قدوسي
صداي "حرفه خبرنگاري را با كار در يك برنامه هفتگي به نام ( پور نادر سلطان

  )براي جامعه فارسي زبان در اونتاريو كانادا آغاز كرد "فارسي
  )ي فارسيس .بي .ترين گوينده خبر در بي مسن( نژاد  سيما علي

  )اي براي پناهندگان افغان ساكن مشهد بود سردبير هفته نامه( الدين موسوي جمال
داراي اصالتي افغاني است و حرفه راديويي و تلويزيوني خود را در (  ناجيه غالمي

وي نخستين . سي فارسي در شهر مشهد آغاز كرد .بي .به عنوان گزارشگر بي 2001سال 
كه از سوي جمهوري اسالمي ايران جهت كار براي زباني بود  خبرنگار فارسي

  )سي مجوز گرفت .بي .بي
هاي امنيتي دوره ديده و  مجري برنامه فرهنگي كليك كه در سرويس(  الرا پطروسيان

  )رود سي نيز بشمار مي .بي .از مسئولين تراز اول بي
  )شما سابقه همكاري با راديو فردا و يكي از مجريان برنامه نوبت( سياوش اردالن
سي فارسي است و نقش مهمي  .بي .از افراد اصلي طراحي شبكه بي( مسعود بهنود

  )سي فارسي داشته است .بي .در شناسايي جذب و مصاحبه نيروهاي شبكه بي
  )هاي زير زميني موسيقي را بر عهده دارد وظيفه شناسايي گروه( بهزاد بلور

سابقه سردبيري راديو سي فارسي و  .بي .مجري و گوينده بي( مهدي پرپنچي
  )سي فارسي را نيز دارد .بي .بي

سي فارسي و رييس كنوني بخش فارسي  .بي .از سياستگذاران بي( صادق صبا
  )سي .بي .بي

  )سي فارسي .بي .فيلمبردار شبكه بي( مينا رزقي
  )روزنامه نگار افغان، يكي از مجريان برنامه نوبت شما( ستار سعيدي

  )اون وزارت ارشاد در دولت خاتميمع( پور اصغر رمضان علي
  )سي .بي .گزارشگر تلويزيون بخش فارسي بي( نگين شيرآقايي
  )نگار در تورنتو روزنامه( فريبا صحرايي

  )سي .بي .گزارشگر تلويزيون بخش فارسي بي(پور  رعنا رحيم
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  يي از فضا سازي بي بي سي ها هنمون
سي در  بي بي) 29/3/1388(ن پس از بيانات مقام معظم رهبري در نماز جمعه تهرا

اي  گر گونه تصويري كوتاهي، به بازتاب اين سخنان كه در واقع نشان -گزارش صوتي
آقاي (آنچه كه او «مديريت بحران بود، پرداخت و در ميان پوشش برخي نقاط آن، از 

ن از همچني. ياد كرد »كنند، ناميد ها اداره مي هايي كه آن سران استكبار و رسانه) اي خامنه
. خواهم كه به زورآزمايي خياباني خاتمه دهند من از همه مي«قول ايشان نقل كرد كه 

  ».هاست ي آن اگر نه مسؤوليت تبعات و هرج و مرج آن برعهده
سي اين سخنان  بي سپس بالفاصله جمشيد برزگر سردبير سايت و راديو فارسي بي

تراضات و اميد اندك به شوراي گيري كلي نظام در برابر اع و جهت  ي تصميم را نشانه
در حالي كه رهبر انقالب عالوه بر ! نگهبان براي تغيير در نتايج انتخابات عنوان كرد

هاي نماز جمعه، در ديدار با يكي از نامزدهاي معترض و نيز ديدار با نمايندگان  خطبه
رضان، جمهوري، بارها تأكيد كرده بودند كه معت ستادهاي انتخاباتي نامزدهاي رياست

  .بايد از مسير قانون به دنبال احقاق حق خود باشند
مسلّم «كوشيد آن را به مخاطبان خود نيز منتقل كند،  سي كه مي بي فرض بي پيش

چيني رهبر انقالب كه  برزگر بدون اشاره به مقدمه. بود »بودن تقلب گسترده در انتخابات
مومي ياد كرده بودند، تنها با بار هرج و مرج براي اعتماد و امنيت ع از تبعات زيان

ي  مسؤوليت خون و خشونت زورآزمايي خياباني برعهده«يادآوري اين عبارت كه 
كوشيد صدور مجوز خشونت عليه مخالفان را در  »دهندگان اين روش خواهد بود ادامه

  . سخنان رهبري القا كند
رتقاي ميزان و سي همچنين پيامد مهم سخنان رهبر جمهوري اسالمي ايران را ا بي بي

در حالي كه سخنان رهبري تنها در مقابل يك روش بود ! بيني كرد ها پيش سطح درگيري
ها به باز بودن راه برادري و قانون براي پيگيري  ايشان در خطبه. نه حتي اصل اعتراض

ي سخنان رهبر انقالب شمار معترضان  در نتيجه. اعتراضات احتمالي تأكيد كرده بودند
هم  هزار نفر آن 70تر از  تهران از صدها هزار نفر در روزهاي گذشته، به كم خياباني در

هايي خونين ميان  درگيري  گرچه روز شنبه! سي رسيد بي به روايت كاربران توييتر از بي
اي  اهللا خامنه معارضان مسلح و نيروهاي انتظامي در سطح شهر رخ داد اما سخنان آيت
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ها شهروند  هاي تهران بازگرداند و امنيت ميليون خيابانتوانست به تدريج آرامش را به 
  .را تأمين كند

هاي گوناگون خود به تحليل سخنان رهبر  ي راه و در برنامه سي در ادامه بي بي
سي، رهبر ايران را به فرافكني  بي ها بي در اين برنامه. انقالب و ابعاد تأثيرات آن پرداخت

ر پي ناتواني از مهار بحران، خشونت عليه مردم و تراشي د بحران داخلي ايران و دشمن
نقض حقوق بشر و شهروندي، رويارويي مستقيم با طرفداران نامزدهاي معترض و 

ها، سقوط از عدالت به روايت آنچه آقايان منتظري، كديور و سروش دفاع  تهديد آن
سي همچنين در  بي بي! ناميدند، متهم نمود جمهور و نتايج انتخابات مي منطق از رئيس بي
روز پرتنش پس از انتخابات، تالش كرد سرخوردگي مردم ايران از نتايج انتخابات و  40

برخورد نيروهاي انتظامي و امنيتي و سلب اعتماد مردم از نظام و نيز شكاف و دو 
ها را القا كند و البته در تمامي  دستگي عميق در اركان نظام و جنگ قدرت ميان آن

  !ها آشكار و پنهان بر طبل تقلب بزرگ بكوبد خبرها و تحليل
  : سي آمده، توجه كنيد بي سي كه در بخش فارسي سايت بي بي از القائات بي  به چند نمونه

خواند، متهم كرد كه پس از مشاركت  اي كساني را كه دشمن مي اهللا خامنه آيت«
ين انتخابات ايجاد ي ا ي مردم در انتخابات اخير، درصدد برآمد نسبت به نتيجه گسترده

هاي غربي كه قبالً با نقاب احترام با نظام جمهوري  بدبيني كند و گفت كه ديپلمات
اند و به خصوص دولت بريتانيا را به  كردند، اين نقاب را كنار زده اسالمي برخورد مي

  ».خباثت در اين زمينه متهم كرد
ار داد كه اگر ميليون تقلب در انتخابات را غيرممكن دانست و هشد 11وي «

هاي خياباني خاتمه ندهند،  سياستمداران منتقد انتخابات به تظاهرات و راهپيمايي
هاي  ي اين اعتراضات تلقي خواهند شد و مسؤول خونريزي فرماندهان پشت صحنه

  ».احتمالي خواهند بود
رنگ جلوه دادن نماز  اي براي كم سي در يك فضاسازي رسانه بي همچنين بي

هاي حامل نمازگزاران از  اتوبوس«: خرداد تهران، مدعي شد 29خي ي تاري جمعه
  »!سرتاسر كشور براي شركت در اين مراسم به تهران اعزام شده بودند
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آمده پس از انتخابات  سي حتي نتوانست خرسندي خود را از وضعيت پيش بي بي
ار نفري تجمعات چندصدهز«: هاي بيگانه پنهان كند سازي براي رسانه  ايران و سوژه

اعتراضي و نيز خشونت نيروهاي مدافع دولت عليه معترضان، بارها و بارها به خبر يك 
اي در عرض يك هفته،  هاي معتبر دنيا تبديل شد و به زعم برخي ناظران رسانه رسانه

  ».بيش از تمام دوران پس از جنگ، تصاوير مستند عليه جمهوري اسالمي توليد كرد
رهبري، ابعاد بسياري از مداخالت انگلستان در ماجراهاي چند روز پس از اظهارات 

گر ارشد سفارت انگلستان  ي ايران و نيز تحليل انتخابات ايران توسط وزير امور خارجه
سي  بي دار بي هاي جهت هاي مخدوش و تصويرسازي در تهران، روشن شد اما برداشت

جمهور در  ايستادگي رئيساين شبكه . هاي رهبر انقالب، همچنان ادامه يافت از صحبت
خواند، تعميم داد و آن را از داليل  مي »دشمنان داخلي«برابر مستكبران را به آنچه خود 

نژاد در مقابله با دشمنان  آقاي احمدي«: جمهور عنوان كرد حمايت رهبري از رئيس
تر ـراي كمـر بـگـدي... ندـك ناپذيري تبعيت مي ازشـگوي سـن الـم از چنيـلي هـداخ

كسي ترديدي در اين نكته باقي مانده كه رهبر جمهوري اسالمي ايران، به هر دليل، 
طلبان، به دليل حركت آگاهانه يا ناآگاهانه در مسير  متقاعد شده است كه اصالح

المللي، براي بقاي نظام  هاي جهاني در ابعاد سياسي، امنيتي و بين هاي قدرت خواسته
ند و بنابراين، مالحظات مربوط به حفظ نظام جمهوري اسالمي ايران خطرناك هست

ها و ورود مجددشان به قدرت  كند كه با قاطعيت در مقابل تحركات آن ايجاب مي
  1».جلوگيري شود

ي نامزدها را صالح  اي پيش از انتخابات، همه اهللا خامنه اين در حالي است كه آيت
چوب نظام اسالمي دانسته و ها را در چار معرفي كرده بودند، در نماز جمعه، رقابت آن

گونه دعواها را دعواي خانوادگي در درون نظام  در روزهاي پس از انتخابات نيز اين
  . اسالمي عنوان كردند
هاي  ي واكنش سي كوشيد با پوشش گسترده بي ي ديگر، بي شده در اقدام حساب

خود را براي  اي، خطوط اصلي القائات اهللا خامنه المللي به سخنان آيت ي بين پراكنده

                                                 
  نژاد، چرا؟ هاي آقاي احمدي پذيرش هزينه: نگاهي ديگر -  1
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تر سازد و بار ديگر حمايت رهبري از  فشار بر مقامات و افكار عمومي ايران، پررنگ
منطق و سخنان ايشان مبني بر پايان دادن به اردوكشي خياباني و لزوم  منتخب ملت را بي
ها از مسير قانوني را ايستادن در برابر خواست مردم نشان دهد و ايران  پيگيري اعتراض

  !وج بحران مشروعيت تصوير كندرا در ا
اي با  ي فايننشال تايمز نوشت كه آقاي خامنه روزنامه«: ها توجه كنيد به اين نمونه

ها را همين حاال متوقف كنيد  اعتراض: ناپذير به مصاف مخالفان خود رفت پيامي سازش
قول  فايننشال تايمز در مطلبي ديگر از«، »!ي شما خواهد بود وگرنه عواقب آن برعهده

اي با اين  اهللا خامنه نويسد كه آيت خرداد مي 22برخي از معترضان به نتايج انتخابات 
ي گاردين ضمن تحليل و تفسير سخنان ديروز  روزنامه» «!ها مقابل مردم ايستاد حرف

اي، از قول عيسي سحرخيز نوشته است كه اين سخنراني، بحران را از  آقاي خامنه
بات به محكي براي اقتدار سياسي رهبر جمهوري اسالمي مناقشه بر سر نتايج انتخا

اي اكنون راه خود را بسته است؛  اهللا خامنه آيت: نويسد گاردين در ادامه مي« ،»!تبديل كرد
  »!زيرا از تظاهركنندگان توقع دارد از فرمانش براي نيامدن به خيابان اطاعت كنند

ختن تصوير ايران و سي براي مخدوش سا بي اي بخش جهاني بي تالش رسانه
هاي خياباني  ها و درگيري رهبري آن در افكار عمومي پس از فروكش كردن اردوكشي

تيرماه  26ي  ي نماز جمعه سي با پوشش گسترده بي ي بي شبكه. نيز ادامه يافت
آرايي در  اإلسالم و المسلمين هاشمي رفسنجاني براي نماياندن آن به مثابه صف حجت

 29تير با نماز  26نماز «: اي، مدعي شد اهللا خامنه خرداد آيت 29ي  برابر نماز جمعه
  1».خرداد هريك صحنه نمايش قدرت يك جناح در برابر ديگري است

گاه  بسياري از شهروندان، هيچ«: فرخ نگهدار همچنين در تحليل خود مدعي شد
كار عمومي در حالي كه تنها چند روز پيش از آن، اف »!اند جمهوري اسالمي را نپذيرفته

درصدي ايرانيان در انتخابات  85در سراسر جهان شاهد ثبت ركورد مشاركت 
  . جمهوري بود رياست

                                                 
  معناي سياسي دو نماز جمعه: نگاهي ديگر -  1
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جمهور و سپس دستور عزل  در ماجراي انتصاب آقاي مشايي به معاونت اولي رئيس
دارانه براي  هايي جانب ي تحليل سي بار ديگر به ارائه بي وي توسط رهبر انقالب، بي

گران سياسي، اين اقدام را  رهبري پرداخت و در حالي كه تحليلتضعيف جايگاه 
طرفي رهبر انقالب و تالش ايشان براي حفظ چارچوب و اصول  ي انصاف و بي نشانه

ي  مداخله«: كلي نظام دانستند، كوشيد آن را نشانگر اقتدارطلبي مطلق رهبري نشان دهد
نيازمند رأي نمايندگان  مستقيم رهبر جمهوري اسالمي در تعيين مناصبي كه حتي

اي  مجلس نيز نيستند، به معناي آن است كه حتي فردي كه به بنا به تأييد آقاي خامنه
دهندگان را به دست آورده، قادر  درصد از رأي 63ميليون نفر يا  25رأي نزديك به 

  1»!اش را برگزيند نيست خود معاونان و اعضاي كابينه
جمهوري توسط رهبر انقالب نيز  فيذ رياستاين شبكه در پوشش اخبار مراسم تن

: ترين وجه سخنان رهبري بنماياند تراشي را مهم آميز دشمن اي كنايه گونه تالش كرد به
: نژاد، گفت جمهوري محمود احمدي اي در جريان تنفيذ حكم رياست اهللا خامنه آيت«

انقالب  دشمنان در اين خيال نباشند كه با تقليد مغلوط از حضور عظيم مردم در
توانند به نظام اسالمي ضربه  و در يك كاريكاتور از آن حركت عظيم، مي 1357 پرشكوه 

  2».دار با اين كارها شكست نخواهد خورد بزنند؛ چرا كه اين نظام مقتدر و ريشه
به ايران  1356ماه  كارگيري ادبيات جيمي كارتر در سفر دي سي همچنين با به بي بي

خواندن ايران تحت حكومت  »ي ثبات خاورميانه جزيره«او در  و اظهارات دور از واقع
شاه، تالش كرد رهبر ايران را نيز مستبد و وضعيت جمهوري اسالمي را همچون رژيم 

رهبر جمهوري اسالمي در «: ي سقوط نشان دهد ها، در آستانه شاهنشاهي در آن سال
ي  كند كه با جزيره يحكم تنفيذ خود جمهوري اسالمي ايران را در وضعيتي تصوير م

برخي وضع . ديگران چنين تصوري ندارند. هاي بسيار دارد آرامش و ثبات شباهت
اي هم  عده. كنند اي ديگر از بحران صحبت مي بينند، عده موجود را نامطلوب مي

  »!انگارند جمهوري اسالمي را در پايان خط مي

                                                 
  شود؟ تم ميها به رهبر خ همه راه: رمز گشايي از تحوالت اخير -  1
  انتخابات برخي خواص را مردود كرد: اي خامنه) آيت اهللا(  -  2
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هاي هنگفت دولتي  دجهسي با دريافت بو بي ي بي رسد بخش جهاني شبكه به نظر مي
كوشد رهبر جمهوري اسالمي را كه با هوشمندي به  ي بريتانيا، مي از طرف امور خارجه

هاي بيگانگان در ماجراهاي اخير پرداخته است، دچار توهم  ها و تالش ردگيري انگيزه
هاي دروني جلوه دهد، شكفاف گسترده در  تراشي و فرافكني بحران توطئه و دشمن

ي ساالر مردمو ناكارآمدي جمهوري اسالمي را القا كند و مردم ايران را از اركان نظام 
كارها   سي با اين بي گويا بي. اعتماد بنماياند ديني، سرخورده و نسبت به حاكميت، بي

  !كند ماجراي خباثت انگليس را از خاطر مخاطبانش محو كند تالش مي
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  فصل نوزدهم
  
  

  فناوري در خدمت فتنه
  جم سايبرنتيك در فضاي مجازيتها

ها و وسايل ارتباطات جمعي مدرن و   سابقه رسانه ها شاهد فراگيري بي امروزه انسان
گرچه . ها قرار دارند  ها در معرض شديدترين امواج رسانه بالطبع آن. نوين هستند

ن در گيري از آ ها ذاتاً كاركردي دوطرفه و دو سويه دارند، اما بيشترين حجم بهره رسانه
توان با جرأت گفت حفظ و گسترش قدرت  دست نظام سلطه قرار دارد؛ چنانچه مي

ها پل ارتباطي و  رسانه. ها وابسته است استكباري نظام سلطه به حضور و ظهور رسانه
. آيند ي تسلط بر افكار، اراده و احساسات بشر دوران معاصر به شمار مي بلكه وسيله
ترين فناوري جهاني مجهزند، از يك سو ابزاري  ه مدرنهاي استكبار كه ب مراكز رسانه

هاي مستقل هستند و از  ها و دولت ها عليه ملت قدرت "عمليات رواني"براي اجراي 
دهي و هدايت جوانان در سراسر  اي براي كنترل، تضعيف، جهت سوي ديگر وسيله
  .شوند جهان محسوب مي

يات خود اميدوار باشد؛ چه در دنياي ي ح تواند به ادامه هيچ انساني بدون امنيت نمي
ها و نيازهاي  ترين شاخصه موضوع امنيت يكي از اصلي. واقعي چه در دنياي مجازي

. بشري است و اين خصوصيات، امروزه در دنياي سايبر نيز محسوس و ملموس است
ها  هاست كه جزو اخبار اول صبح رسانه اخبار و آمار امنيتي شدن فضاي سايبر مدت
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ها و  بين دولت "جنگ سايبر"اند كه اين آغازي است بر  بسياري نيز بر اين عقيدهشده و 
  .اند جنگ جهاني سوم نام آن را گذاشته

ميالدي در اجراي طرح بي ثبات سازي ايران كه توسط سازمان سيا  2006در سال 
تهيه و با اختصاص بودجه چهار صد ميليون دالري توسط كنگره آمريكا، با دستور بوش 

راه اندازي نوع جديدي از جنگ اطالعاتي موسوم به جنگ . ابالغ و عملياتي شد
هاي  سايبري در دستور كار دولت آمريكا قرار گرفت كه با استفاده از عوامل گروهك

هاي ديگر، مورد توجه  ضد انقالب از جمله منافقين، سلطنت طلبان و برخي گروهك
  .ها قرار گرفت آمريكايي

رسي اهداف بيگانگان در بهره برداري از فضاي مجازي در فتنه به طور كلي با بر
  :توان اشاره كرد ميپس از انتخابات به موارد ذيل 

در  "تقلب در انتخابات"زير سوال بردن انتخابات و تكرار دروغ بزرگ  .1
  سايتهاي داخلي و خارجي

پوشش غير واقعي خبري اغتشاشات و دعوت به تجمعات غيرقانوني توسط  .2
  ،...راديو آزادي،راديو فردا و  ،VOAفارسي،   B.B.Cي چونيها شبكه

ي اجتماعي اينترنتي كه از  ها هتوهين و فحاشي در سايتهاي سياسي و شبك .3
سي، روزآنالين، .بي.شود همچون سايت گويا نيوز، بي بيرون كشور هدايت مي

  ...يوتيوب، فيس بوك،تويتر و 
دان غربي در امور داخلي ايران دخالت آشكار بعضي از سياستمداران و دولتمر .4

  .هاي موجود ميو دامن زدن به ناآرا
  ي رسمي كشور  ها يحمله هكري به سايتهاي اطالع رساني و خبرگزار .5
بيانيه نويسي، نامه نگاري و قلم فرسايي و راه اندازي كمپين عليه انقالب  .6

 ي مختلف ها هاسالمي به بهان
 يجاد ناامني و آشوبهدايت، آموزش و تشويق اغتشاشگران براي ا .7
هدايت، آموزش و تشويق اندك هواداران داخلي به هنجار شكني و ايجاد  .8

 ناامني در جامعه
 هاي مختلف مردم هتك حرمت به مسئولين و توده .9
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آموزش و تشويق اغتشاشگران براي انجام عمليات تروريستي به منظور ايجاد  .10
 ناامني در كشور 

هايي شخصي به منظور  و وبالگ قلم فرسايي جمعي از افراد درسايتها .11
  .سودجويي و بهره برداري از جو به وجود آمده در كشور

هاي تلويزيوني در  در اين راستا كشورهاي غربي عالوه بر فعاليت در حوزه شبكه
عرصه اينترنت نيز سرويسهايي را به اغتشاشگران ارائه دادند كه بخشي از آنها به شرح 

 :باشد ذيل مي
 افزار ترجمه انگليسي به فارسي و بالعكس براي استفاده عموميقرار دادن نرم  .1
هاي مربوط به اغتشاشات با  ارائه نرم افزارهاي پيشرفته براي ديدن فيلم .2

 اينترنت سرعت پايين
 هاي فيلتر شكن متناسب با ساختار شبكه ايران ارائه برنامه .3
ت اين شرك(براي مخاطبان ايراني  Twitterسرويس دهي از سوي شركت  .4

آمريكايي به روز رساني سرويس خود را كه مستلزم قطع چند روزه در 
بود را با هدف حمايت و سرويس دهي به آشوبگران به  2009.6.20مورخه 

 ).تاخير انداخت
فعال كردن شركت آمريكايي فيس بوك در راستاي تسهيل ارتباطات ميان  .5

ات نسخه اين شركت در مقطع اغتشاش. كاربران ايراني و ساير كشورها
 .آزمايشي فارسي خود را ارائه كرد تا آشوبگران بهتر بتوانند از آن استفاده كنند

  نقش فيس بوك و توييتر در فتنه
هاي بعدي، ايران شاهد هجمه تبليغي و جنگ  هاي منتهي به انتخابات و جريان در هفته

تويتر  ات اجتماعي مانند فيس بوك وـهاي ارتباط تـط سايـوسـه تـود كـي بـروان
  . صورت گرفت

اين در حالي است كه عقبه طراحي كننده اين اقدامات كه در حوزه جنگ رواني 
  . سايبرنتيك قرار دارد، همچنان در حال پيگيري اهداف از پيش تعيين شده خود است

ي ارتباطات اجتماعي در ظاهر به منظور ايجاد فضايي براي حضور  ها تساي
ها، پيدا كردن دوست،  ند صدايي غربي و بيان ديدگاهالكترونيكي افراد در جامعه چ

ند اما در باطن اغلب اين كن ميهاي گروهي عمل  ارتباط با دوستان و فرستادن پيام
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ي خبري و اطالعاتي قرار داشته و با جمع آوري اطالعات  ها هها در خدمت بنگا وبگاه
هاي جاسوسي  سازمانشخصي از افراد اقدام به پرونده سازي و بعضاً عضوگيري براي 

  . نمايند و تروريستي غربي مي
ها مجاني است ولي هيچ چيزي واقعاً مجاني نيست و  هرچند عضويت در اين سايت

ها، افراد بخش عمده  الكترونيكي اين وبگاه هاي در ازاي استفاده مجاني از سرويس
ها،  يگر اين وبگاهكاركرد د. اسرار زندگي خود را به راحتي در اختيار آنها قرار مي دهند

  . خبر رساني از نوع شايعه است
از آنجا كه خبر رساني از نوع شايعه و غوغا ساالرانه اگر ابتدا از يك بنگاه خبري 
بزرگ صورت بگيرد، پس از معلوم شدن عدم صحت سبب تخريب شديد وجهه آن 

ها  يتهاي حقيقي ساختگي بر روي اينگونه سا د، استفاده از شخصيتشو ميخبرگزاري 
  . هاي پروپاگاندا مي كاهد تا حدود زيادي از هزينه شايعه پراكني براي بنگاه

ان، فاكس نيوز و  ان سي، سي بي هاي خبري همچون بي همچنين بسياري از شبكه
)  Repackaging( و دوباره بسته بندي كردن  "اسب تروا "العربيه با اجراي سياست 

هاي ارتباطات اجتماعي اقدام  بر روي سايت شان در پوشش افراد حقيقي مطالب جعلي
  . ندكن ميبه ارتباط گيري با مخاطبان قبلي خود 

در هفته بعد از انتخابات رياست جمهوري، سايت فيس بوك نقش اساسي در آموزش 
به  )DOS - Denial Of Service( حمالت مخرب به خصوص حمالت اينترنتي داس 

در همين زمان . مخالف آمريكا را داشتهاي  هاي ايراني به خصوص سايت سايت
كردند كه دولت ايران  هاي دروغ پراكني غربي به طور دائم اين ادعا را مطرح مي بنگاه

كردند كه  اقدام به كند كردن و قطع اينترنت در داخل كشور نموده و اينگونه وانمود مي
ي به همچنين صفحات زياد. حكومت جمهوري اسالمي در سدد ايجاد اختناق است

هاي اوپوزيسيون اختصاص يافته و تالش شده بود كه  هاي عناصر گروهك اعالميه
  . مردگان سياسي را هر گونه كه هست زنده كرده و به ايشان شخصيت ببخشند

اين عمل سايت فيس بوك با سوت و كف كشورهاي غربي همراه بود، اين 
جوانمردانه رژيم اشغالگر در حالي است كه چند ماه قبل در جريان حمالت نا  ها تحرك

قدس به مردم مظلوم غزه همين سايت اقدام به خاموش كردن معدود صداهايي نمود كه 
  . نمودند تالش در خبر رساني در مورد مظلوميت مردم فلسطين مي
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  توييتر در كنار فيس بوك 
سايت ديگري كه در كنار فيس بوك در خدمت امپراطوري خبري دشمن فعاليت جدي 

عملكرد تويتر به صورت يك وبالگ خالصه و شبيه به . نمايد تويتر است ل ميرا دنبا
هاي اخير به صورت جدي در اختيار  اس بوده و در طول هفته ام هاي اس پيامك
هاي خارجي براي تهييج و هماهنگي با اعضا و هوادارانشان در داخل كشور  سازمان

  . براي تجمع و اغتشاش قرار گرفت
كند  سيم و شبكه ارتباطي نيروهاي اپوزيسيون را بازي مي ر نقش بيبدين ترتيب تويت

ها شاهد فشار دستگاه حكومتي آمريكا بر تويتر  اين سايت  بطوريكه در كنار حركت
اي  بوديم كه حتي تعميرات ماهيانه خود را انجام ندهد تا اينكه ارتباط آشوبگران لحظه

  . قطع نشود
گذاري كشورهاي غربي همراه بوده و با ايجاد و اين علميات با همكاري و سرمايه 

كه محصول دانشگاه تورانتو كانادا است،  Psiphonارسال نرم افزارهاي فيلترشكن مانند 
  . هاي قلمي و مواردي ديگر حمايت شد اي، دوربين هاي ارسال و دريافت ماهواره ديش

زم است اندكي به براي آگاهي بيشتر از نحوه عمل و داليل پشت صحنه اين ماجرا ال
ها، ارتباط ايشان با كابينه اوباما و سابقه  قبل بازگرديم و نگاهي به گردانندگان اين سايت
  . خدماتشان به تشكيالت حاكم بر غرب بياندازيم

  سايت فيس بوك و گردانندگان آن 
ميالدي در شهر نيويورك  1984، متولد ) Mark Zuckerberg( مارك زوكربرگ 
بنا بر سايت ويكي پديا، اين . گرداننده رسمي شركت فيس بوك است آمريكا مؤسس و

افزاري فيس بوك را  مي باشد، نسخه نرم)  Atheist( زاده كه به گفته خود ملحد  يهودي
روارد به نام خود ثبت نمود اما اين  ها هميالدي، در زمان تحصيل در دانشگا 2004درسال 

السي زوكربرگ از او شكايت كردند كه دهد كه سه همك سايت در پايين توضيح مي
را از آنها ربوده و در نهايت پس ازسه سال تالش در )  ConnectU( افزار اودر واقع نرم

ميليون  65ميالدي با قرار دادگاه زوكربرگ مجبور به پرداخت غرامتي معادل  2008سال 
  . دالر به آنها شد

ن رسوايي بزرگ بوده كه فيس بوك در طول عمر نه چندان بلند خود شاهد چندي
( هاي الكترونيكي ناشي از سرويس خوراك خبري  شامل جريانات مربوط به مزاحمت
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News Feed  ( افزار برج مراقبت  هاي امنيتي ناشي از نرم ميالدي و حفره 2006در سال
  . مي باشد 2007در سال )  Facebook Beacon( فيس بوك 

در )  Facebook Platform( يس بوك در كنار اين رسوايي ها، معرفي سكوي ف
افزارهاي جانبي سبب جذب تعداد  اي براي ساخت نرم ميالدي به عنوان پايه 2007سال 

زيادي برنامه نويس شد وتا به امروز بيش از چهارصد هزار برنامه نويس در دنيا حداقل 
  . يكبار براي سكوي فيس بوك اقدام به توليد برنامه جانبي نموده اند

ميليون  240رسد كه اين موفقيت بي ارتباط با كمك  د اينگونه به نظر ميهر چن
درصد از سهام  1.6به ازاي دريافت سهم ناچيز  2007دالري مايكروسافت در سال 

مايكروسافت همچنين متعهد شد كه به فروش تبليغات براي . شركت فيس بوك نباشد
  . فيس بوك دست بزند

به همراه  2008هد تغييرات جدي شد و در سال به بعد شا 2007فيس بوك از سال 
اي در انتخابات رياست  ان و تويتر به عنوان بنگاه سخن پراكني نقش عمده ان سي

  . جمهوري آمريكا بازي كرد
هاي  سي، استارتريبون و بسياري از بنگاه بي اس ان هاي نيويورك تايمز، ام گزارش

هاي  ا و همراهانش از اين سايتاطالع رساني غربي حاكي از استفاده جدي اوبام
اينترنتي براي جذب و هدايت آراء مردم آمريكا بود و به طور جدي از طريق بانك 

  . اطالعاتي تويتر براي ارتباط گيري با افراد بهره برداري شد

  سايت توييتر و گردانندگان آن 
 Evan(و اون ويليامز ) Isaac Stone(، اسحاق استون ) Jack Dorsey( جك دورسي 

Williams ( ميالدي اقدام به راه اندازي شبكه تويتر نمودند 2006در سال .  
  : اين سرويس با سه هدف اصلي شروع به كاركرد

ايجاد روش ارزان تر و آسان تري براي فرستادن پيامك به تعداد زيادي از افراد به  .1
استفاده  منظور استفاده در تبليغات، ارتباطات اجتماعي و در كنار آن تشويق به

 . هاي ارتباطات بيشتر از سرويس پيامك و در نتيجه درآمدزايي براي شركت
 )Celebrity Obession(استفاده از فرهنگ دنبال كردن ديوانه وار افراد معروف  .2

شود به منظور جلب توجه  كه در كشورهاي غربي به صورت هدفمند تبليغ مي
 . هاي هاليودي تبليغات چي
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يانگري غربي كه در چند سال اخير موج جديد آن در در راستاي فرهنگ عر .3
هاي بلند و بدون پرده و مدهاي لباس جديد  ساختمان سازي هاي با پنجره
شود، به منظور عادت دادن مردم به اينكه كارهاي  غربي روز به روز افزون مي

هاي  خود را لحظه به لحظه گزارش داده و چيزهايي كه توسط ساير سايت
ماعي غير قابل اكتشاف بود بدين وسيله از مردم استخراج نموده ارتباطات اجت

 . هاي اطالعاتي غربي قرار دهند و در اختيار سازمان
در  2007سپتامبر  30اين مطلب را تا حدودي خود دورسي در يك وِب كَست در

هاي  برتري سايت ما بر ديگر سايت ": سايت يوتيوب اعتراف نمود و اذعان داشت
شوند كارهاي معمولي خود را به هم  اعي در اين است كه مردم تشويق ميارتباط اجتم

به اين ترتيب . گيرد ها، صورت نمي اطالع دهند، كاري كه به دليل ساختار ساير سايت
   ". توانيد لحظه به لحظه از يكديگر مطلع باشيد شما مي

تي اوباما در ميالدي تويتر به عنوان يك بخش مهم از تبليغات انتخابا 2008در سال 
ان و فيس بوك قرار گرفت و نقش اساسي در استفاده از رأي خاموش در به  ان كنار سي

  . قدرت رساندن اوباما داشت
ميالدي تويتر به عنوان سريع ترين روش اطالع رساني عرض  2009در ژانويه سال 

ون در رود هادس US Airwaysاندام نمود و در حادثه سرنگوني يك فروند هواپيماي 
هاي آمريكايي  نيويورك سرويس تويتر به عنوان منبع اصلي اطالع رساني توسط رسانه

  .مورد استفاده قرار گرفت
سيا براي ايجاد كودتاي سبز در ايران پرداخت و   يك نويسنده آمريكايي به طرح

يك جنگ پيچيده در فضاي سايبر عليه ايران جريان داشت كه ايرانيان را غرق :نوشت
  هاي تقلبي كردند هاي تويتري متضاد و عكس ات غلط، پيامدر اطالع

نخبگان "اي با عنوان  ، نويسنده و كارشناس مسايل سياسي طي مقاله"رالف فوربس"
پرس منتشر  فري نامه آمريكن كه در هفته "جهاني، سيا در پشت جنگ كثيف عليه ايران

، معاون ارشد "صرولي ن": شد، در رابطه با مسايل پس از انتخابات ايران نوشت
كنم كه  من فكر مي": آمريكا گفته است "اي شوراي روابط خارجي مطالعات خاورميانه"

داند كه با حمايت آمريكا از عناصر ضد ايراني در منطقه و  هر كسي در منطقه مي
   ".اكنون در جريان است اي هم هاي مخالف داخل ايران، يك جنگ واسطه همچنين گروه
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هاي به اصطالح آزاد آمريكا سكوت اختيار  در حالي كه رسانه: هدد فوربس ادامه مي
، "ها جامعه مخفي فراماسون"توسط يك اي كه  كرده بودند، منابع خبري نسبت به نقشه

براي فرو بردن دنيا به دنيايي سراسر آشوب، طراحي شده  "بيلدربرگ"مشهور به گروه 
  . است، هشدار دادند

مي اديان و ملل مستقل و تاسيس يك دولت جهاني هدف اين طرح نيز نابودي تما
و طي جلسه سري گروه  1999بنابراين گزارش طرح مذكور در سال .  باشد مي

  . پرتغال، نهايي شد "پارك سزار  "بيلدربرگ در هتل 
در حالي كه برخي محققين شجاع آمريكايي، در رابطه با : افزايد اين گزارش مي

 "دولت در سايه"دادند كه اين گروه در واقع يك  رگروه بيلدربرگ نوشتند و هشدا
هاي تبليغاتي آمريكا از گزارش   است كه قدرت عظيمي بر تمامي جهان دارد، دستگاه

هايي هستند كه ديگر اخبار مهم از  اين تحقيقات خودداري كردند و اينها همان رسانه
گاران آنها به كنند و هنگامي كه خبرن قبيل جلسات سري بيلدربرگ را سانسور مي

  . كنند شوند، نسبت به اخراج آنها از ايران شكايت مي ماموران جنگ عليه ايران تبديل مي
اند كه جنگي  اي نيز گفته منابع نظامي، اطالعاتي و كنگره: افزايد پرس مي فري آمريكن

مخفي براي سرنگوني دولت ايران شروع شده است كه اولين مرحله آن حمايت مالي از 
و سازمان مجاهدين  "جنداهللا  "اي تروريستي ضد دولتي داخل ايران همچون ه گروه
  . باشد مي) منافقين( خلق

گزارش  2007ماه مي سال  23در  "ريچارد اسپزيتو"و  "بريان راس"در همين رابطه 
اند كه سازمان سيا  سي گفته بي منابع كنوني و سابق اطالعاتي به شبكه خبري اي ": دادند

زي سا ثبات مخفي براي بي "سياه "ياست جمهوري را براي انجام يك عمليات ر  تاييديه
   ".دولت ايران، دريافت كرده است

بوش سند ": گزارش داد 2007مي  27در  "اف لندن تلگر "همچنين نشريه انگليسي 
رسمي را امضا كرده است كه بر طرح سيا براي جنجال تبليغاتي و اشاعه اطالعات غلط 

   ".گذارد اگهاني دولت ايران صحه ميسازي و سرنگوني ن ثبات به منظور بي
ها شامل يك  بر اساس گزارش منابع اطالعاتي، اين عمليات: پرس افزود فري آمريكن

هاي خبرپراكني و ايجاد جار و جنجال تبليغاتي، تهيه و تنظيم  كمپين هماهنگ از بنگاه
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المللي ايران،  هاي بين راكنشكاري واحد پولي و ت ها و دست مقاالت منفي روزنامه
هاي كاذب  اي براي غرق كردن ايران در پول باشد كه به عنوان بخش كليدي نقشه مي
گونه وجوه موجب ايجاد تورم، فقر و نارضايتي بويژه در  باشد، بطوريكه ايجاد اين مي

دهند و اين شبيه  شود كه حدود دو سوم جمعيت ايران را تشكيل مي ميان جواناني مي
مان كاري است كه بريتانيا كوشيد تا جمهوري جوان اياالت متحده جوان را با غرق ه

  . نابود كند  هاي ساختگي، كردن اقتصادش در اقليم
، ژنرال سابق ارتش پاكستان نيز افشا كرد كه "ميرزا اسلم بيگ"از سوي ديگر ژنرال 

  . در ايران اختصاص داده است سازمان سيا مبلغي نزديك به نيم ميليارد دالر براي ايجاد كودتا
جمهوري  گيري انتخابات رياست در همين حال بود كه حتي وقتي كه هنوز كار راي

اي وابسته، ميرحسين موسوي را برنده انتخابات معرفي  ايران به پايان نرسيده بود، رسانه
 كرد و در نتيجه كمپين تبليغاتي كه به خوبي هماهنگ شده بود، ادعاي بروز تقلب در

  . كرد انتخابات را در تهران و ديگر نقاط جهان پخش مي
يك جنگ پيچيده در فضاي سايبر نيز عليه ايران جريان داشت : نويسد فوربس مي
شدند و يا اينكه با انواع هك شده  ها و ابزارهاي ارتباطي يا خاموش مي كه طي آن رايانه

هاي ايران،  ه خبرگزاريهاي متعلق ب سايت شدند؛ بطوريكه وب و بدلي، جايگزين مي
  . جمهوري و برخي ديگر از مقامات ايراني، از فضاي آنالين خارج شدند رياست

هاي خبري ايراني طي اعالم نتايج انتخابات، يا غيرفعال شده بودند  همچنين وبسايت
  . هاي بدلي جايگزين شده بودند و يا اينكه با سايت

وسط سازمان سيا و به منظور در حقيقت اين آشفتگي بطور مخفيانه و سري ت
آنها ايرانيان را غرق در اطالعات غلط، .  گسترش آشفتگي، هماهنگ شده بود

.  ها و ويديوهاي تقلبي كردند تيوتر، عكس) ها پيام( هاي متضاد، فيدهاي  پيامك
هاي ارتباطي را كه خود در راستاي نقشه  مرتكبين اين حمالت سپس قطع كانال

  . انجام داده بودند، به اين دولت نسبت داده و آن را محكوم كردند براندازي دولت ايران
مريكا از پايگاه اينترنتي يكي از مقامات وزارت خارجه آ  در ميان اين آشفتگي سايبر،

خواست تا برنامه تعميراتي خود را به تعويق بياندازد زيرا بر اساس اين برنامه  "تويتر"
يران جزو ساعات روز و اوج التهاب سياسي هاي تويتر طي زماني كه در ا سرويس

  . شوند است، قطع مي
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اين در حالي است كه اگرچه دولت اوباما در ابتدا اعمال نفوذ بر تويتر را تكذيب 
  . كرد اما در نهايت اين اقدام خود را پذيرفت

اين نويسنده با اشاره به اين حقيقت كه سايت تويتر داراي زبان فارسي نبوده است 
 ": هاي وابسته به سازمان سيا منتشر شده بود كند كه در يكي از سايت ي اشاره ميبه آگه

حمايت خود از دموكراسي در ايران را با افزودن پوشش سبز به عكس نمادين خود در 
   ". تويتر، تنها با يك كليك، نشان دهيد

اكني عليه پر نامه آمريكايي سپس با يادآوري اقدامات مشابه آمريكا در دروغ اين هفته
اند جوانتر  اغلب آمريكاييان جوان كه در عراق مرده: نويسد كشورهاي مورد هدفش مي

 15از آن هستند كه جنجال تبليغاتي تلويزيوني را به ياد بياورند كه طي آن يك دختر 
شد شهادت داد كه سربازان عراقي كه دوم  شناخته مي "نيره "ساله كويتي كه با نام 
  . اند له كردند، صدها نوزاد كويتي را در بيمارستان به قتل رساندهآگوست به كويت حم

جمهور وقت آمريكا با تعريف داستان نيره  در همين زمان جورج بوش پدر، رئيس
گريه كرد و عصبانيت خود از صدام حسين را ابراز داشت و وي را كه در واقع دوست 

بوش سپس  .خواند "يتلرحاكم ستمگري بدتر از ه"و  "قصاب بغداد"قديميش بود، 
داريم و آمريكاييان نيز با برگزاري  "يك نظم نوين جهاني"مدعي شد كه ما نياز به 

  . هاي روا شده عليه نيره و كودكان كشته شده، شدند تظاهراتي خواستار تالفي ظلم
در همين حال بود كه دقيقا پس از اولين جنگ عليه عراق، حقيقت افشا شد و حتي 

هايي را نپذيرند، مشخص  اين حقيت و نقش خود در انتشار چنين دروغ ها اگر رسانه
تسليحات كشتار "شد كه تمام مطالب گفته شده دروغ بوده است؛ دقيقا شبيه دروغ 

  ! صدام "اي جمعي هسته
سازمان سيا : نويسد نويسنده سپس با اشاره به اقدامات كنوني آمريكا عليه ايران مي

مجاهدين خلق كه توسط سيا آموزش ديدند، تيراندازي ها پول داده،  به تروريست
اند، ترس و وحشت را برانيگخته و  گذاري كرده اند، به مردم حمله كرده اند، بمب كرده

اند و كوشيده شد كه اين اقدامات در پوشش درگيري  دولت را وادار به واكنش كرده
  . شود  ميان طرفداران عناصر قدرت داخل ايران گنجانده

اياالت متحده بطور رسمي سازمان مجاهدين خلق را كه يك : افزايد زارش مياين گ
به دليل اقدامات كثيفي كه اين سازمان  1997گروه جنايتكار ماركسيستي است، از سال 
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هاي تروريستي قرارد داده است اما  براي رژيم صدام انجام داد، در ليست سازمان
، روابط حسنه اي با اين "نيوزفاكس "ان از جمله شبكه خبري كار نومحافظه
  . ها حمله كند ها دارند، حتي اگر مجاهدين خلق به آمريكايي تروريست

فاكس نيوز همچنين سخنگوي سابق شاخه سياسي مجاهدين خلق را نيز به عنوان 
  . گر امور ايران استخدام كرده است تحليل

ي ملي مقاومت شورا"براي  "عليرضا جعفرزاده"اين شبكه خبري پذيرفته است كه 
اي  نيز كار كرده است، اما اين حقيقت را رد كرده كه اين شورا در واقع جبهه "ايران

  . باشد براي مجاهدين خلق مي
در همين حال، جعفرزاده از فاكس نيوز براي تبليغات مجاهدين خلق نيز استفاده 

از دموكراسي و  كاران علي رغم ادعاهايشان در دفاع بنابراين گزارش، نومحافظه.  كند مي
خواهند كه دولت ايران با  بدون توجه به تنفر مردم ايران از مجاهدين خلق، مي

  . مجاهدين خلق جايگزين شود
هاي مشابه بر هر اجتماع مخالف و هرگونه  به هر حال فاكس و ديگر رسانه

شود و اين در حالي است كه اجتماعات به مراتب  نژاد متمركز مي تظاهرات عليه احمدي
  . كند نژاد را منعكس نمي بزرگتر در حمايت از احمدي

سي طي اقدامي كه بعدها موجب رسوايي اين  بي در همين راستا بود كه شبكه بي
به   نژاد را نشان داد شبكه شد، پس از آنكه تصاويري از اجتماع عظيم حاميان احمدي

  . باشد غلط مدعي شد كه اين اجتماع، تظاهرات ضد دولتي مي
هنري كيسينجر كه پيش از : نويسد ريه آمريكايي در انتهاي گزارش خود مياين نش

اي در  صدايي هستند كه به عنوان وثيقه نظاميان تنها حيوانات ابله بي ": اين گفته بود
مهم نيست ": سي گفته است كه بي ، به بي"گيرند  سياست خارجي مورد استفاده قرار مي

   ". رژيم ايران تغيير كندچه كسي برنده انتخابات شود، بايد 
.  شكست بخورد، كيسينجر خواستار حمله به ايران است "سبز"بنابراين اگر كودتاي 

حيوانات ابله "زيادي از  ، به اين امر كه چه تعداد)كيسينجر(او :نويسد فري پرس مي امريكن
  .توجه بوده است فرستند، بي را وي و يارانش در بيلدربرگ، به سوي مرگ مي "خاموش
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  سخنان هيالري كيلينتون
سازي آنالين معترضان  هماهنگ«در حالي از  هيالري كلينتون وزير امور خارجه آمريكا 

جمهور آمريكا  آورد كه پيش از اين رئيس صحبت به ميان مي» نتايج انتخابات در ايران
. منكر هرگونه دخالت در امور داخلي به ويژه در وقايع پس از انتخابات شده بود 

  . كنند گاليه مي شوند،  هاي داخلي نيز از اينكه مورد حمايت بيگانه خوانده  يانجر
نگاري  يا همان موزه خبر و روزنامه)   Newseum(» نيوزيم«سخنان كلينتون در 

براي  واشنگتن درباره آزادي اينترنت و تأكيد وي بر حمايت وزارت خارجه آمريكا 
كنند؛  فعاليت مي اي مخالف سلطه كاخ سفيد، هايي كه عليه كشوره سايت آزادسازي وب

طرحي كه رهبر انقالب به  . دارد براي براندازي نرم در ايران بر مي پرده از نقش آمريكا  
درستي در بيانات خود در جمع دانشجويان و نخبگان علمي كشور در چهارم 

كشور در شهريورماه امسال به آن اشاره كردند و در ديدار جمع كثيري از بسيجيان 
اندازي اين  به تبيين ابعاد آن و نقش كشورهاي خارجي در راه چهارم آذر همين سال، 

مواجهه استكبار با نظام «: ايشان در سخنان خود تصريح كردند . جنگ پرداختند
در آن مواجهه،  . ديگر از نوع مواجهه دهه اول انقالب نيست جمهورى اسالمى، 

... كودتا بود مواجهه سخت بود؛ ايجاد جنگ بود،  . زورآزمايى كردند؛ شكست خوردند 
شكست خوردند؛ پس  جنگ تحميلى را به راه انداختند كه هشت سال به طول انجاميد، 

آن چيزى است  اولويت،   ... يعنى احتمالش ضعيف است ها نخواهند رفت،  دنبال اين راه
به وسيله  رهاى فرهنگى، گويند جنگ نرم؛ يعنى جنگ به وسيله ابزا كه امروز به آن مي

اى كه امروز وجود  پراكنى؛ با ابزارهاى پيشرفته به وسيله شايعه به وسيله دروغ،  نفوذ، 
امروز  سال قبل نبود،  30سال قبل و  15سال قبل و  10اى كه  ابزارهاى ارتباطى دارد، 

  ».گسترش پيدا كرده
پيشبرد اهداف خود براي  درست پس از همين سخنان بود كه سردمداران آمريكا 

هايي  منكر هرگونه دخالت در امور داخلي ايران شدند و باراك اوباما طي صحبت
ضمن حمايت از اغتشاشگران، پاي خود و دولت متبوعش را از قضاياي ايران كنار  دوگانه، 

كشيد و حتي به دولت ايران نيز پيشنهاد مذاكره براي پايان دادن به موارد مورد اختالف را 
سران  گيري از همين سخنان نسبت به انتساب  برخي از جريانات داخلي نيز با بهره  !داد

   . هاي فعال آمريكايي در عرصه براندازي اعتراض كردند جريان فتنه به سازمان
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  خريد توئيتر توسط دولت آمريكا
 كرد كه دولت   پرس تأكيد همزمان با بروز اغتشاشات در ايران يكي از تحليلگران فرانس

از توئيتر به عنوان  هاي آمريكا در ايران،  اوباما براي سرپوش گذاشتن بر روي دخالت
  . كند سالحي بزرگ عليه ايران استفاده مي

ها قدمت  هاي اجتماعي توسط دموكرات روش استفاده از تأسيس و توسعه شبكه
دريافت اعانه  بيل كلينتون براي آمريكا،  2000تا جايي كه در انتخابات سال  . زيادي دارد

ها ساخت و تا آن تاريخ  سايتي براي ال گور نامزد دموكرات وب) قانوني و غيرقانوني(
عين همين سياست را اوباما با افتتاح  . ها را از طريق اينترنت دريافت نمود بيشترين اعانه
در انتخابات رياست جمهوري آمريكا انجام ) my. barackobama. com(سايت خود 
. ها است هاي اجتماعي به دارودسته دموكرات انگر زير نفوذ بودن شبكهداد كه نش

هاي حزبي از  سازي اذهان عمومي با سياست سايت و همراه دريافت پول از طريق وب 
ها براي تحت اختيار گرفتن  ترين اهداف دموكرات هاي اجتماعي از مهم طريق شبكه

ي هيالري كلينتون در قبال توئيتر و هاي مارپيچ افكار عمومي در آمريكا بوده كه حركت
  . ها، صحتي بر اين ادعا است هاي پيدا و پنهان آنها به اين نوع شبكه كمك

اي سياسي به صاحبان توئيتر از آنها خواست  هيالري كلينتون با تأييد بر دادن بيعانه
ف كرده هاي به ظاهر تعميراتي خود را متوق فعاليت تا در بحران پس از انتخابات ايران، 

اما  . به مخالفان دولت ايران كمك نمايند و با رونق دادن تكنيكي بيشتر به سايت، 
واقعيت اين است كه توئيتر به دليل بحران مالي در حال ورشكستگي بود و ادامه 

ترين دوران  فعاليتش منوط به فروش آن بود اما دولت باراك اوباما در حالي كه تلخ
دست به جيب شد و براي خروج توئيتر از  گذاشت،  اقتصادي خود را پشت سر مي

هاي بالعوضي به آن اعطا كرد تا بتواند در انتخابات ايران نقش خود  ورشكستگي، وام
   . را به خوبي ايفا كند

  
  اي براي آموزش سايبري براندازي بودجه

جديد  در ماه اكتبر و در آستانه سال چراكه دولت آمريكا  اما اين پايان ماجرا نبود، 
ميليون دالري 55اي  بودجه خود به مجلس سنا،  2010ميالدي با ارائه اليحه بودجه سال 

  تصويب اين بودجه در كميته . براي جنگ نرم عليه ايران به پنتاگون اختصاص داد
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مقابله با  براي نفوذ در ايران، ) HASK( نيروهاي مسلح مجلس نمايندگان آمريكا 
آموزش  تحريك به اصطالح قربانيان سانسور در ايران،  اني، هاي ضداير فيلترينگ سايت

سازي اينترنتي براي  الكترونيكي ايرانيان مخالف نظام براي براندازي نرم و شبكه
اي و  هاي الزم رسانه ارائه آموزش اغتشاشگران بعد از انتخابات رياست جمهوري، 

در كنار اين  . صورت گرفت رساني،  ها جهت اطالع اندازي سايت كامپيوتري براي راه
هاي مالي به مؤسساتي نظير سوروس و بنياد آزادي كه  با ارائه كمك اقدامات، آمريكا 

تمام قامت خود را وارد  مشغول نفوذ و ايجاد پايگاه در ايران هستند،  NGOتحت نام 
هاي آن را در  توان يكي از جبهه جنگي كه مي . فاز جنگ نرم عليه ايران كرده است

هاي اخير  اي در ايجاد آشوب كه نقش عمده» توئيتر«و » بوك فيس«هايي نظير  يتسا
  .دنبال كرد داشتند، 

هاي فعال  بنابراين با توجه به سخنان هيالري كلينتون در خصوص حمايت از سايت
براي ادامه  در عرصه براندازي و همچنين تصويب بودجه توسط مجلس آمريكا 

ايران و همچنين نقش مؤسسات آمريكايي در براندازي در هاي براندازانه در  فعاليت
توان با قطعيت گفت كه  كه چندي پيش وزير اطالعات از آن خبر داد مي كشورمان، 

ها قبل به صدا درآمده است اما نخبگان ما هنوز  شيپور جنگ آمريكا عليه ايران از مدت
 .برند سر ميخبري كامل به   اند و در بي  ابعاد اين جنگ را درك نكرده

  شبكه ايران پراكسي
 كه در سال بودترين اقداماتي  از جمله مهم "ايران پراكسي"تاسيس شبكه موسوم به 

 IBBميليون دالر توسط سازمان سيا و تحت پوشش دفتر  50با بودجه بالغ بر  1388
  . وزارت امور خارجه آمريكا فعال گرديد

هاي اينترنتي ايران،  بكاري در سايتهاي اطالعاتي كشور، نفوذ و خرا تخليه بانك
مبارزه با فليترينگ در داخل كشور، ايجاد امنيت براي كاربران شبكه مجازي عليه 
جمهوري اسالمي، ايجاد بستر ارتباط امن تلفني و ديتا براي مصاحبه با راديو فردا، راديو 

مره هاي غربي، در ز و ساير رسانه VOAزمانه، شبكه تلويزيوني صداي آمريكا 
سازمان سيا با ايجاد اين سروس سايبري، تنها در . هاي شبكه ايران پراكسي بود ماموريت

اي  حوادث اخير با توليد و انتشار بيش از هفتاد ميليون فليتر شكن، جنگ رواني پردامنه
عناصر داخلي اين شبكه كه حقوق ماهيانه . را عليه جمهوري اسالمي سازماندهي كرد
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اند كه نرم  كردند، پس از شناسايي و دستگيري، اعتراف نموده مي قابل توجهي دريافت
هاي تخليه اطالعات خصوصي  افزارهاي فيلترشكن شبكه ايران پراكسي مجهز به قابليت

انه در حجم وسيعي براي اهداف جاسوسي مورد تأسفو خانوادگي افراد نيز بوده و م
  .استفاده قرار گرفته است

نه اخير، تالش كرد ضمن شبكه سازي گسترده در شبكه مذكور پس از وقوع فت
فضاي مجازي با انتشار اخبار خالف واقع و كذب، كاربران اينترنتي را تحت پوشش و 

هاي  همچنين كميته وكال و خبرگزاري هرانا از ديگر مجموعه. تاثير خود قرار دهد
هاي  يتمرتبط مي باشد كه در يكي از آخرين اقدامات، عناصر اين شبكه و با حما

هاي غير دولتي در ژنو شركت  برخي از كشورهاي اروپايي در نشست موسوم به سازمان
داده و در آستانه نشست پنج به عالوه يك، به ارائه آمار و اطالعات كذب، اقدام به فضا 

  . سازي رواني عليه جمهوري اسالمي نمود
با باالترين  اين شبكه از طريق برخي عوامل خود، داراي ارتباطات گسترده اي

. باشد سطوح هيئت حاكمه آمريكا است از حمايت دولت مردان آمريكا برخوردار مي
عوامل اصلي اين شبكه، اهداف خود را از طريق برخي كشورهاي غربي از جمله آمريكا 

انه با جذب و سوءاستفاده از تأسفهاي مياني و فعال مجموعه منتقل كرده و م به اليه
  .نمودند نان به عنوان عضو، بهره برداري ميكاربران ايراني از آ

  متهمان فتنه در فضاي مجازي
  :حسن و علي ب

دانشجوي اخراجي دانشگاه امير : مشهد تحصيالت: ب محل تولد.علي و حسن: نام
  تهران، مشهد: كبير، ليسانس متالوژي محل سكونت

ر، ترويج و ي ضد امنيت كشو ها تراه اندازي و مديريت ساي: ي مجرمانه ها تفعالي
اشاعه اخبار دروغ و اكاذيب، تحريك احساسات كاربران با نشر اكاذيب و اخبار 
دروغين مبني بر كشته شدن مردم، اهانت به رئيس جمهور و بسيج از طريق قرار دادن 
اخبار و مطالب توهين آميز در سايت، تغيير اخبار و نظرات مردم بنا به سليقه و تفكر 

مورد مراكز تجمع اغتشاشگران و شعارهايي كه بايد سر بدهند، خود، اطالع رساني در 
ي فيلتر شده، برنامه ريزي هدفمند در  ها تايجاد فيلتر شكن براي ورود به ساير ساي

دامين با پسوندهاي مختلف و حمايت و پشتيباني فتني و مالي آنها، دعوت به  84تهيه 
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له بخش هايي از جرايم حسن و از جم. تجمعات غير قانوني و ايجاد اغتشاش و آشوب
داشته و مديريت بزرگترين  ايهعلي ب است كه در فضاي اينترنت فعاليت گسترد

  .م در اينترنت را برعهده داشته اند.ي م ها تمجموعه از ساي
ب به ترتيب مديريت دو سايت انتخاباتي را بر عهده داشته .متهمان علي و حسن 

باشند به همراه تعداد ديگري  مييانه مشغول به فعاليت در كه در زمينه راااين دو بر. اند
به اتهام اقدام عليه   ميي انقالب اسالاز افراد توسط مركز بررسي جرائم سازمان يافته

امنيت كشور از طريق تبليغ عليه نظام و تشويش اذهان عمومي شناسايي و دستگير شده 
  .ي آنان از دسترس خارج گرديده است ها تو ساي

با نشر اكاذيب و سوء استفاده از احساسات مردم باعث ايجاد  "ب.حسن و علي"ن متهما
  :تنش و نا آرامي در جامعه شده اند كه از جمله ي آنها ميتوان به موارد زير اشاره نمود

خرداد  27چهارشنبه ....(ديشب در مشهد فرياد اهللا اكبر با صداي گلوله پيوند خورد"
  ")ثانيه 9ه و دقيق 17و  10ساعت  1388ماه 

ها اينجا قائمشهر همه خوابيدن نيروي انتظامي شهر رو زير نظر داره موبايل بعضي"  
به بن بست رسيديم طبق خبرها ديشب يه دختر شيرازي در بابل هم به . كنترل ميشه

  ")ثانيه 31دقيقه و  6و  1ساعت  1388خرداد ماه 27چهارشتبه (شهداي سبز پوش پيوست
حضور : ابات و نامه ارسالي وزير كشور به مقام عظماي واليتآمار اصلي انتخ "

بنا بر ابراز نگراني جنابعالي مبني بر نتيجه  ايهمقام معظم رهبري حضرت آيت اهللا خامن
مجموع آرا : جهت اطالع نتيجه واقعي آرا اخذ شده را به عرض ميرساند..... انتخابات

 13387104مهدي كروبي 19075623ميرحسين موسوي خامنه 42026078اخذ شده 
: امضا 38716آرا باطله 3754218محسن رضايي ميرقايد 5698417محمود احمدي نژاد

ساعت  1388خرداد ماه  26سه شنبه ) (فرج اهللا كاظمي نژاد(از طرف صادق محصولي
  ")ثانيه 50دقيقه و  51و  23

  اميد لواساني
ي كامپيوتر با گرايش فارغ التحصيل مهندس: كانادا تحصيالت: محل تولد 22: سن

  تهران: نرم افزار محل سكونت
هزار پيام 30ارسال (ارسال ايميلهاي انبوه به منظور دعوت به تجمعات غير قانوني

، تشويش و تخريب اذهان عمومي با زير سوال )اينترنتي براي تجمع در ميدان بهارستان
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كه علنا به حمايت (ي بردن انتخابات و القاء شبهه در آن، تشكيل و رهبري جنبش وبالگ
،دستكاري نمودارهاي آماري مسائل اقتصادي و فرهنگي كشور )از آشوبها پرداخته است

جهت تمسخر دولت نهم، تراكتهاي تبليغاتي تخريبي و توهيني در مورد دولت نهم، 
ارسال ايميلهاي انبوه و تاكيد بر تقلب در انتخابات از جمله بخش هايي از جرايم 

  . ل است.اميد
است در اظهارات خود به دريافت مبالغي از  ايهتهم كه داراي يك شركت رايانم

م جهت ايجاد انجام فعاليتهاي مجرمانه اعتراف نموده است نامبرده با .مسئولين ستاد م
  .صدور حكم قضايي دستگير و به بازداشتگاه منتقل شده است

  :ع.عليرضا
دانشجوي رشته مكانيك : يالتمتاهل تحص: تهران وضعيت تاهل: محل تولد 34: سن

  دانشگاه تهران
اجتماع و تباني براي بر هم زدن نظم عمومي، فعاليت تبليغي عليه جمهوري اسالمي 
ايران از طريق شركت در تجمعات غيرقانوني و ايجاد شبهه تقلب براي سلب اعتماد 
عمومي به حاكميت، اخالل در نظم عمومي از طريق بلوا و آشوب و حركات 

عارف و نيز ايجاد ترس و وحشت در جامعه از طريق تخريب، احراق اعموال غيرمت
  ع. عمومي و دولتي از جمله موارد اتهامي ع 

ع با فراخوان براي تجمع غيرقانوني در مقابل مجلس شوراي اسالمي، .متهم عليرضا 
وهين ارسال و انتشار ايميلهاي حاوي بيانيه و اطالعيه تحريك آميز، محتويات اينترنتي ت

آميز نسبت به اسالم و رهبري، تشكيل جنبش وبالگي سبز، كاريكاتورهاي تخريبي عليه 
دولت، كاريكاتورها و مطالب تمسخر آميز در مورد رياست جمهوري، نامه جعلي 
منتسب به فرماندهي نيروي زميني سپاه، تكنيك هاي تبليغاتي ياد شده را در سايت 

ع با صدور به حكم قضايي درمحل كار خود .مذكور پياده كرده است متهم عليرضا
  .دستگير و به بازداشتگاه منتقل شد

ستاد موسوي بوده  ITوي رشته مكانيك دانشگاه تهران و مسئول كميته شجوي دان
اندازي اغتشاشات،  اي و اينترنتي به منظور جريان است  و فعاليت و گسترش رسانه

با اميد لواساني براي دعوت در تجمعات  هزار ايميل 30اندازي و ارسال و همكاري  راه
 "و  "نيوز  قلم "، "ميرحسين دات كام   "، "چرا ميرحسين "غيرقانوني طراحي سايت 
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نيا به قصد تشويش اذهان عمومي و  با همكاري ابوالفضل فاتح و معتمد "سيما  قلم
ل اخبار كذب اميز و ارسا هاي تحريك زيرسوال بردن انتخابات و نيز اقدام به پخش بيانيه

  . در اينترنت از اتهامات متهم مذكور است
گويد با همكاري ستاد موسوي جنبش وبالگي را تحت نظر اين ستاد  او مي

رساني در اين ستاد  هزار آدرس اينترنتي را براي خبر 64اندازي كردم و همچنين وي  راه
هاي متعدد در  لگيري با اميد لواساني به ارسال ايمي تدارك ديده است و با ارتباط

ع رهبري جنبش وبالگي در حمايت از موسوي .ع. پرداخته راستاي ايجاد اغتشاش مي
اندازي شده بود را برعهده داشته و  كه پس از انتخابات براي هدايت اغتشاشات راه

ارسال ايميل براي اغتشاش در ميدان وليعصر و تاكيد بر تقلب در انتخابات از ديگر 
  . ضو ستاد موسوي استموارد اتهامي اين ع

  :ا. امير
  تهران: كارشناسي برق قدرت محل سكونت: تهران تحصيالت: محل تولد 32: سن

مرداد، ارائه راهكارهاي مقابله با اقدامات  28و 27،26اجراي طرح خاموشي سبز در 
دولت در خصوص طرح خاموشي سبز، ديكتاتور خواندن ملت و دولت ايران، تبليغ 

ارائه اطالعاتي در خصوص وضعيت و نحوه ي كاركرد شبكه برقي طرح خاموشي سبز، 
كشور به جهت ايجاد خاموشي، ارسال اطالعات مربوط به انرژي توليد شده 

 200ي كشور براي طرح ريزي در خصوص طرح خاموشي سبز، پرداخت  ها هنيروگا
ازمان دالر به سايت باالترين براي درج لوگوي خاموشي سبز در باالي صفحه سايت، س

بندي و طراحي تيم ها و افراد مورد نياز جهت تبليغ و ارسال طرح به تعداد زيادي 
ايميل براي جذب نيرو، ارائه نكات در خصوص عدم شناسايي توسط نيروهاي امنيتي 

  .ا است. به ديگر سوژ ها از جمله جرائم امير
. شود ميزم ايران ا در روز انتخابات در تركيه بوده و پس از انتخابات عا.متهم امير

بعد از چند روز با شدت گرفتن اغتشاشات متهم با ديدن يك آگهي در سايت 
باالترين،در زمينه اعتراض به انتخابات از طريق افزايش مصرف برق،آنرا تكميل و تبديل 

) تير 30همزمان با قيام (تير 30شب مورخ  9به طرح قطع شبكه برق راس ساعت 
وقتي . كند ميطريق ايميل به سايتها و افراد مختلف ارسال  كند و جزئيات آن را از مي

آورد متهم با پرينت پيك مصرف  ميطرح پيشنهادي تاثيري در شبكه برق به وجود ن
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برق و بررسي آن نواقص طرحش را رفع و آن را تبديل به شبكه ي خاموشي سبز 
بليغ طرحش ب در سايت باالترين شروع به ت.كند سپس از طريق شخصي به نام خ مي
كند و با برقراري ارتباط اينترنتي با افراد عالقه مند اقدام به سازماندهي گروهي به نام  مي

  .كند ميهسته فني خاموشي سبز 
نفر بوده كه هر كدام وظيفه خاص خود را به عهده داشته  10اين هسته متشكل از 

بز، پيشنهاد داده متهم به عنوان مسئول هسته فني خاموشي س بر اساس اين طرح،. اند
مرداد با اجراي طرحي موجب افزايش ناگهاني مصرف  28و  27،26بود كه در روزهاي

برق در سراسر كشور شوند كه نتيجه آن ايجاد اختالل در سيستم توزيع شبكه برق 
بر اساس اين طرح كه موارد آزمايشي آن در كشور اجرا شد به دليل . كشور گرديد

ي برقي شهروندان آسيب ديد  ها همده، شمار زيادي از دستگانواسانات برقي به وجود آ
از آنها ميخواهد تا    khsabz.orgمتهم همچنين در ايميلهاي ديگرش به طراحان سايت 

چرا كه به زعم خودش . عكس ميرحسين موسوي را از لوگوي وبالگ حذف كنند
ك همه مخالفان مشكل اصلي آنها نظام است و براي مخالفت با نظام و اجراي طرح، كم

تا بتوانند حركت منسجمي را براي سيستم مديريت شهري دولتي در جهت . نياز است
  ايجاد نارضايتي مردمي به وجود آورند

نامبرده بر اساس حكم قضايي توسط نيروهاي مركز بررسي جرائم سازمان يافته در 
  دستگير و به بازداشتگاه منتقل شده است 17/5/88تاريخ 

  بخشمحمد رضا نور
اتهام اقدام عليه امنيت كشور  ،فرزند حسن عضو شوراي مركزي سايت جمهوريت

جمهوري دهم و فعاليت  و از طريق حضور در اغتشاشات بعد از انتخابات رياست
تبليغي عليه نظام و تشويش اذهان عمومي از طريق نشر اكاذيب و توهين به مسئوالن 

  جمهوري اسالمي 
د گفت كه سايت جمهوريت متعلق به مهدي هاشمي و او دردادگاه در دفاع از خو

  . هاي حامي ميرحسين موسوي بود شد و از سايت توسط حمزه كرمي اداره مي
به عنوان پيمانكاري در بخش پژوهش و آموزش با دانشگاه  84از سال : وي افزود

ي همكاري خود را در حوزه رسانه با آقاي كرم 88آزاد اسالمي همكاري دارم و از سال 
پاييز سال گذشته آقاي كرمي : اي متهم به براندازي نرم گفت اين فعال رسانه. آغاز كردم
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نژاد دارد  ي كه با دولت احمدييها به من گفت كه آقاي مهدي هاشمي به دليل چالش
جمهوري  هاي انتخاباتي خود را آغاز كند تا از اين طريق مانع از رياست خواهد فعاليت مي

  . اي بود رسانه هاي هاي انتخاباتي فعاليت بته بخشي از اين فعاليتمجدد وي شود كه ال
آلود بود و كانديداي اين  وي توضيح داد كه در آن زمان فضاي اصالحات غبار

اندازي شود و از ابتدا هم طرف حساب آقاي  جريان مشخص نبود و قرار شد سايتي راه
هاي كالن آن نقش  سياستمهدي هاشمي بود كه از تعيين اسم سايت تا مشخص كردن 

امتياز و آقاي كرمي مديرمسئول سايت  اي وي صاحب داشت و در تعريف شناسه رسانه
  . كرد هاي مهدي را در سايت جمهوريت اعالم مي بود كه ديدگاه

پيمانكار كه من هم  12هاي سايت قراردادهاي با  براي تامين هزينه: وي ادامه داد
ن طريق دانشگاه آزاد اسالمي بر خالف وظايف ذاتي جزء آنها بودم بسته شد و از اي

روز گفته شد كه بين 15خود وارد كار سياسي و انتخاباتي شد ولي بعد از گذشت 
با وجود : وي اضافه كرد. مديران سايت و مسئوالن دانشگاه اختالف نظر به وجود آمد

د قراردادهاي اختالف بين مديريت سايت جمهوريت و دانشگاه آزاد اسالمي اما گفته ش
ها تغيير كرده و از اين  كه با پيمانكاران منعقد شده پابرجا است و فقط منبع تامين هزينه

عضو شوراي سردبيري  . پردازد  پس هزينه سايت را شخص مهدي هاشمي مي
جمهوريت با تقسيم مطالب اين سايت به دو بخش سلبي و ايجابي از تخريب دولت 

عنوان اولويت كار سلبي و از حمايت از محمد خاتمي و هاي مختلف به  نهم به بهانه
بعد از مدتي طرح يا خاتمي يا موسوي و در نهايت حمايت از كانديداتوري موسوي به 

  . عنوان اولويت كار ايجابي سايت متبوعش ياد كرد
آقاي مهدي هاشمي تاكيد داشت براي آنكه سايت جمهوريت هر : گفت "نوربخش"

گذار  فكار عمومي جايگاه خود را پيدا كند و به منبع خبري اثرچه سريعتر در ميان ا
مبدل شود تاكيد داشت از مطالب جنجالي استفاده شود و منبع خبر و مستندات براي 

سازي و  بر همين اساس سايت جمهوريت به خبر: وي اضافه كرد. وي اهميت نداشت
كه بخشي از اين شايعات انتشار شايعات تحت عنوان اخبار شنيده از منابع روي آورد 

توسط مهدي هاشمي و بخش ديگري از آن توسط آقاي كرمي كه مدعي بود آنها را از 
  . گرفت گيرد در اختيار ما قرار مي دوستانش در نهادهاي حكومتي مي
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نژاد  دادن دولت احمدي اين عضو شوراي سردبيري سايت جمهوريت ناكارآمد نشان
اخبار و   گيري جهت: عنوان كرد و توضيح دادهاي كاري سايت متبوعش  از سرفصل

شد مبتني بر زير سوال بردن كاركرد دولت بود  هاي كه در جمهوريت منتشر مي مصاحبه
كرديم آمارهاي دولت را دروغ جلوه دهيم و از اين طريق  سازي تالش مي با آمار
در كميته  در ماه پاياني منتج به انتخابات كه مهدي هاشمي ". كرديم نمايي مي سياه

صيانت از آراء عضويت يافت آقاي كرمي عمال اداره سايت را برعهده گرفت و بحث 
هاي  پيروزي قطعي موسوي در انتخابات را مطرح كرد و در همين زمينه نظرسنجي

   ". شد غيرمستندي نيز منتشر مي
القاء تقلب در انتخابات از اين طريق : عضو شوراي مركزي سايت جمهوريت گفت

گرفت كه يا موسوي برنده انتخابات است و يا در انتخابات تقلب شده و  ميصورت 
حتي در آن : افزود او. طلبان پيروز هستند اگر اين فرايند با سالمت برگزار شود اصالح

زمان مشخصا از انتشار چند گفتگو با حاميان دولت كه معتقدند بودند محمود 
گفت اين افراد  و آقاي كرمي به ما مي نژاد پيروز انتخابات است جلوگيري شد احمدي

در ابتداي همكاري با سايت : وي ادامه داد. كند  زمينه انجام تقلب را فراهم مي
جمهوريت اين ذهنيت وجود داشت كه اين سايت انتخاباتي است ولي رفته رفته متوجه 

تر از خط تخريب دولت است و  هاي مهدي هاشمي وسيع شديم استراتژي و سوژه
هاي ضد انقالب  ما از دولت به نظام تغيير يافت و بين اين سايت و رسانهسيبل 

  . همسويي ايجاد شد
هاي منتهي به  در هفته: عضو شوراي سردبيري سايت جمهوريت اظهار داشت

اي دوم خردادي برگزار شد و پيشنهاد شد به دليل  انتخابات جلساتي بين فعاالن رسانه
نامه منتشر  ها در قالب شب فكار عمومي مطالب سايتها در ا عدم پايگاه مناسب سايت

نامه موج را تهيه كرد و با نظر آقايان  مسعود باستاني بالفاصله شب: وي افزود. شود
هزار  مقيسه و كرمي قرار شد يك ميليون نسخه از آن منتشر شود اما در نهايت دويست

دانشگاه آزاد تقبل كرد  نخسه آن با هزينه سه ونيم ميليون توماني كه يكي از مديران
  . توزيع شد 88هاي ستاد  منتشر و توسط بچه
هاي سياسي  اي متهم به براندازي نرم با تاكيد بر اينكه فضاي سايت اين فعال رسانه

آلود است و امكان تشخيص اخبار درست از كذب براي كاربران معمولي وجود  غبار
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هاي وابسته به جريان ضد  انهگاهي اوقات يك خبر از سوي رس: ندارد اظهار داشت
شود و در سطح گسترده در داخل كشور از  انقالب خارج از كشور شاخ و برگ داده مي

شود و تصحيح افكار عمومي نسبت به اينگونه  طريق پيامك كوتاه،تلفن همراه منتشر مي
  . اخبار خيلي سخت است كه به نظرم بايد اين مساله مورد توجه جدي قرار گيرد
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  فصل بيستم
  
  

  فتنه گران خارج نشين
در كنار ستاد جنگ رواني فتنه گران در داخل كشور، ستاد خارج نشين اين جريان نيز 

اعضاي اصلي اين . ي تبليغي و تخريبي خود را با شدت مضاف آغاز نمود ها تفعالي
نه اي دادند كه در اين سالها هر يك به بهاستاد را اغلب فراريان واداده اي تشكيل مي

دچار انحراف شده و از صفوف ملت جدا گشته و پناهندگي به بيگانگان را انتخاب 
هاي مختلف آنها را در ها و عقدهدر مجموع اين جمع نامتجانس كه كينه. نموده بودند

توان در پنج بخش زير تقسيم  صف واحدي ضديت با نظام اسالمي كشانده است را مي
  :بندي نمود

سكوالر كه با حاكميت ديني و حكومت اسالمي تعارض  جمعي از روشنفكران .1
  .خوانند اي پارادوكسيكال مي بنيادي داشته و جمهوري اسالمي را انديشه

اي كه صحنه گردان عرصه  نگاران مطبوعات زنجيره قلم بدستان و روزنامه .2
  . در دوران حاكميت دولت دوم خرداد بودند "التانيزم مطبوعاتيرشا"

افراطي جنبش دانشجويي كه ايجاد اغتشاش و بلوا در  هاي جمعي از چهره .3
تير  18دانشگاهها در بعد از دوم خرداد و خلق حوادث تلخي چون ماجراي 

هاي خرم آباد، نقش داشته و ايجاد انحراف و استحاله در  ، درگيري1378سال 
  .بخشي از جنبش دانشجويي را در اين دوران بر عهده داشتند

كه هنر  "كيش شخصيت"ده از ملت و داراي ويژگي بخشي از هنرمندان بري .4
خود را در خدمت نظام سلطه و در ضديت با حكومت ديني قرار داده و اسالم 
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شان در حوزه  ي انحرافي ها هو انقالب را بزرگترين مانع در برابر ترويج انديش
دانند و به اين بهانه به صف مخالفين  مي هنر مبتذل و گسترش اباحي گري 

  .اند پيوسته
طلبان، معاندين و ضدانقالبيون باسابقه، اعضاي گروهك منافقين و  سلطنت .5

 ديگر گروهكهاي ضدانقالب 
به غير از جريان پنجم، كه سابقه سه دهه مقابله با انقالب اسالمي را در پرونده 
دارند و برخي از آنها دستان ناپاك آلوده به خون جوانان وطن را در آستين دارند، 

گروه اول، اغلب كساني هستند كه نام و نشان ناچيز خود را نيز از  4شاخص  ي ها هچهر
انقالب اسالمي وام دارند و اين روزها نمك خورده و نمكدان شكسته، قلم و زبان 

  . اند ناتوان خود را در خدمت تهاجم به انقالب اسالمي قرار داده
مي زبان گشوده اند با صراحت اين افراد كه با پناه يافتن در دامن دشمنان انقالب اسال

بيشتري از سران كودتاگر داخل نشين، به ابراز باورها و عقايد پركينه خود پرداخته  لهجه
به . اند و اهداف پشت پرده كودتاگران را در اين ايام برمال كرده  ها هو حتي خواست

قالب خردادماه فرصت تاريخي براي ان 22عبارتي بهتر حوادث اتفاق افتاده بعد از 
ماهيت حقيقي خود را نشان  "پناهندگان به بيگانه"و  "فراريان واداده"اسالمي بود تا اين 

  .داده و ملت بصير ايران اسالمي چهره واقعي اين منافقين جديد را به خوبي بشناسند
سخنان و مواضع اعالم شده دوستان و همپيمانان ديروز و امروز سران داخلي 

گردد كه اينها در تمامي روزهاي قبل و بعد از انتخابات  اد ميكودتاي سبز، در حالي اير
از حاميان اصلي سران شكست خورده انتخابات دهم بوده و حتي در بيانيه و سخنان 

همچنين برخي از اين افراد . رسمي خود از كانديداي مشخصي حمايت كرده بودند
هم از اين دو نفر  عضو رسمي ستاد انتخاباتي موسوي و كروبي بوده و احكام رسمي

  .براي فعاليت انتخاباتي دريافت نموده اند
گاه  ديگر اينكه اعالم مواضع ضدانقالبي اين افراد در اين روزها، هيچ تأملنكته قابل 

توسط موسوي، كروبي و خاتمي مورد نفي و نقد قرار نگرفته و با اين نگاه تا قبل از 
ده توسط اين تيم خارج نشين كودتاگران توان مواضع اعالم ش برائت از اين سخنان، مي

را به حساب سران داخل نشين كودتاي سبز از جمله  موسوي و كروبي و خاتمي 
به عبارتي بهتر شرايط افكارعمومي كشور و صفوف به همه پيوسته ملت و . نوشت
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قوانين نظام جمهوري اسالمي اجازه چنين اظهار نظرات صريحي را به سران كودتاگر 
دهد و شاخه خارج نشين اين جريان در پناه حاشيه امن ايجاد شده  نميسبز پوش 

  .كنند توسط كشورهاي غربي از زبان خود، سخنان سران داخلي كودتا را فرياد مي
اين افراد در حوادث پس از انتخابات از تمامي ابزارهاي موجود براي تهاجم 

اند كه در صدر فهرست  هاي همه جانبه عليه جمهوري اسالمي بهره جست رسانه-سياسي
  :خورد اقدامات فتنه گران خارج نشين در يك سال نبرد نرم موارد زير به چشم مي

، راديو VOAفارسي،  B.B.Cهاي صهيونيستي چون  هاي شبكه حضور در برنامه .1
  ، ...آزادي و 

ي اجتماعي  ها ههايي شخصي، سايتهاي سياسي و شبك قلم فرسايي در وبالگ .2
شود همچون سايت گويا نيوز،  يرون كشور هدايت مياينترنتي كه از ب

  ...سي، روزآنالين، يوتيوب، فيس بوك و .بي.بي
بيانيه نويسي، نامه نگاري و قلم فرسايي و راه اندازي كمپين عليه انقالب  .3

  ي مختلف ها هاسالمي به بهان
ها در  تالش براي بسيج نمودن ضدانقالب با راه اندازي تجمعات و گردهمايي .4

هاي پرداختي  با هزينه... ي جمهوري اسالمي، سازمان ملل و  ها هر سفارتخانبراب
ي غربي و افزايش  ها هها و با هدف توليد سوژه براي رسان توسط صهيونيست

  المللي بر جمهوري اسالمي  فشار بين
حضور در مراكز سياسي بيگانگان از جمله مجالس و پارلمانهاي كشورهاي  .5

  حكوميت جمهوري اسالميغربي و ايراد سخن در م
توان  ان را در موارد زير ميـن جريـاي تبليغاتي ايـم محورهـر اهـويي ديگـاز س

  :فهرست نمود
  حمله به جايگاه رهبري نظام اسالمي و واليت مطلقه فقيه .1
 هجمه به حاكميت ديني و حكومت اسالمي .2
  حمله به نظام مقدس جمهوري و متهم ساختن آن به ناپاكي و ناكارآمدي .3
زير سوال بردن نهادهاي قانوني نظام اسالمي از جمله شوراي نگهبان، وزارت  .4

 ...كشور، قوه قضائيه، نيروي انتظامي، وزارت اطالعات، سپاه و بسيج و 

  "تقلب در انتخابات"تكرار دروغ بزرگ  .5
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 هدايت، آموزش و تشويق اغتشاشگران براي ايجاد ناامني و آشوب .6
 واداران داخلي به نافرماني مدنيهدايت، آموزش و تشويق اندك ه .7
هاي ملت حزب اللهي حاضر  ي و تودهـام اسالمـظـان نـزرگـت بـك حرمـهت .8

 در صحنه
در راس همه محورهاي تخريبي اين جريان، تهاجم همه جانبه به جايگاه رهبري و 
واليت مطلقه فقيه اشاره نمود كه از عداوت و كينه دشمنان انقالب اسالمي نسبت به 

در فهرست اسامي اين افراد وابسته و معلوم . كن ركين نظام اسالمي حكايت دارداين ر
اكبر گنجي، محسن سازگارا، عطاهللا : توان نامهاي زير را مشاهده نمود الحال مي

مهاجراني، محسن كديور، عبدالكريم سروش، علي افشاري، سعيد رضوي فقيه، محسن 
شيرين عبادي، حسين بشيريه،  مخملباف، محمدرضا شجريان، فاطمه حقيقت جو،

حسن يوسفي اشكوري، موسوي خوئيني ها، عبدالعلي بازرگان، مصطفي رخ صفت، 
  ....اكبر اكبرين و  مجيد محمدي، مهرانگيز كار، ابراهيم نبوي، مهدي سحرخيز، علي

ي شاخص اين جريان  ها هدر ادامه به اعالم مواضع و رفتار سياسي برخي از چهر
  .تا ابعاد و زواياي مواضع ضدانقالبي آنها بيش از پيش مشخص گردد اشاره مي نمائيم

  كارانه وطن فروشان پناهنده به غرب اظهار نظرات خيانت
توان  محور عمده مي 8اظهارات و سخن پراكني هاي خارج نشينان كودتاگر را در قالب 

    هايي از آن ارائه مي گردد بررسي نمود كه نمونه
  نظام اسالمي و واليت مطلقه فقيهحمله به جايگاه رهبري  .1

آقاي «: موهن خطاب به رهبر معظم انقالب اسالمي نوشت ايهعبدالكريم سروش نام
خواهم به شما بگويم دفتر ايام ورق خورده است و بخت از نظام برگشته  ، مي!خامنه اي

كشف . از بام تاريخ افتاده است شآبرويش به يغما رفته است و طشت رسوائي ،است
. خدا هم از شما رو گردان شده و ستاريت خود را باز گرفته است. ت شده استعور

آه . آن دليري ها كه در كنج خلوت و در پرده تزوير مي كرديد فاش شده است
جگرسوختگان و جان باختگان و دهان دوختگان كارگر افتاده است و دامان و گريبان 

. به روي شما بسته شده استخائفم كه بگويم باب توبه هم . شما را سوخته است
ايران سبز . شريعت هم از شما شفاعت نخواهد كرد كه مشروعيت از شما گريخته است
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سبزي وسپيدي  اين جنبش به عنايت و . از اين پس ديگر آن ايران سياه و ويران نيست
خاك و آب و آتش و ابر و باد و مه . اجابت الهي بر سياهي جور شما پيشي گرفته است

  1».يد و فلك در كارند تا به فرمان خدا بر عليه شما بشورندو خورش
  ! آقاي خامنه اي«: سروش

  ز گنج خانه شده خيمه بر خراب زده/ كه اين كند كه تو كردي به ضعف همت و راي؟
  كه خفته اي تو در آغوش بخت خوابزده/وصال دولت بيدار ترسمت ندهند

. كي اند و من از شما متشكرمدر اين قحط سال فضيلت و عدالت همه از شما شا
دارم و بسيار . نه اينكه شكايتي نداشته باشم ".زان يار دلنوازم شكري است با شكايت"

گوشهاي شما  چندان از ستايش و نوازش . دارم اما آنها را با خدا در ميان نهاده ام
ولي من از شما . مداحان پر و سنگين شده است كه جايي براي صداي شاكيان ندارد

باور . و آبروي آن به يغما رفت "حرمت نظام هتك شد"شما گفتيد كه . سيار متشكرمب
آفرين بر شما كه . كنيد كه در تمام عمر خود خبري بدين خوشي  از كسي نشنيده بودم

  2».نكبت و ذلت استبداد ديني را اذعان و اعالم كرديد
اسالمي  ياس ارزشهاما مي خواهيم كشورمان به شيوه دمكراتيك بر اس«: محسن كديور

خواهد بود كه اثري از واليت  1358الگوي ما پيش نويس قانون اساسي سال . اداره شود
به نظر من دوران واليت فقيه هم به لحاظ عملي و هم نظري به پايان . فقيه در آن نبود

  3».واليت فقيه نه به لحاظ تئوريك و نه به لحاظ پراتيك قابل دفاع نيست. رسيده است
در اين روزهايي كه گذاشت شاهد شتابزدگي مقام محترم رهبري در سه «: رانيمهاج

خرداد ماه، و اعالم جشن پيروزي احمدي  23صدور بيانيه، در روز : اول: مرحله بوديم
گويي ايشان توجه نداشتند كه آن موج جمعيت شگفت . نژاد در ميان بهت ملت ايران

تهديد مردم و تفسير حضور مردم : دوم. بماند انگيز آمد تا احمدي نژاد برود نه اين كه
ايشان از ياد برده بودند كه چنين زورآزمايي را قانون اساسي به . به زور آزمايي خياباني

شتابزدگي : سوم. شناسد و در همه جاي جهان وسيله اعالم نظر مردم است ميرسميت 
  »و نشان دادن مشت آهنين و شليك گلوله.در سركوب مردم

                                                 
  .18/6/88، سايت دكتر سروش، "جشن زوال استبداد ديني"عبدالكريم سروش،  1
  .18/6/88، سايت دكتر سروش، "جشن زوال استبداد ديني"عبدالكريم سروش،  2
  . 30/6/88، سايت كديور، "خطبه هاي نماز عيد فطر"محسن كديور،  3
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  حاكميت ديني و حكومت اسالميهجمه به  .2
يكي اينكه . تواند بنا شود شايد بتوان گفت حكومت ديني به دو دليل نمي«: سروش

توانيد ايمان و عشق بسازيد و دوم اينكه اساس حكومت ديني بر تكليف  با قدرت نمي
  1».اين نكته خيلي مهمي است. بنا شده در حالي كه روزگار ما روزگار حق مداري است

اختن آن به ناپاكي، ـم سـالمي و متهـهوري اسـدس جمـبه نظام مقحمله  .3
  ناكارآمدي و استبداد

. ما زوال استبداد ديني را جشن خواهيم گرفت. ما نسل كامكاري هستيم«: سروش
  2».اي اخالقي و حكومتي فراديني طالع تابناك مردم سبز ماست جامعه

سرمايه . وم نيستهيچ چيز مهيب تر از زخمي كردن غرور يك ق«: سروش
شرمي ازين بيشتر  پليدي و بي. اعتمادشان را ستاندن وآب دهان برويشان افكندن

كنند اما اهانت مكرر به عزت وكرامت شان  آدميان دزدي و دغلي را تحمل مي. شود نمي
اينك روح مجروح و غرور رنجور ايرانيان بجوش آمده است وتا ننگ آن . را هرگز

ا غاصبان بدست عدالت سپرده نشوند التهابشان فرو خيانت زدوده نشود و ت
  3».نشيند نمي

در جنبش سبز ملت ايران قرار است نهال آزادي كه در زمان رهبري «: محسن كديور
آيت اهللا خامنه اي خشكيده است، دوباره سبز شود؛ عدالت سياسي و اقتصادي و 

ت، احيا شود؛ بجاي قضائي كه چند دهه است با تبعيض و ستم زير پاگذاشته شده اس
اسالمِ سياه قساوت و خشونت و بي رحمي كه در زبان و عمل نمايندگان ولي فقيه 
مشاهده كرده ايم، اسالم رحماني، منطقي و دموكراتيك پايه ارزشهاي مومنان باشد؛ به 
جاي فقيه ساالري و حق ويژه اقليتي با توهم انتصاب از جانب امام زمان و با اختياراتي 

مردم ساالري با رعايت انتخاب شهروندان و مقيد بودن كليه مقامات به حدود مطلقه، 
  4».قانوني مالك و معيار باشد

چگونه جامعه را اداره كرده ايد؟ اينكه بگوييم باالترين آمار فروش «: محسن كديور
كُليه به دليل فقر و نداري در كشور ماست، براي شما افتخاراست؟ اينكه بگوييم 

                                                 
  .25/4/88، سايت دكتر سروش، "عبدالكريم سروش در لندن، روح پوپر بر فراز تهران" 1
  .18/6/88، سايت دكتر سروش، "جشن زوال استبداد ديني"عبدالكريم سروش،  2
  .1388، سايت دكتر سروش، خرداد "روح مجروح و غرور رنجور "عبدالكريم سروش،  3
  .13/5/88، سايت كديور، "ضرار تنفيذ در مسجد"محسن كديور،  4
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ندان روزنامه نگاران در جهان ايران است، براي شما افتخاراست؟ بي شك، بزرگترين ز
بسياري از اموري كه در ايران صورت مي گيرد، به بهانه پياده كردن موازين شرعي 

مي پندارند خوب . مي پندارند درست عمل مي كنند. است، به بهانه دفاع از اسالم است
در حالي كه . خدا مامور اقامه دين شده اندمي پندارند از جانب . و شرعي عمل مي كنند

  1».آن چيزي كه در ايران دارد اتفاق مي افتد مساله ديگري است
زير سوال بردن نهادهاي قانوني نظام اسالمي از جمله شوراي نگهبان، وزارت  .4

  ...كشور، قوه قضائيه، نيروي انتظامي، وزارت اطالعات، سپاه و بسيج و 
م ايران وزارت كشور، شوراي نگهبان، مقام رهبري و اكثريت مرد«: محسن كديور

قواي امنيتي، انتظامي و شبه نظامي تحت امر ايشان، قوه قضائيه و اكثر راه يافتگان به 
مجلس شوراي اسالمي را دست اندركار خيانت در امانت ملي و ناصالح براي اداره 

هبري را غاصب كشور و فاقد عدالت و صداقت مي شناسند و رئيس جمهور منصوب ر
اگر بخواهيم با الفباي آيت اهللا خامنه اي سخن . و نامشروع و غيرقانوني مي دانند

حكم رياست جمهوري محمود احمدي نژاد در : بگوئيم، زبان حال ملت ايران اين است
  2».مسجد ضرار تنفيذ شد

  زير سوال بردن انتخابات .5
براي انتخابات ايران اين بود كه از نظر اقتدارگرايان بهترين شكل «: عطااله مهاجراني

هر چه فضا گرمتر و پر رونق تر . جمعيت عظيمي در آن شركت كنند، هر چه بيشتر بهتر
انگار ... بهتر، اما از اين انتخابات بايد آقاي احمدي نژاد حاصل شود نه هيچ فرد ديگري

  3».مردم زينت اند و وسيله مشروعيت بخشيدن گه گاهي به حكومت آقايان
ما ايرانيان همانطوركه مردم داخل كشور گفتند ما هم به همراه آنها «: ر گنجياكب

نژاد رئيس جمهور ايران نيست و ما او را به رسميت  گوييم كه اين آقاي احمدي مي
شناسيم و خواست مردم ايران اين است كه اين آدم را به جايي كه بيانيه حقوق بشر  نمي

                                                 
  .13/5/88، سايت كديور، "تنفيذ در مسجد ضرار"محسن كديور،  1
  . 13/5/88، سايت كديور، "جد ضرارتنفيذ در مس"محسن كديور،  2
  . 1388، سايت دكتر سروش، تيرماه "گفتگوي بي بي سي با عبدالكريم سروش و  عطاءاهللا مهاجراني" 3
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اين يك خواست سياسي است، كه ما داريم به جهان . جهاني را انتشار داده، راه ندهند
  1» .كنيم دهيم كه ما چگونه فكر مي نشان مي

  هدايت، آموزش و تشويق اغتشاشگران براي ايجاد ناامني و آشوب .6
  اطالعيه سازگارا و مخملباف درباره مراسم پنجشنبه چهلم شهدا«

  .ش سبزايران استروز پنجشنبه هشتم مرداد ماه، روزبزرگداشت تمام شهداي جنب
وند و شامگاهان به ر ميعزاداران ازصبحگاهان براي نثار گل به مزارشهدا  .1

آدرس ومشخصات . ( منازل ايشان جهت عرض تسليت مراجعه مي كنند
  .)شهدايي كه تا كنون دريافت كرده ايم درذيل اين اطالعيه آمده است

ظهر در درتهران عزاداران شهدا به صورت ميليوني ازساعت شش بعداز .2
حضور مي يابند تا ) واقع دربزرگراه رسالت(مصالي بزرگ تهران 

دركناريكديگر با سكوتي سرشار از فرياد، وروشن كردن شمع پس ازتاريكي 
 .هوا، به اداي احترام شهدا بپردازند

 .علماي قم نيز درمراسم حضورخواهند يافت رئيس جمهور منتخب مردم و
زاين مراسم آرام، انساني و اسالمي جلوگيري درصورتي كه سركوبگران بخواهند ا

نمايند، مردم مثل هميشه درگير نشده، دركمال آرامش به طرف خيابان ولي 
  .وند و ازجلوي پارك ملت دردوجهت شمال وجنوب گرد هم خواهند آمدر ميعصر

نشاني محل تجمعات كه توسط . دشو ميدرشهرستان ها نيزمراسم مشابهي برگزار .3
 .ازشهرها تعيين شده، درذيل همين اطالعيه درج شده است فعالين پاره اي

درصورت اشغال مراكزيادشده توسط سركوبگران، عزاداران در جاي ديگري كه 
بديهي است غيرازاين پانزده . فعالين هرشهردرنظرگرفته اند حضور خواهند يافت

 د كهشو ميشهردربسياري شهرها وروستاهاي ديگركشورهم مراسم مشابهي برگزار
  .سدر مينشاني آن تجمعات نيزتوسط فعالين هرمنطقه به آگاهي اهالي 

  2»هفتم مرداد هشتاد و هشت -محسن مخملباف  -محسن سازگارا
  هشدار به خبرنگاران خارجي و همينطور خبررسانان جنبش سبز«

                                                 
، سايت اكبر گنجي، "نژاد وجود دارد راه قانوني براي به رسميت نشناختن احمدي: ردامصاحبه با راديوف " -  1

  .1388مرداد ماه 
  .، سايت محسن سازگارا"1388مرداد  17متن پياده شده روز شنبه : گفتگوهاي روزانه "محسن سازگارا،  -  2
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طبق اطالعات واصله از ايران قرار است خبرنگاران خارجي به صورت كنترل شده،  
هاي محدودي كه نيروهاي استبداد شعار مي دهند، اجازه فيلمبرداري  تنها در مكان

  . داشته باشند تا به دنيا اعالم كنند كه احمدي نژاد بر اوضاع مسلط شده است
براي مقابله با اين طرح كودتاچيان الزم است هر چه سريعتر اخبار و تصاوير جنبش 

ل به خبرگزاري هاي دنيا ارساسبز از طريق مردمي كه خود خبرنگاران جنبش سبزند، 
  .شود تا مانع از دروغ بزرگ روز قدس باشيم

  .ي بزرگ سبز ها هرنگ سبز و در صورت امكان پارچ: نماد فردا
  ".نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران": شعار فردا

  1»1388شهريور  26 -محسن مخملباف  -محسن سازگارا 
  خلي به نافرماني مدنيهدايت، آموزش و تشويق اندك هواداران دا .7

در قسمت فلج سازي انواع واقسام روش ها كه همونجور كه «: محسن سازگارا
ونند ت ميعرض كردم حكومت ناپذير كردن مملكت براشونه بفهمند در درجه اول كه ن

ند و لذا ر ميبراحتي كشور را در اختيار بگيرند و مردم ايران به اين سادگي زيربار ذلت ن
ابزارها را در اختيار بگيرند و در درجه دوم كه باز استفاده اينو قبال هم ونند كه ت مين

كم كاري  ،صحبت كرديم با استفاده برق، مخابرات، كامپيوترو اعتصاب به سبك ايتاليايي
و غيرو بايد نشون بديم كه اينطور نيست كه يه دولت كودتايي وابسته به خارجي 

مكشي وشكنجه و زندان مملكت رو دستش جنبي بتونه با آدازورگو مثل يك قشون 
ونه حكومت بكنه و حكومت ناپذير براشون ت ميبايد نشون بديم كه ن ،بگيره و اداره كنه

اما بعدش در واقع وارد آكسيون هايي مي شيم كه تحريم هاي مختلف از طرف مردم . 
ت با دولت همكاري نمي كنند و همينجور كه اعالم كرديم كه دول ،گيره صورت مي

آقاي موسوي دولت قانونيه و او كابينه بايد تشكيل بده بايد به تدريج كارامونو از دولت 
آروم آروم نشون بديم  ،بياريم بيرون و ببريم در دولت واقعي و اونجا حل و فصل بكنيم

ي دولت كار نمي كنه و در نهايت برسيم به اعتصابات بزرگ و اعتصابات  ها هكه دستگا
خب، حاال در . ها را پايين بياريمفلج بكنيم و بتونيم كه كودتاچي عمومي كه كشور را

تا . اين مجموعه كارها يكي از بخش هاي بزرگ كار ما تحريم هايي است كه مي كنيم

                                                 
  .سن مخملباف، سايت مح"هشدار به خبرنگاران خارجي و همينطور خبررسانان جنبش سبز"   1
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كنه، االن كارهاي كه كرديم اين بوده كه مثال كاالهايي رو كه صدا و سيما تبليغ مي
كنيم كه كت محل، بقالي حتي صحبت مييم با سوپرمارر ميخريم و تحريم كرديم، نمي

  1».اين كاالها رو نياربراي اين كه در راديو تلويزيون تبليغ شده و مؤثر هم بوده
  ي ملت حزب اللهي حاضر در صحنه ها ههتك حرمت بزرگان نظام اسالمي و تود .8

درست است كه ائمه محترم جمعه كشور و نمايندگان محترم ولي «: محسن كديور
همگي قاطبتا از ... دهاي مختلف از جمله سپاه و ارتش و بسيج و ادارات و فقيه در نها

تصميمات اخير معظم له حمايت كامل كرده اند، اما تمام اين سروران از منصوبين 
له هستند و از ايشان حقوق مي گيرند و در صورت عدم حمايت از مقام خود  معظم

  2».شان فاقد ارزش حقوقي است ستقاللشوند، لذا پشتيباني ايشان بواسطه عدم ا عزل مي
مسابقه استقالل و پرسپوليس كه در استاديوم آزادي برگزار شد به «: محسن سازگارا

وان شعار داد و با همه ي تالشي كه ت ميما نشان داد كه زماني كه اتحاد وجود دارد 
جانب  حكومت چندين هزار را نفر از. حكومت كرده بود مردم كار خود را انجام دادند

، "آدم هاي چند كاره"خود به استاديوم فرستاده بود كه من اسم اين افراد را گذاشته ام 
چون در عين حال كه ممكن است كه دانشجوي دانشگاه امام حسين سپاه يا دانشگاه 
امام صادق باشند، حكومت شب آنها را به زندان مي برد تا از زندانيان بازجويي كند و روز 

بانها مي فرستد تا شعارها را از روي ديوارها پاك كنند و بعد آنها را به استاديوم آنها را به خيا
مي برد تا براي حكومت فرياد بزنند و يا اينكه به آنها اسلحه مي دهد براي كشتن مردم و 

زماني هم همچون روز قدس . خالصه اين كه چندين كار را اين تعداد اندك انجام مي دهند
د كه تعداد آن عده ي اندك حكومتي شو ميخيابان ها مي آيند مشخص كه انبوه مردم به 
به هر حال همين عده از سوي حكومت به استاديوم رفته و سعي كردند . واقعا چقدر است

  3».با سر دادن شعارهايي با شعارهاي اكثريت مردم مقابله كنند

  فتنه گران خارج نشينكارانه  اقدامات عملي خيانت
  :وان به موارد زير اشاره نمودت ميت عملي ستاد خارج نشين كودتاي سبز در فهرست اقداما

                                                 
  .، سايت محسن سازگارا"1388مهر  11متن پياده شده روز شنبه : گفتگوهاي روزانه"محسن سازگارا،   1
  . 29/4/88، سايت كديور، "تنهاست؟چرا علي "محسن كديور،   2
  .، سايت محسن سازگارا"1388مهر  11متن پياده شده روز شنبه : گفتگوهاي روزانه"محسن سازگارا،   3
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  : تحصن در برابر مقر سازمان ملل .1
اي قوي توسط حاميان صهيونيستي  اولين اقدام در اين زمينه كه با پشتوانه رسانه

اين اقدام توسط . همراه بود، تحصن در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نيويورك بود
كه پيش از اين با نفي الهي بودن قرآن كريم تا  -م الحالي چون اكبر گنجي عنصر معلو

 31به دعوت اكبر گنجي از روز چهارشنبه . مديريت شد -مرز ارتداد پيش رفته است 
، ايرانيان مقيم آمريكا، همراه با شهروندان )جوالي 24تا  22(مرداد ماه  2تير تا 

  . د در نيويورك به اعتصاب غذا دست زدندآمريكايي در مقابل مقر سازمان ملل متح
تلويزيون سي ان ان، شبكه صداي آمريكا، شبكه فارسي بي بي سي و تعداد ديگري 

  1.ي تلويزيوني براي پوشش خبري اين برنامه حضور داشتند ها هاز شبك
شخصيت شاخص ديگر كه در تاريخ  26در فراخوان مشترك اكبر گنجي و 

مردم شريف ايران با حضور گسترده خود در «: ستصادر شده، آمده ا 21/4/88
خرداد نشان دادند كه علي رغم نقايص اساسي نظام انتخاباتي در ايران  22انتخابات 
ي مسالمت آميز و دموكراتيك تغيير  ها هدهند كه سرنوشت خود را به شيوترجيح مي

ي را در تعيين انه دولت حاكم بر ايران حق مشاركت مؤثر شهروندان ايرانتأسفم. دهند
سرنوشت شان پاس نداشت و با تقلبي گسترده اين حق اساسي مردم ايران را به نحو 

  .گسترده نقض كرد، و آشكارا عليه مردم خود دست به كودتا زد
بيشتر آنكه دولت برآمده از كودتا در برابر موج اعتراضات گسترده اما آرام  تأسفو 

حقوق اساسي شان دست به سركوبي بسيار و صلح جويانه مردم نسبت به نقض آشكار 
رحمانه زده است و شمار زيادي از فعاالن سياسي، روشنفكران،  خشونت آميز و بي

ي قانوني بازداشت و  ها هروزنامه نگاران، و مردم عادي در خيابانها را بر خالف روي
فشارهاي راهي سلولهاي انفرادي كرده است، و بنا به اطالعات موثق آنها را تحت انواع 

  .شديد روحي و جسماني قرار مي دهد تا به جرائم ناكرده اعتراف كنند
ما امضاكنندگان اين نامه براي اعالم پشتيباني از جنبش سبز مردم ايران، محكوم 
كردن تقلب گسترده درانتخابات، سركوب بي رحمانه اعتراضات مردمي، و بازداشت 

 31ماعي در ايران به مدت سه روز از غيرقانوني صدها شهروند و فعال سياسي و اجت
                                                 

سايت » ودنداعتصاب غذا مقابل سازمان ملل، كنار هم، كساني كه هرگز كنار هم نب«زبه ميرابراهيمي، رو - 1
  . 1/5/88راديو فردا، 
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در برابر مقر سازمان ملل متحد در نيويورك دست ) جوالي 24تا  22(مرداد ماه  2تير تا 
به اعتصاب غذا خواهيم زد تا صداي مظلوميت مردم شريف ايران زمين را به گوش 

از  جهانيان برسانيم، و از اعضاي مسؤول جامعه جهاني بخواهيم كه مصرانه و بجد
دولت جمهوري اسالمي بخواهند كه تمامي بازداشت شدگان را بسرعت و بدون هيچ 

ي در معرض خطر بودن جان با توجه به وضعيت نگران كننده. قيد و شرطي آزاد نمايند
و سالمتي بازداشت شدگان اخير، خواستار ديدار نماينده ي دبير كل سازمان ملل متحد 

  191» .نامبردگان هستيم با بازداشت شدگان و آزادي فوري
  .در پايان از ايرانيان مقيم آمريكا خواسته شده بود تا به اين تجمع بپيوندند

. عبدالعلي بازرگان -1: عبارتند از)به ترتيب حروف الفبا(امضا كنندگان اين بيانيه 
فاطمه  -6. نيره توحيدي -5. علي بنوعزيزي -4. حسين بشيريه  -3محمد برقعي -2

احمد  -10. علي رضايي -9. مصطفي رخ صفت -8. حميد دباشي -7. حقيقت جو
رضا  -14. عبدي كالنتري -13. كاظم علمداري -12. محمود صدري -11. صدري

 -18. احمد كريمي حكاك - 17. منصور فرهنگ -16. نهضت فرنودي -15.فاني يزدي
علي مير  -22. ابراهيم سلطاني -21. اكبر گنجي -20. مهرانگيز كار -19. حسين كمالي

شيرين  -26. آرش نراقي -25. مهرداد مشايخي -24. مجيد محمدي -23. سپاسي
  . نادر هاشمي -27. نشاط

 -3. يرواند آبراهاميان -2. طاهر احمدزاده -1: حمايت كنندگان نيز بدين شرح اند
 -7. عبدالكريم سروش -6. شهرنوش پارسي پور -5.مهرزاد بروجردي -4. ژانت آفاري

محسن  -11. علي كشتگر -10. علي قدسي -9. محسن قائم مقام -8شفيعي معصومه 
 -15. محمد رضا نيكفر -14. موسوي خوئيني ها -13. رضا معيني -12. مخملباف

  .حسن يوسفي اشكوري -16. سهيال وحدتي
اكبر گنجي همچنين در گفتگو با راديو فردا درباره اهداف برگزاري اعتصاب غذا در 

ها را  ما براي اينكه صداي اعتراض مردم ايران و زنداني«: ل متحد گفتمقابل سازمان مل
به گوش جهان برسانيم، تصميم گرفتيم يك اعتصاب غذاي سه روزه در برابر مقر 

ها، خواست اصلي ما محكوم كردن سركوب. سازمان ملل در نيويورك برگزار كنيم

                                                 
  .21/4/88، سايت اكبرگنجي، "بيانيه اعالم و دعوت به اعتصاب غذا در برابر سازمان ملل" -1
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ها و  ع تمامي بازداشت شدهها و شكنجه در ايران است و خواستار آزادي سري بازداشت
  1».عقيدتي هستيم -تمام زندانيان سياسي
پس از برگزاري انتخابات و تقلب بزرگي كه بر اساس آن محمود «: وي مدعي شد

احمدي نژاد به عنوان فرد برنده اعالم شد، مردم اقدام به برگزاري تظاهرات مسالمت 
تخابات رياست جمهوري اعتراض آنان در اين تظاهرات به نتايج ان. اي كردند جويانه

كردند كه با برخورد خشونت بار نيروهاي لباس شخصي، بسيج و نيروي انتظامي مواجه 
آنها . اين نيروها مردم را به گلوله بستند و  مورد ضرب و شتم قرار دادند. شدند

ها در  همچنين صدها تن از بهترين جوانان اين مرز و بوم را بازداشت كرده و در زندان
در حال حاضر، زندانيان به لحاظ جسمي و روحي . اند بدترين شرايط ممكن نگه داشته

اي مبني  به شدت تحت فشار دارند تا به جرائم ناكرده براي اثبات سناريوي آقاي خامنه
  2».خواهد در ايران انقالب مخملي انجام دهد، اعتراف كنند بر اين كه غرب مي

اي براي بزرگنمايي اين تجمع  فعاليت رسانهپس از انتشار خبر تجمع، موجي از 
چندين نفره صورت گرفت و تالش شد تمامي مخالفين از بازيگران و خوانندگان فاسد 
رژيم پهلوي تا ضد انقالبيون به نام، و حتي روشنفكران وابسته و قلم بدستان ديروز 

اي  جبههاند را در  اي كه امروز به دامن غرب پناهنده شده هاي زنجيره روزنامه
  .ميليوني ملت متحد سازند 40واحدگردهم آورده و بر عليه نظام اسالمي و راي 

 "شهره آغداشلو"خواننده منحرف،  "ابي"خواننده فاسد دوران پهلوي،   "گوگوش"
 "شاعر و ترانه سرا،  "شهيار قنبري"خواننده و آهنگساز،  "فرامرز اصالني"بازيگر فاسد، 
، "رضا براهني"؛ "داريوش اقبالي"، "اسماعيل خويي"، "هانيسيمين بهب"، "شيرين عبادي

... ، و"فرامز اصالني"، "شيرين نشاط"، "بنا عزيزي"، "عبدالعلي رضايي"، "رضا فاني"
عناصر معلوم الحال ديگري بودند كه در اين مراسم حاضر شده و حمايت خود را از 

  . اين جمع چندين نفره اعالم كردند
در آمريكا  يمورد اين تجمع اينكه در حالي كه ميليونها ايراننكته قابل توجه در 

هاي  رساني وسيعي كه توسط رسانه رغم تبليغات و اطالع كنند و علي زندگي مي

                                                 
  .20/4/88بهروز كاروني، گفتگو با اكبر گنجي، سايت راديو فردا،  -  1
  همان -  2
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آمريكايي از اين تجمع صورت گرفته بود، تنها تعداد معدودي كه آمار آنها از چند ده 
  .يافتند كرد، آن هم بطور پراكنده در مراسم حضور نفر تجاوز نمي

  : آميز مردم ايران تجمع در روز جهاني اقدام براي اعالم همبستگي با جنبش مسالمت .2
روز جهاني اقدام "اقدام ديگر صورت پذيرفته نامگذاري روز سوم مرداد به عنوان 

و تالش تبليغاتي  "آميز مردم ايران براي اعالم همبستگي جهانيان با جنبش مسالمت
ت متعدد عليه جمهوري اسالمي در اروپا و آمريكا بود كه وسيع براي برگزاري تجمعا

به ادعاي طراحان اين صحنه، . برعهده داشت "شيرين عبادي"رهبري اين جريان را 
شهر جهان  120كشور و  50برگزاري تجمعات اعتراض آميز بصورت همزمان در 

ت حضور طراحي شده بود، كه در اغلب آنها تعداد معدودي حتي كمتر از انگشتان دس
خود در آن سخنراني كرده بود، در شهر  "شيرين عبادي"شلوغ ترين تجمع كه . يافتند

  .هزار نفر در آن شركت كردند 2آمستردام هلند برگزار گرديد كه به ادعاي برگزار كننده 
موضوع «: گويد عبادي درباره محتواي سخنراني خود به خبرنگار راديو فردا مي

ود كه بعد از انتخابات در ايران اتفاق افتاد، تجزيه و تحليل سخنراني من حول حوادثي ب
شود اعتماد را به مردم برگرداند و مردم را به حكومت  اين حوادث، اين كه چگونه مي

تر كرد، كه در اين خصوص من گفتم كه بايستي حداقل پنج شرط اتفاق بيافتد و  نزديك
ي كه بعد از انتخابات دستگير هاي دولتي قطع شود، كليه افراد آن اين كه خشونت

ها آزاد باشند و سانسور  سوم اين كه رسانه. اند، بدون قيد و شرط فوراً آزاد شوند شده
هاي اخير و همچنين  دولتي از بين برود و چهارم اين كه به خانواده قربانيان خشونت

ديگري تر انتخابات باطل شود و انتخابات  مصدومان خسارت پرداخت شود و از همه مهم
در اين صورت است كه اعتماد مردم به . تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار شود
در غير اين صورت ديديم كه مردم به چه . سيستم و حكومت مجدداً جلب خواهد شد

  1».ها آمدند براي اين كه حرفشان را بزنند صورت ناراضي بودند، چگونه به خيابان
پذيرند كه  مدعيان وطن پرستي به سادگي مينمائيد اين  همانطور كه مشاهده مي
گيري در نظام سياسي كشور شده و ايران مقتدر همچون  بيگانگان وارد عرصه تصميم

  ؟!كشورهاي ضعيف و عقب افتاده جهان، بيگانگان را متولي برگزاري انتخابات خود سازد
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 : نامه به كميسارياي عالي حقوق بشر .3
كميسارياي  "ناوانتم پيلي"مه اي خطاب به خانم يكي ديگر از اين اقدامات نوشتن نا

سازمان ملل متحد است كه مملو از اتهامات ناروا عليه مسئولين نظام  "عالي حقوق بشر
اسالمي است و نشان از آن دارد كه تنظيم كنندگان آن دلي سرشار از كينه نسبت به 

نقالب اسالمي جمهوري اسالمي داشته و بطور كامل در خدمت بيگانگان و دشمنان ا
  .اند قرار گرفته

كه در حالتي فراخوان از ايرانيان سراسر جهان ) 19/5/88(در بخشي از اين نامه
اين رژيمي است كه به طور «: خواسته شده است تا پاي آن را امضا نمايند، آمده است

سازمان يافته مخالفان و منتقدان را بازداشت و در سلول هاي انفرادي سپاه پاسداران، 
وزرات اطالعات، نيروي انتظامي، حفاظت اطالعات قوه ي قضائيه، سازمان زندانها و 

اين رژيمي است كه زنان را به دليل درخواست برابري حقوقي با . بسيج شكنجه مي كند
اين رژيمي است كه نقض . كند مردان بازداشت و مجبور به اعتراف به جرائم ناكرده مي

ي اقشار از جمله ي كارگران، دانشجويان، معلمان، نهادينه و گسترده ي حقوق همه 
جوانان و هنرمندان و نويسندگان و روزنامه نگاران را به عمال جاري دولت تبديل كرده 

اين رژيمي است كه به باور ميليون ها ايراني در انتخابات اخير رياست جمهوري .  است
ها تن را به شهادت رساند، رأي مردم را ربود، آنها را مورد ضرب و شتم قرار داد، ده

هزاران تن را بازداشت و در سلول هاي انفرادي تحت فشارهاي جسمي و رواني قرار 
  1».داده است كه به مرگ برخي از زندانيان منجر شده است

نويسندگان وابسته و وطن فروش در ادامه جهت وارد ساختن فشارهاي بين المللي 
ز ورود رئيس جمهوري ايران زمين به به جمهوري اسالمي، خواستار جلوگيري ا

اين . دشو مي) 1388شهريور (نشست ساليانه مجمع عمومي سازمان در سپتامبر پيش رو
رساند كه حتي جلوتر از رژيم صهيونيستي خواستار  خائنين به وطن، كار را به آنجا مي

س شده و دستگيري و بازداشت رئي "جنايت كار"معرفي سران نظام اسالمي به عنوان 
در اين باره . گردند ميليوني ملت ايران را از دشمنان وطن خواستار مي 5/24جمهوري 

  :در متن اين نامه آمده است
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ما از شما درخواست مي كنيم  تا پرونده ي نقض برنامه ريزي شده و گسترده «
حقوق اساسي مردم ايران را به شوراي امنيت بسپاريد  تا شورا  پرونده ي سران رژيم  

. تصويب كرده و به دادگاه بين المللي كيفري ارسال نمايد“ جنايت عليه بشريت”ه عنوان را ب
. مطابق قانون اساسي ايران، رئيس جمهور شخص دوم كشور و مجري قانون اساسي است

به همين دليل، ما . احمدي نژاد در سركوب مردم ايران نقش مستقيم داشته و دارد
نژاد،  و ديگر افرادي را كه در سركوب مردم نقش  درخواست مي كنيم تا محمود احمدي

  22» .مستقيم داشته و دارند، به محض خروج از ايران بازداشت و به دست عدالت بسپاريد
اكبر گنجي كه اين بار هم نقش محوري در اين اقدام تبليغي را برعهده دارد در 

پس از موفقيت «: گويد وله درباره چگونگي تنظيم اين نامه مي گفتگو با خبرنگار دويچه
هاي جمعي  جمعي اعتصاب غذا مقابل سازمان ملل، دوستان قرار گذاشتند فعاليت برنامه

ديگري در اين راستا داشته باشيم تا همه ايرانيان بتوانند با تنوع و تكثر براي رعايت 
يافته و برنامه ريزي شده،  اين رژيم به صورت سازمان. حقوق بشر در ايران تالش كنند

كند و طبق اساسنامه ديوان كيفري الهه،  هاي اجتماعي را سركوب مي گروه
   1».رود هايي از اين دست، جنايت عليه بشريت به شمار مي سركوب

وي نااميد از به ثمر رسيدن اينگونه اقدامات خائنانه در ضربه زدن به جايگاه و اعتبار 
وقتي منافع سياسي و اقتصادي "جهاني نظام اسالمي در پاسخ به اين سوال خبرنگار كه 

انداز  كند كه كاري به دولت ايران نداشته باشند، چه چشم بسياري كشورها ايجاب مي
  :گويد مي "توان متصور شد؟ ها مي اي براي اين فعاليت اميدواركننده

كنيم كه عدالت در آن به خصوص در روابط  ما در دنياي تراژيكي زندگي مي«
المللي  كه عدالت به امري واقعي در روابط بين اما اين. داردالملل وضع نامناسبي  بين

  23» .شود ما خواست عدالت را كنار بگذاريم تبديل نشده، باعث نمي
  :نامه به دبيركل سازمان ملل .4

خانماني كه زندگي در  نمونه از اين دست اقدامات وطن فروشان بي يكي ديگر از
اي تكراري اين بار به آقاي  نوشتن نامه اند، غرب را به بهاي خيانت به ملت برگزيده

گري و دريوزگي،  اين نامه  بعد از يك ماه البي. دبيركل سازمان ملل بود "بان كي مون"
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 265در ميان اين . تن از اساتيد دانشگاههاي آمريكا و اروپا رسيده است 265به امضاي 
ام چامسكي، جوز راموز يورگن هابرماس، مارتا نسبام، چارلز تيلور، نو: نفر افرادي چون

برنده ي جايزه ي (، نادين گورديمر)1996برنده ي جايزه صلح نوبل در سال (هورتا 
برنده ي جايزه ي نوبل ادبيات در سال (، اورهان پاموك)1991نوبل ادبيات در سال 

، رابرت بال، شيالبن حبيب، كورنل )رمان نويس پرويي(، ماريو وارگاس يوسا)2006
ام، بنجامين باربر، هاوارد زين، مايكل والزر، طالل اسد، خوزه وست، هيلري پتن

كازوناوا، نانسي فريزر، مارشال برمن، جوشوا كوهن، فيليپ پتيت، ريچارد جي 
برنشتاين، به چشم مي خورد و اين در حالي است كه اغلب آنها اطالعات صحيحي از 

درست منتقل شده توسط وضعيت سياسي كشور ايران نداشته و اذهان آنها با اخبار نا
  .افرادي منحرفي چون اكبرگنجي و محسن سازگارا شكل گرفته است

در ابتداي نامه كه به قلم اكبر گنجي نوشته شده است، تالش شده تا با بيان شبهات 
تكراري و پاسخ داده شده در مورد جايگاه رهبري، نظام اسالمي را به ديكتاتوري متهم 

  :نويسد انتخابات در ايران مينمايد و در ادامه در مورد 
تازه در اين . دشو ميانتخابات ايران در چارچوب اين محدوديتهاي تنگ برگزار «

وانند ت ميچارچوب تنگ مخالفان سياسي حق كانديدا شدن ندارند، و فقط كساني 
كانديدا شوند كه به اسالم، قانون اساسي، و واليت مطلقه فقيه اعتقاد و التزام عملي 

تن از داوطلباني واجد  2000شوراي نگهبان در انتخابات مجلس كنوني حدود . دارند
در انتخابات . شرايط را رد صالحيت كرد و به آنان اجازه شركت در انتخابات را نداد

نفر را رد كرد و فقط  471اخير رياست جمهوري نيز شوراي نگهبان صالحيت 
ن اصلي نظام جمهوري اسالمي صالحيت چهار تن را كه طي سه دهه گذشته از مسئوال

 19و از ميان اين چهار تن، رهبر جمهوري اسالمي در نماز جمعه . بوده اند، تأييد كرد
ژوئن در تهران، صريحاً اذعان كرد كه نظرات او به يكي از كانديداها، يعني محمود 

درصد مردم  80با مشاركت  2009ژوئن  12انتخابات روز . احمدي نژاد، نزديكتر است
انه تأسفاما م. يران و در همين چارچوب رقابتي تنگ و از پيش گزينش شده برگزار شدا

همين آزادي محدود نيز در انتخابات اخير عمالً ناديده گرفته شد، و محمود احمدي 
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اكثريت مردم ايران اعتقاد دارند كه رأي آنها . نژاد رسماً برنده اين انتخابات اعالم گرديد
  1».نده نشده استدر اين انتخابات خوا

. دارد گانه خود از دبيركل سازمان ملل را بيان مي 6هاي  سپس در آخر نامه خواسته
كه نشان از ماهيت وطن فروشانه گنجي دارد، عباراتي است كه حتي از   ها هاين خواست

زبان بسياري از دشمنان قسم خورده انقالب اسالمي نيز بطور رسمي بيان نگرديده 
هايي از زبان يكي از فعاالن جبهه دوم خرداد بيان  ر چنين درخواستاينكه چطو. است
شود، به خوبي حكايت از  شود و واكنشي از سوي سران اين جريان مشاهده نمي مي

  :ها به شرح زير است اين خواسته. اغراض پنهان سران كودتاي سبز دارد
ند رأي گيري، تشكيل يك كميته بين المللي حقيقت ياب به منظور بررسي فرآي -1«

  .شمارش آرا و اعالم نتايج موارد تقلب و دستكاري در آراي مردم
اعمال فشار به دولت ايران جهت ابطال انتخابات تقلبي و برگزاري انتخابات  -2 

  .آزاد،رقابتي و منصفانه زير نظر سازمان ملل متحد
  .اخيراعمال فشار به دولت ايران جهت آزادي كليه زندانيان اعتراض هاي  -3 
ي تعطيل شده در  ها هاعمال فشار به دولت ايران جهت رفع توقيف از رسان -4

روزهاي اخير، و به رسميت شناختن حق مردم ايران در زمينه آزادي اظهار نظر و 
  .اعتراض مسالمت آميز به نتايج انتخابات اخير

نت اعمال فشار به دولت ايران جهت ممانعت از هرگونه سركوب و اعمال خشو -5
  .عليه مردم ايران

به رسميت نشناختن دولت كودتايي احمدي نژاد و عدم همكاري با آن از سوي  -6
  2».المللي و مجامع بين  ها تتمامي دول

  : حاشيه سازي براي سفر رئيس جمهور به سازمان ملل .5
حضور رئيس جمهور منتخب ملت ايران در نشست عمومي سازمان ملل در 

فتنه گران سبزپوش در . وتي از سالهاي گذشته برگزار گرديدنيويورك، در شرايط متفا
ائتالفي همه جانبه با گروهكهاي ضدانقالب خارج نشين تالش كردند تا حضور 
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كه همه ساله يكي از مهمترين و  -مقتدرانه تيم اعزامي از جمهوري اسالمي را 
اده و در اين تحت الشعاع قرار د -باشند  تاثيرگذارترين تيم حاضر در اين نشست مي

آمريكايي و حتي رئيس جمهور رژيم صهيونيستي نيز  -اي انگليسي  بين از تيم رسانه
بسياري از مخالفان و معترضان «: سايت بي بي سي در خبري اعالم داشت. بهره جستند

ايراني گفته اند قصد دارند با تظاهرات در اطراف مقر سازمان ملل سفر نشان دهند كه 
  1».را رئيس جمهور قانوني ايران نمي دانند آقاي احمدي نژاد

هاي متمادي براي تحقق آن تالش كرده بودند،  صحنه گردانان اين تجمعات كه هفته
چنين ادعا داشتند كه خواهند توانست هزاران مخالف جمهوري اسالمي را از سراسر 

  .جهان در مقابل سازمان ملل جمع نمايند
در آستانه ورود محمود «: نويسد در خبري ميسايت نوروز متعلق به جبهه مشاركت 

احمدي نژاد به نيويورك براي حضوردر مجمع عمومي سازمان ملل متحد، كمپين بين 
هايي كه در خيابان هاي  المللي حقوق بشر در ايران با نصب پوسترهايي بر روي كاميون

نقض ي اخير عليه معترضين و  ها تشهر نيويورك حركت مي كنند و در آنها خشون
د، توجه اعضاي جامعه جهاني شو ميگسترده حقوق بشر به معرض ديد عموم گذاشته 

را كه ديپلماتهاي آنان از اقصي نقاط جهان به نيويورك آمده اند، به وضعيت حقوق بشر 
روز گذشته نيز، كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران و سازمان . كند در ايران جلب مي

ك كنفرانس مطبوعاتي با حضور خبرنگاران، از اعضاي مجمع ديده بان حقوق بشر در ي
اي براي تحقيق و تفحص در  عمومي سازمان ملل متحد خواستند كه نماينده ويژه

  2».وضعيت حقوق بشر ايران معرفي كنند
تواند سطح وسيع تبليغات  اي از مطالب مندرج در سايتهاي ضدانقالب مي نمونه

صورت گرفته براي كشاندن مخالفين نظام به مقابل  انجام شده عليه نظام و تالشهاي
امسال و «: در يكي از اين گزارشها آمده است. سازمان ملل متحد را به خوبي نشان دهد

در همين هفته گروههاي متنوع و متكثري از ايرانيان مقيم آمريكاي شمالي، از سواحل 
يويورك و كانادايي ها به غربي كاليفرنيا گرفته تا جنوب تگزاس و واشنگتن و ساكنين ن

                                                 
  .1/7/88سي، .بي.، سايت بي"محمود احمدي نژاد در نيويورك" 1
  . 2/7/88، سايت نوروز، "نيويورك پوسترهاي استقبال از احمدي نژاد در" 2
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نيويورك خواهند آمد تا بزرگترين تجمع اعتراضي سبز نسبت به دولت كودتا در خارج 
نيويورك شهر . از ايران را و در حمايت از ايرانيان سبز داخل كشور را برگزار كنند

و   ها همادر شهري مدرن كه ميزبان مردمان و رنگها و قومها و اذهاب و دست. مهمي است
  .نيويورك بازتاب صداهاي جهان است. وياهاستر

از جمله اعتصاب . البته اين شهر پيش از اين هم بازتاب صداي سبزها بوده است
غذاي سياسي روشنفكران و دانشگاهيان در برابر ساختمان سازمان ملل كه پوشش 

اي وسيعي داشت وبسيار مورد توجه محافل روشنفكري قرار گرفت و تجمع  رسانه
ضي روز بيست و پنج جوالي كه در آن بزرگترين و منظم ترين راهپيمايي سبزها اعترا

در سيصد شهر جهان و از جمله نيويورك برگزار شد و ايرانيان تمام خيابانهاي مركزي 
هايي در ميادين و ها هم چنين با سامان دهي برنامهنيويوركي. منهتن را سبز كردند

راي شهداي وقايع اخير تمام اين روزها را در كنار پاركهاي شهرو با برگزاري يادمان ب
  .مردم ايران بوده اند

يكي از سازماندهان اصلي تجمعات اعتراضي  "راي من كجاست؟ نيويورك"گروه 
در نيويورك، معترضان را دعوت به حضور در تجمعي اعتراضي در خارج از كشور 

هروندي در ايران ادعا نسبت به آنچه جنايات اخير در ايران و نقض حقوق بشر و ش
اين گروه در وب سايت خود پيام اين حركت عظيم اعتراضي را . نموده استمي

درخواست از جامعه جهاني براي حمايت از حقوق بشر در ايران و رد سياستهاي نظامي 
گرايانه در قبال ايران و اعالم انزجاراز شكنجه، كشتار و تجاوز معترضان به نتايج 

الم كرده است و خواهان آزادي بيان و تجمعات اعتراضي، آزادي انتخابات اخيراع
برنامه . زندانيان سياسي و دگرانديش و محاكمه عامالن جنايات اخير در ايران شده است

سپتامبر در برابر سازمان ملل  24تا  22تجمعهاي اعتراضي در نيويورك  در روزهاي 
  ...ريخي بروكلين برگزار خواهد شدمتحد، دفتر ايران در سازمان ملل و بر روي پل تا

سپتامبر و با حركت طومار سبزدر  24اي اين حركت اعتراضي روز  اما بمب رسانه
شك بيشترين تاثير را براي آگاه ساختن افكار  امتداد پل تاريخي بروكلين  است كه بي

  ...عمومي آمريكا و جهان از وقايع اخير ايران و صداي اعتراض مردم ايران خواهد داشت
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سپتامبر همچنين سخنراناني چون حميد دباشي استاد دانشگاه كلمبيا،  24در روز 
نژاد روزنامه نگار و بسياري ديگر  فاطمه حقيقت جو نماينده مجلس ششم، مسيح علي

  1».سخنراني خواهند كرد و گروه كيوسك به اجراي موسيقي زنده خواهند پرداخت
ور اقليتي چند ده نفر بود كه اغلب آنها را هم اما آنچه ناباورانه شاهد آن بودند، حض

ناتواني گروههاي اپوزيسيون در . دادند اعضاي اصلي گروهكهاي ضد انقالب تشكيل مي
به صحنه آوردن هواداران و عدم همراهي جمعيت ميليوني ايرانيان ساكن آمريكا، به 

  !نحوي بود كه داد مجريان تلويزيونهاي لس آنجلسي را هم درآورد
ش براي برگزاري تجمعاتي توسط شاخه خارج از كشور فتنه سبز را بايد در تال

اقدامات . راستاي از دست دادن پايگاه مردمي اين جريان در داخل كشور ارزيابي نمود
ضدقانوني و خالف مصالح كشور و در تضاد با شعارها و آرمانهاي امام و ملت، موجب 

ردمي سران فتنه سبز كاسته شود و با آشكار گرديده كه روز به روز از حداقل پايگاه م
خلوت . جدا گردند نهاشدن ماهيت براندازانه اين جريان، هواداران به تدريج از اطراف آ

شدن صف حاميان فتنه سبز آنها را واداشته تا به عضوگيري از خارج نشينان بريده از 
ني كه سالهاست ملت روي آورند، عناصر ضد انقالب و معاند نظام اسالمي و فراريا

  .اند زندگي در آغوش بيگانگان را بر زيستن در ايران زمين ترجيح داده
در ميان صحنه گردان پشت پرده تجمعات اخير، البي صهيونيستي حاضر در آمريكا 

كه عداوت و دشمني آنها نسبت به انقالب اسالمي و رئيس جمهور منتخب مردم  -
برخي . ش محوري برخوردار بوده استاز نق -براي افكار عمومي پوشيده نيست 

ها پيش مشكالتي براي محل  ها و به خصوص البي صهيونيستي آمريكا از هفته گروه
جمهور و هيئت همراه وي بوجود آورده و از سويي  سكونت و هتل ويژه اسكان رئيس

ي تحت اختيار خود  براي برگزاري اين  ها هاي را از طريق رسان ديگر تبليغات گسترده
  .معها در نيويورك صورت دادندتج

ها  ، بسياري از گروه"سي اف ان"به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري عبري زبان 
هاي اشغالي با همكاري البي  هاي صهيونيست در داخل و خارج از سرزمين و البي

هاي سياسي و  صهيونيست در داخل آمريكا با تبليغات گسترده و دعوت از ديگر گروه

                                                 
  .www.mojcamp.com، 30/6/88، "شوند هايي كه با سبزها فتح مي تهران و خانه -نيويورك " 1
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نژاد در مجمع عمومي سازمان  يران قصد اختالل و بر هم زدن سخنراني احمديمخالف ا
  . ملل را دارند

هاي سياسي و مخالف  بنا بر اين گزارش اين گروهاي صهيونيستي با دعوت از گروه
  . نژاد در نيويورك را دارند هاي احمدي ها و سخنراني در اروپا قصد لغو كردن كليه برنامه

، جنبش كار صهيونيست در سراسر جهان و گروه "منو ا"گروه صهيونيستي 
هاي از پيش  و جنبش جهاني جوانان يهود با ارائه برنامه "هابونيم درور "صهيونيستي 

هايي هستند كه هيئت  نژاد در هتل هاي احمدي تعيين شده به دنبال جلوگيري برنامه
نژاد  يميل به هتلي كه احمديها با فرستادن نامه و ا اين گروه. ايراني در آنجا مستقر است

قرار است در آنجا مصاحبه مطبوعاتي و مالقات خارجي داشته باشد به دنبال وارد كردن 
  . فشار بر مسئول هتل هستند تا از ميزباني هيئت ايراني انصراف بدهد

هاي  اين البي صهيونيستي همچنين با ادعاي كمك به جوانان ايراني و پخش نامه
انان ايراني در بين مردم آمريكا به دنبال تحريك افكار عمومي و دروغين از طرف جو

  1.همچنين جمع كردن افراد معمولي براي تظاهرات در مقابل سازمان ملل هستند
اينكه چطور صهيونيستها، سلطنت طلبان و منافقين نيز به صف حاميان فتنه سبز 

ر قبال اين اقدامات اند و سران فتنه سبز يعني موسوي و كروبي و خاتمي د پيوسته
دهند و از سويي ديگر برخي سايتهاي  سكوت كرده و واكنشي از خود نشان نمي

و اخبار تجمع چند ده ! به وجد آمده... وابسته به اين جريان چون سايت نوروز، آينده، 
پاسخي است كه  اند، سواالت بي نفره ضدانقالب در نيويورك را با آب و تاب نقل كرده

  !سازد اهيت اين جريان فتنه گر را بيش از پيش نمايان ميتوجه به آن م
نكته آخر اينكه طراحان تجمعات كه در بين آنها اسامي گروههاي سلطنت طلب، 

گرا و شبكه خارج  منافقين، گروهكهاي چپ ماركسيستي، گروههاي ناسيوناليست ملي
ه در درون به خورد، در حالي متولي اين برنامه بودند ك نشين فتنه سبز به چشم مي

  .باشند اي واحد مي شدت با يكديگر دشمني و رقابت داشته و ناتوان از اجراي برنامه
آنها تالش داشتند تا به هر نحو ممكن در قالب تجمعي يكدست و واحد گردهم 

آنچه تجمع اعتراضي امسال را با سالهاي پيش «: شوند كه آيند، لذا چنين مدعي مي
رانيان معترض به وقايع اخير ايران و حضور سبز رنگشان متفاوت خواهد كرد وحدت اي

                                                 
  8806310243: ، كد خبر.31/6/88خبرگزاري فارس،  1
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هايي با  رنگي كه حركت اعتراضي آنها را از گروههاي تندرو يهودي و ساير گروه. است
كند و مانع از استفاده تبليغاتي ماشين  خط و مشي سياسي و ايدئولوژيك متمايز مي

  30» .اي خواهد شدي حكومتي ايران از جمله صدا و سيم ها هدروغ پراكني رسان
توانند دغدغه خود را از ايجاد اختالفات شديد كه موجب از  اما از سويي ديگر نمي

برگزار كنندگان «: كنند هم گسيختگي تجمع گرديد پنهان نمايند لذا چنين توصيه مي
تجمع سبزها نيويورك با هدف انعكاس صداي اعتراض مردم ايران و با اعالم حمايت 

اند كه براي حفظ  پرچم ملي ايران از معترضان درخواست كردهخود از نمادها و 
وحدت و يكپارچگي از به همراه آوردن هرگونه پرچمي به مراسم خودداري كنند و 

  31» .تنها از نمادهاي سبز كه نماد فعلي جنبش اعتراضي مردم ايران است استفاده نمايند
خالفين نظام اسالمي كه وليكن رقابت براي كسب قدرت و اختالفات مبنايي اين م

باشد، اينبار نيز مانع از همگرايي آنها  مي "اللهم اشغل الظالمين بالظالمين"مصداق دعاي 
شد و لذا شاهد بوديم كه اين گروهها با گرفتن مجوز از پليس امريكا به نوبت و در 

  !ساعات مختلف روز تجمعات خود را برگزار نمودند
توان در مقاله يكي از  موثر عليه نظام اسالمي را مي عدم موفقيت اپوزيسيون در اقدام

: تظاهرات خارج از كشور"اي با عنوان  محمد برقعي در مقاله. اين افراد مشاهده نمود
، به تحليل وضعيت تجمعات اپوزيسيون در اين روز مي پردازد "يار شاطر يا بار خاطر

  :نويسد و مي
نند، و به ويژه جمع كثيري كه ك كساني كه اين روزها در تظاهرات شركت مي«

تصميم دارند در تظاهرات بزرگ اعتراضي در مقابل ساختمان سازمان ملل متحد در 
  .توان، به سه دسته تقسيم كرد نيويورك تظاهرات كنند را مي

طلبان و مجاهدين خلق هستند و چند  طور عمده سلطنت طلبان، كه به ـ سرنگوني 1
  .نيست كارگريگروه كوچك پراكنده چون حزب كمو

ـ طرفداران آشكار جنبش سبز، كه در جو موجود هر روز از تعدادشان كاسته  2
آورند و عكس رهبران جنبش به پيشتازي ميرحسين  اينان پرچم سبز با خود مي. شود مي

ولي . شود ها كاسته مي هايي كه هر روز از تعداد آن عكس. گيرند موسوي؛ را به دست مي
هاي آنان  پوشي از همان جنبش سبز درون ايران و خواسته ون پردهبه هر صورت اينان بد

  . دهند كنند و همان شعارها را هم مي حمايت مي
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گويند كه در نهايت خواسته  اينان در تعريف خود مي. هويت هاي بي ـ سرگردان 3
و در اين پذيرش هم . پذيرند گروه اول را دارند اما روش مبارزاتي گروه دوم را مي

رهبران . آورند از جمله به جاي پرچم سبز پرچم سه رنگ مي. شروط دارند شرط و
دانند و به همين سبب به جاي  جنبش درون ايران و زندانيان سازماني آن را از خود نمي

آورند؛  عكس رهبران جنبش عكس ندا و سهراب و شهداي گمنام ديگر را مي
ستند اما مثل خود اين افراد هايي كه ضمن آن كه نشان دهنده جنايات نظام ه چهره

فصل مشترك اين جمع پراكنده هزار رنگ با دو دسته . هويت سياسي مشخصي ندارند
  1».ديگر مخالفت با نظام حاكم و دفاع از حقوق بشر است

داند كه  هر كس تجربه محدودي در سياست داشته باشد مي«: نويسد وي در ادامه مي
يابد و كسي  ك تصوير كلي به جامعه انتقال مياز هر تظاهر اعتراضي و حركت سياسي ي

فارغ از آن كه چه شعارهايي اينجا و . كند شود نمي دقتي به انواع شعارهايي كه داده مي
شود تنها همان  اي در آن شلوغ بازار خوانده مي شود و چه قطعنامه آنجا در جمع داده مي

لذا پيامي كه از اين  .شود تصوير كلي و پيام اصلي آن در اذهان مردم جاگير مي
 2ـ جمعيت ساختارشكنان،  1: رسد چنين خواهد بود تظاهرات به حكومت و مردم مي

  »وار ـ حركت توده 3ـ بي پشتوانه بودن رهبري، 
 "نماد رهبري"و  "رهبر"تا زماني كه ما فرق ميان «: كند گيري مي وي در نهايت نتيجه

هاي ما از همين  م متوجه نشويم حمايتآورده بود 2را كه در مقاله جنبش سبز شماره 
  ».فايده عملي برخوردار خواهد بود ويژگي پر از ترديد و سر درگم و در نتيجه بدون 

  تشكيل اتاق فكر لندن .6
برائت از "صدور آخرين بيانيه موسوي كه بعد از حضور ميليوني ملت در راهپيمايي 

از اغتشاشگران همراه بود ولي برگزار شد، هرچند با تكرار ادعاها و حمايت  "منافقين
در فرازهاي پاياني آن عبارات دوپهلويي آمده بود كه امكان برداشتهايي متفاوت را براي 

هاي پيشين خود همواره از پذيرش انتخاب  موسوي كه در بيانيه. گذاشت مخاطب باز مي
ميت زد، اينبار در عباراتي تلويحا دولت دهم را به رس ميليوني ملت سر باز مي 24

                                                 
  .20/6/88, ، سايت خبري ايران امروز"يار شاطر يا بار خاطر: تظاهرات خارج از كشور", محمد برقعي 1
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همين فراز بود كه برخي را ذوق زده كرد تا بالفاصله از حركت همگرايانه . شناخت
  . موسوي براي آشتي با نظام سخن بگويند

از سويي ديگر ضدانقالب كه اين روزها تمام قد در پس شخصيت موسوي مخفي 
شده است، دستپاچه به ميان آمد تا نگذارد اين تفسير از عبارات موسوي در ذهن 

ها و تدوين مقاالت و  داران سبزپوس خود جا باز كند، لذا بالفاصله با صدور بيانيههوا
به عنوان نمونه سازگارا و مخملباف زوج جديد . يادداشتها به نفي اين تفسير پرداخت

VOA مهندس «: اي اعالم داشتند اند، با صدور اطالعيه كه به استخدام سيا در آمده
مصراست ودولت احمدي نژاد را كماكان غير مشروع موسوي بر پس گرفتن راي مردم 

  ».آن چه دراين اطالعيه مطرح شده به عنوان كف مطالبات مردم است«و » .داند مي
اما در سطحي كالن تر بيانيه مشتركي توسط عناصر فراري و معلوم الحالي چون 

ت بازرگان، سروش، گنجي، كديور و مهاجراني انتشار يافت كه به خوبي اهداف پش
نويسندگان بيانيه . ساخت پرده و پنهان سران داخلي و خارجي فتنه سبز را بر مال مي

ها را آقاي مير حسين  بخشي از اين خواسته«: نويسند ضمن اشاره به بيانيه موسوي مي
ي هفدهم خود آورده است كه با توجه به تنگناهاي سياسي داخل  موسوي در بيانيه

  «.ي حداقلي دارد كشور جنبه
انيه نويسان در ادامه موارد ده گانه اي را به عنوان مطالبات فتنه سبز از نظام بي

. كنند كه در صدر آن نامشروع اعالم كردن دولت منتخب ملت است اسالمي مطرح مي
نژاد و برگزاري مجدد انتخابات رياست  استعفاي آقاي محمود احمدي«: در اين بند آمده

  »طرف جمهوري تحت نظارت نهادهاي بي
هاي اين  مخالفت با اصول برجسته و اساسي قانون اساسي، بخش ديگري از خواسته

ساختارشكنان است كه حيات سياسي و تامين منافع خود را در تغيير قانون اساسي 
  .بينند كشور مي

متن بيانيه اين جمع كه به اتاق فكر خارج نشين جريان فتنه موسوم شدند به اين 
ليون ها نفراز مردم ايران به خيابان ها آمدند تا حق پايمال شش ماه پيش مي« :شرح است

شده خود در انتخابات خيانت آلود را مطالبه كنند و به تحقير و توهين مستمر ملت 
ي امنيتي و نظامي به اين مطالبات آرام و  ها هدستگا. توسط حكومت اعتراض نمايند

د از حضورمردم در فضاي مسالمت آميز، با خشونت و قساوت پاسخ دادند و كوشيدن
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ي  ها تعمومي جلوگيري كنند و جنبش سبز را مرتبط با كشورهاي بيگانه و سياست دول
  .غربي معرفي كنند

توان حركت ميكردند با سركوب خونين اين قيام قانوني، ميتماميت طلبان تصور 
هي اعتراضي مردم را همچون گذشته متوقف كرد، اما به رغم همه محاسبات، آتش آگا

تر و بارورتر تر و آهنگ اصالحات رساتر شد وجنبش را روز به روز بالندهافروخته
  .ساخت

درگذشت فقيه عاليقدر آيت اهللا منتظري كه در پنج دهه گذشته، به خصوص شش 
از حقوق اساسي ملت دفاعي جانانه كرده بود و اينك در حساس ترين  ماهه اخير

اي به هدرخشيد و جان تاز "ر معنوي جنبشرهب"كرد، چون ميشرايط آنان را ترك 
هاي خشم ملت را در آستانه ماه جنبش بخشيد و ظلم هائي كه بر او رفته بود زبانه

اعتراضات مردم، طبق . محرم، ماه حق طلبي و قيام عليه استبداد و ستم، بلندتر كرد
آگاه با  سنت طوالني تاريخ در فرهنگ تشيع، در روز عاشورا به اوج خود رسيد و ملت

  .درس گرفتن از پيام حسيني ظلم زمانه را نشانه گرفت
استبداد ديني كه مشروعيت خود را با خشونت و كشتار مردم در روز عاشورا پاك 
از دست داده بود، از ترفندي نخ نما شده براي تحريك احساسات ديني مردم استفاده 

ت فرمان كوشيد صحنه كرد و به كمك صدا و سيماي دولتي و بسيج همه نيروهاي تح
قيام را وارونه كرده جنبش سبز را متهم به توهين به مقدسات و انكار اعتقادات ديني 

هاي شاخص جنبش سبز و دستگيري نمايد و با آماج حمله قرار دادن رهبران و چهره
  .احتمالي آنان، اين حركت را به گمان خود به كلي خاموش سازد

حاكميت ايران به اين دليل به خونريزي و پوشيده نيست كه بخشهاي افراطي 
آنها . دانندميشوند كه خود را فاقد پايگاه وسيع اجتماعي و آينده امن ميخشونت متوسل 

را تسريع كنند تا هم نيروهاي مردد درون "روز واقعه "خواهند رويارويي نهايي ومي
دمي و خواستاران حاكميت را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند، هم نيروي عظيم مر

  .دموكراسي و حقوق مدني و سياسي را به شورشياني خشونت ورز تقليل دهند 
ي قومي و مذهبي،  ها هعملكرد اين رژيم، اقشار بسيار متنوعي از جوانان، زنان، گرو

روشنفكران، روحانيون، دانشگاهيان، كارگران و فعاالن سياسي را به شدت آزرده كرده 
سال گذشته ترويج و از طريق  20كه ولي جائر در طول  "دشمنتوطئه "گفتمان . است
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اند، مطبوعات پايگاه دشمن: مثل(كند آن دشمن سازي و ايجاد تفرقه ميان ملت مي
، )اند، جنبش سبز توطئه رنگي دشمنان براي براندازي استروشنفكران مزدوران دشمن

مان هاي سركوب بايد ي دشمن تبديل كرده كه سازبخش عظيمي از ملت را به جبهه
  .تكليف آنان را يكسره كنند

كينه و نفرتي كه در سي سال گذشته در سطوح مختلف جامعه انباشته شده، بسيار 
اين نارضايتي ژرف توان تخريبي عظيمي دارد كه در صورت . عميق و ريشه دار است

  .د زداز خشونت را در سطوح مختلف جامعه ايران دامن خواه ايهفوران، موج گسترد
ي سركوب، تعلق خاطري به ايران ندارند و نگران  ها هافراطيون حاكم بر دستگا

آن ها به اقليت بسيار محدودي ازجامعه ي . ريخته شدن خون هزاران ايراني هم نيستند
تخصص . ايران اتكا دارند و تنها ضامن بقاي شان اسلحه، شكنجه و ارعاب مردم است

  .ه مهمترين ابزار نزاع هاي سياسي تبديل كرده اندآن ها خشونت است و خشونت را ب
خشم وخشونتي كه امروز شاهد آنيم، اگر به زبان اصلي سياست در ايران تبديل 

ي مدني و سياسي را به حاشيه خواهد  ها يشود، عقالنيت و دموكراسي و تحقق آزاد
مت آميز و زمامداران خودكامه البته كوشش ميكنند خشونت را به تظاهرات مسال. راند

پرشكوه ميليون ها ايراني آزاديخواه تزريق كنند تا چهره دموكراتيك جنبش مخدوش 
  .شود، ولي ملت نبايد فريب خورده و وارد بازي سازمان هاي نظامي امنيتي شود

جنبش سبز ايران در لحظه ي حساس كنوني به طرح مطالبات مشخص و مقدور، 
كت گسترده اقشار متنوع جامعه در تعيين طوالني كردن فرآيند اعتراض و جلب مشار

  . سرنوشت خود نياز دارد
بايد  ،اين جنبش به عنوان جرياني كه نگران آينده ي كشور و سرنوشت آن است

برتري اخالقي خود را بر زورگويان و شكنجه گران، همان طور كه تاكنون نشان داده، 
داكار و نيروهاي سياسي، ترسيم در اين شرايط وظيفه ي مردم آگاه، جوانان ف. ادامه دهد

ي مشخص سياسي است تا مدارا و مسالمت را  ها تمسير آينده جنبش و تدوين خواس
  .جايگزين خشونت تحميل شده از سوي سركوبگران كند

  هموطنان گرامي،
جنبش سبز ايران مدافع تماميت ارضي ايران، مخالف حمله ي نظامي به كشور، 

ين سرنوشت مردم ايران و نگران تحريمهاي اقتصادي مخالف دخالت بيگانگان در تعي
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نزاع . اين جنبش، مسالمت آميز و ضد خشونت است. زيانمند به حال ملت ايران است
ي  ها تجنبش با اقتدارگرايان، نزاع بر سر رعايت حقوق بشر و گردن نهادن به خواس

كثر و تنوع در دموكراتيك مردم، تحقق جامعه مدني، مدارا ديني، به رسميت شناختن ت
  .فضاي سياسي كشور و باالخره نفي واليت جائر است

ما به عنوان بخش كوچكي از جنبش سبز سراسري مردم ايران بر اين باوريم كه در 
توان به قرار زير اعالم و بر مبناي آن ميمرحله ي كنوني مهمترين مطالبات جنبش را 

  ها هبخشي از اين خواست. نظيم كردتحرك آينده ي جنبش و مناسبات آن با حاكميت را ت
را آقاي مير حسين موسوي در بيانيه هفدهم خود آورده است كه با توجه به تنگناهاي 

ما ضمن حمايت كامل از مواضع رهبران . سياسي داخل كشور جنبه حد اقلي دارد
ي بهينه  ها هروايت خود را از خواست) موسوي، كروبي و خاتمي(جنبش در داخل كشور 

  : كنيمميش سبز مردم ايران در اين مرحله به شرح ذيل اعالم جنب
استعفاي آقاي محمود احمدي نژاد و برگزاري مجدد انتخابات رياست  .1

جمهوري تحت نظارت نهادهاي بي طرف، لغو نظارت استصوابي، تشكيل 
كميسيون مستقل انتخابات با شركت نمايندگان مخالفان و معترضان به منظور 

 .برگزاري انتخابات آزاد و عادالنهتدوين ضوابط 
آزادي كليه ي زندانيان سياسي و عقيدتي و بررسي شكايات موارد مربوط به  .2

ي علني با حضور  ها هي اخير در دادگا ها هآزار، شكنجه و كشتار معترضان در ما
هيأت منصفه و برخورداري از وكيل غير تحميلي؛ و جبران خسارات وارده به 

 .اي اخير و خانواده ي آنانقربانيان سركوب ه
ي صوتي تصويري و مجازي،  ها هاعم از مطبوعات و رسان  ها هآزادي كليه رسان .3

رفع سانسور و توقيف از كليه ي نشريات توقيف شده، گسترش كانالهاي 
، رفع فيلترينگ از اينترنت، امكان دسترسي ايهتلويزيوني غيردولتي و ماهوار

ر، تصفيه راديو وتلويزيون از دروغ پردازان و ي فوق الذك ها هآسان به رسان
 .تشنج آفرينان

به رسميت شناختن حق فعاليت قانوني احزاب سياسي، جنبش دانشجوئي و  .4
ي مستقل كارگران و كارمندان، و  ها هها و نهادهاي مدني، اتحادي NGOزنان،

 .قانون اساسي 27حق تجمعات اعتراضي مسالمت آميز مطابق اصل 

www.ourpresident.ir


w
w

w
.ourpresident.ir

 351

گاهها، سپردن امور دانشگاهها به شيوه دموكراتيك به دست استقالل دانش .5
و انحالل   ها هدانشگاهيان، خروج نيروهاي نظامي و شبه نظامي از دانشگا

 .شوراي غيرقانوني عالي انقالب فرهنگي
محاكمه عاجل شكنجه گران، قاتالن، آمران و عامالن جنايات گذشته بويژه  .6

 .چند ماه اخير
ز طريق انتخابي كردن رياست آن، انحالل دادگاههاي استقالل قوه قضائيه ا .7

ويژه غيرقانوني، تصفيه قوه قضائيه از قضات ناعادل و گوش بفرمان، 
ي سياسي و اجراي منويات  ها هبرحذرداشتن مقامات قضائي از ايراد خطاب

 .بجاي اجراي بيطرفانه و عادالنه قانون) دادگاههاي فرمايشي(مقامات مافوق 
نظامي انتظامي امنيتي از قلمرو سياست و اقتصاد و فرهنگ، و  خروج نيروهاي .8

 .ايهاكتفا به وظايف حرف
. ي علميه و دولتي نشدن روحانيت ها هرعايت استقالل اقتصادي و سياسي حوز .9

استخدام نكردن تريبون نمازهاي جمعه براي صدور احكام خالف شرع و 
 ).غياز قبيل محارب، مفسد في االرض، مرتد و با(قانون 

انتخابي كردن، نقدپذير و پاسخگو كردن همه متصديان رده اول كشور  .10
 .ومحدود كردن دوره تصدي آنان

نپذيرفتن اين خواستهاي بهينه جنبش سبز، و افزودن سركوب و ارعاب نه تنها ما را 
از بحران عبور نخواهد داد، بلكه ايران را در بحران عميق تري فرو خواهد برد، و تبعات 

  . است "صاحب واليت مطلقه"ي از پي خواهد آورد، كه مسئوليتش با سهمگين
عبدالعلي بازرگان، عبدالكريم سروش، محسن كديور، اكبر گنجي، سيدعطاءاهللا 

  1»مهاجراني 
اين بيانيه موهن و گستاخانه توسط كساني نوشته شد كه اغلب آنها ياران و همراهان 

ند و در مجموعه ضدانقالب، نزديكترين كليدي جريان دوم خرداد در سالهاي پيش بود
توجه به نكته ضروري است كه وقتي نزديكترين گروه . شوند گروه شناخته مي

هاي ساختارشكنانه و مخالف قانون اساسي را  ضدانقالب به موسوي چنين خواسته

                                                 
  13/10/1388سايت جرس،  -  1
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... كنند، وضع ديگر حاميان امروز موسوي در ميان سلطنت طلبان و منافقين و دنبال مي
  !استمعلوم 

پس از صدور اين بيانيه خائنانه و ضد انقالبي، عبدالكريم سروش يكي از 
گفت وگو كرد و با » هافينگتون پست«نويسندگان اين بيانيه با روزنامه صهيونيستي 

نفر فكر كرديم كه چون به حد كافي به  5ما «: حمايت از حرمت شكنان عاشورا گفت
محمد خاتمي نزديك هستيم و از رهبران جنبش يعني موسوي، مهدي كروبي و 

ي آنها اطالع داريم، بايد به تدوين بيانيه يا اعالميه اي براي اين جنبش  ها هخواست
 17از اين رو كار تهيه بيانيه را آغاز كرديم، پس از آن بود كه بيانيه شماره . مبادرت كنيم

يم، كن ميگي از آنجا كه ما در خارج از كشور زند. موسوي در اول ژانويه منتشر شد
بيمي از دولت نداريم و در عين حال مي دانيم كه چه چيزي در فكر مردم مي گذرد، 
تصميم گرفتيم بيانيه خود را نيز منتشر كنيم تا از اين طريق نيات موسوي و اهداف 

: وي در ادامه اين گفت وگو اعالم كرد» .جنبش سبز را به وضوح تبيين كرده باشيم
شايد . و ليبرال هاست  ها تفراد معتقد و غيرمعتقد، سوسياليسجنبش سبز متشكل از ا«

در مرحله بعدي، آنها خواستار بازنگري در قانون اساسي شوند، اما هم اكنون مايلند در 
تجاوز   ها هچارچوب قانون اساسي فعاليت كنند و ما مراقب بوديم كه از آن محدود

  !نكنيم
ي آنها اطالع  ها ههستيم و از خواست سروش ادعا كرد كه ما به سران فتنه نزديك

اين ادعاي سروش كار را بر سران فتنه سخت كرد، به ويژه . داريم و لذا بيانيه داديم
سختي كار ناشي از آن است كه وجه . ي آنها اطالع داريم ها هآنجا كه مي گويد از خواست

ت كه آنها ادعاهايي نفر كه بيانيه خائنانه و ضد انقالبي داده اند، اين اس 5مشترك اين 
نفي اينكه قرآن . د و اين از چشم مردم دور نيستشو ميدارند كه به بي ديني منجر 

تنها بخشي از ... و) عج(، رد وجود امام زمان )ع(كالم خداست، انكار عصمت ائمه 
  . اظهارات ضد ديني اين افراد است

  
  تكثرگرايي در فتنه

گويانيوز از متكثر بودن جريان فته موسوم چندي بعد عبدالكريم سروش در مصاحبه با 
واقعيت اين «:سروش با اشاره به شرايط سبزها گفت. به جنبش سبز سخن به ميان آورد
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ها و سكوالرهاي  است كه در درون جنبش سبز هم دينداران و هم غيردينداران، چپ
كرد و نه  توان انكار فلسفي و حتي افرادي از انجمن حجتيه وجود دارند و اين را نه مي

  1».توان مخفي نگاه داشت مي
اظهارات سروش در حالي بود كه موسوي، در آخرين مصاحبه خود نه تنها حاضر 
نشده بود حساب جريان فتنه، را از وابستگان خارج از مرزها جدا كند، بلكه عمال از 

ز جنبش سب«:موسوي، در مصاحبه خود گفته بود. نقش آفريني آنها استقبال هم كرده بود
گذارد و از ميبه كرامت ذاتي انساني و حق تنوع عقايد و انديشه و آزادي بيان احترام 

همه جنبش هايي كه اهداف آنها بهروزي و رشد ملت و تضمين حقوق شهروندي و 
كند و آنها را از خود ميي اساسي ملت ما و نيز عدالت اجتماعي است استقبال  ها يآزاد

توان اظهارات سروش را تبيين و شفاف سازي اظهارات ميدر واقع » .داندمي جدا ن
  .روشنفكرمĤبانه موسوي، دانست

تاكيد سروش بر حضور انجمن حجتيه در جنبش سبز نيز در نوع خود قابل توجه 
 "فرقه مصباحيه"پور كه يد طواليي در طرح عنوان موهن  چه آنكه پيشتر محتشمي. بود

توانم از جريان انجمن  من به طور مشخص مي«:بوددارد، با متهم كردن جريان مقابل گفته 
اين تفكر (!) بينم هايي كه رخ داده اين انجمن را مي حجتيه نام ببرم كه پشت سر تمام فتنه

ها با عناوين و اسامي ديگر فعال است و  در دوره فعلي، در قالب برخي بنيادها و تشكل
هايي كه در زمان امام  و شخصيتها  در بسياري مراكز نفوذ دارد و از طريق برخي چهره

  2».كنند مخالف امام است عمل مي دقيقاًاجازه مطرح شدن نيافتند و افكارشان 
انجمن حجتيه با اساس نهضت امام «:محتشمي پور همچنين توضيح داده بود كه

يي است كه رخ  ها همخالف بود و االن بسيار قدرت پيدا كرده و پشت سر تمام اين فتن
ن تفكر در قالب برخي بنيادها و تشكل ها با عناوين و اسامي ديگر فعال اي. داده است

يي كه در  ها تو شخصي  ها هاست و در بسياري از مراكز نفوذ دارد و از طريق برخي چهر
» .ندكن ميزمان امام اجازه مطرح شدن نيافتند و افكارشان دقيقاً مخالف امام است، عمل 

ي مخالف امام و كينه دار از امام را در ميان سبزها اينكه محتشمي پور حضور جريان ها
  !ديد نيزدر نوع خود قابل توجه است ؟مين
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طبق اطالعاتي «:مسئول كميته صيانت از آراي ميرحسين موسوي همچنين افزوده بود
كه دارم تفكر انجمن حجتيه متحول شده و اكنون اعتقاد دارند نبايد دست روي دست 

ا فراگيرد و مقدمه ظهور امام زمان باشد زيرا اين امر باعث بگذاريم تا فساد جهان ر
يي براي اصالح جامعه صورت گيرد و ظهور عقب بيفتد، لذا  ها تد تا حركشو مي

در همين راستا تخريب . وظيفه ماست كه كمك كنيم تا فساد همه جا را فرا گيرد
تناقض عميق » .در دستور كار آنها قرار گرفته است... اخالق، اقتصاد و سياست و

  .سخنان سروش و محشتمي پور محل توجه است
نويسنده كتاب . سروش اما درمصاحبه خود با گويا به نكات ديگري هم اشاره كرد

نفره كه به امضاي او، اكبر گنجي،  5با اشاره به بيانيه  "صراط هاي مستقيم"جنجالي 
اينكه گروهي «:بود، گفت محسن كديور، عطاء اهللا مهاجراني و عبدالعلي بازرگان رسيده

ي درباره جنبش سبز سخن بگويند به معناي نفي گروه يا انديشه ديگري  در بيانيه
اتفاقا ما آشكاركننده همين پلوراليزم و تكثر هستيم كه يك بخش ما روشنفكر . نيست

ديني است و بخش ديگر آن سكوالر فلسفي است و همه اينها در درون جنبش سبز 
  1».در آينده ايران هم فصل و نقش هر كدام مشخص خواهد شد موجوديت دارند و

  
  توهين به امام و جمهوي اسالمي
وگو با يك سايت اينترنتي به بيان آخرين  عبدالكريم سروش چندي بعد در گفت

سروش در اين مصاحبه با توهين به امام . نظرياتش درباره فقه و واليت فقيه پرداخت
از سوي ايشان را غيراخالقي دانست و ادعا كرد كه فقه خميني طرح نظريه واليت فقيه 

اسالمي و به تبع آن فقه جعفري، محدودتر از آن خواهد بود كه بتوانيم همه قوانين را از 
  .آن استخراج كنيم

تئوري واليت فقيه، عين استبداد ديني «: وي در ادامه اظهارات موهن خود گفت
حتي هيچ كس . دموكراتيك به وجود آوردتوان نظم ميبا اين تئوري اصوال ن. است

الهم  تئوري واليت فقيه آيت. تواند در ذيل تئوري واليت فقيه، عدالت بورزد مين
خميني از همان آغاز يك تئوري غيراخالقي بود ولي در عمل هم خوشبختانه ماهيت 
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خودش را نشان داد و اكنون بيش از گذشته با تجربه تلخ جمهوري اسالمي مشخص 
  1».اي نبوده و نيست ورزانه كه تئوري واليت فقيه، تئوري عدالتشده 

در ايران هم : سروش همچنين در ادامه با ادبيات مشابه اكبر گنجي گفت
هاي شديدا خرافي و قصه مهدويت، هميشه در جامعه بوده است  نژاديسم و فرقه احمدي

روز آنها به قدرت تر هم بوده است اما ام هاي دور از اين افراطي و حتي در گذشته
اگر ما يك جامعه آزاد داشته باشيم كه . شان چندين برابر شده است اند و زشتي رسيده

رند عيار واقعي شان بدست آيد، اين يگجامعه قرار مي يافراد وقتي روي ترازو
  .يابند و همچنان در حاشيه خواهند ماند جريانات و افراد هرگز مجال حضور نمي

هارات موهن سروش نبود او دو هفته بعد در مصاحبه با نشريه البته اين پايان اظ
فرانسوي لوموند، بار ديگر هجمه به بنيانگذار كبير انقالب و جمهوري اسالمي را در 

آيت اهللا « :وي در آخرين اظهارات خويش مدعي شد. دستور كار خويش قرار داد
با ذكر آن در تعريف به ايده دموكراسي نداشت و او بود كه  ايهخميني هرگز عالق

» سلطنت«و در ادامه نيز تئوري واليت فقيه را همان » جمهوري اسالمي مخالفت كرد
  .ناميده است

در ابتداي انقالب در ) ره(شود كه حضرت امام مياما اين اظهارات در حالي مطرح 
اقدامي بي سابقه كه هم چنان پس از هيچ انقالبي و در هيچ كشوري مشاهده نشده 

از % 98نوع نظام مستقر در جامعه را به راي مردم گذارده و در پس آن بيش از است، 
شركت كنندگان به جمهوري اسالمي كه واليت فقيه نيز جزوي از آن به شمار مي آمد، 

  .راي مثبت دادند
در پاسخ به كساني كه آشنايي ) ره(انقالب نيز امام  از و اين در حالي است كه قبل

كردند، تند و پيرامون نوع حكومت بحث هاي انحرافي مطرح ميكافي با اسالم نداش
آورد كه اسالم مييك مسئله اين است كه اين توهم، اين را در ذهن «: چنين فرمودند

محتوايش خالي است از اين، لذا احتياج به اين است كه يك قيدي پهلويش بياورند و 
زي كه همه چيزها به طريق اين براي ما بسيار حزن انگيز است كه در محتواي يك چي

خواهيم و اما با ميترش در آن هست، حاال ما بياييم بگوييم كه ما اسالم  باالترش و مهم
مثل اين است شما بگوييد كه ما . اسالم همه چيز است! اسالممان دموكراسي باشد
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اه اما اين هيچ گ 1»خواهيم كه به خدا هم اعتقاد داشته باشيمخواهيم و مياسالم را مي
به معناي تاييد مفهوم دموكراسي به معناي مصطلح و غربي آن در انديشه امام راحل 
نيست زيرا در همان ابتداي انقالب و در پاسخ به اعضاي نهضت آزادي و جبهه ملي كه 

ي اسالمي نه يك رجمهو«بحث جمهوري دموكراتيك را مطرح نمودند، حضرت امام 
تاكيد قرار دادند، و اين در واقع به معناي تاكيد  را مورد» كلمه كم و نه يك كلمه زياد

ايشان بر دموكراسي در چارچوب حكومت ديني است، چرا كه اندكي توجه به نظريات 
مختلف غربي نيز حاكي از آن است در هيچ كشوري دموكراسي بدون رعايت 

  .چارچوب هاي اصلي آن كشور، مورد تاييد قرار نگرفته است
ر در اظهارات اخير سروش، معادل دانستن واليت فقيه و اما نكته جالب توجه ت

ماكس ) سلطانيزم(» پاتريمونياليزم«ريشه اين اظهارات به تئوري قديمي . سلطنت است
گردد كه در انديشه تجديد نظرطلبان پس ميباز  20و  19وبر، جامعه شناس آلماني قرن 

حجاريان از مهم ترين  از سالهاي حاكميت دوم خرداد تاثير مهمي داشت، اما سعيد
نظريه پردازان اين طيف فكري در قسمتي از توبه نامه تئوريك خويش در مردادماه سال 

از مهمترين اين نظرات انطباق « :د اشاره قرار داده بودرجاري اين موضوع را نيز مو
ي سلطانيسم است كه معتقد است بر وبر در باره شرايط كشورمان با تئوري ماكس

هاي شرقي اين شيوه از حكومت جاري بوده و يك حاكم امپراطوريبسياري از 
پاتريمونيال تيولدار و تعدادي حاميان وي كه هر كدام خيل عظيمي از تحت 

كشيده اند نظام سلطه را در سراسر قلمرو سرزمين مستقر كرده  الحمايگان را يدك مي
ي  ها يبسياري از تئور و در ادامه نيز به طور مفصل به علت چرايي ناسازگاري» بودند

پردازد و البته پس غيربومي به طور عام و تئوري پاتريمونياليزم وبر به طور خاص، مي
هاي خود برنيامد و قويا آنها را از آزادي خويش نيز هيچ گاه درصدد تكذيب گفته

  .مورد تاكيد قرار داد
يشه واليت فقيه اگرچه بحث تفصيلي پيرامون تقابل روشنفكران به ظاهر ديني با اند

هاي روشنفكران ليبرال و طلبد، لكن در ابتداي انقالب و در اوج هجمهمجال ديگري مي
و به تبع آن انديشه واليت فقيه، ايشان صراحتا ) ره(بعضا چپ نسبت به حضرت امام 

است؛  فهمند اسالم چه  كه نمي اين چهار نفر آدمي  از  شما نترسيد «:تصريح فرمودند
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كه يك  كنند آنها خيال مي. كه واليت فقيه يعني چه فهمند  است؛ نمي فقيه چه فهمند  نمي
اينها اسالم را . دانند، نه واليت فقيه را اينها اسالم را فاجعه مي! است فاجعه به جامعه 

  1»است واليت فقيه، تبع اسالم . دانند، واليت فقيه فاجعه نيست فاجعه مي
كه اصالً  آورند  از واليت فقيه سر درنمي اصالً «: دو در جايي ديگر نيز اعالم داشتن

كه  گويند اگر بنا باشد  نشينند مي آورند، مي كه سر درنمي در عين حالي ! چه هست
  2»شود شود، كذا مي واليت فقيه بشود ديكتاتوري مي

هاي صريحي از سوي اين فرد و ديگر فتنه گران خارج نشين نسبت با اين كه اهانت
انه عكس العملي از سوي موسسه تنظيم و تأسفشد، اما م) ره(و امام راحل به مقدسات 

ت به نظرميرسيد تمايال. اين سخنان مشاهده نگرديد الدر قب) ره(نشر آثار امام خميني 
خوردند نسبت به ميسياسي برخي مسئولين اين موسسه كه نان وابستگي به امام را 

  .جريان فتنه عامل اصلي اين سكوت بود
  
  شاگري ضدانقالبيون خارج نشين عليه يكديگراف

يك سايت ضدانقالب كه خود را رقيب حلقه جرس در لندن  1388اواخر اسفند 
داند نوشت؛ در ادامه رقابت درون گروهي براي دردست گرفتن هدايت آشوبگران،  مي

چند ماه پيش تينك تنك واشنگتن «: به افشاگري در مورد حلقه لندن پرداخته و نوشت
ترين بينادي است كه البي اسرائيل در آمريكا به راه انداخته،  نستيتيوت كه صهيونيستياي

  ».اش را برگزار كرد اجالس ساالنه
بود  "محور شرارت " مفهوم پتريك كالسون، رئيس بخش ايران اين بنياد، سازنده

اجراني سخنران اصلي اين اجالس عطاء اهللا مه. كه آن را به بوش ياد داد تا به كار برد
به غير از مقامات آمريكايي، معاون وزير خارجه اسرائيل هم در اين اجالس حضور . بود

مهاجراني در آنجا سخنراني كرد و بر سر دريافت پول سخنراني هم نزاع به راه . داشت
تر از همه اينها آن بود كه يكي  اما مهم. و گرفت. اش را بگيرد انداخت تا حق سخنراني
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نوشت مهاجراني آمده بود اينجا تا پول  - CBSيعني  -هاي آمريكايي نهاز مهمترين رسا
  . "دانيم  پول براي كجا؟ نمي. جمع كند

گروه سه نفره مدعي سخنگويي موسوي "اين سايت همچنين گزارش داده كه 
است به تازگي  VOAدر خارج از كشور كه پايگاهشان ] سازگارا، نوري زاده، مخملباف[

ني در واشنگتن برگزار كرده اند كه در آن مقامات آمريكايي هم يك سمينار غير عل
هنوز اخبار دقيق آن سمينار يك روزه كه يكي از نمايندگان مجلس . اندشركت كرده

هايي كه به نام يكي يكي از تينگ تنگ. ششم هم در آن شركت داشته منتشر نشده است
  . "باشد برگزار كننده آن بوده است  مي CIAاز روساي 

كديور پس از انتشار خبر شركت مهاجراني ": اين سايت ضدانقالب همچنين نوشته
نئوكاني، كوشش فراوان كرد تا با تماس با مخالفان، آنها  -در اجالس بنياد صهيونيستي

  ها ترا ترغيب كند تا در اين مورد چيزي نگويند و اگر فردي نقدي نوشته بود، ساع
آن بخش از مقاله كه مربوط به شركت مهاجراني در وقت صرف كرد تا او را راضي كند 

دهد كه با معاون وزير  آيا فقه شما اجازه مي. اجالس ياد شده بود را منتشر نسازد
  "شركت كنيد؟  -آنهم در مركزي صهيونيستي -خارجه اسرائيل در يك اجالس مشترك

   ها هچهر
ستاد جنگ رواني مستقر در پايان اين بخش به معرفي چند تن از خارج نشيناني كه در 

  :پردازيمميدر لندن و واشنگتن موثر بودند 
  عليرضا نوري زاده

اي تلويزيوني  هاي ماهواره نويسنده و مفسر ضدايراني شبكه» زاده عليرضا نوري«
نظير شبكه ضدايراني (زبان  و بعضا عرب ) VOAنظير صداي آمريكا (زبان   فارسي
هاي  رهاي ارتجاعي عرب و مرتبط با سازمانكشو  و نشريات وابسته به) العربيه

  .جاسوسي آمريكا، انگلستان و اسرائيل نظير الشرق االوسط، عكاظ و الحيات است
كه پس از اغتشاشات انتخابات دوره دهم رياست جمهوري به » زاده عليرضا نوري«

هجري شمسي در محله دروازه قزوين  1328جريان فتنه سبز پيوسته است در سال 
زاده در آن زمان ملبس به رداي روحانيت بود و در مدرسه  پدر نوري. به دنيا آمد تهران

گرفت و با كمك  خواند و شهريه مي الدوله در حوالي مولوي درس مي علميه فيلسوف
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در حوالي سال . كرد گرفت گذران عمر مي اي خير مي بازاريان و مقرري كه از عده
پدر . اش به نجف اشرف مهاجرت كرد خانوادهزاده به همراه پدر و  شمسي نوري 1340
زاده قصد داشت در نجف به ادامه تحصيالت حوزوي بپردازد و سري توي سرها  نوري

 5درآورد اما به دليل كندذهني موفق نشد به مدارج علمي نايل شود و پس از حدود 
 .سال اقامت در نجف با سرخوردگي اين شهر مقدس را ترك گفت و به ايران بازگشت

كه متعلق ) محضر(زاده پس از بازگشت به تهران در دفترخانه اسناد رسمي  پدر نوري
مرداد سال  28از طرفداران كودتاي (آبادي، نماينده مجلس شوراي ملي   به شمس قنات

بود به عنوان انديكاتورنويس استخدام شد و پس از مدتي كارهاي مربوط به ) 1332
و به عنوان عاقد به مجالس عقد و عروسي اعزام داد  عقد و عروسي را هم انجام مي

با (سال اقامت در نجف براي عليرضاي نوجوان فراگيري زبان عربي  5حاصل . شد مي
زاده پس از  پدر نوري. بود كه بعدها در زندگي او نقش اساسي ايفا كرد) لهجه عراقي

يت خارج كه از كسوت روحان) آبادي شمس قنات(چندي به تبعيت از كارفرماي خود 
شده بود مكال شد و كت و شلوار پوشيد و كراوات زد و هرگز معلوم نشد چطور يك 

درآمد ناگهان به پول و پله چشمگيري رسيد و از گمرك اميريه در  دفترنويس ساده و كم
كه آن زمان شمال (جنوب تهران به محله نوساز و جديدالتاسيس و گرانقيمت آپادانا 

  !كشيد؟كوچ ) شد تهران محسوب مي
زاده پس از اخذ ديپلم متوسطه براي ادامه تحصيل در رشته علوم  عليرضا نوري

بار نام  براي نخستين 1347قضايي وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال 
به چاپ » عباس پهلوان«وي در صفحه شعر مجله هفتگي فردوسي به سردبيري 

بود كه با توجه به آشنايي كه به زبان عربي زاده اين  هاي نوري بازي يكي از حقه.رسيد
داشت اشعار و قطعات ادبي متعلق به شعرا و ادباي جهان عرب را ترجمه و به نام خود 

همكاري با . داد به نشرياتي چون فردوسي، خوشه، بامشاد، تهران مصور و اميد ايران مي
ق دانشگاه تهران زاده سبب توجه رئيس دانشكده حقو نشريات و درج نام عليرضا نوري

از » منوچهر گنجي«در اين زمان رياست دانشكده حقوق را . به اين دانشجوي خود شد
به عهده داشت و اين اتفاق به ظاهر ) CIA(عوامل معروف سازمان اطالعاتي آمريكا 

  .زاده را عوض كرد ساده سرنوشت نوري
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معرفي كرد و از » ساواك«زاده را به همكاران خود در  عليرضا نوري» منوچهر گنجي«
هاي جوانان  زاده با محافل فرهنگي و دانشجويي از جمله كاخ نوري» ساواك«طريق 

مند به رژيم پهلوي به  متعلق به شهرداري تهران مرتبط شد و با همكاري شعراي عالقه
هاي جوانان پرداخت و به جواناني كه اشعاري در مدح  هاي شعر در كاخ برپايي شب

سرودند جوايز چشمگيري  اده پهلوي و انقالب به اصطالح سفيد ميشاه و اعضاي خانو
در آن ايام با گسترش موج بيداري در ميان مردم و جوانان، بويژه پس از . كردند اهدا مي

ها و در ميان  هاي مبارزه با رژيم شاه در دانشگاه ، هسته1342قيام پانزدهم خرداد سال 
هاي جوانان و برگزاري  با تاسيس كاخ كوشيد جوانان شكل گرفته بود و رژيم مي

خبري  مجالس رقص و لهو و لعب جوانان را از مبارزات سياسي ضدرژيم به مجالس بي
زاده  و عيش و عشرت بكشاند و در اين رهگذر نياز به افرادي مانند عليرضا نوري

ي داشت كه خود از قشر دانشجو بودند و به دليل داشتن تمايالت مادي خود را به پشيز
ستيزي مانند عباس  زاده بر اثر رفت و آمد با افراد دين نوري! فروختند به رژيم مي

از نويسندگان (پهلوان، سردبير مجله فردوسي و اسماعيل نوري عالء و جمشيد چالنگي 
طوري كه هنوز از دانشگاه  به نوشيدن افراطي الكل اعتياد پيدا كرد، به) مجله تماشا
بود به يك الكليست تمام عيار تبديل شد كه پاتوق او و التحصيل نشده  حقوق فارغ

هتل مرمر كه متعلق به باقرزاده بود و » بار«هايش هر روز بعدازظهر در  همپالكي
و » بار«. فقط مديريت آن را دارد» باقرزاده«گفتند از امالك ساواك است و خود  مي

در حد (رزان و بسيار نازل نگاران با بهاي ا رستوران هتل مرمر در آن زمان از روزنامه
دهد و اين محل به  كرد و شايع بود كه سوبسيد آن را ساواك مي پذيرايي مي) مجاني

نگاران رژيم شاهنشاهي درآمده بود تا ساواك بتواند  يك پاتوق غيررسمي براي روزنامه
در حال حاضر شاغل (زاده و جمشيد چالنگي  با استفاده از عواملي مانند عليرضا نوري

زاده به  بدين ترتيب پاي عليرضا نوري. در ميان آنها جاسوسي كند) ر صداي آمريكاد
هاي  با شاخه(نردبان ترقي رژيم رسيد و اين جوان پرمدعا كه خود در كتاب خاطراتش 

از فقر و مسكنت بسيار در نجف و ) زيتون، چاپ اول، ناشر سازمان نشر چكيده
در (بگير توامان كاخ جوانان  نالد حقوق هران ميروزگار ادبا در جواني و ميانسالي در ت

و معاونت مطبوعاتي ساواك و نشريات وابسته به ) پي زمان شهرداري غالمرضا نيك
  .دولت شاهنشاهي شود
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روزه در دنياي اسالم بسيار  6در آن ايام مساله اعراب و اسرائيل به واسطه جنگ 
ي از همپيمانان اسرائيل محسوب مطرح بود و در ايران نيز اگرچه رژيم وابسته پهلو

ها بود و مردم مطبوعات و نويسندگان را تحت فشار  شد، اما قلب مردم با فلسطيني مي
رژيم براي آنكه . ها چاپ كنند گذاشتند تا مطالبي پيرامون حقانيت مبارزه فلسطيني مي

ار داد فقط مطالب ادبي و اشع احساسات عمومي را كنترل كند به مطبوعات اجازه مي
به همين . دور از تبليغات انقالبي به چاپ رسانند غيرسياسي بويژه غيراحساسي و به
زاده ماموريت داده شد تا اشعار ادبي و عشقي شعراي  سبب به افراد مطمئني مانند نوري

فلسطيني را ترجمه و پس از هماهنگي با وزارت اطالعات در مطبوعات به چاپ 
با بعضي شعرا و نويسندگان عرب و فلسطيني ارتباط  زاده از اين رهگذر نوري. رسانند

به   زاده از اين طريق نوري. بوده است» ساواك«برقرار كرد كه بعدها معلوم شد با هدايت 
يمن تسلط بر زبان عربي با بعضي روشنفكران فلسطيني و عرب بويژه در مصر مرتبط 

و فلسطيني در مجله  زاده با نويسندگان و شعراي عرب شد و چاپ چند مصاحبه نوري
وي را با سرهنگ سابق ) نشريه ويژه سازمان راديو و تلويزيون شاهنشاهي(تماشا 

شهرباني، محمود جعفريان كه جزو سازمان افسري حزب توده ايران بود و پس از 
جزو توابين حزب توده به حكومت شاه پيوست،  32مرداد سال  28كودتاي آمريكايي 

  .مربوط ساخت
هاي برجسته ساواك و از نويسندگان  محمود جعفريان از تئوريسيندر آن زمان 

و ) اطالعات و ضداطالعات(هاي محرمانه وزارت امور خارجه و اداره دوم ارتش  بولتن
) دار بود همزمان معاونت تلويزيون ملي ايران را هم عهده(هاي نظامي بود  استاد دانشكده

محمود . رفت ريت او به شمار ميهاي تحت مدي و مجله تماشا هم از زيرمجموعه
شد و با پرويز  جعفريان خود كارشناس جهان عرب و مسائل خاورميانه محسوب مي

مثلثي ) مدير شبكه دوم تلويزيون ملي ايران(و ايرج گرگين ) مائوييست مرتد(نيكخواه 
. معروف بود» جنا«داد كه در ميان كاركنان تلويزيون آن زمان به مثلث  را تشكيل مي

زاده  زاده را نزد خود آورد و پس از آنكه مطمئن شد نوري نوري» حمود جعفريانم«
بورسي مطالعاتي از سوي » ساواك«متعهد به رژيم شاهنشاهي است با همكاري 

زاده در ظاهر براي مطالعه درباره مصر و  تلويزيون در اختيار وي قرارداد و نوري
طن براي جاسوسي به مصر فرستاده و در با) Ejeptolojy(گذراندن دوره مصرشناسي 
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هاي  زاده در دوران اقامت يكساله در مصر زير پوشش بازديد از اردوگاه نوري. شد
فلسطيني صبرا و شتيال و نهرالبارد مستقر در لبنان به اين كشور رفت و چند روز پس از 

ارت هاي وز وي در اسرائيل وارد موسسه آموزش! ورود به لبنان از اسرائيل سردرآورد
. آوري خبر و تحليل اوضاع عربي خاورميانه را گذراند خارجه اسرائيل شد و دوره جمع

نويسنده سابق روزنامه اطالعات و از » مناشه امير«در اين مدت دوست و همراه وي 
ها در سرويس سياسي روزنامه  بود كه سال» آژانس يهود«هاي افراطي عضو  صهيونيست

به اسرائيل رفت و بخش فارسي راديو  1340خر دهه كرد و در اوا اطالعات كار مي
اش تبليغ يهوديان ايران براي  راه انداخت كه در دوران حكومت شاه وظيفه اسرائيل را به

  .مهاجرت به اسرائيل بود
زاده در دوران اقامت در اسرائيل چندين گزارش مصور تهيه و براي  عليرضا نوري

زاده با تعجب سوال  ان همكاران و دوستان نوريدر آن زم. تلويزيون ملي ايران فرستاد
زاده كه براي ماموريت به مصر فرستاده شده است در اسرائيل  كردند چطور نوري مي

اين ماموريت و بورس مطالعاتي پيوند و ! فرستد؟ اقامت دارد و از اين كشور گزارش مي
در روزنامه اسرائيلي ديگري كه » شائول بختاش«زاده و  دوستي عميقي ميان نوري
خود . به وجود آورد كه تا امروز ادامه دارد» مناشه امير«كرد و  اطالعات آن زمان كار مي

: گويد مي) 1375ماه  دي 24مورخ (زاده در بيان خاطراتش در روزنامه كيهان لندن  نوري
يكي مرحوم . كنم تن را فراموش نمي 2در سازمان راديو تلويزيون ملي ايران هرگز «

زاده  نوري» !را به خاطر آنچه همه امكانات را به من داد و دوم ايرج گرگين راجعفريان 
نويسد كه او تنها كسي بوده كه در اجراي برنامه زنده  در همين شماره از كيهان لندن مي

رساند كه  اين مطلب مي! راديويي تحت هيچگونه نظارت و مميزي نبوده است
ساواك كه در آن زمان عالوه بر . ده استزاده كامال مورد اعتماد ساواك بو نوري

نگاران و خبرنگاران رأسا سردبيران موردنظر خود را در  دستچين كردن روزنامه
ها ناظر مستقيم چاپ داشت و تمام  كرد و حتي در چاپخانه مطبوعات مستقر مي

ه زاد كرد چرا بايد دست نوري تلويزيوني را قبل از پخش بازبيني مي –هاي راديو  برنامه
) صداي آمريكا( VOAاي با  زاده در مصاحبه آقاي نوري! را اينچنين باز گذاشته باشد؟

در اين زمان كليه اوقاتم در راديو «: گويد مي) 22:30برنامه ساعت ( 6/6/1371مورخه 
تلويزيون گذشت و معاشر افرادي چون منوچهر آزمون، محمود جعفريان، جواد منصور، 
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نگاهي به سوابق اين » !رويز نيكخواه و بيژن صفاري بودمحسن شهباز، حميد رهنما، پ
دهد كه جملگي از وابستگان درجه اول ساواك و جامعه بهائيت و آژانس  افراد نشان مي

  .اند المللي يهود بوده بين
بعدازظهرها پشت فرمان . زاده بسيار خوب بود در اين ايام كه اوضاع مالي نوري

نشست و در كافه  يلومتري كه خريده بود، ميصفر ك 504اتومبيل پژو قرمزرنگ 
زد و اواخر شب  هاوس در ميدان فردوسي يا هتل مرمر و تهران پاالس پرسه مي وايت

. رساند هاي ميامي يا باكارا در خيابان پهلوي مي مست بود خود را به كاباره كه نيمه
قاصه و معروفه باره بود و عالقه عجيبي به زنان ر زاده فردي بسيار عياش و زن نوري

اش در روزنامه اطالعات  سروكله 1356موقعي كه در اواسط سال . تهران آن زمان داشت
پيدا شد چندين بار مرحوم صالحيار، سردبير وقت روزنامه اطالعات درباره رعايت 
موارد اخالقي به وي تذكر داد و از او خواست كه اوال در مواقع مستي به روزنامه نيايد 

! ردن زنان بدنامي كه با آنها دوست است به محل روزنامه خودداري كندو دوما از آو
هم از نكات قابل توجه  1356زاده به روزنامه اطالعات در اواسط سال  آمدن نوري

هاي خود در صداي آمريكا مدعي شده كه  وي بارها و بارها در مصاحبه. تاريخي است
ن مطلب مانند ادعاي داشتن اي. دبير سرويس سياسي روزنامه اطالعات بوده است

  .دكتراي وي كذب محض است
زاده برحسب سوابق موجود در دانشكده حقوق دانشگاه تهران حتي  عليرضا نوري

سال تحصيل ناتمام اين دانشكده  2موفق به پايان بردن دوره ليسانس هم نشده و پس از 
در حوالي شروع ). اين تاريخ مصادف با تاريخ عزيمت او به مصر است(را ترك گفته است 

هايي از  انقالب شكوهمند اسالمي كه بعضي از نويسندگان و خبرنگاران كم و بيش رگه
آوردند، ناگهان سروكله عليرضا  شان مي را در مطالب) ولو پيش پا افتاده(حقايق و انتقادات 

از هايي  وي در صفحات ادبي اين روزنامه ترجمه. زاده در روزنامه اطالعات پيدا شد نوري
اش بود اشعار بعضي از  كرد و آنطور كه رويه اشعار كوتاه شعراي معروف را چاپ مي

شناخت به فارسي برگردانده و به نام خود  شعراي عرب را هم كه در ايران كسي آنها را نمي
نشريه (» االخاء«زبان مجله  مورد چند بار نويسندگان عرب رساند كه در اين به چاپ مي

مچ او را گرفتند و موضوع را به آقاي مسعودي مدير اطالعات ) تعربي موسسه اطالعا
  .زاده برخورد نكرد گفتند، اما معلوم نشد كه چرا مسعودي با نوري
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زاده در روزنامه اطالعات حداقل براي  با باال گرفتن موج انقالب نقش نوري
بوعاتي زاده به پادوي مط نوري. نويسندگان و خبرنگاران روزنامه اطالعات مشخص شد

هايي كه دربار پهلوي  امامي و چهره رجال سياسي نظير علي اميني و جعفر شريف
در دوران . كوشيد با مطرح كردن آنها مسير انقالب را منحرف كند، تبديل شده بود مي

بردند، رژيم  اوج انقالب زماني كه مطبوعات و راديو و تلويزيون در اعتصاب بسر مي
درهم شكستن اعتصاب به بعضي نشريات كه در اواسط پهلوي و حكومت نظامي براي 

و مديران آنها به منظور تعطيل كردن (حكومت اميرعباس هويدا تعطيل شده بودند 
يكي . دوباره اجازه انتشار داد) تيراژ خود مبالغ هنگفتي از دولت گرفته بودند نشريات كم

نامه اميد ايران  سؤول هفتهصاحب امتياز و مديرم. نامه اميد ايران بود از نشريات، هفته
مجله اميد ايران را منتشر كرد و آنطور  1328پور در سال  صفي. پور بود اكبر صفي علي

پور،  اكبر صفي مركز اسناد انقالب اسالمي، پرونده علي(كه در اسناد ساواك آمده است 
ره رمز پور از ابتداي تاسيس ساواك با نام مستعار صفايي و شما صفي) 8637كد بازيابي 

پور در دوران انتشار مجله  صفي. كرده است با اين سازمان محيطي همكاري مي 523
اميد ايران با چاپ مطالب مبتذلي درباره روابط نامشروع هنرپيشگان زن و مرد و 

لخت و  هاي تهران و چاپ عكس زنان نيمه ها و كاباره هاي كافه خوانندگان و رقاصه
از رژيم شاه به ثروت زيادي دست يافت و صاحب  ارتباط با محافل قدرت و حمايت

چندين پاساژ تجاري و امالك گرانقيمت در مناطق تجاري تهران شد و به ثروت زيادي 
رسيد كه در شروع انقالب با تيزبيني و تشخيص موقعيت امالك خود را به وجوهات 

ملي به  بار هم در دوره بيستم مجلس شوراي يك. نقد تبديل و به خارج منتقل ساخت
شد و در اين دوران دست به !) منصوب(نمايندگي مجلس از نهاوند انتخاب 

جا مانده از ساواك يك مورد آن ضبط و  هاي كالني زد كه بر اساس اسناد به سوءاستفاده
. هاي مرغوب نوشهر در استان مازندران بوده است ميليون مترمربع از زمين تصرف يك

گرفت بعضي از نشريات را كه تيراژ بسيار كمي دولت هويدا تصميم  1350در سال 
شدند كه از اين تعداد هم  داشتند و حتي بعضي از آنها كمتر از يكهزار نسخه چاپ مي

  .تعطيل شوند(!) نسخه فروش داشتند 200حداكثر 
اميد ايران هم در فهرست اين نشريات قرار گرفت، اما هويدا كه عادت نداشت براي 

ه مديران نشريات تعطيل شده مبالغ هنگفتي پرداخت و اين خودش دشمن درست كند ب
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آور بود كه صاحبان بعضي نشريات هم كه در اين فهرست قرار  قدري اشتياق مبلغ به
نداشتند با پارتي تراشيدن و توصيه گرفتن از افراد منتفذ نام نشريه خود را در اين 

يزيون محمدرضا عاملي، در دوران اعتصاب مطبوعات و راديو تلو!فهرست قرار دادند
وزير وقت اطالعات كوشيد با استفاده از نام اين نشريات قديمي و آوردن آنها روي ميز 

اميد ايران هم از جمله اين نشريات بود . ها اعتصاب مطبوعات را بشكند فروشي روزنامه
 ها قرار فروشي روي ميز روزنامه) پور اكبر صفي علي(امتياز آن  كه بدون اطالع صاحب

زاده به دستور مستقيم وزير اطالعات وقت كار انتشار و سردبيري  عليرضا نوري. گرفت
ماه اين نشريه را  6زائرزاده به مدت   اميد ايران را برعهده گرفت كه با همكاري علي

  .منتشر ساخت
شمالي بود كه  محل نشريه در اتاق كوچكي در چاپخانه آگهي زيبا در خيابان سعدي

زاده با انتشار اميد ايران  نوري. اپخانه به يك يهودي فراري تعلق داشتاين سازمان و چ
زاده كه در  نوري! هدف ماموريت جديد خود را نشان داد؛ حمايت از دولت بختيار

شكني راديو تهران را به راه انداخته و در حمايت از  دوران حكومت نظامي با اعتصاب
اندازي اميد ايران و روي  د پس از راهدا نيروهاي نظامي ارتشبد اويسي داد سخن مي

گرايي دوآتشه تبديل شد كه تنها راه نجات ايران را  يكباره به ملي  آمدن بختيار  كار
هاي  در ايامي كه فريادهاي مرگ بر بختيار خيابان. دانست حمايت از دولت بختيار مي

بختيار روي جلد  زاده با چاپ عكس ها را به لرزه درآورده بود، نوري تهران و شهرستان
ها خطر روي كار آمدن دولت  اميد ايران و مطالبي در حمايت از جبهه ملي و مصدقي

  .كرد اسالمي را تبليغ مي
ام  هرگز نتوانسته«: نويسد زاده در نشريه پيام ايران در اين باره مي خود عليرضا نوري

ماموريت من (!) كنمام از دل بر آن مهر قديمي را كه از روزگار خردي به بختيار داشته
زاده كه تا چند ماه قبل در روزنامه  نوري 1»!نزديك كردن مردم با شاپور بختيار بود

تبديل شده بود و اخبار علي اميني را در » علي اميني«اطالعات به پادوي مطبوعاتي 
كرد، به محض آگاهي از  صفحه اول اطالعات با عكس و تيترهاي بزرگ چاپ مي

و مسؤول ارتباط (!) كشور و عزيمت وي به پاريس، مصدقي  خروج علي اميني از
نوشابه اميري، خبرنگار سابق روزنامه كيهان و ! مردمي و تبليغاتي شاپور بختيار شد
                                                 

  24/4/1370، مورخ 408چاپ خارج از كشور، شماره  -  1
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كه در ) آخرين سردبير روزنامه كيهان در حكومت شاهنشاهي(همسر هوشنگ اسدي 
ي آمريكا هستند در برند و از همكاران راديو صدا حال حاضر هر دو در پاريس بسر مي

... «: نويسد مي) 25/5/1377، مورخ 19چاپ خارج از كشور، شماره (روزنامه توس 
. ها را ببيند شاپور بختيار خواسته بود اعضاي سردبيري روزنامه 1357ماه  چهاردهم دي

تا رسيديم ... اعضاي شوراي سردبيري روزنامه ما هم رفتند. زاده بود رابط عليرضا نوري
دوان آمد و عكس بزرگي از دكتر مصدق را پشت سر شاپور بختيار  ده دوانزا نوري

گرفت تا چپگرايان را در هر  زاده كه تا چند ماه قبل از ساواك حقوق مي نوري» !گذاشت
هاي  نامه اميد ايران از چريك دهد اكنون در هفته» لو«موقعيت و هر لباس به ساواك 

كوشيد تا آنان را به مثابه  كرد و مي جيد ميتعريف و تم! فدايي خلق و مجاهدين خلق
ماه  دي 27وي همچنين در روزنامه اطالعات مورخ ! (قراوالن انقالب معرفي كند پيش

هاي فدايي اشعاري را به  در مدح مجاهدين خلق و مسعود رجوي و چريك 1357
خته و وي همچنين با چاپ مطالبي به مقابله با انقالب اسالمي پردا!) چاپ رسانده است

شود كه ملت ايران با انقالب  مدعي مي) 8/5/1358مورخ (از جمله در مجله اميد ايران 
ها همچنين  اللهي اهللا و حزب وي در انتقاد از حزب! تواند به روشنايي برسد اسالمي نمي

را » مار«گناه كه معصومانه گول عكس  هاي بي اللهي دستان، حزب چماق به...  «:نويسد مي
تير كه به ياد عزيزمان و  30حتي در سالروز . را باور ندارند» مار«و نقش كلمه اند  خورده

بار نام او را بر زبان  كنند و حتي يك رهبرمان دكتر محمد مصدق برپاست، شرم نمي
ها و ديگر ياران مصدق را  كنند تا صداي زالل دكتر صديقي آورند و تالش مي نمي

گيري عمليات تروريستي  با اوج) 8/5/1358رخ مجله اميد ايران، مو(» !خاموش سازند
نامه  تواند خوشحالي خود را پنهان كند در هفته زاده كه نمي خلق نوري) منافقين(مجاهدين 
  .پردازد به تجليل از مسعود رجوي، سركرده منافقين مي) 10/2/1358مورخ (اميد ايران 

زاده با نظام  نوريبا پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي ايران اما دامنه خصومت 
گيري با  زاده با ارتباط روز افزايش يافت و نوري به  نوپاي جمهوري اسالمي روز 

اي  شايد عده. يي علنا در صف براندازان جمهوري اسالمي قرار گرفت جاسوسان آمريكا
زاده به دليل عالقه شخصي و قلبي به رژيم شاهنشاهي از در ضديت با  تصور كنند نوري
شناسند به خوبي  زاده را مي مي درآمده بود، اما كساني كه از نزديك نوريجمهوري اسال

به هر » پول«زاده تنها يك هدف مقدس وجود دارد و آن كسب  دانند كه براي نوري مي

www.ourpresident.ir


w
w

w
.ourpresident.ir

 367

زاده پس از  به همين دليل در بررسي سوابق كاري نوري! صورت ممكن بوده و هست
هاي اطالعاتي كوچك و بزرگ و با  ستگاهبينيم كه با همه د پيروزي انقالب اسالمي مي

همه مطبوعات و وسايل خبري از آمريكا و انگلستان گرفته تا اسرائيل و مصر و 
  .عربستان سعودي و حتي عراق در حال جنگ با ايران كار كرده است

اي با رژيم صدام در دوران  زاده همكاري وسيع رسانه ترين عمل عليرضا نوري سياه
مقاالت ضدايراني در نشرياتي است كه مستقيما با پول و بودجه  جنگ تحميلي و چاپ

در اوايل پيروزي انقالب ! شدند چاپ مي) استخبارات(سازمان اطالعات و امنيت عراق 
آوري و تحليل خبرهاي  هاي خارجي با بحران جمع شكوهمند اسالمي سفارتخانه

وزي انقالب اسالمي عوامل از مدتي قبل و پس از پير. رو شده بودند داخلي ايران روبه
. آنجلس شدند ها اكثرا از كشور گريخته و روانه لندن، پاريس و لس قديمي سفارتخانه

هاي خارجي اطالعات  هاي جديدي روي كار آمده بودند كه سفارتخانه همچنين چهره
همچنين نزديك شدن ماموران اطالعاتي خارجي به . زيادي درباره آنها نداشتند

هاي انقالب اسالمي  ني بسيار خطرناك بود و نيروهاي مردمي كه در كميتههاي ايرا سوژه
ستيز بوده و  هاي اطالعاتي فطرتا اجنبي رغم عدم آگاهي و آموزش متمركز شده بودند به

ها را زيرنظر داشتند، به همين لحاظ يك مامور اطالعاتي سفارت  تحركات خارجي
توانست به ديدن يك كارگزار  نمي) تيكاگرچه در پوشش ديپلما(آمريكا يا انگلستان 

حكومت جديد برود و از ديد ماموران كميته كه حفاظت از جان اين كارگزاران را 
بينيم كه مالقات سفير اتحاد شوروي در  به همين لحاظ مي! عهده داشتند دور بماند به

ي با عناصر وآمدهاي سعادت شود يا رفت اهللا طالقاني فورا سوژه مطبوعات مي ايران با آيت
  .شود اطالعاتي خارجي منجر به دستگيري او مي
ها را به هراس انداخت و آنها را واداشت تا  اين هوشياري نيروهاي مردمي، خارجي

. زاده بود يكي از نيروهاي محلي عليرضا نوري. از نيروهاي محلي بيشتري استفاده كنند
عليرضا ) 77، ص28جلد (اسناد النه جاسوسي آمريكا  28به استناد مندرجات جلد 

بروس «كه » ويليام گريفيت«زاده در ميهماني شام سفارت آمريكا به افتخار دكتر نوري
نيز حضور داشته ) در غيبت سفير كبير آمريكا در تهران(كاردار و جانشين سفير» لينگن

كه در پوشش وابسته مطبوعاتي سفارت  CIAجاسوس سازمان » باري روزن«است با
سيم،  شود با دريافت يك دستگاه بي كرد مالقات كرده و متعهد مي ت ميآمريكا فعالي
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با اشغال جاسوسخانه آمريكا در ! ها برساند اطالعات مورد نياز سفارت را به آمريكايي
به دست دانشجويان پيرو خط  CIAتهران، اسناد خيانت ماموران محلي سازمان جهنمي 

زاده در مقام دفاع از خود  ن، عليرضا نوريامام افتاده و به دنبال افشاگري دانشجويا
! نوشت و عذر بدتر از گناه آورد) 11/11/1358مورخ (اي به روزنامه كيهان نامه

چون (را تكذيب كند» روزن«هاي محرمانه خود با توانست مالقات زاده كه نمي نوري
كه هدفش  نويسد در نامه به روزنامه كيهان مي) اسناد آن به دست دانشجويان افتاده بود

بوده و (!) بار مالقات با مامور آمريكايي كسب اطالع از ادبيات معاصر آمريكا4از 
در اين ! سيم را هم براي جلوگيري از كاغذبازي و اطاله زمان خواسته است دستگاه بي
نامه اميد ايران را به دكاني براي كالهبرداري تبديل كرده و در حالي  زاده هفته ايام نوري

الساعه و وابسته به شرق و غرب براي تبليغ اهداف  و راست و احزاب خلقكه از چپ 
كرد و نظريات  هاي خارجي هم كار مي گرفت براي سفارتخانه و افراد آنها پول مي

او در حالي كه چند ماه از . رساند هاي آمريكا و انگليس را به چاپ مي رسمي دولت
ر مقاالت خود، شاپور بختيار را گذشت هنوز د پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي مي

  !دانست بهترين گزينه براي نجات ايران مي
العاده و الهي انقالب شكوهمند اسالمي  در اين زمان كه به واسطه پيروزي خارق

از مرزهاي ايران گذشته و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران ) ره(محبوبيت امام خميني
طلب كه  اي از روحانيون سلطنت ه بود، عدهترين مهره جهان اسالم تبديل شد به محبوب

ساله محمدرضا پهلوي او را رهبر تنها كشور شيعه جهان  37در دوران سلطنت 
ناميدند و تولد رضا پهلوي را رسما به او تبريك گفته بودند در دام حسادت و  مي

 اهللا به همين سبب آيت. رقابت افتادند و كوشيدند در برابر امام راحل قدعلم كنند
شد به توصيه جمعي از  السالطين محسوب مي سيدكاظم شريعتمداري كه سمبل وعاظ

ها و مخالفان نظام نوپاي اسالمي حزب خلق  طلب گراها، تجزيه ها، ملي طلب سلطنت
مسلمان را تاسيس كرد تا به خيال باطل خود جايگاه و پايگاه امام راحل را تضعيف 

ل را شنيده بود به قم شتافت و با پيوستن به زاده كه بوي پو در اين موقع نوري. كند
فرزند ارشد سيدكاظم (حزب خلق مسلمان و گرفتن پول به واسطه حسن شريعتمداري

را روي جلد اميد ايران قرار داد و اميد ايران از (!) اهللا خلقي عكس آيت) شريعتمداري
چنين زاده هم نوري. اين زمان به تريبون و ارگان حزب خلق مسلمان تبديل شد
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را با همكاري حسن شريعتمداري منتشر ساخت كه با » خلق مسلمان«اي به نام نامه هفته
طلب  اهللا تجزيه هايي در تمجيد و تعريف از آيت ناوك در آن سرمقاله -امضاي مستعار ع

نامه افرادي مانند محمود عنايت، حسن نزيه  زاده در اين هفته همكاران نوري. نوشت مي
زاده همچنين در نوارهاي صوتي كه با همكاري  نوري. اي بودند مراغه اهللا مقدم و رحمت

» !روزنامه گويا«تحت عنوان) از گردانندگان نشريات حزب رستاخيز(عليرضا ميبدي
اهللا شريعتمداري، مسعود رجوي و هر فردي  ساخت به تجليل از آيت منتشر مي» شبانه«و

هاي كالن از  ي با گرفتن پولپرداخت و حت كه موضع ضدجمهوري اسالمي داشت، مي
به راه انداخته » حزب كارگران سوسياليست«كه حزبي به نام» بابك زهرايي«فردي به نام

مماشات ! كرد مديرعامل راديو تلويزيون تبليغ مي(!) زاده وي را در كنار صادق قطب  بود،
ب شد زاده سب د عليرضا نورينو تعامل حكومت نوپاي جمهوري اسالمي با افرادي مان

هاي به دست آمده در نتيجه ريخته شدن خون هزاران شهيد  تا اينگونه افراد از آزادي
در جريان . انقالب اسالمي سوءاستفاده كرده و به فحاشي عليه رهبران انقالب بپردازند

هاي  زاده و همپالكي اغتشاشات حزب خلق مسلمان در تبريز، عليرضا نوري
ها  طلب طلب به تجليل از تجزيه گران تجزيه وطئهاش به جاي برخورد با ت مطبوعاتي
. ها برآمدند و در نشريات خود به فحاشي و توهين به مقدسات روي آوردند كودتاچي

كرد  زاده نيز كه كامال افسار پاره كرده بود در نوارهاي صوتي كه توليد مي عليرضا نوري
ي ها طلب از تجزيه ساخت ضمن تاييد و تبليغ و حمايت و در نشرياتي كه منتشر مي

اللهي و روحانيت مترقي را مورد توهين  نيروهاي انقالبي و جوانان حزب  كودتاچي
  .ناميد مي... خودخواه، نادان و   داد و آنها را مشتي چماق به دست، آشكار قرار مي

زاده در يكي از نوارهاي صوتي كار را به جايي رساند كه همان نيروهاي كميته  نوري
المي كه حتي پس از انتشار اسناد النه جاسوسي آمريكا و مشخص شدن انقالب اس

اش  در تهران با وي مماشات كرده و از دستگيري CIAزاده با ماموران  ارتباط نوري
وي را بازداشت و به كميته مركزي در ميدان بهارستان منتقل   خودداري كرده بودند،

زاده به كمكش آمد و صادق  نوري در اينجا بود كه ارتباطات پس از انقالب. كردند
كه در جريان طراحي كودتا و منفجر كردن بيت (زاده، مديرعامل وقت تلويزيون قطب

شخصا به كميته مركزي رفت و وسايل ) امام راحل دستگير، محاكمه و اعدام شد
  .زاده را فراهم آورد استخالص نوري
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، )VOA(صداي آمريكا  اي با زاده ماجراي اين دستگيري را در مصاحبه خود نوري
كه » پيام ايران«در يك مورد ديگر من نواري درآوردم به نام... «: دهد بدينگونه شرح مي

توزيع شد و وقتي به محتويات آن پي  1359بود و در نوروز  ناين نوار آخرين نوار م
ه من ب... به من اجازه دادند تلفن بكنم... بردند مرا دستگير و به كميته مركزي بردند

زاده پس از  نوري 1»!زاده تلفن كردم و او بود كه آمد و مرا آورد بيرون صادق قطب
دستگيري سران غائله تبريز و بسته شدن دكان حزب خلق مسلمان و تعطيلي نشريات 
ضدانقالبي و وابسته به اجانب، محرمانه به انگلستان گريخت و توسط دولت انگلستان 

در آن سال كه بسياري از ايرانيان وابسته به رژيم . به گرمي مورد استقبال واقع شد
گذشته اعم از سياستمداران و نظاميان يا هنرمندان و نويسندگان و ديگر سرسپردگان 

برند و جز عده معدودي، بقيه شرايط  رژيم در شرايط نامساعدي در انگلستان بسر مي
هزار تومان از روزنامه  2 زاده كه تا قبل از انقالب ماهي اقتصادي مطلوبي نداشتند، نوري

نوشت و درآمد  گرفت و در ديگر نشريات مجاز مطلب مي التحرير مي اطالعات حق
 800هزار و  2اش كمتر از  تلويزيون شاه و طبق آخرين فيش حقوقي  اصلي او از راديو
هاي )قمارخانه(شب طبق عادت ديرينه به كازينو  ها تا پاسي از نيمه تومان بود، شب

وي فورا در لندن آپارتمان مجللي خريداري كرد ! كرد رفت و قمارهاي كالن مي لندن مي
با توجه به اينكه (و با تاسيس دفتري در يكي از بهترين محالت اداري گرانقيمت لندن

) ها در اروپا و جهان است ترين قيمت امالك در پايتخت انگلستان يكي از گرانقيمت
  .و اعراب را تاسيس كرد اي به نام مركز تحقيقات ايران موسسه

زاده كه بعدا از او جدا  افرادي از نزديكان نوري. حكايت وجود دارد 2در اينجا 
زاده  اند كه اين بودجه كالن را سازمان اطالعاتي انگلستان در اختيار نوري شدند، گفته

جعفر «اند كه بعضي از حكام كشورهاي ارتجاعي عرب از طريق قرار داد و جمعي گفته
زاده دادند تا يك مركز  سفير شاه سابق در عربستان سعودي اين پول را به نوري» رائد

اين است !) نظريه غالب(تر است  آنچه به صواب نزديك. ضدايراني را در لندن برپا كند
جعفر رائد از وابستگان قديمي ! زاده هم انگلستان و هم اعراب را تيغ زده است كه نوري

مسلط به زبان و ادبيات عرب و از كارگزاران قديمي سياست انگليس در ايران و 
وزارت امور خارجه ايران بود و پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران به واسطه 
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ارتباطات عميقي كه با سران عربستان سعودي داشت از اين كشور تابعيت گرفت و تبعه 
. ر جيب داشتعربستان سعودي شد و تا پايان عمر پاسپورت ديپلماتيك عربستان را د

هاي قديمي بود پس از پيروزي انقالب اسالمي با پول عربستان  وي كه از فراماسون
در لندن تاسيس كرد كه با » ايرانيه -مركز الدراسات العربيه«اي به نام سعودي موسسه

را كه موضع » المجله«و » الموجز«بودجه سخاوتمندانه عربستان سعودي مجالتي با نام
. ساخت و ضدشيعي و ضدايراني داشتند در تيراژ وسيع منتشر ميضدانقالب اسالمي 
زاده به لندن رسيد، جعفر رائد مسؤوليت و اختيارات خود را به  پس از آنكه نوري

هاي وسيع ضدايراني اين  عنوان يك پدرخوانده بر فعاليت زاده سپرد و خود به نوري
  ).ردم 1373جعفر رائد در سال .(كرد مركز نظارت و مديريت مي

العاده كالهبرداري كه داشت عالوه  زاده به واسطه ذات كالشي و استعداد خارق نوري
ها در اختيار اين مركز قرار  حساب و كتابي كه سعودي بر برخورداري از بودجه بي

دادند، به عراق رفت و از دولت بعثي عراق كه با هدف نابودي ايران اسالمي به ميهن  مي
زاده در قبال دريافت بودجه كالن  نوري. ضاي كمك مالي كردما لشكر كشيده بود تقا

اندازي و نشرياتي  را هم راه» اسپكتروم«ساالنه از صدام حسين، راديوي ضدانقالبي به نام
اكنون اين . اي ضدايراني تبديل كرد را به تريبوني براي صدام و نشريه» المجله«چون
ميهن اسالمي زير آتش  فروش جنايتكار كه در دوران جنگ تحميلي كه وطن

هاي ويرانگر عراق قرار داشت به بلندگوي تبليغاتي صدام حسين تبديل شده  موشك
سبز   دهد و از فرقه دوستي سرمي خواهي و ايران بود در صداي آمريكا نداي وطن

ساله گذشته براي هركسي كه به او پول داده  30زاده در دوران  نوري! كند طرفداري مي
وي ابايي از شرح . رقصي كرده است و دشمن را نشان داده و خوشاست جاي دوست 

هاي ضدايراني خود را براي شنوندگان و  البته فعاليت. هاي ضدايراني خود ندارد فعاليت
دهد و مطمئن است شرح  زبانان منطقه شرح مي نشين و بيشتر عرب خوانندگان خارج

رسد، براي  مرزهاي ايران نميزبانان درون   اين دورويي و نفاق او به گوش فارسي
هاي تبليغاتي  وي عالوه بر همكاري با دستگاه! گويد تا پول بيشتري بگيرد ها مي خارجي

. آمريكا، انگلستان و اسرائيل با بيشتر مطبوعات ضدايراني جهان عرب همكاري دارد
ي من در حال حاضر برا«:گويد مي) VOA(زاده در مصاحبه با راديو صداي آمريكا  نوري

همچنين براي نشريه المجله كه از پرتيراژترين . كنم نشريه صوت الكويت كار مي
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هاي انگليسي و  براي روزنامه. نويسم نشريات جهان عرب است مقاالتي درباره ايران مي
زبانان خارج هم  با نشريات فارسي. نويسم پراكني انگلستان هم مي هاي سخن دستگاه

  .»همكاري دارم
زاده باوجود آنكه حتي به همكاري گسترده با نشريات ضدايراني و  جالب آنكه نوري

كند، همكاري و رفت و آمدهاي  كشورهاي در ضديت با ايران اعتراف و افتخار مي
  .آورد گسترده خود به مصر را هرگز روي آنتن نمي

رود و در قاهره در مركزي به نام مركز  زاده به طور مرتب به مصر مي عليرضا نوري
براي ماموران ) وابسته به وزارت امور خارجه و استخبارات مصر(ت خاورميانه مطالعا
كه در (!) گيرد كند و حقوق مي هاي اين كشور سخنراني مي اي مصر و ديپلمات منطقه

ساز راديو صداي  برنامه» جمشيد چالنگي«ماه گذشته  آخرين مسافرت خود در آبان
بعضي از آنچه را ! ا خود به قاهره برده بودآمريكا را هم كه به زبان عربي مسلط است ب

آقاي عليرضا . آوريم زاده در جايي عنوان نكرده است ما در اينجا مي كه تاكنون نوري
هاي جاسوسي آمريكا، انگلستان، اسرائيل،  زاده عالوه بر همكاري با دستگاه نوري

جنوبي  يه ها و كشورهاي مينياتوري حاش نشين عربستان سعودي و مصر با بعضي شيخ
متعلق به يكي از  MBC  فارس هم ارتباط سري دارد و اخيرا هم با گروه خليج

هاي سعودي اميرالفيصل كه در دوبي مستقر است مرتبط شد و در شبكه  شاهزاده
العربيه موضع . است سرگرم كار است MBCتلويزيوني العربيه كه جزو همين گروه 

اده به اين شبكه دوست قديمي وي در ز ضدايراني و ضدشيعي دارد و معرف نوري
زاده به  سابقه دوستي عبدالرحمن راشد با نوري. انگلستان عبدالرحمن راشد است

رسد كه عبدالرحمن راشد قبال دبير تحريريه آن  روزنامه ضدايراني الشرق االوسط مي
له سا 54اكنون كه عبدالرحمن راشد . نوشت زاده در آن مطالب ضدايراني مي بود و نوري

هاي  زاده هم به چهره ثابت و مفسر برنامه به مديريت العربيه منصوب شده، نوري
زاده را ديگر نبايد فقط يك جاسوس  آقاي عليرضا نوري. ضدايراني آن تبديل شده است

ساله  30فروش و يك فرد ضدايراني و مخالف اسالم دانست، وي در طول  وطن
هاي اسرائيلي شركتي  گروهي از صهيونيست گذشته ترقي زيادي كرده و در انگلستان با

. تاسيس كرده است كه عبدالرحمن راشد هم از سهامداران اصلي آن است» R-آر«به نام
دهد چگونه يك انسان ايراني به خاطر  اسناد و مدارك زيادي وجود دارد كه نشان مي
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غ را به مشتي راست و درو... نشين مشتي دالر و گرفتن ساعت رولكس طال از امير شيخ
اما درباره ! فروشد بافد و به عنوان اطالعات دست اول به دشمنان ايران مي هم مي

زاده هم بيان فقط يك مورد كافي است تا  صحت اطالعات دست اول آقاي نوري
باره و  حساب و كتاب به اين مفسر الكليست و زن هايي كه پول بي كشورها و سازمان

  !ي خود پي ببرندتالعات دريافدهند به ميزان صحت اط قمارباز مي
زاده در چند برنامه تلويزيوني قبل از برگزاري انتخابات دوره دهم  عليرضا نوري

جمهوري ايران به ضرس قاطع اعالم كرد كه كانديداهاي اعالم شده،  رياست
جمهوري كه هنوز به  كانديداهاي اصلي نيستند و كانديداي اصلي انتخابات رياست

و او اين خبر ! رئيس كل سابق بانك مركزي آقاي مظاهري استصحنه نيامده است 
  ! دست اول را از منابع داخلي خود به دست آورده است

  محمد محسن سازگارا
يكي ديگر از عوامل موثر در ايجاد اغتشاش در روزهاي پس از انتخابات كه 

. ا استفرماندهي اغتشاشگران را از صداي آمريكا بر عهده گرفته است، محسن سازگار
 11تا  7او پيش از انتخابات به شدت در پي القاي اين مفهوم بود كه احمدي نژاد 

  . ميليون راي بيشتر ندارد و اگر پيروز اعالم شود تقلب رخ داده است
به ... او پس از اعالم نتايج انتخابات با حضور منظم در صداي آمريكا، راديو فردا و 

شايعاتي كه او در اين روزها پرداخته است،  از. تحريك اغتشاشگران پرداخته است
مرور سوابق اين فرد در دقت . ادعاي حبس خانگي و دستگيري مهندس موسوي است

  . بيش از پيش ما در شناسايي عناصر نفوذي جديد، خالي از لطف نيست
است، او در سالهاي پيش از انقالب، با پذيرش  1334محمد محسن سازگارا، متولد 

هاي اسالمي  شگاه انستيتوي تكنولوژي ايلينوي به آمريكا رفت و با انجمنگرفتن از دان
پس از مدتي . كرد و در آنجا با ابراهيم يزدي آشنا شد دانشجويان مسلمان همكاري مي

با توصيه ابراهيم . نيز به عضويت مركزيت نهضت آزاديبخش خارج از كشور درآمد
در آن روزها يكي از كساني .  پيوستيزدي در روزهاي اوج انقالب به نوفل لوشاتو 

. بود كه ترجمه سخنان امام را بر عهده داشت كه آغاز رخنه او به صفوف انقالبيون بود
  . ي آمريكايي مورد تذكر قرار مي گيرد ها هامري كه اين روزها بارها توسط رسان
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او در روزهاي نخست انقالب به همراه جمعي از افراد نزديك به ليبرال ها از 
اعالم ) باغشاه سابق(در پادگان حر... جمله مرحوم الهوتي، ابراهيم يزدي، صباغيان و

با توجه به . او در اين مقطع مسئول اطالعات و تحقيقات سپاه بود. تشكيل سپاه كردند
در هم ادغام شد و اغلب عناصر ليبرال و   ها هتشكيل چند سپاه ديگر در نهايت اين سپا

سپاه كنار نهاده شدند، وي نيز بعداز گذشت چندين ماه خارج و همراه با اين گروه از 
  . به راديو پيوست

به . ابتدا در بخش تفسيرهاي سياسي و سپس مديريت توليد راديو را عهده دار شد
اجتماعي و قائم مقام مشاور در امور اجرايي -فاصله اندكي به عنوان معاون سياسي

ي در حالي بود كه وي به عضويت سازمان همراهي وي با بهزاد نبو. دشو ميمنصوب 
مجاهدين انقالب اسالمي نيز درآمده بود و به عنوان معاون، بهزاد نبوي را در دوره 

 از انتقال مسعود كشميري به نخست وزيري. وزارت صنايع سنگين نيز همراهي مي كرد
كشميري سيستان و بلوچستان و رشد پله به پله آن، توسط وي انجام گرفت و مدتي نيز 

  . در دفتر خود وي همكاري نمود
او بجز ارتقاي سازماني كشميري پس از انفجار دفتر نخست وزيري، نقش عمده اي 

پس از جلسه محرمانه اي كه در . داشت "شهادت كشميري "در انتشار خبر جعلي 
اطالعيه اي تنظيم و توسط محسن سازگارا معاون  ،دشو مينخست وزيري برقرار 

در اين  ،عي بهزاد نبوي به صدا و سيما جهت اعالم ارسال مي گرددسياسي اجتما
رسما اعالم مي  "شهادت كشميري "د، شو ميصبح از راديو پخش  8اطالعيه كه ساعت 

در اين راستا ديگر متهمين بهزاد نبوي، سعيد حجاريان، خسرو تهراني و مصطفي . گردد
  . قنادها بودند

كشميري جسد سازي براي وي بوده است تا  دومين اقدام براي شهيد جلوه دادن
در اين راستا او به همراه افرادي . اصلي ترين ابهام در اين خصوص مرتفع گردد

او . همچون علي اكبر تهراني و نادر قوچكانلو متهمين اصلي در جسد سازي بودند
در . ندكن ميهمچنين به بهشت زهرا رفته و براي هماهنگي دفن جسد كشميري تالش 

اعالم نظر پزشكي قانوني  ،ي كه تمام مراحل قانوني همچون شناسايي اجساد، معاينهحال
و صدور مجوز دفن درباره شهيدان رجايي، باهنر و دفتريان به صورت كامل انجام 

  . گرفته است، هيچيك از اين مراحل درباره كشميري طي نمي گردد
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اشت شد اما با فشارهاي ، بازد65و  63او به واسطه اين اتهامات دو بار در سال 
او در دهه . ها متوقف گرديد اي سياسي، آزاد و پرونده او به همراه ديگر هم پرونده

با توجه به . شصت معاونت بهزاد نبوي در وزارت صنايع سنگين را عهده دار بود
ي كليدي خارج، اما حضور خود را در  ها تحساسيت بر روي او، به مرور از مسئولي

  . زمان گسترش صنايع سنگين تا اواخر جنگ ادامه دادهيئت مديره سا
بعد ازپايان جنگ تحميلي در دولت پنجم و ششم با مركزتحقيقات استراتژيك 
رياست جمهوري كه دوستانش همچون حجاريان در آن فعال بودند همكاري داشت و 

ان اصلي اين، خود رابه عنوان يكي از موثرترين اعضاي حلقه كيان به عنوان ارگدر كنار
  . كنداستحاله ديني در كشور معرفي مي

سازگارا پيش از انتشار روزنامه جامعه، مؤسسه اي مطبوعاتي را اداره مي كرد كه از 
بعد از پيروزي جبهه اصالحات درانتخابات دوم . جمله نشريات آن، هفته نامه آينه بود

و نظريه پردازاقتصادي خرداد، سازگارا چهره خودرا نه تنها به عنوان يك فعال سياسي 
ي دوم  ها هدولت بلكه به عنوان مسئول اصلي روزنامه جامعه از شاخص ترين روزنام

مطرح  "نخستين روزنامه جامعه مدني "اي كه به عنوان  روزنامه. دكن ميخردادي مطرح 
درنهايت . ي زنجيره اي بعدي نيز به همكاري پرداخت ها هاو در سلسله روزنام. شود مي

در كوي دانشگاه و هم چنين مطالب  1382ا در بعد از وقايع خرداد ماه سالسازگار
به نقل از وي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي بازداشت   ها تمنتشر شده برخي از ساي

. دشو ميزندان آزاد د اما اين بار نيز با حمايت برخي از نمايندگان مجلس ششم ازشو مي
  .عالجه از كشور خارج وبه انگليس رفتوي بعد از آزادي اززندان براي م

يك نشريه آمريكايي نوشت، محسن سازگارا، از فعاالن سياسي   1384اوايل سال 
د و در موسسه سياست خاور نزديك در واشنگتن، كن ميمارس به آمريكا سفر  29ايران 

يه نشر. كه روابطي نزديك با طرفداران اسرائيل دارد، به مدت سه ماه اقامت خواهد كرد
آمريكايي نيويورك سان، هدف از سفر سازگارا به آمريكا، درخواست از واشنگتن براي 
حمايت از برگزاري رفراندوم عمومي در اين خصوص است كه آيا ايران بايد يك 

نيويورك سان از سازگارا به عنوان يك مخالف ايراني . دولت مذهبي باقي بماند يا خير
تواند كاخ سفيد را براي استقبال از تغيير رژيم  گارا ميتالش آقاي ساز: ياد كرد و افزود

  . در ايران، بيشتر ترغيب كند
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اي تلفني با نيويورك سان با ادعاي آنچه  در مصاحبه 2005مارس  17سازگارا در 
نقش ايران در حوادث تروريستي ناميد، گفت در نظر دارد مقام هاي دولت و مجلس 

ت بين المللي درباره نقش ايران در اقدامات را ترغيب كند از تحقيقا) آمريكا(
  .بدين ترتيب سازگارا در آمريكا ماندگار شد. تروريستي، حمايت كنند

محسن سازگارا در حال حاضر مدير مركز تحقيقات ايران معاصر در واشنگتن 
وي به طور هفتگي به همراه . دشو مياداره  CIAاست كه به طور مستقيم تحت نظر 

ارسي صداي ـون فـلويزيـه از تـده در برنامه تلويزيوني تفسير خبر كزا عليرضا نوري
ر عليه ـام بـهـراد اتـن و ايـوهيـه تـارشناس بـوان كـعن ود، بهـش ش ميـا پخـآمريك

با تواتر بيشتري  ام انتخاباتـدر ايبرنامه اي كه . پردازدنظام جمهوري اسالمي مي
  . گرددپخش مي

، "آمريكن اينترپرايز "ا حقوق بگير دولت آمريكا در در حال حاضر محسن سازگار
.  و پسرش شهاب سازگارا حقوق بگير راديو فردا است VOAو  "واشينگتن انستيتو"
موسسه اي است كه ديلي استار درباره علت منصوب شدن دنيس » واشينگتن انستيتو«

متحده، در  راس به عنوان مشاور مخصوص هيالري كلينتون، وزير امور خارجه اياالت
: و كشور هاي آسياي جنوب غربي من جمله ايران، مي نويسد] فارس[امور خليج 

يي نظير  ها هانتصاب راس به علت وابستگي و همچنين همكاري پيشين او با گرو"
 ". كه از طرفداران اسرائيل است مي باشد "ي شرق  ها تانستيتو واشينگتن براي سياس"

نيز از البي هاي صهيونيستي است كه خواهان تغيير نظام  "امريكن اينترپرايز "مؤسسه 
نيز فرستنده رسمي  V.O.Aصداي آمريكا يا . سياسي در جمهوري اسالمي ايران هستند

كالن مصوب كنگره اين كشور عليه جمهوري اسالمي بودجه سازمان سيا است كه با 
  . كندفعاليت مي

سازگارا مورد انتقاد برخي  رسوايي او تا به حدي بود كه حتي چندي پيش محسن
اپوزسيون خارج از كشور قرار گرفت كه چرا به قيمت فروختن ارزان كشور براي خود 

د و رفتارهاي او به حدي مشمئز كننده بود كه موجي عليه وي در كن ميكسب سرمايه 
  . ميان فراريان خارج نشين نيز فراگير شد
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  عبدالكريم سروش
 70برانگيز سروش در دهه  ريعت دو نظريه بحثبسط تجربه نبوي و قبض و بسط ش

هاي پيامبر  با ادعاي اينكه دريافت zemzemدر گفتگو با مجله   86بودند كه وي سال 
طور واضحي  هاي شخصي ايشان از الهامات بوده است، به اكرم از وحي تجارب و درك

وي همچنين . بر خالف معتقدات واضح مسلمانان، ادعاي بشري بودن قرآن را مطرح كرد
  .نيز شبهاتي وارد كرده بود) ع(و ائمه اطهار) ص(در خصوص عصمت پيامبر اكرم

بنا به روايات سنتي پيامبر تنها وسيله بود، اوپيامي را كه از طريق : سروش گفت
به نظر من پيامبر نقش محوري در توليد . جبرييل به او نازل شده بود، منتقل مي كرد

آن چه او از خدا . فريننده وحي استآنحوي ديگر نيز پيامبر به. قرآن داشته است
پيامبر، مانند يك شاعر اين الهام را به زباني كه خود . كند، مضمون وحي استدريافت مي

ن اشراف دارد و با تصوير ودانشي كه خود در اختيار آمي داند و به سبكي كه خود به 
  .دكن مين به اين متن ايفا شخصيت او نيز نقش مهم در شكل داد. دكن ميدارد منتقل 

اين زبان . گفته، باور داشته استپيامبر حقيقتا به آنچه مي: وي همچنين ادعا كرد
كنم كه دانش او از دانش مردم هم عصرش دانش خود او بود و فكر نمي خود او و

بسط تجربه نبوي در زمان . تر بوده استدرباره زمين، كيهان وژنتيك انسان ها بيش
در قبض وبسط (به تالش براي گسترش نظريه خطاپذيري معرفت ديني انتشار، 

  .به قرآن تعبير وانتقادات فراواني را باعث شد) تئوريك شريعت
) ص(پيامبر: سروش، مقصود خود را از اين نظريه به صراحت بيان كرده بود

قران  "در حد دانش عصر نزول"براساس تجربه شخصيت ودانش خود كه از ديد وي 
همچنين، قرآن معجزه . است، الهام الهي را به صورت متن و كتاب درآورده استبوده 

  .اسالم، به خاطر انساني بودن خطا پذير است
سروش در انتخابات . سدر مياما ذكر يك نكته درباره سروش ضروري به نظر 

اش را به كار انداخت تا ي علمي و فهم سياسي ها هرياست جمهوري دهم تمام اندوخت
ند شايسته ترين فرد براي رياست جمهوري و البته نامزدي كه از پايگاه اجتماعي بتوا

قابل توجهي براي پيروزي برخوردار باشد را انتخاب كند، نتيجه اين تالش پر زحمت و 
ت سياسي طوالني وي مهدي كروبي بيرون آمد كه تأمالهزينه بر اين شد كه از البه الي 
ينكه از خود تالش و كوشش فراوان نشان داد و در اين در عرصه رقابت انتخاباتي با ا
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 330راه هر گونه راحتي را بر خود حرام كرد در نهايت تنها توانست به آرايي حدود 
هزار دست يابد يعني عددي كمتر از آراي باطله، البته اين اولين سرمايه گذاري سروش 

است جمهوري دوره نهم بر روي آقاي كروبي نبود، وي همين مشي را در انتخابات ري
اما از آنجايي كه خيره سري از عادات وي است و همانگونه كه در بحث . هم داشت
نيز از خود بروز داده، در هنگام آشكار شدن اشتباه در فهم و دركش بر نظر ! هاي علمي

باطل خود اصرار مي ورزد، پس از شكست نامزدش در انتخابات رياست جمهوري 
در انتخابات رياست جمهوري دهم به عنوان نامزد مورد نظرش نهم، دوباره وي را 

برگزيد و اين در حالي بود كه بسياري از نزديكان و هم حزبي هاي كروبي به وي رأي 
سروش با چنين فهمي از . ندادند و رأي شان را در صندوق نامزد ديگري انداختند

ئن ديگر اقدام به نوشتن ضد انقالب و خا 4سياست ورزي عملي با قرار گرفتن در كنار 
جالب اينكه آثار اين نافهمي و بيگانگي با سياست . دكن ميبيانيه سياسي و ضد نظام 

  .ورزي عملي در جاي جاي اين بيانيه مشهود است
  محسن كديور

و در پروسه تضعيف واليت فقيه كه از  76محسن كديور نيز كه پس از دوم خرداد 
شد، به تخطئه نظريه  طور جدي دنبال مي سيده بههايي از جريان به قدرت ر سوي بخش

هاي متعددي اقدام كرد، سرانجام در  واليت مطلقه فقيه طي مقاالت و سخنراني
نشريه مدرسه، نشان داد كه عاقبت بدتر در اثر  3در شماره  85ارديبهشت ماه سال 

بازخواني "اي با عنوان  كديور در مقاله. اصرار بر بدكاري به سراغ وي نيز آمده است
، تلقي از امامت را به دو بخش بشري و فرابشري تقسيم كرد و "نظريه علماي ابرار

وي با . نسبت داد) عليهم السالم(نتيجه گرفت نبايد صفات فرابشري را به ائمه اطهار
تأكيد بر بشري بودن صفات ائمه اطهار و ضرورت نفي صفات فرابشري، در عصمت 

عبارت است از اين  "بشري"رويكرد «: دكرد و نوشتائمه عليهم السالم خدشه وار
معارف ديني را به شيوه "و  "فاقد علم لدني يا علم غيب هستند"اعتقاد كه ائمه، 

اكتسابي از امام قبل به دست مي آورند و با راي و اجتهاد واستنباط، احكام شرعي را 
به  ".رين هستندتحصيل مي كنند و همانند ديگر آدميان، خطاپذيرند اگرچه كم خطات

. و ائمه فاقد عصمتند "عصمت در ميان آدميان منحصر به شخص پيامبر است"عالوه، 
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 "سرشتي متفاوت از ديگر آدميان": د عبارت است ازشو ميعصمت مزبور كه از ائمه نفي 
  »"به شيوه اي ويژه و فرابشر از معصيت بركنار شده باشد"كه بر حسب آن، امام 
  عبدالعلي بازرگان

هاي قبل از انقالب ميرحسين موسوي است  دالعلي بازرگان شريك اقتصادي سالعب
دادند و پس  كه به همراه آالدپوش، سه عضو هيئت مديره شركت سمرقند را تشكيل مي

  .كردند از انقالب نيز انتشارات كلمه را با هم اداره مي
اهللا  بيببازرگان داماد حسيني طباطبايي و از اعضاي جلسات صبح جمعه منزل ح

هاي وهابي در تهران شهرت  حسيني طباطبايي فردي است كه به گرايش. پيمان است
هاي وهابي از جمله اقدامات  اي جديد با گرايش برگزاري نمازجمعه فرقه. دارد

ها  گويند هنوز نيز اين فعاليت ضدامنيتي حسيني طباطبايي در تهران بود كه برخي مي
  .ادامه دارد

ي شيعي خدشه وارد كرده و داراي گرايش هاي شبه وهابي  ها هبازرگان در انديش
در منزل پيمان به  70او مواضع خود را پس از يك سلسله بحث در اوايل دهه . است

  .صراحت اعالم كرد
  اكبر گنجي

عاقبت بدتر در اثر اصرار بر بدكاري براي اكبر گنجي نيز از زماني رقم خورد كه 
. ريخ سپردن افكار امام خميني به يك نشريه آلماني گفتشرمي از به موزه تا وي با بي

ماهيت ) عج(اهللا بودن قرآن و وجود امام زمان اما گنجي نيز سال گذشته با انكار كالم
  .ضدديني خود را بيشتر روشن كرد

ي مقاالت وي در ادامه سلسله مقاالتش در مورد اسالم كه به نوعي در ادامه
ها با  شد اين يادداشت ودن قرآن بود و حتي گفته ميعبدالكريم سروش در رد الهي ب

هماهنگي كامل سروش و برخي نزديكانش و گاهي توسط شخص سروش، نگارش 
ي  مساله: نوشت "تي در باب تروريسم مقدستأمال"اي با عنوان  شود، طي مقالهمي

نشان داد كه  "قرآن محمدي"اين بود كه قرآن سخن كيست؟  "قرآن محمدي"اصلي 
اثبات اينكه "وي ضمن ادعاي اينكه . دليلي بر كالم اهللا بودن قرآن وجود نداردهيچ 

ي  وسيله قرآن، متني است كه بعدها به: ، افزود"قرآن، سخن خدا است، ناممكن است
  .ها، از تركيب چند گفتمان مختلف، ساخته شده است مسلمان
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تا كنون : افزود را هم بي دليل خواند و) عج(وي همچنين مدعاي وجود امام زمان
مهدي (سال  1200حتي يك دليل بر وجود موجود مقدس و معصومي با عمر بيش از 

  .اقامه نشده و اساسا اقامه شدني نيست) موعود
به فرض آنكه بتوان، از طريق تحقيقات تاريخي، اثبات كرد كه : وي همچنين افزود

سال، با علم  1200از اند، ادعاي طول عمر بيش  امام يازدهم شيعيان فرزندي داشته
  .تجربي مدرن تعارض دارد

هاي اخالقي  رغم رسوايي در ميان اين پنج نفر، تنها عطاءاهللا مهاجراني باشد كه علي
مانند ) ره(آمده براي او كه وي را ناگزير به ترك ايران كرد و رد بديهيات خط امام پيش

) عج(وجود امام زمانواليت فقيه، هنوز كار به انكار علني قرآن و عصمت ائمه و 
  .نرسيده باشد

ماه قبل كامالً روشن  7ماهيت ضدديني جريان فتنه در انديشه و عمل نسبت به 
است و جالب اينجاست كه سران داخلي اين جريان هم خود را خداجوي و پيرو خط 

اي براي كمترين مرزبندي با  دانند و در ضمن هيچ اراده و امام راحل مي) ع(امام حسين
اشان گرفته تا جريان ضد دين و ضد شيعي كه  از عناصر اجنبي و استكباري حاميطيفي 
  .كنند پندارند، نمي دار اصلي مي گردان و ميدان خود را صحنه عمالً

  عطاء اهللا مهاجراني
نبوده عميق و با عقبه نظري قوي  ايهمهاجراني اگر چه مثل ديگر نويسندگان بيانيه چهر

كردش طي اين سال ها گواهي است بر اينكه او نيز در همين و نيست؛ اما مواضع و عمل
ي  ها هيي از اين دست در زمان وزارت او بود كه در روزنام ها هانديش. سلك قرار دارد

  .و به يمن تساهل و تسامح دولت اصالحات به صورت علني تئوريزه شد ايهزنجير
يي را با  ها هه ناگفتدر شرايط تلخ آن روز رهبر انقالب طي سخناني در نماز جمع

يي كه در كشور هست  ها همن قلبا از بعضي پديد«:ايشان فرمودند. مردم در ميان گذاشتند
خواهم آنچه را كه براي من رنج آور است با افكار عمومي مطرح ميمن ن. برمميرنج 

كنم؛ اما اين نكته كه آن روز گفتم داستان غم انگيزي است، حقيقتا هم همين طور 
انه همان دشمني كه به وسيله تبليغات خود همتش اين بود كه افكار تأسفم.. ..است

عمومي يك كشور را به سمتي متوجه كند، امروز به جاي راديوها آمده در داخل كشور 
  ».ي دشمنند ها هبعضي از اين مطبوعات كه امروز هستند، پايگا. ما پايگاه زده است
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يي پرداخت كه رهبري از آن با عنوان پايگاه  اه هآن روز مهاجراني به دفاع از روزنام
دشمن ياد كرده بود و در واقع تريبون هاي تبيين انحرافات فكري تجديدنظر طلبان به 

را كه در  ايهمن معتقدم هيچ روزنام«:مهاجراني حتي با صراحت تمام گفت. آمدميشمار 
ي  ها هتاييدي بود بر انديشو اين البته مهر » !شود گفت پايگاه دشمنينمشناسيم ميكشور 

  1.باطلي كه مهاجراني رسالت بستر سازي براي ترويجشان را عهده دار شده بود

                                                 
ندن معروف شده اند مي توانيد به كتاب افسون جهت آشنايي بيشتر با اين پنج چهره اخير كه به اتاق فكر ل -  1

  .اشباح از همين مولف مراجعه نمائيد
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  منابع

   ها يخبرگزار
خبرگزاري ، )ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران  ،)ايرنا(خبرگزاري جمهوري اسالمي 

 ،شبكه خبري برنا، خبر دانشجوشبكه  ،رسا، باشگاه خبرنگاران جوان ،)ايلنا(كار ايران 
   واحد مركزي خبر، مهر ،فارس

  ي خبري ها تساي
،  10، انتخابامروز، اصالحات، الف، آفتاب، پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري

بي بي ، بصيرت، آينده، برخيز، ايران امروز ر نيوز،، انصاانديشكده راهبردي امنيت نرم
، تريبون، تريبون مستضعفين، ثانيه نيوز، تابناك، پارلمان نيوز، پيك نت، سي فارسي

، جوان فردا، جوان آن الين، جهان نيوز، جنبش سبز علوي، جمهوريتجرس، جماران، 
خرداد نو، دكتر سروش،  ،، خبرنامه اميركبير، خبرنامه دانشجويان ايرانانالينخبر 

، روزآن الين، روزنا، رويداد، سازمان مجاهدين رجا نيوز، راديو فردا، 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، 

   ها هروزنام
بهار،  ،ايران، اعتماد ملي ،اعتماد ،اطالعات، ابرار، ابتكار ،آفتاب يزدبط عمومي، آرمان رو

، كلمه سبز ،دنياي اقتصاد، خراسان، خبر، جوان، جمهوري اسالمي ،جام جمحيات نو، 
  ، ياس نووطن امروز ،همشهري ،مردم ساالري ،كيهان

  هفته نامه
  ، صبح صادقشهروند امروزرهنمودها،  ، تحليل هفته، تبيين پنجره
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   ها هويژه نام
  1388ويژه نامه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، روزنامه ايران، مهر 

  1388رمز عبور، ويژه نامه نوروزي روزنامه ايران، اسفند
  1388ويژه نامه نوروزي روزنامه جوان، اسفند

  ي شخصي ها تو ساي وبالگ ها
، دكتر ي يك دانشجـو ها هدست نوشتـ، برنگار تهرانيخ، بيم موجاكبر گنجي، 

  ، لهجه عشق، محسن سازگارا،  محسن كديور، محسن مخملبافرايگاهسروش، 
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